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g Обираймо новий рух

День гегемонії двоколісних
Сьогодні – Всесвітній день без авто. Ця
традиція, котра зародилася у Франції 14
років тому, нині знаходить усе більше
своїх симпатиків у багатьох країнах світу,
оскільки численні автівки в мегаполісах
нині породжують екологічні проблеми.

видам громадського тран- губернатор Каліфорнії Ар- залучаючи новачків до ко- під час якого в місті проспорту. В деяких містах нольд Шварценеггер, пре- рисного починання. Адже йдуть різні велофлешмоби
навіть започаткували та- зидент США Барак Обама, не секрет: сьогодні у вели- та велопробіги. У Києві, до
ку мобільність протягом екс-президент Франції Ні- ких містах через величезні речі, хочуть обладнати для
тижня. Якщо в Європі мо- коля Саркозі та інші відомі автомобільні затори можна велосипедистів та пішохода їздити на двоколісному політики?
добратися на роботу вело- дів спеціальну зону. Мож«ровері» існує майже півОстанніми роками в сипедом або пішки швид- ливо, щось подібне можна
Багато політиків уже вересня. В європейських тора десятиліття, то в нас Україні теж почали прово- ше, ніж на авто.
створити і в нашому міспрактикують відмову від містах цього дня перева- вона з’явилася лише кіль- дити велофлешмоби (у КиА в Євпаторії за прикла- ті, адже велосипедистів у
машин під час Всесвітньо- гу віддають двоколісному ка років тому. Можливо, єві, Харкові, Донецьку...), дом європейських колег Кривому Розі не менше,
го дня без авто, котрий транспорту, тролейбусам, це пов’язано з тим, що на пропагуючи таким чином збираються влаштувати ці- ніж у Харкові, Донецьку, а
проводиться щороку 22 трамваям, метро та іншим ньому залюбки їздять екс- здоровий спосіб життя й лий тиждень мобільності, тим більше в Євпаторії.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ Віталій Ткачук.

g Реклама

Шановні мешканці міста,
прилеглих районів та селищ!
В Кривому Розі працює ЦЕНТР
БЕЗВІДСОТКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ
за національною програмою енерго
збереження.
Безвідсоткові кредити надаються виключно на металопластикові
вікна та двері з високоякісних профілів VEKA, DECEUNINCK та REHAU
виробництва Німеччини та Бельгії з
підвищеним коефіцієнтом енерго
збереження. Можливе оформлення
без першого внеску, без комісії та
переплати, строком до одного року.
За детальною інформацією 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 9.00 до 18.00. При
замовленні вікон за даною програмою доставка, монтаж та демонтаж
висококваліфікованими спеціалістами підприємства «ВІКНОПЛАСТ»
виконується БЕЗКОШ
ТОВНО. Пільговикам та пенсіонерам надається
додаткова знижка 2%.
Зверніть увагу, при монтажі вікон
в зимовий період використовуються
високоякісні герметики Penosil (Німеччина), що гарантують якісний
монтаж при температурі до мінус
18⁰С.
У разі виникнення зауважень
щодо якості обслуговування, ви можете звернутись до контролюючого
керівництва у м. Кривий Ріг за тел.
097-289-22-22 чи у м. Києві за тел.
044-466-26-66.

Телефон офіційної гарячої лінії у м. Кривий Ріг: (056) 401-33-44.
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понеділок-четвер з 9.00 до 18.00;
п’ятниця з 9.00 до 17.00

Тел. 92-97-16, 067-743-79-02
e-mail: reklama@rminer.dp.ua
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g Сьогодні – День партизанської слави

Квіти до підніжжя

Шановні ветерани
партизанського
й підпільного руху!

Нині відзначається одне з найбільш хвилюючих свят – День партизанської слави, свято
сильних людей з чистою совістю, які не шкодували свого життя для перемоги над ворогом.

Сьогодні у День партизанської слави
з безмежною вдячністю вітаю вас та висловлюю глибоке визнання за мужність,
стійкість і самовідданість ветеранам антифашистського опору − партизанам і підпільникам, які своєю героїчною боротьбою
в тилу ворога наближали Велику Перемогу.
Це свято не лише патріотів нашого міста,
29 з яких і сьогодні залишаються в строю,
а й багатьох рідних і близьких тих, хто поліг смертю хоробрих на фронтах, у партизанських загонах, пішов з життя від ран та
хвороб.
Низько вклоняюся вам, дорогі ветерани,
і висловлюю щиру подяку за ваш подвиг.
Від усієї душі бажаю міцного здоров’я,
довгих років активного життя, родинного
затишку й тепла.

Немало з них полягло в ля, голова Довгинцівської
нерівних боях у ворожому районної у місті ради Ігор
тилу, власним життям на- Колесник, Почесний громаближаючи спільну перемо- дянин міста, депутат Днігу. Маршал Георгій Жуков пропетровської
облради
якось зауважив, що коли б не Юрій Любоненко, ветерани
дії партизанів та підпільни- та численні представники
ків, то Велика Вітчизняна ві- громадськості. Кожен пойна тривала б щонайменше клав свою квітку до підніжна рік довше, принісши на- жя, перетворивши його на
шій країні ще більших жертв різнокольоровий килим, в
та руйнувань.
якому більше буУ
спомин
про
ті
часи
вчоло саме червоноКриворізький міський голова
ра
по
всіх
районах
міста
го – кольору крові
Ю. Вілкул.
відбулись урочистості з по- полеглих.
молоде покоління
кладанням квітів
Як зазначив І.
щиро вдячне вам
до братських мо- Колесник, кожен
за це.
гил та пам’ятників визволитель, учас– Країна, що не
підпільникам. Зо- ник бойових дій
пам’ятає минулокрема такий за- чи війни, кожен
го, не має майбутхід відбувся й на підпільник і парнього, – наголобратській могилі тизан, яких з року
сила О. Шовгеля.
воїнів та підпіль- в рік, на жаль, стає
– Тому ми, молоників у Парку за- все менше, не буде
де покоління, залізничників, що в забутий і не буде обділений вжди приходимо до Вічного
Довгинцівському увагою вдячних нащадків.
вогню, щоб віддати данину
районі. У ньому
– Завдяки вам, шановні пам’яті полеглим визволивзяли участь керу- ветерани, нині ми всі може- телям, які не пошкодували
юча справами ви- мо мирно трудитись, більше свого життя, аби ми жили
конкому міськра- радіти, аніж засмучуватись, під мирним небом і мали
ди Олена Шовге- – зазначив І. Колесник. – І світле майбутнє.
_________________________________________________________________________________________________ Едуард Білик. Фото Олександра Портнягіна.

g У міській раді
22 вересня 2012 року
о 20.30 на телеканалі «Інтер» –
півфінал наймасштабнішого
танцювального проекту «Майдан’s-3».

Вболівай та голосуй за команду
Кривого Рогу, підтримай своє місто.
Надсилай під час прямого ефіру
(після відкриття лінії для голосування)
SMS-повідомлення
на номер
з цифрою
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Перевірка готовності до зимового періоду
відвідали ряд об’єктів вищезазначених підВчора відбулося спільне засідання постійних комісій
Криворізької міської ради. Його провів міський голова
Юрій Вілкул.
Далі народні обранці продовжили працюДепутати узгодили порядок денний чергової
сесії міської ради, що відбудеться наступної вати в постійних комісіях.
Того ж таки дня депутати мали змогу на
середи, 26 вересня. На неї планується винести
82 питання. Головним буде розглянуто стан під- власні очі пересвідчитись, як підготувалися
готовки житлового фонду, об’єктів соціальної в ПАТ «Криворіжгаз», на ДП «Криворізька
сфери, тепловодопостачання, електротран- теплоцентраль» та КП «Криворіжтепломереспорту, дорожньо-мостового господарства міс- жа» до роботи в складних осінніх та зимових
умовах. У рамках виїзного навчання вони
та до роботи в осінньо-зимовий період.

_____________________________________________________________________________ Володимир Скіданов.

g Отакої!

g Передплата-2012: четвертий квартал

Чверть мільйона на звернення

Путівка для передплатника
Завершується час оформлення
передплати на «Червоний гірник»
на останній квартал нинішнього
року з доставкою з жовтня. Для
передплатників редакція приготувала приємний подарунок: за
сприяння нашого ділового партнера – туристичного комплексу
«Ялта – круглий рік» на переможця розіграшу очікує тижнева
путівка до цієї кримської перлини.
Для участі в акції потрібно передплатити «Червоний гірник» на
четвертий квартал 2012 року та
надіслати поштою або принести
особисто до 10 жовтня до редакції
в конверті копію передплатного
абонемента (прохання не плутати
з квитанцією про передплату) за
адресою: 50027, м. Кривий Ріг, пр.
Металургів, 28, з поміткою на конверті «Акція «Подарунки від «ЧГ».
Передплата на «Червоний гірник» на останній квартал нинішнього року з доставкою з початку жовтня триває по 28 вересня включно
у всіх поштових відділеннях міста.
Залишайся з улюбленою газетою –
передплачуй та вигравай!

приємств. Про цю поїздку більш детально
читайте в наступному номері «ЧГ».
Крім того, міський голова нагадав депутатам,
що в суботу криворіжці знову змагатимуться
за перемогу в телевізійному проекті «Майданс-2012». Юрій Вілкул закликав підтримати
молодих людей, котрі активно та креативно
представляють наше місто, відправивши СМС з
цифрою 5 на номер 2012 під час прямого ефіру
телепроекту, що розпочнеться о 20.30 і транслюватиметься на телеканалі «Інтер».

Вартість передплати на «Червоний гірник»
на IV квартал 2012 року
з урахуванням поштових послуг з доставки (грн.)

Пільгова (для учасників війни, пенсіонерів,
інвалідів усіх груп і категорій, чорнобильців)

Передплатний індекс: 61621

Звичайна

Передплатний індекс: 37385

Відомча (для підприємств, установ
та організацій)
Передплатний індекс: 37386

36,96
39,96
46,56

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

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

У нашому світі все має свою ціну. У
тому числі й робота зі зверненнями
громадян, які в переважній більшості
адресують їх до виконкому міськради
саме з питань житлово-комунальних
негараздів різного виду.
В управлінні благоустрою та житлової політики міськвиконкому було
з’ясовано, що з урахуванням робочого
часу працівників, витраченого на обробку листів та дзвінків, використаних для цього витратних матеріалів,
обов’язковості відповіді, поштових
витрат тощо, вартість обробки одного
звернення городянина становить 22,50

грн. А коли до цього додати необхідну
роботу безпосередніх виконавців та інших задіяних ланок, то вартість обробки
одного тільки звернення доходить до
майже двох сотень бюджетних гривень.
Упродовж минулого літа до згаданого управління надійшло більше тисячі
звернень, які спричинили додаткові витрати міського бюджету на суму близько чверті мільйона гривень. Які, напевне, можна було витратити на зовсім
інші цілі. Однак, зважаючи на загальну
любов «писати по начальству» навіть з
дріб’язкових питань, така перспектива
видається малоймовірною.

_____________________________________________ Е. Місцевий.

g Офіційно
про зареєстровані благодійні організації, структурні утворення
політичних партій, легалізовані первинні осередки політичних
партій, зареєстровані (легалізовані) об’єднання громадян та інші
громадські формування, Реєстраційною службою Криворізького
міського управління юстиції за період з 20 серпня 2012 року
по 20 вересня 2012 року
1. Назва організації: Первинна профспіл2. Назва організації: Первинна профсп
кова організація Незалежної профспілки ілкова організація Регіональної профспілгірників України ПРАТ «Трест «Кривбасшах- ки робітничої молоді ПАТ «АрселорМіттал
топроходка». Дата реєстрації (легалізації): Кривий Ріг». Дата реєстрації (легалізації):
30.08.2012. Номер свідоцтва про реєстрацію 14.09.2012. Номер свідоцтва про реєстрацію
(довідки про легалізацію): №273. Юридична (довідки про легалізацію): №274. Юридична
адреса: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, адреса: 50095, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікі1а. ПІБ керівника: Михайлов М.В.
дзе, 1. ПІБ керівника: Галинський Є.М.
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g Вітання
Шановні машинобудівники!
Щиро вітаємо вас із професійним святом!

Дніпропетровщина – один з найпотужніших та найбільш економічно
розвинених регіонів України. Наша область, маючи багатогалузеву структуру виробництва, по праву вважається одним із центрів машинобудування та космічною столицею держави.
Машинобудування визначає науково-технічний прогрес у національній
економіці, забезпечує підвищення ефективності всього виробництва.
Останні 2 роки на найвищому державному рівні надається підтримка
прогресивним ініціативам щодо розвитку машинобудування Дніпропет
ровщини й України.
У регіоні здійснюється активна робота, спрямована на залучення інвестиційних ресурсів в область, реалізуються заходи щодо покращення
системи підготовки кваліфікованих кадрів. Обласна влада особливу увагу приділяє модернізації та технічному переоснащенню промислового
комплексу регіону.
Шановні машинобудівники! Завдяки вашій самовідданій праці, високому професіоналізму та компетенції промисловість Дніпропетровщини
продовжує свій розвиток.
Бажаємо вам подальших професійних успіхів, затишку й миру у ваших
родинах та процвітання кожному колективу задля розвитку регіону й усієї
України!
З повагою
голова Дніпропетровської облдержадміністрації
Олександр Вілкул,
голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод.

Шановні працівники та ветерани
машинобудівного комплексу!
Сердечно вітаю вас із професійним святом –
Днем машинобудівника!

Сьогодні більшість підприємств машинобудування міста не лише зберегла кадровий потенціал, а й наростила його, забезпечила наступність
поколінь, поповнила колективи талановитою молоддю, здатною продукувати інноваційні підходи до справи та приймати нестандартні рішення.
Продукція машинобудівників знаходить попит не лише на вітчизняному, а й на закордонних ринках, витримує конкуренцію та з честю несе
Криворізьку марку якості.
Прийміть щиру вдячність за сумлінну працю, терпіння та наполегливість у справі підвищення якості продукції.
Бажаю вам успіхів у реалізації професійних задумів, міцного здоров’я,
творчого завзяття, миру та злагоди!
Криворізький міський голова Ю. Вілкул.

Подробиці
субота, 22 вересня 2012 року
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g Кривбас промисловий

Дизельний завод випустив
ювілейний 5000-й піввагон!
Нещодавно на ПАТ «Дизельний
завод» з нагоди випуску нового
5000-го піввагона відбулися
урочисті збори трудового
колективу підприємства.
На святковий для всіх підприємства
заводчан захід у той – нові перемодень прибули почесні ги і звершення,
гості, серед яких були а всі проблеми
перший заступник місь- і труднощі, які
кого голови, депутат стоять на цьому шляху, лям сьогодні наш завод ників заводу перший
Дніпропетровської об- незважаючи ні на що, працює чітко і стабіль- заступник міського голасної ради Костянтин будуть швидко подола- но, а вироблені за цей лови Костянтин Павлов
Павлов і голова Жовтне- ні.
час 5000 піввагонів уже відзначив нагородами
вої районної у місті ради
У свою чергу, голо- працюють на теренах та Почесними грамотаВолодимир Коритнік.
ва правління ПАТ «Ди- країн колишнього Ра- ми виконкому міськраКостянтин Павлов, зельний завод» Вадим дянського Союзу, – ска- ди. Так, за багаторічну
вітаючи заводчан зі П’ятковський зазначив, зав Вадим Ігорович. – плідну працю, високу
святом, зазначив, що що йому особливо при- Упевнений, що на цьому майстерність, відданість
багато в чому сьогод- ємно побачитися з коле- наші з вами досягнення справі, вагомий особиснішній ювілейній захід гами в такий знаменний не закінчаться, а тіль- тий внесок у соціальностав можливим завдя- для всього підприєм- ки примножаться. Поза економічний розвиток
ки самовідданій пра- ства день.
всяким сумнівом, ни- міста нагрудним знаком
ці кожного з нинішніх
– Багато хто з вас нішнє свято – це особис- «За заслуги перед міструдівників, сумлінній пам’ятає, як навесні та заслуга кожного з вас, том» 3-го ступеня був
роботі ветеранів праці, 2008-го ми починали це результат діяльності нагороджений голова
які стоять біля витоків випускати перші пів- згуртованої, єдиної ко- правління ПАТ «Дистворення і подальшо- вагони, докладали мак- манди, орієнтованої на зельний завод» Вадим
го розвитку дизельного симум зусиль для того, потреби клієнта. Робота П’ятковський. Ряду празаводу. Костянтин Юрі- щоб їх прийняла інспек- з освоєння нових видів цівників підприємства
йович висловив упевне- ція, «Укрзалізниця», ін- продукції, що випуска- вручили грамоти міськ
ність в тому, що попе- ші органи. То були не- ється нами, буде продо- виконкому, а також виреду у славетного тру- прості часи. Однак за- вжуватися й надалі.
конкому
Жовтневої
дового колективу цього вдяки спільним зусилЗаслужених праців- райради.
_____________________________________________________________________ Денис Жарких.

g Підсумки конкурсу

g Вибори-2012

Кращі в енергозбереженні

Шановні мешканці!

Розпорядженням Криворізького міського голови від
29.03.2012 №77-р затверджено проведення міського конкурсу
мікропроектів з енергоефективності та енергозбереження
серед органів самоорганізації населення та об’єднань
співвласників багатоквартирного будинку.
Завдання конкурсу:
І місце – ОСББ «Стрєльцова,
– підтримка ініціативи органів са- 1», Стрєльцова, 1 (ЦентральноІІІ місце – ОСББ «Ярославмоорганізації населення та об’єднань Міський район);
ська, 7», вул. Ярославська, 7
співвласників багатоквартирного буІІ місце – ОСББ «Інгулець-37», вул. (Інгулецький район);
динку в питаннях реалізації завдань Добролюбова, 4 (Інгулецький район);
«Кращий інноваційний енерго
енергоефективного розвитку міста;
ІІІ місце – гуртожиток, вул. Мелеш- ефективний проект»:
– залучення населення Кривого Ро- кіна, 34 (Саксаганський район);
І місце – ОСББ «Цереус 4», вул. Тухагу до забезпечення енергоощадливого
«Кращий проект енергоефективної чевського, 29а (Жовтневий район);
використання енергоносіїв та впрова- модернізації житлового будинку»:
ІІ місце – ОСББ «Ярославська, 11»,
дження енергозберігаючих технологій.
І місце – ОСББ «Аміне», Тухачев- вул. Ярославська, 11 (Інгулецький раЗа результатами конкурсу визначено ського, 10 (Жовтневий район);
йон);
переможців за номінаціями:
ІІ місце – ОСББ «Ярославська, 19»,
ІІІ місце – ОСББ «Ярославська, 13»,
«Кращий енергоощадливий житло- вул. Ярославська, 19 (Інгулецький ра- вул. Ярославська, 13 (Інгулецький равий будинок»:
йон);
йон).
__________________ Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій.

g Справи комунальні

Платежі з доставкою додому
Уже кілька років ДП «Криворізька теплоцентраль» не надає
послуги безпосереднім споживачам, але донині немало
з них мають чималу заборгованість, загальна сума якої
обраховується десятками мільйонів гривень.
Тепловики через це дуже потерпа- бровільно розраховуватись. Водночас
ють, не маючи обігових коштів для теплоцентраль запровадила ще одпоточної роботи й оплати газових ра- ну цікаву новацію, гідну наслідування
хунків, а тому намагаються всіляко за- й іншими постачальниками послуг.
охотити платників чимшвидше розра- Йдеться про прийом платежів безпохуватись.
середньо вдома у споживачів, до яких
Для цього вже подано кілька ти- приходить контролер підприємства
сяч позовів, і за судовими рішеннями разом із зареєстрованим у податковій
державні виконавці здійснюють опис інспекції переносним касовим апарамайна неплатників, які не бажають до- том, видаючи касові чеки одразу при

оплаті. Така практика застосовується
передовсім щодо платників поважного
віку, хворих, малорухомих тощо, себто
до незаможної категорії населення. Завдяки цьому й споживачі задоволені, і
тепловики отримують належні кошти.
Усім іншим платникам, які не підпадають під згадане визначення і при
цьому не воліють опинитись в якості
відповідачів на лаві підсудних, ліпше
чимшвидше розрахуватись по своїх
боргах і більше ніколи їх не накопичувати. Оскільки чим далі, тим холодніше
стає, тож незчуємось, як і зима настане.
______________________________________________________________________________________ Е. Місцевий.

З метою підготовки якісних списків виборців
на чергові вибори народних депутатів України 28
жовтня 2012 року, для забезпечення можливості
перевірки персональних даних у зручний для вас
час відділи ведення Державного реєстру виборців
виконкомів районних у місті рад у жовтні 2012
року додатково працюватимуть щосуботи:

Час
Адреса відділу
прийому
ведення Державного
№
6, 13,
реєстру виборців
з/п
20, 27
виконкомів районних
жовтня
у місті рад, телефон
2012 року
Тернівський район,
1. вул. Короленка, 1а,
9.00-13.00
35-20-53
Жовтневий район,
2. вул. Шурупова, 2,
9.00-13.00
440-32-10
Саксаганський район,
3. вул. Мелешкіна, 32,
8.30-17.00
64-14-38
Довгинцівський район,
вул. Дніпропетровське
9.00-13.00
4.
шосе, 11,
440-53-60; 71-79-37
Дзержинський район,
9.00-12.00
5.
пр-т Миру, 42, 90-67-70
Центрально-Міський
6. район, вул. Леніна, 27, 8.30-16.00
90-08-04
Інгулецький район,
7. пл. 60-річчя СРСР, 1,
9.00-13.00
21-17-13; 406-91-73
Запрошуємо вас перевірити персональні дані.

Виконком Криворізької
міської ради.
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Відродження традиції
•Червоний гірник•
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Читайте нас на сайті:

www.girnyk.com.ua

g Етнофестиваль

Як гуляли козачата у дубовому гаю…

Криворізькі козачата та берегині з міських
загальноосвітніх шкіл №№ 72 та 58 уже
четвертий рік поспіль зустрічаються на
березі мальовничої річки Саксагань у
дубовому гаю на спортивно-туристичних
змаганнях, що ввійшли до традиційної
програми масштабного етнофестивалю
козацької слави «Козакуймо, козачата».
Цього чарівного ранку
перлина Саксагані мовби
ожила. З’явилися старовинні намети, бутафорські
оборонні вежі, 2000 люду спілкувалися, варили
смачний куліш, облаштовували курені. Залпами

це не лише популяризація
українського мистецтва
та культури, унікальних
традицій, збереження і
формування національної
ідентичності, але й веселе
свято для шукачів незабутніх видовищ і шанувальників українського
етно, спільні справи батьків з дітьми на свіжому повітрі серед енергетичного
ландшафту.

гармат зустрічали представників Українського
реєстрового козацтва з
усієї Дніпропетровської
області. Зворушливо вітав
голова Саксаганської районної у місті ради Валерій Беззубченко ветерана
Великої Вітчизняної війни,
«Слава Україні! Героям славизволителя міста Кривова!».
го Рогу Василя МакаровиОкрасою ж дивовижча Качана та подарував йоного дійства стали гарні
му на згадку про цей день
дівчата в національному
сучасний
фотоальбом
вбранні, що роз’їжджали
Кривого Рогу. Рапорт про
по стежках дубового гаю
відкриття фестивалю прина конях.
ймав представник гетьмаОрганізатори фестивалю
на в Дніпропетровській
– отаман Саксаганського
області, генерал-полковА серед арсеналу змагань військово-патріотичного району, майор Українськоник УРК Юрій Засядьвовк. були: практична стрільба, виховання. Кожну дистан- го реєстрового козацтва
Він зазначив, що організа- рукопашний бій, виживан- цію учні долали з честю, Ігор Козирєв та директор
ція такого роду заходів у ня в природі, тактична та тільки і чутно було їхнє Криворізької загальноосСаксаганському районі – розвідницька підготовка з переможне скандування: вітньої школи №72 Вікто_______________________________________________________________________________________________________________________

рія Ничипорук – обіцяють,
що наступний, ювілейний,
рік буде ще видовищнішим
та не залишить жодного
саксаганця байдужим до
живої української культури!
Якби побачив це дійство
засновник Кривого Рогу,
останній кошовий отаман
Запорозької Січі Петро
Калнишевський, то надзвичайно б радів, що є такі
продовжувачі славних козацьких традицій.
Микола Крамаренко.

g Гра патріотів

Де козак, там і слава
Минулих вихідних на турбазі ПАТ «Північний ГЗК»
«Вербиченька» знову лунали фанфари патріотичноспортивної гри «Козацькі забави», яка проводиться тут
уже сьомий рік поспіль.
З самого початку «Козацькі забави» ставили за мету привернути увагу комбінатської молоді до
глибшого вивчення історії нашого козацького краю, знання його
традицій, обрядів, вірувань. Переконати молодих людей, що знати
своє минуле – це модно, престижно, стильно. А з іншого боку, «Козацькі забави» мали пропагувати в
молодіжному робітничому середо
вищі здоровий спосіб життя. Щороку конкурсна програма включала
в себе нові конкурси й випробування для учасників гри, тож за цей час
уже зібрана чимала за обсягом антологія завдань «Козацьких забав».
Приємно, що з часом гра захопила
не тільки працівників ПАТ «Північний ГЗК», а до неї приєдналася й
молодь з інших підприємств нашого міста. Та й не тільки нашого.
Цього разу в «Козацьких забавах» взяли участь 17 команд північан та 5 команд гостей – від громадської організації «Молоді регіони»,
підприємств «Кривбасвибухпром»
та «Центральний ГЗК», до яких

чим їм доведеться зіткнутися Північного ГЗК посіли перше місце
під час гри.
в цьому конкурсі.
Патріотичний блок «КозацьТа чи не найзворушливішим був
ких забав» називався «Як ко- конкурс «Оберіг для друга». У ньозаки в холдингу працювали». му команди повинні були не тільки
Команди через призму народ- виготовити обереги одна для одної,
них традицій мали презенту- а й вкласти в них глибокий зміст,
вати специфіку роботи у своїх що ґрунтувався на народній традиструктурних підрозділах, про- ції, вкласти стільки душі й любові,
демонструвати корпоративні щоб оберіг справді набув чудодійцінності своїх підприємств. ної сили. А відтак довелося вишуОсь де потрібно було ввімкну- кувати не прості слова та побажанти творчу уяву, письменниць- ня, а тільки ті, що йдуть від серця
кий хист, акторську майстер- до серця. Кращим же став оберіг
ність, а найперше – знання другові від команди РЗФ «Колосниісторичного,
літературного ківська» з Донеччини.
матеріалу. А відтак, були тут і
Другий день «Козацьких забав»
Еней з фабрики огрудкування був відданий спорту. 228 сильПівнГЗК, і козаки-запорожці, них, спритних козаків змагалися в
які пишуть листа турецькому метанні списа, а козачки – у боях
уперше долучилися команди «Крас- султанові, з команди управління подушками. Була тут і козацька еснодонвугілля» та збагачувальної Північного комбінату, і козак Ма- тафета на воді та на суші, було перефабрики «Колосниківська» з Дон- май, і ще безліч народних героїв, тягування гумового каната, навіть
басу. Загальна ж які розповідали, як їм тепер ведеть- змагання, хто швидше з’їcть кавуна.
кількість учасників ся на роботі і поза нею. Не менш Цікавим видався і козацький квест,
та їхніх уболіваль- вигадливості було виявлено й під де треба було продемонструвати
ників перевалила час презентації корпоративних мистецтво рукопашного бою наших
нині за чотири со- цінностей холдингу. Усі команди запальних предків.
тні. Увечері, під в цих конкурсах були дотепними,
Серед 22 команд І місце в споросінніми зорями влучними й артистичними. Примі- тивних забавах виборола збірна руорганізатори гри ром, гравці команди «Кривбасви- дозбагачувальної фабрики ПівнГЗК
влаштували слайд- бухпром» означили корпоративні та аутсорсингового підприємства
шоу за матеріа- цінності народними прислів’ями: «Кривбасремонт». На ІІ місці – колами попередніх «Козак мовчить, але все знає», «Де манда північан з гірничо-тран«Козацьких забав». козак, там і слава», «Україна – ко- спортного цеху №1, на ІІІ – спорт
Отож новачки діс- зацька мати». Тож і не дивно, що смени «Кривбасвибухпрому». А натали уявлення, з саме вони та команда управління справді перемогла дружба.
_________________________________________________________________________ Мотрона Панова. Фото Володимира Смірнова.

g Оголошення
В прокуратурі міста Кривого Рогу організовано роботу
телефону «гарячої лінії» – 9007-56, за яким приймається
інформація про факти незаконного втручання у підприємницьку діяльність з боку
службових осіб органів влади
і контролю, правоохоронних
органів.
Телефони «гарячої лінії»
районних прокуратур:
– прокуратура ЦентральноМіського району – 90-04-57;
– прокуратура Жовтневого
району – 95-88-45;
– прокуратура Саксаганського
району – 404-85-21;
– прокуратура Довгинцівського району – 71-10-33;
– прокуратура Дзержинського
району – 92-87-29;
– прокуратура Тернівського
району – 38-32-79, 38-23-45;
– прокуратура Інгулецького
району – 21-09-13.
Прийом повідомлень на телефон «гарячої лінії» здійснюється у
робочі дні з 9.00 до 18.00.
Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача сектору бухгалтерського
обліку та контролю управління праці та соціального захисту населення виконкому
районної у місті ради.
Вимоги до кандидатів: громадянство України; володіння державною мовою; знання основних
принципів роботи на комп’ютері
та відповідних програмних засобів; повна вища освіта в галузі
економіки та фінансів; стаж роботи на державній службі, за фахом
та на керівних посадах не менше
п’яти років.
Документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної
комісії протягом ЗО календарних днів з дня опублікування
оголошення про проведення
конкурсу.
Докладніше ознайомитись з
інформацією щодо переліку документів, основних функціональних обов’язків, розміру та умов
оплати праці можна у виконкомі
Тернівської районної у місті ради
(вул. Короленка, б. 1а, каб. 303).
Контактний телефон: 35-00-26.

Публічна інформація

Читайте нас на сайті:

www.girnyk.com.ua

•Червоний гірник•

субота, 22 вересня 2012 року
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Саксаганська районна у місті рада

Рішення

(ХІV сесія VІ скликання)
21 серпня 2012 року

м. Кривий Ріг
№ 162
Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2012 року
Розглянувши звіт про виконання районного у місті бюджету за
1. Затвердити звіт про виконання районного у місті бюджету за
56021,4 тис. грн., спеціальним фондом 527,0 тис. грн.;
І півріччя 2012 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоІ півріччя 2012 року:
1.2 за видатками у розмірі 53979,6 тис. грн., з них за загальним
врядування в Україні», ст. 80 Бюджетного кодексу України, районна
1.1 за доходами, з урахуванням сум, одержаних з бюджетів ви- фондом 52673,1 тис. грн., спеціальним фондом 1306,5 тис. грн. (доу місті рада ВИРІШИЛА:
щих рівнів, у розмірі 56548,4 тис. грн., з них за загальним фондом даток).
Голова районної у місті ради В. Беззубченко.
Додаток до рішення районної у місті ради від 21.08.2012 № 162

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

ДОХОДИ. Загальний фонд
Податкові надходження, в тому числі:
Плата за землю
Місцеві податки і збори:
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
Неподаткові надходження, в тому числі:
Адміністративні штрафи та інші санкції
Доходи від операцій з капіталом
Надходження від продажу основного капіталу
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
Всього доходів загального фонду (власних та закріплених)
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 засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з
пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
Інші субвенції
Субвенцiя 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»
Разом по загальному фонду доходів бюджету
ДОХОДИ. Спеціальний фонд
Власні надходження бюджетних установ
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Плата за оренду майна бюджетних установ
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
Благодійні внески, гранти та дарунки
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних
осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів
Інші субвенції
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
Разом по спеціальному фонду
Всього доходів
ВИДАТКИ
Державне управління – всього, в тому числі:
Органи місцевого самоврядування
Освіта, в тому числі:
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього, в тому числі:
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 (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років
Допомога при народженні дитини
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
Допомога на дітей одиноким матерям
Тимчасова державна допомога дітям
Допомога при усиновленні дитини
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
Інші видатки на соціальний захист населення
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах
Інші програми соціального захисту дітей
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав
та 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
Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Культура і мистецтво - всього, в тому числі:
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Разом видатків

план на
2012 рік

в тому числі
уточнений план
на
2012
загаль- спецізагаль- спецірік
ний альний
ний фонд альний
фонд фонд
фонд

тис. грн.
в тому числі
в тому виконано
уточнечислі за І піврічний план
на І пів- загальний чя 2012 загаль- спеціроку
річчя 2012 фонд
ний альний
року
фонд
фонд

16303,1
15091,1
1212,0
1212,0
27,0
27,0
24,0
24,0
24,0

16303,1
15091,1
1212,0
1212,0
27,0
27,0
24,0
24,0
24,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

16303,1
15091,1
1212,0
1212,0
27,0
27,0
24,0
24,0
24,0

16303,1
15091,1
1212,0
1212,0
27,0
27,0
24,0
24,0
24,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7927,4
7333,9
593,5
593,5
12,0
12,0
9,5
9,5
9,5

7927,4
7333,9
593,5
593,5
12,0
12,0
9,5
9,5
9,5

8249,8
7695,0
554,8
554,8
6,3
6,3
14,9
14,9
14,9

8249,8
7695,0
554,8
554,8
6,3
6,3
14,9
14,9
14,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

16354,1 16354,1
89403,4 89403,4
89403,4 89403,4
13426,2 13426,2
13426,2 13426,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

16354,1
89512,3
89512,3
13426,2
13426,2

16354,1
89512,3
89512,3
13426,2
13426,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7948,9
47863,9
47863,9
8977,8
8977,8

7948,9
47863,9
47863,9
8977,8
8977,8

8271,1
47750,3
47750,3
8977,8
8977,8

8271,1
47750,3
47750,3
8977,8
8977,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

75977,2
73328,2

75977,2
73328,2

0,0
0,0

76086,1
73358,2

76086,1 0,0
73358,2 0,0

38886,1
37516,8

38886,1
37516,8

38772,5
37516,8

38772,5 0,0
37516,8 0,0

125,0

125,0

0,0

125,0

125,0

0,0

125,0

125,0

11,9

11,9

0,0

2266,5
257,5

2266,5
257,5

0,0
0,0

2321,4
281,5

2321,4
281,5

0,0
0,0

1093,9
150,4

1093,9
150,4

1093,4
150,4

1093,4
150,4

0,0
0,0

в тому числі

105757,5 105757,5 0,0

105866,4 105866,4 0,0

55812,8

55812,8

56021,4

56021,4 0,0

905,8
905,8

0,0
0,0

905,8
905,8

962,7
906,0

0,0
0,0

962,7
906,0

0,0

0,0

517,0
460,3

0,0
0,0

517,0
460,3

893,0

0,0

893,0

893,0

0,0

893,0

0,0

0,0

450,5

0,0

450,5

12,8
0,0

0,0
0,0

12,8
0,0

12,8
0,2

0,0
0,0

12,8
0,2

0,0
0,0

0,0
0,0

8,9
0,9

0,0
0,0

8,9
0,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

56,7
8,9
47,8

0,0
0,0
0,0

56,7
8,9
47,8

0,0
0,0

0,0
0,0

56,7
8,9
47,8

0,0
0,0
0,0

56,7
8,9
47,8

35,2
0,0

0,0
0,0

35,2
0,0

35,2
0,0

0,0
0,0

35,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
10,0

0,0
0,0

0,0
10,0

941,0
0,0
941,0
106698,5 105757,5 941,0

997,9
0,0
997,9
106864,3 105866,4 997,9

0,0
55812,8

0,0
55812,8

527,0
56548,4

0,0
527,0
56021,4 527,0

11112,5
11105,8
257,5

11105,8
11105,8
257,5

11576,4
11576,4
281,5

11470,0 106,4
11470,0 106,4
281,5
0,0

6179,5
6179,5
150,4

6179,5
6179,5
150,4

5706,9
5706,9
150,4
0,0

5657,2
5657,2
150,4

257,5
87953,5
125,0

257,5
86061,4

1892,1
125,0

281,5
88355,7
125,0

281,5
150,4
86202,3 2153,4 43832,3
125,0 0,0

150,4
43832,3
0,0

150,4
44060,6
11,9

150,4
43542,6 518,0
0,0
11,9

807,3
12896,1
35155,2
5102,4
7007,5
574,0
55,0
523,3
307,0
2301,7

807,3
12896,1
35155,2
5102,4
7007,5
574,0
55,0
523,3
307,0
2266,5

35,2

837,3
12896,1
35155,2
5102,4
7007,5
574,0
55,0
523,3
307,0
2358,7

837,3
12896,1
35155,2
5102,4
7007,5
574,0
55,0
523,3
307,0
2321,4

456,5
5815,6
18133,3
2948,4
3854,8
330,9
35,0
309,5
144,5
1093,9

456,5
5815,6
18133,3
2948,4
3854,8
330,9
35,0
309,5
144,5
1093,9

456,5
5815,6
18133,3
2948,4
3854,8
330,9
35,0
309,5
102,1
1095,4

456,5
5815,6
18133,3
2948,4
3854,8
330,9
35,0
309,5
102,1
1093,3

10,9
8,8
3,0

10,9
8,8
3,0

10,9
12,6
3,0

10,9
12,6
3,0

9,5
9,6
3,0

9,5
9,6
3,0

0,0
5,8
3,0

0,0
5,8
3,0

2,0
8547,5
306,8

2,0
7959,2
306,8

588,3

2,0
8631,0
306,8

2,0
7995,2
306,8

635,8

2,0
3954,6
165,8

2,0
3954,6
165,8

2,0
4026,2
156,0

2,0
3784,7
156,0

241,5

1869,0

1869,0

1143,6

1885,2

1885,2

1355,3

932,7

932,7

1141,5

879,0

262,5

11207,4
40,8
40,8

11207,4
40,8
40,8

162,7
162,7

11207,4
162,7
162,7

5632,7
131,9
131,9

5632,7
131,9
131,9

5632,7
126,2
126,2

5632,7
126,2
126,2

0,0

34,0
3753,2
54081,4

30,0
3905,4
53979,6

30,0
0,0
3166,6
738,8
52673,1 1306,5

6,7
6,7

47,0
47,0
7287,2
6478,0
809,2
106698,5 103990,5 2708,0

37,3

51,0
51,0
34,0
7774,6
6478,0 1296,6 3753,2
108201,8 104645,4 3556,4 54081,4

49,7
49,7
0,0

Запрошуємо
до конкурсу!

Управління комунальної власності міста виконкому міськради запрошує суб’єктів господарювання усіх
форм власності взяти участь у конкурсі на право укладення договорів оренди
об’єктів комунальної власності міста:
– нежиле приміщення загальною
площею 58,8 м2, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку, на вул. Федоренка,
5, балансоутримувач – управління комунальної власності міста виконкому
міської ради;
– нежиле приміщення загальною
площею 299,6 м2 на 1 поверсі окремо
розташованої нежилої будівлі на вул.
Косіора, 20, балансоутримувач – відділ
освіти виконкому Дзержинської районної у місті ради;
– нежиле приміщення загальною
площею 16,6 м2 на 1 поверсі окремо
розташованої нежилої будівлі на вул.
Корнійчука, 21, балансоутримувач –
управління комунальної власності міста виконкому міської ради.
Істотні умови конкурсу:
– найбільший відсоток розміру
орендної плати до вартості об’єкта, визначеної експертним шляхом, порівняно зі стартовим;
– ефективне використання об’єкта
оренди за цільовим призначенням відповідно до видів діяльності;
– належне утримання об’єкта оренди;
– найбільший розмір загальної вартості робіт з відновлення експлуатаційного стану об’єкта;
– створення та збереження нових робочих місць;
– ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації
об’єкта;
– створення безпечних та нешкідливих норм експлуатації об’єкта і умов
праці;
– своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції;
– забезпечення страхування об’єкта
оренди на весь період оренди, пожежної безпеки та його охорони;
– оформлення документів про сплату за землю, на якій розташований
об’єкт оренди;
– без права передачі в суборенду.
Кінцевий термін прийняття заяв та
конкурсної документації – 08.10.2012
року.
Дата, час та місце проведення конкурсу – 10.10.2012 року о 15.00, кімната 246 виконкому міськради (пл.
Радянська, 1).
Учасникам конкурсу необхідно надати до конкурсної комісії заяву на участь
у конкурсі, пропозиції щодо використання об’єкта, запечатані у конверті з
написом «На конкурс», та належним
чином оформлену конкурсну документацію. Довідки щодо оформлення конкурсної документації можна отримати в управлінні комунальної власності
міста виконкому міської ради (пл. Радянська, 1, кімн. 361, 360, тел. 74-4929, 74-43-97).
Конкурсна комісія.

g Оголошення
2,1

До уваги абонентів
КП «Кривбасводоканал»
Довгинцівського району!

З 1 жовтня поточного року інспекцію водозбуту Довгинцівського району буде перенесено на вулицю
Транспортну, 44а.
Прийом громадян індивідуального
сектору та інших абонентів буде проводитись щоденно з 8.00 до 17.00, в
п’ятницю до 15.45, перерва з 12.00 до
12.45. Вихідні – субота, неділя.
Телефон інспекції 401-04-89.

Адміністрація
КП «Кривбасводоканал».
Довідки за телефоном 74-44-28.
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Публічна інформація
•Червоний гірник•

субота, 22 вересня

2012 року

Читайте нас на сайті:

www.girnyk.com.ua

g Офіційно

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради оголошує про наміри передати в оренду об’єкти комунальної
власності, щодо яких надійшли заяви
№ Баланз/п соутримувач
1

УКВМ

2

УКВМ

3

УКВМ

4

УКВМ

5

УКВМ

6

УКВМ

7

УКВМ

8

УКВМ

9

УКВМ

10

УКВМ

11

УКВМ

12

УБЖП

13

УКВМ

14

УКВМ

15

УКВМ

16

УКВМ

17

УКВМ

18

УКВМ

19

УКВМ

20

УКВМ

21

УКВМ

22

УКВМ

23

УКВМ

24

УКВМ

25

УКВМ

26

УКВМ

27

УКВМ

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Найменування
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 2 поверх
окремо розташованої нежилої будівлі
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
окремо розташованої нежилої будівлі
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 2 поверх
окремо розташованої нежилої будівлі
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
окремо розташованої нежилої будівлі
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежилі приміщення, вбудовані у 1 та 2 поверхи окремо розташованої нежилої будівлі
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
окремо розташованої нежилої будівлі
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 2 поверх
окремо розташованої нежилої будівлі
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
житлового будинку

Балансоутримувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Місцезнаходження
Загаль- Вартість майна за Максимально
Мета використання
на пло- незалежною оцін- можливий строк
ща, м2
кою, грн.
оренди
Пр-т Карла Маркса,13
188,6
431782,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (82,3 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 15.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (106,3м2)
Вул. Урицького, 51
44,0
35853,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (16,3 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 15.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (27,7м2)
Вул. Українська, 200а
23,9
25698,0
2 роки 11 місяців Під розміщення відділення банку на площі, що використовується виСтаном на 15.08.2012
ключно для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
Вул. Кармелюка, 21
85,4
64446,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (43,5 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 17.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (41,9м2)
Вул. Щорса, 33
119,8
94398,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (80,8 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 09.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (39,0м2)
Вул. Адмірала Головка, 40
134,9
116635,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (82,8 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 09.08.2011
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (52,1м2)
Вул. Івана Сірка, 48
177,4
138866,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (127,7 м2) на площі, що використовується виключСтаном на 09.08.2012
но для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (49,7м2)
Вул. Юрія Смирнова, 43
90,6
72137,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (39,7 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 09.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (50,9м2)
Вул. 23-го Лютого, 100
95,7
81822,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (64,6 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 09.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (31,1м2)
Вул. 23-го Лютого, 26
110,9
81822,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (74,0 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 09.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (36,9м2)
Вул. Федоренка, 5а
144,1
131849,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (58,8 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 09.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (85,3м2)
Вул.Доватора,1
90,8
70322,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (55,5 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 09.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (35,3м2)
Вул. Орджонікідзе, 9
84,2
84846,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (39,4 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 15.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (44,8 м2)
Вул. Хабаровська, 2
46,0
52787,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (18,2 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 15.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (27,8м2)
Вул. Революційна, 7
509,7
957757,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (421,1 м2) на площі, що використовується виключСтаном на 15.08.2012
но для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (88,6м2)
Вул. 22 Партз”їзду, 35
68,7
88041,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (51,55 м2) на площі, що використовується виключСтаном на 15.08.2012
но для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (17,15м2)
Вул. Димитрова, 45
104,6
165180,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (45,8 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 15.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (58,8м2)
Вул. Десантна, 8
166,8
144701,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (109,1 м2) на площі, що використовується виключСтаном на 09.08.2012
но для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (57,7м2)
Вул. Кремлівська, 4
67,1
68511,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (32,9 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 09.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (34,2м2)
Вул. Кремлівська, 25
148,5
143517,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (85,5 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 09.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (63,0м2)
Вул. Ватутіна, 57
62,5
61880,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (25,4 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 09.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (37,1м2)
Вул. Коротченка, 15
65,3
67638,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (25,4 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 09.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (39,9м2)
Вул. Постишева, 43
47,4
54874,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (14,2 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 15.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (33,2м2)
Пр-т Гагаріна, 63
70,2
84176,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (15,0 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 15.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (55,2 м2)
Вул. Дніпропетровське
59,1
57814,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (27,4 м2) на площі, що використовується виключно
шосе, 54
Станом на 15.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (31,7м2)
Вул. Кокчетавська, 4
42,5
42345,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (7,3 м2) на площі, що використовується виключно
Станом на 15.08.2012
для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (35,2м2)
Вул. Дніпропетровське
244,1
255188,0
2 роки 11 місяців Під розміщення ТВБВ (156,7 м2) на площі, що використовується виключшосе, 14
Станом на 15.08.2012
но для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (87,4м2)

Найменування

УБЖП

Окреме індивідуально визначене майнопричіп 2 ПТС-4
Відділ освіти виконкому Дов Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
гинцівської районної у місті ради окремо розташованої нежилої будівлі
КП «Хладон»
Частина нежилого приміщення, вбудованого у холодильну камеру
УКВМ
Нежиле приміщення, вбудоване у напівпідвал окремо розташованої нежилої будівлі
УБЖП
Нежиле приміщення, вбудоване у споруду
підземного пішохідного переходу
Криворізька вища металургій- Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх
на школа
окремо розташованої нежилої будівлі
УКВМ

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Місце
Загаль- Вартість майна за Максимально
знаходження
на пло- незалежною оцін- можливий строк
ща, м2
кою, грн.
оренди
Вул. Урожайна, 1
1 од.
3833,0
2 роки 11 місяців
Станом на 14.08.2012
Вул. Симонова, 12 150,28
125617,0
2 роки 11 місяців
Станом на 31.08.2012
Вул. Окружна, 10
5,0
4964,0
2 роки 11 місяців
Станом на 21.08.2012
Вул. Глинки, 12 а
43,0
39808,0
2 роки 11 місяців
Станом на 31.08.2012
Пл. Визволення
11,1
21275,0
2 роки 11 місяців
Станом на 14.08.2012
Вул. Революцій40,05
73730,0
2 роки 11 місяців
на, 5
Станом на 22.08.2012

Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх Вул. Революційокремо розташованої нежилої будівлі
на, 21

Відділ освіти виконкому Тернів- Нежиле приміщення, вбудоване у напів- Вул. Грицевця, 7
ської районної у місті ради
підвал житлового будинку
УКВМ
Нежила двоповерхова окремо розташова- Вул. Ферганська, 13
на будівля
УБЖП
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх Вул. Отто Брозовокремо розташованої нежилої будівлі
ського, 56
Відділ освіти виконкому Сакса- Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх Вул. Курчатова, 39а
ганської районної у місті ради
окремо розташованої нежилої будівлі
УКВМ
Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх Вул. Янова, 6
житлового будинку
Відділ освіти виконкому Інгу- Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх Вул. Груні Романолецької районної у місті ради
окремо розташованої нежилої будівлі
вої, 21а
Відділ освіти виконкому Інгу- Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх Вул. Груні Романолецької районної у місті ради
окремо розташованої нежилої будівлі
вої, 21а
Відділ освіти виконкому Інгу- Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх Вул. Груні Романолецької районної у місті ради
окремо розташованої нежилої будівлі
вої, 21а
УБЖП
Нежила окремо розташована будівля
Вул. Коротченка, 1г
Відділ освіти виконкому Сакса- Нежиле приміщення, вбудоване у 2 поверх
ганської районної у місті ради
окремо розташованої нежилої будівлі

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвільно-погоджувальних
процедур виконкому міської ради протягом 10ти робочих днів після опублікування оголошен-

Вул. Мелешкіна, 32а

ня в міській комунальній газеті «Червоний гірник». У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди, орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно

10,81
50,7
284,4
7,1
87,0
11,1
298,61
298,61
298,61
24,0
45,7

Мета використання
Для здійснення статутної діяльності підприємством з
обслуговування доріг
Для проведення занять театрально-хореографічної
студії, погодинно, згідно з графіком
Під замороження та зберігання харчових продуктів
Під розміщення творчої майстерні
Під розміщення майстерні з виготовлення ключів

Під розміщення торгівлі канцтоварами, канцтоварами та поліграфічною продукцією для вищих навчальних закладів, послуг ксерокопіювання
17768,0
2 роки 11 місяців Під розміщення торгівлі канцтоварами, канцтовараСтаном на 22.08.2012
ми та поліграфічною продукцією для вищих навчальних закладів, послуг ксерокопіювання
33127,0
2 роки 11 місяців Під розміщення торгівлі непродовольчими товарами
Станом на 29.08.2012
112713,0
2 роки 11 місяців Під розміщення майстерні з виготовлення металевих
Станом на 07.08.2012
конструкцій, складу
9359,0
2 роки 11 місяців Під розміщення пункту довідково-інформаційної
Станом на 20.08.2012
служби
79917,0
2 роки 11 місяців Під розміщення спортивної секції карате, погодинно,
Станом на 28.08.2012
згідно з графіком
20396,0
1 рік
Під розміщення торгівлі непродовольчими товарами,
Станом на 23.08.2012
за умови згоди всіх співвласників житлового будинку
238020,0
2 роки 11 місяців Для проведення занять із спеціальної фізичної підгоСтаном на 04.09.2012
товки охоронників, погодинно, згідно з графіком
238020,0
2 роки 11 місяців Для проведення занять із спеціальної фізичної підгоСтаном на 04.09.2012
товки охоронників, погодинно, згідно з графіком
238020,0
2 роки 11 місяців Для проведення занять із спеціальної фізичної підгоСтаном на 04.09.2012
товки охоронників, погодинно, згідно з графіком
20571,0
2 роки 11 місяців Під розміщення складу
Станом на 17.08.2012
87242,0
2 роки 11 місяців Під розміщення виробників реклами
Станом на 03.09.2012

до абз.3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та рішення міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про порядок оформлен-

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

Читайте нас на сайті:

www.girnyk.com.ua

•Червоний гірник•

ДП Дорожно-строительному управлению № 45
ОАО «Юждорстрой» г. Феодосия
на постоянную работу требуются:

– заведующий подсобным производством
(начальник карьера).
адресу:
ращаться по
Об

о
Требования: образование горное (горный инженер, инже- г. Феодосия, ул. Симфер47
е, ,
нер-геолог), опыт работы на карьерах или в горных шахтах.
польское шосс -30,
29
Заработная плата выплачивается ежемесячно, полный соц
тел. (06562) 4- ukr.net
dsu45@
пакет, предоставляется жилье.
Требуется

менеджер по снабжению

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

Тел. 096-5783177.

ООО «Этель – БЦД»

Утепление стен
Гарантия качества.

Тел. 443-03-53, 096-2166025
Требуется з/п 3000 – 3500 грн.

менеджер

по работе с клиентами

Тел. 096-578-2827.

К сведению владельцев
частных домов

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

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

Криворізьке гірничопромислове територіальне
управління
оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади

головного державного
інспектора з охорони праці
(в енергетиці
та котлонагляді) – 1 особа

Вимоги до кандидатів: вища освіта
за фахом, стаж роботи у виробничій сфері за фахом на державних підприємствах
(або на державній службі) не менше як три
роки, досконале володіння державною
мовою, вміння працювати на комп’ютері.
Звертатися за адресою:
вул. Коротченка, 1к, відділ кадрів,
або за тел. 404-48-82.

ОКЗ «Криворізький Центр СНІД»

запрошує на роботу

лікаря-інфекціоніста,
лікаря-терапевта.

Хороший соціальний пакет.

За довідками звертатися: м. Кривий Ріг,
вул. Нікопольське шосе, 4г, тел. 407-12-83.

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

Криворізькі міські електричні мережі
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
повідомляють, що для проведення ремонтних робіт в період
з 1.10.2012р. по 5.10.2012р. можливі тимчасові (з 9.00 до 17.00)
відключення ел. енергії на вулицях:

Шевченка, 139-163, 114-134, Куйбишева, 38-80, 27-69, Достатку, 13-41, 30-72; Арктична, 29-69, 28-62, вул.
Першотравнева, 1 (котельня), Першотравнева, 11, 20, 22, 22а, 22б, 22в, 23, 7, 1, 4, вул. Леніна, 54, вул. Камо,
9, 13, готель «Орбіта», вул. Першотравнева, 25/7, Шмідта, 48-80, 57-85, 82-94, 87-93, 86, Шевченка, 112, 122а,
149, 139-163, 114-134, Гризодубової, 52-90, 41-67, Чудська, 2-20, 1-11, Куйбишева, 71-81, 82-94, 38-80, 27-69,
Економічна, 1-25, 2-16, 20, пров. Економічний, 2, 6, 10, 12, 20, 22, 1, 3, 5, 6, 11, 19, 21, Достатку, 13-41, 30-72,
Арктична, 29-69, 28-62, Інгулецька, 1а, 2-32, 16а, 1-17, 42-44, Куйбишева, 38-80, 27-69, Калиниченка, 4, 6, 8, 10,
Красикова, 1-23, Іркутська, 2-18, 1-11, Суворова, 2-26, 1-25, Травнева, 59-77, 79-95, вуличне освітлення, п/ст.
«Спортивна», Миклухо-Маклая, 2-26, 1-21, Софії Ковалевської, 1-11, 2-10, Мармурова, 2-12, 1-11, стоянка № 4,
вул. Костенка - гуртожиток № 2 КТУ, їдальня КТУ, учбовий корпус КТУ, Абхазька, 10-32, Актюбінська, 1-23, 1428, 4-8, Акмолінська, 2, Бобруйська, 7-11, 17-23, пр. 4-й Сальський, 8, 16, 18, 1-5, 9-17, 28-34, Шиферна, 2-34,
46-50, 1-19, 23-27, Яворів, 1-23, 2, 10-28, 1-3-7, Ясенів, 1-33, 4, 8-10, 14-20, Екіпажна, 2-44, 1-27, Профспілкова,
2-28, 1-19, Можайського, 2-48, 1-37, Нежданової, 1-29, Чайковського, 1-45, 2-46, Новоподільська, 1-57, 2-54,
Незалежності України, 4, 6, 8, 10, насосна № 48, АТС № 488, ТРП № 90, 95, магазин № 1 «Молочні продукти» по
вул. Незалежності України, вул. Лугова 50-72, 125-173, 32-48, 123, Кубинська, 136-158, 133-157, 110-134, 105131, Янки Купали, 110а-162, 113-161, Літке, 94, 122-136, 113-129, Малоархангельська, 133-135, 119, 126, Петриківська, 131-155,138-156, Достоєвського, 110-160, 89-131, Городищенська, 58-138, 27-107,39, 43, 25, Уборевича, 1-71, 2-48, Гаджибекова, 2-84, 19-83, Маяковського, 14-20, 43-51, Калініна, 2-63, 3-29а, Володимирівська,
2-18, 5-11, 17, Бєляєва, 11-13, 10, 16, Серафимовича, 44-60, 64, 70, Ігрова, 1, 2, Павлоградська, 38-а, 38, 90, 41103, Янки Купали, 106, 108, 110, 111, 115, Львівська, 1-37, Муромська, 40-64, 57-79, Чорноморська, 36а-80, 35а79, Старих більшовиків, 36а-38а, Чебишева, 1-25, 2-22, Цитрусова, 42-62, 35-65, Вольтера, 35-49, 40-56, 1-35,
2-34, Дмитра Донского, 24, 25, 28, 30, 32, Драйзера, 3, 19, Джамбула, 8, Калінінградська, 6-13, Дишинського,
60-75, Житомирська, 1, 3, 4, Рубльова, 2, 3, 4, 5, 6, Світлогірська, 80, П. Морозова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Гафурі, 1а,
2а, Серафимовича, 340/1-374, 231-247, 215а-231а, 231б, Хохломська, 2-10, 1-15, 12, Тупикова, 2-92, 3-33, Грозненська, 115а, 119, Хетагурова, 1-35, Ванди Василевської, 2-38, Нобелівська, 2-30, Вільна, 67, Бердянська, 5155, 47, 49, Курганська, 3-23, 31, 37, 39, 10-30, 40, 2-6, 2б, Світлогірська, 1-67, Гірничорятувальна, 13, 14, Тольятті, 2-8, 3-11, Кузнечна, 2-18, 3-19, Воронезька, 3-25, 4-24, Вятська, 16а, 6а, 4а, 2а, 1а, 1б, Транзитна, 1-17, 28-42,
Пловдивська, 4-28, 3-23, Левітана, 4-24, 3-23, 30-50, 27-47, Іскрівська, 37-59, 124, 108а-122, 63-91, Милашенкова, 30а-52, 4-24, 3-21, Шполянська, 115, 94-116, 93-113, Червонопресненська, 8-32, 7-25, Воронезька, 2850, 31-51, Улітіна, 4-26, 3-23, Сизранська, 4-22;3-21, Арістова, 4-22, 1-21, Благоєва, 12-22, Тразитна, 19-65, 4494, Кузнецька, 2-54, Адмірала Головка, 71, АТС-38, Адмірала Головка, 47б, торговий комплекс, 10-ї Гвардійської
дивізії, 1, 2, 3,4, 5, д/с № 220, Вартаняна, 13, 15, 17, Матросова, 79, 81, 83, вул. Вартаняна, 17, аптека, маг. «Лебідь», вул. Універсальна, 24-52, пер. Корсунський, 2-42, 1-11, вул. Комсомолу України, 1-27, 6-26, вул. Єреванська, 1-31, 2-34, вул. Федьковича, 1-20.

Вибачаємося за викликані незручності.

Відокремлений структурний підрозділ «Вагонне депо Батуринська» ДП
«Придніпровська залізниця», який розташований за адресою: 50054, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Вахрушева, будинок 35, сповіщає про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин
до атмосферного повітря, згідно з Постановою КМУ № 302 від 13.02.2002 р.
Основна діяльність ВСП «Вагонне депо Батуринська» - виконання деповського та
капітального ремонтів вантажних вагонів, технічне обслуговування вантажних вагонів з відчепленням відповідно до чинних правил та положень. Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища на структурному підрозділі є головний
інженер Золотарь Д.В., тел. (056) 408-22-23, 408-22-26.
Викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря від стаціонарних джерел викидів складає 7,649 т/рік (крім того викид важких металів та парникових газів
складає 1199,973 т/рік).
Основні джерела забруднення: електрозварювальні пости, пости фарбування,
пост різки металу, горни кузні, гаражі автотранспорту, заточні верстати, деревообробні верстати, склад зберігання вугілля, склад зберігання шлаку, стелажі обдувки
деталей, ємності для зберігання нафтопродуктів, котли-модулі марки «МВК-1,0», зварювальний напівавтомат, мийна машина, пост зарядки лужних ліхтарів, машина для
хімічного чищення спецодягу марки «КХ-020А УХЛ4», пости наплавки.
Основні забруднюючі речовини: оксид вуглецю, оксид азоту у перерахунку на діоксид азоту (NO+NO2), сірки діоксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна); вуглецю діоксид; азоту (1) оксид NO2; метан; хром
та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксин мангану), ксилол, неметалеві леткі органічні сполуки (НМЛОС) в т.р. уайт-спіріт, сірководень (Н2S),
фтористий водень.
Санітарно-захисна зона складає 50 м. Відстань до найближчої житлової зони складає 70 м. Максимальна приземна концентрація на межі СЗЗ складає 0,86 ПДК.
Викиди забруднюючих речовин відповідають техрегламенту та проектним показникам, що відповідає вимогам природоохоронного законодавства.
Громадські організації та приватні особи можуть звернутися з зауваженнями та пропозиціями в місячний термін на
адресу: 50101, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл.
Радянська, 1, управління екології виконкому Криворізької
міської ради, тел.: (0564) 92-13-63, 74-56-41.

Оголошення

субота, 22 вересня 2012 року

g Вибори-2012
Відповідно до Конституції України та Закону
України «Про вибори народних депутатів України» право голосу на виборах народних депутатів
мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років. Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.
Відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про вибори народних депутатів України»
за п’ятнадцять днів до дня голосування виборцям буде доставлено іменні запрошення на вибори, в яких буде повідомлено про включення їх
до попереднього списку виборців. Неотримання
виборцем іменного запрошення є сигналом про
те, що він може бути не включений до попереднього списку виборців, а отже, відсутній у базі
даних Державного реєстру виборців. Таким виборцям необхідно невідкладно звернутись до
дільничної виборчої комісії або до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем
реєстрації, але не пізніше ніж за п’ять днів до
дня голосування. Заяви, подані пізніше, не розглядатимуться.
Нагадуємо про те, що за мотивованим зверненням виборці можуть тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Для
цього необхідно звернутись до відділу ведення Державного реєстру виборців за виборчою
адресою або за місцем перебування виборця в
день виборів, але не пізніше ніж за 5 днів до дня
голосування.
Відділ ведення Державного реєстру виборців працює у приміщенні виконкому Саксаганської районної у місті ради за адресою: вул. Мелешкіна, 32, кімнати 201, 202. Працюємо з понеділка по суботу включно, з 8.30 до 17.00, перерва з 12.30 до 13.00. Довідки за телефонами: 6423-50, 64-14-38, 64-30-05.
При зверненні до відділу ведення Державного реєстру виборців наявність паспорта або
тимчасового посвідчення громадянина України
обов’язкова.
Відділ ведення
Державного реєстру виборців
виконкому Саксаганської
районної у місті ради.

Продаю
ПРОДАЮ

№ 1206. 1-кімн. квартиру в центрі Соц
міста, 1/5, під житло, офіс. Тел. 401-04-17,
050-4522502.
№ 1086. Песок, щебень, шлак, граншлак, цемент, керамзит. Тел. 067-9847171,
067-7300639.
№ 1269. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. КАМЕНЬ - БУМ. ДОСТАВКА. ЛЮБОЙ ТОННАЖ. Тел. 067-4863468, 097-0727286.
№ 1253. А/м «Рено-Сандеро» 2011 р.в.,
пробіг 18000 км. Тел. 098-4066477, Ігор Родіонович.
№ 1274. А/м «Волга-21», ц. 7300 грн.
Тел. 096-7697610.

Куплю
КУПЛЮ

№ 1256. 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, 063-7670807, 0661761807, 097-0422903.
№ 1257. 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, 066-1761807, 097-0422903.
№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ,
іномарку, «Ставуту», «Таврію», мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-9209037,
050-0412760.
№ 1259. ВАЗ-2101-099, «Славуту»,
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Москвич».
Тел. 067-9819673.

Загублене
ЗАГУБЛЕНЕ

Утерянные паспорт, документы на
земельные участки, в т.ч. госакт на имя
гр. Шаблий Т.В, Левандовский П.А., прошу
вернуть за вознаграждение. Утеряны на
ул. Ленина 19.09.2012 г. Т. 067-564-01-73.
№ 1276. Посвідчення учасника бойових дій серія АА № 033140, видане 11
лютого 1999 р. Саксаганським РВК на ім’я
Горбова Федора Васильовича, вважати
недійсним.
№ 1286. Посвідчення «Ветерана військової служби» серія АА № 106691, видане 8.04.2003 р. Центрально-Міським
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райвійськкоматом м. Кривого Рогу на ім’я
Беньковського Валерія Ярославовича,
вважати недійсним.
№ 1277. Паспорт АМ 500411, виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ
УМВС України в Дніпропетровській обл.
у лютому 2002 р. на ім’я Горбова Федора
Васильовича, вважати недійсним.
№ 1278. Єдиний квиток № 216 від
27.09.2011 р. на ім’я Субач Анастасії Петрівни вважати недійсним.
№ 1279. Диплом ДС 022268, виданий у
1997 році Міжрегіональним центром ППВ
на ім’я Савицької Юлії Павлівни, вважати
недійсним.
№ 1280. Диплом № 566180, виданий
ПТУ № 10 24 липня 1981 р. на ім’я Костецького Ігоря Володимировича, вважати
недійсним.
№ 1281. Свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: вул. Калантая,
2/9, видане згідно з розпорядженням
ЖКГ «ЦГЗК» № 138 від 7.05.1993 р. на ім’я
Лопаткевич Неоніли Іванівни, вважати недійсним.
№ 1287. Свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: вул. Черкасова,
9-23, видане згідно з розпорядженням
«ПівнГЗК» № 290-6 від 27.09.1994 р. на ім’я
Городного Сергія Івановича, Городної Валентини Вікторівни, Городної Олени Сергіївни, вважати недійсним.

Послуги
ПОСЛУГИ

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 0673165901, 050-5614766. Ремонт пральних
машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. Майстерня - вул. Кремлівська, 28.
№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 0673981097.
№ 1216. РЕМОНТ, НАЛАДКА КОМП’Ю
ТЕРІВ. Тел. 098-0372986.
№ 1160. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-6278, 097-2824057, Кондратьевич.
№ 1284. Перевезу меблі та ін. Послуги вантажників. Недорого. Тел. 401-3105, 067-5671948.
№ 1255. ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. РАССРОЧКА НА
10 мес. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА, БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. Тел. 410-12-88, 40628-77.
№ 1245. Оббивка м’яких меблів. Тел.
096-1191720.
№ 846. Гранит (каталог – более 90 образцов), крошка, бетон; оградки, столики, скамейки. Укладка плитки недорого
и качественно. Тел. 440-50-39,
401-17-82, 098-1229633, ул. Телевизионная, 1а.
№ 1131. ГИПСОКАРТОН, ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА, КАФЕЛЬ, ОБОИ,
ЛАМИНАТ. СТЯЖКА, УТЕПЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ, ОТКОСЫ, ПЛАСТИК,
МДФ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 401-05-73, 0977631311.
№ 1159. Врезка замков. Утепление,
обшивка металлических дверей, лоджий пластиком. Тел. 401-35-15, 0982413969.
№ 1192. Спил деревьев бензопилами
(с автовышкой). Порезка, вывоз, корчевка.
Продаю дрова круглогодично. Тел. 0986929955.
№ 989. Спил деревьев. Порезка,
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 0970341978.
№ 1094. ЧИЩЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЇ.
Тел. 097-3406107.

Різне
РІЗНЕ

№ 1193. ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ.
ПОГРУЗКА, ПОРЕЗКА, ВЫВОЗ. КУПЛЮ
ГАЗ. КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ б/у.
Тел. 096-7193735. Лиц. АВ № 548802 МППУ.
№ 1194. КУПЛЮ ГАРАЖ МЕТ., ИЛИ
КАПИТАЛЬНЫЙ в КООПЕРАТИВЕ. Тел.
401-39-19, 098-5469967.
№ 871. Радиошкола ОСОУ проводит набор на платные курсы: 1.
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 2.
Оператор 1-С: предприятие. 3. Секретарь руководителя (делопроизв., ПК).
4. Радиомеханик по ремонту цвет. ТВ.
5. Электрогазосварщик. 6. Электромонтер. 7. Машинист холодильного оборудования. Для учащихся школ, вузов по
выходным дням работает УПК по специальностям: 1. Оператор ЭВМ (все офисы,
Internet). 2. Секретарь руководителя (делопроизв., ПК). Адреса: ул. Телевизионная, 10 (ост. «Автовокзал»), тел. 71-23-84,
067-6386563. Филиал: ул. Щорса, 35 (ост.
«Пл. Толстого»), тел. 36-33-10. Лиц. МО
Украины № 582911.
№ 1137. КПГМЛ (ПТУ № 37) ПРОДОВЖУЄ НАБІР УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ
ЗА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИМИ ПРОФЕСІЯМИ. СТИПЕНДІЯ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. АДРЕСА: вул. БИКОВА, 13.
Тел. 64-14-54, 64-33-15.
№ 418. Предприятие «Криворож
аглореконструкция»
СРОЧНО
принимает на постоянную работу работ-

ников
следующих
специальностей:
электрогазосварщики, газорезчики,
монтажники ж/б и м/конструкций,
бетонщики. Опыт работы по специальности. Информация по тел. (056) 406-4843, 406-48-45, 096-2488843, 067-2841984.
Адрес: г. Кривой Рог, ул. Г. Романовой, 1.
№ 1282. До уваги підприємців!
25.09.2012 об 11.00 у виконкомі міської
ради (муніципальний центр послуг м.
Кривого Рогу) відбудеться засідання міської галузевої ради підприємців з питань
енергозбереження. Запрошуються члени
галузевої ради.
№ 1283. Утеряны документы на имя
Кременченко Николая Григорьевича. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 067-5673776, 067-5615344, (д.)
27-22-93, (р.) 51-13-56, 51-31-04.
№ 1135. Требуется помощник бухгалтера на первичную документацию. Тел.
063-3624652.
№ 1136. Требуется делопроизводитель-архивариус. Соцпакет. Тел. 0632418758.

Требуется

менеджерконсультант

Обучение. Доход 2800 грн.
Тел. 067-3452671
№ 1118. Вакансии – секретарь-референт, психолог, рекламный оформитель в
договорной отдел. Тел. 098-2077499.
№ 1143. Работа. Молодым пенсионерам. Дружный коллектив. Доход 18002000 грн. Тел. 067-5865391.
№ 1142. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК В
ОФИС ДЛЯ РАБОТЫ ПО ПРИЕМУ ЗВОНКОВ. МОЖНО БЕЗ ОПЫТА. ДОХОД 15001800 грн. Тел. 098-1563602.
№ 1069. Требуется оператор на телефон, 2300 грн. Тел. 095-5401151, 0973052016.
№ 1117. Вакансии – помощник бухгалтера, помощник юриста, кладовщик, финансист-аналитик - договорной отдел. Официальное оформление. Тел. 098-2077499.
№ 1199. !Ты студент! Ищешь работу
по своему графику? Ты ее нашел. Тел.
067-3452685.
№ 1169. РАБОТА ДЛЯ АКТИВНЫХ
ПЕНСИОНЕРОВ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. Тел. 067-7835074.
№ 1200. !Подработка! Для активных
пенсионеров. 2000-4000, стабильно. Тел.
067-3452685.
№ 1201. Требуется военнослужащий
для административной работы на рук.
должность. Тел. 096-5783177.
№ 1168. Требуется серьезный,
толковый молодой человек от 18 лет –
личный помощник в договорной отдел.
Обучу карьере сама. Растущий доход от
3420 грн., Инесса. Тел. 097-7949313.
№ 1215. ПОДРАБОТКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. ОПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. Тел.
067-9619843.
№ 1248. ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ.
ОПЛАТА 3000 грн. ГИБКИЙ ГРАФИК,
ВОЗМОЖНО НА ДОМУ. Тел. для справок
067-1499060.
№ 1270. Работа в другом городе.
Срочно нужны для внутренней отделки квартир под ключ в новом жилом
комплексе: клейщики обоев, маляры,
укладчики ламината. З/п от 1200 евро в
мес.+проживание, дорога, питание. 100%
стабильность, з/п 2 раза в месяц. Тел. 0962541208, Наташа.
№ 1263. Пенсионеры! Хотите попол
нить свой бюджет? Приходите к нам. Работа в офисе. Не продажа. Тел. 067-3896885.
№ 1264. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК С
ОПЫТОМ РАБОТЫ СЕКРЕТАРЯ, 3000 грн.
Тел. 097-3052016.
№ 1265. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК С
ФУНКЦИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА, 3000
грн. Тел. 097-3570757.
№ 1266. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 0675865108.
№ 1275. Требуется помощник для
работы в офисе. Ведение документации, телефонные переговоры. Тел. 0973871298.
Жовтнева районна у місті рада та
її виконавчий комітет висловлюють
щире співчуття депутату районної у
місті ради бондаренко Тетяні Вадимівні
з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті батька

панчака
Вадима Васильовича
Колектив ТОВ «Растро» висловлює
співчуття директору Кісєлю Юрію Григоровичу з приводу смерті матері

КІСЄЛЬ
Ольги Григорівни
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g Курси валют

станом на 21.09.2012 р.
(грн. за 100 од.)
купівля

продаж

долар Рубль Євро

799,30 25,31 1035,41

Курс НБУ
УкрСиббанк
ПриватБанк
Промінвестбанк
Райффайзен
банк Аваль
Форум
Південкомбанк
Укрексімбанк

812,00
815,90
812,50
815,50
811,50
815,30
813,00
814,90
811,00
814,50
813,50
815,00
808,00
811,00

25,20
26,70
25,40
26,40
25,60
26,50
25,10
26,40
25,00
27,10
25,00
26,10
25,30
26,20

1039,00
1071,00
1040,00
1070,00
1042,00
1067,00
1040,00
1075,00
1040,00
1075,00
1045,00
1075,00
1045,00
1067,00

Калейдоскоп

•Червоний гірник•

Читайте нас на сайті:

субота, 22 вересня

g Непересічна прем’єра

«Кракатук»: новизною пробудити
сплячу красуню й естетів
Сьогодні Криворізький державний цирк представляє російсько-французьку програму
театру-цирку «Кракатук» «Аврора. Спляча красуня». Це дійство
(арт-видовище, перфоменс, новаторство на манежі...) загалом
важко категорично віднести до
певного жанру мистецтва, бо
навіть уривки представленої
напередодні вистави підтверджують: місто подібного на манежі точно ще не бачило.

ДЖЕК-ПОТ
наступного
розіграшу
7 300 000 гривень
номер розіграшу 1195
виграшні номери 19.09.2012
джек-пот 7 200 000.00
12 13 28 30 32 49

6
5
4
3
2

0
1
130
2344
20279

СУМА
0.00
20828.00
224.00
21.00
6.00

g Магнітні бурі
Геомагнітний прогноз

по Кривому Рогу

22-23 вересня
22.09.2012 23.09.2012

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

2
2
2
2
3
3
2
2

2
2
3
2
2
2
2
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

Ясно

За даними Українського гідрометцентру, у неділю очікується ясна погода. Температура вночі – до 12 градусів тепла,
вдень – до 21 градуса тепла. Вітер північно-західний та західний, 2-4 м/сек. Атмосферний
тиск 750…751 мм рт. ст.
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Знаки оклику від захоплення чи символи запитання щодо розмаху зовнішніх ефектів та неабиякої оригінальності спектаклю належить розставляти кожному глядачу
персонально, суть же непорушна – мізкувати і переживати є над чим! Далебі, чи не то є головна
втіха митця – викликати
небайдужість публіки?
Незвичне ймення «Кракатук» виникло після
приголомшливого успіху, за відгуками європейської преси, постановки-переспіву казки Ернста Гофмана «Лускунчик і
мишачий король». До периферійних пострадянських просторів сенсаційну творчу знахідку автори
не «довезли» через жагу
втілити ще цікавішу ідею:
адаптувати до канонів
цирку сюжет безсмертного творіння Чайковського
«Спляча красуня», підсилений в окремих момен-

тах музикою
Моцарта. Ця
вистава стала в минулому
році найгучнішим відкриттям ХІ фестивалю мистецтв
на Лазурному
березі у французькій Ніцці. Ось тут уже
дійсно
варто поставити
знак апогею вибуху емоцій, проти думки міжнародного сонму критиків
не піти.
«Легше казати, чого в нас
немає, – загадково відповів
керівник програми Андрій
Краснов
на
передпрем’є р
ному брифінгу. – Звірів як
таких, клоунів, словесних
реприз та й

g Посміхніться

– Отже, діти, хто буде вчитися на четвірки і п’ятірки,
потрапить в рай, а у кого будуть тільки двійки і трійки,
потраплять обов’язково в ПЕКЛО!
– Вибачте, а що, живим школу закінчити ніяк не можна?

узагалі окремих номерів.
Магія улюблених з дитинства персонажів, увібрана образами віртуозних акробатів, повітряних гімнастів, ілюзіоністів та інших представників небачених професій,
спробує постати перед
криворіжцями романтичною дійсністю». І місто неодмінно підкориться дивовижному поєднанню казкової майстерності циркових артистів
різних жанрів і фантас-

Летающая (воздушная) трапеция была
1
изобретена в ХІХ веке во

Франции Джулиусом Леотардом.
Цирк в современном виде появился в XVIII веке, а его «отцом» считается англичанин
Филип Астли. Именно он
опытным путём установил,
что для лошадей наиболее
удобно в полном галопе бежать по кругу диаметром
13 метров. Такой диаметр
арены сегодня соблюдается
во всех цирках мира.
В 1793 году Джордж
Вашингтон участвовал в одном из цирковых
представлений.
13 октября 1916
года за убийство работника цирка в Эрвине,
штат Теннесси, был повешен.. слон.
Актер Барт Ланкастер работал в цирке с 1932 по 1939 год, а через 20 лет в фильме «Трапеция» самостоятельно
исполнил трюки своего киногероя.
Эквилибристика –
это комбинация гим
настики и жонглирования.
Человек-ядро не
выстреливался из
пушки с помощью пороха, а выталкивался мощной катапультой. Вспышка, дым и звук выстрела
добавлялись с помощью
системы фейерверков.
Метание ножей технически относится к
разделу циркового искусства под названием «частокольное
искусство»
(impalement arts).
Однажды медвежий цирк Валентина Филатова был на гастролях в Штутгарте, и
впечатлённые вождением мотоцикла медведицей по имени Девочка
немцы выдали ей настоящие водительские права. Через 10 лет цирк снова приехал в этот город,
и администратор решил
устроить рекламную акцию, выпустив Девочку на
мотоцикле на улицы города. Медведица проехала несколько кварталов,
остановившись один раз
на красном сигнале светофора, а затем всё-таки
ударила в бампер «Мерседес» администратора,
хотя авария случилась по
вине какого-то лихача на
«Фольксвагене».
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«Червоний гірник»

тичних можливостей сучасної техніки, помножених на таланти провідних російських режисерів. Приміром, Василь
Бархатов
увіковічнив
своє ім’я десятком опер
на всесвітньо відомих
сценах, а Маріїнський
та Большой театри ведуть безкомпромісну боротьбу за право називати його «своїм»...
Позиція «ЧГ» така: завітати на цей спектакль
просто необхідно, щоб у
наступному не жалкувати
про змарнований шанс.
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Тарас Затульний.
Фото Олександра Портнягіна.

***
Ніщо так не зближує людей,
як один варіант на екзамені.
***
– Як охолодити гарячий чай?
– Треба включити комп’ютер,
зайти в інтернет, і бац – чай
вже холодний.

Редакція може публікувати статті у порядку обговорення, не поділяючи точки зору автора. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність
за підбір та точність наведених фактів, цифр, імен.
Листування з читачами – тільки на сторінках газети. Газета виплачує гонорар лише за публікацію замовлених матеріалів.
За зміст та достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе рекламодавець. Матеріали зі знаком Р друкуються на правах рек
лами.
Редакція залишає за собою право на мовностилістичну правку, змінювати
заголовки, редагувати й скорочувати матеріали, не змінюючи їх змісту.
Рукописи і фотознімки не рецензуються і не повертаються.

Интересные
факты о цирке
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***
Чоловік зауважує в розмові з
приятелем:
– Як усе відносно в цьому світі...
– Що ти маєш на увазі?
– Сто гривень, про які не знає
моя дружина, мені дорожчі, ніж
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та тисяча, про яку вона знає.
***
Швидкість звуку часом буває дуже низькою: найчастіше те, що ви говорите своїм дітям у підлітковому віці, доходить до них лише коли їм виповниться 40.
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