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Шановні мешканці міста, 
прилеглих районів та селищ!

В Кривому Розі працює ЦЕНТР 
БЕЗВІДСОТ КОВОГО КРЕДИТУВАННЯ за 
національною програмою енерго збе
ре ження.

Безвідсоткові кредити надаються 
виключно на металопластикові вік на 
та двері з високо якісних профілів VEKA, 
DECEUNINCK та REHAU виробництва Ні
меччини та Бельгії з підвищеним кое
фіцієнтом енерго збереження. Можливе 
оформлення без першого внеску, без 
комісії та переплати, строком до одного 
року.

За детальною інформа цією звертай
тесь до консультантів кредитного цент ру 
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мелеш
кіна, 1а, магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 2й 
поверх (район площі Артема, зупинка 
«Вул. Філатова»), або за багатоканаль

ним телефоном гарячої лінії у м. Кривий 
Ріг: 4013344 (моб. тел. 0973090099), 
з понеділка по суботу з 9 до 18. При за
мовленні вікон за даною програмою 
доставка, монтаж та демонтаж висо
кокваліфікованими спеціалістами під
приємства «ВІКНОПЛАСТ» виконується 
БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам та пенсіо
нерам надається додаткова знижка 2%.

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

У разі виникнення зауважень щодо 
якості обслуговування ви можете звер
нутись до конт ролюючого керівництва у 
м. Кривий Ріг за тел. 0972892222 чи у 
м. Києві за тел. 0444662666.

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

Живи і пам’ятай
Читайте 4 стор. __________________________________________ Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

28 жовтня вибори 
до Верховної Ради України. 

Прийди та проголосуй!
g Новини

Накупольне освячення 
Велике свято відбулося в храмі 

на честь Різдва Христового, який 
будується на мікрорайоні Схід-
ний-2, 3. Архієпископ Криворізь-
кий та Нікопольський Єфрем про-
вів освячення семи накупольних 
хрестів, 12 церковних дзвонів та 4 
купола, якими увінчується новий 
храм.

Владика Єфрем поздоровив учас-
ників свята та мешканців мікрора-

йону зі знаменною подією та подя-
кував присутньому міському голові 
Юрію Вілкулу за активну підтрим-
ку православних храмів. Міський 
голова відмітив особливість ново-
збудованого храму на честь Різдва 
Христового, котрий буде духовним 
центром нового мікрорайону, меш-
канці якого найближчим часом ма-
тимуть змогу молитися в новому 
прекрасному храмі.

На згадку про авіаторів
На центральній алеї військово-

го містечка-33 в урочистій обста-
новці відбулася закладка капсули 
воїнам-авіаторам, які загинули 
при виконанні бойових завдань, 
а у школі № 84 відбулися районні 
урочистості з нагоди 70-річчя 6-ї 
гвардійської Запорізької Червоно-
прапорної Ордена Богдана Хмель-
ницького військово-транспортної 
авіаційної дивізії. 

На врочистому заході Грамотами 
Дніпропетровської обласної ради 

нагороджено члена ради ветеранів 
6-ї військово-транспортної авіа-
ційної дивізії, гвардії полковника 
у відставці, військового штурмана 
першого класу В. Алісова та голо-
ву ради ветеранів 16-го військово-
транспортного авіаційного пол-
ку, майора у відставці, військово-
го льотчика І-го класу В. Резника. 
Низка інших отримали відзнаки 
обласного і міського рівнів. При-
сутніх радо вітали кращі творчі ко-
лективи району.

Автомобілістам присвячується…
Напередодні  Дня  автомобіліста 

в Криворізькому автотранспорт-
ному технікумі зібрались учасники 
конкурсу профмайстерності. Він 
уже традиційно відбувається на 
автодромі цього навчального за-
кладу й має назву «Кращий за про-
фесією автомобіліст». Уже вчора,  

26 жовтня,  загули і мотори: учас-
ники показали свою майстерність 
у водінні авто, продемонструва-
ли теоретичні знання. А в обідню 
пору в актовій залі студенти тех-
нікуму порадували своєю аматор-
ською майстерністю на сцені. Тут 
же й нагородили найкращих з них.

____________________________ Едуард БІЛИК, Віталій ТКАЧУК.

Читайте 
нас на сайті www.girnyk.com.ua

g Зверніть 
       увагу!
Зимовий час

Нагадуємо, 
на вихідних 
Ук раїна пере-
ходить на зи-
мовий час. У 
ніч з суботи на неділю (з 27 
на 28 жовтня) не забудьте 
перевести стрілки годин-
ника на 1 годину назад.

Тел. 067-743-79-02
e-mail: reklama@rminer.dp.ua

понеділок- 
четвер 

з 9.00 до 18.00; 
п’ятниця  

з 9.00 до 17.00

Рекламний 
відділ «ЧГ»
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g Вітання

Шановні працівники та ветерани 
автомобільного транспорту 

і дорожнього господарства! 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 

професійного свята – 
Дня автомобіліста і дорожника!

Ваша робота має вирішальне значення для забез-
печення належного рівня функціонування всіх галузей 
народного господарства. Саме від стану доріг та злаго-
дженої роботи перевізників залежить якість і своєчас-
ність забезпечення потреб економіки, соціальної сфери, 
громадян. Завдячуючи вашій діяльності за останні два 
роки значно збільшено будівництво та ремонт доріг, 
покращено їх якість. За це вам глибоко вдячні мешканці 
нашого міста.

 Автотранспортні шляхи є тими незамінними ар-
теріями, що пов’язують наш край з іншими регіонами 
держави та країнами-сусідами.

Щиро бажаю всім міцного здоров’я, щастя, добро-
буту, нових трудових здобутків та зеленої вулиці на 
життєвих і автомобільних шляхах!

Криворізький міський голова Ю.ВІЛКУЛ.

g Візит губернатора

Реконструкції тривають!

27 жовтня відзначає 
свій день народження 

Почесний громадянин міста Кривого Рогу

Олександр Васильович Васякін
Шановний 

Олександре 
Васильовичу! 

Прийміть щирі 
вітання з днем 

народження!
Багато років жит-

тя Ви присвятили 
розвитку монумен-
тального мистецтва 
Кривого Рогу. Ваші 
роботи визначають 
самобутність облич-

чя міста, стали його неповторними символами, 
а творчі досягнення є прикладом майстерності 
й вірного служіння улюбленій справі. Ви зробили 
неоціненний внесок у розвиток культури й мис-
тецтва міста.

Ваш життєвий шлях є прикладом високого про-
фесіоналізму та надзвичайної працездатності. 
Нехай плоди натхненної праці й надалі служать 
людям і надихають їх на любов до криворізького 
краю.

Бажаю Вам міцного здоров’я, невичерпної енер-
гії, багато років щасливого життя, родинного за-
тишку, миру й добра!

Криворізький міський голова Ю.ВІЛКУЛ.

У четвер Кривий Ріг відвідав голова Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації Олександр Вілкул. 
Разом зі своїм першим заступником Вячеславом Задо-
рожним та міським головою Юрієм Вілкулом губернатор 
відвідав декілька об’єктів. 

Першим стала рекреаційна зона на річці Саксагань у центрі «старого» 
міста, створена в рамках реалізації регіональної Комплексної екологічної 
програми Кривого Рогу, розробленої та втіленої за ініціативи Олександра 
Вілкула.

На першому етапі втілення програми було розчищено 5 кілометрів річки, 
укріплено берег на площі близько 500 тисяч квадратних метрів, вивезено 
200 тис. тонн мулу, висаджено понад 1200 дерев.

– Це практичний підсумок екологічної політики обласної влади, спря-
мованої, зокрема, на підвищення якості життя майже 100 тисяч жителів 
Центрально-Міського району, – сказав губернатор. – Дніпропетровщина 
першою приєдналась до Глобального договору ООН про сталий економіч-
ний розвиток на основі впровадження високих екологічних та соціальних 
стандартів виробництва. Захист довкілля, зменшення шкідливих викидів, 
розчищення русел рік, створення рекреаційних зон є одним з пріоритетів 
стратегії розвитку регіону.

– Під керівництвом Олександра Вілкула реалізується наймасштабніший 
за роки незалежності України екологічний проект, – додав Вячеслав Задо-
рожний. – Його обсяги фінансування становлять майже 11 мільярдів гри-
вень, 1 млрд. грн. надійшов з бюджету, все інше – кошти гірничо-металур-
гійних підприємств Кривбасу, і це є зразком успішної передової європей-
ської практики соціального партнерства бізнесу та влади.

До слова, під егідою Комплексної екологічної програми в минулому році 
криворізькі підприємства скоротили шкідливі викиди в атмосферу на 9%, 
у 2012-му впроваджено трьохступінчату систему очистки води на Карачу-
нівському водосховищі, у всіх дитсадках, школах, лікарнях встановлено 
системи доочистки питної води.

Далі голова ОДА ознайомився з результатами комплексної реконструкції 
стадіону «Спартак» дитячо-юнацької спортивної школи №3, проведеної під 
його особистим контролем. Якщо торік трибуни й приміщення знаходи-
лись в аварійному стані, тепер уболівальники отримали комфортні пласти-
кові сидіння, створено зручні умови для занять боксом, баскетболом, лег-
кою атлетикою, тенісом, клуб інвалідів має сучасні тренажери.

На виїзній нараді в міському академічному театрі драми та музичної ко-
медії ім. Тараса Шевченка обговорювався хід реконструк-
ції цього закладу культури. Уже проведено ремонт фасаду, 
внутрішніх приміщень, виконано оздоблювальні й проти-
пожежні роботи, замінено опалення й водогін, встанов-
лено системи вентиляції та кондиціювання, облаштовано 
арт-майданчик, закуплено сучасне сценічне обладнання. 
Відкриття оновленого театру заплановане на кінець року.

_____________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА і Андрія ТРУБІЦИНА.

g Новини
Район – лідер у Дніпропетровській області

Криворізький район відзначив 87 річницю від дня 
свого заснування. У заході взяв участь міський голо-
ва Юрій Вілкул. Він сердечно привітав селян та вру-
чив найсумліннішим високі нагороди.

– Сьогодні наш район упевнено посідає 3 місце на Дні
пропетровщині за показниками соціальноекономічного 
розвитку, – говорить голова райдержадміністрації Олек
сандр Позивайло. – Лише за останній період ми швидко 
втілили в життя ряд важливих проектів – реконструкцію 
магістральних водоводів, газифікацію населених пунктів. 
Але попереду ще багато роботи. Вся вона виконуватиметь
ся так, аби кожному жителю сільського Криворіжжя жилося 
ще краще.
____________________ Микола КРАМАРЕНКО.

Виробничий рубіж Ганнівського кар’єру
Днями трудівники Ганнівського кар’єру ПАТ «Пів-

нічний ГЗК» вийняли 600-мільйонний кубометр роз-
кривних порід. Півстоліття тому почалися тут розкривні 
роботи. У 1968 р. Ганнівський кар’єр з початковою потуж
ністю 3,5 млн. т сирої руди на рік був введений в експлу
атацію, а вже в 1990 році тут видобували щороку 16 млн. 
т руди. Друге дихання в колективу Ганнівського кар’єру 
відкрилося в 2004 році. Почалося нарощування розкрив
них порід, а відповідно й зросли обсяги видобутку залізної 
руди. Завдяки інвестиційній програмі ПАТ «ПівнГЗК», спря
мованій на зміцнення сировинної бази комбінату, коефі
цієнт розкривних робіт на Ганнівському кар’єрі досяг нині 
показника 1,55, що дасть змогу північанам успішно вико
нувати планові завдання з видобутку руди в перспективі.
________________________ Мотрона ПАНОВА.

Подробиці
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 З сесії міськради

Соціальні стандарти в Кривому Розі  
будуть підвищуватися й надалі
Пенсії в нашому місті – одні з найвищих в Україні
24 жовтня відбулося чергове засідання 
Криворізької міської ради. Депутатами було 
розглянуто 58 питань (щодо них прийнято 
відповідні рішення), а також затверджено 
звіт про роботу виконкому з 1 липня по 30 
вересня поточного року.

Основне питання, яке 
було заслухано на се-
сії, стосувалось здійснен-
ня заходів щодо соціаль-
ної підтримки ветеранів 
війни, праці та інвалідів 
у Кривому Розі. Про ни-
нішній стан справ громад-
ськості розповіла началь-
ник управління праці та 
соціального захисту насе-
лення виконкому міськра-
ди Інеса Благун.

Так, третину мешканців 
нашого міста складають 
пенсіонери – 213 000 чоло-
вік, тому програми їх соці-
ального захисту є пріори-
тетними для міської вла-
ди. Зокрема, особлива ува-
га приділяється реаліза-
ції 17 соціальних ініціатив 
Президента України.

– З 1 травня в Кривому 
Розі було здійснено масо-
вий перерахунок пенсій, 
у середньому вона була 
збільшена на 142 гривні, – 
повідомила Інеса Благун. 
– А от військовим пенсіо-
нерам перерахунок пенсій 
був проведений за цей пе-
ріод уже двічі. Так, їх роз-
мір з липня зріс на 11%, а 
з вересня він був збільше-
ний ще до 23%. У цілому, 
середнє підвищення до-
ходів військовим пенсіо-
нерам склало 600 гривень. 
Також на 42 гривні зросли 
виплати ветеранам Вели-
кої Вітчизняної війни.

За даними на 1 жовтня, 
середній офіційний розмір 
пенсій по Кривому Рогу 
склав 1682 гривні. У по-
рівнянні з вереснем 2011 
року, коли середня пенсія 
одного криворізького пен-
сіонера дорівнювала 1430 
гривень, її підвищення за 
рік склало 252 гривні.

Водночас у 10 разів зріс 
рівень щомісячної допо-
моги по догляду за інва-
лідами 1 та 2 групи, які 
не можуть обслуговувати 
себе.

На 20 мільйонів гри-
вень зросли видатки на 
оплату пільговикам жит-
лових субсидій, відшкоду-
вання пільгового проїзду 
у громадському транспор-
ті тощо. Загальна сума со-
ціальних відрахувань на ці 
потреби в 2012 році сягну-
ла 172 мільйонів гривень.

На додачу, для потреб 
інвалідів у цьому році по-
над 300 об’єктів обслуго-
вування населення було 
обладнано зручними для 
заїзду інвалідів пандуса-
ми, і на сьогоднішній день 

уже 46% таких об’єктів є 
повністю доступними для 
осіб з обмеженими мож-
ливостями.

У цілому, депутати, зва-
жаючи на ці та ряд інших 
показників, визнали, що 
соціальний захист пенсій-
ного та пільгового насе-
лення в Кривому Розі від-
бувається на досить висо-
кому рівні.

Звитяги криворізьких 
кікбоксерів  
відзначено міськими 
нагородами

Перед початком пленар-
ного засідання відбула-
ся приємна подія – наго-
родження кращих криво-
різьких спортсменів бій-
цівського напрямку. За 
вагомі спортивні досяг-
нення, згідно з рішенням 
виконкому міської ради, 
нагрудним знаком «За за-
слуги перед містом» 1 сту-
пеня був нагороджений ві-
це-президент Криворізь-
кої міської федерації бо-
йових мистецтв та спорт-
клубу «Барс», заслужений 
тренер України Володи-
мир Коржак. Почесна гра-
мота виконкому була вру-
чена майстру спорту Укра-
їни з кікбоксингу, срібному 
призерові Кубка Європи 
з кікбоксингу і бронзово-
му призеру Кубка світу з 
бойових мистецтв Роману 
Ямковому. Грамоти викон-
кому міськради дістались 
сімом переможцям та при-
зерам обох Кубків – Ігорю 
Бондарю, Богдану Сушку, 
Олександру Медведєву, Ві-
талію Мануйленку, Русла-
ну Гузєву, Орфану Санан-
заде і Максиму Семенчуку.

Такі відзнаки було 
вручено криворізьким 
спортсменам за нещодав-
ні досягнення. Тоді ви-
хованці СК «Барс» двічі  
тріумфували на двох між-
народних турнірах – Куб-
ку Європи з кікбоксингу 

та Кубку світу з бойових 
мистецтв серед спортив-
них клубів. Наші земля-
ки відразу на двох турні-
рах стали переможцями в 
командному та особисто-
му заліках, здобувши за-
галом 34 медалі, з них – 17 
золотих.

На знак подяки за вша-
новування, вихованці 
спорт клубу «Барс» подару-
вали міському голові Юрію 
Вілкулу один з двох здобу-
тих міжнародних трофеїв – 
кубок переможців.

Необґрунтовано 
завищені тарифи 
переглянуть

Під час сесії до міського 
голови та депутатів міськ-
ради звернувся народний 
обранець Микола Колес-
ник. Він розповів, що до 
нього нерідко звертають-
ся криворіжці, які незадо-
волені якістю послуг, що 
надаються КЖП. Зокре-
ма, вважають вони, обсяги 
робіт і суми нарахувань за 
прибирання сходових клі-
ток та утримання прибу-
динкової території значно 
завищені.

Юрій Вілкул дав дору-
чення розібратися в цьому 
питанні та провести пере-
рахунок за всіма послуга-
ми, якість яких не відпо-
відає встановленим тари-
фам.

Реформувати  
комунальне 
господарство будуть 
на умовах державно-
приватного 
партнерства

Серед прийнятих під час 
засідання міськради рі-
шень варто відзначити вне-
сення змін у міський бю-
джет на 2012 рік, що було 
викликано виділенням до-
даткових коштів на завер-

шення першо-
го етапу комп-
лексної рекон-
струкції ста діо-
ну «Спартак» 
ДЮСШ № 3. 
Було вирішено і 
розробити про-
ект землеустрою 
щодо визначення 
розмірів та вста-
новлення меж 
водоохоронної 
зони і прибереж-
ної захисної сму-

ги річки Саксагань.
Також депутати затвер-

дили Концепцію щодо ре-
організації та модернізації 
комунальної інфраструк-
тури життєзабезпечен-
ня міста з використанням 
енергоефективних заходів 

на умовах державно-при-
ватного партнерства.

Як свідчить досвід роз-
винутих країн, таке парт-
нерство може привести у 
галузь ЖКГ багатоміль-
йонні інвестиції. За пе-
реконанням Юрія Вілку-
ла, від такого співробітни-
цтва виграють усі жителі 
нашого міста. При цьому, 
він зазначив, що поваль-
ної передачі в руки при-
ватного бізнесу потужнос-
тей міського ЖКГ не від-
будеться.

Соціальне 
партнерство 
продовжиться, 
а підтримка 
малозахищених 
верств населення 
зростатиме

Враховуючи значне під-
вищення розміру соці-
альних пільг та допомо-
ги пільговим категорі-
ям населення в Криво-
му Розі останнім часом, 
журналісти під час прес-
конференції поцікавили-
ся у Юрія Григоровича, чи 
не відбудеться в 2013 році 
їх заморожування і чи є у 
міста резерви для соціаль-
но-економічного розвитку 
на майбутнє?

Як повідомив міський 
голова, рівень соціальних 
видатків у наступному році 
буде залежати від кількох 
чинників: наповнюванос-
ті міського бюджету (який 
цьогоріч був рекордним 
для Кривого Рогу), спів-
праці з вищими гілками 
влади в питанні обсягів 
міжбюджетних трансфер-
тів та продовження соці-
ального партнерства з під-
приємствами великого біз-
несу Кривого Рогу.

Як приклад Юрій Вілкул 
навів реалізацію спільних 
проектів бізнесу і влади 
щодо реконструкції про-
спекту Перемоги і про-
спекту Південний, в якій 
активну участь взяли ПАТ 
«Інгулецький ГЗК» і ВАТ 
«Південний ГЗК».

– Тенденцію підвищен-
ня соціальних стандартів і 
впровадження нових про-
ектів, корисних для меш-
канців міста, буде збереже-
но і в майбутньому, – по-
обіцяв криворіжцям мер.

Завод «Констар» 
залишився  
без грошей

Під час прес-конфе-
ренції мера журналіста-
ми було піднято питання 
щодо заборгованості з ви-
плати заробітної плати на 
Криворізькому турбінно-
му заводі «Констар». Пра-
цівники підприємства не 
отримують грошову вина-
городу за свою працю ще з 
серпня.

Юрій Вілкул зазначив, 
що такі випадки коротко-
строкової заборгованос-
ті, на жаль, трапляються 
в Кривому Розі. Причи-
ною тому стає несвоєчас-
ність сплати іноземними 
партнерами криворізьких 
підприємств за поставле-
ний товар, як це сталося, 
наприклад, і в ситуації з 
«Констаром». Так, затрим-
ка з перерахунком плате-
жів за велику партію про-
дукції з-за кордону і при-
звела до несвоєчасної ви-
плати зарплати.

Міський голова сказав, 
що персоналу підприєм-
ства варто набратися тер-
піння, адже відмова вико-
нувати роботу призведе до 
зупинки заводу, а відпо-
відно, і до втрати в подаль-
шому робочих місць.

Також Юрій Вілкул до-
дав, що наразі в нашому 
місті існує довгострокова 

заборгованість по зарпла-
ті лише в одного підпри-
ємства – «Кривбасшах-
топроходки», яке винне 
своїм працівникам понад 
200 000 гривень.

«Доступне житло»  
все ще недоступне 
для криворіжців

З початку старту все-
української програми «До-
ступне житло», яка перед-
бачає виділення 3%-их 
кредитів на купівлю укра-
їнськими сім’ями соціаль-
ного житла, у Кривому 
Розі поки що не було укла-
дено жодної угоди.

Враховуючи відсут-
ність відповідних соці-
альних новобудов, міська 

влада ще раніше прийня-
ла рішення про виділен-
ня 3 майданчиків для бу-
дівництва житлових бу-
динків.

– Нами було проведе-
но 4 наради разом з мож-
ливими забудовниками і 
банками, – розповів Юрій 
Вілкул. – В одній з них взя-
ли участь і охочі придба-
ти житло в рамках реалі-
зації цієї державної про-
грами. Проте зі 172 сімей, 
які спочатку захотіли взя-
ти участь у програмі, на 
спільну нараду прийшли 
представники лише час-
тини з них, а реально за-
явок на укладання догово-
рів надійшло всього 4.

Подальший розвиток 
подій буде залежати бага-
то в чому від ініціативнос-
ті самих мешканців міста, 
бажаючих придбати по-
дібне житло на пільгових 
умовах кредитування.

Андрій РОЙКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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Картина дня

g Довгоочікувана мить

Місто без околиць
23 жовтня на Інгульці 
після капітальної 
реконструкції урочисто 
відкрили головну артерію 
житломасиву. Довкола 
чудово оздобленого 
фонтана в родинному 
колі зібрались місцеві 
мешканці та гості заходу 
на чолі з міським головою 
Кривого Рогу Юрієм 
Вілкулом.

– Гірникам, напевно, як пред-
ставникам ніякої іншої професії, завжди 
важливо бути впевненими в партнері, – 
сказав мер. – Ніби зовсім недавно місто 
уклало угоду з Групою Метінвест про со-

ціальну співпрацю, і вже з’явились гідні 
плоди. Для Кривого Рогу перетворюється 
на добру звичку постійно відзначати при-
йняття в експлуатацію оновлених вулиць, 

а то й цілих мікрорайонів, однак подібних 
подій ніколи не буде забагато. Інгульчани 
довго чекали цієї миті. А я не втомлююсь 
повторювати: і обласна, і міська влада 
працює на благо людей, покращує побу-
тові, культурні аспекти.

Праця найсумлінніших при опоряджен-
ні проспекту Перемоги була вшанована 
різними відзнаками. Так, нагрудний знак 
«За розвиток регіону» Юрій Вілкул за до-
рученням голови обласної державної адмі-
ністрації вручив генеральному директору 
ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачуваль-
ний комбінат» Андрію Левіцькому та ди-
ректору фірми «КРОСТ» Юрію Бабенку.

Директор Групи компаній Метінвест 
Холдинг Ігор Сирий передав міському 
голові символічний ключ від перебудо-

ваного проспекту Перемоги. На його пе-
реконання, успіх задуму принесло плідне 
поєднання трьох складових – ентузіазму 
міської влади, працелюбності інгульчан 
та фінансових можливостей Метінвесту. 
У подальшому Холдинг продовжувати-
ме втілювати соціальні проекти в місцях 
присутності своїх підприємств. Народ-
ний депутат України Дмитро Шпенов до-
дав, що нині відкрито лише першу чергу 
проспекту. Він давно знайомий з надій-
ністю обіцянок Метінвесту, тому попере-
ду криворіжців очікує ще вдосталь при-
ємних моментів.

Під фанфари вдарили у височінь стру-
мені фонтана, місцевий люд вирушив на 
неквапливу вечірню прогулянку ошатно 
впорядкованим центром житломасиву.

_____________________________________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g 28 жовтня – 68-а річниця визволення України від фашистських загарбників

У неділю Україна відзначатиме 68-му річницю визво-
лення від німецько-фашистських загарбників. З цьо-
го приводу в Центрально-Міському районі відбулися 
мітинг та покладання квітів до Вічного вогню.

На урочистості зібралися ве-
терани, учні навчальних закла-
дів та мешканці району, щоб 
вшанувати пам’ять полеглих 
у кривавих боях за рідну зем-
лю. Від імені мера нашого міста 

Юрія Вілкула та всього депутат-
ського корпусу міської ради до 
присутніх звернувся секретар 
міськради Сергій Маляренко.

– У цей день ми згадуємо про 
тих людей, які в ті страшні роки 

віддали своє життя за перемогу, 
про тих, хто кував цю перемогу в 
тилу, і тих, хто потім відновлював 
нашу Батьківщину. Ми у вічному 
боргу перед ними, – сказав він.

Хвилиною мовчання всі, хто 
зібрався на мітингу, вшанували 
полеглих у боях. На їхню честь 
також пролунали військовий 
салют та церковні дзвони, а на 
кам’яні плити з іменами заги-
блих бійців лягли квіти.

Живи і пам’ятай
Прохолодного ранку минулого чет

верга в довгинцівському Парку за
лізничників було велелюдно – поруч 
пам’ятника з Вічним вогнем зібрали
ся криворіжці, аби віддати данину по
леглим, укотре про них згадати з на
годи 68ї річниці визволення України 
від фашистських загарбників, несучи 
в руках квіти й транспаранти з гас
лами «Живи і пам’ятай», «Слава ви
зволителям!», «Уклін вам, ветерани». 
Роки окупації стали страшним випро
буванням для українського народу, 
адже поліг кожен шостий українець, і 
тому в кожній сім`ї є кого згадати. 28 
жовтня 1944го, день визволення, – 
справді вікопомна дата.

Під звуки скорботної музики до 

пам’ятника лягли перші квіти, по
кладені депутатом Дніпропетров
ської облради, Почесним громадя
нином міста Юрієм Любоненком та 
головою Довгинцівської районної 
у місті ради Ігорем Колесником. За 
ними потягнулася, здавалося, без
кінечна вервечка людей з квітами 
в руках, перетворюючи підніжжя 
на різнокольоровий килим, в якому 
переважали яскравочервоні відтін
ки – кольору крові тих, хто поліг за 
мирне життя прийдешніх поколінь.

Загиблі за нашу свободу живі, поки 
ми їх пам’ятаємо, а пам’ятатимемо 
завжди, адже наша вдячність за ви
зволення, за героїзм під час Великої 
Вітчизняної війни – безкінечна.

Вшанували героїв

Едуард БІЛИК, Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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ООО «Мега-Маркет» реализует 
газовые котлы в ассортименте:

Sime RMG 80  
(Италия) в 

эксплуатации 3 сезо-
на  80 кВт – 1 шт.

цена за ед. –  
8000,00 грн.

Ferolli 100 кВт – 3 шт. цена за ед. – 1500,00 грн.
Termomax 45 кВт – 3 шт. цена за ед. – 1000,00 грн.
Виадрус 50 кВт – 3 шт. цена за ед. – 1000,00 грн.
Виадрус 41 кВт – 3 шт. цена за ед. – 1000,00 грн.

Торг.
Контактный тел. 067-6302289, 

404-57-51 (приемная).

ООО «Этель – БЦД»

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Гарантия качества.

Тел. 443-03-53, 096.216.6025

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-345-2671.

Шановні мешканці Тернівського району!

Бережіть свій 
будинок 
та своє майно!

Сплатіть заборгованість 
і ви отримаєте гідні 

умови проживання в ньому!

Требуется

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

Тел. 096-5783177.

Требуется з/п 3000 – 3500 грн.

менеджер
по работе с клиентами

Тел. 096-5782827.

ООО «Мега-Маркет» 
реализует следующее 

оборудование:
Наименование Кол-во Сумма с НДС

Торговый прилавок 2 м 1 720,00
Торговый прилавок 4 м 1 1080,00
Торговый прилавок 4 м 1 1080,00
Каркасно-тентовая 
конструкция 1 360,00

Всего: 3240,00
По вопросам приобретения 
обращаться по тел. 409-57-51.

Администрация.

Публічна інформація

На публічне ознайомлення виноситься звіт про базове 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» на розвиток територіальної громади та бізнес-середовища міста, який затверджено постійною комісією місь-
кої ради з питань будівництва і земельних відносин 22.10.2012.

ЗВІТ
про базове відстеження очікуваної  результативності  регуляторного акта – рішення  міської ради від 22.02.2012 №978 «Про  затвер-

дження Тимчасового порядку  розміщення  об’єктів містобудування та  надання вихідних даних для їх проектування»
1. Вид та назва регуляторного акта, результатив-

ність дії якого відстежується: рішення  міської ради  від 
22.02.2012 №978 «Про  затвердження Тимчасового порядку  
розміщення  об’єктів містобудування  та  надання вихідних да-
них для їх проектування».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління 
містобудування і архітектури, а також управління земельних 
ресурсів виконкому міськради.

3. Цілі прийняття проекту регуляторного акта: Ме-
тою прийняття цього регуляторного акта є:

– упровадження процедур щодо вдосконалення діяльності у 
сфері містобудування та земельних відносин;

– урегулювання містобудівної діяльності відповідно до ви-
мог Законів України «Про регулювання містобудівної ді-
яльності», «Про основи містобудування», «Про архітек-
турну діяльність», постанов Кабінету Міністрів України, 
наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України;

– упорядкування  відносин між територіальною громадою 
міста та іншими суб’єктами містобудування в питаннях 
забудови території міста,  визначення порядку проведення 
процедур, пов’язаних з оформленням проектно-кошторисної та 
землевпорядної документації, створення економічних умов для 
подальшого розвитку будівельної галузі, забезпечення 
моніторингу забудови та іншого використання територій.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 25.08.2012 
по 25.09.2012.

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

стеження результативності дії регуляторного акта здійснювало-
ся на підставі статистичних даних шляхом підрахунку кількості:

– нових об’єктів містобудування, за рахунок як нового бу-
дівництва, так і реконструкції існуючих будівель та споруд 
(кількість містобудівних умов та обмежень на забудову 
земельних ділянок);

– суб’єктів господарювання, що  є замовниками в створенні 
нових об’єктів містобудування (кількість рішень міської 
ради про затвердження містобудівної документації);

– земельних ділянок, на які оформлено документи на право 
користування (рішення міської ради про згоду на розроб-
ку землевпорядної документації для подальшого оформ-
лення права користування).

Вищезазначена інформація зібрана на підставі матеріалів 
управління містобудування і архітектури.

Відстеження очікуваної  результативності  дії  регуляторного 
акта проводилось за наступні періоди:

 – аналогічний період у минулому році – з 25.02.11 по 25.08.11;
 – попередній період у минулому році – з 25.08.11 по 25.02.12;
 – базовий період відстеження – з 25.02.12 по 25.08.12.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність  регуляторного акта, а також спосо-
би їх одержання:

Очікувана результативність регуляторного акта – рішення 
міської ради від 22.02.2012 №978 «Про  затвердження Тимчасо-

вого порядку  розміщення  об’єктів містобудування  та  надання 
вихідних даних для їх проектування» відстежувалася за кількіс-
ними показниками:

– нових об’єктів містобудування, за рахунок як нового бу-
дівництва, так і реконструкції існуючих будівель та споруд 
(кількість містобудівних умов та обмежень на забудову 
земельних ділянок);

– суб’єктів господарювання, що  є замовниками в створенні 
нових об’єктів містобудування (кількість рішень міської 
ради про затвердження містобудівної документації);

– земельних ділянок, на які оформлено документи на право 
користування (рішення міської ради про згоду на розроб-
ку землевпорядної документації для подальшого оформ-
лення права користування).

Способи одержання вищезазначених даних – письмова ін-
формація управління містобудування і архітектури.

8. Кількісні та якісні значення показників результа-
тивності дії регуляторного акта: головним чинником 
очікуваної результативності регуляторного акта є покращання 
діяльності у галузі містобудівної діяльності, урегулювання пра-
вових відносин між суб’єктами містобудування. Базою кількіс-
них та якісних показників для здійснення відстеження обрано 6 
місяців діючих показників та наведено у табл. 1.

Табл. 1
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1 2 3 4 5 6 7
Кількісні показники

1 Нових об’єктів міс-
тобудування, за 
рахунок як нового 
будівництва, так і ре-
конструкції існуючих 
будівель та споруд 
(кількість містобу-
дівних умов та об-
межень на забудову 
земельних ділянок)

шт. 30 53 63 +33 / +10
поліпшено 
порядок ви-
дачі вихід-
них даних 
на проекту-
вання

2 Суб’єктів господарю-
вання, що є замов-
никами в створенні 
нових об’єктів місто-
будування (кількість 
рішень міської ради 
про затвердження 
містобудівної доку-
ментації)

оди-
ниць

154 143 149 -5 / +4
с т а б і л ь н і 
п о к а з н и к и 
підтверджу-
ють наяв-
ність спри-
я т л и в и х 
умов для 
ефективної 
д і я л ь н о с -
ті у сфері 
оформлен-
ня докумен-
тації нових 
о б ’ є к т і в 
будівництва

1 2 3 4 5 6 7
3 Земельних ділянок, 

на які оформлено 
документи на право 
користування (кіль-
кість рішень міської 
ради про згоду на роз-
робку землевпорядної 
документації для по-
дальшого оформлення 
права користування)

оди-
ниць

119 133 134 +15 / +1
забезпечено 
можливість 
оформлен-

ня права 
користу-
вання зе-

мельними 
ділянками

Якісні показники*
4 Д о т р и м а н н я 

суб’єктами госпо-
дарювання вимог 
містобудівного зако-
нодавства

за
6- 

баль-
ною 
шка-
лою

3 3 4

5 Забезпечення права 
власників нерухомос-
ті на зміну цільового 
призначення шляхом 
реконструкції об’єктів 
та розташування на 
раніше відведених зе-
мельних ділянках нових 
об’єктів нерухомості

-“- 3 3 4

6 Підвищення рів-
ня інформованості 
суб’єктів господарю-
вання щодо основних 
положень цього регу-
ляторного акта

-“- 3 3 4

Примітка*: Оцінка здійснена за 6-бальною системою, за 
якою: 6 балів – досягнуто у високій мірі результат якісного по-
казника, 5 балів – досягнуто на 100%, 4 бали – 75%, 3 бали – 
50%, 2 бали – 25%, 1 бал – практично не досягнуто.

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

Відповідно до показників результативності дії регуляторного акта 
– рішення міської ради  від 22.02.2012 №978 «Про  затвердження 
Тимчасового порядку  розміщення  об’єктів містобудування  та  на-
дання вихідних даних для їх проектування» він є актуальним та за-
безпечує в повному обсязі досягнення визначених цілей, а саме:

– суб’єктам господарювання – створено  більш сприятливі 
умови для розвитку будівельної галузі у місті;

– територіальній громаді – створено можливість будівни-
цтва нових об’єктів містобудування;

– органам місцевого самоврядування – забезпечено конт-
роль за діяльністю суб’єктів містобудування відповідно до 
чинного законодавства.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до висновків, ви-
словлених на громадських слуханнях від 18.09.2012, даний 
Тимчасовий порядок забезпечує наявність чіткого порядку оформ-
лення документів для розміщення об’єктів містобудування, що є 
безперечно позитивним результатом, але потребує додаткового 
внесення змін до розділів у частині оформлення земельних ділянок 
в оренду громадянами для будівництва та обслуговування житло-
вих будинків з господарськими будівлями і спорудами.

РЕКЛАМА «ЧГ» •  92-97-16 • 

Криворізькі міські електричні 
мережі ПАТ «ДТЕК Дніпрообл-
енерго» (далі – КМЕМ) оголошу-
ють про намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферу для промисло-
вих майданчиків, розташованих 
за адресами:

– 50000, Дніпропетровська область,  
м. Кривий Ріг, пр. К. Маркса, 41 (база 
КМЕМ), потенційний викид забрудню
ючих речовин становить 0,359 т/рік, в 
тому числі азоту оксиди, вуглецю оксид, 
тверді суспендовані речовини, інше.

 50000, Дніпропетровська область, м. Кри
вий Ріг, вул. Мелешкіна, 57а (Саксаган
ський РЕМ), потенційний викид забруд
нюючих речовин становить 0,353 т/рік, в 
тому числі азоту оксиди, вуглецю оксид, 
тверді суспендовані речовини, інше.

 50000, Дніпропетровська область, м. Кри
вий Ріг, вул. Ландау, 2 (Дзержинський 
РЕМ), потенційний викид забрудню
ючих речовин становить 0,177 т/рік, 
в тому числі азоту оксиди, вуглецю 
оксид, інше.

 50000, Дніпропетровська область,  
м. Кривий Ріг, вул. Товстановського, 
2а (Жовтневий РЕМ), потенційний ви
кид забруднюючих речовин становить 
0,342 т/рік, в тому числі азоту оксиди, 
вуглецю оксид, інше.

 50000, Дніпропетровська область,  
м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 9б 
(Тернівський РЕМ), потенційний ви
кид забруднюючих речовин становить 
0,314 т/рік, в тому числі азоту оксиди, 
вуглецю оксид, інше.

Криворізькі міські електричні мережі 
здійснюють постачання та розподілення 
електроенергії споживачам електроенергії 
в м Кривий Ріг. Протягом місяця з дня публі
кації зацікавлені особи можуть звертатись з 
зауваженнями та пропозиціями за адресою: 
50101, Дніпропетровська область, м. Кри
вий Ріг, пл. Радянська, 1 управління екології 
виконкому Криворізької міської ради, тел, 
(0564) 921363, 745641.

Комітет у справах сім’ї і молоді виконкому міськради 
ОГОЛОШУЄ МІСЬКИЙ КОНКУРС  БІЗНЕС-ПЛАНІВ    

СЕРЕД  МОЛОДІ   МІСТА
Роботи приймаються з 26 жовтня 2012 року по 26 листопада 2012 року за 

адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, кім. 431, 421 а. Інформацію про 
умови проведення конкурсу ви можете отримати за тел. 74-24-00, 74-39-11.

Роботи переможців будуть направлені для участі в обласному конкурсі.

Виконком Криворізької міської ради  
оголошує конкурс на заміщення  вакантних посад
В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

– головного спеціаліста-юриста відділу з питань урегу-
лювання земельних відносин.

Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища юридична 
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, стаж ро-
боти за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній 
службі на посадах провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за 
фахом в інших сферах управління не менше 3 років, вільне володіння держав-
ною мовою, знання основних програм роботи на комп’ютері.

– Спеціаліста І категорії відділу моніторингу землеко-
ристування.

Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта від-
повідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем ма-
гістра 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); 74-24-33 (управління земельних ресурсів 
виконкому міської ради).

g Офіційно

Голова постійної комісії  міської ради  з питань будівництва  і земельних відносин Ю. ІВАНОВ.
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Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

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

Публічна інформація

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» повідомляють,  що для проведення ремонтних 
робіт в період з 05.11.2012 р. по 09.11.2012 р.   можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вули-
цях: Шевченка 139-163;  114-134;  Достатку 13-41, 30-72;  Арктична 29-69,  28-62;  Куйбишева 38-83,  27-69,  «Кривбаспроект»,  ВТБ 
банк,  «Аваль банк»,  «Донгорбанк»,  вул.Лермонтова, 2,    підземний перехід,  вул.Волошкова 2, 3, 4;   Карла Лібкнехта 2, 4;  Чкалова 
10, 3, 12,  Мініна 2-24;  3-45,  2а, 1-9;  Одоєвського 1-83,  2-50,  56-58,  52, 54;  39-47;  маг. «Меланія»,  Краснодарська, 47,  Табірна 
1-15; 2-32; 21а; 23а;  Солдатська, 60;  Тимошенка, 73,  Тувинська 2-34;  1-31;  Таймирська 3-39;  2-22;   Довженка 2-36,  54-82; 51-73;  
Сиктивкарська 2-20; 1-17;  Сумгаїтська, 1; 3;  2-26;  Татарська 45-51,  вул. Добролюбова,  кухня 11-ї міської лікарні,  санстанція,  
«Діамантбанк»,  гаражі «Лада»,  вул. Добролюбова,  5 корпус лікарні (ввод №2),  корпус лікарні (ввод №1),   котельня (ввод №2),  
котельня (ввод №1),  вул. Добролюбова,  4,   мобільна станція,  вул. Добролюбова,  кухня 11-ї міської лікарні,  райвиконком,  гара-
жі,  пральня,  відновлювальне відділення,  морг,  гаражі 11-ї лікарні,  Ярославська,  2,  Груні Романової,  24,  26,  відділ юстиції вул.
Груні Романової,  22а,  вул. Співдружності 84, 86, 87, 87а, 88, 89, 90, 104а, 108,  АТС-65,  ЗАТ Криворіжіндустрбуд,  Нафтобаза,  Ма-
газин «АТБ» пр.200-річчя Кривого Рогу 7г,  Кафе «ЧЕЛЕНТАНО» пр.200-річчя Кривого Рогу 7г,  Перукарня «ПАМЕЛЛА» пр.200-річчя 
Кривого Рогу 7а,  Магазин «ПАЛІТРА»  пр.200-річчя Кривого Рогу 7а,  Торговельний комплекс «СОТКА» пр.200-річчя Кривого Рогу 7а,  
Магазин «ПРОСТОР» пр.200-річчя Кривого Рогу 7в,  Магазин «ФОКСТРОТ»  пр.200-річчя Кривого Рогу 7г,  Бібліотека пр. 200-річчя 
Кривого Рогу 7а,  Центральний склад ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»,  Співдружності 92, 94, 96,   вул.Світлогірська, 32-64, 1-67; 80, 91; 
93; 95; 97; 99; 101,    Марійська, 4-25,  Озерна, 4-16,  Корейська, 36; 39,  Чехословацька, 1-47,  Городищенська, 58-138; 27-107, 39; 43; 
25;  Уборевича, 1-71; 2-48,  Гаджибекова, 2-84; 19-83,  Маяковського, 14-20; 43-51,  Калініна, 2-63; 3-29а,  Володимирівська, 2-18; 
5-11; 17,  Бєляєва, 11-13; 10; 16,  Серафимовича, 44-60; 64; 70,  Ігрова, 1; 2,  Павлоградська д.38-а; 38; 90; 41-103,  Янки-Купали, 106; 
108; 110; 111; 115,  Львівська, 1-37,  Лугова, 32-48; 123,  Муромська, 40-64; 57-79,  Кубінська, 110-134; 105-131,  Літке, 94,  Чорно-
морська, 36а-80; 35а-79,  Ст.Більшовиків, 36а-38а,  Чебишева, 1-25; 2-22,  Цитрусова, 42-62; 35-65,  Вольтера, 35-49; 40-56,  1-35; 
2-34,  Д.Донського, 24;  25;  28;  30;  32,  38; 29; 29а; 10; 24; 22; 34; 35; 36; 37; 39; 41; 42,   Драйзера, 3,  19, 5-17; 2-14,   Джамбула, 8,  
Калінінградська, 6-13,  Дишинського, 60-75,  Житомирська, 1; 3; 4,  Рубльова, 2; 3; 4; 5; 6,  П.Морозова, 1;  2;  3;  4;  5;  6;  7;  8,  Гафурі, 
1а; 2а,  Серафимовича, 340/1-374; 231-247; 215а-231а; 231б,  Хохломська, 2-10; 1-15; 12,  Тупикова, 2-92; 3-33,  Грозненська, 115а; 
119,  Магнітогірська, 1-16;  Джамбула, 14; 16; 18; 11; 12; 13; 15; 17-25; 20,  Гірничорятувальна, 13; 14,  Тольятті 2-8; 3-11,  Кузнечна, 
2-18; 3-19,  Воронезька; 3-25; 4-24;  Вятська, 16-а; 6а;  4а; 2а; 1а; 1б,  Транзитна, 1-17, 28-42,  Пловдивська, 4-28; 3-23,  Левітана, 
4-24; 3-23, 30-50; 27-47,   Іскрівська, 37-59,  124, 108а-122,  63-91,  Милашенкова, 30-а-52;  4-24; 3-21,  Шполянська, 115,  94-116; 
93-113,  Червонопресненська, 8-32; 7-25,  Воронезька, 28-50; 31-51,  Улітіна, 4-26; 3-23,  Сизранська, 4-22; 3-21,  Аристова,4-22; 
1-21,  Благоєва, 12-22,  Транзитна, 19-65; 44-94,  Кузнецька, 2-54,  Самарська, 1-37,  Електрозаводська,  24,  28,  29,  30,  31,  Магазин 
№ 35,  ПП Гечан  С. І.,  госп.блок (вул. Електрозаводська),  п-ка № 3,  центр інвалідів,  ПП Маняхіна,  магазин «Артеміда»,  Аптека № 
76,  Українські телесистеми,  РУ ім. Леніна (буд. Колосова),  РУ ім. Леніна (профілакторій),  вул. І. Сірка,  70, 72, 74,  вул. Вартаняна,  
4, 6, 8, 10,  ПівнГЗК (наркодиспансер),  ПівнГЗК (пожежна частина),  Універсальна,  24-52,  пер.Корсуньський,  2-42, 1-11,  вул.
Комсомолу України,  1-27, 6-26,  вул.Єреванська,  1-31, 2-34,  вул.Федьковича,  1-20,  вул.Цілинна,  1-10,  вул. Салавата Юлаєва,  
1-37,  вул.Юріївська,  1-31,  вул.Кам`яна,  1-48. Вибачаємося  за викликані незручності.

УВАГА!
Власникам двох металевих гара-

жів, які розташовані за Криворізь-
кою загальноосвітньою школою 
№52 на вул. Тухачевського.

Просимо вас у десятиденний термін 
з’явитись у виконком Жовтневої районної 
у місті ради в каб.102 з правоустановчими 
документами на металеві гаражі, які розта-
шовані за Криворізькою загальноосвітньою 
школою №52 на вул. Тухачевського.

Виконком Жовтневої районної ради.

Повідомлення про оприлюднення 
регуляторного акта – проекту 

рішення міської ради «Про ви-
значення мінімальної вартості 
місячної оренди 1 кв. метра за-

гальної площі нерухомого майна 
фізичних осіб» та аналізу його 

регуляторного впливу
Відповідно до Закону України «Про 

засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяль-
ності», на виконання вимог рішення 
міської ради від 30.11.2010 №7 «Про 
Регламент міської ради», з метою 
отримання пропозицій, зауважень 
громадян, суб’єктів господарювання, 
їх об’єднань, наукових установ та кон-
сультативно-дорадчих органів у здій-
сненні державної регуляторної політики 
31.10.2012 в міській комунальній газе-
ті «Червоний гірник» та на офіційних 
сторінках в мережі Інтернет:

– виконкому міської ради у підроз-
ділі «Регуляторна політика» 
розділу «Інформаційна база» 
www.kryvyіrih.dp.ua;

– виконкомів районних у місті рад 
Дзержинської, Довгинцівської, 
Жовтневої, Інгулецької, Сакса-
ганської, Тернівської, Централь-
но-Міської www.dzr.dp.ua, 
www.dlgr.ho.ua, www.zhrrk-
rog.dp.ua, www.ing-org.dp.ua, 
www.srvk.org.ua, www.trnvk.
dp.ua, vykonkom-tsmkr.gov.ua 
оприлюднюється регуляторний 
акт – проект рішення міської ради 
«Про визначення мінімальної 
вартості місячної оренди 1 кв. 
метра загальної площі неру-
хомого майна фізичних осіб» та 
аналіз його регуляторного впливу.

Метою цього регуляторного акта є 
визначення мінімальної вартості 
місячної оренди 1 кв. метра за-
гальної площі нерухомого майна 
фізичних осіб.

Зі змістом зазначених матеріалів 
можете ознайомитись щоденно (крім 
святкових, вихідних днів) у розробника 
проекту – фінансового управління 
виконкому міської ради (50101, м. 
Кривий Ріг, пл. Радянська,1, каб. 
204, тел. 92-13-19);

 – управління розвитку підпри-
ємництва виконкому міської 
ради (50101, м. Кривий Ріг, 
пл. Радянська, 1, каб. 505, 
тел. 74-12-03).

Зауваження та пропозиції будуть 
прийматись протягом місяця (крім 
святкових, вихідних днів):

 – у письмовій формі за адресою: 
50101, м.Кривий Ріг, пл Ра-

дянська,1, каб. 204 (контактний 
телефон – 92-13-19) розробником 
проекту – фінансовим управлінням ви-
конкому міської ради, електронна по-
штова скринька: 05finupr@ukrpost.ua ;

50101, м. Кривий Ріг, пл. Радян-
ська, 1, каб. 505 (контактний теле-
фон – 74-12-03) – управлінням розвитку 
підприємництва виконкому міської ради;

 – на електронні поштові скринь-
ки виконкому міської ради  
radakr@ukrpost.ua і виконкомів 
Дзержинської, Довгинцівської, Жов-
тневої, Інгулецької, Саксаганської, 
Тернівської, Центрально-Міської ра-
йонних у місті рад: dzr_vk@ukrpost.
ua, dlg_vk@riad.com.ua, zhv_vk@
ukrpost.ua, ing-vk@ctvnet.
dp.ua, saks_1242@ukrpost.ua, 
trnvk@ukrpost.ua, cg-ispolkom-
zag@mg.dp.ua в мережі Інтернет.

Управління розвитку підприєм-
ництва виконкому міськради.

На публічне ознайомлення виноситься звіт про наслідки періодичного  відстеження результативності дії  регуляторного акта – рішення міської 
ради  від 23.07.2008 № 2639  «Про затвердження Порядків виявлення, взяття на облік, збереження, використання безхазяйного та відумерлого нерухо-
мого майна у м.Кривому Розі», який затверджено на постійних комісіях міської ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови 
міста, міської комунальної власності та комунального господарства.

ЗВІТ
про  періодичне відстеження  результативності дії   регуляторного  акта – рішення міської ради  від 23.07.2008 № 2639 «Про затвердження 

Порядків виявлення, взяття на облік, збереження, використання безхазяйного та відумерлого нерухомого майна у м.Кривому Розі»

1. Вид  та  назва  регуляторного  акта,  результативність якого від-
стежується: рішення міської ради  від 23.07.2008 № 2639 «Про затверджен-
ня Порядків виявлення, взяття на облік, збереження, використання безха-
зяйного та відумерлого нерухомого майна у м.Кривому Розі».

2. Виконавець  заходів з  відстеження: управління комунальної влас-
ності міста  виконкому міської ради, управління благоустрою та житлової 
політики виконкому міськради.

3. Цілі прийняття акта: встановлення єдиного прозорого механіз-
му правового врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, 
збереження та ефективного  використання безхазяйного та відумерлого 
нерухомого  майна в місті, а також врахування збалансованих інтересів 
територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого са-
моврядування.

4. Строк  виконання  заходів  з  відстеження:  з  29.08.2012  по 
29.09.2012.

5. Тип  відстеження:  періодичне.
6. Методи  одержання  результатів  відстеження:  при  періодично-

му відстеженні результативності дії регуляторного акта використовувалися      
дані про  стан виявлення, збереження, використання безхазяйного та від-
умерлого нерухомого майна у місті Кривому Розі за періоди з 29.01.2010 по 
29.07.2010, з 29.01.2011 по 29.07.2011,  з 29.01.2012 по 29.07.2012, з  показ-
никами  повторного відстеження з 29.01.2009 по 29.07.2009.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася  результа-
тивність дії регуляторного акта, а також  способи  одержання  даних: 
на підставі статистичних даних аналізу про результативність дії регулятор-
ного акта – рішення  міської ради від 23.07.2008 № 2639 «Про затвердження 
Порядків виявлення, взяття на облік, збереження, використання безхазяй-
ного та відумерлого нерухомого майна у м.Кривому Розі»  відстежувалися 
показники: кількість поданих звернень виконкомами районних у місті рад 
щодо виявлення  об’єкта  безхазяйного  майна та відкритої державним но-
таріусом відумерлої спадщини, кількість об’єктів  нерухомого майна, взятих 
КП ДОР «Криворізьке БТІ» на облік  як безхазяйних, кількість рішень судів 
щодо набуття права комунальної власності за територіальною громадою  
міста на безхазяйне  та відумерле нерухоме майно.

Так,  за  період періодичного відстеження порівнювалися показники таких 
періодів з 29.01.2010 по 29.07.2010, з 29.01.2011 по 29.07.2011,  з 29.01.2012 по 
29.07.2012, з  показниками  повторного відстеження з 29.01.2009 по 29.07.2009.

Кількість поданих звернень  виконкомами районних у місті рад щодо 
виявлення  об’єкта  безхазяйного  майна та відкритої державним нотаріу-
сом відумерлої спадщини за вищезазначені періоди  порівняно з повтор-
ним відстеженням скоротилася у 2010 та 2011 – на 48, у 2012 – на 37. Це 
пов’язано з тим, що  за період  дії регуляторного акта  згідно з п. 1.2 Поряд-
ку виявлення, взяття на облік, збереження, використання безхазяйного та 
відумерлого нерухомого майна у м.Кривому Розі комунальні підприємства 
самостійно обліковують об’єкти нерухомого майна, які не підлягають про-
цедурі  безхазяйного майна, відповідно до норм бухгалтерського обліку.

  Кількість взятих КП ДОР «Криворізьке БТІ» на облік  як безхазяйних  
об’єктів  нерухомого майна за вищезазначені періоди  порівняно з повтор-
ним відстеженням також  скоротилася у 2010 – на 3 , у 2012 – на 4 (у 2011 не 
було поставлено на облік).

 Кількість ухвалених рішень  районних судів про передачу нерухомих ре-
чей  до комунальної власності міста за вищезазначені періоди  порівняно з 
повторним відстеженням скоротилася у 2010 — на 3, у 2012 – на 1,  у  2011 
– збільшилася на 4 .

  8. Кількісні та якісні значення показників результативності регу-
ляторного акта.

Кількісні показники
 Періоди               

 Повторне                                                  Періодичне
Показники 29.01.2009 

29.07.2009
29.01.2010 
29.07.2010

(відхилення 
від показників 

повторного)

29.01.2011 
29.07.2011

(відхи-
лення від 

показників 
повторного)

29.01.2012 
29.07.2012

(відхи-
лення від 

показників 
повторного)

Кількість поданих звернень 
виконкомами районних у 
місті рад щодо виявлення 
об’єкта  безхазяйного  май-
на та відкритої державним 
нотаріусом відумерлої 
спадщини

53* 5 (-48)* 5 (-48)* 16 (-37)*
  Динаміка  значення  показника грунтується на 
об’єктивних часових процесах, так як в ході  дії 
рішення відпрацьовано механізм виявлення 
таких об’єктів, тому звернень надходить  менше 
(до прийняття рішення звернення накопичува-
лися), а також врегульовано питання  по окремих 
об’єктах,  які не підлягають процедурі щодо ви-
знання його  безхазяйним майном

Кількість об’єктів  нерухо-
мого майна, взятих КП ДОР 
«Криворізьке БТІ» на облік  
як безхазяйних

8 5 (-3) - 4 (-4)
  Постановка на облік безхазяйних  об’єктів  від-
бувається  після проведення їх технічної інвен-
таризації, присвоєння поштової адреси, оплати 
послуг та  отримання технічних паспортів, що 
припадає на інші періоди часу

Кількість рішень судів 
щодо набуття права ко-
мунальної власності за 
територіальною громадою  
міста на безхазяйне та від-
умерле нерухоме майно

5 2 (-3) 9 (+4) 4 (-1)
Значення цього показника пояснюється тим, що 
рішення приймаються судами, які   розглядають 
справи   в різні  терміни

Примітка: – *у ході опрацювання рішення з цього переліку було визначено 20 об’єктів  не-
рухомості, які не підлягають   визнанню безхазяйним нерухомим майном; по інших звер-
неннях – 33 об’єкти нерухомості за період дії регуляторного акта були прийняті до кому-
нальної власності міста.

Якісні показники
Повторне Періодичне

Показник

29.01.2009 
29.07.2009

(за 
4-бальною 
системою)

29.01.2010 
29.07.2010

29.01.2011 
29.07.2011

29.01.2012 
29.07.2012

Покращення естетичного 
вигляду міста в цілому 
(упорядкування об’єктів 
нерухомого майна, збере-
ження житлового та нежит-
лового фонду, створення 
додаткових місць для здій-
снення підприємницької 
діяльності )

5 (4)** 5 5 5

Підтримка санітарного ста-
ну міста на високому рівні 
(унеможливлення виник-
нення місць, що його по-
рушують)

5 (4)** 5 5 5

Уникнення та запобігання 
руйнування  об’єктів неру-
хомості

4 (3)** 4 4 4

Примітка: – ** у  вищезазначеній таблиці якісні показники визначались 
за   6-бальною шкальною системою оцінки, де 6 балів – досягнуто у високій 
мірі результат якісного показника, 5 балів – досягнуто на 100% результат 
якісного показника, 4 бали – досягнуто  не менше 75 % результату  якіс-
ного показника, 3 бали – досягнуто  50% результату якісного показника, 2 
бали – досягнуто  на 25 % результату якісного показника, 1 бал – практично 
не досягнуто результату. Враховуючи те, що оцінка якісних показників  під 
час повторного відстеження відбувалася за 4-бальною системою, задля за-
безпечення відповідності оцінки отримані під час повторного відстеження 
показники були  переформатовані в 6-бальну систему (4 бали – 100 %, 3 –  
75 %, 2 – 50 %, 1 –  25 %).

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

 Рішення міської ради  від 23.07.2008 № 2639 «Про затвердження 
Порядків виявлення, взяття на облік, збереження, використання 
безхазяйного та відумерлого нерухомого майна у м.Кривому Розі»  є  
актуальним,  дає можливість врегульовувати  взаємовідносини  в сфері об-
лікування нерухомого комунального майна міста, яке не має власника або 
власник якого невідомий, та відумерлого нерухомого майна.

Дія регуляторного акта  визначила  механізм облікування безхазяйного 
нерухомого  та відумерлого нерухомого майна, а також  створила умови  
для збільшення  майна територіальної громади міста, можливості  надава-
ти його в оренду або здійснювати  продаж,  що сприяє  реалізації програм 
соціально-економічного розвитку міста.

Про повідомну реєстрацію колективних договорів 
підприємств, установ та організацій Саксаганського 
району протягом ІІІ кварталу 2012 року. 1. Комунальний 
заклад «Криворізький природничонауковий ліцей». 2. КП «Ри
туал». 3. Комунальний санаторний дошкільний навчальний 
заклад № 90. 4. Криворізький навчальновиховний комплекс  
№ 35 «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів – багатопрофільний 
ліцей «Імпульс». 5. КЗ «Криворізька міська стоматологічна по
ліклініка № 5» Дніпропетровської обласної ради. 6. ТОВ «ЄВРО
МІКСКРИВБАС». 7. Комунальний позашкільний навчальний за
клад «Станція юних техніків» Саксаганського району. Всього 
в районі діє 341 колективний договір. 

До відома роботодавців та профспілок (представни-
ків трудових колективів) Саксаганського району! Колек
тивний договір – це локальний нормативноправовий акт, 
який регулює трудові, соціальноекономічні відносини між 
власником і працівниками підприємства. Колективний до
говір укладається на підприємствах, в установах, організа
ціях незалежно від форм власності й господарювання, які 
використовують найману працю і мають право юридичної 
особи. Тож запрошуємо вас до управління праці та соціаль
ного захисту населення виконкому Саксаганської районної 
у місті ради за адресою: вул. Софії Перовської, 16а, каб. 103, 
108, телефон для довідок 643052, де кваліфікованими спе
ціалістами буде надано методичноконсультативну допомо
гу щодо укладення колективного договору, внесення змін 
та доповнень до нього, здійснення повідомної реєстрації.

Управління праці та соціального захисту населення 
виконкому Саксаганської районної ради.

Голова постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста, міської комунальної 
власності Ю.ІВАНОВ. Голова постійної комісії міської ради з питань комунального господарства А.ЛОГАЧОВ.
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Слідами подій

g Завтра – День автомобіліста 
        і дорожника

Ні гвіздка ні жезла
Палац культури імені Артема зустрічав запрошених на 
свято дзвінкими маршами у виконанні духового орке-
стру, під звуки якого до зали заходили трохи зніяковілі 
від уваги до них водії та дорожники, більш звичні до 
керма мікроавтобуса чи спеціальної техніки. 

Та згасло світло, на сцену ви-
йшли ведучі урочистого вечора й 
розпочалось дійство, присвячене 
професійному дню тих, хто ство-
рює та утримує дороги і хто є їх 
найголовнішими користувачами, 
– автомобіліста й дорожника.

Міський голова Юрій Вілкул, 
який перший привітав причет-
них до свята, підкреслив осо-
бливу значущість цих спеціаль-
ностей для Криворіжжя з його 
відстанями.

– У Кривому Розі на 96 марш-
рутах виконують пасажирські 
автоперевезення більше 2500 
водіїв, а на обліку перебувають 
1750 автодоріг, – зазначив Ю. Віл-
кул. – Місто робить усе можливе, 
аби праця людей за кермом була 
максимально комфортною та 
безпечною. Це бачать транспорт-
ники, які завдячують дорожни-
кам, котрі вже немало зробили 
з ремонту шляхів і продовжу-
ють роботи. Причому зі значно 
зрослою якістю, адже придбано 
нову спеціалізовану техніку, за-
пущено новий асфальтний за-
вод, та й підходи до виконання 
обсягів змінилися. Тож місто йде 
в зиму впевнено, негода не здат-
на зупинити рух міськими вули-
цями, адже маємо достатньо спе-
ціальної техніки для боротьби із 
заметілями та ожеледицею, заго-
товлена необхідна кількість по-
сипкового та іншого матеріалу. 
Щиро дякую за безаварійну та 

відповідальну роботу 
на міських маршрутах, 
за повагу до пасажи-
рів. Бо тільки за взаєм-
ної поваги один до од-
ного у нас все вийде як 
слід і ми доб’ємося ба-
жаних результатів.

Міський голова ви-
конав приємну місію 
і нагородив кращих 
з кращих грамотами 
виконкому міськра-
ди. Їх отримали бри-
гадир маршруту ТзОВ 

«Приваттранс» Віталій Басс, во-
дій ЗАТ «МАСП» Петро Литви-
ненко, водій КП «Швидкісний 
трамвай» Станіслав Луньов та 
багато інших.

Голова постійної комісії місь-
кої ради з питань транспорту та 
зв’язку Анатолій Лушпій приєд-
нався до поздоровлень, додав-
ши, що коли три роки тому з бю-
джету на ремонт міських доріг 
виділялось 28 млн. грн., то цьо-
горіч на аналогічні цілі витра-
чено більш як 120 млн. грн., що 
вже значно поліпшило стан до-
рожнього покриття міста на ра-
дість усім автомобілістам.

– До цього залишається тіль-
ки додати традиційне побажан-
ня – ні гвіздка ні жезла вам, ша-
новні автомобілісти, – підсуму-
вав А. Лушпій.

Урочистий вечір тривав ще 
довго, привітання переплітали-
ся виступами кращих творчих 
колективів Палацу культури та 
запрошених артистів.

№  
з/п

Балансоутри-
мувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Найменування Місцезнахо-

дження
Загаль-
на пло-
ща, м2 

Вартість 
майна за 
незалеж-
ною оцін-
кою, грн.

Макси-
маль-

но мож-
ливий 
строк 

оренди

Мета використання

1 УБЖП Нежила окремо розташова-
на одноповерхова будівля

Вул. Нахімо-
ва, 32 А

178,9 148159,0 
Станом на 
28.09.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення столяр-
ного цеху

2 УБЖП Нежиле приміщення, вбу-
доване у 1 поверх житлово-
го будинку

Вул. Олейни-
кова, 30

9,3 9847,0 Ста-
ном на 

08.11.2010

1 рік Під розміщення галанте-
рейної майстерні, за умо-
ви згоди всіх співвласни-
ків житлового будинку

3 УБЖП Нежиле приміщення, вбу-
доване в підвал житлового 
будинку

Вул. Олейни-
кова, 26

82,3 50364,0  
Станом на 
11.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі 
книгами, газетами, жур-
налами українською та ро-
сійською мовами

4 УБЖП Нежиле приміщення, вбу-
доване у 2 поверх окремо 
розташованої нежилої бу-
дівлі

Вул. Револю-
ційна, 23

352,28 368168,0 
Станом на 
15.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу

5 Відділ осві-
ти Центрально-
Міської район-
ної у місті ради

Нежиле приміщення, вбу-
доване у 1 поверх окремо 
розташованої нежилої бу-
дівлі

Вул.
Погребня-

ка, 3

10,49 10598,0 
Станом на 
01.12.2011

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу 
громадської організації

6 Відділ освіти 
Саксаганської 
районної у міс-
ті ради

Нежиле приміщення, вбу-
доване у 1 поверх окремо 
розташованої нежилої бу-
дівлі

Вул. Бико-
ва, 4

26,02 26863,0 
Станом на 
03.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення буфету, 
що не здійснює продаж то-
варів підакцизної групи

7 Відділ освіти 
Саксаганської 
районної у міс-
ті ради

Нежиле приміщення, вбу-
доване у 2 поверх окремо 
розташованої нежилої бу-
дівлі

М-н. Соняч-
ний, 1

7,81 6798,0 Ста-
ном на 

08.10.2012

2 роки 11 
місяців

Для проведення занять 
з фортепіано, погодинно, 
згідно з графіком

8 УКВМ Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх окремо розта-
шованої нежилої будівлі

Вул. Кор-
нійчука, 21, 

прим. 1 В

71,5 87593,0 
Станом на 
07.05.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу

9 Відділ освіти 
Саксаганської 
районної у міс-
ті ради

Нежиле приміщення, вбу-
доване у 2 поверх окремо 
розташованої нежилої бу-
дівлі

Вул. 
Корнійчу-

ка, 20

9,26 7855,0 Ста-
ном на 

08.10.2012

2 роки 11 
місяців

Для проведення занять 
з фортепіано, погодинно, 
згідно з графіком

10 Відділ освіти 
Саксаганської 
районної у міс-
ті ради

Нежиле приміщення, вбу-
доване у підвал окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Вул. Бико-
ва, 4

31,07 21447,0 
Станом на 
11.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу, 
складу

11 УКВМ Нежиле приміщення, вбу-
доване у підвал окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Вул. Мусорг-
ського, 13

102,7 88256, Ста-
ном на 

01.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення май-
стерні з ремонту електро-
побутових товарів

12 УБЖП Нежиле приміщення, вбу-
доване в напівпідвал житло-
вого будинку

Вул. Музич-
на, 2

60,0 44304,0 
Станом на 
20.09.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення май-
стерні з ремонту одягу

13 УКВМ Нежиле приміщення, вбу-
доване у 1 поверх житлово-
го будинку

Вул. Кремлів-
ська, 3

12,9 14499,0 
Станом на 
07.11.2011

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі 
продовольчими товарами

14 УБЖП Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх окремо розта-
шованої нежилої будівлі

Вул. Музич-
на, 11 А

197,5 127094,0 
Станом на 
06.08.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення столяр-
ної майстерні

15 УБЖП Нежилі окремо розташова-
ні одноповерхові будівлі

Вул. Довато-
ра, 28

228,6 124416,0 
Станом на 
08.10.2012

1 рік Під розміщення склад-
ських приміщень

16 УКВМ Нежиле приміщення, вбу-
доване у підвал окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Вул. Федо-
ренка, 5 А, 
прим. 17

51,5 42500,0 
Станом на 
04.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгів-
лі непродовольчими то-
варами

17 Відділ освіти 
Тернівської ра-
йонної у місті 
ради

Нежиле приміщення, вбу-
доване у 2 поверх окремо 
розташованої нежилої бу-
дівлі

Вул. Косигі-
на, 29

92,5 88784,0 
Станом на 
12.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу

18 Відділ освіти 
Тернівської ра-
йонної у місті 
ради

Нежиле приміщення, вбу-
доване у 1 поверх окремо 
розташованої нежилої бу-
дівлі

Вул. Косигі-
на, 29

12,6 10086,0 
Станом на 
01.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі 
продовольчими товарами

19 УКВМ Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 2 поверх окремо розта-
шованої нежилої будівлі

Вул. Грицев-
ця, 3 В

22,7 30475,0 
станом на 
04.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення перу-
карні

20 УКВМ Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 2 поверх окремо розта-
шованої нежилої будівлі

Вул. Грицев-
ця, 3 В

16,2 21749,0 
станом на 
04.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення май-
стерні з ремонту та пошит-
тя одягу

21 УБЖП Нежиле приміщення, вбу-
доване у цокольний поверх 
житлового будинку

Вул. 23 Лю-
того, 118, 
прим.60

42,2 29625,0 
Станом на 
08.10.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгів-
лі продовольчими товара-
ми, крім товарів підакциз-
ної групи

22 УБЖП Нежиле приміщення, вбу-
доване у 1 поверх житлово-
го будинку

Вул. Переяс-
лавська,12

38,4 30581,0 
Станом на 
19.09.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення перу-
карні

Заяви про оренду зазначених 
об’єктів приймаються відділом до-
звільно-погоджувальних проце-
дур виконкому міської ради протя-
гом 10-ти робочих днів після опублі-
кування оголошення в міській кому-
нальній газеті «Червоний гірник». У 
разі надходження двох і більше заяв 
на один об’єкт оренди, орендодав-
цем буде оголошено конкурс на пра-
во його оренди відповідно до абз.3 
частини 4 ст.9 Закону України «Про 
оренду державного та комунального 
майна» та рішення міської ради від 
23.11.2011 №726 «Про затверджен-

ня Положення про порядок оформ-
лення оренди об’єктів комунальної 
власності міста».

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

 Враховуючи вимоги Законів 
України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців», «Про захист персо-
нальних даних» рішенням викон-
кому міської ради від 12.09.2012 
№276 внесено зміни до рішень ви-

конкому міської ради від 20.09.2006 
№614 «Про затвердження Положен-
ня про конкурсний відбір страхови-
ків орендованих об’єктів комуналь-
ної власності міста», від 13.06.2006 
№376 «Про затвердження Поряд-
ку проведення конкурсу з відбо-
ру суб’єктів господарювання для 
надання послуг з продажу кому-
нального майна» стосовно надання 
суб’єктами господарювання при по-
дачі документів для участі у конкур-
сі копію виписки з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців.

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

g Офіційно

Едуард БІЛИК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Оголошення
Виконавчий комітет Жовтневої районної у місті ради

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
провідного спеціаліста загального відділу (з протокольної роботи)

Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем спеціаліста або магістра (спеціальність українська філологія), стаж роботи за 
фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціа-
ліста І чи ІІ категорій не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не 
менше 2 років, вільне володіння державною мовою.

Учасники конкурсу складають письмовий іспит.
Документи приймаються протягом 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: 

50014, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 2, кімн. 310.
За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 50-31-83 (відділ кадрів), 440-32-

09 (загальний відділ).
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g За безпечне місто

Щоб злочинність не піднімала голову

Прокурор Кривого Рогу Федір Кириєнко 
провів координаційну нараду з 
керівниками правоохоронних органів, 
піддавши доволі гострій критиці 
тих начальників силових структур і 
контролюючих органів, які відверто не 
бажають працювати на результат. 
У заході взяв участь міський голова 
Юрій Вілкул. Він вніс чимало слушних 
пропозицій щодо боротьби зі злочинністю, 
запропонував підготувати у найкоротші 
терміни програму боротьби з криміналом.

Дивовижно! 
Криворізькі 
спецслужби склали 
всього два 
протоколи 
про корупцію

У короткому вступно-
му слові прокурора міста 
прозвучало серйозне зане-
покоєння тим, що одразу в 
кількох районах Кривого 
Рогу зросла злочинність, 
збільшилася кількість ско-
єних тяжких та особливо 
тяжких злочинів. Особли-
во умисних вбивств, роз-
бійних нападів, пограбу-
вань, крадіжок.

Суттєве зростання кіль-
кості розбійних нападів 
відбулося в Саксаган-
ському районі – на 44 від-
сотки, Жовтневому – на 
60, Довгинцівському – на 
83, Тернівському – на 100 
відсотків. При цьому по-
гіршився стан розкриття 
розбоїв – майже на 10%. 
Найгірші справи в цьому 
плані – у Саксаганському 
та Інгулецькому районах. 
У місті скоєно майже на 
третину більше пограбу-

вань, але розкриття цих 
злочинів складає 60 від-
сотків, що свідчить про 
слабкі оперативні пози-
ції на територіях, які об-
слуговуються міліцією, 
погане відпрацювання 
осіб, котрі доставляються 
в райвідділи, та слабкий 
контроль з боку керівни-
цтва органів внутрішніх 
справ.

Доволі тривожною стала 
й наступна інформація. По 
місту зареєстровано зрос-
тання кількості злочинів, 
вчинених у громадських 
місцях, майже на третину. 
Резонно, що в прокурора 
виникло запитання щодо 
доцільності та правиль-
ності розстановки нарядів 
патрульної служби міліції 
та військовослужбовців 
частини 3011, оскільки в 
більшості випадків гра-
бежі та розбійні напади 
скою ються на значній від-
стані від їх маршрутів – від 
1 до 2 кілометрів.

Питається, хто ж тоді 
буде вести бій з криміна-
літетом у краватках, коли 
спецслужби ледачі та не 
реагують на укази Пре-
зидента України Віктора 

Януковича про подолання 
корупції в державі?

Формальні заходи 
не знизять 
злочинності

З ґрунтовним аналізом 
наявних проблем у бороть-
бі зі злочинністю на нараді 
виступив заступник про-
курора міста Сергій Грича-
ний. Він акцентував увагу 
на тому, що в Кривому Розі 
залишається проблемним 
напрямком профілактика 
боротьби зі злочинністю. 

І це підтвердив цифрами. 
Якщо протягом 7 місяців 
2012 року вперше за останні 
роки незначно – на 1%, але 
вдалося скоротити рівень 
рецидивної злочинності, то 
вже на початок жовтня по-
точного року цей показник 
знову виріс – на 9,6% (з 3214 
до 3522).

Щодо кримінальних 
справ про вбивства, то тут 
ситуація така: притягнуто 
до відповідальності 34 осо-
би, з яких 19 раніше засу-

джених, а це більше 50 від-
сотків.

Доповідач навів приклад, 
зупинившись на особі Вла-
сенка Ігоря Анатолійовича, 
1985 року народження, ра-
ніше неодноразово судимо-
го. Останній раз у 2008 році 
Центрально-Міським рай-
судом позбавлений волі на 
5 років. Звільнився в 2010 
році умовно-достроково. 
Але вже 30 січня 2012 року, 
перебуваючи в стані алко-
гольного сп’яніння, під час 
сварки, з умислом на вбив-
ство наніс двом громадя-
нам численні удари ніжкою 
від стола, через що обидва 
померли на місці.

Даний злочин скоєно в 
період перебування Власен-
ка І. А. під адміністратив-
ним наглядом.

Вказаний приклад свід-
чить про відсутність профі-
лактичної роботи з особою, 
яка перебуває під адміні-
стративним наглядом, з бо-
ку дільничних інспекторів 
міліції, відсутність контро-
лю керівництва міліції гро-
мадської безпеки за цією 

роботою, що призвело до 
скоєння умисного подвій-
ного вбивства.

С. Гричаний зазначив, 
що викликає занепокоєння 
те, як стрімко зросла кіль-
кість скоєних навмисних 
вбивств на території Тер-
нівського району міста. Як-
що минулого року за відпо-
відний період на території 
району було скоєно 1 умис-
не вбивство, то в цьому ро-
ці – вже... 7. Усі навмисні 
вбивства в Тернівському 

районі скоєно в стані алко-
гольного сп’яніння, і про-
філактичні заходи до осіб, 
які їх скоїли, також не вжи-
вались.

– Разом із вбивствами 
у місті збільшилась і кіль-

кість зареєстрованих зло-
чинів, пов’язаних із спри-
чиненням тяжких тілесних 
ушкоджень, що спричини-
ли смерть потерпілого, – до-
дав він. – Неефективно ви-
користовуються слідчими 
повноваження щодо вияв-
лення та усунення причин 
та умов, котрі сприяли ско-
єнню навмисних убивств 
і тяжких тілесних ушко-
джень, що потягли смерть 
потерпілих. Усі подання, які 
вносяться начальникам те-
риторіальних органів вну-
трішніх справ, формальні. З 
відповідей на них випливає, 
що подання розглянуто на 
оперативній нараді з осо-
бовим складом райвідділу 
внутрішніх справ та вказа-
но на недоліки чи прора-
хунки в роботі, але жодної 
особи до відповідальності 
за результатами розгляду не 

притягнуто. Тобто реальні 
причини та умови скоєння 
злочинів не виявляються і 
не усуваються.

Заступник прокурора 
міста назвав території, де 
найбільше фіксується та-

ких корисливих злочинів, 
як розбійні напади та гра-
бежі. У Жовтневому районі 
– мікрорайони 4, 5, 7 Заріч-
ний, вулиці Ватутіна і Му-
соргського. У Тернівському 
– вулиці Федоренка, Мар-
шака, Адмірала Головка. У 
Довгинцівському – мікро-
райони Східний-1, 2, 3, ву-
лиці Димитрова, Блюхера.

За способом скоєння в 
поточному році даний вид 
злочинів поділяється на 
скоєні під погрозою насил-
ля – 26 та із застосуванням 
фізичної сили – 22.

На нараді були заслуха-
ні начальники Жовтневого 
і Тернівського райвідділів 
міліції Юрій Яненко, Ігор 
Мілованов, перший за-
ступник начальника УВС 
міста Михайло Портнов, 
інші представники силових 
структур.

З виступу міського голови Юрія ВІЛКУЛА:
– Після всього почутого я ще більше переконуюсь, що для 

Кривого Рогу потрібна удосконалена, комплексна програма 
протидії злочинності. Доручаю головам районних рад внес-
ти свої пропозиції щодо цього. Що стосується влади міста, 
то ми всіляко сприяємо роботі правоохоронців, тільки б 
вони гарантовано забезпечували спокій жителів. З цією 
метою придбано автомобілі для патрулювання на вулицях 
і в житломасивах, виділяємо кошти на пальне, закупили і 
ще будемо закуповувати камери для відеоспостереження в 
людних місцях. Аби полегшити роботу міської міліції, ство-
рили муніципальну гвардію, яка стежить за порядком у 
швидкісному трамваї, у парках і скверах, в інших місцях. На-
полягаю на посиленні належної, а не формальної профілак-
тичної роботи в боротьбі зі злочинністю: у школах, вузах, 
робітничих колективах.

З виступу прокурора міста 
Федора КИРИЄНКА

– У поточному році з 14 закінчених розслідуванням справ 
лише... 3 – про тяжкі злочини. Жодної резонансної справи 
в зазначеній сфері не порушено і не направлено до суду. Зо-
крема, прокурори Жовтневого і Тернівського районів, міське 
управління внутрішніх справ до суду не направили жодної 
кримінальної справи у сфері корупції. Практично не від-
працьовуються спільно з фінансовими інспекціями обсяги 
державних закупівель товарів, робіт та послуг за державні 
кошти.

У поточному році судами міста Кривого Рогу розглянуто 
8 протоколів про вчинення адміністративних корупційних 
правопорушень. При цьому, спеціально уповноваженими 
органами по боротьбі з корупцією складено... 2 протоколи.

________________________________________________________________________________________________ Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Панорама событий

Праздник на улице Армавирской
В рамках социального партнерства между городом и крупнейшими 
предприятиями происходят дальнейшие события, преображаю-
щие Кривой Рог. На территории 44-го квартала, в месте компактно-
го проживания работников ПАО «ЦГОК», такое обновление идет с 
активным участием комбината компании Метинвест.

Очередной результат этой работы – впе
чатляющие перемены на улице Армавирской. 
Праздник открытия улицы после реконструк
ции состоялся 23 октября. В нем участвовал 
депутат областного совета Константин Павлов. 
Он вместе с генеральным директором ПАО 
«ЦГОК» Павлом Тимошенко тепло поздравил с 
этим радостным событием жителей обновлен
ной улицы.

– Являясь градообразующим предпри

ятием, ЦГОК, вместе со всей компанией 
Метинвест, последовательно развивает со
циальное партнерство с городом, – отметил 
Константин Павлов. – Метинвест на деле вне
дряет современные подходы к социально
му инвестированию крупных криворожских 
инфраструктурных проектов, разрабатывает 
новые корпоративные программы для улуч
шения жизни горожан. Успешная реализация 
договора о сотрудничестве между Кривым 

Рогом и Метинвестом – лучшее подтвержде
ние эффективного взаимодействия городской 
власти и большого бизнеса.

Несколько лет назад масштабная рекон
струкция была проведена на главной маги
страли 44го квартала – улице Мусоргского. 
Она коренным образом изменила внешний 
вид жилого массива, придав ему современные, 
европейские черты. С таким же масштабным 
подходом сейчас проведена и реконструкция 
улицы Армавирской. Необходимые средства 
на ее осуществление в рамках программы 
социальной ответственности Группы Мет
инвест выделены Центральным горно
обогатительным комбинатом.

Реализация этого проекта, начатого минув

шей весной, действительно изменила облик 
улицы – не только домов, фасады которых 
оживили новые краски, но зеленых насажде
ний, асфальтного покрытия.

– Праздник обновления этой улицы – за
метное событие для всего города, – сказал 
Константин Павлов. – Нашими общими сила
ми родной Кривой Рог последовательно пре
ображается в город, комфортный для жизни, 
которой достойны криворожане. Я уверен, что 
процесс прогрессивных перемен будет про
должаться. За два последних года Кривой Рог 
вышел на путь уверенного развития, и сегодня 
мы ставим перед собой еще более масштабные 
задачи, которые будут выполнены. А сегод
няшним виновникам торжества – всем жите
лям улицы Армавирской – я от души желаю 
комфортной, счастливой жизни на своей род
ной улице.

__________________________________________________________________________________________________________________ Дарья АКУЛОВА.

Подробиці
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Оголошення

Вітання!

Виконком Саксаганської ра
йонної у місті ради висловлює 
глибоке співчуття Ішбулатовій 
Інні Володимирівні, заступнику 
начальника відділу автоматиза
ції та персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 
управління праці та соціально
го захисту населення, з приводу 
тяжкої втрати — смерті матері 

ЧЕРЕВИК  
Катерини Юхимівни

Управління екології виконко
му міської ради висловлює щире 
співчуття спеціалісту управлін
ня Мирній Юлії Олександрівні з 
приводу смерті матері

СЕМЕРЕНКО  
Нінель Фердінандівни

№ 1439. Цегляний будинок 8х8 
в с. Михайлівка (Апостолівського 
рну), житлова пл. 55 кв.м, ділянка 
15 соток, стан житловий, сарай, по
гріб, літня кухня. Ціна 25000 грн., 
торг. Тел. 0975534193.

№ 1440. 3кімн. квартиру на Соц
місті (рн магазину «Восход»): 2/4, в 
доброму стані, все окремо, кондиці
онер, бойлер, кабельне ТБ, погріб, 
можливо гараж. Тел. 717533, 097
4193740, 0674512350.

№ 1453. Срочно в связи с 
выездом: прихожую новую, дл. 2 м, 
высота 2 м; шифоньер 3дверный 
б/у в хорошем состоянии; два крес
ла б/у; 2 кровати деревянные с 
новыми ортопедическими матра
цами; кастрюлю эмалированную 
новую – 40 л. Все дешево. Тел. 098
3325922.

№ 1441. Диванліжко, кріслоліж
ко б/у у доброму стані. Недорого. 
Тел. 0967713727.

№ 1086. Песок, щебень, шлак, 
граншлак, цемент, керамзит. Тел. 
0679847171, 0677300639.

№ 1249. ВАЗ у будьякому стані, 
ДЕУ, іномарку, «Славуту», «Таврію», 
мікроавтобус. Дорого. Тел. 502274, 
0679209037, 0500412760.

№ 1421. Очень дорого! 
Цена договорная. Старинные 
награды, знаки, документы 
на них. Кинокамеру «Крас-
ногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, люстры, 
бивни мамонта, моржа, ка-
шалота (изделия), ТВ, радио 
до 1955 г. Нивелир, теодолит. 
Тел. 4011742, 0637670807, 066
1761807, 0970422903.

№ 1422. Фотоаппараты: «На-
рцисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
200 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн., «Киев-
88» – 300 грн., «Лейка» – от 1000 
грн., «Друг» – 200 грн., «Искра» 
– 200 грн., «ФЭД» – 100 грн., 
«Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» и 
«Алмаз» – 200 грн. ОБЪЕКТИВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн., «Руссар» 
– 250 грн., «Калейнар-3» – 300 
грн., «Вега-28» – 300 грн., «Гели-
ос-40» – 300 грн., «Юпитер» (3, 9, 
11, 12) от 150 до 650 грн., «Карл 
Цейс», «Пентакон», «Пан Ко-
лор», «Волна» и «Мир» – 350 грн. 
и др. Тел. 4011742, 0637670807, 
0661761807, 0970422903.

№ 1329. ВАЗ2101099, «Славу
ту», «Таврию», «Ланос», «СЭНС», 
«Матиз». Тел. 0679819673.

28 октября –  
11 лет светлой 

памяти доро-
гого, любимого 

мужа, отца, 
дедушки

СКРИПНИК  
Николая  

Васильевича 
14.02.1938 – 28.10.2001

Любим тебя, помним, скорбим.
Ты всегда в нашей памяти, в на
ших сердцах.
Царствие небесное и вечный 
покой твоей доброй, щедрой 
душе.

Твоя семья.

№ 1379. Газовую колонку б/у 
на запчасти. Тел. 4014506, 097
6999168.

№ 1450. Атестат про повну за
гальну освіту НР № 4253653, вида
ний НТМЛ № 81 12 травня 2012 року 
на ім’я Саєнко Олени Сергіївни, вва
жати недійсним.

№ 1442. Свідоцтво про право 
власності на кв. № 9, буд. № 28 на 
вул. 23 Лютого на ім’я Білецької 
Ольги Григорівни, видане згідно з 
розпорядженням В/о «Кривбасру
да» УСП № 96 від 22.06.1994 р., вва
жати недійсним.

№ 1443. Свідоцтво про право 
власності на квартиру за адресою: 
вул. Жовтнева, 16, № 543 від 11 
серпня 1997 року на ім’я Батової Лі
дії Василівни та Похил Світлани Ми
колаївни, вважати недійсним.

№ 1452. Свідоцтво про право 
власності на кв. № 22, буд. 120 на 
вул. Купріна на ім’я Соколенка Ар
тура Анатолійовича, видане згідно 
з розпорядженням УЖКГ № Ц09 від 
18.01.11 р., вважати недійсним.

№ 1444. Печатку товариства з об
меженою відповідальністю «Паль
мір», код ЄДРПОУ 24990148, вважа
ти недійсною.

№ 1445. Печатку товариства з об
меженою відповідальністю «Спри
яння», код ЄДРПОУ 32974331, вва
жати недійсною.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95
6668, 0673165901, 0505614766. 
Ремонт пральних машин. Тел. 440
3810, 4015712. Майстерня – вул. 
Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ. Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 
4010285, 0977795606. Дешево.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 4018263, 
0673981097.

№ 1367. Ремонт ТВ любых. Тел. 74
6278, 0972824057, Кондратьевич.

№ 1419. Перевезу меблі та ін. 
послуги вантажників. Недорого. 
Тел. 4013105, 0675671948.

№ 1416. ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РАССРОЧКА НА 10 мес. ПЕНСИ-
ОНЕРАМ СКИДКА, БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ТКАНИ. Тел. 4101288, 406
2877.

№ 1314. Врезка замков. Утепле
ние, обшивка дверей, балконов, 
лоджий пластиком. Тел. 4013515, 
0982413969.

№ 1394. Ремонт, установка бойле
ров, колонок, стиральных машин, 
счетчиков воды, тепла; замена труб. 
Тел. 660547, 0984842663.

№ 1192. Спил деревьев бензо
пилами (с автовышкой). Порезка, 
вывоз, корчевка. Продаю дрова 
круглогодично. Тел. 0986929955.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. 
Тел. 0970341978.

№ 1336. ЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. Тел. 097
3406107.

№ 846. Гранит (каталог – более 90 
образцов), крошка, бетон; 
оградки, столики, скамей
ки. Укладка плитки недо
рого и качественно. Тел. 
4405039, 4011782, 098
1229633, ул. Телевизион
ная, 1а.

№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси
ональное художественное оформ
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хра
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 1412. Школа крою та шиття. 
Сайт: www.liza.dp.ua.

№ 1315. СДАЮ ДОМИК НА 
ГДАНЦЕВКЕ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел. 0966495386.

№ 1193. ПОКУПАЕМ МЕТА-

ЛЛОЛОМ. ПОГРУЗКА, ПОРЕЗКА, 
ВЫВОЗ. КУПЛЮ ГАЗ. КОЛОНКИ, 
АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел. 096
7193735. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 1194. КУПЛЮ ГАРАЖ МЕТ., 
ИЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ в КООПЕРА-
ТИВЕ. Тел. 4013919, 0985469967.

№ 1413. СНИМЕМ КВАРТИРУ НА 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. Тел. 40139
19, 0677659992.

№ 871. Радиошкола ОСОУ 
проводит набор на платные 
курсы: 1. Оператор ЭВМ (все 
офисы, Internet). 2. Оператор 1С: 
предприятие. 3. Секретарь ру
ководителя (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. 712384, 
0676386563. Филиал: ул. Щорса, 
35 (ост. «Пл. Толстого»), тел. 3633
10. Лиц. МО Украины № 582911.

№ 1446. Прошу свидетелей ДТП, 
произошедшего 21.10.2012 г. в 
14.00 на перекрестке ул. Якира и 
Рязанова позвонить по тел. 067
9044206, 0968908057.

№ 1447. ПАО «ИнГОК» при
глашает на работу: инвалидов 
ІІІй и ІІй рабочей группы инва
лидности для трудоустройства 
подсобными рабочими; водите
лями автотранспортных средств 
(автобусы); машинистом крана 
(пневмоколесный кран). Тел. 407
6771, 4076411.

№ 1451. Просьба отозваться 
водителя «ГАЗели» ставшего сви
детелем ДТП по ул. Цимлянской 
(коксохимпроизводство) в 15.40 
24.10.2012 г. Тел. 0971459374.

№ 474. Сдаются в аренду помеще
ния под офис и почасово актовый 
зал по адресу: проспект Металлур
гов, 36а. Тел. 921390.

№ 1199. !Ты студент! Ищешь ра
боту по своему графику? Ты ее на
шел. Тел. 0673452685.

№ 1200. !Подработка! Для 
активных пенсионеров. 2000
4000, стабильно. Тел. 0673452685.

№ 1201. Требуется военнослу
жащий для административной 
работы на рук. должность. Тел. 
0965783177.

№ 1348. Требуется серьезный, 
толковый молодой человек. Рабо
та в офисе с оптовыми клиентами. 
Перспектива карьеры с дохода
ми более 8500. Обучение. Умение 
играть в футбол приветствуется. 
Тел. 0977949313.

№ 1349. Заместитель на оптовые 
договора. Перспектива – руково
дитель филиала с доходом более 
13500 грн. Тел. 0977949313.

№ 1350. Требуется диспетчер
администратор. Кладовщик. Педа
гогпсихолог – договорной отдел. 
Доход от 2800+премия. Возможно 
подработка. Тел. 0982077499.

№ 1398. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА 
В ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, 2000-2500 
грн. Тел. 0675865108.

№ 1344. Требуется диспетчер на 
входящие звонки, 2100 грн. Тел. 
0632418758.

№ 1347. Воспользуйся наилуч
шими возможностями! Солидные 
перспективы для людей любого 
возраста. Тел. 0677835074.

№ 1351. Требуется сотрудник в 
информационный отдел. Тел. 067
7994315, 0999860806.

№ 1364. Требуется помощник 
юриста в договорной отдел. Доход 
30005000. Тел. 0967048849.

№ 1365. Требуется диспетчер, 
кладовщик, оператор ПК, офисме
неджер, секретарьреферент в до
говорной отдел. Возможно совме
щение, доход и график по итогам 
собеседования. Тел. 0967048849.

№ 1366. Требуется толковый, 
надежный, легко обучаемый мо
лодой человек в договорной от
дел. Работа с оптовыми клиентами. 
Перспектива – начальник отдела с 
доходом более 10000 грн. Тел. 096
7048849.

№ 1397. Работа в офисе, интерес

ная и не сложная, без ограничения 
в возрасте. Тел. 0967749530, Нико
лай Павлович.

№ 1439. Срочно! В офис, на посто
янную работу, руководителю требу
ется секретарьпомощник. Оплата 
своевременно. Тел. 0677994315, 
0999860806.

№ 1448. Работа молодым пенсио
нерам. Можно без опыта, обучение. 
Тел. 0981566008.

№ 1449. Требуется сотрудник. 
Функции диспетчера, прием звон
ков. Тел. 0678539123.

№ 1442. В новую команду требу
ется помощник руководителя. Тру
доустройство. Перспектива роста. 
Тел. 0964662015.

№ 1443. Работа в офисе для во
еннослужащих в отставке. Трудо
устройство. Тел. 0964662015.

№ 1446. Строительной компании 
требуются плиточники, маляры для 
работы в другом городе. Проезд, 
жилье, питание за счет компании. 
Зарплата от 10000 грн. (опроцен
товка) 2 раза в мес. Работа легаль
ная. Тел. 0962541208, 0634501809, 
Наталья.

№ 1414. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР, 
2000 грн. Тел. 0679446864.

№ 1415. ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМ-
ЩИК. Тел. 0973052016.

№ 1417. Требуется помощник по 
кадрам. Оплата высокая, обучение. 
Тел. 0982435429.

№ 1418. Требуется диспетчер. 
Входящие звонки, оплата высокая. 
Тел. 0982435429.

№ 1434. Молодые безработные! 
Большой выбор вакансий в связи 
с расширением. Работа с людьми, 
информацией, прием звонков. Тел. 
0675693287.

27.10.2012 –  
10 лет светлой памяти

ФИЛИПОВИЧ  
Татьяны  

Афанасьевны,

прекрасного человека, заботли
вой жены, матери, бабушки.

Помним, скорбим.

Муж, дети, 
внучки, правнучки,  

родственники.
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Загублене

Послуги

Продаю

Куплю Різне

Родная школа № 63!

С днем рождения!
Мы тебя любим!

Твои ученики.

КЗШ № 63 – 60 років!

Вітаємо вчителів,  
учнів, батьків!

Особливі слова поваги, любові нашому директору, де-
путату Людмилі Андріївні Коцар.

Випускники, батьки, жителі масиву 
«Перемога».

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ
(ХХVІІ сесія VІ скликання)

24.10.2012                       м. Кривий Ріг                        №1446
Про внесення змін до Порядку переведення жилих 

будинків і приміщень (квартир) 
у нежилі в м. Кривому Розі

У зв’язку зі змінами в чинному законодавстві, а саме в пункті 7.9 розділу 
VІІ Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власнос-
ті та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженого Наказом Мініс-
терства юстиції України від 7 лютого 2002 року №7/5, зі змінами (Наказ Мі-
ністерства юстиції України від 30 травня 2012 №809/5); керуючись Законами 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Унести зміни до Порядку переведення жилих будинків і приміщень 
(квартир) у нежилі в м. Кривому Розі, затвердженого рішенням міської ради 
від 24.12.2008 №2926, зі змінами, а саме: викласти пункт 2.5 розділу 2 «Пере-
ведення придатних для проживання жилих приміщень» у такій редакції:

«2.5. Копію рішення виконкому міської ради власник приміщення отримує че-
рез муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу після сплати грошової компенса-
ції в розмірі 10% від загальної вартості нерухомого майна (квартири), визначеної 
суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання, що має сертифікат 
суб’єкта оціночної діяльності, та якого власник приміщення має право обирати 
самостійно. Отримана грошова компенсація спрямовується на виконання робіт з 
капітального ремонту житлового фонду, розташованого на території міста».

2. Управлінням благоустрою та житлової політики, розвитку підприєм-
ництва, відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 
виконкому міської ради (Катриченко О.В., Рижкова І.О., Полтавець А.А.) за-
безпечити інформування населення міста про зміст рішення у визначений 
чинним законодавством України термін.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань комунального господарства (Логачов А.І.), координацію роботи 
– на заступника міського голови Вербицького Г.П.

Міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

g Публічна інформація
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g Телепроект

Усі шістсот «майдансерів»  
отримали подарунки від міста
Відлунням перемоги нашого міста 
в танцювальному проекті «Май-
данс» і в суперфіналі проекту стало 
урочисте нагородження учасників 
та людей, які доклали зусиль до 
цієї перемоги. Ця зустріч, сповнена 
емоціями та приємними спогада-
ми, відбулась минулого понеділка.

Можливості показати себе на всеукраїн-
ському телепроекті криворізькі танцюристи 
чекали давно – два сезони. Нарешті, у третьо-
му  «Майдансі» криворізька команда потра-
пила в список претендентів на звання танцю-
вальної столиці й одразу з першого ефіру за-
явила про свої права на лідерство.

– Це шоу залишило в нас над-
звичайні враження, – розповідає 
п’ятнадцятирічна Есміра Амірова, 
учасниця колективу сучасного тан-
цю «Парадіз». – Раніше до танців ста-
вилася як до обов’язку, а тепер розу-
мію, що це – мистецтво, це – краси-
во і модно. Крім того, після проекту 
залишилося багато позитивних вра-
жень та спогадів. Було багато сліз і 
радощів, виснажливих репетицій і 
курйозів.

У залі – всі шість сотень учасни-
ків, які представляли танцювальний 
Кривий Ріг на столичному Майдані. У цей 
день кожен із них отримав від міста подарун-
ки. Крім футболок з символікою «Майдансу» 
та символічних сувенірів, діти отримали сер-
тифікати на відвідування кінотеатрів, басей-
ну і, звісно, театру ляльок. А ті з учасників, 
котрі підпадають під відповідну вікову кате-
горію, поїдуть у червні наступного року від-
почивати до табору «Слава».

– Ви переконалися, що тільки працею мож-
на досягти мети – як для себе, так і для міста. 
І тільки разом, коли ви билися як одне сер-
це – на танцювальному майданчику, і ваші 
батьки, і всі криворіжці, і вся Дніпропетров-
ська область – коли ми билися як одне серце, 

ми перемогли! – звер-
нувся до «майдансе-
рів» міський голова 
Юрій Вілкул. Він по-
дякував усім учасни-
кам цього дійства, а 
також тим, хто зали-
шався за лаштунка-
ми, але все одно до-
помагав: шив костю-
ми та готував деко-
рації, перевозив юнь 

на репетиції, голосував і вболівав за нашу  
команду.

Не залишилися без уваги і головні хорео-
графи криворізьких «майдансерів». Колі та 
Жорі – Миколі Ковалю і Тарасу Копилу Юрій 
Вілкул вручив нагрудні знаки «За заслуги пе-
ред містом» ІІІ ступеня та іменні годинники. 
Подяками міського голови також відзначено 
колективи багатьох установ та підприємств, 
які доклали всіх зусиль, щоб криворізька ко-
манда мала всі умови для перемоги. Таку від-
знаку за інформаційну підтримку отримала і 
редакція газети «Червоний гірник».

Не змогли утриматися і не сказати слів по-
дяки у відповідь самі учасники – гучними 
оплесками публіка зустрічала на сцені со-
лістів команди. Про свої враження від про-
екту вони розповідали і прозою, і в віршах. 
А щоб не бути голослівними, вручили тре-
нерам команди Колі та Жорі, їхнім поміч-
ницям Ані та Олені величезні букети квітів 
і портрети із зображенням улюблених хо-
реографів.

Ще довго після того, як відлунали останні 
фанфари, діти не могли нагомонітися – бра-
ли автографи, обмінювалися враженнями і 
телефонами.

Калейдоскоп

g Посміхніться

Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Приходить блондинка 
в автосалон і бачить ав-
томобіль Ford Focus.

Підходить до продав-
ця і запитує:

– А чому цей автомо-
біль називається Ford 
Focus?

А продавець віповідає:
– Зараз я вам покажу! 

Сідайте в автомобіль. 
Бачите, попереду сто-
їть стовп?

– Бачу!

– Зараз я вам покажу 
фокус. Сідайте і заплю-
щуйте очі.

Блондинка сіла, заплю-
щила очі і чекає. А про-
давець тим часом сів 
за кермо, об’їхав стовп 
і припаркувався перед 
ним. Блондинка розплю-
щила очі і говорить:

-Вау, все, беру – беру.
Купила, приїхала до-

дому, посадила усіх своїх 
подруг і говорить:

– Бачите, попереду 
стоїть стовп? Зараз я 
вам покажу фокус. За-
крийте очі.

Сама сіла за кермо і зі 
всієї швидкості врізала-
ся у стовп! Обертається 
і нервово говорить:

– Ну, і яка зараза під-
глядала?

***
Якщо дівчина каже: 

«Головне не подарунок, 
головне – увага», запев-

няю вас ... ГОЛОВНЕ – 
ПОДАРУНОК!

***
– А чия це ракета?
– НАСА, а со? 

***
Кажуть, що коти 

допомагають зняти 
стрес. І справді, копнеш 
ногою засранця – і відра-
зу стає легше! 

***
– Немає нічого неможли-

вого! Головне вірити в себе!

– За лоб себе укуси.
***

Добре там, де мене 
немає. Але нічого, я ще 
туди доберуся!

***
Жіноча істерика – це 

вираження жіночої ін-
туї ції за допомогою жі-
ночої логіки.

***
Цікаво, якщо я щось 

натворю, то я буду 
творцем чи тварюкою?

27.10.2012 28.10.2012

станом на 26.10.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

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

Хмарно, опади 
За даними Українського гід-

рометцентру, у неділю очіку-
ється хмарна погода, з прояс-
неннями. Температура вночі 
до 11 градусів тепла, вдень до 
19 градусів тепла. Вітер півден-
ний, 5-7 м/сек. Атмосферний 
тиск 742…744 мм рт. ст.  

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,578 1038,53

УкрСиббанк
815,00 25,40 1045,00
818,50 26,50 1074,00

ПриватБанк
816,50 25,40 1045,00
819,50 26,40 1075,00

Промінвест-
банк

816,70 25,70 1049,00
819,30 26,40 1073,00

Райффайзен 
Банк Аваль

816,50 25,70 1050,00
818,50 26,80 1089,00

Форум
816,00 25,60 1038,00
818,50 27,00 1069,00

Південком-
банк

817,00 25,00 1045,00
818,50 26,80 1089,00

Укрексімбанк
809,00 25,70 1057,00
811,00 26,40 1079,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

07 11 22 26 32 46 

27-28 жовтня

Геомагнітний прогноз  
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного  
розіграшу 
7 500 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1205  
виграшні номери 24.10.2012 

джек-пот 7 400 000.00

g Курси валют

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

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 3 6505.00
4 146 187.00
3 3060 15.00
2 22864 6.00
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