ЧГ

ервоний
1
ірник
№ 56 (21282)

Ціна вроздріб - 80 коп.

НАЙ

Субота, 28 липня 2012 року

БІЛЬ

32900
у тиждень

ИЙ

g Вчора

Виходить з 7 грудня 1924 р.

Ш

Криворізька
загальноміська
газета

СУБОТА, 28 ЛИПНЯ 2012 РОКУ

РА Ж
ТИ

•ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•

Перший крок в олімпійський спорт
Вчора на стадіоні «Локомотив» відбулись
малі Олімпійські ігри, присвячені Року спорту і здорового способу життя в Україні та
ХХХ літнім Олімпійським іграм, які стартували того ж дня в Лондоні.
245 українських атлетів вий Ріг будуть представ
з 28 видів спорту відпра ляти двоє спортсменів, а
вились виборювати звання Дніпропетровську область
найсильніших спортсме загалом – близько 30. Наші
нів світу у Великобрита змагання – це змагання,
нію. Зазначимо, що в цих які і виховують саме таких
Олімпійських іграх наше олімпійців. Мені дуже при
місто представляють двоє ємно, що в усіх 7 районах
учасників: боксер Євген міста було проведено від
Хитров з ДЮСШ № 10 бірні змагання, внутріш
та вихованець спортклу ньошкільні, внутрішньо
бу «Північне сяйво» ДП квартальні. Наша мала
«Спорт-Мастер»
Денис Олімпіада – це ваш пер
Кушніров (кульова стріль ший крок у великий спорт.
ба).
Капітани команд під
На спортивному святі, няли прапори України та
що відбувалось на стадіо Олімпійських ігор, а чемпі
ні «Локомотив», були при он СРСР і України з важкої
сутні організатори та по атлетики Володимир Шуба
чесні гості змагань: голова урочисто запалив олімпій
комітету з фізичної куль ський вогонь. Також перед
тури і спорту виконкому початком змагань свою
Криворізької міськради майстерність їхнім учасни
Іван Коваленко, заступник кам продемонстрували ви
голови виконкому Довгин хованці місцевих ДЮСШ,
цівської райради Олексій які вже встигли заявити
Суворов, голови комітетів про себе в Україні на тур
з фізкультури і спорту ви нірах зі спортивної акро
конкомів райрад.
батики і художньої гімнас
За дорученням місько тики.
го голови, Іван Коваленко
Зазначимо, що 7 ко
поздоровив з відкриттям манд спортсменів з усіх
міських змагань їхніх учас районів міста змагалися
ників.
між собою в чотирьох ви
– Сьогодні незвичайний дах спорту: міні-футболі,
день – день початку Олім легкій атлетиці (біг), на
пійських ігор. Їхнє від стільному тенісі та шаш
криття святкує весь світ і ках. Команда-переможець
вся Україна, – сказав Іван загального заліку змагань
Іванович, звертаючись до визначалася за індивіду
юних криворіжців. – У цих альними й колективними
змаганнях беруть участь результатами, продемон
найкращі атлети планети, строваними членами ра
і тим приємніше, що Кри йонних збірних.
_________________________________________________________________________________________________ Андрій РОЙКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Передплатникам
на замітку

Запрошуємо
до юриста

Традиційний прийом черво
ногірничанського юриста, ви
кладача Криворізького факуль
тету Національного університету
«Одеська юридична академія»
Олени Анатоліївни Березовської
відбудеться в понеділок, 30 лип
ня, з 16 до 18 години в приміщенні
редакції газети «Червоний гір
ник» за адресою: пр. Металургів,
28, кабінет 10. Якщо ви потребує
те кваліфікованої відповіді на за
питання правової тематики, за
прошуємо відвідати редакцію.
Передплатники «ЧГ» отриму
ють консультацію без
коштовно,
тож не забудьте взяти з собою
квитанцію про передплату.

g Реклама

Шановні мешканці міста,
прилеглих районів та селищ!
В Кривому Розі працює ЦЕНТР
БЕЗВІДСОТКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ за
національною програмою енергозбе
реження.
Безвідсоткові кредити надаються
виключно на металопластикові вікна
та двері з високоякісних профілів VEKA,
DECEUNINCK та REHAU виробництва
Німеччини та Бельгії з підвищеним коефіцієнтом енергозбереження. Можливе оформлення без першого внеску,
без комісії та переплати, строком до
одного року.
За детальною інформацією звертайтесь до консультантів кредитного
центру за адресою: м. Кривий Ріг, вул.
Мелешкіна, 1а, магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 2-й поверх (район площі Артема,
зупинка «Вул. Філатова»), або за багатоканальним телефоном гарячої лінії
у м. Кривий Ріг: 401-33-44 (моб. тел.

097-309-00-99), з понеділка по суботу
з 9 до 18. При замовленні вікон за даною програмою доставка, монтаж та
демонтаж висококваліфікованими
спеціалістами підприємства «ВІКНОПЛАСТ» виконується БЕЗКОШТОВНО.
Пільговикам та пенсіонерам надається додаткова знижка 2%.
Зверніть увагу, при монтажі вікон
в зимовий період використовуються
високоякісні герметики Penosil (Німеччина), що гарантують якісний
монтаж при температурі до мінус
18⁰С.
У разі виникнення зауважень
щодо якості обслуговування, ви можете звернутись до контролюючого
керівництва у м. Кривий Ріг за тел.
097-289-22-22 чи у м. Києві за тел.
044-466-26-66.

Телефон офіційної гарячої лінії у м. Кривий Ріг: (056) 401-33-44.
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g Не словом, а делом

Ветераны поддержали Константина Павлова
На этой неделе первый заместитель городского головы, депутат Днепропетровского областного совета Константин Павлов
встретился с трудовыми коллективами
городских больниц № 7 и № 16, промышленных предприятий Жовтневого и Терновского районов, представителями Терновской
районной организации ветеранов. Встречи
проходили в теплой дружеской обстановке.

теплотрасс, выполнить озе работ, в частности, в дет
ленение и благоустройство ско-юношеских спортивных
города.
школах.
Коснулся
Константин
Акцентировалось внима
Павлов и актуального во ние присутствующих и на
проса – развития здравоох вопросах экологии нашего
ранения, финансирование города. Как отметил доклад
которого также возросло чик, значительные средства,
вдвое – до 143 миллионов а это 11 миллиардов гривен,
гривен. Приобретено новое будут направлены на реали
Присутствующие полу 2015 года, уже за полтора медицинское оборудование, зацию действующей ныне
чили исчерпывающую ин года работы городской вла оборудовано 7 Центров пер долгосрочной программы
формацию о выполнении сти выполнена на 70%. И это вичной медико-санитарной по решению экологических
Народной программы раз благодаря поддержке губер помощи, отремонтировано проблем Кривбасса. Поэто
вития Кривбасса, обсу натора области Александра радоновое отделение и сдан му и результатов ожидают
дили насущные вопросы, Вилкула, работе депутат в эксплуатацию один из луч существенных. В прошлом
связанные с развитием ин ского корпуса областного и ших в Украине перинаталь году уже были получены отчасти, о надлежащем обе
фраструктуры районов. Ни городского советов. Значи ных центров. Только за пол первые из них – при росте спечении вывоза мусора,
один вопрос не остался без тельно увеличилось финан года здесь появилось на свет производства объемы вы освещении улиц частного
внимания депутата, а неко сирование, и, как следствие, 1200 новорожденных.
бросов загрязняющих ве сектора, ремонте кровель
Отдельно докладчик оста ществ снизились на 9%, а к и асфальтового покрытия
торые из них взяты под лич бюджет 2011 года был пере
ный контроль.
выполнен и стал одним из новился на вопросах финан 2015 году планируется их внутриквартальных дорог.
В конце встречи ветераны
В зале Терновского райсо самых социально направ сирования образования, в уменьшить на треть.
том числе и дошкольного.
вета царила особая атмос ленных за последние годы.
Константин Павлов в получили исчерпывающие
фера, так как здесь собра
Около 370 миллионов Так, благодаря слаженной своем выступлении остано ответы на многочисленные
лись те, кто интересуется гривен было направлено на работе депутатского корпу вился на благоустройстве вопросы. Они выразили
жизнью города, неравноду выполнение 23 городских са и органов местного само и озеленении микрорайо свое доверие Константину
шен к его будущему.
программ, что вдвое боль управления, в прошлом году нов, парковых зон Кривого Павлову и надеются, что он
В своем докладе Констан ше 2010 года. Эти значи открыто 18 дополнительных Рога, строительстве детских сможет отстаивать интере
тин Павлов отметил, что тельные средства позволили групп, еще 15 – в планах это и спортивных площадок. сы Кривого Рога на высшем
реализация Народной про осуществить запланирован го года. Говорил Константин Говорилось на встрече о на государственном уровне,
граммы развития Кривбас ные ремонты дорог, школ Павлов также об объемах сущных вопросах жилищ поэтому поддержали его
са, которая рассчитана до и детских садов, кровель, выполненных ремонтных но-коммунальной сферы, кандидатуру на выдвиже
_______________________________________________ _______________________________________________________________________

g Суспільне життя

Залізничники Криворіжжя
підтримали
Юрія Любоненка
Вчора відбулася зустріч депутата
Дніпропетровської обласної ради від Партії
регіонів, голови постійної комісії з питань
будівництва, транспорту, зв’язку та благоустрою Юрія Любоненка з трудовим колективом Криворізького локомотивного депо
Придніпровської залізниці.
Свого часу Юрій Вікторо селені пункти залишалися
вич працював там помічни без світла, газу, опалення,
ком машиніста електровоза, життєдіяльність Кривого
не втратив зв’язок з товари Рогу була стабільною. Вони
шами по професії й донині, висловили
впевненість,
тож і їхні здобутки, і про що Юрій Любоненко, який
блеми йому добре відомі, він чимало зробив для міста і
не раз сприяв вирішенню його мешканців, багаторіч
нагальних проблем довгин ною працею підтвердив свій
цівців, у тому числі й тоді, талант господарника, по
коли очолював район та був рядність і відповідальність,
мером міста.
– гідно представлятиме інте
Про це говорили Вале реси криворізької громади
рій Вовченко, Сергій Гузун, в українському парламенті.
Володимир
Бондаренко, Тож залізничники і засвід
начальник локомотивного чили своє прагнення, аби
депо Олексій Лоза... Як і про він обійняв посаду депута
те, що навіть за часів еконо та Верховної Ради по 32-му
мічної кризи, коли інші на одномандатному виборчому
округу, до скла
ду якого входять
Довгинцівський
і 75% Саксаган
ського району.
У свою чергу,
Юрій Любонен
ко ще раз під
креслив, що ба
лотуватиметься
як мажоритар
ник, тобто під
тримуватиме
тісний зв’язок з

виборцями. Працюватиме
й надалі по закону і по сові
сті на благо рідного міста, з
яким пов’язав усе своє жит
тя. Він зазначив, зокрема, що
докладе зусиль, аби Кривий
Ріг, на рахунку якого 10%
ВВП України, перестав бути
дотаційним, а одержав на
томість економічну свобо
ду і таке фінансування, яке
відповідало б його внеску в
розвиток держави.
Підіймалися під час зу
стрічі й інші гострі питання,
зокрема – екології, житловокомунального господарства,
громадського
транспор
ту, роботи залізничників,
які сприяють стабільному
розвитку ГМК Кривбасу і
потребують гідного пред
ставлення своїх інтересів у
Верховній Раді. Колектив
Криворізького локомотив
ного депо одноголосно під
тримав висування Юрія
Любоненка кандидатом у
народні депутати.
________________________ Олена ТАРАСИК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

ние в народные депутаты.
«Константин Павлов –
молодой, энергичный че
ловек, – отметил почетный
ветеран совета ветеранов
Терновского района и Кри
вого Рога Лев Костюк. – В его
силах решить насущные для
города вопросы». Дополнил
слова товарища Иван Таран
– участник Великой Отече
ственной войны, отметив,
что кандидат в народные
депутаты – коренной жи
тель Кривого Рога, поэтому
заинтересован в улучшении
жизни криворожан.
Светлана РОМАНЕНКО.

g Народная инициатива

Авторитет Вячеслава Задорожного

Вячеслава Задорожного, депутата Днепропетровской областной
рады, поддержали в его выдвижении кандидатом в народные депутаты от Партии регионов более 70-ти предприятий и организаций
Кривбасса. Очередные выборы состоятся 28 октября 2012 года.
Как криворожанина с достойной трудовой улиц Косиора и Ленина с укладкой бесшумного
биографией – Вячеслава Задорожного знают трамвайного пути. В Центрально-Городском ражители нашего города. Всегда честно работать, йоне был построен мост через речку Ингулец, в
дорожить мнением окружающих, с уважени- Долгинцевском – новая троллейбусная линия, а
ем относиться к любому труду, с почтением – к также в отдаленные поселки был проведен газ.
Сейчас приоритетным направлением его дестаршим учил его отец еще в детстве. Проработав в органах местного самоуправления немало ятельности является решение экологических
лет, Вячеслав Казимирович зарекомендовал проблем города Кривого Рога. Абсолютно
себя как настоящий профессионал, умелый хо- новым словом в отечественной практике
зяйственник и порядочный человек, патриот, решения проблем окружающей среды стал
вывоз просроченных пестицидов из города.
который любит родной город.
Доверие, уважение и авторитет среди своих
В числе важных проектов, реализованных
при его участии, – окончание строительства 2-й избирателей Вячеслав Задорожный заслужил
очереди скоростного трамвая, реконструкция реальными делами.
______________________________________________________ Елена ШРАМКО.
g Реклама

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ІЗ ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

• Екологія.
• Геологія металевих і неметалевих
корисних копалин.
• Мінералогія, кристалографія.
• Гірничі машини.
• Електротехнічні комплекси і системи.
• Інформаційні технології.
• Автоматизація процесів керування.
• Управління проектами і програмами.

• Маркшейдерія.
• Відкрита розробка родовищ корисних копалин.
• Шахтне та підземне будівництво.
• Збагачення корисних копалин.
• Металургія чорних і кольорових
металів та спеціальних сплавів.
• Будівельні матеріали та вироби.
• Охорона праці.
• Економіка та управління національним господарством.

• Історія України.
• Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності).
• Соціальна філософія та філософія
історії.
• Українська мова.
• Теорія та методика навчання
(українська мова).
• Теорія навчання.
• Спеціальні та галузеві соціології.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора такі документи: заяву; особистий листок по обліку кадрів; список опублікованих наукових праць і винаходів (особи, які не мають опублікованих наукових праць
і винаходів, подають наукові реферати з обраної наукової спеціальності); копію диплома про закінчення вищого
навчального закладу; медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-У. Прийом заяв до 15 вересня ц.р.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ
НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ІЗ ТАКОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
• Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Вступники до докторантури подають на
ім’я ректора такі документи: заяву; особистий
листок по обліку кадрів; список опублікованих наукових праць і винаходів; розгорнутий план докторської дисертації; копію диплома про присудження
наукового ступеня кандидата наук; медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-У. Прийом
заяв до 15 вересня ц.р.
ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 409-61-06, 71-71-38.

Подробиці
•ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•

g Вітання
Шановні працівники торгівлі
Дніпропетровщини!

Торгівля – рушій розвитку не лише економіки, але
й усієї людської цивілізації. Саме завдяки торгівлі постали банківська і транспортна система, встановився
міжнародний розподіл праці, розвивається конкуренція у виробничому секторі та на ринку праці. Тому
процеси, що відбуваються у сфері торгівлі, є одним із
якісних показників розвитку рівня регіону, держави
та суспільства.
Сучасні інформаційні технології відкрили такі нові
види товарообміну, як Інтернет-торгівля, миттєвий
розрахунок за отримані товари й послуги через електронні системи, що в рази підвищує торговельну активність, створення і розвиток потужних національних і транснаціональних торговельних мереж.
Все це – невід’ємна частина розвитку сучасної торговельної культури в Україні та на Дніпропетровщині.
В нашому регіоні одна з найкращих торговельних
мереж в Україні, яка об’єднує сучасні супер- і гіпермаркети, торгові центри, заклади ресторанного господарства, систему ринків сільськогосподарської та
промислової продукції. Тільки за минулий рік кількість діючих в області магазинів зросла більш ніж на
700 одиниць і нараховує вже майже 20 тисяч об’єктів.
Асортимент товарів і послуг, які наразі пропонує
сфера торгівлі Дніпропетровщини, як за їх обсягом,
так і за якістю, небачений за всю історію нашого
регіону та України. Та найголовніше, що торгівля забезпечує розвиток національного й регіонального
товаровиробника. Як результат, 63% усіх товарів, які
реалізуються сьогодні в області, – вітчизняного виробництва, серед яких виробники нашого регіону посідають провідні позиції.
Сьогодні в сфері торгівлі працюють сотні тисяч жителів нашого регіону, в тому числі переважна більшість малих і середніх підприємців. А це – робочі місця, надходження до бюджетів різних рівнів, які йдуть
на розвиток міст і районів Дніпропетровщини.
Шановні працівники торгівлі!
Від імені обласної державної адміністрації, обласної ради та себе особисто щиро поздоровляємо вас
із вашим професійним святом. Успіхів вам у такій
важливій для регіону та країни роботі. Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, щастя, добра та
благополуччя вам та вашим родинам!
Голова Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
Олександр ВІЛКУЛ.
Голова Дніпропетровської обласної
ради Євген УДОД.

Шановні працівники торгівлі,
ветерани галузі!

Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем працівників торгівлі!
Сучасне місто неможливо уявити без розгалуженої торговельної мережі. Рівень та якість послуг
сфери торгівлі є найпереконливішим індикатором
добробуту його мешканців. І ви насправді доводите
це, відкриваючи нові об’єкти торгівлі, ресторанного
господарства взірцевого благоустрою, щоденно пропонуючи широкий асортимент товарів і послуг, тим
самим забезпечуючи високий рівень комфорту життя
городян.
Впевнений, що й надалі ваші зусилля будуть спрямовані на підвищення темпів розвитку галузі, удосконалення її інфраструктури, підтримку вітчизняного виробника, поліпшення якості обслуговування, а
ваша повсякденна праця даруватиме криворіжцям
задоволення та затишок.
Бажаю вам здоров’я та натхнення, а вашим сім’ям
– злагоди й благополуччя!
Криворізький міський голова
Ю. ВІЛКУЛ.

СУБОТА, 28 ЛИПНЯ 2012 РОКУ
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g Урочистий прийом
Міський голова Юрій Вілкул:

«Щороку в Кривому Розі відкриваються
понад 200 нових об’єктів торгівлі»
Напередодні Дня працівників торгівлі у
виконкомі міської ради під головуванням
міського голови Юрія Вілкула відбувся урочистий прийом кращих з кращих фахівців
торговельної галузі.
Юрій Григорович тепло привітав присутніх зі святом, а в
їхній особі – всіх 50 тисяч працівників надзвичайно важливої
сфери життєдіяльності Кривого
Рогу.
– Рівень та якість послуг
торгівлі є найпереконливішим
індикатором добробуту наших
громадян, – сказав, зокрема,
мер. – І ви повсякденно його
підвищуєте, відкриваючи сучасні об’єкти, пропонуючи
широкий асортимент товарів і
послуг. Мені надзвичайно приємно, що кожного року саме
в нашому місті розпочинають
роботу понад 200 нових об’єктів
торгівлі. А щодо обсягу роздрібного товарообігу в 2011 році, то

g Бліц

він склав понад 10 мільярдів
гривень і зріс у порівняних цінах
до попереднього року майже на
13 відсотків.
Було наголошено, що Кривий
Ріг – єдине місто в Україні, де
збережено пільгове обслуговування інвалідів війни, працюють 14 спеціалізованих відділів
з продажу продуктів харчування за соціально доступними
цінами та 35 – з продажу хліба
за єдиною соціальною ціною,
послугами яких користуються
близько 2 тисяч громадян.
Керівник міста сердечно подякував за роботу ветеранам
торгівлі, які передають неоціненний досвід молодим. Вручив нагороди найсумліннішим

працівникам галузі. Так, нагрудного знака «За заслуги перед
містом» ІІІ ступеня удостоєні
Наталя Велика, директор підприємства «Промпобутінвест»,

Лілія Коваленко, генеральний
директор ТОВ «Криворізька фірма «Взуття ЛТД». Велика група
торговельників отримала грамоти виконкому міської ради.

Ірина Рижкова, начальник управління розвитку підприємництва міськвиконкому:

«У криворізьких торговельників –
висока марка»

проекту
комплексів – понад 100. Саме тому числі майже 300 об’єктів муніципального
в них талановиті колеги забезпечують гарячим харчу «Найкраще – дітям!».
– Кого з найсумлінніших
впроваджують сучасні стра ванням працівників добувної
тегії продажу товарів, марке та переробної промисловос працівників галузі особливо
виділите напередодні вашого
тингові технології, фінансо тей.
вий менеджмент. Прикладом
– Цікаво, а скільки нині професійного свята?
– Ініціативних і беручких
можуть служити відкриті в ваших колег зайняті в рин
– Ірино Олексіївно, прий поточному році два торго ковій торгівлі? Вони як ті до роботи в нас дуже багато!
міть і наші щирі журналіст вельних комплекси площею бджілки трудяться!
Чимало їх було нагородже
ські поздоровлення з дорогим майже 27 тисяч квадратних
– Майже 12 тисяч. Разом з но під час урочистостей, які
для вас святом, побажання метрів – «Терра» та «Маяк», керівниками докладають ба пройшли в надзвичайно ду
натхненної праці на благо в яких, успішно працюють гато зусиль для перетворен шевній атмосфері. Це й Юрій
криворіжців. З якими здо понад сто об’єктів торгівлі.
ня об’єктів на сучасні торго Ліщина, директор підприєм
бутками його зустрічають
– Це успіх! Він вартий за вельно-ринкові комплекси. І ства «Торговий дім «Піріт»,
торговельники міста?
позичення іншими містами для стабілізації цін протягом Наталія Золойко, кухар їдаль
півріччя ними організовано ні №15 ТОВ «ОМС-Україна»,
– Дякую за привітання, Дніпропетровщини.
отримувати їх від червоно
– Ми стараємося. І наголо та проведено більше ніж 270 Тетяна Кузьменко, продавець
гірничан особливо приєм шу, що мережева роздрібна ярмарків за участю вироб торгової мережі підприєм
но. А похвалитися здобут продовольча торгівля сьогод ників сільськогосподарської ства «Криворізький міський
ками справді можна, адже у ні активно підтримує цікавий продукції, підприємств хар молокозавод №1», Олена Гу
Кривому Розі працює більш міський проект «Марка якос чової промисловості, оптової лик, підприємець, і, звичай
но ж, мій заступник Людмила
ніж 7 тисяч об’єктів торгів ті «Криворіжжя», реалізову торгівлі.
А ще працівники галузі Прохорець, яка здобула ви
лі та ресторанного бізнесу, ючи продукцію з натуральної
32 ринки. Рівень забезпече сировини місцевих товарови беруть активну участь у бла знання в усій області й на
ності населення торговими робників. Окреме добре сло годійних акціях для ветера городжена відзнакою голови
площами та місцями пере во про працівників наших нів війни, вихованців шкіл- Дніпропетровської обласної
вищує норматив по місту на 900 (!) закладів ресторанного інтернатів, відпочивальників державної адміністрації – на
сімнадцять та тридцять один господарства. Вони пропону дитячого оздоровчого табору грудним знаком «За розвиток
відсоток відповідно. Надзви ють городянам і гостям міс «Слава», для сімей, що ви регіону». Всіх колег зі святом!
чайно солідна в нас мережа та смачні страви, широкий ховують дітей-інвалідів та Сил і натхнення для нових
хворих дітей, у рамках трудових перемог!
супермаркетів, торговельних спектр обрядових послуг, у онко
_______________________________________________ Микола КРАМАРЕНКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Запрошуємо

Медовий конкурс
для криворізьких фотографів
Прийнято рішення про проведення в рамках II Криворізького міського
фестивалю меду, який відбуватиметься в Саксаганському районі 18 і 19 серп
ня у сквері відпочинку імені Артема, конкурсу для фотографів-любителів і
професійних майстрів фото. Учасникам змагання потрібно зафіксувати най
цікавіші моменти проходження фестивального дійства.
Виконані фотороботи потрібно подати в редакцію газети «Червоний
гірник» до 1 вересня поточного року. Для переможців встановлено до
волі солідні призи: пахучі та цілющі сумський, полтавський, кримський
та інші меди. Так що починайте готуватися до фестивалю, шановні май
стри фотооб’єктива. Телефони оргкомітету фотоконкурсу: 92-84-09, 09769-15-727.
____________________________________________________________________ Микола КРАМАРЕНКО.

g

Оголошення

Відокремлений структурний підрозділ «Криворізька дистанція
сигналізації та зв’язку» повідомляє про намір отримати дозволи на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря згідно з постановою КМУ від 13.02.02 № 302 для дільниць свого підприємства.
«Криворізька дистанція сигналізації та зв’язку» ст. Кривий Ріг-Головний
(50023, м. Кривий Ріг, вул. Ленінського Комсомолу, 3). Основними забруднюючими речовинами є: манган та його сполуки, заліза окис, оксиди азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, ксилол, пари сірчаної
кислоти. Викид забруднюючих речовин від стаціонарних джерел складає 0,44 т/
рік, від пересувних – 2,063 т/рік.
Пост ЕЦ ст. Кривий Ріг (50048, м. Кривий Ріг, вул. Транспортна, 10). Основна
забруднююча речовина – пари сірчаної кислоти. Викид забруднюючої речовини від стаціонарного джерела складає 0,0052 т/рік.
Викиди забруднюючих речовин підприємства відповідають технологічному
регламенту і проектним показникам, згідно з вимогами природоохоронного
законодавства.
Громадські організації та приватні особи з зауваженнями та пропозиціями
можуть звертатися в місячний термін у виконавчий комітет міської ради за
адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управління екології міськвиконкому, кабінет 402, тел. 92-13-63 або 74-56-41.
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Публічна інформація
•Червоний гірник•

Увага!

за результатами розгляду зауважень і пропозицій до проекту регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про затвердження Порядку
залучення забудовників до пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу», оприлюдненого в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» від
30.05.2012 №40 та розміщеного на офіційній веб-сторінці виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет (27.05.2012 року) внесено зміни.
Пропозиції та зауваження до вищевказаного проекту регуляторного
акта та аналізу його регуляторного впливу будуть прийматися від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ, консультативно-дорадчих органів у здійсненні регуляторної політики по 28.08.2012
року за адресами: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1 розробником проекту регуляторного акта – управління містобудування і архітектури виконкому міської ради (каб. 520, 529, тел. 92-13-81, 74-45-47),
управління розвитку підприємництва (каб. 510, тел. 74-39-72) електронні
адреси: виконкому міської ради radakr@ukrpost.ua та розробника проекту
u.architecrture@kryvyirih.dp.ua.

Криворізька міська рада
Дніпропетровська область

Проект рішення

про затвердження Порядку залучення забудовників до пайової
участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу
З метою врегулювання питань щодо планування та забудови територій міста, відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
«Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1. Затвердити Порядок залучення забудовників до пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу (додається).
2. Управлінням містобудування і архітектури, економіки, розвитку підприємництва, відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконкому міської ради (Гнатовський П.П., Світличний О.В., Рижкова І.О.,
Полтавець А.А.) забезпечити інформування населення міста про зміст рішення у визначений чинним законодавством України термін.
3. Управлінню містобудування і архітектури, економіки виконкому міської
ради забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного відстежень результативності дії рішення відповідно через
шість місяців, рік та раз на кожні наступні три роки. Відповідні звіти оприлюднювати в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет у
визначений чинним законодавством термін.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста, міської комунальної власності (Іванов Ю.О.), координацію роботи – на першого заступника міського голови Павлова К.Ю. та заступника міського голови Гальченка А.В.
Проект додатка до рішення міської ради

Порядок залучення забудовників до пайової участі
в створенні й розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури м. Кривого рогу

1. Загальні положення
1.1. Порядок залучення забудовників до пайової участі у створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу (надалі – Порядок) розроблено на виконання п.1 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та відповідно до Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та
житлового будівництва».
Залучення пайових внесків до міського бюджету здійснює виконавчий комітет Криворізької міської ради.
1.2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки на території м. Кривого Рогу, зобов’язаний взяти участь у створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (надалі – інфраструктура) м. Кривого Рогу, крім випадків, передбачених п. 1.5 Порядку.
Пайова участь замовників, які мають намір забудови земельної ділянки в
м. Кривому Розі, у створенні й розвитку інфраструктури м. Кривого Рогу визначається на підставі відповідного договору (додаток), укладеного між ним
та виконкомом Криворізької міської ради.
1.3. Пайова участь у розвитку інфраструктури міста полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до спеціального фонду бюджету розвитку коштів для створення та розвитку інфраструктури м. Кривого Рогу.
1.4. У Порядку терміни вживаються в такому значенні:
будівництво – нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація та капітальний ремонт об’єктів будівництва;
об’єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;
замовник – фізична або юридична особа, яка має намір забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних,
транспортних споруд і комунікацій.
1.5. Дія Порядку не поширюється на забудовників у разі здійснення будівництва:
– об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або
органів місцевого самоврядування коштами державного чи місцевих бюджетів;
– будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури та
спорту, медичного й оздоровчого призначення;
– будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
– індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків
загальною площею до 300 м2, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
– об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
– об’єктів будівництва за умови спорудження на земельній ділянці об’єктів
соціальної інфраструктури;
– об’єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру;
– об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, енергетики, зв’язку та
дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).
2. Порядок залучення коштів замовників
2.1. Для укладання договору про пайову участь замовник звертається через відділ документообігу управління організаційно-протокольної роботи до
виконкому міської ради.
До заяви додається інформація проектної організації, затверджена замовником, у якій визначено техніко-економічні показники об’єкта будівництва
та його загальну кошторисну вартість, установлену згідно з державними будівельними нормами, стандартами та правилами, без урахування витрат на
придбання й виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж та споруд, транспортних комунікацій.
Відповідальність за достовірність наданої інформації щодо кошторисної
вартості об’єкта будівництва покладається на його замовника.
Указана заява направляється на опрацювання до управлінь містобудування і архітектури, економіки виконкому міської ради, які протягом 5 робочих днів з моменту її реєстрації готують відповідно до п. 2.2, п. 2.3 Порядку
договір залучення забудовників до пайової участі у створенні й розвитку ін
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фраструктури м. Кривого Рогу та розрахунок розмірів пайового внеску.
2.2. Укладання договору про пайову участь.
Договір про залучення забудовників до пайової участі у створенні й розвитку інфраструктури м. Кривого Рогу укладається не пізніше 5 робочих днів з
дня реєстрації заяви замовника про його укладання, але до прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта будівництва. Договір підписується заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків, за умови його
попереднього погодження з управліннями містобудування і архітектури, економіки, юридичним, фінансовим виконкому міської ради.
Істотними умовами договору є:
– розмір пайової участі;
– строк (графік) сплати пайової участі;
– відповідальність сторін.
Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у
створенні й розвитку інфраструктури м. Кривого Рогу.
2.3. Розмір відрахувань забудовників у створення й розвиток інфраструктури м. Кривого Рогу становить 0,1% від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, без урахування витрат на придбання
та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій.
2.4. Порядок та терміни сплати.
Кошти пайової участі у створенні й розвитку інфраструктури м. Кривого
Рогу сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором між виконкомом Криворізької міської ради та замовником. Кошти пайового внеску замовник перераховує на спеціальний фонд бюджету розвитку.
2.5. Результат сплати пайової участі.
2.5.1. У разі сплати замовником пайового внеску єдиним платежем управління містобудування і архітектури виконкому міської ради видає довідку про одержання пайових коштів замовника в розвиток інфраструктури м. Кривого Рогу.
2.5.2. У разі сплати забудовником пайового внеску частинами, відповідно
до графіка, що встановлюється договором про сплату пайового внеску, довідка про одержання пайових коштів забудовника у створенні й розвитку інфраструктури м. Кривого Рогу видається управлінням містобудування і архітектури виконкому міської ради після остаточного розрахунку.
2.6. Контроль за надходженням пайових внесків.
2.6.1. Контроль за підготовкою, збереженням договорів залучення забудовників до пайової участі у створенні й розвитку інфраструктури м. Кривого
Рогу та виконанням забудовниками їх умов покладається на управління містобудування і архітектури виконкому міської ради.
2.6.2. Оперативний облік надходжень коштів фізичних осіб і суб’єктів господарювання у створенні й розвитку інфраструктури м. Кривого Рогу здійснюється управлінням містобудування і архітектури виконкому міської ради з метою
аналізу виконання договірних умов, згідно з чинним законодавством України.
2.7. Використання пайових внесків.
2.7.1. Кошти пайової участі у створенні й розвитку інфраструктури м. Кривого Рогу зараховуються до спеціального фонду бюджету розвитку та не підлягають поверненню.
2.7.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайових
внесків приймає Криворізька міська рада при затвердженні Програми соціально-економічного розвитку м. Кривого Рогу на певний рік. Кошти, що надходять від сплати пайових внесків, спрямовуються виключно на фінансування
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, передбачених у Програмі.
2.7.3. У разі невиконання замовником умов договору пайової участі замовників, які мають намір забудови земельної ділянки у м. Кривому Розі, у створенні й розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу відносно перерахування в повному обсязі коштів, міська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового їх стягнення в судовому порядку.
	Проект додатка
до порядку залучення забудовників
до пайової участі в створенні
й розвитку інженерно-траспортної
та соціальної інфраструктури
м. Кривого Рогу
Договір
пайової участі замовників, які мають намір забудови земельної
ділянки у м. Кривому Розі, в створенні й розвитку інженерно-транспортної й соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу
м. Кривий Ріг
«____»___________ 2012 року
Виконавчий комітет Криворізької міської ради в особі заступника міського
голови _____________________________________________ ,
який діє на підставі стст. 27, 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з одного боку (надалі – Виконком) та замовник _______________
__________________________________________________,
в особі _____________________________________________,
який діє на підставі ______________________________________
(надалі – Замовник), разом іменовані – Сторони уклали цей договір про таке.
І. Предмет договору
1.1. Предметом договору є залучення, розрахунок розміру та використання
коштів Замовника будівництва в створенні й розвитку інженерно-транспортної й соціальної інфраструктури міста під час здійснення будівництва об’єкта
__________________________________________________
(назва об’єкта, адреса)

__________________________________________________.
1.2. Відповідно до договору Замовник зобов’язується здійснити пайову
участь у створенні й розвитку інфраструктури м. Кривого Рогу й перерахувати
на спеціальний фонд бюджету розвитку грошові кошти в розмірі, встановленому в розділі ІІ договору: _________________________________
(сума цифрами, прописом)

__________________________________________________.
1.3. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі
Замовника у створенні й розвитку інфраструктури м. Кривого Рогу.
ІІ. Розмір і величина коштів пайової участі та терміни оплати
2.1. Замовник зобов’язується перерахувати на спеціальний фонд бюд–
жету розвитку грошові кошти (пайова участь) на створення й розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу в розмірі
_________ (_________) грн., що становить ____ відсотків від загальної
проектно-кошторисної вартості об’єкта будівництва. Розрахунок додається.
2.2. Замовник перераховує кошти, зазначені у п.2.1. договору, у повному
обсязі єдиним платежем до _______________ або частинами з розстрочкою платежу відповідно до графіка, попередньо погодженого між Сторонами.
Графік додається.
ІІІ. Права та обов’язки Сторін
3.1. Замовник зобов’язується своєчасно здійснити відрахування коштів пайової участі в розмірі та порядку, передбаченому розділом ІІ договору.
3.2. Замовник має право вибрати форму сплати (у повному обсязі єдиним
платежем або частинами з розстрочкою платежу) у межах граничної дати проведення розрахунків.
3.3. Виконком зобов’язується:
3.3.1. Визначити розмір пайової участі відповідно до Порядку залучення забудовників до пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної
й соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу, затвердженого рішенням Криворізької міської ради від « ___» __________2012 року № ____________
__________________________________________________.
3.3.2. Розробляти графік сплати пайової участі.
3.4. Виконком має право контролювати виконання Замовником
зобов’язань щодо сплати коштів пайової участі згідно з умовами договору.
IV. Розгляд спорів
Розгляд спорів, що можуть виникнути з питань договору, вирішується шляхом переговорів між Сторонами або в судовому порядку.
V. Відповідальність Сторін
5.1. У разі порушення Замовником термінів сплати пайового внеску, він
сплачує пеню від суми простроченого платежу в розмірі подвійної облікової

ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується
пеня, за кожен день прострочення платежу.
5.2. У разі несплати Замовником або сплати пайового внеску не в повному обсязі, визначеному договором, він сплачує штраф у розмірі 10 (десяти)
відсотків від суми невиконаного зобов’язання.
5.3. Сплата неустойки не звільняє Замовника від виконання зобов’язань за
договором.
5.4. Відповідальність за достовірність наданих для розрахунку відомостей
несе Замовник.
VI. Інші умови
6.1. Зміни договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, що є невід’ємною частиною договору, або в судовому порядку.
6.2. Зміна умов або відмова від договору однією з Сторін без погодження з
іншою не допускається.
6.3. Договір складено в двох примірниках (один надається – Замовнику,
другий – Виконкому), що мають однакову юридичну силу.
6.4. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє
до повного виконання Замовником зобов’язань за ним.
VІI. Адреси та реквізити Сторін
Виконавчий комітет 	Замовник:
Криворізької міської ради
_________________________ ________________________
_________________________ _____ ___________________
_________________________ _____ ___________________
Посада, П.І.Б., підпис:
Криворізький
міський голова
______________ Ю.Вілкул

Посада (для суб’єктів
господарювання –
юридичних осіб), П.І.Б., підпис:
_____________ __________

М.П.

М.П. (для суб’єктів господарювання)

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення
міської ради «Про затвердження Порядку залучення забудовників до пайової участі в створенні
й розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Кривого Рогу»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом державного регулювання господарських відносин, а також
оцінка важливості цієї проблеми
Проект регуляторного акта «Про затвердження Порядку залучення забудовників до пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу» підготовлено з метою забезпечення виконання статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста вимагає комплексного вирішення багатьох проблем, пов’язаних з поліпшенням
її технічного стану. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери та
житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою міста
фінансуються коштом міського бюджету.
Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території міста дадуть можливість компенсувати витрати бюджету міста на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою його території.
Оскільки Криворізькою міською радою не розроблявся порядок залучення та використання коштів забудовників, визначений Законом України «Про
регулювання містобудівної діяльності», виникла необхідність прийняття Порядку залучення забудовників до пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної інфраструктури м. Кривого Рогу, який би передбачав узагальнюючий порядок формування та залучення вищевказаного джерела до
бюджету міста. Не врегульовано також механізм залучення до бюджету міста коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури. У зв’язку з означеним виникають такі проблеми:
– забудовники не залучаються до пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;
– відбувається пошкодження та руйнування існуючої інфраструктури міста
без будь-якого відновлення замовниками будівництва;
– стримується збільшення надходжень коштів до бюджету міста для
розв’язання питань соціально-економічного розвитку;
– недостатньою є можливість отримання додаткових джерел фінансування капітального ремонту житлового фонду, доріг, інженерно-технічних мереж
водопостачання та водовідведення, теплопостачання та робіт із благоустрою
міста.
Вирішення всіх вищезазначених проблем можливе лише за умови прийняття рішення Криворізької міської ради «Про затвердження Порядку залучення забудовників до пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної інфраструктури м. Кривого Рогу», яке регулюватиме зобов’язання
щодо залучення й використання внесків забудовників.
Кошти, отримані від замовників (забудовників) об’єктів містобудування, будуть використовуватися виключно на створення й розвиток інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста, що надасть можливість виконавчим органам міської ради спрямувати їх на фінансування будівництва,
реконструкції й капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання
Згідно з п.1 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок залучення, розрахунку розміру й використання коштів пайової участі в розвитку інфраструктури міста встановлюється рішенням міської
ради. У зв’язку з вищевказаним це питання не може бути вирішено за допомогою ринкових механізмів.
3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути
розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта або внесення
змін до нього
Статтею 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
встановлюються граничні нормативи, які не враховують регіональних особливостей та соціальної значимості об’єктів для місцевої громади.
На даний час відсутній діючий регуляторний акт органів місцевого самоврядування, який би регулював питання порядку залучення, розрахунку розміру та використання коштів пайової участі в створенні й розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста.
Для вирішення проблеми запропоновано запровадити регуляторний акт
міської ради, який буде сприяти додатковим надходженням коштів до міського бюджету; стимулювати фізичних осіб, суб’єктів господарювання (фізичні та юридичні особи) – забудовників до раціонального й ефективного використання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання.
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта
Прийняття запропонованого акта дозволить:
– визначити порядок залучення коштів на створення й розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
– створити економічні умови для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
– збільшити надходження коштів у бюджет міста за рахунок внесків на створення й розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
– забезпечити належний контроль і нагляд за будівництвом, реконструкцією об’єктів містобудування.

Публічна інформація

•Червоний гірник•
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Розрахунок очікуваних витрат та вигід від упровадження
запропонованого регуляторного акта
Сфера
Вигоди
Витрати
впливу регуляторного акта
Територіаль- – Підвищення якості життя мешканців міста;
Відсутні
на громада – збільшення фінансування на створення й розміста
виток інженерно-транспортної інфраструктури
Суб’єкти гос- – Запровадження єдиного спрощеного підходу Витрати роподарю- до визначення розміру пайової участі;
бочого часу
вання
– звільнення від пайової участі забудовників, які та коштів,
здійснюють будівництво об’єктів соціального при- пов’язних із
значення, зокрема житлового фонду соціального виконанням
призначення, доступного житла, закладів культури регуляторта освіти, медичного й оздоровчого призначення
ного акта
Органи міс- – Забезпечення інтересів територіальної гро- На збір та
цевого са- мади;
обробку інмовряду- – збільшення дохідної частини бюджету для формації, інвання
вирішення питань фінансування заходів щодо ших додатутворення, розвитку та реконструкції об’єктів ін- кових вит
женерного забезпечення і транспортного комп- рат немає
лексу, заходів щодо будівництва об’єктів соціальної інфраструктури міста
Досягнення установлених регуляторним актом цілей є можливим з найменшими витратами для всіх учасників.
5. Визначення цілей державного регулювання
Метою прийняття регуляторного акта є встановлення прозорого та чіткого врегулювання порядку визначення величини й сплати забудовниками внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів
досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають
безпосереднього державного регулювання господарських відносин
Альтернативи державному регулюванню не передбачено. На сьогодні в
країні ще не створений механізм накопичення інвестиційних ресурсів для
розв’язання соціально-економічних проблем регіонів.
Пропоноване регулювання – залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста – дозволить максимально наблизитися до досягнення таких цілей:
– реалізація державної політики в сфері регулювання містобудівної діяльності,
– забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до
пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста,
– комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури на всій території міста.
7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей
Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є актуальним та
найбільш доцільним з огляду на можливість виконання й ефективної реалізації регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням міської
ради відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування».
Прийняття зазначеного проекту регуляторного акта визначить організаційно-правові засади укладання договору між замовником та виконкомом міської ради.
У разі відсутності такого нормативно-правового акта замовники будівництва матимуть правові підстави для відмови від укладання договору про пайову участь, оскільки саме таким актом встановлюються як порядок залучення забудовників до пайової участі в створенні й розвитку інфраструктури м.
Кривого Рогу, так і порядок розрахунку розміру пайової участі, без якого неможливо буде довести коректність зробленого розрахунку розміру пайової
участі конкретного замовника будівництва.
8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених

проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Для досягнення цілей проектом регуляторного акта передбачено затвердження Порядку залучення забудовників до пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу.
Проектом Порядку визначено:
– прозору та спрощену систему розрахунку пайової участі (внеску);
– чіткий механізм укладання договорів, термін сплати пайової участі;
– перелік об’єктів містобудування, замовники будівництва яких звільняються від пайової участі.
Таким чином, регуляторний акт містить порядок, який чітко регламентує
відносини між замовником та виконкомом міської ради. Реалізація Порядку
дасть можливість запровадити єдиний прозорий механізм розрахунку, сплати та використання пайової участі (внеску) замовника в створення й розвиток
інфраструктури м. Кривого Рогу.
9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акта
На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як позитивний (отримання чітких механізмів залучення до бюджету міста коштів, затверджених на державному рівні), так і негативний (поглиблення проблемної ситуації) характер.
Прийняття Порядку врегулює питання визначення суми пайової участі в
створенні й розвитку інженерно-транспортної інфраструктури м. Кривого Рогу.
Досягнення встановлених цілей є можливим без витрат для територіальної
громади міста та органів місцевого самоврядування. Розмір пайового внеску,
передбачений зазначеним регуляторним актом, менший за гранично встановлений рівень, визначений чинним законодавством України.
10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади, органів місцевого самоврядування
У Кривому Розі не врегульовано механізм залучення до міста коштів фізичних осіб, суб’єктів господарювання (фізичні та юридичні особи) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. У зв’язку з чим проблема має негативний вплив на таких фізичних осіб та суб’єктів господарювання:
– водії транспортних засобів (через незадовільний стан доріг міста);
– інвестори (не задоволені станом інфраструктури міста);
– фізичні особи, суб’єкти господарювання (фізичні та юридичні особи) (у
зв’язку з виконанням ремонтно-будівельних робіт за бюджетні кошти та відсутністю вчасного розрахунку через брак коштів у бюджеті міста).
Вирішення вказаних проблем можливе лише за рахунок прийняття рішення Криворізької міської ради «Про затвердження Порядку залучення забудовників до пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу».
11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені
Не всі вигоди, які виникнуть унаслідок дії регуляторного акта, можуть бути
визначені кількісно, серед них:
– дотримання забудовниками (фізичні особи, суб’єкти господарювання /фізичні та юридичні особи) вимог містобудівного законодавства;
– підвищення відповідальності фізичних осіб, суб’єктів господарювання
(фізичні та юридичні особи), які надають послуги в будівельній галузі, та рівня інформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта.
Виконання вимог рішення дозволить місцевим органам влади контролювати ситуацію в галузі будівництва та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням вимог чинного законодавства України.
12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи
державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх
Уведення в дію Порядку залучення забудовників до пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.
Кривого Рогу дозволить створити сприятливі умови для розвитку міста.
Виконання вимог рішення не потребує додаткових витрат коштів місцевого бюджету та витрат на контроль за його виконанням.
Упровадження проекту рішення дасть можливість без додаткових фінансових витрат:

– фізичним особам, суб’єктам господарювання (фізичні та юридичні особи)
– створити більш сприятливі умови для розвитку будівельної галузі в місті;
– територіальній громаді – задовольнити потреби в нових об’єктах містобудування;
– органам місцевого самоврядування – використовувати внески на створення й розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.
Кривого Рогу.
13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акта, буде зміна чинного законодавства у сфері містобудування
та земельних відносин.
Зазначений чинник має значний вплив на результативність запропонованого регуляторного акта. Тому буде впроваджено постійний моніторинг його
оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть вноситися відповідні зміни для усунення впливу зазначеного зовнішнього чинника.
14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного
акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений (за умови
відсутності кардинальних змін у законодавстві, що стосується сфери містобудування та земельних відносин). Він передбачає можливість внесення необхідних змін. Протягом дії акта передбачається створити належні умови для
подальшого розвитку будівельної галузі, сприятливий інвестиційний клімат.
15. Визначення показників результативності регуляторного акта
Пропонується використати такі показники результативності:
– кількість фізичних осіб, суб’єктів господарювання (фізичні та юридичні
особи), на яких поширюється дія запропонованого акта (всі суб’єкти господарювання, які є замовниками, та залучаються до пайової участі в створенні й
розвитку інфраструктури м. Кривого Рогу);
– рівень поінформованості фізичних осіб, суб’єктів господарювання (фізичні та юридичні особи) з основних положень регуляторного акта. Він визначається кількістю осіб, які прочитають зазначене рішення в Криворізькій міській
комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційній веб-сторінці виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет після його оприлюднення або
отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування чи іншими шляхами;
– розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта. На даний час неможливо спрогнозувати розмір надходжень до місцевого бюджету
у зв’язку з відсутністю статистичних даних.
Визначення порядку пайової участі замовників в створенні й розвитку інфраструктури м. Кривого Рогу забезпечить впровадження прозорого організаційно-економічного механізму визначення розмірів пайової участі та дозволить сформувати науково обґрунтоване нормативно-методичне забезпечення
розширеного відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта в разі його прийняття
У зв’язку з тим, що для визначення рівня результативності дії регуляторного акта необхідно використовувати статистичні дані, базове відстеження результативності буде здійснено управлінням містобудування і архітектури виконкому міської ради через шість місяців після набуття ним чинності.
Повторне відстеження проводитиметься через рік після прийняття регуляторного акта. За результатами буде можливість порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих і проблемних
питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.
Періодичне відстеження планується проводити раз на кожні наступні три
роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності, з метою дотримання вимог законодавства України в галузі будівництва.
Зворотний зв’язок:
Адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1, каб. 520, 529
Гнатовський Петро Петрович – начальник управління містобудування і архітектури виконкому міської ради
Телефони: (0564) 92-13-81, 74-45-47
Електронна адреса: u.architecrture@kryvyirih.dp.ua

На публічне ознайомлення виноситься звіт про наслідки базового відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення
міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення
про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності
міста» на розвиток територіальної громади та бізнес середовища,
який затверджено постійною комісією міської ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста, міської комунальної власності.

Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта
Протягом базового відстеження регуляторного акта, порівнюючи два періоди: з 26.11.2011 по 26.05.2012 та з 26.11.2010 по 26.05.2011, слід зробити висновок, що надходження загальної суми коштів від орендної плати за використання об’єктів комунальної власності, що надходять до міського бюджету,
у т.ч. через розрахункові рахунки обслуговуючого комунального підприємства
та інших комунальних підприємств, закладів, установ з 9097,4 тис. грн. збільшились до 12803 тис.грн., що на 3705,6 тис. грн. більше та складає 140,7 %.
Також, управлінням комунальної власності міста щомісяця формується перелік вільних приміщень, який передається до відділу дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради та розміщується на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет і сайті Ресурсного центру, з метою надання в оренду об’єктів комунальної власності міста, кошти від використання яких спрямовуються до міського бюджету та на розрахункові рахунки комунальних підприємств, закладів, установ, відповідно.
Розміщення переліку вільних приміщень, що пропонуються в оренду, здійснюється публічно, прозоро. У разі наявності на них попиту з боку суб’єктів господарювання оренда зазначених об’єктів розглядається на конкурсних засадах.
Базове відстеження свідчить, що з прийняттям вказаного регуляторного
акта забезпечено:
– прозорість процедури впровадження регуляторного акта;
– чіткий механізм нарахування орендної плати за об’єкти комунальної
власності міста;
– визначення порядку проведення конкурсів на право укладення договору
оренди об’єктів комунальної власності міста;
– захист власних інтересів та прав суб’єктів господарювання через договірні відносини.
Так, порівнюючи два періоди: з 26.11.2011 по 26.05.2012 та з 26.11.2010 по
26.05.2011, слід зробити висновок, що надходження коштів від орендної плати за використання об’єктів комунальної власності, які знаходяться на балансовому обліку управлінь комунальної власності міста, житлово-комунального
господарства виконкому міськради – до міського бюджету, через розрахункові рахунки обслуговуючого комунального підприємства з 4120 тис.грн. збільшились до 8878 тис.грн., що на 4758 тис. грн. більше та складає 215,4 %.
З прийняттям вказаного регуляторного акта досягнуто схоронність та ефективне цільове використання об’єктів територіальної громади міста, відновлення їх експлуатаційного стану, як результат – покращення в цілому естетичного вигляду міста.
Результати від упровадження регуляторного акта – рішення міської ради
від 23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про порядок оформлення
оренди об’єктів комунальної власності міста»:
Порівняльний аналіз показників
Кількісні показники
Базове
26.11.2011 –26.05.2012 26.11.2010 –26.05.2011
Відхилення %
Загальна сума коштів від орендної плати, що надходять на розрахункові рахунки обслуговуючого комунального підприємства та інших комунальних
підприємств, закладів, установ, тис.грн.
12803
9097,4
140,7
* у т.ч. надходження коштів від орендної плати до міського бюджету
8878
4120
215,4
Якісні показники
1.Спрощення організації оформлення орендних відносин: 5 балів

2.Контроль за термінами виконання погоджувальних, дозвільних процедур:
4 бали
3.Збереження об’єктів комунальної власності міста в цілому: 4 бали
4.Ефективне використання об’єктів комунальної власності міста за цільовим
призначенням відповідно до видів діяльності юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців, з урахуванням соціальних потреб району, міста: 4 бали
5.Належне утримання об’єктів соціально-культурного призначення та їх відродження: 4 бали
6.Відновлення експлуатаційного стану об’єктів, естетичне покращення району, міста: 4 бали
Примітка:
– оцінка здійснена за 6-бальною системою, де 6 балів – досягнуто у високій мірі результат якісного показника; 5 балів – на 100% результату якісного показника; 4 бали – досягнуто не менше 75% результату якісного показника; 3 бали – досягнуто 50% результату якісного показника; 2 бали – досягнуто на 25% результату якісного показника; 1 бал – практично не досягнуто результату.
* – плата за оренду (включно з нарахованими штрафними санкціями)
спрямовується:
– за нерухоме та окреме індивідуально визначене майно, балансоутримувачем якого є управління комунальної власності міста або управління житлово-комунального господарства виконкому міськради, через розрахункові рахунки обслуговуючого комунального підприємства: 70% до міського бюджету, 30% підприємству;
– за об’єкти нерухомості та інше окреме індивідуально визначене майно
бюджетних установ комунальної власності, балансоутримувачами яких є ці
установи – до міського бюджету в розмірі, встановленому законом про Державний бюджет України на відповідний рік;
– за об’єкти нерухомості та інше окреме індивідуально визначене майно
комунальних підприємств, балансоутримувачами яких є ці підприємства, –
70% до міського бюджету та 30% балансоутримувачу з використанням коштів
на його утримання;
– за об’єкти нерухомості та інше окреме індивідуально визначене майно
комунальної власності міста, що перебуває на балансовому обліку державних
підприємств, закладів установ, об’єкти незавершеного будівництва, що перебувають на балансовому обліку управління капітального будівництва виконкому міськради, – до міського бюджету в повному обсязі з використанням цих
коштів згідно з чинним законодавством України.
Виконання орендарями зобов’язань згідно з договором оренди щодо здійснення ремонтних робіт орендованих приміщень дозволяє з кожним роком
покращувати естетичний вигляд міста, забезпечувати належний рівень та
умови обслуговування населення в орендованих об’єктах, покращити умови
праці та норми експлуатації об’єктів комунальної власності міста.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Базове відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення
міської ради від 23.11.2011 № 726 «Про затвердження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста» підтверджує в
певній мірі досягнення цілей, визначених при його прийнятті, та визначає необхідність дії рішення для подальшого розвитку договірно-майнових відносин щодо надання в оренду майна комунальної власності міста, а також створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у місті.

Звіт про базове відстеження результативності дії
регуляторного акта – рішення міської ради від
23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення
про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста»

Назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:
рішення міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення
про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста».
Відстеження проводило: управління комунальної власності міста виконкому міської ради.
Цілі прийняття регуляторного акта: впорядкування орендно-договірних
відносин щодо надання в оренду майна комунальної власності міста та удосконалення конкурсу на право укладення договору оренди об’єктів комунальної власності міста, встановлення балансу інтересів усіх учасників регуляторного процесу.
Строк виконання заходів з відстеження: з 26.05.2012 по 26.06.2012.
Тип відстеження: базове.
Методи одержання результатів відстеження
Для базового відстеження результативності регуляторного акта використовуються дані про стан цільового використання об’єктів комунальної власності,
кількісного обліку відновлення їх експлуатаційного стану та збереження, шляхом контролю за своєчасним та повним надходженням коштів від орендної
плати, збільшення обсягів їх надходження, виконання договірних зобов’язань
орендарями щодо використання об’єктів комунальної власності міста.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних
Головним чинником результативності дії регуляторного акта є приведення діючого Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста у відповідність до Закону України «Про оренду державного
та комунального майна», вдосконалення організації договірно-майнових відносин та впорядкування орендно-договірних відносин щодо надання в оренду майна комунальної власності міста.
Базове відстеження свідчить, що з прийняттям рішення міської ради від
23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про порядок оформлення
оренди об’єктів комунальної власності міста» діюче Положення про порядок
оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста приведено у відповідність до чинного законодавства України та чітко, прозоро визначено механізм упорядкування орендно-договірних відносин щодо надання в оренду
майна комунальної власності міста, а також створення сприятливих умов для
розвитку підприємництва у місті.
Слід відмітити, що зазначеним регуляторним актом чітко визначається
вдосконалення порядку проведення конкурсу на право укладення договору
оренди об’єктів комунальної власності міста.
А також регуляторним актом упорядковано опрацювання заяв від суб’єктів
господарювання на укладення договору оренди, у т.ч. з урахуванням їх розгляду на конкурсних умовах.

Голова постійної комісії міської ради з питань регулювання
земельних відносин, планування та забудови міста,
міської комунальної власності Ю. Іванов.
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Про планування регуляторної діяльності міської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік
Керуючись Законом України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», враховуючи пропозиції управлінь благоустрою та житлової політики, земельних ресурсів, фінансового, комунальної
власності міста виконкому міської
ради рішенням міської ради від
25.07.2012 №1231 внесено зміни
до плану діяльності міської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік – доповнено пунктом щодо розробки проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про внесення
змін до Порядку переведення
жилих будинків і приміщень
(квартир) у нежилі в м. Кривому Розі» (мета прийняття: упорядкування механізму отримання власниками приміщень копій
рішень виконкому міської ради
«Про переведення жилих приміщень у нежилі» через муніципальний центр послуг м. Кривого
Рогу; строк підготовки – ІІ півріч-

чя; розробник – управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради
(каб. 550, тел. 440-02-38).
Перенесено на ІV квартал
підготовку проектів рішень
міської ради:
«Про встановлення розмірів річної орендної плати за
землю в межах міста» (мета
прийняття: диференціація розмірів орендної плати за землю в
межах міста залежно від напрямів господарського використання
земельних ділянок; розробник –
управління земельних ресурсів
виконкому міської ради (50101,
пр. Металургів, 36б, каб. 217,
тел. 74-24-23);
«Про визначення мінімальної вартості місячної оренди
1 кв. метра загальної площі
нерухомого майна фізичних
осіб» (мета прийняття: визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної
площі нерухомого майна фізич-

них осіб згідно з чинним законодавством; розробник – фінансове управління виконкому міської ради (50101, пл. Радянська,
1, каб. №204, тел. 92-13-19);
«Про затвердження Порядку приватизації об’єктів комунальної власності міста та незавершеного будівництва» (мета
прийняття: подальше удосконалення організації порядку здійснення
приватизації об’єктів комунальної
власності міста, правового врегулювання процесу приватизації з урахуванням змін у чинному законодавстві; розробник – управління комунальної власності міста виконкому міської ради (50101, пл.
Радянська, 1, каб. №243, тел. 7475-79, 74-16-30).
Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому міськради щоденно (крім
святкових та вихідних днів, 50101,
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1,
каб. 505, тел. 74-12-03).

Про відстеження результативності дії регуляторних актів

З метою залучення суб’єктів господарювання, членів територіальної
громади до участі у здійсненні регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування, розробником
(структурним підрозділом виконкому міської ради) з 30.07.2012 по
30.08.2012 здійснюються заходи з
повторного відстеження результативності дії регуляторного акта – рі-

шення міської ради від 27.07.2011
№514 «Про затвердження Положення про самоврядний конт
роль за використанням та охороною земель у м. Кривому
Розі» за показниками: створення
умов для економічного стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок,
поліпшення екологічної ситуації, за-

лучення інвестицій у поліпшення території міста, подальшого розвитку
підприємництва в місті, кількість
оформлення нових та поновлення
діючих договорів земельних ділянок, обсяг надходжень до міського
бюджету від плати за землю (розробник – управління земельних ресурсів виконкому міської
ради, каб. 217, тел. 74-24-33).

Про наслідки відстеження результативності дії регуляторних актів

Відповідно до Закону України
– від 23.11.2011 №726 «Про йомитись на офіційних сторінках
«Про засади державної регуля- затвердження Положення про в мережі Інтернет:
торної політики у сфері господар- порядок оформлення оренди
– виконкому міської ради у
ської діяльності» комісіями місь- об’єктів комунальної власнос- підрозділі «Регуляторна політикої ради з питань регуляторної по- ті міста» (базове);
ка» розділу «Інформаційна база»
літики та підприємництва, плану– від 25.05.2011 №391 «Про (www.kryvyirih.dp.ua);
вання бюджету та економіки, ре- внесення змін у додаток 2
– виконкомів Дзержинської,
гулювання земельних відносин, до рішення міської ради від Дов
гинцівської, Жовтневої, Інгупланування та забудови міста, 26.01.2011 №153 «Про встанов- лецької, Саксаганської, Тернівської,
міської комунальної власності 20 лення збору за провадження Центрально-Міської районних у місті
та 23 липня 2012 ухвалено звіти деяких видів підприємницької рад: www.dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua,
про відстеження результативнос- діяльності на території м. Кри- www.zhrrkrog.dp.ua, http//ing-org.
ті дії регуляторних актів – рішень вого Рогу» (повторне).
dp.ua, http//srvk.org.ua, www.trnvk.
міської ради:
Зі змістом звітів можна озна- dp.ua, http//vykonkom-tsmkr.gov.ua.
Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради.

Про результати проведення публічних слухань

керуючись Законом України «Про засади державУ заходах брали участь члени міських галузевих
ної регуляторної політики у сфері господарської ді- рад підприємців, представники структурних підрозяльності», на виконання розпорядження міського го- ділів виконкому міськради, громадських організацій
лови від 27.06.2012 № 150-р «Про проведення пуб підприємців, засобів масової інформації, суб’єкти гослічних слухань» 24.07.2012 у муніципальному цент подарювання.
рі послуг м. Кривого Рогу (пл. Радянська, 1) провеВ ході публічних слухань відбулось обговорення
дено загальноміські публічні слухання з питання показників результативності дії зазначеного рішення
обговорення базового відстеження результативнос- та наголошено на ефективність його дії.
ті дії регуляторного акта - рішення міської ради від
Також всім суб’єктам господарювання запропоно21.12.2011 № 778 «Про затвердження Методики роз- вано надавати пропозиції щодо внесення змін до зарахунку орендної плати за комунальне майно та про- значеного рішення розробнику проекту - управлінню
порції її розподілу».
комунальної власності міста.
Управління комунальної власності міста виконкому міськради.
Виконкомом Інгулецької районної у місті ради за ІІ квартал 2012 року здійснено повідомну реєстрацію колективних договорів та доповнень до колективних договорів таких підприємств, установ та організацій: ВАТ
«ПівдГЗК» – №582, КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» – №583, КЗ «Криворізька міська лікарня №11» Дніпропетровської облради» – №584, Криворізька загальноосвітня школа №67 – №585, Інгулецький районний центр зайнятості – №586, «Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району» – №587, Криворізька загальноосвітня школа №59 – №588, ПАТ «ІнГЗК» – №589, Криворізька загальноосвітня школа №100 – №590, КЗ «Криворізька міська лікарня №17» Дніпропетровської облради» – №591,
КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» – №592, виконком Інгулецької районної у місті ради –
№593, Криворізька загальноосвітня школа №102 – №594, Криворізька загальноосвітня школа №73 – №595,
Комбінований дошкільний навчальний заклад №101 – №596, Криворізька загальноосвітня школа №115 –
№597, ПП «Спецконтакт» – №598, КЗ «Криворізька міська лікарня №11» Дніпропетровської облради» – №599,
КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості «Мрія» – №600, Криворізька загальноосвітня школа №92 – №601.
Всього по району колективними договорами охоплено 84 підприємства, установи та організації. Чисельність
працівників, охоплених колективними договорами складає 19455 чоловік, у тому числі по підприємствам комунальної форми власності – 2417 чол. (тобто 12%).
Виконком Інгулецької районної у місті ради.
Виконком Дзержинської районної у місті ради на
16. КДНЗ № 225 (завідувач І. О. Ваніна)
виконання п. 4.8 рішення виконкому Криворізької
Підприємства, установи та організації району, в коміської ради від 08.06.2005р. № 297 «Про стан укла- лективні договори яких внесені зміни та доповнення:
дення та виконання колективних договорів на під1. КП «Кривбасводоканал» (директор А. І. Гончаренприємствах, в установах і організаціях міста в 2004 ко)
році» та Положення про порядок повідомної реєстра2. КП «Міський трамвай» (головний інженер
ції галузевих і регіональних угод, колективних дого- О. А. Кузнєцов)
ворів затвердженого Кабінетом Міністрів України від
3. КП «ЖЕО № 8» (директор Р. І. Приймак)
05.04.1994р. № 225 надає інформацію про повідомну
4. КПМНЗ «Криворізька міська музична школа № 4»
реєстрацію в ІІ кварталі 2012 року колективних дого- (директор Н. С. Зайцева)
ворів підприємств, установ та організацій району:
5. КВК № 80 (начальник О. М. Ровков)
1. КП «Територіальний центр соціального обслуго6. МКЗК «Народний дім» (директор В. М. Варавіна)
вування (надання соціальних послуг) у Дзержинсько7. ТОВ «Агентство Індустріального Маркетингу» (диму районі» (директор С. М. Дубицький)
ректор В. О. Ситай)
2. ТОВ «Технологія» (генеральний директор В. К. Ре8. ПАТ «Криворіжіндустрбуд» (голова правління
вякін)
М. Ф. Земляний)
3. КП «Фармація» (директор А. В. Бігдан)
9. ТОВ «Агромет» (директор В. В. Карасьов)
4. ТОВ «Інкорпорація» (генеральний директор
10. КДНЗ № 82 компенсуючого типу (завідувач
А. С. Нечаєв)
В. М. Костецька)
5. ТОВ «Мрія Мед-Сервіс» (директор В. О. Крижов)
11. КНТМЛ № 16 (директор Н. Ю. Гутнєва)
6. ТОВ «Теплобудмонтаж» (директор С. В. Кіяєв)
12. КЗОШ № 63 (директор Л. А. Коцар)
7. ТОВ «НВО Універсал-Бізнес» (директор Р. Р. Садіков)
Станом на 01.07.2012 року в районі діє 293 колек8. ТОВ «Універсал Електромонтаж» (директор тивних договори. Чисельність працюючих, охоплених
С. Ю. Нужнов)
дією колективних договорів, складає 57674 чоловіки.
9. ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти меСеред підприємств малого та середнього бізнесу уклаталургії та машинобудування» (директор Г. Г. Горб)
ли та зареєстрували колективні договори 122 підприєм10. КЗ «Криворізька стоматологічна клінічна полі- ства, чисельність працюючих на них 1320 чоловік.
клініка № 2» ДОР» (головний лікар О. А. Єрмаков)
За ІІ квартал 2012 року зареєстровано 16 колектив11. ККДНЗ № 102 (завідувач Ж. В. Грек)
них договорів.
12. КДНЗ № 123 загального розвитку (завідувач
Для підприємств, установ та організацій ДзержинЛ. Д. Гончарова)
ського району нагадуємо, що для отримання методич13. Криворізький міський центр соціальних служб ної допомоги та повідомної реєстрації колективних додля сім’ї, дітей та молоді (директор П. М. Дабіжа)
говорів, змін та доповнень до них необхідно звернути14. КЗ «Криворізька міська поліклініка № 3» ДОР» ся до управління праці та соціального захисту населення
(головний лікар Б. А. Забєлов)
виконкому Дзержинської районної у місті ради за адре15. ККДНЗ № 231 (завідувач О. Ф. Федоренко)
сою : пр. Металургів, 16, каб. 229, тел. 92-80-87.
Виконком Дзержинської районної у місті ради.

2012 року

На виконання Закону України «Про житлово-комунальні
послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005
№631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
від 25.04.2005 №60 «Про затвердження Порядку визначення
виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді», управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради оголошує конкурс про визначення управителів будинку, споруди або групи будинків Жовтневого району
(об’єкт №1).
1. Найменування, місцезнаходження організатора
конкурсу:
1.2. Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, пл. Радянська,1.
2. Перелік послуг:
2.1. Управління будинком, спорудою або групою будинків
на території Жовтневого району:
вул. Азізбекова, 13, 15, 22, 24, 26; вул. Армавірська, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
26; вул. Бажова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; вул. Білостоцького, 1а, 2а;
вул. Бурмистенка, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16; вул. Ватутіна, 2, 3а,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 35а, 36, 40, 41, 42, 43, 43\1, 43\3,
43\5, 43\7,43\9, 44, 45а, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59,
59а, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84; вул.
Вознесенського, 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; вул.
Глаголєва, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16; вул. ХХ Партз’їзду, 1, 2, 3, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18; вул. Елістинська, 1, 3; вул. Ільменська, 1.3;
вул. Калантая, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; вул.
Конституційна, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; вул. Кропивницького, 1, 6,
7, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 29, 29а, 30, 32, 33, 35,
39, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62,
64, 66, 67а, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99,
101; вул. Куликовська, 5, 6, 7, 9; вул. Лисяка, 2, 4, 6, 10, 12, 14,
18, 22; вул. Ногіна, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38; вул.
Міжпланетна, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15; вул. Музична, 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; вул. Мусоргського, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13,
14, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а; вул. Невська, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; вул. Петроградська, 17, 29,
32, 52, 54, 56, 58; вул. Поля, 4, 6; вул. П’ятихатська, 9, 19; вул.
Симбірцева, 1, 2, 3, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40; вул. Сковороди, 2, 3, 5; вул. Стадіонна, 54; вул. Стасова, 1, 2, 5, 7, 9; вул.
Томського, 2, 5, 11, 13, 17, 19, 31, 37, 39; вул. Шкапенка, 1, 3, 6,
8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19; вул. Шостаковича, 5, 7, 9, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 47, 51, 53; вул. Щепкіна, 2, 4, 6; вул.
Уфимська, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11а, 13; пров. Бутлерова,
2, 4, 6, 8; пров. Третьякова, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
1. Кордюков А.В. – завідувач відділу житлово-комунального господарства виконкому Жовтневої районної у місті
ради, тел. 440-32-01 (кімн.25), вул.Шурупова,2.
2. Сікорська О.В. – спеціаліст І категорії відділу житлової
політики управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради, тел. 74-09-41 (кімн. 362), пл. Радянська,1.
4. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
4.1. Спосіб: Особисто або поштою.
4.2. Місце реєстрації пакетів документів: 50101, м. Кривий
Ріг, пл. Радянська, 1, управління благоустрою та житлової політики, кімн. 552.
4.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
30.08.2012 до 9.00.
5. Термін подання заяв на отримання конкурсної документації з 30.07.2012 до 29.08.2012.
6. Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:
6.1. Місце: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управління благоустрою та житлової політики, кімн. 444.
6.2. День: 30.08.2012.
6.3. Час: о 10.00.

виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді», управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради оголошує конкурс про визначення управителів будинку, споруди або групи будинків Жовтневого району
(об’єкт №3).
1. Найменування, місцезнаходження організатора
конкурсу:
1.1. Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, пл. Радянська,1.
2. Перелік послуг:
2.1. Управління будинком, спорудою або групою будинків
на території Жовтневого району:
мкрн. 4-й Зарічний, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
20, 21, 22, 23, 24, 25 27, 28, 29, 30, 31, 32, мкрн. 5-й Зарічний,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, мкрн.
7-й Зарічний, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22; вул. Десантна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, вул.
Електрозаводська, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 22,
24, 28, 29, 30, 31, вул. Панкєєва, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
вул. Штерівська, 33, 34, 35, вул. Фальківського, 2, вул. Ямальська, 27.
3. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:
1. Кордюков А. В. – завідувач відділу житлово-комунального господарства виконкому Жовтневої районної у місті
ради, тел. 440-32-01 (кімн. 25), вул. Шурупова,2.
2. Сікорська О.В. – спеціаліст І категорії відділу житлової
політики управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради, тел. 74-09-41 (кімн. 362), пл. Радянська,1.
4. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
4.1. Спосіб : Особисто або поштою.
4.2. Місце реєстрації пакетів документів: 50101, м. Кривий
Ріг, пл. Радянська, 1, управління благоустрою та житлової політики, кімн. 552.
4.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
30.08.2012 до 9.00.
5. Термін подання заяв на отримання конкурсної документації з 30.07.2012 до 29.08.2012.
6. Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:
6.1. Місце: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управління благоустрою та житлової політики, кімн. 444.
6.2. День: 30.08.2012.
6.3. Час: об 11.00.

На виконання Закону України «Про житлово-комунальні
послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005
№631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
від 25.04.2005 №60 «Про затвердження Порядку визначення
виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді», управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради оголошує конкурс про визначення управителів будинку, споруди або групи будинків Жовтневого району
(об’єкт №4).
1. Найменування, місцезнаходження організатора
конкурсу:
1.1. Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, пл. Радянська,1.
2. Перелік послуг:
2.1. Управління будинком, спорудою або групою будинків
на території Жовтневого району:
б-р Маршала Василевського, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15,
17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32; вул. Більшовицька,
7, 11, 13, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 51; вул. Булди, 3, 4, 5, 6, 8; вул. Водна, 1, 2, 5,
8; вул. Вологодська, 23, 24; вул. Данилевського, 1, 3, 6, 8; вул. 9
Січня, 5, 6, 13; вул. 9 Січня/Іртиська, 8\7, 12\11, 14\13, 4/3; вул.
Дишинського, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36,
На виконання Закону України «Про житлово-комунальні 37, 40, 42, 44, 50, 52, 54, 56, 58; вул. Драйзера, 7, 12; вул. Елекпослуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 трична, 7, 10; вул. Зв’язку, 4, 6; вул. Ігнатьєва, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 9,
№631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з на- 10, 11, 13, 15, 17, 19; вул. Іртиська, 6, 8, 10, 12, 15; вул. Історичдання житлово-комунальних послуг», наказу Державного ко- на, 3, 6, 12; вул. Історична/Зв’язку, 11\13, 13\14; вул. Історичмітету України з питань житлово-комунального господарства на/Пітерська, 14/18; вул. Кремлівська, 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 9, 10,
від 25.04.2005 №60 «Про затвердження Порядку визначення 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фон- 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 45, 46; вул. Казахська, 3,
ді», управління благоустрою та житлової політики виконко- 5, 9, 11а, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34; вул. Коротченка, 1, 1а,
му міської ради оголошує конкурс про визначення управите- 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19; вул. Курлів будинку, споруди або групи будинків Жовтневого району чатова, 15, 17, 19, 23; вул. Нарвська, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
(об’єкт 2).
вул. Ногіна, 1, 2, 3, 4, 5; вул. Пітерська/Ужгородська, 2\1, 4\3,
1. Найменування, місцезнаходження організатора 10\9, 12\11, 14\13, 16\15; вул. Радищева/Скреперна, 2\1, 4\3,
конкурсу:
6\5, 8\7, 10\9, 14\13; вул. Руденка, 3, 5, 7, 9, 11, 17; вул. Рязано1.2. Управління благоустрою та житлової політики викон- ва, 1, 7, 9, 11; вул. Свірська, 1; вул. Серго, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; вул.
кому Криворізької міської ради, пл. Радянська,1.
Сєченова, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 51, 56, 58, 60; вул. Скреперна,
2. Перелік послуг:
17; вул. Скреперна/9 Січня, 4\3, 8\7; вул. Соколина, 28, 29; вул.
2.1. Управління будинком, спорудою або групою будинків Соціалістична, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
на території Жовтневого району:
18, 20, 22; вул. Тихвінська, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
мкрн. Індустріальний, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79; 18, 19, 22, 24; вул. Товстановського, 1, 2, 2а, 4; вул. Толбухіна,
вул. Саласюка, 61, 62, 63, 64, 65, 66.
9, 11, 35; вул. Тухачевського, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
3. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, упо- 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
вноважених здійснювати зв’язок з учасниками кон- 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
курсу:
55, 56, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89;
1. Кордюков А. В. – завідувач відділу житлово-комуналь- вул. Ужгородська/Радищева, 4/3, 6/5, 8/7, 10/9, 12/11, 14/13;
ного господарства виконкому Жовтневої районної у місті вул. Фадєєва, 1; вул. Федорова, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 20, 26, 28;
ради, тел. 440-32-01 (кімн. 25), вул. Шурупова, 2.
вул. Фрунзе, 10; вул. Шкоди, 2; вул. Шурупова, 4, 6, 8, 9, 10, 11,
2. Сікорська О.В. – спеціаліст І категорії відділу житлової 12, 15, 16; вул. Ярошенка, 31, 33, 35, 38, 42, 48, 50, 52, 53, 56.
політики управління благоустрою та житлової політики ви3. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, упоконкому міськради, тел. 74-09-41 (кімн. 362), пл. Радянська,1. вноважених здійснювати зв’язок з учасниками кон4. Способи, місце та кінцевий строк подання кон- курсу:
курсних пропозицій:
1. Кордюков А. В. – завідувач відділу житлово-комуналь4.1. Спосіб: Особисто або поштою.
ного господарства виконкому Жовтневої районної у місті
4.2. Місце реєстрації пакетів документів: 50101, м.Кривий ради, тел. 440-32-01 (кімн. 25), вул. Шурупова, 2.
Ріг, пл. Радянська, 1, управління благоустрою та житлової по2. Сікорська О.В. – спеціаліст І категорії відділу житлової
літики, кімн. 552.
політики управління благоустрою та житлової політики ви4.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: конкому міськради, тел. 74-09-41 (кімн. 362) пл. Радянська,1.
30.08.2012 до 9.00.
4. Способи, місце та кінцевий строк подання кон5. Термін подання заяв на отримання конкурсної до- курсних пропозицій:
кументації з 30.07.2012 до 29.08.2012.
4.1. Спосіб: Особисто або поштою.
6. Місце, день та час розкриття конвертів з конкурс4.2. Місце реєстрації пакетів документів: 50101, м. Кривий
ними пропозиціями:
Ріг, пл. Радянська, 1, управління благоустрою та житлової по6.1. Місце: 50101, м.Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управлін- літики, кімн. 552.
ня благоустрою та житлової політики, кімн. 444.
4.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
6.2. День: 30.08.2012.
30.08.2012 до 9.00.
6.3. Час: о 10.30.
5. Термін подання заяв на отримання конкурсної документації з 30.07.2012 до 29.08.2012.
6. Місце, день та час розкриття конвертів з конкурсНа виконання Закону України «Про житлово-комунальні
послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 ними пропозиціями:
6.1. Місце: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управлін№631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», наказу Державного ко- ня благоустрою та житлової політики, кімн. 444.
6.2. День: 30.08.2012.
мітету України з питань житлово-комунального господарства
6.3. Час: об 11.30.
від 25.04.2005 №60 «Про затвердження Порядку визначення
Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради.

Оголошення

•ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК• СУБОТА, 28 ЛИПНЯ 2012 РОКУ

Шановні мешканці
Жовтневого району!

ПРОДАЕТСЯ

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому
Жовтневої районної у місті ради
проводить щосереди «День прямого телефону» з питання порядку звернення до відділів ведення
щодо уточнення своїх персональних даних у Реєстрі.
Звертатися з 9.00 до 17.00 за телефоном 440-32-10.

Вітаємо!

7
Тел. (0
409-556) 409-582-85. 55,

Дорогую нашу любимую,
ненаглядную, единственную,
незаменимую

Нину Александровну

Надання страхових послуг

поздравляем с 75-летним юбилеем
28 июля!

Он особый – день рожденья,
День волнений и веселья,
Когда можно без стесненья
Высказать слова любви,
Благодарности, признанья

За заботу и вниманье,
Просто… за очарованье
Человеческой души.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.

4 на автострахування (ОСАГО, КАСКО), 4 страхування майна,
4 медичне страхування,
4 зброї,
4 страхування від нещасних випадків, 4 вантажів і та ін.

Таня, Виола, Стас, Сергей, Юра.

Административное нежилое трехэтажное
здание с подвалом по адресу:
г. Кривой Рог, ул. Мусоргского, 12. Общая площадь внутренних помещений 1350,8 кв.м.

Здание расположено на «красной линии» на 44 кв. (бывшая почта), удобно для расположения торговых и офисных помещений. Возможно одновременное рассмотрение вопроса приобретения
здания закусочной (ул. Мусоргского, 12а) – нежилого одноэтажного здания (между домами 10 и
12) общей площадью 92,6 кв.м. Покупатель здания будет определяться на конкурсной основе.
Стартовая цена продажи – 2 512 685 грн.
По вопросу покупки обращаться по адресу: ПАО «ИнГОК», ул.Рудная,47, бюро по работе
с акционерами. Тел./факс: 407-60-70, e-mail: gopak-aa@ingok.com.ua
Срок рассмотрения предложений – до 31.07.2012 г.

ООО «Мега-Маркет»
реализует следующее
оборудование:
Наименование Кол-во Сумма с НДС
Торговый прилавок 4 м
1
1200,00
Торговый прилавок 2 м
1
720,00
Всего:
1920,00

По вопросам приобретения
обращаться по тел.409-57-51.

Администрация.

Криворізька Регіональна дирекція Української
страхової компанії «Країна» розташована:
м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, буд. 8 (зупинка громадського
транспорту «Майдан Артема»). Тел. (056) 409-58-55, 409-52-85.
Криворізькій Регіональній дирекції Української страхової компанії
«Країна» на постійну роботу потрібні: начальник центру продажу, спеціалісти
зі страхування. Постійно проводить набір агентів зі страхування.

РЕКЛАМА • ОГОЛОШЕННЯ • ДОВІДКИ • 067-7437902 •REKLAMA@RMINER.DP.UA • РЕКЛАМА • ОГОЛОШЕННЯ • ДОВІДКИ • 067-7437902

Куплю
№ 824. Очень дорого! Цена договорная. Старинные награды, знаки, документы на них. Кинокамеру «Красногорск-3», объективы,
фотоаппараты, монеты, иконы,
фарфоровые статуэтки, картины,
часы, статуэтки, военную форму до
1960 г., знамена, столовое серебро,
корал. бусы, старин. книги, мебель,
люстры, бивни мамонта, моржа, кашалота (изделия), ТВ, радио до 1955 г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-17-42, 0637670807, 066-1761807, 097-0422903.
№ 825. Фотоаппараты: «Нарцисс»
– 1200 грн., «Горизонт» – 550 грн.,
«Ленинград» – 300 грн., «Спорт»
– 3000 грн., «Спутник» – 300 грн.,
«Геодезия» – 2000 грн., «Репортер»
– 1500 грн., «Киев-88» – 500 грн.,
«Лейка» – от 1000 грн., «Друг» – 200
грн., «Искра» – 200 грн., «ФЭД» – 100
грн., «Зоркий» – 100 грн., «Киев-5»
и «Алмаз» – 300 грн. ОБЪЕКТИВЫ:
«Зодиак» – 400 грн., «Руссар» – 550
грн., «Калейнар-3» – 500 грн., «Вега28» – 300 грн., «Гелиос-40» – 1600
грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 450
до 650 грн., «Карл Цейс», «Пентакон», «Пан Колор», «Волна» и «Мир»
– 450 грн. и др. Тел. 401-17-42, 0637670807, 066-1761807, 097-0422903.
№ 703. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ,
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 0679209037, 050-0412760.
№ 853. ВАЗ 01-099, «Славуту», «Таврію», «Ланос», СЕНС, «Москвич». Тел.
067-9819673.

Продаю

Друкується за оригінал-макетом, наданим рекламодавцем.

№ 932. Дом в живописном месте: газ,

Розцінки вартості публікації на
сторінках газети «Домашняя газета»
матеріалів передвиборчої агітації
в період виборчого процесу з виборів народних депутатів України у
2012 році, з урахуванням ПДВ (за 1
кв.см) – 8 грн. 00 коп.

вода, сад, огород, 2 кухни, 2 туалета.
Тел. 097-4713368.
№ 955. Будинок у сел. «Победа» (50
м від школи), у дворі гараж-ангар 100
кв.м. Ціна 50 тис. євро. Тел. 096-0107979.
№ 958. Очень дешево камень в Центр.Городском районе. Тел. 067-4981084.
№ 974. Переносной кондиционер
(любое помещение охлаждает за 20
мин.). Холодильник 2К «Атлант». Все б/у
1 год, в новом состоянии по 1800 грн.
Тел. 098-1536326.

Загублене
№ 970. Свідоцтво про право власності на житло за адресою: вул. XXII
Партз’їзду, 42/8, видане згідно з розпорядженням УЖКГ від 16.06.1999 р.
№ Дз-562 на ім’я Ніколаєнка Валентина
Андрійовича та Ніколаєнка Ігоря Валентиновича, вважати недійсним.
№ 968. Атестат про повну загальну
середню освіту НР № 42534610, виданий 12 травня 2012 р. Криворізькою загальноосвітньою школою I-III ступенів
№ 21 на ім’я Хоцької Катерини Петрівни,
вважати недійсним.
№ 969. Свидетельство о праве на наследство, выданное 4 Криворожской
государственной нотариальной конторой 28.02.2006 г. № 1-908 на имя Вагановой Риммы Алексеевны, считать недействительным.
№ 972. Свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: бульвар
Маршала Василевського, 32/20, видане згідно з розпорядженням УЖКГ від
17.03.1993 р. № 4206 на ім’я Новака Віталія Петровича і Новак Анни Дмитрівни,
вважати недійсним.
№ 973. Свідоцтво про право власності на житло за адресою: м. Кривий Ріг,
вул. Співдружності, 20/18, видане згідно
з розпорядженням органу приватизації
УЖКГ від 23.02.2001р. № С-145 на ім’я
Пасичинської Тетяни Захарівни та членів її сім’ї Пасічинського Володимира
Михайловича та Пасічинську Ірину Володимирівну, вважати недійсним.

Послуги
№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 0673165901, 050-5614766. Ремонт пральних машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12.
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.
№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ.
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-0285, 097-7795606. Дешево.
№ 709. Ремонт ПРАЛЬНИХ МАШИН,
МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КОФЕ-МАШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-18-10.
№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 0673981097.
№ 870. КОНДИЦИОНЕРЫ. Чистка,
устранение неприятных запахов, дезинфекция. Тел. 050-5346680, Юрий.
№ 865. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ. Ремонт небольших
объемов мягкой кровли, реставрация
балконов. Тел. 477-27-51, 067-9659768.
Лиц. АОО № 424525.
№ 949. Ремонт и установка бойлеров, колонок, госповерка счетчиков
тепла, установка автоматов перенапряжения. Тел. 66-05-47, 098-4842663.
№ 878. Врезка замков. Утепление,
обшивка металлических дверей, лоджий, балконов пластиком. Тел. 40135-15, 098-2413969.
№ 917. Перевезу меблі та ін. послуги вантажників. Недорого. Тел. 401-3105, 067-5671948.
№ 710. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА,
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (более 80 образцов). Профессиональное
художественное оформление. Беспроцентная рассрочка. Срочные заказы от
трех дней. Хранение бесплатно. Благоустройство места на кладбище. Пенсионерам скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 40126-28, 098-0421494.

№ 846. Гранит (каталог – более 90 образцов), крошка, бетон; оградки, столики, скамейки. Укладка плитки недорого
и качественно. Тел. 440-50-39,
401-17-82, 098-1229633, ул. Телевизионная, 1а.
№ 711. ПАМЯТНИКИ. НИКОЛАЕВСКОЕ ШОССЕ, 21. Тел. 401-42-51. РАС
ПРОДАЖА! АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ! КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ ОГРАНИЧЕНО.
№ 713. КРОВЛЯ КРЫШ! Фасадные
работы: ОТДЕЛКА, ПОКРАСКА, УТЕПЛЕНИЕ. Доставка материалов.
СКИДКИ! Тел. 401-32-33, 097-3165445.
№ 698. Спил деревьев бензопилами
(с автовышкой). Порезка, вывоз, корчевка. Продаю дрова круглогодично.
Тел. 098-6929955.
№ 957. Предприятие изготавливает навесы, беседки, козырьки, ворота
въездные (в т.ч. откатные), гаражные,
ограждения (от элитных до сетчатых),
предметы интерьера, двери металлические (в т.ч. с влагостойкими накладками),
ковка. Изделия из МДФ: арки межкомнатные, двери любого размера и цвета. Тел.
401-04-17, 92-29-98, 050-3213250.

Різне
№ 712. ОТДЫХ У МОРЯ! ПГТ Лазурное, ДО МОРЯ 200 м. ТИХИЙ
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ. ТЕЛ. ХОЗЯЙКИ 098-5922038,
Анна Борисовна (посредников просим не беспокоить).
№ 758. КПГМЛ (ПТУ № 37) ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ НА БАЗІ 9-11
КЛАСІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК, ЕЛЕКТРОСЛЮСАР, АВТОСЛЮСАР, ПРОХІДНИК,
МАШИНІСТ ЕЛЕКТРОВОЗУ, ЕЛЕКТРОМОНТЕР, ПРОДАВЕЦЬ. ПЛАТНІ КУРСИ
З ЦИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (3-6 міс.).
СПІВБЕСІДА. СТИПЕНДІЯ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. АДРЕСА: ВУЛ. БИКОВА,
13. Тел. 64-14-54, 64-33-15.
№ 848. Требуется диспетчер, прием
входящих звонков. Тел. 063-2418758.
№ 960. Организации требуются сотрудники (менеджеры по продажам)
для работы в колл-центре (интернетпровайдер), ставка + %, 18-45, гибкий
график. Тел. 097-5560279, 067-6378037.
№ 849. Требуется администраторохранник. Тел. 063-2418758.
№ 850. Требуется исполнительный
директор, оргкадровые вопросы. Тел.
050-2080976.
№ 866. Требуется помощник бухгалтера на первичную документацию. Тел.
063-3624652.
№ 962. Открыто рабочее место диспетчера. Прием входящих звонков
внутри сети, фиксирование и распределение заявок. Тел. 098-2752496.
№ 879. Требуется диспетчер на телефон в офис, можно без опыта работы. Обучение. Доход 1713-3871 грн. Тел. 098-4966310.
№ 880. Требуются сотрудники в офис
для работы с людьми, документами.
Можно без опыта работы. Обучу сама,
карьерный рост. Тел. 097-5785005.
№ 943. ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-КОНСУЛЬТАНТ, ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ, ВЕДЕНИЕ
ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ. ДОХОД
РАСТУЩИЙ. Тел. 067-5865108.
№ 963. На постоянную работу требуется сотрудник с тех. образованием, з/п
3000 грн. + премия. Производство. Телефон отдела кадров: 098-2752496.
№ 966. Для работы в офисе требуется
администратор. Предпочтение бывшим
руководителям, активным пенсионерам. Тел. 068-4181245.
№ 967. Требуется помощник бухгалтера на первичную документацию. Тел.
063-3624652.
№ 944. ОФИС! В ЗВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК.
ДОХОД СТАБИЛЬНЫЙ, РАССМОТРИМ
ВСЕ КАНДИДАТУРЫ. Тел. 067-5865108.
№ 953. ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА С
ОБУЧЕНИЕМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Требуется

З/п 3000 – 3500 грн.

менеджер

по работе с клиентами

Тел. 096-5782827

Розцінки вартості публікації на
сторінках газети «Домашняя газета» матеріалів передвиборної агітації в період виборчого процесу з
виборів народних депутатів України у 2012 році, з урахуванням ПДВ
(за 1 кв.см) – 8 грн. 00 коп.

Доход

3500 – 4200 грн.

Требуется

менеджер по снабжению
Тел. 067-3452685

СПЕЦИАЛЬНОСТИ МЕБЕЛЬЩИКА, З/П
ДОСТОЙНАЯ. Тел. (056)-404-21-28, 0675690079.
№ 954. НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
СТОЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. СОЦПАКЕТ. Тел. (056)-404-21-28,
067-5396688.
№ 959. Оптовому предприятию нужен диспетчер для обработки входящих звонков, работы с текущей документацией. Тел. 096-3981386.
№ 961. В ТЦ требуется заместитель
управляющего. Оплата труда 4000 грн.
+ премия. Опыт работы приветствуется.
Тел. 095-5400684, 098-2752496.
№ 884. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР!
СРОЧНО! Тел. 067-9446864.
№ 887. Требуется оператор на телефон,
2300 грн. Тел. 097-3052016, 095-5401151.
№ 947. Приглашаем на работу. Строительному предприятию для выполнения строительно-монтажных работ на
СевГОКе срочно требуются рабочие
по специальностям: эл. газосварщики, газорезчики, каменщики, бетонщики, монтажники. Опыт работы по
специальности (желательно). Информация по тел. (056)-406-48-43, (056)-40648-45, 096-2488843, 067-2841984. Адрес:
г. Кривой Рог, ул. Г. Романовой, 1.
№ 900. Предлагается жилье для
отдыха в Симеизе рядом с Ялтой. Евроремонт, удобства в номере. Сайт: simeiznatali.com. Тел. 097-1880439, 097-5087809.
№ 871. Радиошкола ОСОУ проводит набор на платные курсы: 1.
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet).
2. Оператор 1-С: предприятие. 3. Секретарь руководителя (делопроизв., ПК). 4. Радиомеханик по ремонту цвет. ТВ. 5. Электрогазосварщик. 6.
Электромонтер. 7. Машинист холодильного оборудования. Для учащихся
школ, вузов по выходным дням работает УПК по специальностям: 1. Оператор
ЭВМ (все офисы, Internet). 2. Секретарь
руководителя (делопроизв., ПК). Адреса: ул. Телевизионная, 10 (ост. «Автовокзал»), тел. 71-23-84, 067-6386563. Филиал: ул. Щорса, 35 (ост. «Пл. Толстого»),
тел. 36-33-10. Лиц. МО Украины № 582911.
№ 971. Тернівський районний суд м.
Кривого Рогу викликає Бистру Оксану
Сергіївну в судове засідання як відповідача у справі за позовом Бистрого Володимира Вікторовича до Бистрої Оксани Сергіївни про стягнення аліментів на
утримання неповнолітньої дитини, яке
відбудеться 30.07.2012 року о 9.00 за
адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, каб. 413 (4 поверх). У разі неявки
справа буде розглянута за відсутністю
відповідача.

8
g Курси валют

станом на 27.07.2012 р.
(грн. за 100 од.)
КУПІВЛЯ

ПРОДАЖ

Долар Рубль
Курс НБУ
УкрСиббанк
ПриватБанк
Промінвестбанк
Райффайзен
Банк Аваль
Форум
Південкомбанк
Укрексімбанк

Євро

799,30 24,50

979,94

807,50
812,50
808,00
812,50
806,50
810,90
808,50
812,50
808,00
811,50
808,00
811,50
806,00
811,00

981,00
1006,00
975,00
1005,00
985,00
1003,00
975,00
1015,00
978,00
1000,00
980,00
1010,00
980,00
1002,00

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

g Лотерея

ДЖЕК-ПОТ
наступного
розіграшу
4 900 000 гривень
номер розіграшу 1179
виграшні номери 25.07.2012
джек-пот 4 550 000.00
18 24 26 35 45 50
СПІВПАЛИ СТАВКИ
6
5
4
3
2

СУМА

0
0
100
1817
16 025

0.00
0.00
269.00
25.00
6.00

g Магнітні бурі
Геомагнітний прогноз

по Кривому Рогу

28-29 липня
28.07.2012 29.07.2012

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

2
2
2
2
1
1
3
3

4
3
4
4
3
3
2
2

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

g Погода

Спекотно

За даними Українського гідрометцентру, у неділю очікується
ясна погода. Температура вночі до
26 градусів тепла, вдень до 36 градусів тепла. Вітер східний та північно-східний, 3-4 м/сек. Атмосферний тиск 747…748 мм рт. ст.
Требуется

менеджерконсультант

Обучение. Доход 2800 грн.
Тел. 067-3452671
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g Фінал акції «Подарунки від «ЧГ»

«Завдяки «Гірнику»
побачу Карпати...»
Минулого четверга переможці червоногірничанської акції були запрошені до редакції для
отримання своїх виграшів. До нас завітав й один
з головних переможців – Василь Лященко з вул.
Авіаційної, 6, який виграв путівку до Ворохти.
Звісно, ми не могли не попрохати його поділитися
своїми враженнями від такої події.
– Чесно кажучи, перемож- ня з відпусткою чи просто візьцем червоногірничанської ак- му скільки треба відгулів та й
ції стаю не вперше, – розпо- гайда в Карпати, на тамтешню
відає В. Лященко. – Бо кілька природу й гори подивлюсь.
років тому вже виграв у такій Оце мені буде справжнє задоакції, тоді це було п’ять кіло волення. За що щиро дякую
грамів гречки, а нині – голов- «Гірнику», з яким ішов донині
ний приз: путівка до Карпат. та й далі йтиму по життю.
За освітою я геолог і приїхав до
А ми нагадуємо криКривого Рогу за направленням
воріжцям, що передплата
одразу після закінчення геофакультету Дніпропетровського
на «Червоний гірник» не
гірничого інституту ще в 1974закінчується ніколи й уже
му. Відтоді, до слова кажучи, й
нині ви можете оформити
читаю «Червоний гірник» – ось
передплатний абонемент
уже майже чотири десятки родля отримання міського
ків. Пройшовши шлях від бурильника до головного інжевидання, починаючи з веренера «Кривбасгеології», нині
сня. Тим більше, що приємні
восьмий рік на пенсії, але просюрпризи для наших читачів
довжую працювати на рідному
не скінчилися, а все тільки
підприємстві механіком у майпочинається.
стернях.
Так склалося, що доля кидала
мене по всіх усюдах – Киргизія
й Казахстан, Сибір і Урал тощо,
а ось у наших українських Карпатах побувати не довелось,
хоча давно цього бажав. Здавалось би, як може звичайний
пенсіонер з його невеликими
статками про таке навіть мріяти? Але ж таки може, якщо
постійно читає «Червоний гірник» та регулярно бере участь
в акціях для передплатників.
Мій приклад – яскраве тому
підтвердження.
Тож зараз на роботі вирішу питан-

Бабусина інтуїція
Коли прийшло літо, Марина Георгіївна підрахувала: можливості
звозити сина на море немає, путівку в табір цього року теж не отримати. «Не бачити тобі, Дмитрику,
курорту цьогоріч як своїх вух».
Залишалося тільки спостерігати,
як день у день п’ятнадцятирічний
хлопець сидить за комп’ютером.
Може, і змирились усі з таким
станом речей, та тільки не бабуся
Вікторія Степанівна. «А якщо спробувати?» – подумала вона, побачивши оголошення в «ЧГ» про розіграш
призів. Серед них якраз значилася
дитяча путівка на Азовське море…
Пані Марина прийшла до редакції в більш як піднесеному настрої. «Ще й досі не віримо, що це
правда». Ще б пак – уперше взяли
участь у розіграші призів від «ЧГ»
і фортуна їм не просто посміхнулась, а подарувала саме те, заради
чого все й почалося.
– Скільки себе пам’ятаю, до
нас завжди приходив свіжий номер «Гірничка». З дитинства це
запам’яталось. Та в розіграшах
ніколи участі не брали й не думали про це. Але тепер мама настільки хотіла виграти путівку на
Азовське море для внука, що постійно мені говорила: не забудь
передплатити, не спізнись віднести ксерокопію. Вона дуже цього

прагнула і з-поміж інших намітила
саме той приз, який нам найбільше
потрібен, – розповідає Марина Дяченко, викладач Криворізького медколеджу, у минулому – педіатр.
Шосте чуття бабусю Вікторію
Степанівну не підвело. «Ми не можемо не виграти. Бо нам це найбільше потрібно», – думала колишній інженер-конструктор.
– Ми все зробили, як бабуся командувала, – продовжує наша читачка Марина. – Тепер не пропустимо таких шансів.
На розіграш Дяченкам прийти
не вдалося. Та коли одержали су
ботній номер з іменами переможців, бабуся першою ж кинулася
перевіряти. «Усі йдіть сюди!» – загукала вона.
– Я не повірила своїм очам, – з
посмішкою розповідає Марина
Дяченко. – Для нас це така радість!
Та я про цей випадок онукам буду
розповідати. Ми всі дуже раді,
що Дмитрик вирветься з міста на
морське узбережжя.
А між тим, наша уважна читачка
Вікторія Степанівна вже намітила
собі в «Гірничку» рецепт нового
салату «Грибна галявина», який
нещодавно виграв конкурс «Кращі рецепти від читачів». То що, пані
Вікторіє, може, і на кулінарний конкурс свій рецепт надішлете?

Едуард БІЛИК, Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Оголошення

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» повідомляють, що для проведення ремонтних робіт в період з 06.08.2012 р. по 10.08.2012 р.
можливі тимчасові (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:
Коротченка, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, ТРП №67, Перукарня, «Укртеле- 1-29, 2-6; вул.Тюльпанів, 2-16, 3-15; вул.Чудська, 54, вул.Кіровоградська, 78-82, Чорногорська, 2-48, Ширван-Заде, 1-49;2-18, Азіна, 1-37;2-18, Ольком», ПП «Безверхий», ПП «Боровик», ПП» Кольцова», кафе, банк, сауна, 41-79, 52-78, 109; 81-117, 94-114; 82-96, 96а, 96Б; вул.Блока, 14-42, 7-23; ховського, 3-45;2-34, Паровозна, 1, Павлоградська д.38-а;38;90;41-103,
ЖЕУ №17, «ПриватБанк», хімчистка по вул. Коротченка, продовольчий вул.Акопяна, 10-22, 17-43; Гаріна, 1-7, 2-10; вул.Берлінська, 1-21, 2-16; Янки-Купали, 106; 108; 110; 111; 115, Львівська, 1-37, Лугова, 32-48;123,
магазин, вул. Мирівська, дит. садок № 115, насосна станція, вул. Квітко- вул.Весіння, 1-29, 2-34, вул.Рибалка, 3-21, 2-22, 1-19, 2-20, вул.Діккенса, Муромська, 40-64;57-79, Кубинська, 110-134;105-131, Літке, 94, Чорнова, 26, вул. Грицевця, 10, теплопункт, вул. Грицевця, 10А, вул. Грицевця, 2-8, 8а, вул.Українська, 87-95, 91, 144, 152-226, 97-127, 182, 188, 109; морська, 36а-80;35а-79, Ст.Більшовиків, 36а-38а, Чебишева, 1-25;2-22,
магазин, вул. 23-го Лютого, 111, 113, вул. Щорса, 40, 42, пров. Барано- вул.Фурманова, 40, 44; світлофор, відділення ощадбанку; вул.Тропініна, Цитрусова42-62;35-65, Вольтера, 35-49;40-56, 1-35;2-34, Петриківська,
вицький, 1, 2-30; вул. Вересаєва, 3, 5; вул. Індустріальна, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 1-5, 2-6, Шевченка, б2-20, 3-29; вул.Свердлова, 100, 110, 98-108, 120, 11а-65;14-42а, 42; 6а, Достоєвського, 1-37;18-60; Лобачевського, 2-38;
6, 8; вул. Кисловодська, 28, 26-52, 41-71; вул. Шапошникова, 1-24; вул. 122, 126, 162; вул.Кравченка, 2-22, 1-7, Дренажна насосна , 2вв; вул. Іванівська, 4;8;22-24, 26-46; Кириленка, 29, 35, Малоархангельська,
Горно-алтайська, 1-6; вул. Шухова, 1-40; вул. Якушкіна, 1, 2, 4, 6, 8; вул. Ма- Шевченка, 1; вул.Фурманова, 1-27.2-22, СТО; СШ №28; котельна СШ 4а; 7а, 9а; 25-51; 26-50, Янки Купали, 27-51;20-44;55;59/2;48-50, Літке,
линова, 1-24, 23, вул. Кальмана, 1-12; вул. Гомельська, 1-7, вул. Гомера, №28; вул.Українська, 95; автомийка , 1й ввід, 2й ввід, вул.Українська. 43;15-41;12б-46;54а;42а, Хетагурова, 1-35; Ванди Василевської, 2-38,
1-46; вул. Вересаєва, 1-40; вул. Майкопська, 3-37, 8-44; вул. Індустріальна, 148, автомийка «ПітСтоп», вул.Аненка, 1/1, 1/3, 1/4, 9-11, 15-21; вул. Нобелівська, 2-30, Вільна, 67, Бердянська, 51-55;47;49, Курганська,
7, 9, 10, 11, 12, вул. 23-го Лютого, магазин, ігрові автомати, вул. 23-го Лю- Карла Лібкнехта, 14, Готель по Карла Маркса, 51, Житловий будинок 3-23;31;37;39;10-30;40;2-6;2б, Світлогірська, 1-67; Гірничорятувальна,
того, пекарня, вул. 23-го Лютого, шахтоуправління, вул. 23-го Лютого, 30, пр.Карла Маркса, 47, пр.Карла Маркса, 49 (хімчистка), пр.Карла Маркса, 13;14, Тольятті 2-8;3-11, Кузнечна, 2-18;3-19, Перова, 1-56; Пічугіна,
32; вул. Кемерівська, 2, АЗС, магазин, гараж по вул. 23-го Лютого, вул. 47а, 49, пл.Визволення, 3; вул.Дунайська, 2а-38, 1-41, гаражі; економіч- 2-7; Оленецька, 1-36; Рубльова, 19;20, 7-22, Світлогірська, 84-114; МагніУніверсальна, 6-20, пров. Корсуньський, 13-33; 44-62, вул. Шульги, Нагір- ний інститут, тур «Гольф», Кафе «Картопляна хата», кафе «Андеграунд», тогорська;22;23;24;25;27;28;30, Паркова, 1-13;СШ-58, Упіта, 51, 74-80; 53,
на, Інгулецька, Шубіна, Штрауса, вул.Гріна, 9, 11, 10, 12, 18; вул.Горійська, пр.Карла Маркса, 47 , ФОП Лукаш, б-р Вечірній 1, 2, 3, Середня школа Мелешкіна, 2-6, 8-10; Лугова, 50-72;125-173; Кубинська, 136-158;133-157,
2-13, 3, 7, 9, 11, 19, вул.Далека, 22, 24Б, 21-37, 24-42, СКЗ, ТЗК, ФОП № 19, Насосна № 40 б-р Вечірній, АТС-64 б-р Вечірній, вул. Водоп’янова Янки Купали, 110а-162;113-161; Малоархангельська, 133-135;119;126; ЛітДесятник; вул.Дюма 1-49, 2-42; вул.Маршрутна, 23, 25, 38; вул.Маршрут- 3, 4а, б-р Кірова 6, Дітячий садочок № 67, вул. Качалова 32, Інтернат № ке, 122-136;113-129, Криничанська, 2-24;1-25; Щукіна, 4-24;25-45а;1-19;
на, 1-21, 2-36; Муравйова, 1-15, 2-14; вул.Городовікова, 2-14, 3-17, 1; вул. 7 вул. Качалова, Мудрьонівська, 1;2;4, 6-38;3-47, Давидова, 1-37, 2-32, 25-річчя Жовтня, 26-46;27-47, 4-20;3-21; Іскрівська, 48-106, 1-37; ТранзитБілоруська, 1, 5, 7, 2, 3а, вул.Далека, 1-19, 2-20; вул.Тянь-Шаньська, 1-9, Шулейкіна, 1-32; 2-30, Довгорукого, 1, 3-33; 2-10, Чижевського, 1-19; на, 2-24;12а, Кишинівська, 2а-16;1а-17; 22-42;21-41, 57-91;56а-92. Виба2-6; вул.Гріна, 2-40, 1-37, 55-65; вул.Черемшини, 1-53, 2-48; вул.Постоя, 2-30, Андерсена, 1-17; 2-16а, Узбецька, 1-11; 2-22, Самойлова, 66-76, чаємося за викликані незручності.
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