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•Червоний гірник•

Голова Дніпропетровської обл
держадміністрації Олександр
Вілкул провів урочисту зустріч
із відмінниками навчання серед
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Губернатор привітав 120 юних сти
пендіатів, у числі яких 100 учнів шкіл
та 20 студентів навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації, із закінчен
ням навчального року з високими ре
зультатами та Міжнародним днем за
хисту дітей. Відмінники отримали від
обласної влади стипендії, пам’ятні
подарунки та квіти.
«Сьогодні в цій залі зібралися кра
щі з кращих. Сто двадцять розумних,
сильних і впевнених у собі юнаків та
дівчат, які рухаються вперед і досяга
ють поставленої мети. Така розумна
молодь вкрай потрібна і нашому ре
гіону, і нашій країні!» – сказав Олек
сандр Вілкул.

Пільгові кредити
на житло
За завданням губернатора
Олександра Вілкула, на Дніпро
петровщині в усіх дозвільних
центрах міст і районів впрова
джено «єдине вікно» з надання
консультацій та допомоги жите
лям області на отримання піль
гового кредиту для придбання
житла під 3% річних.
Як повідомили в управлінні преси та
інформації ОДА, програма пільгового
іпотечного кредитування реалізується
в рамках Соціальних Ініціатив Пре
зидента України Віктора Януковича.
Ця Соціальна Ініціатива Президента
України створює можливості для гро
мадян придбати житло в кредит лише
під 3% річних. Термін кредитування
– 15 років. Максимальна ставка кре
диту – 16%, з яких 13% компенсує
держава. Це дасть можливість людям
скористатися допомогою держави для
поліпшення житлових умов.
Всього по області за завданням
губернатора через дозвільні центри
вже опрацьовано звернення більше
2,5 тисячі громадян, які потребують
поліпшення своїх житлових умов.
«Ощадбанк» уже підтвердив намір з
надання іпотечного кредиту першим
20-ти позичальникам.
Підготував
Володимир Скіданов.

Сонце, «Сонячний» і я!

Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Читайте 2 стор.

g Оголошення

g Реклама

Шановні мешканці міста,
прилеглих районів та селищ!

ТЦ «Мега Дом»

Цены

КОНДИЦИОНЕРЫ

снижены

401-28-62;

096-279-21-21

В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗВІДСОТ
КОВОГО КРЕДИТУВАННЯ за національною
програмою енергозбереження.
Безвідсоткові кредити надаються виключно
на металопластикові вікна та двері з високо
якісних профілів VEKA, DECEUNINCK та REHAU
виробництва Німеччини та Бельгії з підвище
ним коефіцієнтом енергозбереження. Можли
ве 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 висококва
ліфікованими спеціалістами підприємства
«ВІКНОПЛАСТ» виконується БЕЗКОШТОВНО.
Пільговикам та пенсіонерам надається до
даткова знижка 2%.
Зверніть увагу, при монтажі вікон в зимо
вий період використовуються високоякісні
герметики Penosil (Німеччина), що гаран
тують якісний монтаж при температурі до
мінус 180С.
У разі виникнення зауважень щодо
якості обслуговування, ви можете звер
нутись 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.

Запрошуємо
до діалогу!

5 червня 2012 року
відділом дозвільно-по
годжувальних процедур
виконкому міської ради
проводиться телефонна
«гаряча лінія» щодо існу
ючих, на вашу думку, про
блемних питань в отри
манні адміністративних
послуг у муніципальному
центрі послуг м. Кривого
Рогу, нового в законодав
стві щодо дії дозвільної
системи у сфері господар
ської діяльності.
Ваші запитання ви
зможете надати за теле
фоном: 92-25-94, з 9 до 15
години.
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g Літня тема

Сонце, «Сонячний» і я!

– Я тут уже вчетверте. За минулі роки навчилася танцювати
тектонік, читати реп і виграла турнір з шахів, – підсумовує
здобутки одинадцятирічна Марійка. – Але найкраще –
знайшла стільки нових друзів…
Літо для неї почалося, як
не дивно, вже з кінця весни.
У передостанній день травня в дитячому оздоровчому таборі «Сонячний», де
разом зі своїми друзями з
4-го загону відпочиває дівчинка, символічно запалили вогнище та відкрили
першу зміну сезону-2012.
Тут протягом першого заїзду 254 дитини проведуть
«літо в стилі Євро».
Усі десять загонів вишикувалися на парадну лінійку. На відкриття чергового
літнього сезону в «Сонячний», що розташований
поблизу Гурівського лісу,
завітали почесні гості – заступник міського голови
Валентина Бєрлін, начальник управління освіти та
науки виконкому міськради Наталія Касимова і де- новенький тенісний стіл та міщення та басейн. Він
путат міськради Юрій Яро- супутникова антена.
як новий – діти з нетервий. Завітали з приємними
– Табір підготували гарно, пінням чекають, щоб виподарунками. Серед них – добре відремонтували при- пробувати його, – комен-

тує Валентина Бєрлін.
– Тут облаштували тренажерний майданчик,
встановили супутникову тарілку. Тож діти
матимуть змогу дивитися супутникове телебачення, якщо
буде непогода. На харчоблоці встановлено систему доочистки води. А ще на них
чекає багато цікавих і зміс-

g «Хай дзвінким буде дитячий сміх!»

Побачити звук

Коли люди, як заведено казати, перебувають на своєму
місці – вони завжди щиро віддані улюбленій праці, незалежно від «червоних» дат. Це сповна стосується персоналу Криворізького спеціалізованого будинку дитини.
Доброчинна
допомога
по- редодні Міжнародного дня захисту
справжньому чуйних серцем також дітей.
не залежить від календаря, скоріше,
Директор закладу Олена Матвєто ще одна добра нагода проявити єнко звикла до візитів благодійників
турботу. Так трапилось і нині, напе- із Партії регіонів. Нещодавно йшла
мова про необхідність особливого
піклування про малят з ослабленим
слухом, така вада іноді серйозно заважає розумовому розвитку. Пройшло зовсім небагато часу, і клопіт
залишився в минулому. Голова міської організації Партії регіонів, депутат Дніпропетровської обласної ради
Костянтин Павлов потурбувався
про те, аби надати Будинку дитини
комп’ютерне обладнання і програмне забезпечення для впровадження дефектологічного навчального
комплексу «Біологічний зворотний

зв’язок»: дитя бачить на моніторі змодельовані звуки, навіть не до
кінця уловлюючи слухові інтонації,
можна дієво корегувати вимову.
– Досить єдиний раз тут побувати, і розумієш, що завжди повертатимешся до цих дітей, – сказав
Костянтин Павлов. – Я запропонував започаткувати постійну акцію
«Хай дзвінким буде дитячий сміх!»,
однопартійці гаряче її підтримали.
Депутати від Партії регіонів обласного, міського, районних рівнів не
минули турботою жодної подібної
дитячої установи. Я впевнений:
кожний з нас докладе всіх зусиль,
щоб наповнити життя дітей добротою і щастям.
Тарас Затульний. Фото Олександра Портнягіна.

g Перемога

Дільничний пункт міліції в Довгинцівському районі – найкращий
у всій Дніпропетровщині
З приємністю повідомляємо, що дільничний пункт міліції До
вгинцівського райвідділу внутрішніх справ за підсумками конкурсу
визнано кращим у Дніпропетровській області. Про це проінформу
вав криворізьких правоохоронців в урочистій обстановці заступник
начальника управління громадської безпеки – начальник відділу
дільничних інспекторів міліції ГУ МВС України у Дніпропетровській
області полковник Ігор Внуков. Він вручив співробітникам вище
названого пункту перехідний вишитий вимпел та подякував за сум
лінну службу. А ті у відповідь не без
гумору запевнили: «Вимпел не стане
перехідним, бо ми не збираємося
втрачати взятих позицій!»
Нагадаємо, що дільничний пункт
міліції обладнаний за європейськи
ми зразками завдяки вкладеним
коштам міської влади і депутатів
Партії регіонів.

Микола Крамаренко. Фото Олександра Портнягіна.

товних заходів. Я думаю, що Щоб не відставати від додіти, які сюди потрапили, рослого чемпіонату, який
отримають велике задово- от-от розпочнеться в Укралення, відпочинуть, на сві- їні, тут вирішили провести
жому повітрі наберуться сил лісний футбольний уїк-енд,
разом із сонечком, із пташ- футбольний фотоквест та
ками, із таким прекрасним власне Євро в «Сонячному».
лісом, який знаходиться по– Поки що готуємося
руч. І з превеликим задово- до «Хвилини слави». Тут
ленням повернуться сюди треба буде показати за
наступного літа.
хвилину свій талант, – поДнями, до слова, літній діловому розповідає десясезон відкрився і в дитя- тирічна Наталка. – Я, начому таборі «Слава», що в приклад, вмію танцювати.
Скадовську, а 12 червня ди- Взагалі-то, ми тільки потячий сміх залунає і в «Кор- знайомилися, але зробимо
чагінці». Для «сонячних» же все, щоб наш четвертий задітей уже готовий розклад гін переміг.
розваг. Тут заплановано і
Ну а дорослі докладуть
капелюхові вечірки, і День усіх зусиль, аби Наталці
квітів, і свято печеної карто- та всім іншим дітлахам у
плі, і своє «Євробачення». вересні не вистачило й зоОсоблива увага – на радість шита на розповідь «Як я
хлопцям – футбольній темі. провів літо».
Анна Родічкіна. Фото Олександра Портнягіна.

g До Міжнародного дня
захисту дітей

Серця віддаємо
дітям
Сонцями сяяли
в Саксаганському районі
в затишному
сквері імені
Артема обличчя щасливої
дітвори: для
них нарешті
прийшло дов
гождане літо!
Зі святом, з початком канікул їх
від душі вітали голова Саксаганської
районної у місті
ради Валерій Беззубченко і депутат
Дніпропетровської
обласної ради, Почесний
громадянин Кривого Рогу
Юрій Любоненко.
Поважні керівники побатьківськи побажали хлопчикам і дівчаткам під час
відпочинку оздоровитися,
набратися сил, щоб восени
зміцнілими знову сісти за
шкільні парти. А Юрій Любоненко ще й подарунки обдарованим діткам вручив –
аж 4 велосипеди. Не забув
він і про матусь, які всі сили
і знання віддають дітям.
Вони отримали з його рук
цінні подарунки.
– Влада у Кривому Розі
завжди дбала і дбає про
підростаюче покоління, –
сказав, зокрема, Юрій Вікторович. – Ми першими

в Україні створили дитячі притулки, залишаємося
поки єдиним містом у країні, котре утримує в комунальній власності два сучасні, комфортабельні дитячі
табори літнього відпочинку – на узбережжі Чорного
моря і в Гурівському лісі. Це
дозволяє протягом трьох
літніх місяців оздоровити
всіх дітей-сиріт, хлопчиків
і дівчаток з багатодітних родин, а також обдарованих
школярів.
Мандруючи алеями скверу, дивлячись на те, як веселиться, творить, змагається юнь, і сам наповнюєшся
прагненням творити для дітей добро.
Микола Крамаренко. Фото Андрія Трубіцина.

•Червоний гірник•
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g Учора

g Лист до редакції

Диплом з відзнакою

С благодарностью
за чудесный праздник

Цьогоріч Криворізький національний
університет загалом випускає більше
чотирьох тисяч студентів, з яких понад двісті отримали дипломи з відзнакою. Тож учорашнього ранку в
Палаці молоді та студентів відбулось
урочисте вручення кращим випускникам тих свідоцтв про вищу освіту, які
в народі донині звуть «червоними».
І хоч від сьогод
ні вони вже є фахів
цями гірничорудно
го, педагогічного або
економічного напря
му, та в.о. ректора КНУ
Микола Ступнік по
бажав своїм вихован
цям ніколи не припи
няти навчання та са
мовдосконалення, що
в дорослому житті по
вернеться сторицею у
вигляді зростання фа
хової майстерності та,
як наслідок, підйому по
кар’єрних сходинках.
– Це хвилюючий
для всіх нас момент,
– зазначив М. Ступ
нік. – Адже в цій залі
зібралися кращі пред
ставники студентства,

мрія кожного викла
дача, який у вас бачить
результати своєї пра
ці, що приносить ва
гомі наслідки. Переко
наний, ви і в подаль
шому гідно нестиме
те звання випускників ний. – Він, до слова ровщину і всю Украї
нашого університету, кажучи, теж випуск ну. Зі святом, шанов
своїми досягненнями ник цього навчаль ні випускники, добра
прославляючи його ного закладу. Тому вам, здоров’я, благо
ім’я.
з упевненістю можу получчя та всіляких
– Голова Дніпропе стверджувати, що рі гараздів!
тровської облдерж вень підготовки в уні
Вручення дипломів
адміністрації Олек верситеті
високий. супроводжувалося ви
сандр Вілкул передає Зі свого боку, також ступами творчих ко
вам свої щирі приві як батько, хочу щиро лективів, теплими на
тання з нагоди цьо подякувати батькам путніми словами та
го свята, – зазначив нинішніх випускни оплесками на адресу
присутній на урочис ків, які виховали таку вчорашніх студентів.
тостях перший зас славну молодь, котра Попереду в них – усе
тупник
губернато прославлятиме Кри життя, перший крок
ра Вячеслав Задорож воріжжя, Дніпропет до якого вже зроблено.
Е. Місцевий. Фото Олександра Портнягіна.

Передплатіть газету та візьміть участь у традиційній акції

«Подарунки від «ЧГ»
✓ 2 путівки у Ворохту
✓дитяча путівка на Азовське море
суперПодарунки

(Карпати)
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«Майские праздники! Майское солнце и майский дождь. И главный майский праздник – День Победы! Эти слова наполняют душу радостью, теплом,
благодарностью и напоминают о долге
перед победителями в Великой Отечественной войне.
Население нашей страны и нашего
города, в частности, еще живет впечатлениями о празднике Победы. Было проявлено много внимания, участия
и любви к воинам-освободителям. Особенно запоминающимся событием стало торжественное собрание участников Великой Отечественной войны в
театре имени Тараса Шевченко. Оно
было истинно торжественным. При-

ветствия главы города Юрия Вилкула
и архиепископа Криворожского и Никопольского Ефрема были очень теплыми
и емкими по содержанию. А концерт был
наполнен теплом и уважением к участникам Великой Отечественной войны.
Песня, написанная и исполненная местным композитором, заслуженным артистом Украины Алексеем Грицишиным,
вызвала слезы и шквал аплодисментов.
Просим редакцию напечатать в газете нашу огромную благодарность за чудесный праздник.
Нина Маршаленко
от имени ветеранов
Великой Отечественной войны
участка № 4 КП «ЖЭО № 35».

g Нам відповідають

Дах відремонтують,
а з іншим – проблем нема
До редакції Криворізької міської
комунальної газети «Червоний гірник» надійшов лист Наталії Шпак та
ще декількох мешканців буд. 61 на
вул. Димитрова щодо проблемного
стану труб у підвалі, електрощитової та покрівлі згаданого будинку.
Цей лист було направлено до виконкому Дзержинської районної у
місті ради, звідки ми одержали таку відповідь:
«Управителем вищевказаного житлового будинку та його прибудинкової території є комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація №8».
За його інформацією, працівниками зазначеного підприємства проведено обстеження покрівлі будинку та встановлено,
що потребує ремонту пелена з листового заліза в обсязі 28 п. м. Графіки поточного ремонту КП «ЖЕО №8» на 2012 рік сформовані у грудні 2011 року згідно з актами
обстеження будинків та зверненнями, які

надійшли від мешканців будинків. У зв’язку
з тим, що звернення з питання ремонту
покрівлі від мешканців зазначеного будинку надійшло у квітні поточного року, роботи по ремонту пелени покрівлі будинку
буде включено КП «ЖЕО №8» до плану поточного ремонту на 2013 рік.
Працівниками КП «ЖЕО №8» проведено обстеження електрощитової будинку.
Встановлено, що електрощитова будинку знаходиться в задовільному стані, фактів перепаду напруги не встановлено.
При обстеженні підвального приміщення будинку встановлено, що підвальне приміщення сухе, трубопроводи
холодного водопостачання та опалення знаходяться в робочому стані, поривів та протікань на трубопроводах не
виявлено, що підтверджено картками
оцінки якості розгляду звернення з підписами мешканців будинку.
Голова Дзержинської районної
у місті ради Сергій Степанюк».

g Міжнародна конференція

Яку землю залишимо наступним поколінням, або
Чому варто чути наукову еліту і діяти

У Палаці молоді та студентів з великим успіхом пройшла 15 Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості і суспільства», яку організатори
присвятили 90-річчю Криворізького тепер
вже національного університету і 80-річчю
Дніпропетровської області. Форум зібрав
найавторитетніших фахівців гірничої та металургійної галузі з країн близького і далекого зарубіжжя.
У науковому зібранні
взяли участь і привітали
учасників перший заступ
ник голови Дніпропетров
ської обласної держав
ної адміністрації Вячес

лав Задорожний, секретар
Криворізької міської ради
Сергій Маляренко.
Вони нагородили почес
ними відзнаками багатьох
відомих у місті та в Україні

науковців, які доклали чи
мало зусиль для модерні
зації підприємств, безпеч
ної праці трудящих, по
ліпшення екології: Миколу
Ступніка, Павла Федорен
ка, Альберта Азаряна, Ге
оргія Губіна, Віктора Си
доренка та інших.
– Усі ви свідки, що керів
ництво Дніпропетровщи
ни взяло курс на освоєн
ня нових технологій, а це
дозволяє не лише вивес
ти на передові рубежі гір
ничу та металургійну галу
зі, а й суттєво змінити не

гативний вплив потужних «Метінвест Холдинг» Ми лення оточуючого середо
виробництв на довкілля, кола Іщенко, директор інс вища.
– сказав, зокрема, перший титуту «Кривбаспроект»
– Маємо повсякчас
заступник губернатора об Володимир Перегудов, за жити думкою про те, яку
ласті. – У регіоні впрова відуючий лабораторією землю залишимо після
джуються безпечні, най Криворізького національ себе наступним поколін
ефективніші технології ви ного університету Аль ням, – закликав викону
робництва, будуються нові берт Азарян... У їхніх ви ючий обов’язки ректора
заводи. Приміром, лише в ступах та виступах інших КНУ Микола Ступнік.
2011 році з метою енерго науковців рефреном про
Вчені предметно розгля
збереження і підвищення ходила думка, що маємо не дали насущні проблеми в
екологічної безпеки в під лише нарощувати вироб 16 наукових секціях, огля
приємства області, переду ничі потужності комбіна нули виставку «Гірничосім гірничо-металургійно тів, заводів і фабрик, а всі металургійний комплекс.
го комплексу, інвестовано ляко дбати про оздоров Передові технології».
понад 1 мільярд гривень. І
це вже дало результати: об
сяги викидів шкідливих ре
човин в атмосферу по міс
ту Дніпропетровську змен
шилися на 15 відсотків, а
по Кривому Рогу – на 9 від
сотків. Зауважу, що всього
в рамках екологічної про
грами по Кривому Рогу
буде реалізовано понад 100
ефективних проектів.
Про втілення в практи
ку найпередовіших розро
бок говорили у своїх допо
відях директор Гірничо
добувного дивізіону ТОВ
Микола Крамаренко. Фото Олександра Портнягіна.
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g Задля комфортного проживання

g Ювілей події

Новий сквер стане
центром дозвілля

Спомин про «анадир»
восени виповниться 50
років відтоді, як спалахнула
Карибська криза. Світ опинився на грані термоядерного конфлікту.

У сквері імені Лесі Українки, що біля Криворізького коледжу економіки та управління, в урочистій обстановці було відкрито
пам’ятний знак на честь славетної української
поетеси.
Минулої середи до студент
ської молоді завітали голова
Криворізької міської органі
зації Партії регіонів, депутат
облради Костянтин Павлов,
голова Жовтневої райради
Володимир Коритнік та депу
тати райради.
– Нинішня подія має ве
лике соціальне та культурне
значення як для Жовтневого
району, так і для міста, – на
голосив Костянтин Павлов. –
У цьому сквері ми створимо
по суті нове студентське пар

2012 року

й натхненню молоді ми спіль
ними зусиллями зробимо на
ше рідне місто ще зеленішим і
кове містечко. І втілимо цей красивішим. І кожен з нас, на
проект у реальність спільни ші діти, онуки будуть пиша
ми зусиллями. Загалом, сис тись тим, наскільки Кривий
темна робота з благоустрою Ріг став комфортнішим для
проводиться по всьому нашо проживання.
му місту і Жовтневому райо
– За ініціативи та підтрим
ну зокрема.
ки міської організації Партії
В останні роки вже не впіз регіонів, підприємств дивізі
нати парки імені Б. Хмель ону «Метінвест», студентства
ницького, 50-річчя Радянської коледжу сквер буде облашто
України, котрі стали ще гарні вуватись поетапно, – пояс
шими. Проводяться в районі нює Володимир Коритнік.
суботники з благоустрою. Пе – Планується збудувати ди
реконаний на всі сто відсотків, тячий майданчик, розбити
що завдяки потенціалу, енергії клумби, поставити лави для
сидіння, щоб мешканці мі
крорайону 129 кварталу мо
гли сюди приходити відпочи
вати родинами.
Як зазначив директор коле
джу Леонід Філевич, ще в 2001
році (на славний ювілей вели
кої української поетеси) було
закладено цей сквер, студен
ти тоді висадили перші дерев
ця. І кілька років сквер «під
німався», відтак він отримав,
так би мовити, своє друге на
родження після встановлення
пам’ятного знака. І мешкан
ці житломасиву Рибасового
зможуть тут набиратись жит
тєвих і духовних сил.
Віталій Ткачук. Фото Олександра Портнягіна

Якби не здоровий глузд керівни
ків двох потужних держав, плане
та могла перетворитися на суціль
не пекло, де не було б місця нічому
живому. І все через події на Кубі.
Американці проспали зміну
влади на острові, а коли зро
зуміли це, обклали соціаліс
тичну країну блокадою. За Фі
деля Кастро заступився лідер
СРСР Микита Хрущов. Він
прагнув на практиці показа
ти-таки янкі «кузькіну матір».
Стратегічними ракетами під
силив свої бурхливі промови.
На кораблях та літаками на далеку
Кубу попливли-полетіли військо
ві спеціалісти. В основному, ракет
ники. Серед них і криворіжці. Во
ни добре пам’ятають про операцію
під кодовою назвою «Анадир». Чо

му в Генеральному штабі
те дійство нарекли холод
ною північною назвою, і
досі невідомо. На щастя,
конфлікту вдалося запо
бігти. З тих часів піввіку
спливло. Громадська ор
ганізація ветеранів подій
на Кубі часів Карибської кризи вста
новила спеціальну відзнаку – ме
даль «50 років стратегічної операції
«Анадир». Право вручити цю наго
роду надано голові міської ради ве
теранів Миколі Дабіжі.
Один за одним підходили до ньо
го криворізькі «кубинці»: Михайло
Білоусенко, Роман Бондар, Станіслав
Бойко, Анатолій Доренко, В’ячеслав
Єфіменко, Анатолій Кириченко,
Анатолій Кошовий, Василь Осипов,
Василь Таран, Борис Трюхан та Гліб
Юхименко. За Віктора Нагайка та
Олексія Годлевського пам’ятні меда
лі одержали їх дружини.
На цій зустрічі ми домовилися, що
наші любі ветерани негайно засядуть
за мемуари. Мало ми знаємо, що на
справді коїлось на Кубі восени 1962
року, півстоліття тому.
Володимир Бухтіяров. Фото Олександра Портнягіна.

g Громадсько-богословський форум

Мова Церкви – голос молитви
Минулого вівторка Палац культури ім. Артема приймав єпархіальні читання, приурочені пам’яті святих Кирила та Мефодія і Дню
слов’янської писемності та культури. У фойє
розгорнулись виставки робіт майстрів місцевої іконописної школи, церковних стародруків – найунікальнішими перлинами безцінної колекції були два Псалтирі 1646 року
видання.
Відкрився захід спіль
ною молитвою під супро
від акафісту на честь Бо
жих угодників у виконанні
камерного хору факульте
ту мистецтв педагогічно
го інституту Криворізь
кого національного уні
верситету
«Крещендо».
Вихованці народного ху
дожнього колективу «Те
атр мод «Дебют» костюмо
ваною композицією мов
повернули плин часу до
вікопам’ятного сходження
віри Христової на Дніпро
ві схили.
Перший заступник місь
кого голови, голова міської
організації Партії регіонів,
депутат
Дніпропетров
ської обласної ради Кос
тянтин Павлов наголосив,
звертаючись до присутніх,
на важливості об’єднання
зусиль суспільства у спра

ві збереження культурних
традицій:
– Виховання має від
буватись як у храмах, на
вчальних закладах, так і
в родинах. Партія регіо
нів вважає своїм першо
черговим громадянським
обов’язком підтримува
ти всі починання, спрямо
вані на духовне збагачен
ня молоді. Бажаю авторам
доповідей вдалих висту
пів і натхнення в розкрит
ті багатогранної спадщи
ни Кирила та Мефодія, ко
трі принесли світло писем
ності та знань на терени
Київської Русі.
Благословив форум ар
хієпископ Криворізький
та Нікопольський Єфрем:
– Уперше на високому
рівні спільно з міською
владою проводиться бо
гословсько-громадський

захід, присвячений вели
ким просвітникам. Апос
тол Павло заповідав: «Зга
дуйте наставників ваших,
які проповідують Сло
во Боже, не зважайте на
кончину їхню – наслідуй
те їх». Коли аналізувати
культурні цінності сучас
ного суспільства, не мож
на забути подвиг першо
вчителів слов’янських на
родів, і нині варто звер
нутись до тих духовних
витоків. Мова Церкви –
голос молитви і спілкуван

ня з Богом, творіння ес
тетично довершене. Сьо
годнішня подія покликана
відкрити глибочінь скарб
ниці одвічної мудрості та
сприяти моральному про
будженню молодого поко
ління. Церква задоволе
на плідною співпрацею з
освітніми, науковими ко
лами, місцевою владою –
це запорука гармонійного
розвитку держави та краю.
Високопреосвященний
владика подякував Костян
тину Павлову за доброчин

ну допомогу при уме
блюванні та оснащен
ні всім необхідним
Духовно-просвітницько ли за мету дослідити про
го центру при кафедраль блеми формування пра
ному Спасо-Преображен вославного світогляду в
ському соборі. За велику контексті кирило-мефо
благодійність і заслуги пе діївських традицій, заро
ред Українською право дження педагогічного кре
славною церквою предсто до майбутніх вчителів, пе
ятель УПЦ Блаженнійший реосмислення
священ
митрополит Володимир ної місії рівноапостольних
нагородив К. Павлова ор братів, зокрема, для укра
деном Святителя Миколая їнського народу. Також
Чудотворця.
відбувся концерт духовної
Учасники читань стави музики.
Тарас Затульний. Фото Олександра Портнягіна.
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g До Міжнародного дня захисту дітей

g Интеллектуалы

Вони знайшли у собі талант!
Напередодні Міжнародного дня захисту дітей
у Палаці дитячої і юнацької творчості «Гори
цвіт» пройшов урочистий прийом 50 кращих
з кращих представників учнівської молоді –
лауреатів міської премії «Обдаровані діти
– надія Криворіжжя». Хвилюючу, урочисту
церемонію нагородження провела заступник
начальника управління освіти та науки виконкому Криворізької міської ради Тетяна Басова.
У присутності педагогів, підкорилися вершини – роз
щасливих батьків школярів крилися таємниці 35 дослід
Тетяна Леонідівна, зокре ницьких, науково-пошукових
ма, сказала, звертаючись до конкурсів, вам аплодували
юних талантів:
глядачі і судді 58 творчих фес
– Вам, лауреатам премії, тивалів! Ви встановили ре

корди у 34 спортивних і ту
ристичних змаганнях, 153
експонати, виготовлені ва
шими руками, стали найкра
щими в обласних і всеукра
їнських конкурсах. Особлива
гордість за переможців у но
мінації «Перші кроки»: Оле
ну Рудченко – переможницю
всеукраїнського конкурсу ди
тячої творчості «Податки очи
ма дітей», Акіма Панасенка –
призера обласного конкурсу
юних художників «Собори
наших душ», яскраву зірочку
на телеканалі «Рудана». А як
Кривий Ріг тепер пишається
Аліною Мошняковою – пе
реможницею Всеукраїнської
виставки-конкурсу «Україн
ський сувенір» та IV Всеукра
їнського фестивалю-вистав
ки «Обдаровані діти – надія
України», Дар’єю Гончаренко
– володаркою титулу «віцечемпіон» на чемпіонаті світу з
військово-спортивного бага
тоборства, Катериною Береб
ко – переможницею X Міжна
родного фестивалю-конкурсу

дитячої журналістики «Пресвесна на Дніпрових схилах»,
Ігорем Іваненком – перемож
цем Всеукраїнської виставкиконкурсу науково-технічної
творчості учнівської молоді
«Наш пошук і творчість –
тобі, Україно!».
Щирі слова пошани висло
вила Тетяна Басова і обдарова
ній юній криворізькій поетесі
Поліні Чевердак, майстрині
образотворчих мистецтв Оле
ні Журавко, конструктору кос
мічних кораблів (!) Владиславу
Філімонову, науковцю, екологу
та митцю Тетяні Кам’янській,
народному художньому колек
тиву танцю «Райдуга», яким
керує талановита Алла Васи
лівна Малега (його творці та
учасники святкують золотий
ювілей – 50-річчя колективу).
Усі переможці були наго
роджені відзнаками. Їхні до
питливі очі світилися щастям
і гордістю! Сердечне спасибі
вам, шановні батьки і педаго
ги, що допомогли дітям знайти
в собі талант.

Микола Крамаренко. Фото автора.

g Обрії творчості

Творчий привіт шле «Дивосвіт»
Юні таланти з Центру дитячої та
юнацької творчості «Дивосвіт» на честь
головного міського свята звітували про
свої творчі досягнення. Барвистий кон

церт у Палаці культури ім. Фрунзе зі
брав переповнений зал глядачів.
У морі оплесків купались вихованці
вокальної студії «Серпантин» (керів
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ник – Марина Лісова), маленькі митці
створили на сцені справжню феєрію
артистичного втілення пісень різних
жанрів.
Тарас Затульний.

Трижды
весомый турнир
знатоков

Блестящее собрание интеллектуалов и эрудитов – криворожан, а
также наших гостей из Днепропетровска, Днепродзержинска и Павлограда провело в нашем городе
сразу «три в одном» впечатляющих
первенства. Эффектная объединенная игра состоялась 27 мая во
Дворце культуры СевГОКа при поддержке Криворожской городской
организации Партии регионов.
Прежде всего, это был заключительный, третий
этап чемпионата Днепропетровской области по
игре «Что? Где? Когда?» высшей лиги. Конечно, еще
это был традиционный турнир интеллектуалов «Северное сияние», который проводит Северный горно-обогатительный комбинат. А кроме того, состоялся
дебют этой увлекательной игры на Кубок губернатора
Днепропетровской области Александра Вилкула.
Сам факт проведения столь масштабного события
в Кривом Роге говорит о том, что городская организация Партии регионов во главе с депутатом областного совета Константином Павловым на деле
воплощает в жизнь проект Александра Вилкула «Развитие интеллектуального движения в Днепропетровской области». Это подчеркнул, вручая заслуженные
призы победителям, заместитель председателя городской организации Партии регионов Олег Жицкий.
Три кубка губернатора за занятые призовые места получили: команда-победительница «Приматы»
(Днепропетровск, действующие чемпионы Украины), а также разделившие между собой второе и
третье места днепропетровские «Славяне» и «Начало 2-го тома» (Кривой Рог). Уже названная команда криворожан стала лучшей в первенстве «Северного
сияния», а непобедимые «Приматы» победили в игре
за чемпионское звание в высшей лиге чемпионата
Днепропетровской области.
Дарья АКУЛОВА.

g Панорама событий

Первый экстрим-турнир на Кубок губернатора
В день рождения Кривого Рога состоялись
первые соревнования по экстремальным
видам спорта на Кубок губернатора Днепропетровской области Александра Вилкула. Их по праву можно назвать началом
истории нового всеукраинского турнира по
скейтбордингу и BMX-велосипедам.
О своем желании участ мично развиваются. Сей
вовать в криворожском час в Кривом Роге есть
турнире заявили спорт 3 площадки для занятий
смены-экстремалы из раз этими видами спорта, в
ных областей страны. Со ближайшее время поя
ревнования проводились вится четвертая и, я уве
при поддержке Криворож рен, далеко не последняя.
ской городской органи Не случайно наш город
зации Партии регионов. имеет репутацию одного
Ее председатель, депутат из спортивных центров
областного совета Конс Украины и по экстримтантин Павлов поздравил спорту. Он популярен как
спортсменов с началом среди совсем юных, так и
турнира.
вполне взрослых людей.
Праздничное открытие Криворожская городская
соревнований состоялось организация Партии ре
в Жовтневом районе, на гионов поддерживает раз
скейт-площадке, которая витие этого спорта. Как
считается одной из луч доказывают сегодняшние
ших в Украине.
соревнования, он объе
– Эта современная пло диняет спортсменов из
щадка была создана два разных уголков Украины,
года назад при непосред воспитывает настоящий
ственной помощи и под спортивный характер и
держке Александра Вилку волю к победе.
ла, – отметил Константин
Председатель Федера
Павлов. – Закономерно, ции по экстремальным
что сейчас экстремаль видам спорта Александр
ные виды спорта в нашем Алябьев рассказал о том,
городе интенсивно, дина как 4 года назад он обра

щался в самые разные ин
станции со своей идеей о
создании первого в городе
скейт-парка.
– Но только в городской
организации Партии ре
гионов меня поддержали
не на словах, а конкрет
ным делом, – подчерки
вает Александр. – Такая
реальная поддержка дала
мощный толчок развитию
этих видов спорта в Кри
вом Роге. И мы уже своей
командой ездим по Укра
ине, рассказываем об экс
тремальных видах спорта,
о том, как надо проводить
соревнования. В общем,
делаем
криворожский
спортивный опыт достоя
нием всей страны.
Программа турнира от
крылась на скейт-площад
ке или, согласно спортив
ному сленгу, в скейт-парке
Жовтневого района. На
чалом стало впечатляю
щее показательное шоу.
Спорт
смены на велосипе
дах буквально взлетали над
конструкциями площад
ки, демонстрируя сложные
трюки. В это же время еще
один автобус с участни
ками турнира готовился
к отъезду в парк Южный

Ингулецкого района, где на
скейт-площадке должны
были начаться соревнова
ния скейтеров. Как отметил
Александр Алябьев, в этом
тоже особенность турнира
на Кубок губернатора – еще
ни разу подобные сорев
нования в Украине не про
водились одновременно на
двух площадках.
– Мне нравится и высо
кий уровень организации

турнира, и то, как местная
организация Партии реги
онов поддерживает наши
виды спорта в Кривом
Роге, – сказал спортсмен
из Мелитополя Александр
Руденко. – Ваш город мож
но назвать столицей экс
тремальных видов спорта!
Я в эти два дня соревнова
ний рассчитываю на хоро
шие личные результаты,
хотя есть сильные сопер

ники – из Днепропетровс
ка, Кривого Рога, да и дру
гих городов. В нашем виде
спорта нет официальных
званий, главное – тот «на
вал» трюков, которыми ты
владеешь и успешно пока
зываешь на соревновани
ях. Конечно, не все из нас
получат победные кубки,
но такие соревнования в
Кривбассе всем обязатель
но запомнятся!

Дарья АКУЛОВА.
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Публічна інформація

•Червоний гірник• субота, 2 червня 2012 року

g Офіційно

ТЕРНІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА

РІШЕННЯ

Публічні слухання
Відповідно до розпорядження міського голови від 24.05.2012
№131-р «Про проведення публічних слухань» у єдиному дозвільному
центрі м.Кривого Рогу (пл.Радянська,1) 08.06.2012 о 16.00 відбудуться публічні слухання з питання обговорення сталого досягнення
цілей, задекларованих при прийнятті регуляторного акта – рішення
міської ради від 25.05.2011 №391 «Про внесення змін у додаток 2 до
рішення міської ради від 26.01.2011 №153 «Про встановлення збору
за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території
м.Кривого Рогу».
З вищезазначеним документом можна ознайомитись (з 8.30 до
17.00, перерва з 12.00 до 13.00, крім вихідних, святкових днів) у виконкомі міської ради за адресою: 50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1
у розробників рішення – управліннях розвитку підприємництва (каб.
505, 512, тел. 74-12-03, 92-25-89), фінансовому виконкому міської
ради (каб. №204, тел.92-13-19), а також у газеті «Червоний гірник» від
31.05.2011 та на офіційному сайті виконкому міської ради в мережі
«Інтернет» (www.kryvyіrih.dp.ua) у підрозділі «Регуляторна політика»
розділу «Законодавство».
Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднання,
наукові установи та консультативно-дорадчі органи відповідно до
процедури здійснення державної регуляторної політики взяти участь
в обговоренні та надати пропозиції і зауваження до вищевказаного
рішення.
Управління розвитку
підприємництва виконкому міської ради.

Шановні мешканці Жовтневого району!

Виконком Жовтневої районної у місті ради 13 червня 2012 року
проводить «День прямого телефону» з питання ліквідації незаконно
діючих пунктів прийому металобрухту.
Відповіді на ваші запитання з 9.00 до 17.00 надасть
Мач Тетяна Борисівна, завідуюча відділом економіки та промисловості
виконкому районної у місті ради. Звертатись за телефоном 440-32-14.

Шановні мешканці Довгинцівського району!

Виконком Довгинцівської районної в місті ради інформує про порядок особистого прийому громадян за місцем їх проживання керівництвом районної в місті ради та виконкому у червні 2012 року:
№
Посадова
Місце прийому
Дата
з/ п
особа
і час прийому
1. Голова районної в місті КЗОШ №130
понеділок
ради Колесник Ігор Вівул. Незалежності 11.06.2012
кторович
України, 12
з 17.00 до 18.00
2. Заступник голови район- Приміщення
середа
ної в місті ради
Довгинцівської 13.06.2012
Сторожук Інна
районної
з 17.00 до 18.00
Миколаївна
санепідемстанції,
вул. Кокчетавська, 11 а
3. Заступник голови район- КЗОШ № 89,
вівторок
ної в місті ради з питань вул. Іскрівська, 1а 26.06.2012
діяльності виконавчого
з 17.00 до 18.00
органу Яковченко
Іван Анатолійович
4. Заступник голови район- Приміщення
четвер
ної в місті ради з питань районної ради
07.06.2012
діяльності виконавчого ветеранів,
з 17.00 до 18.00
органу Суворов Олексій вул. Косіора, 66
Олександрович
Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача сектору бухгалтерського обліку та контролю управління праці та
соціального захисту населення виконкому районної у місті ради.
Вимоги до кандидатів: громадянство України; володіння державною мовою, знання основних принципів роботи на комп’ютері та відповідних програмних засобів, повна вища освіта в галузі економіки
та фінансів; стаж роботи на державній службі за фахом та на керівних
посадах не менше, як п’ять років.
Документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії
протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
Докладніше ознайомитись з інформацією щодо переліку документів, основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці
можна у виконкомі Тернівської районної у місті ради (вул. Короленка,
б. 1 а, каб. 303). Контактний телефон: 35-00-26.
Управління Пенсійного фонду України в Саксаганському районі м. Кривого Рогу оголошує конкурс на заміщення вакантних
посад державних службовців.
До участі у конкурсі запрошуються особи з вищою освітою відповідного професійного спрямування (економічна, юридична, державне
управління) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом або на державній службі не менше 1 року. Додаткова інформація щодо порядку проведення конкурсу надається
кадровою службою за телефоном 440-28-00. Документи для участі в
конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації.

Інформаційне повідомлення

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради
повідомляє про перелік об’єктів, що підлягають приватизації шляхом
викупу, та оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльностісуб’єктів господарювання, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності міста, перелік яких затверджений рішенням Криворізької міськради від 25.05.2012 №1130
«Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності міста, що
підлягають приватизації у 2012 році»:
1. Приміщення, що орендує товариство з обмеженою відповідальністю
«ВОСТОК 3», м. Кривий Ріг, вул. Десантна, буд. 1, прим. 180 – 21,6 кв.м. Балансоутримувач УКВМ. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25522449.
2. Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Божко
Н.О., м. Кривий Ріг, мкр-н 4-й Зарічний, буд. 22, прим. 180 – 21,1 кв.м.
Балансоутримувач УКВМ. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25522449.
3. Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Коротуненко І.О., м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, буд. 29, прим. 5 – 51,4 кв.м.
Балансоутримувач УКВМ. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25522449.
4. Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Храменок
Д.О. м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, буд. 31, прим. 61 – 99,0 кв.м.
Балансоутримувач УКВМ. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25522449
5. Будівля з прибудованою топочною, що орендує фізична особапідприємець Саковська Н.І., м. Кривий Ріг, вул. Недєліна, буд. 28б – 313,1 кв.м.
Балансоутримувач УБЖП. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03364234.
Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі
документи: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою; копію установчого документа
претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють
у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів,яких буде додатково
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також
копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; інформацію про претендента (документ, який містить відомості
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо). Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Конкурс відбудеться 19 червня 2012 р. об 11-00 за адресою: м.
Кривий Ріг, пл.Радянська,1, управління комунальної власності
міста, каб.246.
Документи до комісії приймаються до 12 червня 2012 р. включно.
Телефони для довідок: 74-75-79, 74-16-30.

25.05.2012 (XII сесія VI скликання) м.Кривий Ріг № 142
Про затвердження звіту щодо виконання районного у місті бюджету за І квартал 2012 року
Розглянувши звіт начальника фінансового відділу виконкому районної у місті ради
Костіної В.В. щодо виконання районного у місті бюджету за І квартал 2012 року, керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею
80 Бюджетного кодексу України, рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 №259 «Про
обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», районна у місті рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання районного у місті бюджету за І квартал 2012 року по доходах з

урахуванням сум, одержаних з бюджетів вищих рівнів, у розмірі 17219,6 тис.грн., у тому числі по загальному фонду –17066,4 тис.грн., спеціальному фонду – 153,2 тис.грн. та видатках – 16847,1 тис.грн.,
з них по загальному фонду – 16786,7 тис.грн., спеціальному фонду – 60,4 тис.грн. (додаток).
2. Загальному відділу виконкому районної у місті ради (Міщук О.Д.) оприлюднити рішення на
офіційному веб-сайті виконкому районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений чинним
законодавством термін.
Голова районної у місті ради В.Терьохін.

									

Додаток до рішення районної у місті ради VI скликання

Звіт про виконання районного у місті бюджету за І квартал 2012 року
у тому числі
Найменування статей

1
ДОХОДИ

Загальний фонд
Податкові надходження
Плата за землю
Місцеві податки і збори
Неподаткові надходження
Адміністративні штрафи та інші санкції
Доходи від операцій з капіталом
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в
порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності
і грошові кошти, власники яких невідомі
Всього доходів власних та закріплених
Дотація вирівнювання, що одержується з районних та міських
(міст Києва та Севастополя, міст республіканського і обласного
значення) бюджетів
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам
на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати
праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення
посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної
тарифної сітки на виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями
медичного та фармацевтичного профілю
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг з послуг зв’язку та інших, передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого
газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот)
та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
РАЗОМ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ ДОХОДІВ
Спеціальний фонд
Власні надходження бюджетних установ
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського
в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних
у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»
РАЗОМ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ ДОХОДІВ
ВСЬОГО ДОХОДІВ
ВИДАТКИ
Державне управлiння
Органи мiсцевого самоврядування
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)
Соцiальний захист та соціальне забезпечення, – всього
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам
праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,
які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань та реабілітованих громадян, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років
Одноразова допомога при народженні дитини
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
Допомога на дітей одиноким матерям
Тимчасова державна допомога дітям
Допомога при усиновленні дитини
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
Iншi видатки на соціальний захист населення
Інші програми соціального захисту дітей
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї
Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування
і потребують сторонньої допомоги
Фінансова пітримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітямінвалідам
Житлово-комунальне господарство
Благоустрій міст, сіл, селищ
Культура і мистецтво
Фiзична культура i спорт
Видатки не вiднесенi до основних груп
Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення)
районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад
для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»
РАЗОМ ВИДАТКІВ

у тому числі

Уточнений
План
спецізаспецізаплан
на 2012
альгальний
альний
гальний
на 2012
рік
ний
фонд
фонд
фонд фонд
рік
2

3

4

5

6

7

6335,7
5998,7
337,0
22,0
22,0
2,0

6335,7
5998,7
337,0
22,0
22,0
2,0

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

6335,7
5998,7
337,0
22,0
22,0
2,0

6335,7
5998,7
337,0
22,0
22,0
2,0

2,0
6359,7

2,0
6359,7

0,0
0,0

2,0
6359,7

11776,4

11776,4

0,0 11776,4

0,0

0,0

47852,3

47852,3

147,0

147,0

30,0
66165,4

30,0
66165,4

216,5

у тому числі

Уточнений план Виконапо зано
спецігальному за І квар- заальгальний
фонду на тал 2012
ний
фонд фонд
І квартал року
2012 року
8

10

11

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

1497,5
1417,5
80,0
4,0
4,0
0,0

1436,8
1330,9
105,9
9,1
9,1
0,3

1436,8
1330,9
105,9
9,1
9,1
0,3

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

2,0
6359,7

0,0
0,0

0,0
1501,5

0,3
1446,1

0,3
1446,1

0,0
0,0

11776,4

0,0

3094,1

3094,1

3094,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 47852,3

47852,3

0,0

12481,3

147,0

147,0

0,0

44,9

0,0
30,0
0,0 66165,4

30,0
66165,4

0,0
0,0

0,0
17121,8

0,0

0,0

216,5

220,5

0,0

9

220,5

0,0
216,5
66381,9

0,0
66165,4

0,0
0,0
0,0
216,5
220,5
0,0 220,5
216,5 66385,9 66165,4 220,5

9257,3
9257,3
147
53968,8

9227,2
9227,2
147
53745,3

30,1 9257,3
30,1 9257,3
0
147
223,5 53974,2

30,0
511,3
7268,4
23163,3
3703,2
5550
460,5
76,6
379,8
419
30,3
9,5

0,0
511,3
7268,4
23163,3
3703,2
5550
460,5
76,6
379,8
419
30,3
9,5

1,1
6,5
5364,9

1,1
6,5
5171,4

0
0
193,5

1,1
6,5
5370,3

250,2
5

250,2
5

0,0
0

250,2
5

6739,2

6739,2

0

0
11,2
2997,6
0

0
11,2
2797,6
0

0
0
200,0
0

6739,2
0
0
11,2
2998,3
0

0
66381,9

0
65928,3

0,0

12481,3 12481,3

44,9

44,9

96,3

0,3
-55,4

100,0

-0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0
0,0
153,2
0,0 153,2
17219,6 17066,4 153,2

99,7

0,0
0,0
-55,4

7,5
7,5
0
52,2

100,0
100,0
100,0
99,9

0,0
0,0
0,0
-20,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
69,4

30,1
30,1
0
228,9

2344,1
2344,1
44,9
13821,9

2351,6 2344,1
2351,6 2344,1
44,9
44,9
13853,9 13801,7

30,0
30
0,0
0
511,3
511,3
0 7268,4 7268,4
0 23163,3 23163,3
0 3703,2 3703,2
0
5550
5550
0
460,5
460,5
0
76,6
76,6
0
379,8
379,8
0
419
419
0
30,3
30,3
0
9,5
9,5

30,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0
170,6
1847,6
6098,5
955,5
1440,4
110
30,1
125,4
64,7
0
0,3

0,0
170,6
1847,6
6098,5
955,5
1440,4
110
30,1
125,4
44,9
0
0,3

0,0
170,6
1847,6
6098,5
955,5
1440,4
110
30,1
125,4
44,9
0
0,3

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

1,1
0
6,5
0
5171,4 198,9

0
0,6
1220,7

0
0,6
1272,9

0
0,6
1220,7

0,0
0

53,1
1,3

52,7
1,3

6739,2
0
0
0
0
11,2
0
2797,6 200,7
0
0

1703,1

1703,1
0,0
0,0
2,2
594,5
0,0

0
0
0
0
453,6 66388,0 65928,3 459,7

0
16808,4

0
3
594,5
0

-60,8
-86,6
25,9
5,1
5,1
0,3

153,2

0,0

9227,2
9227,2
147
53745,3

250,2
5

95,9
93,9
132,3
226,3
226,3

грн.
Відхилення від
уточненого плану за
І квартал
2012 року
(загальний
фонд)
13

0,0
-55,4
0,0
0,0

0,0
0,0
17066,4 17066,4
153,2

0,0
17121,8

0,0

Відсоток
виконання
уточненого
плану за
І квартал
2012 року
(загальний
фонд)
12

99,7

100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-19,8
0,0
0,0

0
0
52,2

100,0
100,0

0,0
0,0
0,0

52,7
1,3

0
0

99,2
100,0

-0,4
0,0

1703,1

100,0

0
2,2
593,8
0

0
0,0
0
0,7
0

73,3
99,9

0,0
0,0
0,0
-0,8
-0,7
0,0

0,0
0
16847,1 16786,7

0
60,4

99,9

0,0
-21,7

Оголошення

•Червоний гірник• субота, 2 червня 2012 року

Вітаємо!
Сколько их ночью, утром и вечером
Наших срочных, тревожных звонков!
И спокойствие нам обеспечено
От твоих четких, нужных и правильных слов.
Ты наш доктор, ты наше спасение!
Лучше доктора нет во вселенной!
Разреши нам хотя б в день рождения –
Позвонить не с насущной проблемой,
А с теплом, пожеланием чуда!
Пусть весь мир вокруг Вас
Станет лучше и краше!
Пусть искриться глаза Ваши будут!
Мы Вас любим, Дозорец Наташа!
Благодарные детишки и их родители.

.
Шановні
абоненти
ТОВ «Рікона»!
Повідомляємо Вам, що

з 1 липня 2012 року

у послузі високошвидкісного
Інтернету
будуть скасовані
деякі старі Інтернет-пакети, на які
вже не відбуваються підключення.
Детальна інформація –
на сайті www.krivoyrog.volia.com
РОЗДІЛ: (Світ ВОЛІ/Пресс-центр/Інформаційні
повідомлення) або за номером колл-центру

(056) 462-62-62.

З повагою ТОВ «Рікона».

Подяка

Комунальна установа «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
у м. Кривому Розі» висловлює
щиру подяку дитячому магазину
«Чиполіно», Благодійному фонду
«Криворізький оберіг», Первинній
профспілці «Захист Бізнесу» за надання благодійної допомоги вихованцям
Центру з нагоди Міжнародного дня
захисту дітей.
Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «Дніпрообленерго» повідомляють,
що для проведення ремонтних робіт в період з 11.06.2012 р. по 15.06.2012 р.
можливі тимчасові (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:
Товстановського, 1, Тухачевського, 3, 5, 2, 4, 6, 8, Величка, 1-35, 23 Лютого, 6, 8, 24, 26, 28, 10-22, Войчишина,
1, 3, Перлинна, 1, 2, 4, 5-12, Буряченко, 2, 4-10, М. Раскової, 25-70, Кремлівська, 2, 4, 6, 2а, 4а, Соціалістична, 1,
Кисловодська, 2-39, 26-71, Шухова, 1-40, 81-122, Шапошникова, 1-24, Малинова, 1-22, Якушкіна, 1-8, Кальмана, 1-12, Хакаська, 1-52, пр. Південний, 29, маг. «Юпітер», пр. Південний, «Зірка», пр. Південний, 29 кафе, пр.
Південний, ігрові автомати, пр. Південний, 25, 27, 31, 33, 37, абонентська шафа, пр. Південний, 27, 41, Ветеранів праці, 56-70, 67-75, 53-65, 66, Постишева, 72-90, Аносова, 1-23, 2-16, Туркменська, 1-19, Коксохімівська,
1, 5, Стрєльникова, 11, гуртожиток № 1, Стрєльникова, 12, майстерні СТО, Стрєльникова, 13, маг. «Червоні вітрила», Коксохімівська, 3, 2-18, гаражі, Хіміків, 1-15, 2-22, Інгушська, 1-7, Стрєльникова, Дзержинський РВВД,
Проммеханіка, Альфа щит охорона, Ландау, 21а, «Промводопостачання», мех. майстерні, Революційна, кінотеатр «Космос», Революційна, «Київстар», Громової, 21, Кронштадтська, 41-55, Ангарська, 20, Чередниченка,
2-70, 3-57, пров. Новолозуватський, 1а, 26, вул. Кабардинська, 4-58, 7-67, вул. Трудової слави, 1-43, 2-42, вул.
Купріна, 91а, б, 93 а, б, Таманська, 1б, Хвойна, 10, Українська, 55, Хібінська, 7-23, 6-10, 14, Бакулєва, 1-11, 2-10,
Єдності, 3-11, 2-12, Фісташкова, 1-9, 2-10, Хвойна, 3-15, 2-14, Сакко і Ванцетті, 68, Кривбасівська, 22-30, 26, 36,
11-37, 43-65, Фроленка, 1-31, 2а, 2, 4, 8-14, гараж інституту «Гідрорудмаш», Харитонова, 1б, інститут «Гідрорудмаш», освітлення мосту, котельня, склад, майстерні, кафе «Візит», освітлення ІДА, насосна, Черняховського,
50, 42, Пенсійний фонд, Харитонова, 1 – базова станція, базова станція UMS, базова станція «Київстар», Чередниченка, 2-70, 3-57, Калузька, 4-38, 1-39, Усть-каменогорська, 19-21, 21а, кінотеатр ім. Леніна, Янова, 1, 1/5,
Леніна, 45 – магазин «Геліос», Янова, 1 – перукарня, Леніна, 55, готель, Янова, 1 – комп’ютерний клуб, Янова,
1 – магазин «Все для повних», Янова, 3/8, гаражі, церква, Леніна, 36, Сиволапа, 1, ліфти, Леніна, 44 – кінотеатр
«Веселка», майстерня взуття, ПП Полевий – пункт прийому вторсировини, турагентство, перукарня «Белла»,
Леніна, 36, магазин «Перлина», «Чай, кава», «Іграшки», Леніна, 52, ПП «Елькадер», Леніна, 52 – автомийка,
Весела, 1, 3, 7, 2, 4, 4а, Таврійська, 1, 3, 5, 4а, Грекова, 1-8, Д/С № 26, Грекова, Слобідська, 4, 21, гаражі, ПП Аркадьєв, Слобідська, гаражі, ПП Аркадьєв, Слобідська, Таврійська, 6-29, Грекова, 19, ТРП-28, 7-й Зарічний, насосна,
7-й Зарічний, 7-й Зарічний, 16, 21, 20, 17, 19, 18 , 22, ВНС № 14, 7-й Зарічний, Южина, 1-17, 2-20, Кам’яна, 1-48,
Юріївська, 1-31, Салавата-Юлаєва, 1-37, Цілинна, 1-3, 2-10, Лунна, 1-23, Юності, 1-22, Евенкійська, 1-17, Бізе,
1-18, Кам’яна, 47-80, зварювальний пост ЖЕКа, м-н 5-й Зарічний, 6а, магазин, м-н 5-й Зарічний, 3, 6, 6а, 4, 5, 7,
ПП Вовк, магазин «Ковбаси», вузол зв’язку, ПП Кравчук, «Макаронні вироби», ПП Кузьма, газетний кіоск, СПД
Чумаченько, «Хліб», Гастелло, 65, 41-63, 50-68, Академіка Павлова, 41-61, 32-50, Матросова, 47-65, Смірнова,
35, Кірюхіна, 74, Матросова, 67, Гастелло, 70, Смірнова, 33, Матросова, 68, магазин, Смірнова, 33, пральня,
харчоблок, котельна, гаражі, Матросова, лікарня № 14, Матросова, геронтологія, Матросова, СПД Полевой
В.В., «Чисте місто», Спаська, Спаська 1, 2, 3, 4, міський архів, Спаська, Співдружності, 107, базова станція «КИЇВСТАР», Спаська, школа мистецтв, Співдружності, ТРП № 12, 13, Співдружності, магазин № 54 «САМЕ ТОЙ»,
Співдружності, Центр дитячої творчості, Співдружності, Співдружності, 98, 100, 102, 104, 106, станція катодного
захисту, Співдружності, Муромська, 40-64, 57-79, 1-55, 2-36, Кубинська, 110-134, 105-131, 2-40, 1-39, Літке, 94,
Лугова, 32-48, 123, 1-39, 6а, 16а, 14а, 17, 1а, 2а, 3а, 5а, 11а, 15а, 17а, 47-85, Кириленка, 52-68, 39-59, Старих більшовиків, 51, Лафарга, 2-58,1-63, Липецька, 1-43, 2-60, пров. Лікувальний, 2-34, 12, 9а, 13а, 15а, 17а, 27, 15, 17, 1,
74, Грушевського, 22-28, 23, 25, 3, 5, 7, Володимирівська, 106а, 108а, 120, Сільськогосподарська, 37-73, 94-426,
73-125, Комунарна, 79-117, 68-104, Разенкова, 5-85, 50-80, Володимирівська, 106а, 108а, 120, Чеченська, 4-24,
3-31, Черкаська, 4-30, 3-17, Серафимовича, 154а-222, 170-190, 202, 204, 130а-152, Колійна, 1а/2, 4, 2.
Вибачаємося за викликані незручності.

До уваги страхувальників!

Відповідно до Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування» сума внесків, нарахованих на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, строк сплати яких не настав на 1 січня 2011 року, підлягає сплаті в порядку, що діяв до 1 січня 2011 року, тобто на рахунки відповідних робочих органів
виконавчої дирекції Фонду.
Суб’єкти господарювання, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків станом
на 1.01.2011 р., подають до відділення Фонду щоквартально звітність, щодо сплати страхових коштів, до повного погашення заборгованості за формою, затвердженою постановою
правління Фонду від 30.11.2010 р. за № 31.
Також всі страхувальники один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності
та щорічно, на підставі відомості розподілу, здійснюється перегляд з початку поточного року
належності страхувальника до класу професійного ризику виробництва за основним видом
економічної діяльності. У разі зміни основного виду економічної діяльності, що тягне за
собою зниження класу професійного ризику виробництва, робочим органом виконавчої
дирекції Фонду здійснюється перевірка страхувальника щодо достовірності поданих ним
відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний).
Несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної
звітності щодо страхових коштів, несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві про річний фактичний обсяг реалізованої
продукції, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства – тягнуть за собою
накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це передбачено ст. 165-4 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».
Відділення ВД ФССНВУ.

Заява про наміри

З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства ВАТ «Укрнафта»
(04053, Україна, м. Київ, Нестерівський провулок, 3/5), що спеціалізується на роздрібній торгівлі пальним (автозаправочні станції), має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючих джерел наступних
автозаправочних станцій:
– АЗС №03/006 – м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 41;
– АЗС №03/007 – м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 23;
– АЗС №03/009 – м. Кривий Ріг, вул. 23 Лютого, 81б;
– АЗС №03/010 – м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 30а;
– АЗС №03/014 – м. Кривий Ріг, вул. Десантна, 1а;
– АЗС №03/015 – м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 36а;
– АЗС №03/016 – м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 6;
– АЗС №03/023 – м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 17/2;
– АЗС №03/030 – м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 5б;
– АЗС №03/031 – м. Кривий Ріг, вул. 50 років Жовтню, 11а;
– АЗС №03/034 – м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, 2а;
– АЗС №03/035 – м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 9а.
Обсяги викидів забруднюючих речовин складають 9,14 т/рік. Розміри санітарно-захисної зони витримуються. Підприємство зобов’язується дотримуватися вимог природоохоронного законодавства при експлуатації джерел викидів. З питаннями та пропозиціями
щодо намірів підприємства можна звертатися до Управління екології виконкому Криворізької міської ради (м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1 к. 402, тел. 74-56-41).

Вниманию пенсионеров,

которым впервые
начислена пенсия
в 2010-2011 годах!

При начислении пенсии
Пенсионный фонд применяет
среднюю заработную плату по
Украине за 2009 год 1650,43 грн.
вместо 1906,00 грн. и за 2010 год
1982,63 грн. вместо 2239,00 грн.,
что приводит к уменьшению
размера пенсии до 700 грн.
Для возможности увеличения пенсии
необходимо обратиться в юридическую
консультацию.
Тел. 410-31-99, 096-3462077.

Продаю
№ 671. 3-комн. квартиру по ул.
Днепропетровское шоссе, 40: площадь – 66/45/7 кв.м, не угловая,
бронированные двери, две лоджии, в
доме заменены все трубы, есть счетчик учета тепла. Оставлю: холодильник,
стиральную машину, мебель. Тел. 0973400579, 067-9073476, 401-37-75, Васильковский Владимир Борисович.
№ 657. Терміново 1-кімн. квартиру в р-ні «Сучасника», 1 поверх, без
посередників. Тел. 067-7926646, 0504586988.
№ 586. Врем’янку 6х9 з усіма вигодами в р-ні «Дружби» (за парком), новий
дах, є гараж. Тел. 097-4406491.
№ 628. Меблі: вітальню – 3 тис. грн.,
спальню – 2 тис. грн., прихожу – 500
грн.; пральну машинку – 300 грн., люстру старовинну – 500 грн., бібліотеку
– 2 тис. грн. Тел. 64-15-19.
№ 668. Прибор для нормализации
давления. Пенсионерам скидка. Тел.
095-5400684, 098-2752496.
№ 624. СЕНО-РАЗНОТРАВИЕ. Тел.
096-4930991, Василий Сергеевич.
№ 445. ЛІС, ДОШКУ, БРУС. Тел. 0984626411.

Куплю

№ 671. 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. 40117-42, 063-7670807, 066-1761807, 0970422903.
№ 672. 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.
№ 444. АВТО ІНОМАРКУ, ВІТЧИЗНЯНУ В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ. Тел. 401-1281, 098-4626411.
№ 572. ВАЗ 2101-099, «Славуту»,
«Таврію», «Ланос», СЕНС, «Москвич».
Тел. 067-9819673.
№ 672. Терміново 3-кімн. квартиру
від Ювілейного до Зарічного до 20 тис.
у.о. Тел. 097-0725403.
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№ 656. КУПИМО МЕТАЛОПРОКАТ
Б/У. Тел. 098-4231118.

Загублене

№ 673. Студентський квиток ДВНЗ
«Криворізький національний університет» металургійного факультету, гр.
ОМТ-07, виданий на ім’я Доброгорської
Т.В., вважати недійсним.
№ 692. Студентський квиток, виданий
Криворізьким технічним університетом
в 2011 році на ім’я Куцевол Злати Вікторівни, вважати недійсним.
№ 693. Студентський квиток на ім’я
Сидорович Юлії Володимирівни вважати недійсним.
№ 674. Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї АЕ 012092, видане 20.09.2010
р. Довгинцівським РВК на ім’я Безкоровайної Любові Миколаївни 1999 р.н.,
вважати недійсним.
№ 675. Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї АЕ 012093, видане 20.09.2010
р. Довгинцівським РВК на ім’я Безкоровайної Лії Миколаївни 2001 р.н., вважати недійсним.
№ 683. Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї на ім’я Леніка Артема Михайловича вважати недійсним.
№ 691. Свідоцтво № 013350 від 22
грудня 2010 р., видане Довгинцівським
РВК на ім’я Осауленко Вікторії Олександрівни, вважати недійсним.
№ 685. Технічний паспорт до свідоцтва про право власності на приватизоване житло за адресою: вул. Каткова,
43/82, зареєстрований в БТІ за № ЗПВШ405-1021 на ім’я Тупотенко Тетяни Леонтіївни та Тупотенка Валентина Валентиновича, вважати недійсним.
№ 689. Свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: вул. Кропивницького, буд. 26, кв. 3, видане згідно з розпорядженням РУ «Суха Балка»
№ 118 від 4.02.1993 р. на ім’я Дзяби Миколи Федоровича, вважати недійсним.
№ 690. Посвідчення, видане виконкомом Криворізької міської ради на ім’я
Рудської Лілії Володимирівни, вважати
недійсним.
№ 694. Свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: вул. Якіра,
8-3, видане згідно з розпорядженням
УЖКГ № Дз-545 від 31.10.2006 р. на ім’я
Дев’яткової Ольги Володимирівни, вважати недійсним.
№ 695. Свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: вул. Мусоргського, 26-25, видане згідно з розпорядженням УЖКГ № Ж-96 від 5.01.1994 р.
на ім’я Немеровець Катерини Іванівни,
вважати недійсним.
№ 696. Свідоцтво про право власності на квартиру за адресою: мкрн.
5-й Зарічний, 31-95, видане згідно з
розпорядженням УЖКГ № Ж-764 від
10.05.1993 р. на ім’я Арбузової Олени
Миколаївни, вважати недійсним.

Послуги

№ 17. 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.
№ 687. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-6278, 097-2824057, Кондратьевич.
№ 684. КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, установка, заправка, чистка. Ремонт крупнобытовой техники (кондиционеры, холодильники,
стиральные машины-автомат). Тел.
096-3769318, 401-54-59.
№ 630. КОНДИЦИОНЕРЫ. Чистка,
устранение неприятных запахов, дезинфекция. Тел. 050-5346680, Юрий.
№ 645. Предприятие изготавливает: двери металлические, решетки оконные, ограждения из сетки
(просеячно-вытяжной, канилированной, сварной),
ворота въездные и гаражные, урны, беседки, предметы домашнего интерьера; реализует
заготовку из фигурного металлопроката и литья. Изделия
из МДФ: арки, двери
любого размера и
цвета. Реализует поликарбонат синий.
Тел. 401-04-17, 92-29-98, 050-3213250.
№ 343. Гранит (каталог – более 90
образцов), крошка, бетон;
оградки, столики, скамейки. Укладка плитки недорого и качественно. Тел.
440-50-39, 401-17-82, 0981229633, ул. Телевизионная, 1а.
№ 647. Перевезу меблі та ін. Послуги вантажників. Недорого. Тел. 401-3105, 067-5671948.
№ 614. Кладка, кровля, гипсокартон,
кафель, сантехника, электромонтаж. Качественно, недорого. Тел. 097-0011962.

№ 676. РЕМОНТ КВАРТИР. Гіпсокартон, шпаклівка, пофарбування,
шпалери, ламінат, сантехніка, утеплення стін, вирівнювання підлоги,
кахель, утеплення балконів і відкосів,
МДФ і пластик. Тел. 096-8071366.
№ 543. Врезка замков. Утепление,
обшивка металлических дверей, лоджий, балконов пластиком. Тел. 40135-15, 098-2413969.

Різне
№ 368. ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ.
ПОГРУЗКА, ПОРЕЗКА, ВЫВОЗ. КУПЛЮ
ГАЗ. КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел.
098-1229798. Лиц. АВ № 548802 МППУ.
№ 369. КУПЛЮ ГАРАЖ МЕТАЛЕВИЙ,
АБО КАПІТАЛЬНИЙ у КООПЕРАТИВІ.
Тел. 401-39-19, 098-5469967.
№ 653. Утерянную сумочку с документами на имя Сивашева Сергея Ивановича просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 067-5115634.
№ 686. Потрібна людина по догляду
за самотньою жінкою, зуп. «Піонер», селище Бажанове (йти мимо дит. садочка,
вниз до річки), вул. Альпіністів, 25.
№ 680. КРИВОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
№ 20 ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ.
Довідки за тел. 90-27-73.
№ 619. Требуется секретарь-администратор. Официальное трудоустройство. Тел. 066-9174961.
№ 616. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР.
СРОЧНО! 3000 ГРН. Тел. 097-3570757.
№ 638. Требуется секретарь-референт
для руководителя. Тел. 063-2418758.
№ 639. Требуется помощник бухгалтера на первичную документацию. Тел.
063-3624652.
№ 649. Требуется секретарь-администратор. Официальное трудоустройство. Тел. 066-9174961.
№ 651. Требуется ассистент руководителя. Срочно! Без продаж. Тел. 0973052016.
№ 661. Требуется зам. директора, сотрудники. Обучение бесплатно. Оплата
1799-2539 грн. Тел. 096-5541400.
№ 662. Требуется администратор, менеджер. Доход от 1069 грн. до 7906 грн.
Совмещение, гибкий график, соцпакет,
карьера. Тел. 098-4966343.
№ 663. Требуются менеджеры. Ведение деловых переговоров, отчетности.
Можно без опыта работы. Обучу сама,
карьерный рост, доход 2137 – 9741 грн.
Тел. 098-4966373.
№ 664. Требуется диспетчер на телефон. Прием входящих звонков, заполнение заявок. Можно без опыта
работы, обучу сама. Доход 1981-3745
грн. Тел. 097-5785005.
№ 669. Требуется сотрудник с тех.
образованием. Тел. 095-5400684, 0982752496.
№ 666. Срочно требуются сотрудники для работы в офисном складском
помещении. Оформление документов,
ответственность, стабильный заработок. Тел. 097-5604805, 067-1508174.
№ 667. У зв’язку з розширенням філіалу, для роботи в офісі терміново потрібні працівники. Готовність постійно
вчитися та удосконалювати свої навички. Тел. 067-1508174.
№ 677. Приглашаем деловых,
уверенных людей для работы в офисе.
Удобный график, стабильный доход,
карьерный рост. Тел. 097-9700237.
№ 678. В развивающуюся компанию
срочно требуется ассистент руководителя, помощник бухгалтера, диспетчерконсультант. Оплата своевременная.
Тел. 095-2733977, 096-7713891.
№ 679. Требуется сотрудник с функциями менеджера по работе с персоналом. Тел. 067-2433150, 067-2433151.
№ 680. Требуется сотрудник с функциями администратора для роботы в
офисе. Тел. 067-2433150, 067-2433151.
№ 681. Срочно возьму помощника
в бизнес. Обучу всему сам. Тел. 0994989300.
№ 682. Требуется сотрудник с опытом
админ., кадровой деятельности. Тел.
067-5781638.

Адміністрація та трудовий колектив
Державного
підприємс тва
« Н ау ко в о - до слідний гірничорудний інститут» сумують з
приводу смерті
завідувача групи відділу розкриття
МУШИНСЬКОГО
Григорія Наумовича,
3.02.1927 – 30.05.2012,
який пропрацював 47 років в інституті,
та висловлюють щире співчуття
рідним покійного.

8
g Курси валют

станом на 1.06.2012 р.
(грн. за 100 од.)
купівля

продаж

долар Рубль Євро

799,25 24,281 991,3098

Курс НБУ
УкрСиббанк
ПриватБанк
Промінвестбанк
Райффайзен
банк Аваль
Форум
Південкомбанк
Укрексімбанк

806,50
811,90
806,00
811,00
805,70
809,80
808,00
812,00
807,70
810,70
806,00
811,00
805,00
810,90

23,50
24,60
23,50
25,00
23,70
24,35
23,70
24,70
24,00
25,50
23,50
24,50
23,50
24,50

987,00
1012,00
980,00
1010,00
989,00
1007,00
985,00
1020,00
990,00
1010,00
990,00
1010,00
987,00
1005,00

g Лотерея

ДЖЕК-ПОТ
наступного
розіграшу
13 000 000 гривень
номер розіграшу 1163
виграшні номери 30.05.2012
джек-пот 12 800 000.00
08 14 32 38 46 48
СПІВПАЛИ СТАВКИ
6
5
4
3
2

0
2
157
2763
22558

СУМА
0.00
11857.00
211.00
20.00
6.00

g Магнітні бурі

Калейдоскоп

•Червоний гірник•

субота, 2 червня

2012 року

g Знай наших

Депутатська «бронза»
Наприкінці травня нинішнього року на
Кримському узбережжі, а точніше кажучи – в Алушті, відбулась друга Загально
українська спартакіада депутатів усіх рівнів – від Верховної до сільської та селищної рад, в якій взяли участь представники
двадцяти команд з усіх куточків України.
У складі збірної Дніпропетровщини свій
помітний внесок зробили й криворізькі
представники депутатського корпусу.
– Це вже другий такий
форум, і вдруге криво
ріжці брали в ньому ак
тивну участь, – розпові
дає голова міськспортко
мітету Іван Коваленко.
– Причому були як ко
мандні, так й індивіду
альні першості, адже зма
гання проводились з во
лейболу, міні-футболу,
шахів, шашок, настіль
ного тенісу та більярду.
Отже, депутати мали змо
гу проявили себе як осо
бисто, так і колективно.
– Не томіть – як наші
виступили?
– У загальнокомандно
му заліку представники
Дніпропетровщини посіли
почесне третє місце. Таким
чином значно піднявшись
порівняно з торішнім ре
зультатом, коли вони в під
сумку стали тільки сьоми
ми. Відтак, зросли одразу
на чотири пункти, та ще й

увійшли до трійки лідерів.
– Чи багато ми програли переможцям?
– Загалом команда Дні
пропетровщини набрала
380 очок, натомість «зо
лоті» переможці з Терно
пільщини набрали на 21
очко більше, а «срібні»
призери з Черкащини –
тільки на 17.
У шахах, настільному те
нісі й міні-футболі наші
представники стали треті
ми, у шашках – взагалі пер
шими. А, приміром, якщо
торік наші волейболісти
були шостими, то ниніш
нього – вже четверті. Від
так, зростання навіч, хоча
ще є над чим працювати до
наступних змагань.
– Як себе проявили
саме криворіжці?
– Дуже непогано. Ска
жімо, чи не повний склад
команди з міні-футбо
лу складений саме з кри

Команда Дніпропетровщини разом з головою Державної служби
молоді і спорту України Равілем Сафіуліним (в центрі).

воріжців – депутатів місь
кої та районних у місті рад.
Капітан команди – депутат
Довгинцівської районної у
місті ради Сергій Білоконь,
а в її складі були такі де
путати міськради, як Кос
тянтин Караманіц, Ігор Ле
вицький та Олег Малачев
ський, а також депутати
райрад Віталій Польовий
та Олег Колотій. І якщо в
торішній спартакіаді ко
манда з міні-футболу посі
ла лишень сьому сходинку,
то цьогоріч – високе тре
тє місце, що дуже поспри
яло в підсумку загальному
успіху всієї команди Дні
пропетровщини.
– Це була друга спартакіада. Чи матиме цей

захід подальше продовження?
– Поза сумнівом – так,
матиме. І ми будемо го
туватись до цього ра
зом з нашими депутата
ми. Адже щоб вигравати,
а тим більше на загально
українському рівні, по
трібно тренуватись і зі
груватись, що особливо
значуще в командних ви
дах спорту. Минула спар
такіада показала, що рух
є, він відбувається в пра
вильному напрямку, а
тому потрібно його поси
лювати, щоб добиватись
ще кращих результатів.
Та отримання почес
них дипломів чи кубків
– це не головна причина

Геомагнітний прогноз

по Кривому Рогу

2–3 червня
2.06.2012 3.06.2012

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

1
1
1
2
1
2
1
1

1
2
2
2
2
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 Передплата – 2012: друге півріччя

Щедра передплата!

Продовжується передплата на єдине оперативне видання Криворіжжя –
газету «Червоний гірник» на ІІ півріччя 2012 року.
Передплатіть газету та візьміть участь у традиційній акції

«Подарунки від «ЧГ»

✓ 2 путівки у Ворохту
✓дитяча путівка на Азовське море

суперПодарунки

ЧГ

Малохмарно

Редакційна колегія

Головний редактор Ольга КАЛИНЮК
Члени редколегії:
Володимир СКІДАНОВ
(заступник головного редактора)
Тетяна ВЕРШИЦЬКА
(відповідальний секретар)
Віталій Ткачук (завідувач відділу)
Тетяна Дрєєва (завідувач відділу).

Дізнайтеся
про інші подарунки
в наступних
випусках газети
«Червоний
гірник»

(Карпати)

g Погода

За даними Українського гід
рометцентру, у неділю очі
кується малохмарна погода.
Можливі опади. Температу
ра вночі до 12 градусів тепла,
вдень до 22 градусів тепла. Ві
тер південний та південно-за
хідний, 2-5 м/сек. Атмосфер
ний тиск 749…751 мм рт. ст.

подібних змагань.
– А що ж тоді головне?
– Нинішній рік ого
лошений роком спорту і
здорового способу жит
тя. Беручи участь в поді
бних зустрічах депутатів
усіх рівнів, народні обран
ці власним прикладом де
монструють, що починати
треба з себе, що потрібно
займатись спортом і вес
ти здоровий спосіб життя.
Тому дуже сподіваюсь, що
виборці наслідуватимуть
цей, поза всяким сумнівом,
позитивний досвід депута
тів і також стануть під пра
пори здоров’я та спорту.
Коли це станеться, то
якраз у цьому і полягати
ме наша головна перемога.
Едуард Білик.
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