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g Реклама

Шановні мешканці міста, 
прилеглих районів та селищ!

В Кривому Розі працює ЦЕНТР 
БЕЗВІДСОТ КОВОГО КРЕДИТУВАН-
НЯ за національною програмою 
енерго збе ре ження.

Безвідсоткові кредити надають-
ся виключно на металопластико-
ві вік на та двері з високо якісних 
профілів VEKA, DECEUNINCK та 
REHAU виробництва Німеччини та 
Бельгії з підвищеним коефіцієн-
том енерго збереження. Можливе 
оформлення без першого внеску, 
без комісії та переплати, строком 
до одного року.

За детальною інформа цією 
звертайтесь до консультантів 
кредитного цент ру за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 1а, 
магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 2-й по-
верх (район площі Артема, зупин-
ка «Вул. Філатова») або за багато-
канальним телефоном гарячої лі-

нії у м. Кривий Ріг: 401-33-44 (моб. 
тел. 097-309-00-99), з понеділка 
по суботу з 9 до 18. При замовлен-
ні вікон за даною програмою до-
ставка, монтаж та демонтаж ви-
сококваліфікованими спеціаліста-
ми підприємства «ВІКНОПЛАСТ» 
виконується БЕЗКОШ ТОВНО. Піль-
говикам та пенсіонерам надаєть-
ся додаткова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі ві-
кон в зимовий період використо-
вуються високо якісні герметики 
Penosil (Німеччина), що гаранту-
ють якісний монтаж при темпе-
ратурі до мінус 18⁰С.

У разі виникнення зауважень 
щодо якості обслуговування, 
ви можете звернутись до конт-
ролюючого керівництва у м. Кри-
вий 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.

g Прямий телефон «ЧГ»

У вас є запитання до прокурора  
Кривого Рогу  Федора Кириєнка?

28 листопада (середа) з 14.00 до 
15.00 в редакції міської газети «Чер-
воний гірник» проходитиме «пряма 
телефонна лінія» з прокурором міс-
та Ф. А. Кириєнком. Розмова йтиме 
про те, як працює щойно введений 
у дію Кримінальний процесуальний 
кодекс України, як правоохоронні ор-
гани борються зі злочинністю, зокре-
ма корупцією, тощо.

Запрошуємо вас, шановні читачі, 
взяти активну участь у спілкуванні з 
Федором Андрійовичем. Набирайте 
номер телефону 92-84-09, і прокурор міста відповість на всі ваші 
запитання. До речі, їх за вказаним телефоном можна адресувати 
прокурору і раніше. Ці запитання прийме і передасть Федору Ки-
риєнку журналіст «ЧГ» Микола Крамаренко. Також ви можете ско-
ристатись електронною поштою редакції: rminer@rminer.dp.ua.

Урочистий мітинг, свічка 
пам’яті та хвилина мовчання
Так наше місто вшанує щорічний націо-
нальний пам’ятний день.

Сьогодні, в останню суботу листопада, Украї-
на традиційно відзначає скорботну дату – День 
пам’яті жертв голодоморів. Вшановувати пам’ять 
тих, хто помер під час голодоморів, Кривий Ріг 
буде традиційним запалюванням свічок та покла-
данням квітів.

Як і по всій Україні, цього дня в місті приспуще-
но прапори та обмежено проведення розважальних 
заходів. О 16 годині 24 листопада на одну хвилину 

зупиниться робота на криворізьких підприємствах, 
припиниться рух дорожнього транспорту – цю хви-
лину місто проведе у мовчанні. А о 17.00 у рамках за-
гальноукраїнської акції «Запали свічку» городяни 
можуть на знак вшанування жалобної дати запали-
ти свічку пам’яті та встановити її вдома на підвікон-
ні або поряд з місцями покладання квітів.

Урочистий мітинг та покладання квітів до 
пам’ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 ро-
ків в Україні, що розташований у Центрально-Місь-
кому районі, розпочнеться у цей же день о 15.55. До-
лучитися до цих заходів може кожен криворіжець.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g  Сьогодні – День пам’яті жертв голодоморів g  Вчора
Проти грипу й за субсидію
Наступної середи, 28-го листопада, має відбу-
тись пленарне засідання ХХVІІІ сесії Криворізь-
кої міськ ради VІ скликання. Тож учора пройшло 
спільне засідання постійних комісій міськради, 
яке проводив в.о. міського голови – секретар 
міськради Сергій Маляренко.

Він проінформував присутніх депутатів, що на розгляд під час 
пленарного засідання сесії виноситься загалом 65 питань, серед 
яких переважно земельні, а також щодо внесення змін до попе-
редніх рішень міськради стосовно виконання показників місь-
кого бюджету на нинішній рік і до Програми соціально-еконо-
мічного розвитку міста на 2012 рік, Програми енергоефектив-
ності, Програми соціального захисту окремих категорій меш-
канців тощо. Усі ці питання депутати попередньо мають розгля-
нути на постійних комісіях.

С. Маляренко запросив депутатів взяти участь у заходах по 
вшануванню пам’яті жертв голодомору, а також закликав народ-
них обранців агітувати мешканців міста щодо вакцинації в очіку-
ванні наступу грипу та активніше пропонувати городянам корис-
туватись перевагами житлово-комунальної субсидії. Задля цього 
депутатам було роздано відповідні довідкові матеріали.

Потім депутати міськради перейшли до роботи в постійних 
комісіях.

Едуард БІЛИК.
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Подробиці

На минулий День передплатни-
ка на поштамті навмисно прийшов 
трохи раніше від призначеної 11-ї 
години, аби подивитись, хто першим 
з читачів «Червоного гірника» цього 
разу оформить передплатний абоне-
мент на наступний рік. Ним, а точ-
ніше кажучи – нею виявилась ошат-
на жіночка в гарненькому капелюш-
ку, котра завітала на поштамт уже із 
заповненим абонементом.

Підходжу, розговорилися. Як вия-
вилось, це працівниця центру поза-
шкільної освіти «Зміна» Людмила 
Стась.

– «Червоний гірник» передплачую 
давно й читаю регулярно, – ділиться 
Людмила Миколаївна. – Щоправда, 
українською володію не дуже, тож, 
читаючи червоногірничанські роз-
повіді про криворізькі події й про 
життя міста, ще підтягую своє знан-
ня української мови. Ну а те, що на-
писано російською мовою, якої – ре-
дакції дякувати – у газеті вистачає, 

читаю зі справжнім задоволенням. 
Про зірок і про городи, рецепти й 
поради різні. Таке полюбляю сама, та 
ще й знайомим потім переповідаю.

– Що побажаєте редакційному ко-
лективу задля поліпшення газети?

– Знаєте, життя нині складне, а що 
не включиш, яку газету не відкриєш 
– звідусіль якийсь негатив. Тож пи-
шіть більше про хороше, про добре, 
про світле, тобто націлюйтесь на по-

зитив. І – повірте – читачі вам за це 
будуть щиро вдячні.

Між тим, День передплатника три-
вав у звичайному режимі – до сто-
лика дільниці передплати підходи-
ли люди, проглядали каталоги, оби-
рали вподобані видання та заповню-
вали абонементи. А касовий апарат 
раз по раз спрацьовував, нерідко до-
даючи до загалу нових прихильників 
«Червоного гірника».

Е. МІСЦЕВИЙ. Фото автора.

g Передплатникам на замітку

Запрошуємо на прийом до нотаріуса

28 листопада консультує юрист

Постійні передплатники 
нашої газети знають, що при 
редакції «ЧГ» діє юридичний 
консультативний пункт, в 
якому проводять прийом ад-
вокат і нотаріус.

Тож наступної середи, 28 
листопада, в редакції на-
шої газети (Соцмісто, пр. 
Металургів, 28) з 16 до 18 

години триватиме кон-
сультативний прийом но-
таріуса, завідуючої Пер-
шою нотаріальною кон-
торою Кривого Рогу На-
дії Миколаївни Уколової. 
Вона готова надати відпо-
віді на будь-які запитання 
нотаріального характеру – 
заповіт і дарування, купів-

ля-продаж та обмін нерухо-
мості, довіреність і спадщи-
на тощо.

Сам прийом безплатний, 
єдина умова отримання кон-
сультації – передплата на 
«Червоний гірник». Отже, 
йдучи до редакції, не забудь-
те прихопити з собою кви-
танцію про передплату «ЧГ».

Традиційний прийом черво ногірни-
чанського юриста, ви кладача Криворізько-
го факуль тету Національного університету 
«Одеська юридична академія» Олени Ана-
толіївни Березовської відбудеться в се-
реду, 28 листопада, з 16 до 18 години в при-
міщенні редакції газети «Червоний гірник» 

за адресою: пр. Металургів, 28. Якщо ви по-
требуєте кваліфікова ної відповіді на запи-
тання правової тематики, запрошуємо від-
відати редакцію.

Передплатники «ЧГ» отримують консуль-
тацію без коштовно, тож не забудьте взяти з 
собою квитанцію про передплату.

g Передплата-2013

Націлюйтесь на позитив

g  Зверніть увагу!
До уваги мешканців  
та гостей міста Кривого Рогу!

28 листопада 2012 року управлінням з питань надзви-
чайних ситуацій та у справах захисту населення від на-
слідків Чорнобильської катастрофи Дніпропетровської 
облдержадміністрації буде проводитись річна комплек-
сна перевірка регіональної системи централізованого 
оповіщення з практичним запуском електричних сирен 
з метою вивчення її працездатності та навчання населен-
ня. О 13 годині 55 хвилин будуть включені сирени, що 
означає попереджувальний сигнал «Увага всім!».

Почувши сирену, зберігайте спокій і порядок. Вашому 
життю та здоров’ю нічого не загрожує. Включіть радіо 
і телевізори, уважно прослухайте інформацію і дійте у 
відповідності з отриманою інформацією, сповістіть про 
це сусідів, особливо людей похилого віку.

Громадяни! Будьте уважні до повідомлень і сигналів 
управління з питань надзвичайних ситуацій, це врятує 
вам, вашим рідним та близьким життя, збереже здоров’я 
та домівки.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та  
цивільного захисту населення виконкому міськради.

g Фестиваль 

Кіно про наші права
Мандрівний фестиваль кіно про права людини знову при-
був до Кривого Рогу.

Учора першу порцію фільмів на 
правову тематику побачили відвіду-
вачі культурно-громадського центру 
«ШELTER+». Сьогодні о 16.00 знову 
відбудеться презентація фільмів, а з 
наступного тижня їх побачать і в ін-
ших закладах міста.

Нинішнього року найкраща до-
кументалістика країн Європи, Аме-
рики, Африки на тему прав люди-
ни в рамках мандрівного фестивалю 
«DOCUDAYS UA» зможуть побачи-
ти в 110 містах, містечках та селищах 
майже всіх областей України. Так, 
у жовтні кіно про захист людських 

прав уже дивилися в Донецькій та 
Львівській областях, у Севастополі 
та Запоріжжі.

Мандрівний фестиваль  є тради-
ційним продовженням  Міжнародно-
го фестивалю документального кіно 
про права людини Docudays UА. Піс-
ля показів у Києві, які цьогоріч від-
булися з 23 по 29 березня,  Docudays 
UА  рушає в подорож по Україні. Із 
жовтня по грудень включно фести-
вальні події відбуваються в кінотеат-
рах, будинках культури, вищих на-
вчальних закладах, школах, коле-
джах, училищах, інтернатах, моло-

діжних клубах, книгарнях, бібліо-
теках, виправних колоніях та СІЗО 
різних регіонів України. Ефект від 
перегляду фільмів підсилюється   зу-
стрічами з відомими правозахисни-
ками, діячами культури та митцями, 
тематичними дискусіями, обговорен-
нями, диспутами та майстер-класа-
ми правової тематики в молодіжних  
аудиторіях. Фестиваль – неполітич-
ний і некомерційний, тож вхід на всі 
кінопокази – вільний. Детальніше про 
це читайте в наступних номерах «ЧГ».

g  Новини України та регіону

Анна РОДІЧКІНА.

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ З УРАХУВАННЯМ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ  
ПО ДОСТАВЦІ ТА ПРИЙОМУ ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТИ СТАНОВИТЬ:

Телефони для довідок з передплати: міського поштамту – 92-43-41, редакції «Червоного гірника» – 92-89-01.

ЗВИЧАЙНА: 

на 3 місяці 40,20 грн.,
на півроку 78,75 грн.,
на весь рік 156,30 грн.

ПІЛЬГОВА (для інвалідів усіх груп і категорій, для чорно-
бильців, а також для учасників війни та пенсіонерів):

на 3 місяці 37,20 грн.,
на півроку 72,75 грн.,
на весь рік 144,30 грн.

ВІДОМЧА (для підприємств, установ 
та організацій):

на 3 місяці 46,80 грн.,
на півроку 91,95 грн.,
на весь рік 182,70 грн.

За кілька діб – 15 тисяч скарг
У період з 20 по 22 листопада, з початку набуття чин-

ності новим Кримінально-процесуальним кодексом, в 
Єдиний державний реєстр досудових розслідувань, згід-
но з положеннями нового КПК, внесено більше 15 тисяч 
кримінальних правопорушень.

Як повідомили «Коментарям» у Генеральній прокуратурі, 
більше 13 тисяч з них внесено до реєстру органами внутрішніх 
справ. За внесеними документами розпочато досудові розсліду-
вання.

Компенсацію за невикористаний 
квиток зменшать?

Відповідно до проекту нака-
зу Міністерства інфраструкту-
ри України «Про затвердження 
Змін до Правил перевезення па-
сажирів, багажу, вантажобагажу 
та пошти залізничним транспор-
том України» пропонується ско-
регувати порядок повернення проїзних документів.

Зокрема, як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», перед-
бачено зменшення суми повернення коштів за невикористаний 
проїзний документ після відправлення поїзда. Умови повернен-
ня проїзних документів до відправлення поїзда не зміняться.

Стерлядь… в монетах
Национальный банк Украины, продолжая серию «Фло-

ра и фауна Украины», вводит в обращение 27 ноября 
памятные монеты «Стерлядь пресноводная» номинала-
ми 10 и 2 грн., сообщил НБУ в письме банкам. 

Монеты посвящены исчезающему виду семейства осетровых 
– стерляди пресноводной, занесенной в Красную книгу Украины 
придонной рыбе.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», монета номиналом 10 
гривен изготовлена из серебра, а номиналом 2 гривны – из ней-
зильбера.

Славні греки Дніпропетровщини
На Дніпропетровщині презентовано книгу «Греки Дні-

пропетровщини: історія та сучасність», що вийшла у рам-
ках проекту зі створення серії книг «Національні культу-
ри Дніпропетровщини». Проект реалізується за підтрим-
ки губернатора Олександра Вілкула з нагоди святкуван-
ня в 2012 році 80-річчя Дніпропетровської області.

Як повідомляє управління преси та інформації облдержадмі-
ністрації, книга «Греки Дніпропетровщини: історія та сучасність» 
– це ілюстрована розповідь, що знайомить з культурою, тради-
ціями та звичаями греків, історією їхнього поселення на терито-
рії Дніпропетровської області та в Україні. Окремі сторінки ви-
дання присвячені найбільш видатним представникам грецької 
громади, які проживають на Дніпропетровщині.

«Соціальне таксі»
Протягом 2013-2014 років для міст Дніпропетровщини 

буде придбано 14 спецавтомобілів для перевезення ма-
ломобільних громадян області (зокрема, інвалідів, які 
користуються візками).

Таким чином в області створюється система «соціального так-
сі» для людей, яким важко пересуватись самостійно. Така про-
позиція підготовлена за ініціативи губернатора Олександра Віл-
кула головним управлінням праці та соціального захисту насе-
лення облдержадміністрації та підтримана на сесії облради. До-
нині транспортні послуги маломобільним громадянам на спеці-
ально обладнаному транспорті (з підйомниками для інвалідних 
візків) здійснювалися лише в Дніпропетровську та Кривому 
Розі.

Підготував Володимир СКІДАНОВ.
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На часі

Саме стільки нині літ 
довбальному верстату-
ветерану, який по цю 
пору працює в шахто-
управлінні «Арселор-
Міттал Кривий Ріг». І 
зносу йому не видно.

У самісінькому куточку ре-
монтної дільниці (донедав-
на ремонтно-механічний цех) 
скромно, без зайвого шуму, 
незважаючи на немислимі 
строки експлуатації, трудить-
ся цей дивовижний 5-тонний 
могіканин.

– Працює не на конвеєр, а 
тоді, коли виникає нагаль-
на потреба видовбати на ме-
талевих осях, шестернях, ко-
лесах шпонкові пази, причо-
му різних розмірів – від 30 до 
1000 міліметрів, – легесень-
ко, як дитину, гладить вер-
стат по чавунному корпусу 
начальник дільниці з ремон-
ту шахтного обладнання, ви-
готовлення кріплення і гото-
вої продукції Андрій Лашкул. 
– Трудяга наш не капризний, 
на новизну не орієнтований, 
екологічно безпечний.

Ще один добродушний екс-
курсовод – екс-головний ме-
ханік шахтоуправління Аль-

берт Холодков звертає мою 
увагу на трафаретку, де вка-
зано, що виготовлений вер-
стат на німецькій мануфакту-
рі в 1875 році.

– Версій появи у Крив-
басі раритету дві, – ствер-
джує Альберт Андрійович. – 
Це або ж німці під час війни 
його привезли, а потім, 
відступаючи, залиши-
ли. Або ж верстат за-
брали наші в Німеччи-
ни як у держави, котра 
програла війну. До речі, 
як і багато інших тро-
феїв. Та абсолютно до-
стовірним залишається факт, 
що довбальний верстат ви-
явлено на звалищі поблизу 
кар’єру рудника імені Кірова 
на початку 60-х років, а потім 
транспортовано в РМЦ. Наші 
умільці-раціоналізатори Ми-
кола Жушман, Володимир Ру-
денко, тодішній заступник 
начальника ремонтно-меха-
нічного цеху Олексій Шма-
гайло швидко реставрува-
ли чудо-механізм з паровим 
двигуном. А невдовзі прилад-
нали йому більш економний 
електричний двигун.

З плином часу безвідмов-
ній робочій конячці-верстату 

приладнали над механізма-
ми, що крутяться, додаткові 
захисні кожухи, і став він по-
вністю відповідати правилам 
охорони праці.

Нині на ньому працює мо-
лодий верстатник – 32-річ-
ний Валерій Янішевський. 
Щоправда, він і довбальник, і 
фрезерувальник, і розточник 
в одній особі. На техніку ре-
тро не скаржиться, навпаки 
хвалить:

«Якби такою була і вся ра-
дянського виробництва, що 
нині знаходиться в оточенні 
іноземця і завмерла від ста-
рості...»

Андрій Лашкул пригадує, 
як дивувалася живучості до-
вбального верстата голланд-
ська делегація, котра пе-
ребувала в гостях на «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг». 
Мовляв, у цивілізованій Єв-
ропі таких уже і в музеї не 
побачиш.

Хоч дивуйтесь, шановні за-
морські пани-бізнесмени, хоч 
смійтесь, а в шахтоуправлінні 
довбальний верстат списува-
ти поки ніхто не збирається. 
Передусім з економічної точ-
ки зору: окупив себе 1000 ра-
зів і ще стільки ж разів оку-
пить!

Микола КРАМАРЕНКО. Фото автора.

g Оце так якість!

137 років трудового стажу

Андрій Лашкул  
та станок-ветеран.

g Відкрита влада

«Вікно», відкрите для співпраці
Відома в народі найефективніша схема 
оформлення необхідних документів – змов-
ницьки прошепотіти посадовцеві на вушко 
сакраментальне «я від Івана Івановича» і, 
отримавши бажане, з вдячною єлейною 
посмішкою передати добродію пакетик з 
традиційним алкогольно-шоколадним вміс-
том. У гіршому випадку, за відсутності зна-
йомства з впливовим Іваном Івановичем, 
– кілометри попсованих нервів і години без-
кінечного та безрезультатного очікування 
в коридорах високих інстанцій. Знайоме до 
болю, чи не так?

– Для нас такі схеми не 
прийнятні, – авторитетно 
стверджують фахівці Цен-
тру надання послуг в ре-
жимі «єдиного вікна» у ви-
конкомі Центрально-Місь-
кої районної у місті ради. 
За 4 місяці роботи центру 
його організатори підби-
вають перші приємні під-
сумки – створено сприят-
ливі умови для отримання 
громадянами адміністра-
тивних, інформаційно-до-
відкових послуг, первинної 
правової допомоги. Значно 
скоротилися терміни роз-
гляду звернень громадян, 
робота посадовців набуває 
ознак прозорості.

– Відповідно до своїх по-
вноважень виконком надає 
громадянам певні послу-
ги, – розповідає завідувач 
загального відділу викон-
кому Центрально-Місь-
кої райради Катерина Пі-
ніч. – Загалом 129 послуг, 
серед яких – 45 адміністра-
тивних. Задум створен-

ня такого центру ми вино-
шували кілька років. Мене 
приємно вразив досвід 
польських колег і робо-
та офісу «Відкрита влада» 
Дніпропетровської обл-
держадміністрації. Ми роз-
робили подібний проект і 
виставили його на облас-
ний конкурс проектів роз-
витку місцевого самовря-
дування у 2012 році. Він пе-
реміг і отримав грант у 100 
тисяч гривень. До втілення 
задуму залучили кошти з 
районного бюджету та ор-

ганізації-партнера. У трав-
ні 2011 року ми отрима-
ли й сертифікат на систему 
управління якістю.

Раніше документи від 
населення приймалися 
структурними підрозділа-
ми, у різних кабінетах. Вам 
треба присвоїти пошто-
ву адресу? Піднімаєтесь на 
4 поверх, очікуєте в черзі, 
щоб дізнатись, які саме до-
кументи належить зібра-
ти. Усе це віднімає багато 
часу і зусиль. Поки ви все 
зібрали, минуло 3 тижні, і 
вимоги вже змінилися. Те-
пер же всі документи гро-
мадяни подають до «єди-
ного вікна». Найчастіше 
звертаються з питаннями 
видачі права власності на 
об’єкти нерухомості, само-
вільно збудовані у приват-
них домоволодіннях, а та-
кож присвоєння поштових 
адрес (приміром, магазин 
у багатоповерховому бу-
динку). Сюди ж приходять 
за погодженням акта пере-
обладнання приміщень у 
житлових будинках, вида-
чею акта прийняття в екс-
плуатацію балкона, оформ-
ленням документів для 
приватизації земельних ді-
лянок, тобто з різноманіт-
них питань нашої бурхли-
вої життєдіяльності.

Принцип «єдиного ві-
кна» базується на тому, що 
документи замовника од-
разу передають безпосе-
редньому виконавцеві. Де-

які послуги виконують-
ся протягом одного дня. 
Центр поділено на секто-
ри. Інспектори інформа-
ційно-довідкового секто-
ру приймають звернення в 
телефонному режимі: ви-
рішують питання аварій-
них ситуацій з житлово-
комунальних питань, на-
дають будь-яку довідкову 
інформацію (прізвище го-
лови квартального коміте-
ту, години прийому місь-
кого голови тощо).

Фахівцями відпрацьо-
вана програма прийняття 
документів в електронно-
му вигляді: кожному заяв-
нику називають реєстра-
ційний номер і час, коли 
необхідно звернутися за 
відповіддю. Отже, люди-

ні не треба щоразу наві-
дуватись до райвиконко-
му. Ми не чекаємо, поки 
представники організацій 
прийдуть і заберуть адре-
совані їм звернення, а опе-
ративно відправляємо їх в 
електронному вигляді. Та-
кож ефективно працюємо 
і з юридичними особами, 
реєструємо колективні до-
говори підприємств та ор-
ганізацій.

До кімнати для вирішен-
ня індивідуальних питань 
(наприклад, опікунства) 
запрошуємо спеціалістів, 
які особисто ведуть бесіду 
з замовником. Це означає, 
що прийти можна в будь-
який час, не підлаштову-
ючись до годин прийому 
посадовців різних рівнів. 
У 3-му секторі опрацьову-
ють звернення громадян, 
скарги. На сьогодні надій-
шло вже 2720 звернень від 
громадян, 212 мешканців 
району прийшли на осо-
бистий прийом.

Покращення роботи від-
чутне: термін вирішення 
питань скоротився, гро-
мадяни почуваються ком-
фортно, отримують бага-
то актуальної інформації, 
зокрема з інформаційного 
телетабло та розроблених 
нами флаєрів. Нове облад-
нання і оргтехніка дозво-
ляють здійснити необхід-
ні операції з документами 
(ксерокопії і т.д.). Робота 
за такою схемою виключає 
корупційні дії та протек-
ціонізм, оскільки вико-
навці не бачать замовни-
ків в обличчя, а працюють 
лише з документами. Од-
ним словом, рухаємось до 
європейських стандартів. 
При цьому на досягнуто-
му не зупиняємось – пла-
нуємо вдосконалювати ро-
боту центру, наразі роз-
робляємо новий проект 
з об’єднання всіх струк-
турних підрозділів у єди-
ну мережу (на зразок елек-
тронного документообігу).

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Режим роботи центру: 
8.00-12.30, 13.00-20.00, 
сб – 9.00-16.00.
Цілодобові телефони: 
90-07-97, 90-10-10.

g Справи комунальні 

По дві тисячі –  
на кожного 
Нинішній загальний рівень забор-
гованості городян по оплаті житло-
во-комунальних послуг наблизив-
ся до півмільярдного показника. 

Це надто велика сума, а тому й уявити собі її 
складно. Куди як простіше усвідомити рівень за-
боргованості, коли сказати, що в середньому кож-
на (!) криворізька сім’я за ці послуги завинила 
близько двох тисяч гривень. І якщо конкретно у 
вас боргів немає, тоді можете сміливо цю суму по-
множити на два або й три, аби дізнатись, скільки 
винні ваші сусіди. 

Звісно, хтось може сказати, що йому байдуже до 
сусідських боргів, і в цьому буде дуже неправий. 
Бо діюча система тепловодопостачання розрахо-
вана таким чином, що всі споживачі гуртом жив-
ляться від одного джерела – тепла, води, світла 
тощо. Відтак, коли через газові борги перекриють 
постачання блакитного палива, скажімо, підпри-
ємствам комунальної теплоенергетики, то в холо-
ді будуть праві й винуваті, тобто боржники разом 
з платниками. Цей приклад особливо значущий у 
тому сенсі, що саме за теплову енергію – опалення 
та централізоване гаряче водопостачання – спо-
живачі завинили більше половини від загальної 
суми заборгованості. Причому, як свідчить «Кри-
воріжтепломережа», оплата за опалення в жовтні 
на рівні 58% від нарахованого додає мало опти-
мізму щодо можливого поліпшення розрахунків 
найближчим часом. 

Між тим, зима, як мовиться, на порозі. Коли 
прийдуть справжні морози, коли біле покривало 
вкриє змерзлу землю та коли тепловики мусити-
муть значно більше витрачати газу для роботи ко-
телень. Тільки чи буде що збільшувати, якщо й за 
раніше використаний енергоносій немає чим роз-
рахуватись?..

Е. МІСЦЕВИЙ. 
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Світ захоплень

g Наші – кращі!

Морська перевага степовиків-криворіжців
Перше місце в загальнокомандному заліку вибо-
роли вихованці Криворізького клубу юних моряків 
на Всеукраїнському зльоті флотилій та клубів юних 
моряків, що проходив у Дніпродзержинську. Цього-
річний зліт було присвячено 68-й річниці визволення 
України від німецько-фашистських загарбників. 

Наші юні моряки стали най-
кращими серед команд шести 
міст: Ялти, Енергодара, Харкова, 
Дніпродзержинська, Миколаєва 
та Кривого Рогу. На березі Дні-
пра протягом трьох днів тривали 
змагання з морського багатобор-
ства: веслування на шлюпках, 
бігу, стрільби з пневматичного 
пістолета, теорії шлюпки, подачі 
кидального кінця, в’язання вуз-
лів. Під керівництвом дорослих 
наставників – директора Юрія 
Мулявка і керівника гуртка Ан-
дрія Семенова – справжню мо-
ряцьку вправність продемон-
стрували 7 юних криворіжців 
(екіпаж шлюпки): Олександр 
Сахно, Антон Іргалєєв, Станіс-
лав Балацький, Ярослав Біло-
стоцький, Максим Неїло, Ігор 
Кухта і Богдан Давиденко.

Клуб юних моряків працює з 
1989 року на базі колишньої 35-ї 
школи, в районі КРЕСу. Нині 
його відвідують близько 300 ді-
тей від 9 до 17 років. Цікаве до-
звілля і розвиток дитячих здіб-
ностей абсолютно безкоштовно 
забезпечують 17 гуртків із чоти-
рьох напрямків: провідного во-
єнно-патріотичного, спортив-
ного, етнографічного і худож-
ньо-хореографічного. Дівчат-
кам більше по серцю хореогра-
фія та етнографія. Хлопчаки з 
задоволенням відвідують гуртки 
«Юний моряк», «Морський де-
сант», заняття з важкої атлетики.

Вихованці клубу на практи-
ці поринають у романтику мор-
ських подорожей: вчаться хо-
дити під парусом, на веслах, 
в’язати вузли... Простора вод-

на акваторія річки Саксагань  
(гребля КРЕСу) дозволяє прово-
дити різноманітні заняття. Тут 
розвивають творчі обдаруван-
ня дитини, адже не секрет, що в 
улюбленій справі зовсім з іншо-
го боку розкриваються діти, які 
не завжди примітні у школі, не 
відзначаються високими оцінка-
ми в навчанні. Деякі з юних мо-
ряків через проблеми з поведін-
кою перебувають на внутріш-
ньошкільному обліку, і лише в 
клубі вони знаходять собі спра-
ву до душі, почуваються бук-
вально як риба у воді. Захоплен-
ня морською тематикою вабить 
сюди дітей із різних шкіл, гімна-
зій, технікумів. Різновіковий ко-
лектив об’єднують дружба, дис-
ципліна й доброзичливість.

Секретами виховання пе-
реможців педагоги відомого у 
Жовтневому районі позашкіль-
ного закладу Юрій Мулявко і 
Андрій Семенов охоче поділи-
лись з червоногірничанами:

– Ми займаємось роботою, 
яка виховує Людину, вчимо ді-

тей взаємодопомоги, товари-
ства, відповідальності перед ко-
лективом, уміння працювати 
в команді. Пояснюємо, що ро-
бота екіпажу буде ефективною 
лише за умови злагоджених ко-
мандних дій. Мирне співісну-
вання – річ непроста, від кож-
ного вимагає старання й толе-
рантності. Ми вкладаємо в ди-
тячі голови розуміння того, що 
свобода однієї людини закінчу-
ється там, де починається сво-

бода іншої. Ти, приміром, хочеш 
кричати, а твій сусід поряд має 
повне право на тишу. Так само 
і в команді. Ці загальнолюдські 
істини дітям доносять чудові, 
чуйні педагоги нашого закла-
ду. Ми можемо і вміємо зайняти 
дозвілля підлітків цікавою, ко-
рисною справою. Наші перемо-
ги – яскравий тому доказ. Отож 
усіх охочих, непосидючих і до-
питливих дітлахів запрошуємо 
до клубу юних моряків!

Тетяна ДРЄЄВА. Фото з архіву клубу.

g Виставка

Заворожуючий світ  
криворізького митця
14 листопада відбулася значна подія в культурному 
житті міста – у міській виставковій залі відкрилася 
п’ята персональна ретроспективна виставка, при-
свячена 80-річчю видатного криворізького художни-
ка та педагога Володимира Петровича Авраменка і 
50-річчю його творчої діяльності. 

На виставці представлено тво-
ри станкової графіки, книжкової 
графіки, акварелі... Можна смі-
ливо сказати, що Володимир Ав-
раменко сьогодні є найвидатні-
шим графіком не тільки Криво-
ріжжя, але й, мабуть, усієї дер-
жави. 

Цього дня на адресу ювіля-
ра лунало чимало теплих слів та 
слів подяки за науку, за ремес-
ло, яке він прищепив своїм ви-
хованцям. Проникливою була 
промова Івана Гаврилова, про-
фесора, заслуженого архітекто-
ра УРСР, людини, яка свого часу 
багато зробила для розвитку на-
шого міста, працюючи на поса-
ді головного архітектора Кри-
вого Рогу, а згодом і Дніпропе-
тровської області. Це саме він з 
Володимиром Авраменком, Во-
лодимиром Непомнящим та 
Степаном Головатим організу-
вав художньо-графічний фа-

культет у нашому педагогічно-
му інституті більш ніж тридцять 
років тому.

Степан Головатий наголосив 
на тому, що на цій виставці у 
студентів факультету мистецтв 
та учнів художніх шкіл і гуртків 
міста є добра нагода перейняти 
щось у майстра і самим навчи-
тися творити справжні шедев-
ри. Багато теплих слів пролуна-
ло на честь дружини митця Ва-
лентини Яківни, яка теж присвя-
тила своє життя живопису та пе-
дагогіці.

Давно Кривий Ріг не бачив та-
кої кількості відомих художни-
ків, педагогів, журналістів та ін-
ших поціновувачів образотвор-
чого мистецтва, які зібралися 
разом. Гості приїхали з різних 
куточків України і навіть з Росії. 

Виставка триває до 17 грудня, 
і всі бажаючі залюбки можуть її 
відвідати.

g «Козацька спадщина»

Вірні традиціям  
славних предків
22 листопада в загальноос-
вітній школі №41 вирувало 
історично-фольклорне свя-
то «Козацька спадщина». 

Про витоки національних тради-
цій, особливості побуту січовиків, 
звитяжні подвиги юнакам розпо-
відали військовий отаман Криво-
різької паланки Січеславського ко-
зацтва Запорозького генерал-пол-
ковник Валерій Силка, полковник 
Сергій Дратований, директор шко-
ли Тетяна Коваль.

П’ять команд джур 
вели напружену бороть-
бу в ігрових та силових ви-
пробуваннях. Для інтелек-
туального гарту школярі 
змагались гостротою ро-
зуму в історичній вікто-
рині та писали дотепні по-
слання, мов славні пред-
ки до турецького султана. 
Дівчата-берегині готували 

народні страви. У доброчинній акції учні збирали 
кошти на користь однолітків, які залишились без 

батьківського піклування та перебу-
вають у 4-й дитячій лікарні. До благо-
дійництва долучилось багато батьків, 
більшість з них відвідало захід саме з 
метою пожертвувати посильну суму 

на користь малолітніх пацієнтів. У підсумку сиро-
там направлено понад 3 тисячі гривень.

Допоки журі козацьких старшин визначало пе-
реможців, було відзначено лауреатів районного 
етапу Всеукраїнської експедиції учнівської моло-
ді «Моя Батьківщина – Україна»: Богдана Попова 
(напрям «Козацькому роду нема переводу»), Яну 
Розумовську («Із батьківської криниці»), Дмитра 
Гоцина («Духовна спадщина мого роду»). На об-
ласному етапі Всеукраїнської історико-географіч-
ної експедиції «Історія міст і сіл України» беззапе-
речне визнання здобув Антон Кравченко. Козаць-
кі старшини відзначили й трьох педагогів за при-
вивання підліткам почуття відповідальності перед 
прийдешнім, сучасним і минулим.

Рішенням ради Криворізької паланки Січеслав-
ського козацтва при школі №41 засновано дитя-
чо-юнацький курінь імені Івана Богуна, отаманом 
якого обрано Юрія Ромащенка.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
Олександр СТЕПАНЕНКО, член Національної  

спілки журналістів України. Фото автора.
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g Офіційно
Управління комунальної власності міста виконкому міської ради оголошує про наміри  
передати в оренду об’єкти комунальної власності, щодо яких надійшли заяви

№  
з/п

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

дження
Загаль-
на пло-
ща, м2

Вартість  
майна за не-

залежною 
оцінкою, грн.

Максималь-
но можли-
вий строк 

оренди

Мета використання

1 УКВМ Нежиле приміщення, вбудова-
не у 1 поверх окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

Вул. Жовт-
нева,12

31,0 33600,0 Ста-
ном на 

24.10.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення майстерні з 
ремонту та пошиття одягу

2 КП «Хладон» Нежиле приміщення, вбудова-
не в окремо розташовану нежи-
лу одноповерхову будівлю

Вул. Окруж-
на, 10

100,7 78558,0 Ста-
ном на 

09.11.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення складу

3 КП «Міжнарод-
ний аеропорт Кри-

вий Ріг»

Частина нежилого приміщен-
ня, вбудованого у 1 поверх окре-
мо розташованої нежилої будівлі

Аеропорт 
Кривий Ріг

3,0 3426,0 Ста-
ном на 

31.10.2012

1 рік Під розміщення платіжного 
терміналу - банкомату

4 Відділ освіти ви-
конкому Централь-
но-Міської район-

ної у місті ради

Нежиле приміщення, вбудова-
не у 2 поверх окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

Вул. Микола-
ївське шосе, 

18

288,0 272312,0 
Станом на 
09.11.2012

2 роки  
11 місяців

Для проведення занять з тан-
ців, погодинно згідно з графі-
ком

5 УБЖП Нежиле приміщення, вбудова-
не у підвалі житлового будинку

Вул. Орджо-
нікідзе, 18, 

прим.4

232,4 79840,0 ста-
ном на 

19.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі про-
довольчими товарами, крім то-
варів підакцизної групи, та не-
продовольчими товарами

6 УКВМ Нежиле приміщення, вбудова-
не у 1 поверх окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

М-н Гірниць-
кий, 6а

5,0 6318,0 Ста-
ном на 

26.09.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення АТС «Квант»

7 УБЖП Нежиле приміщення вбудова-
не у 1 поверх житлового будинку

Вул. Симбір-
цева, 1

11,7 12656,0 Ста-
ном на 

23.10.2010

1 рік Під розміщення торгівлі ав-
тозапчастинами, за умови зго-
ди всіх співвласників житлово-
го будинку

8 УБЖП Нежиле приміщення, вбудова-
не у 1 поверх гуртожитку

Пр-т Півден-
ний, 19

24,89 28649,0 Ста-
ном на 

07.11.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення виставкового 
залу парфумної та косметичної 
продукції

9 УБЖП Нежиле приміщення, вбудова-
не у підвал житлового будинку

Вул. Панаса 
Мирного,17

56,2 45634,0 ста-
ном на 

31.10.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі про-
довольчими товарами, крім то-
варів підакцизної групи

10 Відділ освіти ви-
конкому Інгулець-
кої районної у міс-

ті ради

Нежилі приміщення, вбудовані 
у 1 поверх та підвал окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Вул. Недєлі-
на, 36

51,01 38440,0 Ста-
ном на 

05.11.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення складу

11 УКВМ Нежиле приміщення, вбудова-
не в окремо розташовану нежи-
лу одноповерхову будівлю

Вул. Криво-
різька,1

64,0 26618,0 Ста-
ном на 

30.10.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення складу

12 УКВМ Нежиле приміщення, вбудова-
не у 1 поверх окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

Вул. Грицев-
ця, 3в

20,0 23221,0 Ста-
ном на 

30.10.2012

1 рік Під розміщення обладнання 
зв’язку 

13 УКВМ Нежиле приміщення, вбудова-
не у 1 поверх окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

Вул. Грицев-
ця, 3в

25,8 22407,0 Ста-
ном на 

06.11.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу адво-
ката

14 УКВМ Нежиле приміщення, вбудова-
не в окремо розташовану нежи-
лу одноповерхову будівлю

Вул. Радгосп-
на, 2г

46,9 35722,0 Ста-
ном на 

30.10.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення відділення 
поштового зв’язку та торгівлі 
непродовольчими товарами

15 Відділ освіти ви-
конкому Тернів-
ської районної у 

місті ради

Нежиле приміщення, вбудова-
не у 2 поверх окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

Вул. Косигі-
на, 29

57,1 49894,0 ста-
ном на 

26.10.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі про-
мисловими товарами, що були 
у використанні

16 УБЖП Нежиле приміщення, вбудова-
не у 1 поверх житлового будинку

Вул. Грицев-
ця, 10

17,1 11928,0 Ста-
ном на 

27.09.2010

1 рік Під розміщення торгівлі непро-
довольчими товарами, надання 
послуг з ксерокопіювання, фото-
послуг, за умови згоди всіх спів-
власників житлового будинку

17 УБЖП Нежиле приміщення, вбудова-
не у 1 поверх окремо розташо-
ваної нежилої будівлі та майно

Вул. Івана 
Сірка, 1

50,76 

6 од.

53418,0 Ста-
ном на 

02.11.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення ковальського 
відділення

Заяви про оренду зазначених об’єктів при-
ймаються відділом дозвільно-погоджуваль-
них процедур виконкому міської ради про-
тягом 10-ти робочих днів після опублікуван-
ня оголошення в міській комунальній газеті 
«Червоний гірник». У разі надходження двох 

і більше заяв на один об’єкт оренди, орен-
додавцем буде оголошено конкурс на пра-
во його оренди відповідно до абз.3 частини 4 
ст. 9 Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» та рішення міської 
ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження 

Положення про порядок оформлення оренди 
об’єктів комунальної власності міста».

 Довідки можна отримати  в  управлінні ко-
мунальної власності міста виконкому міської 
ради (пл. Радянська, 1, кімн. 361, 360,  тел. 74-
49-29,  74-43-97).      

Публічна інформація

Інформаційне повідомлення
Управління земельних ресурсів виконкому міської ради, керую-

чись ст. 128 Земельного кодексу України та рішенням міської ради 
від 24.06.2009 № 3340, інформує.

Згідно з рішенням міської комісії переможцем конкурсу з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності, які залучаються до проведен-
ня оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначен-
ня площею 0,0358 га на пр-ті Гагаріна, 58а у Довгинцівському райо-
ні для реконструкції кафе-бара під торговельний комплекс, що під-
лягає продажу шляхом викупу відповідно до рішення Криворізької 
міської ради від 26.09.2012 №1425, за підсумками рейтингового го-
лосування визначено ТОВ «НВП «Укргеопроект».

Дані про хід  
здійснення приватизації 
з 01.11.2012  
по 15.11.2012

Дзержинський район
Нежиле приміщення, загаль-

ною площею 109,2 кв.м за адре-
сою: 50051, м. Кривий Ріг, вул. Ор-
джонікідзе, буд. 6, прим. 32. При-
ватизоване шляхом викупу юри-
дичною особою за 129 026 грн. 40 
коп., у тому числі ПДВ – 21 504 
грн. 40 коп.

Жовтневий район
Нежиле приміщення, загаль-

ною площею 251,8 кв.м за адресою: 
50053, м. Кривий Ріг, вул. Армавір-
ська, буд. 13, прим. 40г. Привати-
зоване шляхом викупу юридичною 
особою за 294 711 грн. 60 коп., у 
тому числі ПДВ – 49 118 грн. 60 коп.

Тернівський район
Нежиле приміщення, загаль-

ною площею 24,9 кв.м за адре-
сою: 50083, м. Кривий Ріг, вул. 
Федоренка, 5а, блок Б, прим. 23. 
Приватизоване шляхом викупу 
фізичною особою-підприємцем 
за 28 623 грн. 60 коп., у тому числі 
ПДВ – 4 770 грн. 60 коп.

Управління комунальної 
власності міста.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного 
акта – проекту рішення міської ради Про затвер-
дження Тимчасового порядку щодо встановлення 
меж зони дії особистого сервітуту під тимчасовими 
об’єктами для здійснення підприємницької діяль-
ності» та аналізу його регуляторного впливу

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», на виконання вимог рішен-
ня міської ради від 30.11.2010 №7 «Про Регламент міської ради», з ме-
тою отримання пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів господарю-
вання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих ор-
ганів у здійсненні державної регуляторної політики 28.11.2012 в місь-
кій комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційних сторінках в 
мережі Інтернет:

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

- виконкомів районних у місті рад Дзержинської, Довгинцівської, 
Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Місь-
кої www.dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, www.zhrrkrog.dp.ua, www.
ing-org.dp.ua, www.srvk.org.ua, www.trnvk.dp.ua, vykonkom-
tsmkr.gov.ua оприлюднюється регуляторний акт – проект рішен-
ня міської ради «Про затвердження Тимчасового порядку щодо 
встановлення меж зони дії особистого сервітуту під тимчасо-
вими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності» 
та аналіз його регуляторного впливу.

Метою цього регуляторного акта є установлення меж зони дії осо-
бистого сервітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення підпри-
ємницької діяльності та упорядкування їх розміщення.

Зі змістом зазначених матеріалів також можна ознайомитись щоден-
но (крім святкових, вихідних днів) у розробника проекту – управління 
земельних ресурсів виконкому міської ради (50101, м. Кривий 
Ріг, пр-т Металургів, 36б, каб. 217, тел. 74-24-33) та в управлін-
ні містобудування і архітектури виконкому міської ради (50101, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 520, тел. 92-13-81).

Зауваження та пропозиції будуть прийматись у письмовій формі до 
28.12.2012 за адресою 50101, м.Кривий Ріг:

пр-т Металургів,36б, каб. 217, тел. 74-24-33 – управління зе-
мельних ресурсів виконкому міської ради, електронна поштова 
скринька: v.ground@kryvyirih.dp.ua;

пл.Радянська,1 - управління містобудування і архітектури викон-
кому міської ради (каб. 520, тел. 92-13-81), електронна поштова 
скринька: architecture@kryvyirih.dp.ua; розвитку підприємництва 
виконкому міської ради (каб. 510, тел. 74-39-72);

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

Повідомлення про оприлюднення регуляторного 
акта – проекту рішення міської ради «Про внесення 
змін у додаток до рішення міської ради від 28.04.2010 
№3816 «Про затвердження Положення про порядок 
надання ритуальних послуг на території міста Криво-
го Рогу» та аналізу його регуляторного впливу

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», на виконання вимог рішен-
ня міської ради від 30.11.2010 №7 «Про Регламент міської ради», з ме-
тою отримання пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів господарю-
вання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих ор-
ганів у здійсненні державної регуляторної політики 26.11.2012 на офі-
ційних сторінках в мережі Інтернет:

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

- виконкомів районних у місті рад Дзержинської, Довгинцівської, 
Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Місь-
кої www.dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, www.zhrrkrog.dp.ua, www.
ing-org.dp.ua, www.srvk.org.ua, www.trnvk.dp.ua, vykonkom-
tsmkr.gov.ua” та в міській комунальній газеті «Червоний гірник» 
28.11.2012 оприлюднюється регуляторний акт – проект рішення 
міської ради «Про внесення змін у додаток до рішення міської 
ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження Положення про 
порядок надання ритуальних послуг на території міста Криво-
го Рогу» та аналіз його регуляторного впливу.

Метою цього регуляторного акта є визначення порядку охорони та 
функціонування місць поховань.

Зі змістом зазначених матеріалів також можна ознайомитись щоден-
но (крім святкових, вихідних днів) у розробника проекту – управлін-
ня благоустрою та житлової політики виконкому міської ради 
(50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1, каб. 550, тел. 440-02-38) та 
в управлінні розвитку підприємництва виконкому міської ради 
(50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1, каб. 505, тел.74-12-03).

Зауваження та пропозиції будуть прийматись у письмовій формі до 
26.12.2012 за адресою 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1:

управлінням благоустрою та житлової політики виконкому 
міської ради (каб. 550, тел. 440-02-38), електронна поштова скринь-
ка: voitak@pochta.ru ;

управлінням розвитку підприємництва виконкому міської 
ради (каб. 510, тел. 74-39-72);

- на електронні поштові скриньки виконкому міської ради radakr@
ukrpost.ua і виконкомів Дзержинської, Довгинцівської, Жовтневої, Ін-
гулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської районних 
у місті рад: dzr_vk@ukrpost.ua, dlg_vk@riad.com.ua, zhv_vk@
ukrpost.ua, ing-vk@ctvnet.dp.ua, saks_1242@ukrpost.ua, trnvk@
ukrpost.ua, cg-ispolkom-zag@mg.dp.ua в мережі Інтернет.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення 
виконкому міської ради «Про проведення конкурсу з організації та управлін-
ня рухом міського пасажирського транспорту загального користування  
в м. Кривому Розі» та аналізу його регуляторного впливу

Відповідно до Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», на виконання вимог рішення 
виконкому міської ради від 12.06.2012 №202 «Про 
затвердження Регламенту виконавчого комітету 
Криворізької міської ради», з метою отримання 
пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів госпо-
дарювання, їх об’єднань, наукових установ та кон-
сультативно-дорадчих органів у здійсненні дер-
жавної регуляторної політики 26.11.2012 на офі-
ційних сторінках в мережі Інтернет:

- виконкому міської ради у підрозділі «Регу-
ляторна політика» розділу «Інформаційна 
база» www.kryvyіrih.dp.ua;

- виконкомів районних у місті рад Дзержинської, 
Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаган-
ської, Тернівської, Центрально-Міської www.dzr.
dp.ua, www.dlgr.ho.ua, www.zhrrkrog.dp.ua, 
www.ing-org.dp.ua, www.srvk.org.ua, www.
trnvk.dp.ua, vykonkom-tsmkr.gov.ua та в міській 
комунальній газеті «Червоний гірник» 28.11.2012 
оприлюднюється регуляторний акт – проект рі-
шення виконкому міської ради «Про проведен-
ня конкурсу з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту загаль-
ного користування в м.Кривому Розі» та аналіз 
його регуляторного впливу.

Метою цього регуляторного акта є залучення 
на конкурсних засадах суб’єктів господарювання 

для виконання функцій з організації та управлін-
ня рухом пасажирського транспорту й підготовки 
інформації про роботу перевізників.

Зі змістом зазначених матеріалів також можна 
ознайомитись щоденно (крім святкових, вихідних 
днів) у розробника проекту – відділі транспор-
ту і зв’язку виконкому міської ради (50101, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1, каб. 155, тел. 
74-70-49) та в управлінні розвитку підприєм-
ництва виконкому міської ради (50101, м. 
Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 505, тел. 
74-12-03).

Зауваження та пропозиції будуть прийматись 
у письмовій формі до 26.12.2012 за адресою 
50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1:

відділом транспорту і зв’язку виконкому 
міської ради (каб.155, тел.74-70-49), електронна 
поштова скринька: vtiz@i.ua;

управлінням розвитку підприємництва ви-
конкому міської ради (каб.510, тел.74-39-72);

- на електронні поштові скриньки виконкому 
міської ради radakr@ukrpost.ua і виконкомів 
Дзержинської, Довгинцівської, Жовтневої, Інгу-
лецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-
Міської районних у місті рад: dzr_vk@ukrpost.
ua, dlg_vk@riad.com.ua, zhv_vk@ukrpost.ua, 
ing-vk@ctvnet.dp.ua, saks_1242@ukrpost.ua, 
trnvk@ukrpost.ua, cg-ispolkom-zag@mg.dp.ua 
в мережі Інтернет. 
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Вітання!

РЕКЛАМА «ЧГ» • 92-97-16 • 067-743-79-02 • REKLAMA@RMINER.DP.UA •

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ 
«ДТЕК Дніпрообленерго» повідомляють,  
що для проведення ремонтних робіт в пе-
ріод з 3.12.2012 р. по 7.12.2012 р. можливі 
тимчасові (з 9.00 до 17.00) відключення ел. 
енергії на вулицях: Мерецкова,  31- 61;  Венеці-
анова,  92,  94,  68-90,  50-66,  24-48,  2-22;  Ягідна,  
1,  2,  3,  4,  Новоросійська,  1-51,  4-44;  Лебедєва 
– Кумача,  1-11;  вул. Глинки,  37-55,  63,  52,  58,  
Ольмінського,  3-9,  4-24,  24а;  Вершиніна,  3-13,  
19-27,  2-18,  22-26;  Кобилянського,  89,  93,  99,  
56,  62;  66-116,  101-175;  пров. Бебеля,  2,  6-14;  
Барбюса,  1-3,  2-8;  Яблочкіної,  21;  салон «Боле-
ро»;  Стрєльцова,  4-12,  1-13;  Вахтангова,  62,  64,  
47-55;  Пушкіна,  37а,  37б,  37г,  Балхаська,  51-107,  
72-132,  Декабристів,  29-73;  50-82;  12,  24-46,  17-
27,  137б;  Менджинського,  2-110,  1-91;  Нартова,  
1-17;  Шокальського,  2-18,  1-51,  Неруди,  2-52,  
1-41;  Молодості,  2-8,  9,  9а,  13,  3а;  Луначар-
ського,  1-13,  27-55,  Свердлова,  45-109,  111а, б,  
128-170;  113-159,  172-206,  Кравченка,  9,  24-30;  
31,  32,  Кривбасівська,  88-122,  130-158,  137-161;  
Толстого,  46-66,  Чудська,  2-20;  1-11;  Куйбишева 
71-81;  82-94;  Шевченка, 149;  112,  122а,  Шмід-
та,  82-94,  87-93;  48-80,  57-85,  вул. Економічна, 
1-25,  2-16,  20;  пров. Економічний,  2-12,  20,  22,  
1-11,  19,  21,  Гризодубової,  52-90,  41-67;  Миколи 
Ходича,  23-43;  пр. К.Маркса,  99-107,  97а;  110,  
Дунайська,  58а,  74-96,  77-101;  Гулака-Артемов-
ського,  1-51,  2-64;  Українська,  193-209;  Клари 
Цеткін,  1-47,  76;  Муравйова,  16-32,  17-35;  Бу-
кова,  2-8,  12,  12а,  1-15;  Навої,  1-25,  2,  4,  8-12;  
14-18;  Душанбинська,  1-19,  2-28;  Городовикова,  
10,  16-24,  19-29,  26-34,  33-45,  Пермська,  1-27;  
Дюма,  42-50;  Білоруська,  9-27;  Разіна,  2-22,  
1-17;  Россіні,  1-17,  4-8,  14;  Правобережна,  Твар-
довського,  Туринська,  Айвазовського, 1,  3,  Лазо,  
1-14,  19,  Полтавська,  1-17, 2-16,  пров. Дорожній, 
40-50,  вул. Рязанська,  25-41,  Якіра,  8-10,  Кри-
лова,  2-52,  Виборзька,  1-45,  2-48,  1а,  Барна-
ульська,  2-36,  1-55,  Каховська м-н «Продукти»,  
Красикова,  1-23,  Іркутська,  2-18,  1-11,  Суворова,  
2-16,  1-25,  Травнева,  59-77,  Міклухо-Маклая,  
2-26,  1-21,  Софії Ковалевської,  1-11,  2-10,  Трав-
нева,  79-95,  Магазин «АТБ» пр.200-річчя Кривого 
Рогу, 7г,  Кафе «ЧЕЛЕНТАНО» пр.200-річчя Кривого 
Рогу, 7г,  Аптека «МЕДСЕРВІС» пр.200-річчя Криво-
го Рогу, 7г,  Перукарня «ПАМЕЛЛА» пр.200-річчя 
Кривого Рогу, 7а,  Магазин «ПАЛІТРА» пр.200-
річчя Кривого Рогу, 7а,  Торговельний комплекс 
«СОТКА» пр. 200-річчя Кривого Рогу, 7а,  Магазин 
«ПРОСТОР» пр.200-річчя Кривого Рогу, 7в,  Мага-
зин «ФОКСТРОТ» пр. 200-річчя Кривого Рогу, 7г,  
Бібліотека пр. 200-річчя Кривого Рогу, 7а,  вул. 
Співдружності 92, 94, 96,  Центральний склад ПАТ 
«ДТЕК Дніпрообленерго»,  вул. Харцизька,  100, 
48-98, 19-63,  вул. Косарева, 38-96, 57-109, 111а, 
42, 46-96,  вул. Дідро, 13-27, 14-26,  Володимирів-
ська, 11-22; 27; 37; 23-25,  Сільськогосподарська, 
2-12; 1-9,  Комунарна, 1; 2,  Попова, 2-16; 1-718-36; 
7а-19,  Башкирська, 3-17; 4-18,  Городищенська, 
58-138; 27-107, 39; 43; 25;  Уборевича, 1-71;  2-48,  
Гаджибекова, 2-84; 19-83,  Маяковського, 14-20; 
43-51,  Калініна, 2-63; 3-29а,  Кубинська, 52-70; 
45; 51-69; 69-1; 72-106;  69а; 71-103,  Я.Купали, 59-
1; 61-1; 61-2; 63-77; 56-74; 74-1;  76-104; 60; 79а; 
79-109,  Літке, 56-70; 53-63а; 63б,  Малоархангель-
ська, 14-24; 15-25,  Петриківська, 60,  Лугова, 87-а; 
1а; 2; 3а; 5а; 11а; 15а; 17а; 47-85, 4-30; 89-121; 72-
106,  Муромська, 2-36; 1-55,  Ст. більшовиків, 51; 
54; 56; 65; 67,  Лафарга, 2-58; 1-63; 24а; 12а; 13а; 
23а,  Липецька, 1-43; 2-60; 28а; 8а; 12а; 16а; 20а; 
10,  пров. Лікарський, 2-34; 12; 9а; 13а; 15а; 17а; 
27; 15, 17; 1; 74,  Грушевського, 22-28; 23425; 3; 
5; 7,  Магнітогорська, 22;  23;  24;  25;  27;  28;  30,  
Світлогірська, 1-67;  84-114,  Гірничорятувальна, 
13; 14,  Тольятті, 2-8; 3-11,  Кузнечна, 2-18; 3-19,  
Самарська, 1-37,  Перова, 1-56,  Пічугіна, 2-7,  
Олонецька, 1-36,  Рубльова, 19; 20; 7-22,  м-н 
5-й Зарічний,  дитячий комбінат № 2,  дитячий 
комбінат № 62,  ринок «Босфор»,  автостоянка,  
м-н 5-й Зарічний,  продовольчий магазин,  вул. 
В’єтнамська,  59 насосна станція,  вул. Рзянкіна, 7,  
9,  49,  вул. Волкова,  26,  вул. Комінтернівська,  23,  
Тухачевського,  19, 21, 25, 31, 33, 35,  13, 15, 17,  29, 
37,  39, 47, 51а,  51, 55,  Симбірцева, 5-43.  Про-
симо вибачення за викликані незручності.

Станція переробки стічних вод ПАТ «НАДЄЖДА» розташована на території дріж-
джового заводу і призначена для очищення забруднених стічних вод підприємства 
загальною витратою до 2150 куб м/год.

Згідно з даними проектної документації передбачено джерело викидів забруднюючих 
речовин в атмосферу (свічка спалювання біогазу).

В результаті розрахунку кількості забруднюючих речовин встановлено, що від про-
ектованого джерела в атмосферне повітря буде надходити 1085,430 т/рік забруднюючих 
речовин. Приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі 
найближчої нормативної санітарно-захисної зони підприємства не перевищують гранично 
допустимих концентрацій.

ПАТ «НАДЄЖДА» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря від стаціонарних джерел підприємства.

У разі виникнення зауважень або пропозицій необхідно звертатись до управління еко-
логії Криворізького міськвиконкому за тел. 74-56-41, 92-13-63.

21.12.2012 р. о 15.00 в залі засідань виконкому Центрально-Міської 
районної в місті ради відбудуться громадські слухання з обговорен-
ня Детального плану території «Нове будівництво індивідуального 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на перехресті вул. 
Рахманінова та Менжинського у військовому містечку-1 в Централь-
но-Міському районі».

Детальний план розроблено ТОВ «ЮПК Юрпроект» (державна ліцензія 
АВ № 557502 від 9.11.2010 р., дійсна до 9.10.2015 р.). Підставою для розро-
блення вищезазначеної документації є рішення Криворізької міської ради 
№ 1322 від 22.08.2012 р.

Площа, щодо якої проводиться детальне планування, складає  1000,0 кв.м.
З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним матеріа-

лом, можете ознайомитись в управлінні містобудування і архітектури ви-
конкому міської ради – каб. 530, тел. 74-45-46, пл. Радянська, 1, 50101 та на 
офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет www.kryvyirih.
dp.ua.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної документа-
ції пропонуємо надавати в управління організаційно-протокольної роботи 
виконкому міськради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 50101) до 
17.12.2012 р.

До уваги страхувальників!
У зв’язку із запровадженням нового національного класифікатора України ДК 009:201 «Класифікація видів 

економічної діяльності» внесено зміни до відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного об-
сягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності, яка подається до Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щорічно до 25 січня 
року, наступного за звітним.

Згідно з нормами статті 8 Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування» єдиний внесок для страхувальників 
– роботодавців встановлюється у відсотках до визначеної аб-
зацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону 
бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за 
цивільно-правовими договорами) відповідно до класів про-
фесійного ризику виробництва, до яких віднесено платників 
єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльнос-
ті. Розподіл видів економічної діяльності за класами профе-
сійного ризику виробництва (додаток до Порядку визначення 
класу професійного ризику виробництва за видами економіч-
ної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 8.02.2012 № 237) розроблено на основі нового 
національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифі-
кація видів економічної діяльності» (далі – класифікатор ДК 
2010), який набрав чинності з 1 січня 2012 року відповідно до 
наказу Державного комітету України з питань технічного регу-
лювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457.

Оскільки класифікатор ДК 2010 використовується також і у 
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців, період до скасування чинності попереднім класифі-
катором видів економічної діяльності, тобто до 31.12.2012, є 
періодом проведення заходів з переходу на новий класифікатор.

Для приведення видів економічної діяльності відповід-

но до нового класифікатора фізичним особам-підприємцям 
та представникам юридичних осіб необхідно не зволікати і 
звертатися до державних реєстраторів для зміни кодів видів 
економічної діяльності.

Звертаємо увагу роботодавців, що віднесення до класів 
професійного ризику виробництва, від яких залежить роз-
мір єдиного внеску, буде здійснюватись Фондом соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та про-
фесійних захворювань (далі – Фонд) тільки на підставі відо-
мостей про види економічної діяльності відповідно до нового 
класифікатора ДК 2010. З цією метою правлінням Фонду при-
йнято Постанову правління «Про внесення змін до Порядку 
віднесення страхувальників до класу професійного ризику 
виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності 
та проведення перевірок достовірності поданих страхуваль-
никами відомостей про види економічної діяльності (у тому 
числі основний)» від 21 вересня 2012 року № 32, якою внесено 
зміни до відомості розподілу чисельності працівників, річно-
го фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за 
видами економічної діяльності (додаток 5).

У зв’язку з цим страхувальники у відомості розподілу за 
2012 рік, яка буде подаватись ними до робочих органів вико-
навчої дирекції фонду з 1 по 25 січня 2013 року, повинні вка-
зувати код виду економічної діяльності та його найменування 
за національним класифікатором України ДК 009:2010.

Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Кривого Рогу ого-
лошує конкурс на заміщення тимчасової вакантної посади головного спеціаліста – 
програміста відділу персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж.

Взяти участь в конкурсі можуть громадяни України з повною вищою освітою відповід-
ного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, 
зі стажем роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 
1 року або стажем роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, які вільно 
володіють державною мовою.

Заяви приймаються до конкурсної комісії протягом 30 календарних днів з дня оголо-
шення про проведення конкурсу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37в. Додаткова 
інформація за тел.: 95-84-82, 53-20-03.

Ветерана Великой  
Отечественной войны и труда

Хорольского Михаила Герасимовича, 
25.11.1932 г.р.,

поздравляем с 80-летним юбилеем!
За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник – юбилей!
80 лет – это ведь не шутка,
Ну и пусть виски еще белей,
Ведь в сединках тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам – дашь всегда совет,
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!

От дочерей, зятя, внуков.

Поздравляем

Филоненко Любовь Васильевну

с юбилеем!
Большого счастья в юбилей,
Красивой, яркой жизни.

Дорогу жизни подлинней
И больше радости на ней.

С любовью муж Василий,  
кумовья, соседи.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по рабочему проекту «Газовые мини-котельные для теплоснабжения и горячего водоснабжения объек-
тов промплощадки шахты «Октябрьская» на ПАО «Криворожский железорудный комбинат»

Проектными решениями предусматриваются следующие 
мероприятия по обеспечению нормативного состояния окру-
жающей среды и энергосбережению:

– в проекте применены транспортабельные блочно-мо-
дульные котельные «VITOMODUL300», «VITOMODUL400» 
и «VITOMODUL2700» изготовленные и укомплектован-
ные ООО «Виссманн» (Украина), а также электрические 
котельные, оборудованные водогрейными котлами 
«Protherm СКАТ-12К» и  «Protherm СКАТ-15К».

– работа мини-котельных предусматривается в автомати-
ческом режиме без обслуживающего персонала;

– поддержание технологического режима транспорта-
бельных котельных осуществляется с помощью микро-
процессорных регуляторов «VITOTRONIC 300», которые 
позволяют регулировать температуру теплоносителя в 
отопительных контурах в соответствии с отопительным 
графиком, приготовления горячей воды и обеспечивает 
каскадное управление котлами;

– предлагаемые проектом котлы сконструированы по сов-
ременной технологии и  имеют высокий коэффициент 
полезного действия (92%);

– в котельных установлены приборы учета расхода при-
родного газа (счетчик газа – роторный GMSG первого 
класса точности  с корректором объема газа OE PVT), 
учет расхода  холодной воды на подпитку;

– выполнена изоляция трубопроводов системы теплоснаб-
жения и газоходов от котлов с применением минерало-
ватных полуцилиндров толщиной 60 мм;

– сбор, хранение и утилизация отходов производства в 
ходе строительных работ;

– благоустройство  прилегающей территории площадью 
348 м2 путем устройства асфальтобетонного покрытия с 
проездами для автомобильного транспорта и тротуаров.

В ходе планируемой деятельности будут выбрасываться 
в атмосферный воздух загрязняющие вещества в объеме 
904,252 т/год, в том числе парниковые газы в объеме 901,848 
т/год. Максимальные приземные концентрации загрязняю-
щих веществ, создаваемые планируемыми источниками вы-
бросов, достигнут в рассматриваемом районе величины 0,16 
ПДК (группа суммации №31) и в ближайших жилых массивах 

и природно-заповедных объектах не превысят предельно 
допустимых значений.

В ходе эксплуатации мини-котельных предусматривается 
потребление воды питьевого качества в объеме 1069,730 м3/
год, в том числе:  244,01 м3/год − на заполнение системы те-
плоснабжения один раз в год, 801,92  м3/год − на подпитку 
системы теплоснабжения для  восполнения безвозвратных 
потерь утечки и испарения, 1,4 м3/год − на регенерацию.

Производственные стоки в объеме 267,81 м3/год (1,4 м3/
год − после регенерации, 244,01 м3/год − спуск воды из си-
стемы теплоснабжения один раз в год) отводятся в суще-
ствующую систему производственной канализации шахты 
«Октябрьская».

Безвозвратные потери составляют 801,92 м3/год.
В качестве территориального базиса используется зе-

мельный отвод шахты «Октябрьская». Дополнительного  от-
вода земельных площадей не требуется. При строительстве 
предусматривается снятие почвенно-растительного слоя в 
объеме 0,495 м3 с дальнейшим использованием при благо-
устройстве территории.

Истощение или деградация сложившихся в рассматрива-
емом районе растительных и животных сообществ в резуль-
тате планируемой деятельности не наступит. На заповедные 
объекты планируемая деятельность не воздействует.

Планируемая деятельность имеет приемлемый уровень 
социального риска.

Условия жизнедеятельности местного населения плани-
руемой деятельностью не ухудшаются. Деятельность близ-
лежащих промышленных и гражданских объектов, их эк-
сплуатационная надежность и сохранность обеспечиваются.

В целом, учитывая масштаб и интенсивность рассмо-
тренных воздействий на окружающую среду, планируемую 
деятельность при выполнении предусмотренных природо-
охранных мероприятий можно считать экологически при-
емлемой.

Администрация ПАО «Кривбассжелезрудком» обязуется 
обеспечить осуществление проектных решений в соответ-
ствии с экологическими законодательными и подзаконными 
актами Украины на всех этапах строительства и эксплуата-
ции объектов планируемой деятельности.

g Офіційно
Виконком Довгинцівської районної в місті ради оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад в управлінні праці 
та соціального захисту населення: 

–  спеціаліста І категорії сектору прийому громадян відділу грошових ви-
плат та компенсацій;

– спеціаліста І категорії відділу автоматизованої обробки інформації та 
контролю за призначенням соціальних виплат (тимчасово, на період від-
пустки по догляду за дитиною основного працівника).

Вимоги до посад:  вища освіта відповідного професійного спрямування; володіння 
основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.
Перелік документів: заява, картка П-2 ДС, автобіографія, копія документа, який 
посвідчує особу, копії документів про освіту, декларація про майно, доходи, витра-
ти і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, дві фотокартки 4х6, копія 
військового квитка для військовозобов’язаних. Додаткова інформація щодо осно-
вних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається відділом 
з питань кадрової роботи (тел. 71-82-37) і управлінням праці та соціального захисту 
населення (тел. 71-61-35). Документи приймаються протягом 30 календарних днів з 
дня оголошення конкурсу за адресою: 50086, м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське 
шосе, 11, кімн. 306, відділ з питань кадрової роботи.

g Реклама
До уваги колишніх працівників  
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»!

Підприємство не виплачує вам компенсацію заробітної плати за час відпу-
сток з 1995 року, посилаючись на обробку архівних документів?

Ми допоможемо вам  отримати ці кошти.
ТЕЛ. 410-31-99, 096-3462077.

Уважаемые участники отраслевого совета по вопросам промышленности 
и строительства г. Кривого Рога, а также желающие принять участие в со-
вете! 27.11.2012 на выставке «Промышленность. Инвестиции. Технологии» 
состоится очередное заседание совета, сбор по адресу: ул. 22 Партсъезда, 
11а, выставочный стенд организаторов. Начало заседания совета в 14.00. 

С уважением секретарь отраслевого совета Мирошников Дмитрий, тел. 92-
32-37, 409-30-30.

РЕКЛАМА «ЧГ» • 92-97-16 • 067-743-79-02 • REKLAMA@RMINER.DP.UA •
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Інформація. Оголошення

Послуги

Куплю

№ 1566. 3-кімн. квартиру «ста-
лінку» в Саксаганському р-ні по пр. 
Гагаріна, 51: 2/4, площа 64,5 кв.м, ц. 
28500 у.о., торг. Тел. 067-5151544, 
71-55-67. Дві дачі поряд по 4 сотки 
на додаток.

№ 1581. 2-комн. квартиру на Ма-
кулане, 4 этаж, правая, общая пл. 54 
кв.м, состояние хорошее, ц. 25000 
у.е., торг. Тел. 097-0290905.

№ 1472. 1-кімн. квартиру в Дзер-
жинському районі по пр. Металур-
гів: 1/5, 32 кв.м, цегляний будинок, 
броньовані двері, грати, нова сан-
техніка. Тел. 050-4522502.

№ 1582. Газовую плиту, стираль-
ную машинку «Белка», посуду в упа-
ковке, чайный сервиз, кастрюли, 
дрова. Тел. 72-36-71.

№ 1517. А/м «Волга-31029», один 
хозяин. Тел. 050-3215111.

№ 1583. Металлический гараж 
3,85х2,5 в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 096-7713727.

№ 1579. Очень дорого! Цена 
договорная. Старинные награ-
ды, знаки, документы на них. 
Кинокамеру «Красногорск-3», 
объективы, фотоаппараты, 
монеты, иконы, фарфоровые 
статуэтки, картины, часы, ста-
туэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое се-
ребро, корал. бусы, старин. 
книги, мебель, люстры, бивни 
мамонта, моржа, кашалота (из-
делия), ТВ, радио до 1955 г. Ни-
велир, теодолит. Тел. 401-17-42, 
063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 1580. Фотоаппараты: «На-
рцисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
200 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн.,  «Киев-
88» – 300 грн., «Лейка» – от 1000 
грн., «Друг» – 200 грн., «Искра» 
– 200 грн., «ФЭД» – 100 грн., 
«Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» и 
«Алмаз» – 200 грн. ОБЪЕКТИВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн.,  «Руссар» 
– 250 грн., «Калейнар-3» – 300 
грн., «Вега-28» – 300 грн., «Гели-
ос-40» – 300 грн., «Юпитер» (3, 9, 
11, 12) от 150 до 650 грн., «Карл 
Цейс», «Пентакон», «Пан Ко-
лор», «Волна» и «Мир» – 350 грн. 
и др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 
066-1761807, 097-0422903.

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, 
ДЕУ, іномарку, «Славуту», «Таврію», 
мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 
067-9209037, 050-0412760.

№ 1476. ВАЗ-2101-099, «Славу-
ту», «Таврию», «Ланос», «СЭНС», 
«Матиз», «Москвич». Тел. 067-
9819673.

3 года   
светлой  
памяти

22 ноября  
2009 г.  

 трагически  
оборвалась 

жизнь

БРЮХОВЕЦКОГО  
Николая Павловича,

любимого сына, заботливого отца 
и мужа, верного и надежного друга.

Годы проходят, но они не властны 
над нашей памятью о тебе.
Скорбим вечно.

Мама, жена, сын,  
родственники, друзья.

Светлой памяти

БАБИЧА Ивана Ивановича
посвящается

11.06.1941 – 25.11.2011
Вот и все… Лишь тебя не стало…
Все на свете по-прежнему будет:
За весною лето настанет,
Соловей тишину разбудит,
Пожелтеют осенью листья,
Закружится метель зимою,
Вновь созреют средь лета вишни,
А капель зазвенит весною.
И росою умоется утро.
И срывать будет шляпы ветер,
Все на свете как прежде будет –
Лишь тебя нет на этом свете.
Будут песни, и будут рассветы,
Будут жить и смеяться люди,
Кто-то будет любить беззаветно,
Только больше тебя не будет.
Мы все помним тебя и любим.

Сестра, племянники, 
 внуки, правнуки.

№ 1531. Куплю гараж. Тел. 067-
7659992, 401-39-19.

№ 1532. КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. 
Тел. 097-5700958. Лиц. АВ № 548802 
МППУ.

№ 1584. Атестат НР № 26753252, 
виданий КЗШ ІІ-ІІІ ступенів «Центр 
освіти» 24.06.2005 р. на ім’я Шапо-
вала Сергія Сергійовича, вважати 
недійсним.

№ 1585. Диплом ЖВ № 028416, ви-
даний КГРІ 30 червня 1985 р. на ім’я 
Шусторовича Юрія Зіновійовича, 
вважати недійсним.

№ 1586. Свідоцтво про право 
власності на кв. № 10, буд. 69 по пр. 
Гагаріна на ім’я Балашової Ален-
тини Сергіївни, Балашова Олексія 
Івановича, видане згідно з роз-
порядженням УЖКГ № Д 2691 від 
6.12.1994 р., вважати недійсним.

№ 1587. Витяг про реєстрацію в 
реєстрі права власності на нерухо-
ме майно за адресою: вул. Т. Буря-
ченко, б. 6, кв. 2 на ім’я Бачковської 
Ганни Яківни, вважати недійсним.

№ 1594. Свідоцтво про право 
власності на кв. № 15, буд. № 32 на 
вул. 23 Лютого на ім’я Лісничого 
Олександра Антоновича, Лісни-
чої Олександри Макарівни, вида-
не згідно з розпорядженням В/о 
«Кривбасруда» УСП від 14.03.1994 р. 
№ 40, вважати недійсним.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-
66-68, 067-3165901, 050-5614766. 
Ремонт пральних машин. Тел. 440-
38-10, 401-57-12. Майстерня – вул. 
Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ. Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 
401-02- 85, 097-7795606. Дешево.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 
067-3981097.

№ 1481. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-
62-78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 1572. Перевезу меблі та ін. 
послуги вантажників. Недорого. 
Тел. 401-31-05, 067-5671948.

№ 1576. Предприятие изготавли-
вает: двери металлические, решет-
ки оконные, ограждения из сетки 
(просеячно-вытяжной, канилиро-
ванной, сварной); ворота въездные 
и гаражные, урны, беседки и др. 
металлоконструкции. Изделия из 
МДФ: арки, двери межкомнатные 
под любой проем. Тел. 401-04-17, 
050-3213250, 92-29-98.

№ 1482. Ремонт, установка 
бойлеров, колонок, стиральных 
машин, счетчиков воды, тепла; 
электрозащита; замена труб. Тел. 
66-05-47, 098-4842663.

№ 1192. Спил деревьев бензо-
пилами (с автовышкой). Порезка, 
вывоз, корчевка. Продаю дрова 
круглогодично. Тел. 098-6929955.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. 
Тел. 097-0341978.

№ 1483. ЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.  Тел. 097-
3406107.

№ 1512. Врезка замков. Уте-
пление, обшивка дверей, лоджий 
балконов пластиком. Тел. 401-35-
15, 098-2413969, 65-98-52.

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

№ 1511. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН БЕЗ НАРУШЕНИЯ РЕМОНТА! 
ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! КАЧЕСТВО! 
Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 1538. Школа крою та шиття. 
Сайт: www.liza.dp.ua.

№ 1558. Цифровое спутниковое 
ТВ. Без абонплаты, 650 грн., 1 год 
гарантии. Ремонт антенн. Тел. 097-
9569771.

Криворізька міська рада та її ви-
конком висловлюють найщиріші 
співчуття заступнику голови Жов-
тневої районної у місті ради Хісно-
му В.Ф. з приводу тяжкої втрати – 
смерті дружини 

Світлани Миколаївни

22 листопада трагічно  
обірвалося життя акторки, 

телеведучої 

Марії КРАВЧЕНКО 

Автомобільна катастрофа ста-
лася увечері, на трасі поблизу 
селища Лозуватка. 

Дорослі і маленькі глядачі 
знають Марію за програмою «В 
гостях у Ладіка і Маші», яка ви-
ходила в ефірі телеканалу «Ру-
дана» майже 20 років. За цей час 
виросло не одне покоління її 
вір них і люблячих прихильників. 
Колектив телерадіокомпанії «Ру-
дана» висловлює глибокі спів-
чуття рідним та близьким Марії.

Вічна пам’ять тобі, світла і жит-
тєрадісна Маша.

Жовтнева районна рада та її вико-
навчий комітет висловлюють щире 
співчуття заступнику голови Жов-
тневої районної у місті ради Хісному 
Володимиру Федоровичу з приводу 
тяжкої втрати – смерті дружини

ХІСНОЇ  
Світлани Миколаївни

Виконком Довгинцівської ра-
йонної в місті ради висловлює 
щире співчуття Хісному Володими-
ру Федоровичу, заступнику голови 
Жовтневої районної у місті ради, 
з приводу тяжкої втрати – смерті 
його дружини

Світлани Миколаївни

У печальний день 22 листо-
пада Кривий Ріг поніс велику 
втрату. Ми попрощалися з та-
лановитою актрисою, колегою, 
яскравою телеведучою та життє-
радісною людиною – 

Марією КРАВЧЕНКО 

Як ведуча телепередачі «В гос-
тях у Ладіка і Маші» Марія була 
відома не одному поколінню ма-
леньких криворіжців. Багатьом 
криворізьким телеглядачам буде 
бракувати тої нестримної енергії, 
яку дарувала Маша в ефірі. «Чер-
воний гірник» висловлює щире 
співчуття рідним та близьким 
Марії, колегам з ТРК «Рудана» та 
всім, хто знав чарівну Машину 
посмішку – в житті чи на екрані.

Світла пам’ять.

№ 1588. 30.11.2012 г. в 15.00 
и 1.12.2012 г. в 12.00 проводит-
ся кубок города по боксу среди 
взрослых, посвященный памяти 
тренера Павла Клевцова по адресу: 
кольцо Косиора, пл. Домностроите-
лей, 10, Б/к «Триумф».

№ 1589. Молодая семья из 2 че-
ловек снимет 2-комнатную квар-
тиру на ЮГОКе. Чистота и своевре-
менная оплата гарантируется. Тел. 
098-8904505, Юлия.

№ 1590. Найден автомобильный 
номер. Тел. 097-8869897.

№ 1591. Магнипсор. Эффектив-
ное, не гормональное лечение от 
псориаза. Тел. 098-9307140, 406-92-
89.

№ 1574. Утеряны права на авто-
мобиль на имя Штирхуна Анато-
лия Ивановича. Кто нашел, просьба 
вернуть за вознаграждение. Адрес: 
ул. Якира, 7-72. Тел. 74-14-18.

№ 1199. !Ты студент! Ищешь ра-
боту по своему графику? Ты ее на-
шел. Тел. 067-3452685.

№ 1200. !Подработка! Для 
активных пенсионеров. 2000-
4000, стабильно. Тел. 067-3452685.

№ 1201. Требуется военнослу-
жащий для административной 
работы на рук. должность. Тел. 
096-5783177.

№ 1415. ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМ-
ЩИК. Тел. 097-3052016.

№ 1471. Информационному от-

g Хроніка пригод
Не бережуться 
люди…

У Саксаганському районі 18-річ-
ний молодик (можливо, привчаю-
чись до зброї перед відправкою до 
армії?) ненароком прострілив собі 
ногу при необачному поводженні 
з пневматичним пістолетом. 

Річне дитя з Жовтневого району 
напилось миючого засобу «Гала».

45-літній громадянці добряче 
перепало через гострий язик. Ви-
пивали вони, значить, із колишнім 
чоловіком. Багато вжили, як-то ка-
жуть, безбарвної рідини, від якої 
червоніє ніс і чорніє душа. Мадам 
пригадала давні образи, її «това-
риш по чарці», володіючи меншим 
словарним запасом, аргументував 
правоту кулаками. Говірка пані, по-
долавши наступного дня похмілля, 
із побитим лицем звернулась до лі-
карні, де в неї, крім незчисленних 
синців, виявили розрив легень, за-
криту травму грудей.

У тенетах –  
пара наркоділків

Під час контрольної закупки в 
мешканця Дзержинського району 
борці з наркозлочинністю за 2,5 
тис. грн. придбали оптову партію 
психотропної речовини. Після аре-
шту провели обшук в його помеш-
канні та знайшли 190 полімерних 
капсул з метамфетаміном.

З тотожним трунком затримали 
довгинцівця, котрий виношував 
лихі наміри спродати 120 порцій 
метамфетаміну та мав нерозфасо-
ваного наркотику на вдвічі більшу 
кількість доз.

Лихачать на ВАЗах
15 листопада 22-річна водійка 

ВАЗівської «дев’ятки», рухаючись 
по вулиці Кириленка, при пово-
роті ліворуч не віддала перевагу 
мопеду, що їхав назустріч. Після 
зіткнення мопедист зазнав пере-
лому стегна.

Через день також проігнорував 
вимогу віддати перевагу ВАЗ-
2101, котрий наближався з право-
го боку, керманич ВАЗ-2107. Уна-
слідок зіткнення водії та пасажири 
обох транспортних засобів отри-
мали численні забої середнього 
ступеня тяжкості.

Не зі своєї вини опинився при-
четним до аварії і власник ВАЗ-
21099. По вулиці 50 років Жовтню 
27-річний вітрогон мчав на  мото-
ролері «Сузукі», на пішохідному 
переході збив громадянку перед-
пенсійного віку, завдав їй відкри-
тих переломів плеча і гомілки. 
Промайнув ще майже сотню ме-
трів і протаранив «дев’ятку».

Курці-погорільці
У другій декаді завершального 

місяця осені в місті трапилось 18 
пожеж, третина з них – у приват-
ному секторі.

16 листопада під вечір зайняв-
ся будинок по бульвару Маршала 
Василевського. Здолавши полум’я, ря-
тувальники виявили на згарищі об-
вуглений труп господаря. Причину 
трагедії остаточно не встановлено.

У Жовтневому районі вогнебор-
ці загасили кілька пожеж, спричи-
нених недбалістю власників житла 
при тютюнопалінні. Самі винуватці 
не постраждали. 

17 листопада пожежний підроз-
діл прибув по тривозі на вулицю 
Харитонова, де з підвалу багато-
поверхівки виривались клубки 
ядучого диму. Винуватцем пере-
полоху виявився безпритульний, 
котрий пристосував підвал під 
оселю. Волоцюга заснув з тліючою 
цигаркою в зубах, жар упав на ва-
тяний матрац… Погорілець не за-
хотів госпіталізації.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

делу требуется специалист по об-
работке информации. Тел. 067-
1552226.

№ 1506. Работа молодым пенси-
онерам. Собеседование. Тел. 096-
3459236.

№ 1559. Требуются сотрудники 
в офис! Можно без опыта работы. 
Бесплатное обучение, совмеще-
ние, возраст значения не имеет, 
карьерный рост. Тел. 067-5693287.

№ 1560. ПАО «ИнГОК» приглаша-
ет на работу: инвалидов ІІ (рабочей) 
и ІІІ группы инвалидности для тру-
доустройства подсобными рабочи-
ми. Тел. 407-67-71, 407-64-11.

№ 1539. Работа молодым пенсио-
нерам. Можно без опыта, обучение. 
Тел. 098-1566008.

№ 1540. Требуется сотрудник. 
Функции диспетчера, прием звон-
ков. Тел. 067-8539123.

№ 1541. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ПО КАДРАМ, МОЖНО БЕЗ ОПЫТА, 
2000-2500. тел. 067-5865391.

№ 1542. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩ-
НИК ДЛЯ ПРИЕМА ВХОДЯЩИХ 
ЗВОНКОВ. Тел. 098-1563602.

№ 1565. Требуется администра-
тор-охранник на вход/выход, дис-
петчер. Тел. 096-7435680.

№ 1592. Требуется сотрудник в 
рекламный отдел. Оплата высокая. 
Тел. 096-4128990.

№ 1593. Организации в договор-
ной отдел требуются сотрудники. 
Тел. 066-7182005.

№ 1575. Требуются офисные 
сотрудники – молодежь и 
пенсионеры. Оплата высокая, обу-
чение бесплатное. Тел. 096-0841598.

Продаю

Лікар від Бога
Хочемо висловити вдячність 

за чуйне, уважне ставлення 
Юрію Корсаку – лікарю-тера-
певту КУ «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
№ 2», амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини 
№3. Він обслуговує селище Бо-
жедарівку. Приїжджає по пер-
шому виклику за будь-яких 
погодних умов, чи то сніг, дощ, 
ожеледиця, – і надає меддопо-
могу. Лікар від Бога – так нази-
вають його пацієнти, яким він 
допоміг подолати хворобу, а це 
переважно дідусі й бабусі, пен-
сіонери. Бажаємо йому міцно-
го здоров’я та успіхів у його 
нелегкій, але шляхетній робо-
ті, усіх сімейних благ.

З повагою С. БОЙЧУК,  
ветеран праці,  

та інші пацієнти. 
Усього 8 підписів. 

Загублене

Різнеg Від щирого 
     серця
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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
Опади

За даними Українського гідро-
метцентру, у неділю очікується 
хмарна погода. Можливі опади. 
Температура вночі до 0 градусів, 
вдень до 3 градусів тепла. Вітер 
північний та північно-західний, 1 
м/сек. Атмосферний тиск 757…758 
мм рт. ст.     

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,658 1030,5375

УкрСиббанк
814,00 25,50 1041,00
820,00 26,50 1066,00

ПриватБанк
816,00 25,70 1040,00
819,50 26,70 1070,00

Промінвест-
банк

816,00 25,80 1050,00
821,50 26,60 1075,00

Райффайзен 
Банк Аваль

815,00 25,40 1035,00
820,00 26,40 1080,00

Форум
814,00 25,90 1030,00
819,00 27,00 1060,00

Південком-
банк

814,00 25,00 1040,00
819,00 26,50 1070,00

Укрексімбанк
809,00 25,70 1045,00
811,00 26,40 1062,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

15 32 40 42 45 50

24-25 листопада

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
8 400 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1213 
виграшні номери 21.11.2012 

джек-пот 8 300 000.00

g Курси валют

2:00 5 3
5:00 4 3
8:00 4 3

11:00 4 3
14:00 3 3
17:00 2 2
20:00 2 2
23:00 2 3

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 2 10421.00
4 115 253.00
3 2372 21.00
2 20351 6.00
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«ЧГ» дарує незабутні подорожі!
g За що я люблю  
«Червоний гірник»

Потрійна увага 
до однієї газети

– Моя увага до загальномісь-
кого видання, так би мовити, 
потрійна, – говорить 
начальник Кри-
ворізького пош-
тамту – центру пошто-
вого зв’язку №2 Тетяна 
Черненко. – Передовсім як 
жительки нашого славного міс-
та, яку цікавить, що в ньому 
відбувається, які проблеми 
хвилюють городян і як вони ви-
рішуються. Тобто звичайне по-
всякденне життя, яким живуть 
криворіжці. Це, як на мене, нормально, адже не 
можна жити в місті й не знати, чим воно дихає.

Інший напрям моєї уваги до газети – як керівника до-
волі значущого для регіону підприємства. Адже поштою 
повсякчас користується переважна більшість городян, 
хоч для відправлення тих чи інших пересилань, хоч для 
оплати житлово-комунальних послуг, хоч для викорис-
тання недавньої новації – допомоги пошти в отриманні 
адміністративних послуг. І тому не можу не слідкувати за 
загальною ситуацією, як про нашу роботу відгукуються 
журналісти, як на неї реагують городяни, заради яких, 
власне, ми й працюємо. Тим паче, що «Червоний гірник» 
для нас – це стратегічний партнер, який своїми перед-
платними примірниками, серед інших часописів, забез-
печує листонош роботою, а підприємство – доходами.

А ще – чого гріха таїти – мені газета цікава й просто як 
жінці. Бо в ній друкуються рецепти та всілякі поради по 
господарству, різні жіночі хитрощі та розповіді, як довше 
зберегти здоров’я, молодість і вроду.

Будь-який з цих трьох напрямів забезпечить мою по-
стійну увагу до «Червоного гірника». А коли вже так ста-
лося, що маю одразу три інтереси, то, виходить, просто 
зобов’язана постійно читати його сторінки, черпаючи з 
них корисне й цікаве. І це бажання раджу підтримати й 
усім іншим городянам, попри їхню стать чи займану по-
саду. Адже всі ми живемо в одному місті, яке любимо та 
звання жителя якого гідно несемо по життю. Тож давайте 
робити це разом з «Червоним гірником», діяльність якого 
нерозривно пов’язана з Кривим Рогом.

Лише на хвилину заплющте очі і уявіть собі 
хвилюючу подорож до Ялти, де море пі-
ниться бурхливо і медузи тихо шелестять… 
Ну що, бачите себе у затінку екзотичних 
пальм зі скляночкою «Мохіто» на березі 
Чорного моря? Рай, правда? А як не любите 
виснажливу спеку, то вирушайте відпочити 
в затінку старовинних карпатських буків, 
розбуджених вранці гучним, розкотистим 
закликом гуцульської трембіти…

Думаєте, ми вас 
розігруємо? Ви майже 
вгадали, справді розігрує-
мо. Тільки не вас, а для 
вас. Для наших вірних ба-
гаторічних друзів і нових 
поціновувачів відомої в 
місті газети ми незабаром 
розіграємо безкоштовні 
подорожі до Ялти та Во-
рохти – найвідоміших і 
найбажаніших вітчизня-
них курортів. Ну, а якщо 
ви палкий патріот рідного 
міста і не плануєте його 
покидати, знайдемо пода-
рунки і для вас – дві фото-
сесії від професіональних 
фотохудожників, справж-
ня скарбничка історичних 
розвідок ріднокраю «Ен-
циклопедія Криворіжжя» 
Володимира Бухтіярова.

Отже, з приємністю під-
сумовуємо. Надіславши 
до редакції копію абоне
мента (увага! не квитан-
ції!) про річну передпла
ту «Червоного гірника», 
ви зможете взяти участь у 
розіграші путівок до Ялти 
та Ворохти. Копія абоне-
мента про піврічну перед
плату гарантує вам участь 
у розіграші іншого супер-
призу – двохтомника «Ен-
циклопедія Криворіжжя».

До цієї приємної миті 
– лише крок. Тож не 
баріться, шановні чита
чі, до 14 січня 2013 року 
приносьте до редакції 
або надсилайте поштою 
ксерокопії абонемента 

про передплату нашої 
газети з поміткою на 
конверті «На розіграш»! 
У приміщенні «Черво
ного гірника» в середині 
січня спеціально ство
рена комісія розіграє 
вказані призи між на
шими передплатниками 
(точну дату розіграшу 
ви дізнаєтесь із перших 
номерів газети в ново
му році). Адреса редак
ції: пр. Металургів, 28. 
Детальніше про умови 
розіграшу можна дізна
тись за тел. 928901.

Малюнок Анатолія ГАЙНА.

 Тетяна  
Черненко.

g Отакої!
Неріздвяна історія
У Канаді поліція заарештувала чоло-
віка, який заявив дітям, що Санта-
Клауса не існує, пише The Star.

Як повідомляється, 
інцидент стався в місті 
Кінгстон під час параду 
Санта-Клаусів.  

24-річний кана-
дець, чиє ім’я не на-
зивається, вийшов на 
вулицю, по якій ру-
халася святкова про-
цесія, і почав кричати, 
що Санта-Клауса не 
існує. На місце прибу-
ла поліція, затриманий 
кричав на чоловіка із 
зачіскою у вигляді ро-
гів, зафіксованих ге-
лем для волосся.

Чоловік провів в 
ув’язненні ніч, після 
чого вніс заставу і був 

звільнений. Йому ви-
сунули звинувачення 
в порушенні громад-
ського порядку та умов 
випробувального тер-
міну, призначеного за 
попереднє порушен-
ня закону (в поліції не 
стали уточнювати, яке 
саме порушення вчи-
нив  канадець).

Видання зазначає, 
що місцеві жителі за-
судили вчинок п’яного 
канадця і деякі прозва-
ли його Грінчем – пер-
сонажем книги Докто-
ра Сьюзі, вигаданою 
істотою, яка викрала 
Різдво.

g Посміхніться
Усі даішники запитують: 

«Ти пив?». І хоч би один по-
цікавився: «А ти їв?»

* * *
 Які три слова найчасті-

ше зустрічаються по всьо-
му світу?

– Я тебе люблю?
–  Made in China...

* * *
Словами «Буду вам винна 

10 копійок» продавець Га-
лина заробила свій перший 
мільйон.

* * *
Вихована людина ніко-

ли не скаже: «Пішов ти...», 
вона скаже: «Я бачу, ви да-
леко підете!»

* * *
Екзамен з правил дорож-

нього руху. Екзаменатор:
– Перехрестя: тут ви, 

тут автобус, тут ванта-
жівка, тут мотоцикл. Хто 
проїде перший?

– Маршрутка.
– Чому? Звідки взялась 

маршрутка?
– Та хто їх знає, звідки 

вони беруться...
* * *

Дружина  чоловіку: «Чому 
шкарпетки по всій кварти-
рі розкидані?»

Чоловік: «Це нова реклам-
на акція: збери десять пар і 
отримай гроші на туш!»

* * *
– Ой, сіль розсипалася – 

це до сварки. А може, обій-
деться?

– Ні, дорогенький. Я вже 
налаштувалася.

* * *
– Причина вашої хвороби 

–  алкоголь!
– Ви перший лікар, який 

не перекладає всю провину 
на мене!

* * *
– Ви дивуєтесь, Рабино-

вич, чому вам не виписали 
премію? А ви пам’ятаєте, на 
демонстрації 7 листопада 
ви несли портрет товариша 
Брежнєва, а з кишені стир-
чала пляшка пива. А коли я 
вам сказав: «Киньте негайно 
цю гидоту», ви що кинули?..

* * *
Оголошення в газеті в 

розділі знайомств: «Чоло-
віка красивого, багатого, 
без проблем з житлом, без 
шкідливих звичок, без купи 
нав’язливих родичів і дітей 
від попередніх шлюбів хо-
четься просто побачити».

* * *
Бізнесмена запитують, 

як він став мільйонером.
–  Завдяки дружині.
–  Як це?
– Мені було цікаво, на 

якому етапі вона переста-
не скаржитися на нестачу 
грошей.За
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