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g Офіційно
Криворізький міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
08.11.2012                м. Кривий Ріг                    №262-р
Про скликання XXVІІІ сесії міської ради  

VI скликання
Відповідно до Регламенту міської ради, затвердженого 

рішенням міської ради від 30.11.2010 №7, керуючись За-
коном України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Скликати XXVІІІ сесію міської ради VI скликання.
2. Провести в сесійній залі міської ради (пл. Радян-

ська,1):
– спільне засідання постійних комісій – 23 листопада 

2012 року о 9.00;
– пленарне засідання – 28 листопада 2012 року о 9.00.
3. Унести на розгляд питання:
– урегулювання земельних відносин;
– інші.

В.о. міського голови –  
секретар міської ради С. МАЛЯРЕНКО.

g Прямий телефон «ЧГ»
Адміністративні послуги стали 
безкоштовними

Якщо у вас є запитання щодо поряд-
ку  надання адміністративних послуг 
та графіку прийому суб’єктів звернень 
посадовими особами управлінням 
Держ комзему у м. Кривий Ріг  Дніпро-
петровської області, телефонуйте  до редакції на пряму 
«гарячу лінію» 14 листопада  2012 року з 11.00 до 12.00 за   
телефоном: 92-82-09. 

Ви отримаєте компетентні відповіді безпосередньо від 
керівника управління Сергія Ніколаєва.

g Передплата-2013

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.
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g Новини країни та регіону

Подробиці

g  Робочий візит

Унікальному годиннику   
унікальну галерею
Нові технології змінюють сприйняття звичних музей-
них відвідин. Незабаром у цьому криворіжці зможуть 
пересвідчитись особисто.

За доволі короткий термін Квіт-
ковий годинник став справжньою 
окрасою Кривого Рогу. Погодьтесь, 
без нього вже навіть важко уявити 
проспект Металургів. Тож і не дивно, 
що годинник з гордістю показують 
гостям міста, із задоволенням фото-
графуються на його фоні, пишаючись 
об’єктом, котрий став справжнім 
символом Криворіжжя і не має собі 
рівних у світі. Утім, інтерес до нього 
тільки зростатиме. Адже на криво-
ріжців та гостей міста чекає приєм-
ний сюрприз.

Незабаром у павільйоні, що зна-

ходиться під годинником, працю-
ватиме 3D-відеогалерея історико-
краєзнавчого музею. Новий об’єкт, 
можна вважати, також унікальний: 
подібним не може похвалитися жод-
не місто в країні. Щодня відвідува-
чі матимуть змогу переглянути тут 
документальні фільми про розви-
ток міста та області, відеоролики, 
приурочені до визначних історич-
них подій та державних свят тощо. 
Окрім того, у відеогалереї транслю-
ватиметься кінодокументальний 
літопис Кривого Рогу «Маленька 
гаряча Батьківщина», продюсером 

котрого виступив Олександр Вілкул.
Планується, що відеогалерея при-

йме перших своїх відвідувачів уже 
наступного місяця. Нині робота над 
цим йде повним ходом. Минуло-
го четверга з підготовкою до пуску 
об’єкта ознайомився голова Дніпро-
петровської облдержадміністрації 
Олександр Вілкул. Він переглянув і 
зразки відеороликів, які планується 
тут демонструвати.

Спілкуючись з журналістами, гу-
бернатор відзначив, що Кривий Ріг 
у черговий раз підтверджує свій ста-
тус не лише індустріального серця 
країни, але водночас і культурного 
та спортивного центру. За його сло-
вами, дуже символічно, що ця перша 
в Україні 3D-відеогалерея буде зна-
ходитись у павільйоні під найбіль-
шим у світі Квітковим годинником. 
«Це об’єднання історико-культурної 
спадщини та надсучасних техно-
логій…» – охарактеризував новий 
об’єкт губернатор. За його слова-
ми, такому результату сприяла під-
тримка з боку промислових під-
приємств Кривбасу, які повністю 
профінансували створення галереї 
в рамках соціального державно-
приватного партнерства. За раху-
нок їхніх коштів було проведено як 
будівельні роботи, так і підготовку 
необхідного відеоматеріалу.

«Льодова арена» 
як новорічний подарунок місту
У нашому місті до 
новорічних свят буде 
відкрита сучасна «Льодова 
арена» зі штучним льо-
довим покриттям. Про це 
повідомив губернатор Олек-
сандр Вілкул під час виїзної 
наради щодо завершення 
будівництва нового льодо-
вого комплексу, яке прово-
диться в парку імені Богдана 
Хмельницького неподалік 
стадіону «Металург».

Нинішнього року за ініціативи 
голови облдержадміністрації Олек-
сандра Вілкула за підтримки Пре-
зидента України Віктора Януковича 
державним коштом було розпоча-
то будівництво «Льодової арени» в 
рамках державної програми «Хокей 
України» та Комплексної стратегії 
розвитку регіону.

– Парк імені Богдана Хмельниць-
кого став справжнім символом здо-
рового способу життя та відпочин-
ку для городян, – зауважив губер-
натор. – Тут знаходяться 
головний міський стадіон, 
критий плавальний ба-
сейн, спортивний зал для 
гімнастики. А цього року 
– у Рік спорту та здоро-
вого способу життя, про-
голошений Президентом 
України, – буде ще й побу-
довано сучасну «Льодову 
арену». Це буде чудовим 
подарунком, який отри-
мають городяни до ново-

річних свят. «Льодова арена» стане 
потужним імпульсом для розвитку 
зимових видів спорту в місті та ре-
гіоні. Для цього потрібно залучити 
кращих тренерів, які повинні при-
їхати до міста та навчати криворізь-
ку молодь.

О. Вілкул підкреслив, що в льодо-
вому комплексі зможуть тренувати-
ся як юні хокеїсти-початківці, так і 

професійні спортсмени. Арена має 
бути доступною всім, а насамперед – 
дітям. Тож уже з початку наступного 
року в ДЮСШ №1 повинно бути від-
крите відділення фігурного катання 
на ковзанах та відділення хокею із 
шайбою. Причому навчально-трену-
вальні заняття для вихованців цих 
секцій проходитимуть безкоштовно.

Як доповів заступник міського го-
лови Андрій Гальченко щодо ходу 
будівництва, необхідні обсяги вже 
виконано на 85 відсотків, залиши-
лись тільки опоряджувальні роботи 
та власне наморожування штучного 
льоду. Всі роботи повинні бути оста-
точно завершені наступного місяця з 
тим, аби з початку нового року новий 
об’єкт уже прийняв перших відві-
дувачів.

Тож урочисте відкриття «Льодової 
арени» – справа найближчого май-
бутнього.

Є програми ЗНО з історії  
України та біології

Підписано наказ, яким затверджено програми зо-
внішнього незалежного оцінювання з історії України та 
біології.

Внесення змін до програм зовнішнього незалежного оціню-
вання з інших предметів, з яких у 2013 році буде проведено 
тестування, не передбачено, повідомляє прес-служба Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту. Змістове наповнення тестів 
відповідатиме чинним програмам зовнішнього незалежного 
оцінювання з відповідних предметів.

Нове в терцентрах 
cоцобслуговування

Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї  постано-
ви від 29 грудня 2009 року № 1417. Відповідне рішення 
прийнято на засіданні уряду 7 листопада 2012 року.

Ними, зокрема, конкретизується, що соціальні послуги без-
оплатно надаються особам, які мають рідних похилого віку 
або інвалідів, оскільки вони самі мають право отримувати такі 
послуги. Крім того, функції контролю за додержанням законо-
давства покладено на місцеві управління праці та соціального 
захисту населення (раніше ці функції було покладено на головні 
управління праці та соціального захисту населення), повідомляє 
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секре-
таріату КМУ.

Вода в село
Під керівництвом губернатора Олександра Вілкула в 

Криворізькому районі модернізується та створюється 
низка інфраструктурних об’єктів водопостачання.

Зокрема, проводиться комплексна реконструкція найбільшо-
го магістрального водоводу Криворізького району «Кривий Ріг 
– село Валове» протяжністю понад 21 км. Як повідомляє управ-
ління преси та інформації облдержадміністрації, він забезпе-
чить якісною водою та стабільним водопостачанням 7 тисяч 
жителів 16 сіл району. До кінця року найбільший магістральний 
водовід Криворізького району буде відкрито. Про це повідомив 
губернатор під час нещодавньої робочої наради з реконструкції 
водоводу «Кривий Ріг – село Валове».

Машинобудівники та  
будівельники організувалися

У Дніпропетровській області відновлено діяльність 
організацій роботодавців машинобудівної та будівель-
ної галузей.

Це результат активної роботи Федерації організацій робото-
давців Дніпропетровщини (ФОРД), яка активізувала свою діяль-
ність з ініціативи губернатора Дніпропетровщини Олександра 
Вілкула у 2012 році. Про це повідомив голова ФОРД Віктор Сер-
гєєв під час нещодавнього робочого засідання правління.

У відновлену організацію роботодавців машинобудівної галу-
зі Дніпропетровської області (її очолив директор ТОВ «Науково-
виробнича фірма «Дніпротехсервіс» Олексій Зінов’єв) уже ввій-
шло 21 підприємство. Це найбільші провідні машинобудівні 
заводи регіону. В їхньому числі й Криворізький турбінний завод 
«Констар». У відновлену організацію роботодавців будівельної 
галузі Дніпропетровської області (її очолив голова правління АТ 
«Науково-виробниче об’єднання «Созидатель» Леонід Турчин) 
уже ввійшло 50 великих будівельних підприємств регіону. Се-
ред них і «Криворіжіндустрбуд».
____________ Підготував Володимир СКІДАНОВ.

g Варто знати  

Тепло за жовтень 
Минув другий місяць осені, тож саме час 
розраховуватись за теплову енергію, отри-
ману споживачами протягом жовтня.

– За даними метеороло-
гічної станції міста, середня 
температура жовтня стано-
вила  +11,1°С, – розповідає 
начальник абонентського 
відділу КПТМ «Криворіж-
тепломережа» Валентина 
Глоба. – Це також один із 
чинників впливу на вар-
тість теплової енергії. 

Отже, жовтневий тариф 
за опалення впродовж 22 
днів становить 1,94 грн./м2 
опалювальної площі оселі 
при вартості 269,5 грн. за 1 
Гкал. Вартість централізо-
ваного гарячого водопос-
тачання порівняно з верес-

нем змінилась. За кожного 
члена сім’ї за централізова-
ну гарячу воду за підігрів 
води потрібно вносити по 
46,49 грн. і за воду на піді-
грів – по 7,87 грн. При спо-
живанні за приладом облі-
ку вартість одного кубоме-
тра гарячої води становить 
15,75 грн., що складається з 
13,47 грн./м3 за підігрів во-
ди та 2,28 грн./м3 за воду на 
підігрів. 

Сподіваємось, що спожи-
вачі міста вчасно й сповна 
розраховуватимуться за 
отримані послуги з тепло-
водопостачання. 

________________________________ Е. МІСЦЕВИЙ.

Під час перегляду відеоролика.

______ Володимир СКІДАНОВ, Едуард БІЛИК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА та Андрія ТРУБІЦИНА.
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g Актуальна тема

Своєчасна оплата  
покращить  
якість послуг

Щотижнево у виконкомах ра-
йонних у місті рад проводяться 
оперативні наради із залученням 
представників підприємств – на-
давачів житлово-комунальних 
послуг, асоціації об’єднання спів-
власників багатоквартирного бу-
динку, голів будинкових та квар-
тальних комітетів.

Так, 9.11.2012 у виконкомі Саксаган-
ської районної у місті ради проведено 
чергову оперативну нараду під голову-
ванням Красножона Ю.Л. – заступника 
голови виконкому Саксаганської район-
ної у місті ради та за участю заступника 
міського голови Вербицького Г.П.

На оперативній нараді розглянуто 
ряд важливих питань, що стосуються 
утримання житлового фонду міста всіх 
форм власності.

Згідно з Законом України «Про 
об’єднання співвласників багатоквар-
тирних будинків» власники жилих та 
нежилих приміщень мають право ство-
рити об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку.

Одним із найважливіших питань є 
створення об’єднань співвласників ба-
гатоквартирного будинку.

Основна діяльність об’єднання по-
лягає у здійсненні функцій, що забез-
печують реалізацію прав власників при-
міщень на володіння та користування 
спільним майном членів об’єднання, 
належне утримання будинку та при-
будинкової території, сприяння членам 
об’єднання в отриманні житлово-кому-
нальних та інших послуг належної якості 
за обґрунтованими цінами та виконан-
ня ними своїх обов’язків, пов’язаних з 
діяльністю об’єднання.

На сьогоднішній день на території 
Саксаганського району мешканцями 
багатоквартирних будинків уже ство-
рено 18 об’єднань співвласників багато-
квартирного будинку, 11 з них здійсню-
ють управління будинками самостійно 
через статутні органи. Мешканці цих 
будинків відповідно до Закону України 
«Про об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків» на загальних 
зборах самостійно визначають розмі-
ри внесків на утримання будинків та їх 
прибудинкових територій і визначають 
шляхи їх використання.

Так, за вказані кошти в цих будин-
ках щорічно проводяться роботи по 
підготовці будинків до опалювальних 
періодів, виконується ревізія запірної 
арматури, промивка та гідравлічне ви-
пробування систем централізованого 
опалення, відремонтовано під’їзди, на-
ведено лад у підвальних приміщеннях 
та на прибудинкових територіях.

Разом з тим, на виконання ст. 24 ви-
щезазначеного Закону, з міського бю-
джету виділяються кошти на виконання 
капітальних ремонтів конструктивних 
елементів будинків, які передано на ба-
лансовий облік об’єднань.

По Саксаганському району виконано 
капітальний ремонт покрівлі та систе-
ми централізованого опалення ОСББ 
«Житомирська, 5», капітальний ремонт 
фасаду ОСББ «Рубльова, 2», на загальну 
суму 709,8 тис. грн.

Крім цього, виконано асфальтування 
прибудинкових територій вищевказа-
них будинків в обсязі 300,6 м2 на суму 
36,79 тис. грн.

Рішенням Криворізької міської ради 
від 29.12.2011 №860 затверджено Про-
граму підтримки об’єднань співвлас-
ників багатоквартирного будинку в  
м. Кривому Розі на 2012-2016 роки.

Відповідно до п. 6.2 зазначеної Про-
грами одержувачами коштів та замов-
никами робіт з капітального ремонту 
конструктивних елементів є ОСББ. Це 

означає, що об’єднання мають право 
на свій розсуд обирати проектну органі-
зацію, яка виготовляє проектно-кошто-
рисну документацію, а також підрядну 
організацію, яка виконуватиме ремонт-
ні роботи.

Таким чином, для отримання коштів 
для проведення капітального ремонту 
конструктивних елементів ОСББ надає 
до управління благоустрою та житлової 
політики необхідний пакет документів.

У Саксаганському районі в житлових 
будинках, де не створено об’єднання 
співвласників багатоквартирного будин-
ку, діє управитель житловими будинка-
ми та їх прибудинковими територіями 
– комунальне підприємство «Житлово-
експлуатаційна організація №35».

Згідно з планами підприємства на 2012 
рік, які складено за результатами про-
веденого у 2011 році осіннього огляду, з 
початку поточного року КП «ЖЕО №35» ви-
конано ремонт покрівлі на 243 житлових 
будинках в обсязі 32,0 тис. м2 (при цьому 
задоволено 420 звернень мешканців).

Крім того, КП «ЖЕО №35» здійснено 
коригування графіка з виконання ре-
монтів покрівель з метою включення 
додаткових обсягів ремонтних робіт по 
зверненнях мешканців, що надійшли 
протягом 9-ти місяців поточного року. 
Станом на теперішній час підприєм-
ством виконано ремонт покрівлі на 353 
житлових будинках в обсязі 42,5 тис. м2.

Водночас, зазначеним підприємством 
в поточному році виконано заміну 5,2 
тис. шт. запірної арматури, поточний ре-
монт системи холодного, гарячого водо-
постачання, водовідведення та центра-
лізованого опалення, а саме: замінено 
труб – 5,6 тис. п. м, здійснено поточний 
ремонт міжпанельних швів на 94 будин-
ках в обсязі 16,2 тис. п. м.

Проте заборгованість мешканців за 
надані послуги з утримання будинків та 
їх прибудинкових територій у Саксаган-
ському районі склала 13,3 млн. грн.

Найбільшу заборгованість мають 
мешканці:

на мкр. Гірницький, 49 – 52,0 тис. грн.
кв. №1 – 7,3 тис. грн.;
кв. №84 – 7,6 тис. грн.;
кв. №44 – 4,8 тис. грн.;
кв. №36 – 3,8 тис. грн.;
кв. №32 – 4,7 тис. грн.;
кв. №56 – 4,9 тис. грн.;
кв. №60 – 5,8 тис. грн.
мкр. Сонячний, 13 – 34,0 тис.грн.;
кв. №3 – 2,8 тис. грн.;
кв. №34 – 5,8 тис. грн.;
кв. №73 – 11,3 тис. грн.;
кв. №76 – 2,8 тис. грн.
мкр.Сонячний № 24 – 36,0 тис.грн.;
кв. №18 – 4,2 тис. грн.;
кв. № 23 – 3,3 тис. грн.;
кв. №25 – 5,2 тис. грн.;
кв. №34 – 4,4 тис. грн.;
кв. №35 – 3,6 тис. грн.
Разом з цим, своєчасна оплата меш-

канцями послуг з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій 
надасть можливість управителям сво-
єчасно виконувати ремонтні роботи, 
збільшувати їх обсяги та суттєво покра-
щити якість цих послуг, і відповідно – за-
безпечити комфортне проживання у по-
мешканнях багатоквартирних будинків.

Управління благоустрою та житлової  
політики міськвиконкому.

Подробиці

g Медична реформа – в дії 

Уперше в прямому телеефірі  
навчались учені й фахівці 
У ДП «Овація» ПАТ «Центральний ГЗК» відбувся 
унікальний науково-практичний семінар під егідою 
Міністерства охорони здоров’я, Національної 
медакадемії ім. П. Шупика, Української асоціації 
сімейної медицини в рамках медичного 
реформування. 

Адже проводився у форматі 
телемосту й мав назву «Акту-
альні питання розвитку сімей-
ної медицини в Україні». Впер-
ше його учасники – криворізькі 
вчені й фахівці могли так запро-
сто в прямому телеефірі й спо-
вна поспілкуватися зі своїми 
іногородніми колегами. Обмі-
нятися вже певним набутим до-
свідом у своєму регіоні, обгово-
рити й насущні проблеми.

Привітали учасників науково-
практичного семінару головний 
позаштатний спеціаліст із сі-
мейної медицини Міністерства 
охорони здоров’я Л. Матюха, 
заступник начальника головно-
го управління охорони здоров’я 
Дніпропетровської ОДА О. Лу-
гова, заступник начальника 
управління охорони здоров’я 
Криворізького міськвиконкому 
О. Лук’яненко та ректор Запо-
різького державного медичного 
університету Ю. Колесник. 

– Майже рік Кривий Ріг знахо-
диться в стані медичного рефор-
мування, – зазначив Олександр 
Лук’яненко. – За цей короткий 
час змінилась матеріально-тех-
нічна база більшості лікарень. 
Лише за останній місяць 24 ам-
булаторії міста (Центрів пер-
винної медико-санітарної допо-
моги) отримали 24 автомобілі, 
надійшло сучасне обладнання 
для вторинної ланки медици-
ни (це міські та районні лікарні, 
котрі фінансуються з обласного 
бюджету). Міські лікарні нещо-

давно отримали три мамографи, 
комп’ютерну техніку. Та поки що 
однією з основних проблем за-
лишається кадрова. Тому звер-
таюсь до іногородніх колег: як-
що у вас є проблема з житлом, 
приїздіть працювати до нас, у 
Кривий Ріг. Хочеться подякува-
ти всім організаторам і вченим 
кафедри терапії, кардіології та 
сімейної медицини факультету 
післядипломної освіти Дніпро-
петровської медичної академії за 
роботу. У новому році понад 70 
спеціалістів пройдуть навчання 
на базі кафедри. Поки що серед 
проблем – відставання норма-
тивної бази первинної медико-
санітарної допомоги на засадах 
сімейної медицини. 

– Унікальність нинішнього 
телемосту в тому, що практично 
всі лікарі нашого регіону прохо-
дитимуть навчання в прямому 
телеефірі, – наголосив завідую-
чий кафедрою терапії, кардіо-

логії та сімейної медицини фа-
культету післядипломної осві-
ти Дніпропетровської медичної 
академії, професор Анатолій 
Василенко. – Поділяться своїм 
досвідом учені з Дніпропетров-
ська, Запоріжжя, Кривого Рогу і, 
як мовиться, звірять свої годин-
ники в справі підготовки сімей-
них лікарів. Нині проходити пе-
репідготовку за спеціальністю 
«лікар сімейної практики» ма-
ють бажання понад 80 медиків. 
А коли вони ще й побачать, які в 
їх розпорядженні сучасні авто-

машини, кількість цих медиків, 
очевидно, зросте. Перенавча-
ючи зараз лікарів-терапевтів, 
працюємо в дві зміни. Застосо-
вуємо нові методи підготовки, у 
тому числі майстер-класи, ігри. 

До цього варто додати: фахова 
підготовка сімейних лікарів про-
водиться в Дніпропетровській 
медичній академії. Крім цього, 
перепідготовку за цією спеціа-
лізацією проходять лікарі-тера-
певти та лікарі-педіатри на кафе-
дрі сімейної медицини факуль-
тету післядипломної освіти Дні-
пропетровської медакадемії. Для 
повної комплектації всіх 53 Цен-
трів первинної медико-санітар-
ної допомоги Дніпропетровщині 
потрібно 2305 сімейних лікарів. 
Зараз працює понад 450, котрі 
обслуговують майже 30 відсо-
тків населення нашої області. На 
кінець наступного року кількість 
працюючих сімейних лікарів 
планується збільшити до 900. Ре-
алізується й програма місцевих 
стимулів, яка спрямована на за-
безпечення медпрацівників за-
гальної практики – сімейної ме-
дицини пільговим проїздом, мо-
більним зв’язком, комп’ютерною 
технікою та житлом, надбавками 
до зарплати тощо. 

Учасники семінару почули фа-
хові лекції різних вчених, зокре-
ма щодо нормативно-правового 
забезпечення діяльності первин-
ної медико-санітарної допомоги 
(доктор меднаук Н. Гойда), хро-
нічної ішемічної хвороби серця в 
практиці сімейного лікаря (про-
фесор кафедри терапії та педіатрії 
НМАПО ім. Шупика В. Приходь-
ко) та багато інших. Були прове-
дені під час телемосту й майстер-
класи та фахова дискусія. 

_________________________________________ Віталій ТКАЧУК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Олександр Лук’яненко.

g Справи комунальні 

Світле місто темної ночі 
Загалом у Кривому Розі налічується близько 20 
тисяч світлоточок зовнішнього освітлення. 

З них упродовж двох остан-
ніх років у рамках відповідної 
міської програми було замінено 
більше п’яти тисяч на сучасні 
натрієві, що мають більшу світ-
ловіддачу при менших витра-
тах електроенергії. У подаль-
ших планах – замінити всі лам-
пи розжарювання на сучасні, 
на що й націлена згадана міська 
програма, для виконання якої 
підприємству «Криворізьке 
міськсвітло» виділяються необ-
хідні бюджетні асигнування. 

Примітно, що кількість не-
працюючих зовнішніх світиль-
ників коливається в межах 3-5 
відсотків, тоді як від 95 до 97 
процентів освітлюють дорогу. 
За що серед приїжджих Кривий 
Ріг давно набув заслуженої сла-
ви справді світлого міста.

А з настанням холодної пори 
року зовнішнє освітлення пере-
йшло у так званий зимовий ре-
жим роботи, коли світильники 
вмикаються разом із настан-
ням сутінок, безперебійно пра-

цюючи до 23-ї години, після чо-
го перемикаються на черговий 
аж до ранку, гаснучи тільки на 
світанку. 

____________________________________________________________________ Е. МІСЦЕВИЙ.
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g  Золотий ювілей

Завжди на крок попереду
Учора Криворізький коледж економіки та 
управління ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьма-
на урочисто відзначив свій півстолітній 
ювілей. 

На початку 60-х років 
минулого століття перед 
Кривбасом стояло завдан-
ня збільшити видобуток 
залізної руди на 55%. Для 
його виконання в нашо-
му місті тоді велося будів-
ництво 4 гірничо-збага-
чувальних комбінатів та 
кількох шахт. А, відповід-
но, потрібно було готувати 
і кваліфікованих фахівців, 
які б управляли всіма лан-
ками виробництва. Осо-
блива потреба була в еко-
номістах. Тож у 1961 р. в 
Кривому Розі була відкри-
та спочатку філія Дніпро-
петровського промислово-
економічного технікуму, 
яка в 1962 р. реорганізува-
лася в Криворізький гірни-
чо-економічний технікум. 
Першим його директором 
призначили Миколу Ма-
кеєва. Він і тепер плідно 
працює в коледжі. Завдя-
ки йому свого часу відбу-
валося становлення цього 
навчального закладу, а ни-
ні створені два музеї – Ве-
ликої Вітчизняної війни та 
історії коледжу економі-
ки та управління, він на-
писав кілька книг про цей 
виш. До 50-річчя коледжу 
Микола Федотович підго-
тував до друку ювілейний 
фотоальбом. Прикметна 
деталь: за 50 років у цьому 
навчальному закладі було 
всього два керівники.

– Та й наші трудові біо-
графії з Миколою Федото-
вичем майже дзеркальні, 
– каже нинішній директор 
Криворізького коледжу 
економіки та управління 
Леонід Філевич. – Макеєву 
було 33 роки, коли він очо-
лив технікум, і мені було 
33, коли зайняв цю посаду. 
Йому довелося в прямому 
розумінні будувати техні-
кум – ось це приміщення, 
колектив, традиції. А ме-
ні в кінці 80-х – на почат-

ку 90-х років довелося так 
само вибудовувати якісно 
нові підходи в підготовці 
фахівців, як того вимагали 
економічні обставини, від-
кривати нові спеціальнос-
ті, створювати навчальний 
комплекс з Київським на-
ціональним економічним 
університетом ім. Вадима 
Гетьмана. Микола Федото-
вич 26 років очолював цей 
заклад, я вже теж наближа-
юся до цього рубежу. У 66 
років він передав мені ке-
рівництво технікумом. Не 
будемо загадувати наперед, 
але я б хотів так само у свій 
час передати цей заклад у 
надійні молоді руки.

Кожний, хто вперше пе-
реступає поріг нашого ко-
леджу, зауважує, що в ньо-
му легка, доброзичлива, 
сприятлива атмосфера. А 
це через те, що всьому, чого 
ми досягли в своїй педаго-
гічно-виховній роботі, за-
вдячую виключно своїм ко-
легам. Вони розуміють мене 
з півслова, вони дуже чут-
ливі до нових ідей, готові 
їх реалізувати, сміливо йти 
на експеримент, не бояться 
пов’язаних з ним ризиків, а 
від цього, зрештою, виграє 
наша спільна справа. В ко-
лективі, де за цей час зміни-
лося кілька поколінь викла-
дачів, продовжують успіш-
но працювати наші шано-

вані ветерани: фізик Ляна 
Георгіївна Захарко, хімік-
біолог Валентина Петрівна 
Зленко – їх стаж роботи в 
коледжі налічує 50 років. 
Звичайно ж, ветеран війни і 
педагогічної праці, кавалер 
орденів Великої Вітчизня-
ної війни та «За мужність» 
і багатьох медалей, відзнаки 
«За заслуги перед містом» 
Микола Федотович Макеєв, 
чиє ім’я навічно вписане в 
історію коледжу, викарбу-
ване в меморіалі «Годин-
ник пам’яті». 47 років від-
дала нашому навчальному 
закладу Жанна Дмитрівна 
Крамаренко, понад 40 років 
трудяться в коледжі Яків 
Павлович Селевко, Алла 
Миколаївна Чичкан та інші 
мої колеги. Це наш золотий 
педагогічний фонд, це наш 
людський скарб.

Криворізькому коледжу 
економіки та управлін-
ня найбільше пасує слово 
«перший». Він першим у 
місті став на рейки рин-
кової економіки, почавши 
готувати спеціалістів з ко-
мерційної діяльності, бан-
ківської справи, фінансів 
та кредиту. Він першим по-
чав влаштовувати ярмарки-
презентації професій, на які 
запрошував потенційних 
роботодавців. Він першим у 
кінці 90-х відкрив бізнес-ін-
кубатор, щоб навчити своїх 
студентів не тільки того, як 
успішно найнятися на ро-
боту, а й як відкрити власну 
справу та стати роботодав-
цем. Він першим увійшов 
у навчальний комплекс з 
Київським національним 
економічним університе-
том і відкрив на своїй базі 
економічний ліцей, чим за-
провадив ступеневість здо-
буття економічної освіти. 
Він першим заснував у сво-

їх стінах картинну галерею. 
Він є родоначальником зір-
кової нині команди «Крив-
басбаскет» та засновником 
міської асоціації з міні-
футболу. Студентський го-
тель коледжу економіки та 
управління надійно тримає 
І місце серед вишівських 
гуртожитків за ступенем 
комфорту та впорядкова-
ності. Він першим серед ви-
шів виграв грант Метінвес-
ту на благоустрій власноруч 
створеного скверу. І ще ба-
гато чого можна зарахувати 
до здобутків талановито-
го творчого педагогічного 
колективу цього коледжу, 
який завжди на крок попе-
реду.

На урочистостях з наго-
ди золотого ювілею своєї 
альма-матер були й колиш-
ні її випускники – заступ-

ник начальника управ-
ління розвитку підприєм-
ництва міськвиконкому 
Людмила Прохорець, за-
відуюча відділом розвитку 
підприємництва Жовтне-
вого райвиконкому Галина 
Ніконова, директор з роз-
витку інвестицій компанії 
«Лемтранс» (м. Донецьк) 
Сергій Зазорін, керуюча 
мережею магазинів «Єва» 

(м. Київ) Наталія Чернега 
та інші, хто своїм професій-
ним успіхом завдячує саме 
цьому навчальному закла-
дові. Гадаю, і сьогоднішні 
студенти та випускники в 
майбутньому стануть не 
менш успішними людьми. 
Приміром, студентська ра-
да Криворізького коледжу 
економіки та управління 
уже 4 роки поспіль стабіль-
но посідає І місце серед ви-
шів І-ІІ рівня акредитації, 
що свідчить про неабиякі 
організаторські здібності 
її голови Валерії Дейкун. 
Стипендіаткою Верховної 
Ради України є третьокурс-
ниця Аліна Азоза – окрім 
здобуття фахових знань, 
вона у студентському на-
уковому товаристві «Ін-
телект» досліджує куль-
турно-виховні функції фі-
лософії. Президентською 
стипендіаткою свого часу 
була Яніна Рижук. Обласну 
іменну стипендію отриму-
ють майбутній спеціаліст з 
фінансів Юлія Товстуха та 
переможець міських олім-
піад з математики і фізики 

Владислав Левченко. Май-
бутній бухгалтер Юлія До-
ценко стала фіналістом 
Всеукраїнської олімпіади 
з української мови, а Олег 
Геналюк – призером XІV 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
«Молодь, наука, культура, 
національна самосвідо-
мість в умовах європей-
ської інтеграції». А ще тут 
працює творча майстерня 
«Чіз», де молоді люди опа-
новують вокал, театральне 
мистецтво, хореографію (7 
студентів цього коледжу 
були учасниками криво-
різької команди «Май-
данс»). Спортивною гор-
дістю коледжу є майстер 
спорту міжнародного кла-
су з боротьби самбо Тетяна 
Савенко, майстри спорту 
Максим Ганжа, Стефан За-
харко, кандидат у майстри 
спорту Дмитро Міщук та 
інші. Скажіть, ну хіба мо-
жуть ці різнобічно обдаро-
вані, цілеспрямовані моло-
ді люди (а таких, як вони, 
багато в цьому виші) загу-
битися в круговерті життя?

В центрі уваги

g  Обрії духовності

Лик Богородиці, написаний євангелістом Лукою
Наступного тижня у Кривому Розі пере-
буватиме чудотворна ікона Божої Матері 
«Холмська». За спостереженнями право-
славних віруючих, ікона особливо благодат-
на до материнських молитов за своїх чад, а 
також до жінок, не здатних народити через 
проблеми зі здоров’ям.

Впроваджуючи на Русі 
християнство, рівноапос-
тольний князь Володимир 
завіз до Києва кілька ікон, 
за переказами, написаних 
євангелістом Лукою. Згодом 
одна перебралась до Вишго-
рода, ще пізніше – потрапи-
ла в Москву і тепер відома 
під іменням Володимирської 
– найбільшої святині Росії. 

Другу відправили до міста 
Белз, у ХІV столітті вона стала 
Ченстоховською і шанується 
католиками як покровитель-
ка польського народу. Третю, 
Успінську, знищено під час 
окупації Києва у період Вели-
кої Вітчизняної війни. Лише 
єдина з тих дивовижних ікон, 
Холмська, залишилась дони-
ні в Україні.

У 1001-му році спеціально 
для ікони Богородиці побуду-
вали собор у м. Холм. Через 
два з половиною століття пол-

чища татарів взяли у тяжку 
облогу місто, русичам зоста-
лася остання надія на поря-
тунок: прохати заступництва 

Пресвятої Діви. Коли лик Пре-
чистої винесли на фортечний 
мур, нападникам здалось, 
ніби оборонні вали здійняли-
ся до неба, і супостати враз 
розбіглись.

Вже до середини ХVІІ сто-
ліття зафіксовані чудеса, 
створені іконою, були зібрані 
в окремий фоліант, на той пе-
ріод нею володіла уніатська 
конфесія. У 1815 році Холм ві-
дійшов до Російської імперії, 
святиня повернулась до лона 
православної церкви. Без-
ліч випробувань випало на її 
долю під час Першої та Другої 
світових воєн, епохи біль-
шовицького богоборництва, 

гоніння за віру; кілька десяти-
літь її переховували до кінця 
вірні православ’ю християни. 
Після здобуття Україною не-
залежності ікону відправили 
на реставрацію, з вересня 
2000-го Холмська Богоматір 
доступна для поклоніння.

 У понеділок, 12 листопада, 
о 9.00 ікону зустрічатимуть у 
Свято-Пантелеймонівському 
храмі на мікрорайоні 5-й За-
річний, вулиця Приміська, 71. 
З середи до п’ятниці святиня 
перебуватиме у Троїцькому 
храмі за адресою: вул. Кон-
цертна, 86, зупинка громад-
ського транспорту «Вул. Му-
соргського».

Леонід Філевич.

Валентина Бєрлін вручає заслужену відзнаку.

______________________________________________________________________________________________________________________________ Вадим ШУЛЬГА.

Зі святом іменинників поздоровила заступник 
міського голови Валентина Бєрлін. Вона зачитала 
вітальний лист від губернатора Дніпропетровщини 
Олександра Вілкула та голови облради Євгена Удода 
та вручила грамоти облдержадміністрації і виконко-
му міськради кращим працівникам коледжу.

____________________________________________________________________________________________________ Мотрона ПАНОВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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Дзержинська районна у місті рада
Рішення

( ХVI сесія VI cкликання)
19.10.2012  м. Кривий Ріг  № 144
Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2012 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» та вимогами Бюджетного кодексу Украї-
ни, розглянувши звіт про виконання районного у місті бю-
джету за 9 місяців 2012 року, районна у місті рада вирі-
шила:

1. Затвердити звіт про виконання районного у місті бю-
джету за 9 місяців 2012 року по доходах з урахуванням 
сум, одержаних з бюджетів вищих рівнів у сумі 46 459,4 
тис. грн., у тому числі по загальному фонду 45 249,4 тис. 
грн., по спеціальному фонду 1 210,0 тис. грн. та по видат-

ках у сумі 44 982,6 тис. грн., з них: по загальному фонду – 
42 845,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 2 137,0 тис. 
грн., в тому числі бюджет розвитку – 945,2 тис. грн. згідно 
з додатком (додається).

2. Організаційному відділу (Петренко С.О.) забезпечи-

ти оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті ви-
конкому районної у місті ради в мережі Інтернет у визна-
чений чинним законодавством термін.

Голова районної у місті ради  
С.Д. СТЕПАНЮК.

Найменнування План на 
2012 рік

 у тому числі Уточнений 
план на 2012 

рік

 у тому числі План на 9 мі-
сяців 2012 

року (загаль-
ний фонд)

Уточне-
ний план на 

9 місяців 
2012 року 

(загальний 
фонд)

Виконано 
за 9 місяців 

2012 року

 у тому числі
загальний 

фонд
спеціаль-
ний фонд

в тому 
числі бю-
джет роз-

витку

загальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

в тому чис-
лі бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

в тому 
числі бю-
джет роз-

витку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Д О Х О Д И

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 12 385 625,00 12 385 625,00 0,00 0,00 12 385 625,00 12 385 625,00 0,00 0,00 9 129 948,00 9 129 948,00 9 642 728,75 9 642 728,75 0,00 0,00
Плата за землю 11 577 625,00 11 577 625,00 0,00 0,00 11 577 625,00 11 577 625,00 0,00 0,00 8 550 843,00 8 550 843,00 8 994 865,18 8 994 865,18 0,00 0,00
Земельний податок з юридичних осіб 1 468 589,00 1 468 589,00 0,00 0,00 1 468 589,00 1 468 589,00 0,00 0,00 992 794,00 992 794,00 1 062 798,57 1 062 798,57 0,00 0,00
Орендна плата з юридичних осіб 7 832 385,00 7 832 385,00 0,00 0,00 7 832 385,00 7 832 385,00 0,00 0,00 5 749 564,00 5 749 564,00 5 937 935,47 5 937 935,47 0,00 0,00
Земельний податок з фізичних осіб 270 142,00 270 142,00 0,00 0,00 270 142,00 270 142,00 0,00 0,00 220 324,00 220 324,00 251 465,80 251 465,80 0,00 0,00
Орендна плата з фізичних осіб 2 006 509,00 2 006 509,00 0,00 0,00 2 006 509,00 2 006 509,00 0,00 0,00 1 588 161,00 1 588 161,00 1 742 665,34 1 742 665,34 0,00 0,00
Місцеві податки і збори 808 000,00 808 000,00 0,00 0,00 808 000,00 808 000,00 0,00 0,00 579 105,00 579 105,00 647 863,57 647 863,57 0,00 0,00
Збір за місця для паркування транспортних засобів 104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 77 472,00 77 472,00 25 526,34 25 526,34 0,00 0,00
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплаче-
ний юридичними особами

104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 77 472,00 77 472,00 25 526,34 25 526,34 0,00 0,00

Збір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності

704 000,00 704 000,00 0,00 0,00 704 000,00 704 000,00 0,00 0,00 501 633,00 501 633,00 622 337,23 622 337,23 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна 
торгівля), сплачений фізичними особами

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 168 213,00 168 213,00 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна 
торгівля), сплачений юридичними особами

269 594,00 269 594,00 0,00 0,00 269 594,00 269 594,00 0,00 0,00 194 594,00 194 594,00 214 474,29 214 474,29 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова тор-
гівля), сплачений фізичними особами

2 580,00 2 580,00 0,00 0,00 2 580,00 2 580,00 0,00 0,00 1 935,00 1 935,00 7 636,00 7 636,00 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне 
господарство), сплачений фізичними особами

85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 61 000,00 61 000,00 82 782,04 82 782,04 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова тор-
гівля), сплачений юридичними особами

24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 20 136,45 20 136,45 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне 
господарство), сплачений юридичними особами

40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 52 283,80 52 283,80 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності із придбан-
ням пільгового торгового патенту

756,00 756,00 0,00 0,00 756,00 756,00 0,00 0,00 540,00 540,00 540,00 540,00 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності із придбан-
ням короткотермінового торгового патенту

84,00 84,00 0,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00 42,00 42,00 1 936,00 1 936,00 0,00 0,00

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, 
сплачений юридичними особами

4 730,00 4 730,00 0,00 0,00 4 730,00 4 730,00 0,00 0,00 2 580,00 2 580,00 4 268,33 4 268,33 0,00 0,00

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений 
юридичними особами

77 256,00 77 256,00 0,00 0,00 77 256,00 77 256,00 0,00 0,00 57 942,00 57 942,00 70 067,32 70 067,32 0,00 0,00

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 1 918 987,00 23 000,00 1 895 987,00 0,00 1 631 367,00 23 000,00 1 608 367,00 0,00 15 700,00 15 700,00 1 218 182,26 8 160,38 1 210 021,88 0,00
Інші надходження 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 15 700,00 15 700,00 8 160,38 8 160,38 0,00 0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 15 700,00 15 700,00 8 160,38 8 160,38 0,00 0,00
Власні надходження бюджетних установ 1 895 987,00 0,00 1 895 987,00 0,00 1 608 367,00 0,00 1 608 367,00 0,00 0,00 0,00 1 210 021,88 0,00 1 210 021,88 0,00

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 13 326,00 13 326,00 0,00 0,00
Надходження від продажу основного капіталу 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 13 326,00 13 326,00 0,00 0,00
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного 
державою або територіальною громадою в поряд-
ку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, 
знахідок, а також валютних цінностей і грошових ко-
штів, власники яких невідомі

13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 13 326,00 13 326,00 0,00 0,00

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадко-
вого майна, майна, одержаного територіальною громадою 
в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цін-
ності і грошові кошти, власники яких невідомі

13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 13 326,00 13 326,00 0,00 0,00

РАЗОМ власних і закріплених ДОХОДІВ 14 317 612,00 12 421 625,00 1 895 987,00 0,00 14 029 992,00 12 421 625,00 1 608 367,00 0,00 9 152 648,00 9 152 648,00 10 874 237,01 9 664 215,13 1 210 021,88 0,00
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 45 464 935,00 45 464 935,00 0,00 0,00 45 789 950,94 45 789 950,94 0,00 0,00 34 864 468,51 35 634 797,90 35 585 131,52 35 585 131,52 0,00 0,00

Від органів державного управління 45 464 935,00 45 464 935,00 0,00 0,00 45 789 950,94 45 789 950,94 0,00 0,00 34 864 468,51 35 634 797,90 35 585 131,52 35 585 131,52 0,00 0,00
Дотації 12 502 135,00 12 502 135,00 0,00 0,00 12 581 435,00 12 581 435,00 0,00 0,00 9 482 045,00 9 561 345,00 9 561 345,00 9 561 345,00 0,00 0,00
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та місь-
ких (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і об-
ласного значення) бюджетів

12 502 135,00 12 502 135,00 0,00 0,00 12 581 435,00 12 581 435,00 0,00 0,00 9 482 045,00 9 561 345,00 9 561 345,00 9 561 345,00 0,00 0,00

Субвенції 32 962 800,00 32 962 800,00 0,00 0,00 33 208 515,94 33 208 515,94 0,00 0,00 25 382 423,51 26 073 452,90 26 023 786,52 26 023 786,52 0,00 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасо-
вої державної допомоги дітям

32 717 000,00 32 717 000,00 0,00 0,00 32 797 000,00 32 797 000,00 0,00 0,00 25 180 800,00 25 766 876,38 25 766 876,38 25 766 876,38 0,00 0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених зако-
нодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопро-
тезування, оплату електроенергії, природного і скраплено-
го газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного по-
бутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовід-
ведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у 
зв’язку з відміною податку з власників транспортних зпсо-
бів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним 
збільшенням ставок акцизного податку з пального і на ком-
пенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

75 200,00 75 200,00 0,00 0,00 65 671,94 65 671,94 0,00 0,00 75 200,00 65 671,94 28 118,56 28 118,56 0,00 0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ви-
плату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпе-
чення батькам-вихователям і прийомним батькам за надан-
ня соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

170 600,00 170 600,00 0,00 0,00 279 110,00 279 110,00 0,00 0,00 126 423,51 228 791,58 228 791,58 228 791,58 0,00 0,00

Інші субвенції 0,00 0,00 0,00 66 734,00 66 734,00 0,00 0,00 12 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 59 782 547,00 57 886 560,00 1 895 987,00 0,00 59 819 942,94 58 211 575,94 1 608 367,00 0,00 44 017 116,51 44 787 445,90 46 459 368,53 45 249 346,65 1 210 021,88 0,00

В И Д А Т К И
Державне управління 8 022 500,00 8 022 500,00 0,00 0,00 8 273 563,58 8 010 563,58 263 000,00 263 000,00 6 067 326,00 6 362 378,02 6 340 123,37 6 303 458,94 36 664,43 16 614,00
Освіта 170 600,00 170 600,00 0,00 0,00 279 110,00 279 110,00 0,00 0,00 126 423,51 228 791,58 213 400,00 213 400,00 0,00 0,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення 39 151 100,00 38 895 900,00 255 200,00 75 200,00 39 233 975,47 38 973 303,53 260 671,94 80 671,94 29 745 241,62 30 079 318,52 29 982 265,40 29 796 737,81 185 527,59 28 118,56
Культура і мистецтво 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 104 600,00 104 600,00 0,00 0,00 3 500,00 102 400,00 106 285,00 102 000,00 4 285,00 0,00
Фізична культура і спорт 12 431 447,00 10 435 460,00 1 995 987,00 280 000,00 12 886 431,98 10 517 250,06 2 369 181,92 940 814,92 7 760 756,00 6 503 919,99 8 339 671,83 6 429 092,63 1 910 579,20 900 503,87
Видатки, не віднесені до основних груп 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 68 234,00 68 234,00 0,00 0,00 750,00 12 992,26 879,26 879,26 0,00 0,00
РАЗОМ ВИДАТКІВ 59 782 547,00 57 531 360,00 2 251 187,00 355 200,00 60 845 915,03 57 953 061,17 2 892 853,86 1 284 486,86 43 703 997,13 43 289 800,37 44 982 624,86 42 845 568,64 2 137 056,22 945 236,43

 Додаток  до рішення районної у місті ради 19.10.2012 № 144
Звіт про виконання районного у місті бюджету за 9 місяців 2012 року

Підсумки обласного конкурсу міні-проектів з енергоефективності та енергозбереження серед локальних громад
Згідно з розпорядженням голови 

Дніпропетровської обласної ради від 
14.03.2012 №70-Р було розпочато облас-
ний конкурс міні-проектів з енергоефек-
тивності та енергозбереження серед ло-
кальних громад.

В даному конкурсі від м. Кривого 
Рогу взяло участь 26 проектів, які роз-
робили мешканці об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будинків (на-
далі – ОСББ). Фонд конкурсу формував-

ся за рахунок цільових коштів облас-
ного бюджету в розмірі 80% та коштів 
учасників – 20%.

Завдання конкурсу:
– залучення населення Кривого Рогу 

до забезпечення енергоощадливого ви-
користання енергоносіїв та впроваджен-
ня енергозберігаючих технологій;

– підтримка ініціативи органів само-
організації населення та об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків 

в питаннях реалізації завдань енерго-
ефективного розвитку міста.

За результатами проведення конкур-
су визначено 8 переможців:

– ОСББ «Цереус-4»;
– ОСББ «Пафос»;
– ОСББ «Дюжина»;
– ОСББ «Інгулець-31»;
– ОСББ «Ярославська,7»;
– ОСББ «Ярославська,11»;
– ОСББ «Ярославська,13»;

– ОСББ «Ярославська,19».
У даних ОСББ були виконані наступ-

ні види робіт: встановлення лічильників 
теплової енергії та терморегуляторів, за-
міна вікон та дверей на енергозберігаю-
чі, встановлення бойлера. За результата-
ми майбутнього опалювального періо-
ду очікується покращення якості послуг 
з постачання теплової енергії та знижен-
ня її споживання, поліпшення мікроклі-
мату в приміщеннях.

Крім того, дізнатись про деталі впро-
вадження даних проектів можна у те-
лепередачі «Енергозаощадження» на 
ТРК «Рудана» щовівторка о 21.15 або на 
сайті: http://rudana.com.ua/.

Слід зазначити, що беручи участь у 
подібних конкурсах, мешканці міста за 
допомогою держави зможуть реалізу-
вати свої проекти та зробити комфорт-
нішими і прийнятнішими умови прожи-
вання в своїх приміщеннях.

З повагою фахівці відділу з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міськради.
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Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua
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Вітання!g Офіційно

Реклама, оголошення

До уваги колишніх  
працівників  
ПАТ «Криворізький  
залізорудний комбінат»!

Підприємство не виплачує вам 
компенсацію заробітної плати за 
час відпусток з 1995 року, посила
ючись на обробку архівних доку
ментів?

Ми допоможемо вам 
отримати ці кошти.

ТЕЛ. 410-31-99, 096-3462077.

Шановні мешканці Тернівського району!

Бережіть свій 
будинок 
та своє майно!

Сплатіть заборгованість, 
і ви отримаєте гідні 

умови проживання в ньому!

№  
з/п

Балансоутри-
мувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування 
Місце- 
знахо-

дження

За-
гальна 

пло-
ща, м2 

Вартість  
майна за 

незалежною 
оцінкою, грн.

Максималь-
но можли-
вий строк 

оренди

Мета  
використання

1 КП «Хладон» Частина нежилого примі-
щення, вбудованого у холо-
дильну камеру 

Вул. 
Окружна, 

10
5,0

4964,0  
Станом на 
24.10.2012

1 рік
Під  замороження 

та зберігання про-
дуктів харчування 

2 КП «Міський 
трамвай»

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

Вул. Лені-
на, 10ж 29,4

46000,0 
Станом на 
26.09.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення 
майстерні з ремонту 
взуття та одягу

3 КП «Фармація» Частина нежилого примі-
щення, вбудованого у 1 по-
верх окремо розташованої 
нежилої будівлі

Б-р Кіро-
ва, 2а 10,0

8780,0  
Станом на 
17.10.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщен-
ня торговельного 
об’єкта з продажу 
окулярів, лінз, ске-
лець

4 Відділ освіти ви-
конкому Довгин-
цівської районної у 
місті ради

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

Вул. Симо-
нова,12 111,0

134942,0 
Станом на 
25.10.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення 
тренажерного залу, 
погодинно згідно з  
графіком

5 УКВМ Окремо розташовані не-
жилі одноповерхові будівлі

Вул. Іллі-
чівська, 

б/н
401,2

149706,0 
Станом на 
29.10.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення 
виробництва інших 
меблів

6 Відділ освіти ви-
конкому Саксаган-
ської районної у 
місті ради

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

Вул. Тин-
ка, 48 98,4

121779  
Станом на 
04.10.2012

2 роки  
11 місяців

Для проведення 
занять з танцю, по-
годинно згідно з гра-
фіком

7 Поштамт-центр 
поштового зв’язку 
№2 Дніпропе-
тровської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта»

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

Пр-т 
200-річчя 
Кривого 
Рогу, 7а

50,6
66306,0 

Станом на 
17.10.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення 
торгівлі непродо-
вольчими товарами

8 УКВМ Нежиле приміщення, вбу-
доване у 2 поверх окремо 
розташованої нежилої будівлі

М-н Со-
нячний, 

22а
27,9

27200,0 
Станом  

18.10.2012
2 роки  

11 місяців
Під розміщення 

торгівлі непродо-
вольчими товарами

9 УКВМ Нежиле приміщення, вбу-
доване у цокольний поверх 
житлового будинку

Вул. Вату-
тіна, 35а 73,2

57420,0 
Станом на 
17.10.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення 
майстерні з ремонту 
телерадіоапаратури

10 УКВМ Окремо розташована не-
жила одноповерхова бу-
дівля

Вул. Ко-
ротченка, 

10-б
17,6

13578,0 
Станом на 
23.10.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення 
складу

11 Відділ освіти ви-
конкому Жовтне-
вої районної у міс-
ті ради

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

Вул. Шу-
рупова, 1 248,4

305699,0 
Станом на 
19.10.2012

2 роки  
11 місяців

Для проведення 
занять з карате-до 
Сито-рю, погодинно 
згідно з графіком

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

Вул.  Вах-
рушева, 

13
56,7

38567,0 
Станом на 
23.10.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення пе-
рукарні

13 КП «Міський тро-
лейбус»

Нежиле приміщення, вбу-
доване в одноповерхову не-
жилу будівлю

Вул. Квіт-
кова, 6/1 89,6

42670,0  
Станом на 
22.10.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення 
кафе

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

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються від-
ділом дозвільно-погоджувальних процедур виконкому 
міської ради протягом 10-ти робочих днів після опубліку-
вання оголошення в міській комунальній газеті «Червоний 
гірник». У разі надходження двох і більше заяв на один 
об’єкт оренди, орендодавцем буде оголошено конкурс на 
право його оренди відповідно 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 кому-
нальної власності міста».

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

Виконком Центрально-Міської районної у місті ради 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- заступника завідувача загального відділу;
- голови комітету у справах сім’ї та молоді;
- головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців;
- головного спеціаліста відділу з питань благоустрою та житлової політики.
Вимоги до претендентів: громадянство України, освіта повна вища відповідного 

професійного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, 
вільне володіння державною мовою, навички роботи з комп’ютером та оргтехнікою.

На посади заступника завідувача загального відділу та голови комітету у спра-
вах сім’ї та молоді: стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самовряду-
вання та державній службі, на керівних посадах, не менше 3 років або стаж роботи 
за фахом, на керівних посадах, в інших сферах не менше 4 років.

На посади головних спеціалістів: стаж роботи за фахом на службі в органах міс-
цевого самоврядування та державній службі на посаді провідного спеціаліста не 
менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 днів з дня опублікуван-
ня оголошення за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Леніна, 27, каб. 307. За інформацією 
звертатись за телефоном:  90-07-73.

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 період з 19.11.2012р. по 23.11.2012р.   можливі тим-
часові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях: Зелений гай,  21-59,  32-60;  
Россіні,  17а;  Пермська,  29-37;  Разіна,  21;  Реріха,  2-22,  1-19,  23,  Мініна 2-24; 3-45;  Одоєвського 
1-83;  2-50;  56-68,  вул. Леоніда Бородича,  техноторг «Трейд»,  Вуличне освітлення,  вул. Леоніда 
Бородича,  3 гуртожиток,  вул. Леоніда Бородича,  прокуратура,  їдальня,  взуттєва майстерня,  вул. 
Леоніда Бородича,  5 ТОВ «Лана»,  вул. Леоніда Бородича,  3 аптека,  вул. Леоніда Бородича,  таксі 
008,  оздоровчий комплекс,   ФОП Терещенко,  Діпропетровське шосе,  2,  14,  26,  4/12 ювелірна 
майстерня,  4/1,  вул.Світлогірська,  32-64, 1-67; 80, 91; 93; 95; 97; 99; 101,    Марійська, 4-25,  
Озерна, 4-16,  Корейська, 36; 39,  Чехословацька, 1-47,  Городищенська, 58-138; 27-107, 39; 43; 
25;  Уборевича, 1-71; 2-48,  Гаджибекова, 2-84; 19-83,  Маяковського, 14-20; 43-51,  Калініна, 2-63; 
3-29а,  Володимирівська, 2-18; 5-11; 17,  Бєляєва, 11-13; 10; 16,  Серафимовича, 44-60; 64; 70,  
Ігрова, 1; 2,  Павлоградська д.38-а; 38; 90; 41-103,  Янки-Купали, 106; 108; 110; 111; 115,  Львівська, 
1-37,  Лугова, 32-48; 123,  Муромська, 40-64; 57-79,  Кубінська, 110-134; 105-131,  Літке, 94,  Чорно-
морська, 36а-80; 35а-79,  Ст.Більшовиків, 36а-38а,  Чебишева, 1-25; 2-22,  Цитрусова, 42-62; 35-65,  
Вольтера, 35-49; 40-56,  1-35; 2-34,  Д.Донського, 24;  25;  28;  30;  32,  38; 29; 29а; 10; 24; 22; 34; 35; 
36; 37; 39; 41; 42,   Драйзера, 3,  19, 5-17; 2-14,   Джамбула, 8,  Калінінградська, 6-13,  Дишинського, 
60-75,  Житомирська, 1; 3; 4,  Рубльова, 2; 3; 4; 5; 6,  П. Морозова, 1;  2;  3;  4;  5;  6;  7;  8,  Гафурі, 1а; 
2а,  Серафимовича, 340/1-374; 231-247; 215а-231а; 231б,  Хохломська, 2-10; 1-15; 12,  Тупикова, 
2-92; 3-33,  Грозненська, 115а; 119,  Магнітогірська, 1-16;  Джамбула, 14; 16; 18; 11; 12; 13; 15; 
17-25; 20,  Гірничорятувальна, 13; 14,  Тольятті 2-8; 3-11,  Кузнечна, 2-18; 3-19,  Воронезька; 3-25; 
4-24;  Вятська, 16-а; 6а; 4а; 2а; 1а; 1б,  Транзитна, 1-17, 28-42,  Пловдивська, 4-28; 3-23,  Левітана, 
4-24; 3-23, 30-50; 27-47,   Іскрівська, 37-59,  124, 108а-122,  63-91,  Милашенкова, 30-а-52;  4-24; 
3-21,  Шполянська, 115,  94-116; 93-113,  Червонопресненська, 8-32; 7-25,  Воронезька, 28-50; 31-
51,  Улітіна, 4-26; 3-23,  Сизранська, 4-22; 3-21,  Аристова, 4-22; 1-21,  Благоєва, 12-22,  Транзитна, 
19-65; 44-94,  Кузнецька, 2-54,  Самарська, 1-37,  Сірка,  46,  48-56; 36-44;  Смирнова,  4, 6, 8, 10, 12,    
Вартаняна,  3, 5,  СШ № 36,  столова (вул. Кропивницького),  Універсальна,  24-52,  пров.Корсун-
ський,  2-42, 1-11,  вул. Комсомолу України,  1-27, 6-26,  Єреванська,  1-31, 2-34,  Федьковича,  1-20,  
Южина,  1-20,  Бізе,  1-18,  Евенкійська,  1-18,  Тихвінська, 2-14,  Ногіна, 1-5,  Вишневського, 2-15,  
Юності,  1-23 ,  Місячна,  14-23,  Кам`яна,  45-80. Вибачаємося  за викликані незручності.

РЕКЛАМА «ЧГ» •  92-97-16 •

ПАТ  «ДТЕК Дніпрообленерго»  звертається  
до усіх жителів міста   Кривого Рогу!

Якщо ви помітили обірвані дроти на лініях електропередач або відчинену транс
форматорну підстанцію, побачили роботи з демонтажу ліній електропередач або 
обладнання трансформаторної підстанції людьми, що не є працівниками Дніпрообл
енерго (це легко розпізнати по спецодягу), – негайно повідомте про це міліцію (102), 
МНС (101), районний виконком, міськвиконком, район електричних мереж (РЕМ) або 
диспетчерську службу Криворізьких міських електричних мереж за телефонами, які 
наведені нижче.

ЩОБ УНИКНУТИ СМЕРТЕЛЬНИХ ЕЛЕКТРОТРАВМ, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯ-
ЄТЬСЯ: Наближатись до обірваних проводів ближче 8 метрів. Залазити на опори по
вітряних ліній електропередач, тим більше намагатись зняти електропровід.  Відчи
няти двері та проникати в трансформаторні підстанції.  Дозволяти дітям залазити на 
дерева, що ростуть під проводами ліній електропередач. Зводити будьякі будови, 
складати дрова, солому тощо, розпалювати багаття під проводами електроліній  і по
вітряними вводами будинків. Кидати дріт або будьякі інші предмети на проводи пові
тряних ліній електропередач. Встановлювати металеві стояки для телевізійних антен 
поблизу ліній електропередач. Розташовувати ігрові майданчики, а також проводити 
ігри під повітряними лініями, запускати повітряних зміїв поблизу повітряних ліній та 
гратися біля електричних установок.

Будьте уважні – БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ!
Диспетчерська служба (ЦентральноМіський, Дзержинський райони) – тел. 92

3119. Диспетчерська служба (Саксаганський район) – тел. 4402857. Диспетчерська 
служба (Жовтневий, Тернівський райони) – тел. 661209.

Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Кривого Рогу 
оголошує конкурс на заміщення тимчасової вакантної посади головного спеці-
аліста по плануванню відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та 
контролю за використанням коштів. 

Взяти участь у конкурсі можуть громадяни України з повною вищою освітою відпо
відного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеці
аліста, 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 про
тягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37в. Додаткова інформація за тел. 958482, 532003.

Если у Вас потеют  
окна, сквозят и плохо  
закрываются – 

обращайтесь, мы Вам помо-
жем решить эти проблемы. 
Тел. 4017319, 0983561523.

Благодарность 
Хочу выразить благодарность за чуткое, внимательное отношение ле
чащим врачам 1й городской больницы – терапевту Ястремской Татьяне 
Андреевне и невропатологу Овсянниковой Валентине Григорьевне. По
желать им крепкого здоровья и успехов в их нелегкой, но благодарной 
работе, и всех семейных благ.

С уважением к Вам бывшая пациентка Сафроняк Мария Юрьевна.

С 70-летним юбилеем  
поздравляем прекрасного человека  

и мудрого руководителя

Почапского  
Дмитрия Григорьевича!

Юбилеи входят в жизнь,
Сердце лаской грея.

Поздравляем от души с Вашим юбилеем!
Убегает сквозь года в прошлое дорога,
И немало в ней труда,

И надежды много.
Пусть судьба Вас приведет к солнцу сквозь ненастья,
И не раз еще придет на порог Ваш счастье!

Администрация, преподаватели, студенты  
и сотрудники Криворожского техникума  

НМетАУ.

Приватне акціонерне товариство  
«Криворізький завод гірничого обладнання» 
має намір отримати дозвіл на викиди забруд
нюючих речовин в атмосферне повітря 
обсягом 700 т на рік стаціонарними джерелами, розташовани
ми за адресою: вул. Заводська, 1.
З пропозиціями та зауваженнями звертатися до управління еко
логії міськвиконкому за тел. 745641, 921363 та за адресою: пл. Радянська, 1.
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Інформація, оголошення

Оголошення про проведення конкурсу із визначення суб’єкта 
господарювання для підготовки документів, необхідних для 
влаштування відведених майданчиків для паркування  
на пр. Миру та по вул. Косіора, Урицького, Купріна.

Загальні положення
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.12.2009 №1342 «Про затвердження Правил паркування тран-
спортних засобів», керуючись рішенням міської ради від 26.01.2011 №157 «Про за-
твердження Положення про паркування транспортних засобів у місті Кривому Розі», 
ураховуючи звернення суб’єкта господарювання щодо влаштування відведених 
майданчиків для паркування по пр. Миру та вул. Косіора, Урицького, Купріна, відділ 
транспорту і зв’язку виконкому міської ради оголошує конкурс із визначення суб’єкта 
господарювання для підготовки документів, необхідних для влаштування відведе-
них майданчиків для паркування.

Об’єкт конкурсу: надання права на підготовку документів, необхідних для вла-
штування відведених майданчиків для паркування транспортних засобів по пр. Миру 
та вул. Косіора, Урицького, Купріна.

Ознайомитися з характеристикою та схематичним визначенням території місця пар-
кування можна у відділі транспорту і зв’язку виконкому міської ради (м.Кривий Ріг, 
пл.Радянська, 1, к. 155).

Для участі у конкурсі суб’єкт господарювання подає за адресою пл. Ра-
дянська, 1, к. 152 наступні документи: письмову заяву на участь у конкурсі із 
зазначенням конкурсних пропозицій (бланк заяви визначено рішенням міської ради 
від 26.01.2011 №157); копію свідоцтва про державну реєстрацію; копію довідки про 
взяття на облік як платника податків у місті для філій та інших відокремлених струк-
турних підрозділів за формою 4-ОПП, для суб’єктів господарювання, зареєстрованих 
за межами міста, – 16-ОПП.

Документи подаються щоденно с 9.00 до 17.00, крім святкових та вихідних днів. 
Кінцевий строк прийняття документів – 16.11.2012 до 16.00. Документи, які 
надійшли до організатора проведення конкурсу після встановленого строку, не роз-
глядаються. Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету. 
Початок проведення конкурсу 20 листопада 2012 року о 16.00 за адресою: пл. Ра-
дянська, 1, каб. 444. 

Телефони для довідок із питань проведення конкурсу: 74-24-41, 74-70-49 
(відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради).

g Публічна інформація Шановні мешканці Жовтневого району!
Виконком Жовтневої районної у місті ради 14 листопада 

2012 року проводить «День прямого телефону» з питан-
ня готовності житлово-комунального господарства району 
до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років, забез-
печення теплом та гарячою водою житлових будинків.

Відповіді на ваші запитання з 14.00 до 18.00 нададуть:
 – Кордюков Анатолій Васильович, завідувач відділу жит-

лово-комунального господарства виконкому районної 
у місті ради,

 – Коношко Наталя Вікторівна, заступник завідувача від-
ділу житлово-комунального господарства виконкому 
районної у місті ради.

Звертатись за телефоном 440-32-01.

Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради оголошує конкурс на заміщен-
ня 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 еко-
номіки та фінансів; стаж роботи на державній службі, за фахом та на керівних посадах не менш як 
п’ять років.

Документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії протягом ЗО календарних днів 
з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Докладніше ознайомитись з інформацією щодо переліку документів, основних функціональних 
обов’язків, розміру та умов оплати праці, можна у виконкомі Тернівської районної у місті ради (вул. 
Короленка, б. 1А, каб. 303). Контактний телефон: 35-00-26.

Відповідно до рішення виконкому Криворізької міської 
ради № 272 від 12.09.2012 р. та Наказу по підприємству № 450 
від 27.09.2012 р. «Про початок опалювального сезону 2012-
2013 років» опалювальний сезон 2012-2013 рр. розпочався 
з 10.10.2012 р.

Складена вартість централізованого опалення за фактичні дні 
роботи у жовтні 2012 р. становить:

 за 1 кв.м загальної площі 1,94 грн. за 22 дні (при середньо
виваженій температурі зовнішнього повітря за 22 дні +11,1°С) за 
1 Гкал 269,5 грн.;

 вартість послуги «підігрів води»: за одного мешканця – 46,49 
грн., по показниках лічильника за 1 куб. м – 13,47 грн.;

 вартість послуги «вода на підігрів»: за одного мешканця – 7,87 
грн., по показниках лічильника за 1 куб. м – 2,28 грн.

ПРОДАЮ

№ 1454. Будинок 6х12 з білої це
гли, загальною площею 47 кв.м у 
Довгинцівському районі, город 7 
сот., усі будівлі доглянуті. Докумен
ти готові, без посередників. Тел. 
0972268508.

№ 1455. Эксклюзив! Состоятель
ным покупателям. 2комн. квартиру 
«сталинку» в центре (парк), 3/4, по
толки 3,10 м, пл. 71 кв.м, кухня – 12 
кв.м, с/у – 12 кв.м, сделан ремонт 
«под ключ». Тел. 0978921495.

№ 1472. 1кімн. квартиру в Дзер
жинському районі по пр. Металур
гів: 1/5, 32 кв.м, цегляний будинок, 
броньовані двері, грати, нова сан
техніка. Тел. 0504522502.

№ 1473. Два платья – украинские 
вышиванки р. 4448 – 450 грн., р. 58
60 – 650 грн., состояние хорошее. 
Тел. 0973442760.

№ 1487. Шкуры нутрии. Тел. 098
8362394.

№ 1515. Массажный пояс для 
похудения, при целлюлите, ради
кулите, остеохондрозе. Тел. 096
4662015.

№ 1516. Массажер для норма
лизации давления, локализации 
головных, зубных болей («расчес
ка»). Тел. 0964662015.

№ 1517. А/м «Волга31029», один 
хозяин. Тел. 0503215111.

КУПЛЮ

№ 1457. 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. 4011742, 
0637670807, 0661761807, 097
0422903.

№ 1458. Фотоаппараты: «На-
рцисс» - 500 грн., «Горизонт» - 
350 грн., «Ленинград» - 150 грн., 
«Спорт» - 3000 грн., «Спутник» - 
200 грн., «Геодезия» - 2000 грн., 
«Репортер» - 1500 грн., «Киев-
88» - 300 грн., «Лейка» - от 1000 
грн., «Друг» – 200 грн., «Искра» 
– 200 грн., «ФЭД» - 100 грн., 
«Зоркий» - 100 грн., «Киев-5» и 
«Алмаз» - 200 грн. ОБЪЕКТИВЫ: 
«Зодиак» - 400 грн., «Руссар» 
- 250 грн., «Калейнар-3» – 300 
грн., «Вега-28» – 300 грн., «Гели-
ос-40» – 300 грн., «Юпитер» (3, 9, 
11, 12) от 150 до 650 грн., «Карл 
Цейс», «Пентакон», «Пан Ко-
лор», «Волна» и «Мир» - 350 грн. 
и др. Тел. 4011742, 0637670807, 
0661761807, 0970422903.

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

№ 1476. ВАЗ2101099, «Славу
ту», «Таврию», «Ланос», «СЭНС», 
«Матиз», «Москвич». Тел. 067
9819673.

ЗАГУБЛЕНЕ

№ 1518. Диплом НТІ № 122103 від 
3.07.1990 року, виданий Криворізь
ким медичним училищем на ім’я 
Марандіної Тетяни Володимирівни, 
вважати недійсним.

№ 1519. Атестат про загальну се
редню освіту, виданий Криворізь

ким обласним ліцеєм – інтернатом 
для сільської молоді у 2004 р. на ім’я 
Храмцової Ірини Сергіївни, вважати 
недійсним.

№ 1520. Свідоцтво про право 
власності на кооперативну квар
тиру за адресою: вул. Димитрова, 
118/73, видане виконкомом До
вгинцівської районної ради народ
них депутатів від 19.09.1991 р. на 
ім’я Борзих Павла Івановича, вважа
ти недійсним.

№ 1521. Договір дарування час
тини квартири на Асютіна Олексія 
Анатолійовича та Асютіну Євгенію 
Миколаївну за адресою: м. Кривий 
Ріг, пр. Перемоги, 3358, зареєст
рований в реєстрі № І4000 ААН 
№ 175777, вважати недійсним.

№ 1522. Свідоцтво про право 
власності на квартиру за адресою: 
м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 33
58, реєстраційний № 006872 від 17 
жовтня 1998 р. на ім’я Асютіної Люд
мили Володимирівни, вважати не
дійсним.

№ 1523. Свідоцтво про право на 
спадщину по заповіту за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Радянська, 154, 
видане 1 Криворізькою нотаріаль
ною конторою від 18.12.1952 р. по 
реєстру 39207 та свідоцтву про пра
во власності, зареєстроване в Кри
ворізькому інвентарбюро в реєстр. 
книгу № 16, ст. 99 № 99, вважати не
дійсним.

№ 1527. Диплом, виданий Львів
ським торговоекономічним ін
ститутом 30.06.1983 р. (факультет 
економіки і планування народно
го господарства, за спеціальністю 
економіст) на ім’я Кузнєцової Ольги 
Григорівни, вважати недійсним.

№ 1528. Договір дарування част
ки секції № 3 у будинку № 27 на вул. 
Мусоргського в м. Кривому Розі від 
5 квітня 2011 року, за реєстровим 
№ 594, вважати недійним.

№ 1530. Свідоцтво про право 
власності на кв. 46, буд. 41 по вул. 
Косіора на ім’я Міроненко Тетяни 
Дмитрівни, видане згідно з роз
порядженням УЖКГ від 16.12.1994 
р. № Дз 1672 та дублікат свідоцтва 
про право власності від 7.05.2012 
р. № 262 на ім’я Міроненко Тетяни 
Дмитрівни, виданий УБЖП, вважати 
недійсними.

ПОСЛУГИ

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

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

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

№ 1481. Ремонт ТВ любых. Тел. 74
6278, 0972824057, Кондратьевич.

№ 1501. Перевезу меблі та ін. 
послуги вантажників. Недорого. 
Тел. 4013105, 0675671948.

№ 1503. ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. РАС-
СРОЧКА НА 10 мес. ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКА, БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ТКАНИ. Тел. 4101288, 4062877.

№ 1482. Ремонт, установка 
бойлеров, колонок, стиральных 
машин, счетчиков воды, тепла; 
электрозащита; замена труб. Тел. 
660547, 0984842663.

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

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

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

№ 1512. Врезка замков. Уте
пление, обшивка дверей, лоджий 
балконов пластиком. Тел. 40135
15, 0982413969, 659852.

№ 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.

№ 1529. Услуги опытного логопе
да. Тел. 722435.

№ 1511. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН БЕЗ НАРУШЕНИЯ РЕМОН-
ТА! ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! КАЧЕ-
СТВО! Тел. 4049104, 0986585254.

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

№ 1524. Фотошколастудия «Ме
ридиан» обучает: «Цифровая фото
графия от А до Я» и «Как продать 
свои фотографии». Запись по тел. 
4010251, 0963703005, ул. Кобылян
ского, д. 219, оф. 310 (рядом ЦГор. 
рынок, заправка, «Мультиплекс»).

РІЗНЕ

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

№ 1490. Сдаю 3комн. квартиру 
с ремонтом по ул. Карла Маркса 
(район УВД): ТВ, мебель, стир. ма
шина, 2000 грн.+оплата счетчика 
воды и света. Тел. 0992176111, 067
9750103, 0972686868.

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

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

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

№ 1484. Работа молодым пенсио
нерам. Можно без опыта, обучение. 
Тел. 0678539123.

№ 1485. Требуется сотрудник. 
Функции диспетчера, прием звон
ков. Тел. 0981566008.

№ 1525. Срочно! Строительной 
компании нужны бригадиры с бри
гадами каменщиков (монолит – 350 
грн./куб., газоблоки+пеноблоки – 
250 грн./куб.). Работа на спортивных 
объектах другого города. Тел. 096
2541208, 0634501809, Наталья.

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

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

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

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

№ 1471. Информационному от
делу требуется специалист по об
работке информации. Тел. 067
1552226.

№ 1491. Молодые безработные! 
Большой выбор вакансий в связи 
с расширением. Работа с людьми, 
информацией, прием звонков. Тел. 
0675693287.

№ 1526. Компании требуются 
торговые работники. Фармацевты. 
Трудоустройство. Тел. 0964662015.

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

Продаю

Куплю
Різне

Послуги

Загублене

Про стан виробничого та невиробничого травматизму на підприємствах, установах та 
організаціях району протягом 9 місяців 2012 року в Тернівському районі м. Кривого Рогу.

Аналізуючи стан справ щодо виробничого 
та невиробничого травматизму за 9 місяців 
2012 року, слід відзначити, що в районі про-
водиться певна планова, організаторська і 
роз'яснювальна робота щодо поліпшення стану 
виробничого та невиробничого травматизму.

Як відомо, на будь-якому виробництві існує 
небезпека травматизму, що є однією з проблем 
суспільства. В країні травматизм займає 3 міс-
це серед причин непрацездатності. У чоловіків 
травми зустрічаються вдвічі частіше, ніж у жі-
нок, а у чоловіків молодше 40 років займає 1 
місце в структурі загальної захворюваності.

Проведений аналіз стану виробничого трав-
матизму Тернівського району свідчить про те, 
що із загальної кількості травмованих осіб 
більше третини складають працівники вироб-
ничої сфери. Так, за 9 місяців 2012 року було 
травмовано 13 осіб, що на 1 випадок менше ніж 
в аналогічному періоді 2011 року. Позитивним 
являється те, що кількість смертельно травмо-
ваних працівників у звітному періоді поточного 
року зменшилась в порівнянні з 2011 роком (2 
випадки проти 1 відповідно).

Головною причиною нещасних випадків є 
порушення трудової і виробничої дисципліни, 
що полягає в порушенні вимог інструкцій з охо-
рони праці працівниками та посадових інструк-
цій з охорони праці посадовими особами. За-
звичай тільки після аварій, нещасних випадків, 
перевірок і одержання Приписів контролюючих 
органів керівники займаються розробкою доку-
ментації підприємства з питань охорони праці. 
Зроби вони це раніше – уникли б багатьох про-
блем, у тому числі і нещасних випадків. Адже в 
процесі розробки документації визначається як 
порядок виконання робіт, так і відповідальність 
керівників та виконавців.

Безпека життєдіяльності населення являє 
собою багатогранне явище, так як життєдіяль-
ність людини не обмежується її професійною 
діяльністю, а протікає в часі та просторі з по-
стійним впливом різноманітних факторів ри-
зику. В даний час все більш вагомого значення 
серед основних напрямків розвитку державної 
політики щодо соціальної сфери набуває пи-
тання стосовно забезпечення безпеки життя і 
здоров'я людини в побуті, а також профілактика 
травматизму невиробничого характеру.

Протягом 9 місяців в районі сталися випадки 
невиробничого травматизму, в результаті яких 
травмовано 4 433 особи, в тому числі 794 дити-
ни, загинула 1 особа. За звітний період, в порів-
нянні з 2011 роком, рівень загального невироб-
ничого травматизму зменшився майже по всіх 
показниках. Загальна кількість травмованих 
знизилась на 10%, із смертельними наслідка-
ми на 86%. Рівень дитячого травматизму за 
звітний період показав, що кількість потерпілих 
дітей, на жаль, збільшилась на 6%, в порівнянні 
з аналогічним періодом 2011 року. Випадків ди-
тячого травматизму зі смертельними наслідка-
ми в районі за 2012 рік не зафіксовано.

Отже, проаналізувавши стан виробничого та 
невиробничого травматизму на підприємствах, 
установах та організаціях району протягом 9 мі-
сяців 2012 року в Тернівському районі, можна 
зробити висновки, що для боротьби з травма-
тизмом насамперед треба створити для люди-
ни сприятливі соціально-економічні, екологічні 
умови та проводити спеціальні профілактичні 
заходи організаційного, технічного, санітарно-
гігієнічного, медичного, освітнього й морально-
етичного характеру, що фактично в теперішній 
час за скрутних фінансово-економічних умов 
виконується не на бажаному рівні.

У виправленні і перевихованні засуджених 
беруть участь спостережні комісії, які діють на 
підставі Кримінального кодексу України, Кри-
мінально-виконавчого кодексу України, Поло-
ження про спостережні комісії, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
01.04.2004 № 429 «Про затвердження поло-
жень про спостережні комісії та піклувальні 
ради при спеціальних виховних установах» (в 
редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 10.11.2012 № 1042).

При виконкомі Тернівської районної у місті 
ради така комісія створена і працює з 2003 року. 
В роботі спостережної комісії беруть участь 
представники Тернівської районної організації 
ветеранів, Тернівського районного центру за-
йнятості, КП «ЖЕО №14», Індустріального техні-
куму державного вищого навчального закладу 
КНУ, Криворізького професійного будівельного 
ліцею, комунальної установи «Територіальний 
центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) у Тернівському районі», 
Криворізької благодійної організації «Суспіль-
на служба України», громадської організації 
«Тернівське районне товариство інвалідів», ко-
мунального закладу «Криворізька міська лікар-
ня №7» ДОР», районної організації «Червоний 
Хрест», ПП «Легіс», депутати Тернівської район-
ної у місті ради та представники структурних 
підрозділів виконкому районної у місті ради.

Основним завданням спостережної комісії є 
сприяння органам і установам виконання по-
карань у виправленні та ресоціалізації засудже-

них і створенні належних умов для їх тримання, 
організація громадського контролю за дотри-
манням прав і законних інтересів засуджених 
та осіб, звільнених від відбування покарання, 
організація виховної роботи з особами, умов-
но-достроково звільненими від відбування 
покарання, та громадського контролю за їх по-
ведінкою протягом невідбутої частини пока-
рання, надання допомоги у соціальній адаптації 
особам, звільненим від відбування покарання.

Спостережна комісія при виконкомі Тернів-
ської районної у місті ради опікується право-
вими, економічними, організаційними, соці-
ально-психологічними та іншими заходами, які 
могли б допомогти колишнім в’язням облашту-
ватися на волі.

При управлінні праці та соціального за-
хисту населення виконкому Тернівської ра-
йонної у місті ради діє «телефон довіри» (тел. 
38-56-96, режим роботи: понеділок-п’ятниця 
з 08.30 до 17.00, перерва з 12.30 до 13.00), за 
яким особам, звільненим від відбування по-
карання, є можливість звернутися та отримати 
роз’яснення з таких питань, як:

- оновлення документів;
- видачі ідентифікаційного коду;
- безкоштовного фотографування;
- працевлаштування;
- постановки на облік; 
- отримання матеріальної допомоги; 
- отримання реєстрації місця проживання;
- отримання паспорта, військового квитка 

та інше.

Управління праці та соціального захисту населення виконкому  
Тернівської районної у місті ради.
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Калейдоскоп

g Посміхніться
***

Дуже люблю астроно-
мію... Сиджу, дивлюсь 
на зірки... тут захо-
дить мама і все псує – 
знімає друшляк з голови.

***
Таргани в голові – це 

ще нормально. Пробле-
ма – коли їх починає ви-

ганяти білочка ...
***

Пропозиція руки і сер-
ця може і не спрацюва-
ти.

А от пропозиція яхти 
й особняка рідко зустрі-
чає відмову.

***
Чим більше моїх дру-

зів отримують права, 
тим акуратніше я пере-
ходжу дорогу...

***
– Що спільного між 

жінкою і математи-
кою?

– Те, що жінку, як і ма-
тематику, не кожному 
ідіоту дано зрозуміти.

g Виставка-ярмарок

Від виробника – до столу
Три дні – з середи по п’ятницю – у Криво-
різькому державному цирку тривала спе-
ціалізована виставка-ярмарок «Криворізь-
кі контракти – 2012».

Для міста це вже тради-
ція, адже відкрилися «Криво-
різькі контракти» цього року 
всімнадцяте.

Розпочалася виставка-яр-
марок благодійною подією 
– керівники різних підпри-
ємств вручили подарунки 
малозабезпеченим багато-
дітним родинам.

Найсвіжіші продукти не 
тільки від місцевих вироб-
ників, але й з інших облас-
тей були представлені на ви-
ставці. Взяли в ній участь і 
підприємства з Миколаєва, 
Дніпропетровська, Харкова. 
Майже півсотні виробників 
пропонували криворіжцям 
товари найрізноманітнішого 
асортименту.

– Сьогодні ця вистав-
ка фактично вже має ста-
тус всеукраїнської, оскільки 
в ній беруть участь не тіль-
ки підприємства нашого міс-
та та Дніпропетровської об-

ласті, але й інших областей, 
– зазначив перший заступ-
ник міського голови Костян-
тин Павлов. – Виробники 
тут представляють свою про-
дукцію, а це дає можливість 
укладати контракти на поста-
чання цих продуктів до бю-
джетних закладів – шкіл, ди-
тячих садків, а також укла-
дати угоди з торговельними 
мережами.

Він також відзначив, що 
учасниками цієї виставки є 

переможці й лауреати все-
українських конкурсів, учас-
ники муніципального проек-
ту «Марка якості «Криворіж-
жя», який передбачає випуск 
продукції без усіляких хіміч-
них добавок, а навпаки – ко-
рисної для здоров’я і дітей, і 
дорослих.

Уже вдесяте бере участь у 
такій виставці товаровироб-
ник з Південного ГЗК – за-
клад харчування. Його експо-
зиція одразу приваблює око. 
Цього року розігнати осін-
ню похмурість представники 
ПівдГЗК вирішили креатив-
ною продовольчою експози-
цією «Водяний світ» – май-

стерно вирізьбленими ово-
чами. Такої кількості «ово-
чевої краси» у карвінгу, до 
речі, «Криворізькі контрак-
ти» давно не бачили.

– Це для того, аби відвіду-
вачі похмурим осіннім днем 
змогли не тільки смачні то-
вари купити, але й настрій 
підняти, посміхнутися, – по-
яснює начальник управлін-
ня торгівлі і громадсько-
го харчування Південного 
ГЗК Олена Каблучко. – Хоча 
ми – підприємство, орієн-
товане на внутрішній ринок, 
участь у цій виставці бере-
мо вже багато років. У нас є 
м’ясопереробний комплекс, 
кондитерські цехи. Випуска-
ється більше 25 видів про-
дукції. Тож і на виставці ми 
представили як солодкі стра-
ви, так і ковбасні вироби.

А криворіжці скористалися 
розпалом осіннього ярмар-
кового сезону й можливіс-
тю придбати товари безпосе-
редньо у виробників.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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Як ніколи багато експо-
зицій було оформлено 
за допомогою карвінгу: 
очевидно, свої зусилля 
до поширення фігурно-
го вирізання з овочів та 
фруктів доклав І Кри-
ворізький чемпіонат з 
карвінгу, який минуло-
го місяця відбувався за 
підтримки «Червоного 
гірника».

10.11.2012 11.11.2012

станом на 9.11.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

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

Хмарно,  
з проясненнями

За даними Українського гід-
рометцентру, у неділю очіку-
ється хмарна погода, з прояс-
неннями. Температура вночі 
до 6 градусів тепла, вдень до 8 
градусів тепла. Вітер східний, 
2-3 м/сек. Атмосферний тиск 
760…761 мм рт. ст.  

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,36 1017,99

УкрСиббанк
816,00 25,30 1034,00
819,90 26,30 1064,00

ПриватБанк
818,00 25,50 1034,00
822,00 26,50 1064,00

Промінвест-
банк

818,50 25,60 1040,00
820,80 26,40 1065,00

Райффайзен 
Банк Аваль

817,70 25,40 1030,00
819,90 26,40 1070,00

Форум
817,00 25,60 1017,00
821,20 26,90 1055,00

Південком-
банк

818,00 25,30 1040,00
819,90 26,30 1080,00

Укрексімбанк
809,00 25,50 1040,00
811,00 26,20 1058,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

09 16 17 19 43 49 

10-11 листопада

Геомагнітний прогноз  
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного  
розіграшу 
8 000 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1209  
виграшні номери 07.11.2012 

джек-пот 7 800 000.00

g Курси валют

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

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 1 19745.00
4 136 203.00
3 2825 16.00
2 22143 6.00
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