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Дев’ятого березня Дніпропетровщина, як і вся Україна, 
відзначала 199-ту річницю з дня народження видат-
ного поета, живописця та громадського діяча Тараса 
Григоровича Шевченка.

«Ім’я Тараса Шевченка знає 
кожен. Його талант та незламне 
прагнення свободи надихнули 
український народ здійснити 
свою мрію про життя у вільній, 
незалежній та процвітаючій дер-
жаві. Його душа жадала волі для 
кожної людини, для кожного на-
роду. Цей поклик і досі знаходить 
відгук не лише в серцях україн-
ців – його творчість визнана на 
світовому рівні. Франція, Канада, 
США, Росія, Білорусь, Угорщина та 
інші країни увіковічили ім’я Ве-
ликого Кобзаря скульптурами та 
пам’ятними знаками. І сьогодні в 
українських сім’ях і на дніпропе-
тровській землі також на прикла-
ді Тараса Шевченка виховуються 
діти, таланти і творчість яких ство-
рюватимуть нову славу України», – 
сказав голова обласної державної 
адміністрації Дмитро Колєсніков.

«Внесок великого Кобзаря в 
скарбницю української культури 
важко переоцінити. Без Шевчен-
ка неможливо уявити ані нашого 

народу, ані нашої країни. Він – 
символ волелюбності українців. 
Тільки на Дніпропетровщині ім’я 
Тараса Шевченка носять десятки 
населених пунктів, закладів куль-
тури й мистецтва. У дні державних 
свят і знакових подій квіти пам’яті 
лягають до підніжжя сотень його 
пам’ятників. Зберігання пам’яті 
Кобзаря, виховання на його тво-
рах нових громадян України було, 
є і буде нашим святим обов’язком, 
запорукою збереження неза-
лежності нашої країни», – сказав 
голова обласної ради Євген Удод.

У Кривому Розі квіти до 
пам’ятника Тарасу Шевченку по-
клали виконуючий обов’язки місь-
кого голови, секретар міськради 
Сергій Маляренко, народний де-
путат України, голова Криворізь-
кої міської організації Партії ре-
гіонів Костянтин Павлов, народні 
депутати України від Партії регіо-
нів В’ячеслав Задорожний та Юрій 
Любоненко, депутати міської 
та районних рад, керівники ви-

конкомів райрад, підприємств та 
установ, мешканці Кривого Рогу. 
Біля пам’ятника прозвучали вірші 
та пісні на слова Тараса Шевченка.

«Сьогодні покладено квіти, 
вшановано пам’ять людини, яка 
все життя присвятила служінню 
народу України. Тарас Григорович 
Шевченко є взірцем для кожного 
з нас, як треба любити рідну кра-
їну та працювати на її благо», – 
сказав Сергій Маляренко.

У рамках святкування 199-ї 
річниці з дня народження Тараса 
Шевченка в обласному центрі на 
Монастирському острові буде від-

крито Шевченківську територію. 
А відомий актор, режисер театру 
«Крик», народний артист України 
Михайло Мельник презентував 
компакт-диски, на яких записано 
його власне виконання творів Та-
раса Шевченка.

Наступного року Україна від-
значатиме 200-річчя від дня на-
родження Кобзаря. З цієї нагоди 
Глава нашої держави Віктор Яну-
кович дав відповідні доручення із 
вшанування українського генія.

Андрій МІХЕЙЧЕНКО. 
Фото 

Олександра ПОРТНЯГІНА

Вшанували 
Кобзаря

АНОНС
Пряма лінія ЧГ»
На зв’язку – 
зв’язківці
У середу, 13 березня,
на прямому зв’язку 
з читачами буде 
керівник 
Криворізького 
центру телекомунікаційних 
послуг №2 ДФ ПАТ «Укртелеком» 
Ельдар Кямалович Назіров.

Телефонуйте за номером 92-77-90 13 
березня з 14 до 15 години та отримуйте 
компетентні відповіді на свої запитання 
з перших вуст. Чекаємо на ваші дзвінки.

Фестиваль

Таланти 
знов збере весна

Йдеться про вже давно знайомий городянам 
фестиваль народної творчості «Весна Рудани». 
Уже водинадцяте стартує він у нашому місті.

Щороку цей масштабний творчий конурс 
збирає співаків, музикантів, інших митців та й 
звичайних шанувальників мистецтва. Завтра 
«Весна Рудани» дає перший старт. Він відбу-
деться о 15.00 у Палаці культури імені Артема. 
Тут свої кращі доробки покажуть солісти та ко-
лективи Саксаганського району.

Як повідомила начальник управління культу-
ри і туризму міськвиконкому Любов Маляренко, 
на цьому тижні прийматимуть «Весну Рудани» 
також на сцені ПК ПАТ «ІнГЗК» ДП «Овація» 
ПАТ «ЦГЗК» – тут 15 березня виступатимуть 
представники Інгулецького району, ДП «Ова-
ція» ПАТ «ЦГЗК», де наступного дня, 16 березня, 
свою творчість представлять митці Жовтневого 
району. А в неділю черга за Тернівським райо-
ном – 17 березня огляд-конкурс пройде в ПК 
ПАТ «ПівнГЗК» ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК». На 
сцену академічного міського театру драми та 
музичної комедії імені Тараса Шевченка ви-
йдуть представники Центрально-Міського ра-
йону 18 березня, а 19 березня в Палаці куль-
тури металургів ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» покажуть, на що здатні, творчі колективи 
Дзержинського району. Закінчиться другий тур 
фестивалю в Довгинцівському районі в ЦДЮТ 
«Дружба», де концерт відбудеться 21 березня.

Цього року, як і раніше, хвалити чи критику-
вати побачене на сцені «Весни Рудани» будуть 
люди мистецтва. Серед них – директор вистав-
кового залу Ольга Валенська, директор місько-
го історико-краєзнавчого музею Ірина Зінов’єва, 
народний артист України Володимир Полубояр-
цев, художній керівник міського духового орке-
стру Іван Кулжинський. Вони вирішуватимуть, 
хто ж потрапить до списку переможців та на 
заключний гала-концерт, який відбудеться в ДП 
«Овація» ПАТ «ЦГЗК» у суботу, 30 березня.

Підготувала Анна РОДІЧКІНА
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Актуальна тема

Будемо з боргами – можемо замерзнути
Опалювальний сезон ще трохи – і буде завершено. Утім, 
опалення подавати припинять, а от з боргами за спожиті 
енергоносії місту, схоже, ще доведеться напружено працю-
вати. Передостанній місяць зими, на жаль, знову засвідчив 
прикру тенденцію до їхнього зростання. На цьому наголо-
сив на нещодавньому засіданні тимчасової комісії 
з питань забезпечення своєчасних розрахунків споживачів 
міста за житлово-комунальні послуги та енергоносії 
заступник міського голови Олександр Світличний.

На нараді підбили підсумки про-
веденої роботи та виконання нада-
них доручень, що повинні були спри-
яти поліпшенню стану розрахунків 
городян. І тут цифри свідчать краще 
від будь-яких слів: ситуація невтіш-
на, заборгованість населення міста 
за житлово-комунальні послуги про-
тягом січня збільшилась на 40 міль-
йонів, або на 8 відсотків. Відтак, на 
початок останнього місяця зими вона 
склала 544 мільйони гривень. І хоча 
робота в районах велась, зрушень на 
краще практично не відбулось. На-
впаки, у жодному з семи районів хоч 
мізерного, але таки падіння боргових 
зобов’язань не спостерігалось. Най-
більше зростання допустили в Інгу-
лецькому районі (на 9,6%). Недалеко 

від інгульчан відстали мешканці так 
званих спальних районів – Саксаган-
ського (наростили борг на 9,1%) та 
Жовтневого (на 7,6%). Не краща ситу-
ація і в інших – Центрально-Міський 
район збільшив борг на 7,9%, Тернів-
ський – на 7,6%, Довгинцівський – на 
7,3%, Дзержинський – на 7%.

Як відзначила при проведенні 
аналізу ситуації заступник началь-
ника управління економіки міськ-
виконкому Тетяна Підпалько, за ре-
зультатами селекторної наради під 
головуванням Віце-прем’єр-міністра 
Юрія Бойка та засідання обласної 
комісії з питань забезпечення по-
стачання енергоносіїв в область і 
своєчасних розрахунків за їх спо-
живання, керівники підприємств 

теплоенергетики та водопостачання 
міста повинні забезпечити протягом 
лютого оплату за спожитий природ-
ний газ та електричну енергію в об-
сязі не нижче 110% обсягу коштів, 
сплачених протягом аналогічного 
періоду минулорічних показників. 
Однак для деяких із задіяних у цьому 
підприємств це, як засвідчили по-
казники останніх днів лютого, стало 
недосяжною метою. Що «Криворіж-
тепломережа», що «Криворізька те-
плоцентраль» суттєво не дотягують 
до планових показників по розра-
хунках за природний газ. В останньої 
не краще справа і з оплатою за спо-
житу електричну енергію. Натомість 
позитивний приклад у боротьбі з 
«електроборжниками» продемон-
стрували «Криворіжтепломережа» 
та «Кривбаспромводопостачання». А 
в «Кривбасводоканалі» по зібраних 
коштах навіть перевищили доведені 
планові показники.

Посприяти виправленню ситуації 
повинно було збільшення кількості 
працівників, із заробітної плати яких 
здійснюється утримання за спожиті 
житлово-комунальні послуги. Однак 

цифри свідчать про зворотне. Тільки 
в Довгинцівському районі вдалося 
ефективно відпрацювати місяць, за-
вдяки чому рівень охоплення пра-
цівників з утримання коштів із заро-
бітної плати зріс на 1,7%, а середня 
сума утримань збільшилась на 39 
гривень, склавши 230 гривень. Пози-
тивний результат по сумі утримання 
досягнули в Центрально-Міському 
районі, збільшивши її на 23 гривні, 
до 217 гривень. Усі інші втратили як і 
на охопленні працюючих, із зарплати 
котрих утримують за спожиті житло-
во-комунальні послуги, так і на без-
посередній сумі утримань.

Як відзначила Т. Підпалько, по-
стійна тенденція до зростання забор-
гованості працівників підприємств з 
початку опалювального сезону при-
звела до зростання боргів по Жов-
тневому району – у 12 разів (або на 
6,8 млн. грн.), по Довгинцівському та 
Центрально-Міському – майже в 5 
разів, по Інгулецькому – у 3 рази. У 
Дзержинському районі заборгова-
ність за опалювальний період збіль-
шилась на 50%. Серед найбільших 
боржників перше місце традиційно 

посідає «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
(31 млн. грн., приріст за січень – 3 
млн. грн.). Приростили заборгованість 
і на гірничо-збагачувальних комбі-
натах – Північному, Центральному 
та Інгулецькому, а також на «ЄВРАЗ 
СУХА БАЛКА» та «Криворізькому за-
лізорудному комбінаті».

На нараді було заслухано пред-
ставників підприємств, котрі нада-
ють житлово-комунальні послуги, 
стосовно роботи, яку вони ведуть із 
боржниками. Наголошено на необ-
хідності більш активних дій у цьому 
напрямі та активізації як претензій-
но-позовної, так і роз’яснювальної 
роботи серед мешканців. Причому, 
як підкреслив О. Світличний, на-
ціленої на конкретний результат, а 
не проведеної для галочки. Адже 
цілком зрозуміло: з такими боргами 
за енергоносії не те що ввійти в на-
ступний опалювальний період, але 
й завершити нинішній буде доволі 
непросто. І розраховувати на те, що 
природа вдруге поспіль нас порадує 
вельми теплою зимою, не варто: з 
боргами можна замерзнути…

Володимир СКІДАНОВ

Урочистості

На Дніпропетровщині вітали 
й нагороджували видатних жінок
Напередодні 8 березня в усіх 
містах та районах Дніпропе-
тровщини пройшли урочисті 
заходи з нагоди Міжнародного 
жіночого дня, на яких керівники 
владних структур та органів міс-
цевого самоврядування вітали 
представниць прекрасної статі 
зі святом весни та краси.

Віце-прем’єр-міністр України, го-
лова Дніпропетровської обласної ор-
ганізації Партії регіонів Олександр 
Вілкул привітав всіх жінок Дніпропе-
тровщини з Міжнародним жіночим 
днем.

«Від імені чоловіків Дніпропе-
тровської обласної організації Партії 
регіонів сердечно вітаю вас з пре-
красним весняним святом – Днем 
8 Березня! Ви є втіленням любові, 
вірності, ніжності, материнського 
тепла. Ваші виваженість і мудрість є 
запорукою миру та злагоди. Ми щиро 
вдячні вам за ваші тепло і турботу і 
високо цінуємо вашу активну жит-
тєву позицію, неоціненний внесок 
у соціально-економічний розви-
ток України, нашої славної Дніпро-
петровщини. Бажаю вам міцного 
здоров’я, любові і натхнення. Нехай 
кожен день буде для вас щасливим, 
сонячним і радісним, а мир і благо-
получчя завжди оберігають вас і ва-
ших близьких», – йдеться у вітанні 
Олександра Вілкула.

6 березня в Дніпропетровську го-
лова облдержадміністрації, перший 
заступник обласної організації Пар-
тії регіонів Дмитро Колєсніков та 

голова обласної ради, пер-
ший заступник ДОО ПР Єв-
ген Удод зустрілись із жін-
ками, які зробили вагомий 
внесок у розвиток регіону. 
Серед них – Герої Соціаліс-
тичної Праці, багатодітні 
матері та виховательки ди-
тячих будинків сімейного 
типу, діячі культури і мис-

тецтв, освіти, науки та спорту, керів-
ники неурядових організацій, лідери 
суспільної думки.

Відзнаки облдержадміністрації та 
обласної ради отримали 35 видатних 
жінок Дніпропетровщини, з них 26 
було нагороджено пам’ятними ме-
далями «За вагомий внесок у роз-
виток Дніпропетровської області», 
7 – почесними відзнаками голови 
облдержадміністрації, 2 – почесними 
відзнаками голови облради; 1 одер-
жала годинник Голови Верховної 
Ради України.

«Дніпропетровщина завжди сла-
вилась своїми доньками. Уособлю-
ючи собою красу і досконалість, ви 
надихаєте нас на нові звершення 
гострим розумом і невичерпним та-
лантом. Саме тому так важлива ваша 
місія, так цінні для суспільства ваші 
досягнення. Ви робите вагомий вне-
сок у соціально-економічний і куль-
турний розвиток нашого краю», – 
підкреслив Дмитро Колєсніков.

«Піклуючись про майбутнє Дні-
пропетровщини, ми, перш за все, 
піклуємося про вас, дорогі наші. Ми 
працюємо над збереженням вашо-
го здоров’я – нинішніх і майбутніх 

матерів, щоб ви жили і виховували 
здорових дітей в екологічно чистому 
регіоні. Піклуємося про те, щоб ме-
дичне обслуговування та освіта були 
на гідному рівні і не поступалися єв-
ропейським стандартам. На ці цілі з 
обласного бюджету в поточному році 
виділено більше 16 мільйонів грн. 
Жінки – найбільше багатство нашої 
Дніпропетровщини. У кожній з вас 
закладені колосальний потенціал і 
надзвичайна сила. Ви успішні в біз-
несі і виробництві, працюєте в усіх 
галузях промисловості, очолюєте 
великі і малі підприємства та органі-
зації нашого регіону», – сказав Євген 
Удод.

Під час зустрічі пам’ятною медал-
лю «За вагомий внесок у розвиток 
Дніпропетровської області» була на-
городжена і мешканка Кривого Рогу 
Тетяна Савчук, яка з 1972 року 115 
разів здала кров, її внесок у донор-
ську базу нашого міста врятував жит-
тя багатьом людям.

Після завершення урочистої зу-
стрічі керівники регіону запросили 
видатних жінок Дніпропетровщини 
відвідати академічний театр опе-
ри та балету, де пройшов святковий 
концерт.

Разом з іншими виконавцями, пе-
ред жінками виступили солісти добре 
відомого в Кривому Розі театру пісні 
«Містер Норд» Центрального та Ін-
гулецького гірничо-збагачувальних 
комбінатів і вокальне тріо «Мужики» 
Криворізької музичної школи №4.

Підготував 
Андрій МІХЕЙЧЕНКО

Подробиці
Офіційно

КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.03.2013                       м. Кривий Ріг  №66-р
Про скликання XXXII сесії міської ради VI скликання

Відповідно до Регламенту міської ради, затвердженого рішен-
ням міської ради від 30.11.2010 №7, керуючись Законом Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Скликати XXXII сесію міської ради VI скликання.
2. Провести в сесійній залі міської ради (пл. Радянська, 1):
– спільне засідання постійних комісій – 22.03.2013 року о 9.00;
– пленарне засідання – 27.03.2013 року о 9.00.
3. Унести на розгляд питання:
– про затвердження Плану сталого енергетичного розвитку 

міста Кривого Рогу до 2020 року;
– урегулювання земельних відносин;
– інші.

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

12 БЕРЕЗНЯ – ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИКА  

ТА ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА УКРАЇНИ,  
ГОЛОВИ КОНГРЕСУ ДІЛОВИХ ЖІНОК УКРАЇНИ, 

УРОДЖЕНКИ МІСТА КРИВОГО РОГУ 

Шевченко  
Валентини Семенівни.

Валентина Семенівна Шевченко на-
родилася в 1935 році в місті Кривому 
Розі в родині шахтаря. Закінчила Київ-
ський державний університет. Працю-
вала старшою піонервожатою, учите-

лем географії, секретарем комсомольської організації школи, 
секретарем Криворізького міськкому комсомолу.  

У 1962 році була обрана секретарем ЦК ЛКСМУ. З 1984 до 
1990 року була Головою Президії Верховної Ради Української 
РСР. Народний депутат України 4-х скликань та СРСР – 2-х.

Кандидат педагогічних наук. З 1997 року Валентина Семе-
нівна займається громадською роботою. Очолювала Націо-
нальний фонд «Україна – дітям», Всеукраїнський благодійний 
фонд сприяння розвитку фізичної культури, спорту та туризму. 
З 2002 року – голова Конгресу ділових жінок України. 

Визначна праця Валентини Семенівни відзначена високими 
нагородами: орденами Жовтневої Революції, Дружби народів, 
княгині Ольги ІІІ, ІІ і І ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня. 

Це принципова, працелюбна й надзвичайно щира людина, 
яка завжди є прикладом справжнього патріотизму та ціле-
спрямованості в досягненні поставленої мети задля покра-
щення життя українців і розвитку рідної держави. 

Шановна Валентино Семенівно!
Щиро вітаю Вас із днем народження!
Криворіжці знають Вас як самовідданого, вірного справі 

патріота міста. Ви користуєтеся глибокою повагою та високим 
авторитетом серед мешканців Кривого Рогу.

Бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії 
та творчого натхнення, миру й злагоди, добра та добробуту, 
родинного тепла на довгі роки!  

Криворізький міський голова  Ю. ВІЛКУЛ

Вітання
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Юрій Вілкул: 

«Мешканці міста мають право  
на захист та законність»
У результаті вжитих заходів у Кривому Розі досягнуто зни-
ження рівня злочинності більш ніж на 3%. Про це та інші 
аспекти боротьби зі злочинністю йшла мова на координа-
ційній нараді, що відбулася 1 березня в залі засідань викон-
кому Криворізької міськради під головуванням прокурора 
міста Федора Кириєнка та за участю міського голови Криво-
го Рогу Юрія Вілкула, представників правоохоронних органів 
та керівників районів міста.

«Наша мета – не тільки ви-
значити проблемні питання, але 
й знайти шляхи їх вирішення, 
налагодити співпрацю між пра-
воохоронними структурами, ор-
ганами влади та місцевого са-
моврядування», – наголосив на 
початку наради Федір Кириєнко.

Заступник прокурора міста 
Сергій Гричаний доповів учас-
никам наради про стан боротьби 
зі злочинністю в минулому році. 
За його словами, на 16% змен-
шилась кількість тяжких тілес-
них ушкоджень, на 20% – тілес-
них ушкоджень зі смертельними 
наслідками. На 17% скоротилась 
кількість випадків хуліганства. 
Зменшилась і кількість крадіжок 
– на 8%. Майже на третину порід-
шали випадки скоєння  злочинів 
у стані алкогольного сп’яніння. 

Проте заступник прокурора 
міста назвав й інші цифри, що 
засвідчили необхідність поси-
лення роботи правоохоронців. 
Зокрема, в минулому році вдвічі 
зросла кількість умисних вбивств 
– до 34 випадків. Занепокоєність 
також викликає збільшення чис-
ла розбійних нападів та пограбу-
вань, які здійснюють переваж-
но раніше засуджені особи. Неза-
довільною визнано роботу діль-

ничних інспекторів, котрі не 
приділяють належної уваги про-
філактиці злочинів.

Актуальною для Кривбасу за-
лишається боротьба з розповсю-
дженням наркотичних речовин. 
Так, у минулому році викрито 
1263 злочини, пов’язані з нарко-
тиками; знищено 15 підпільних 
нарколабораторій. Проте малою 
залишається кількість опера-
тивних закупівель наркотиків, 
що здійснюються в ході неглас-
них слідчих дій.

Серйозним викликом право-
охоронній системі став вступ у 
дію нового Кримінально-про-
цесуального кодексу. Через брак 
досвіду, зі значними трудно-
щами зіткнулись як слідчі мілі-

ції, так і праців-
ники прокура-
тури. До сих пір 
відсутня спеціа-
лізація слідчих: 
у середньому, в 
кожного з них у 
провадженні за-
раз перебуває 

від 40 до 80 справ, а у працівни-
ків прокуратури – до 100 справ 
на особу. Це негативно відби-
вається на якості слідчих дій та 
заважає розкриттю злочинів. У 
недостатній мірі використову-
ється весь спектр можливостей, 
що надає новий КПК. Так, через 
брак практики в Кривому Розі не 
було прийнято жодного рішен-
ня про взяття підозрюваного 
під домашній арешт, про звіль-
нення під поруку чи заставу. Не 
проявляють активності праців-
ники прокуратури в ініціюванні 
негласних слідчих дій, хоча такі 
можливості їм зараз надані.

Як вихід заступник прокуро-
ра Гричаний запропонував ство-
рити слідчо-оперативні групи, 

які будуть більш ефективно та 
злагоджено займатись розкрит-
тям злочинів та відшкодуван-
ням збитків потерпілим.

Міський голова Кривого Рогу 
Юрій Вілкул запевнив, що влада 
міста всебічно сприяє правоохо-
ронним органам. Значна кіль-
кість відділів та служб виконко-
му міськради допомагає попе-
реджати злочини та захищати 
законність і правопорядок.

У 2012 році було проведено 
1005 рейдів, під час яких вияв-
лено 142 дитини, котрі знаходи-
лись без батьківського догляду. 
Більшість дітей повернуто в ро-
дини, направлено в притулок чи 
на лікування. Через суди 90 бать-
ків позбавлено прав на догляд за 
дитиною. З метою організації до-
звілля, 480 дітей було влаштовано 
в літні табори відпочинку. Вна-
слідок проведених заходів, у 2012 
році на 38% менше стало злочи-
нів за участю неповнолітніх.

Завдяки співпраці міськви-
конкому та прокуратури міста, 
повністю ліквідовано заборгова-

ність з виплати заробітної платні 
працівникам підприємств.

«Активна робота з покращен-
ня боротьби зі злочинністю по-
винна продовжуватись та погли-
блюватись. За допомогою засобів 
масової інформації потрібно по-
силювати профілактику скоєння 
злочинів. Адже мешканці міста 
мають право на захист та закон-
ність. Міська влада не стоїть осто-
ронь – у 2012 році ми виділили 
3,5 мільйона гривень для поліп-
шення матеріально-технічного 
стану правоохоронних структур. 
Працівники органів отримали 20 
квартир. У 2013 році ми виріши-
ли збільшити обсяги допомоги й 
виділити 4,5 мільйона гривень, 
у тому числі – для придбання та 
встановлення в місті відеокамер, 
ефективність яких себе чудово 
довела. Додам, що влада робить 
усе, щоб наші дії були прозорі та 
зрозумілі. У минулому році ми 
покращили роботу проекту «Від-
крита влада». Створена система 
подання документів через Інтер-
нет без участі чиновників. Най-
ближчим часом запрацює нова 
система контролю за виконанням 
усіх прийнятих рішень та проце-
дур, розроблена за участю канад-
ських та європейських фахівців. 
Адже відкритість, якість та зруч-
ність надання послуг, вільний до-
ступ до публічної інформації є 
важливою складовою ефективної 
роботи органів державної влади 
та слугує запобіганню корупції», 
– сказав Юрій Вілкул.

Андрій МІХЕЙЧЕНКО. 
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

Прес-конференція

Кадастровий номер для земельної ділянки
Перед приватизацією земельної 
ділянки, прилеглої до приватного 
будинку, необхідно отримати ка-
дастровий номер. Про це нагадала 
заступник начальника Держзем-
агентства у Криворізькому районі 
Дніпропетровської області Ольга 
Максименко під час нещодавньої 
прес-конференції.

За словами фахівця, нині про-
вести цю процедуру значно про-
стіше, аніж раніше. Адже від-
недавна набули чинності змі-
ни земельного законодавства, 
пов’язані із запровадженням за-
кону про Державний земельний 
кадастр та відповідних підзакон-
них актів. Отже, зараз простіше 
за все зв’язатись із землевпоряд-
ною ліцензованою організацією 
та укласти з нею договір на об-
слуговування. Вона виміряє ре-
альні розміри вашої земельної 
ділянки, підготує необхідні до-
кументи та відповідним чином 
подасть їх до Держкомагентства 
для отримання кадастрового но-
мера. Залежно від завантаженос-
ті фахівців організації та обраних 
строків, процедура може трива-
ти близько півроку, після чого бу-
дуть владнані всі формальності й 
замовник отримає відповідний 

д о к у м е н т 
про при-
своєння ді-
лянці кадастрового номера. Піс-
ля цього вже можна звертатися 
до власника землі, тобто до місь-
кої або сільської ради, з тим, аби 
в установленому законодавством 
порядку здійснити відчуження 
означеної ділянки. Якщо власник 
– міська або селищна рада – ухва-
лить позитивне рішення щодо 
порушеного питання, то з када-
стровим номером на землю й 
означеним документом потрібно 
буде звернутися до територіаль-
них органів Укрдержреєстру, де 
завершити процедуру реєстрації, 
отримавши необхідне підтвер-
дження. Відтак, тільки тоді но-
вий власник набуває всіх закон-
них прав і може вчиняти зі своєю 
земельною нерухомістю на влас-
ний розсуд.

Як зазначила О. Максимен-
ко, діючим законодавством пе-
редбачено одноразове право 
громадянина на безплатну при-
ватизацію земельної ділянки: 
до 10 соток – у міських межах і 
до 15 соток – за містом. Причо-
му воно ніяк не перетинається 
з правом на приватизацію дер-
жавного житлового фонду, тобто 
не має значення, брала людина 
участь у відчуженні державного 
житла чи ні.

Щодо роботи самого Держзем-
агентства та його територіаль-
них органів у нашому регіоні, 
то, згідно зі словами фахівця, цю 
роботу безпосередньо проводять 
п’ять державних реєстраторів 
щодо міських земельних діля-
нок та двоє, які опікуються зем-

лями Криворізького сільського 
району. Міські землевпорядни-
ки перебувають на майдані Пра-
ці, 1 (кінцева зупинка швидкіс-
ного трамваю №1), а сільські, для 
більшої зручності селян, – у Кри-
ворізькій райдержадміністрації. 
Попри деяку географічну роз-
межованість, усі вони входять до 
складу Держземагентства у Кри-
ворізькому районі, мають єдине 
підпорядкування та єдині пра-
вила роботи. Згідно з ними, тер-
мін проведення всіх процедур з 
оформлення підготовлених до-
кументів – упродовж максимум 
14 днів. Причому хід їх прохо-
дження можна відслідковувати 
на офіційному сайті цієї устано-
ви за адресою: http://www.dazru.
gov.ua/terra/control/uk/index. 
Крім того, на цьому ж веб-ресурсі 
зібрана вся наявна інформація 
щодо всіх зареєстрованих зе-
мельних ділянок по всій Україні, 
й там за присвоєним кадастро-
вим номером можна побачити 
характеристики певної ділянки, 
наявність права власності на неї 
та деяку іншу інформацію. На-
томість, з цього ресурсу немож-
ливо дізнатись, хто саме володіє 
тією чи іншою землею, адже ця 
інформація є закритою та обері-
гається законодавством.

– Якщо говорити про вартість 
реєстрації та присвоєння када-
стрового номера земельної ді-
лянки, то вона зовсім незна-
чна, – зазначає О. Максименко. 
– Вартість усіх видів наших по-
слуг не перевищує 125 грн. Про-
те це не говорить про суму, яку 
доведеться сплатити замовнику 
за підготовку необхідної доку-
ментації, що проводиться зем-
левпорядною організацією. У 
нашому місті достатньо таких 
установ, які мають відповідну 
ліцензію, вони надають послуги 
з різною швидкістю, тому й вар-
тість може різнитись. Не можу 
сказати точно, але, здається, від 
півтори тисячі гривень за одне 
замовлення. Точніше не скажу.

Згадали на зустрічі й про ті 
державні акти на землю, які на-
багато раніше видавались і були 
ще без кадастрового номера. 
О. Максименко запевнила, що 
вони дійсні й обмінювати їх не 
треба. 

Регіональне відділення Держ-
земагентства працює кожен ро-
бочий день з 9 до 17 години, те-
лефони для довідок: 409-12-97 
або 409-12-96.

Е. МІСЦЕВИЙ.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА
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Візьміть на замітку

На пенсію – добровільно
 Уже кілька років діє законодавство, відповідно 
до якого замість трудового стажу для обчислен-
ня розміру пенсій враховується страховий стаж. 
Себто період, протягом якого людина підлягала 
загальнообов’язковому державному пенсійному стра-
хуванню та за який щомісяця сплачувались страхові 
внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий 
внесок.

– Страховий стаж обчислю-
ється в місяцях, і той період, за 
який внески до Пенсійного фон-
ду України не сплачувались, не 
включається до страхового ста-
жу, – пояснює перший заступ-
ник начальника управління 
Пенсійного фонду України в 
Довгинцівському районі Оле-
на Ліннікова. – Особа, яка не 
працює або одержує так зва-
ну зарплату в «конверті», не 
сплачує внески і тому не на-
буває страхового стажу, необ-
хідного для призначення пен-
сії. За такі періоди життя в її 
персональній обліковій картці  
в системі персоніфікованого  

обліку дані будуть відсутні.
Проте особи, які до-

сягли 16-річного віку 
та не належать до кола 
осіб, котрі підлягають за-
гальнообов’язковому дер-
жавному пенсійному страху-
ванню, у тому числі студенти 
вишів, іноземці та особи без 
громадянства, які постійно про-
живають або працюють на тери-
торії України, мають право на-
бути собі страховий стаж, беручи 
добровільну участь у системі 
загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування.

– Інакше кажучи, заробити 
собі стаж самотужки?

– Саме так.
– Що для цього потрібно?
– Люди, які бажають взяти 

добровільну участь у системі 
загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування, 
повинні укласти договір за ти-
повою формою, затвердженою 
Пенсійним фондом України. У 
ньому особа сама для себе ви-
значає розмір страхового вне-
ску. Але сума сплачених внесків 

за кожний місяць не може бути 
меншою від мінімального стра-
хового внеску і визначається як 
33,2% від мінімальної заробітної 
плати. Завдяки цьому обчислен-
ня сум страхових внесків за ми-
нулі періоди буде провадитись, 
виходячи з розміру страхового 
внеску, що діяв на день нараху-
вання виплат (доходу), на які на-
раховуються страхові внески.

– Як часто потрібно сплачу-
вати ці внески?

– Страхові внески потрібно 
буде сплачувати в строки, ви-
значені договором, але не рідше 
одного разу на квартал. Разом з 
тим, договором може передбача-
тись одноразова сплата страхо-
вих внесків за попередні періоди. 
Термін добровільної участі особи 
в системі загальнообов’язкового 
державного пенсійного страху-
вання не може бути меншим од-
ного року.

– Чи користуються такою 
можливістю городяни?

– Користуються. Причому з 
року в рік кількість тих, хто уклав 
договори добровільного пенсій-
ного страхування, зростає.

– Що для укладання такого 
документа потрібно?

– Особи, які бажають взяти 
добровільну участь у системі 
загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного та соціального 
страхування, повинні зверну-
тися до територіального органу 
Пенсійного фонду за місцем про-
живання і подати завірені копії 
таких документів: довідки про 
присвоєння ідентифікаційного 
коду; трудової книжки і доку-
мента, що посвідчує особу.

Раджу користуватись та-
кою можливістю. Адже до-
бровільна участь у системі 
загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування до-
зволить зберегти повний страхо-
вий стаж і тим самим збільшити 
майбутній розмір пенсії.

Е. МІСЦЕВИЙ

Реклама

Шевченкіана

Якщо сміливець – то в усьому
– Хоч ми зібрали всіх на літературний вечір, проте хотіли нагадати, що 

славетний Тарас Шевченко був не тільки поетом, але й художником, скульп-
тором та ще, як виявляється, актором. Недарма ж кажуть: талановита людина 
– талановита в усьому, – говорить бібліотекар Людмила Ященко.

Минулого тижня в стінах бібліотеки-філіалу №15 промовисто зазвучало 
ім’я Кобзаря. Тут читали вірші та співали пісні на слова українського генія 
завдяки старанням ансамблю «Рідна пісня». А ще відвідувачі, які завітали на 
цей захід, дізналися про знамениту особистість дещо нове.

– Займатися скульптурою Шевченко почав на засланні. Знайшовши по-
близу Новопетрівської фортеці добру для ліплення глину, взявся до роботи. 
Він звернувся до жанрової скульптури, а це на той час було новим рішенням 
у пластичному мистецтві, – додає завідувач бібліотеки Валентина Осика. Тож 
сміливим Шевченко був не тільки на слово.

Такі вечори бібліотекарі влаштовують чи не до кожної визначної дати. Так, 
минулого місяця в місіонерському центрі храму ікони Божої Матері «Віднай-
дення загиблих» співробітники бібліотеки провели пам’ятний захід, присвя-
чений криворіжцям, загиблим на афганській землі.

Анна РОДІЧКІНА

ДАІ інформує

Маршрутка – під контролем
З початку року на автошля-
хах міста сталося 16 дорож-
ньо-транспортних пригод за 
участі пасажирських авто-
транспортних засобів, в яких 
постраждало 42 людини.

– Як і з рештою транспорту, 
аварії з пасажирським у пере-
важній більшості стаються через 
порушення Правил дорожньо-
го руху, – розповідає інспектор 
сектору профілактичної роботи 
міського відділу ДАІ, старший 
лейтенант міліції Микола Пав-
люк. – З початку року інспекто-
рами нашого відділу було вияв-
лено 282 порушники правил з 
числа водіїв пасажирських тран-
спортних засобів. Найбільш по-
ширеними порушеннями були й 
залишаються такі, як стоянка й 
зупинка в невстановленому міс-
ці, перевезення пасажирів понад 
передбачену кількість, переви-
щення дозволених швидкісних 
режимів тощо. Та й самі перевіз-
ники не завжди приділяють не-

обхідну увагу технічному стану 
свого рухомого складу, тому було 
виявлено 5 фактів керування без 
технічного контролю, 2 факти 
зберігання поза встановленим 
місцем тощо. Винуватці пору-
шень були притягнуті до відпо-
відальності, також було складено 
10 матеріалів на посадових осіб 
автоперевізників.

Для подолання негативних 
проявів та з метою вжиття ді-
євих заходів профілактики ава-
рійності на пасажирському 

транс порті до кінця нинішнього 
місяця на території Дніпропе-
тровщини загалом і на території 
нашого міста зокрема прово-
дяться відповідні профілактичні 
заходи. Вони спрямовані на по-
силення контролю саме за па-
сажирськими автоперевізника-
ми та водіями, які здійснюють 
регулярні рейси на маршрутах. 
Щоб убезпечити пасажирів під 
час користування міськими па-
сажирськими автобусами та мі-
кроавтобусами.

Справи комунальні

Лічильник для газу – 
безкоштовно
Торік у нашому місті розпочалась практична реалізація 
другого етапу державної програми обладнання житлових 
помешкань приладами обліку газу.

Нагадаємо, що згідно з нею 
за рахунок бюджету мають бути 
встановлені лічильники в усіх 
споживачів.

На першому етапі, який уже 
завершено, їх отримали ті, хто ви-
користовує газ комплексно – як 
для приготування їжі, так і для 
опалення. Другий етап до 2016 
року передбачає безкоштовне 
встановлення вузлів комерційно-
го обліку блакитного палива в тих 
споживачів, оселі яких обладнані 
газовими плитами та проточни-
ми водонагрівачами (колонками). 
Згідно з повідомленнями «Криво-
ріжгазу», цьогоріч безкоштовно 
планується встановити ще 16 ти-

сяч лічильників. Для цього під-
приємство залучає субпідрядни-
ків, які на замовлення виконують 
визначені обсяги. Але й у такому 
разі вони теж проводяться безко-
штовно, на чому особливо наголо-
шують газівники.

Проте бувають випадки, коли 
абоненти повинні сплатити пев-
ну суму. Йдеться про порушення 
під час експлуатації газового об-
ладнання або його самовільне 
встановлення. При виявленні 
такого потрібно усунути пору-
шення чи узаконити здійснене 
переобладнання, для чого слід 
звернутися до «Криворіжгазу». 
Силами його фахівців будуть під-

готовлені необхідні документи, 
які в разі безпечного встанов-
лення газового обладнання до-
зволять його відповідним чином 
узаконити. Причому чи не осно-
вне порушення – відсутність га-
зосигналізаторів та наявність 
гофрованих димовідвідних труб. 
А в нормативній документації 
прямо говориться, що труба по-
винна бути жорсткою з оцин-
кованого заліза, а працюючий 
газосигналізатор є обов’язковою 
умовою безпечного використан-
ня блакитного палива.

У разі потреби абоненти 
міста для отримання консуль-
тації можуть звертатись до 
«Криворіжгазу» за телефоном 
405-40-01.

Е. МІСЦЕВИЙ

Не пропустіть!

14 березня у Жовтневому 
районі – «Молодіжна Масляна»
Кількагодинне веселе, захоплююче 
дійство триватиме  з 13.00 у сквері 
«Дитячому» – це поруч із всім відо-
мою зупинкою пасажирського тран-
спорту «Ставки».

– На нашу цікаву «Молодіжну Масляну» ми 
сердечно запрошуємо не лише юних, а й усіх, 
серцем та душею молодих жителів Кривого 
Рогу, – говорить голова комітету у справах сім’ї 
і молоді виконкому Жовтневої районної у місті 
ради Оксана Ушакова. – Тож особливо чекаємо 
на тат і мам з дітьми, дідусів і бабусь з онука-
ми! Гуляння з концертами у сквері вируватиме 
одразу на трьох галявинах, де всі бажаючі зможуть взяти участь у різнома-
нітних спортивних змаганнях та конкурсах. Зокрема, з діставання цінних 
подарунків з верхівки гладенького стовпа, на швидкість поїдання духмяних 
млинців, доволі кумедного, суто чоловічого – збивання один одного подуш-
ками з колоди… А ще у сквері буде організовано майстер-класи з випікання 
млинців. Переможців змагань частуватимуть солодким-пресолодким медом 
члени спілки бджолярів «Травневий мед» Олег Варешко, Тетяна та Олександр 
Карауші, Сергій Сабов, інші гості.

 А яка ж Масляна без розливчастих українських пісень і традиційного спа-
лювання опудала! Якщо ми зацікавили вас цим повідомленням, то не баріть-
ся, на «Молодіжну Масляну» поспішайте!

 Микола КРАМАРЕНКО

Подробиці
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Щасливий ювілей 
Володимира Назаренка
Сьогодні на кафедрі інформатики, автоматики і 
систем управління КНУ з самого ранку пожвав-
лення, і ось чому: 12 березня 2013 року випо-
внюється 75 років Володимиру Назаренку, її не-
змінному впродовж 30 літ завідувачу, професору, 
доктору технічних наук. А якщо зважити, що 11 
з 18 працівників кафедри – це учні Володимира 
Михайловича, то нинішнє свято, без перебільшен-
ня, можна назвати родинним.

Гадаю, науковій та гірничій 
громадськості нашого міста цю 
неординарну людину представ-
ляти не треба. У 1967 р. Володи-
мир Назаренко став аспірантом 
цієї кафедри, яка тоді щойно 
відкрилася. Темою його канди-
датської дисертації була роз-
робка автоматизованої системи 
управління шахтним підйомом 
для великих глибин, що забез-
печила реалізацію раціональних 
режимів роботи. Згодом вона 
прислужилася не лише Кривба-
сові, а й світовій науці – матеріа-
ли цих досліджень було внесено 
в банк даних США. Відтоді все 
нове в розробці і впровадженні 
АСУ тісно пов’язане з ім’ям цьо-
го вченого.

 – Мені по життю таланило, 
– каже, усміхаючись, Володи-
мир Назаренко. – Після Кри-
ворізького гірничорудного ін-
ституту дістав призначення на 
«Криворіжсталь». Це потужне 
на той час підприємство (пра-
цювало 80 тисяч чоловік) на-
кладало таку ж величезну від-
повідальність на керівника – а 
мене всього через кілька років 
призначили начальником Цен-
тральної електротехнічної ла-
бораторії комбінату. Ото була 
школа життя і професійного 
гарту! Іноді оглядаюсь назад і 
думаю: який же ризиковий я 
чоловік. Воно, звичайно, перед 
прийняттям кожного нестан-
дартного рішення подумки і 
так і сяк його обмізковуєш, а, 
з іншого боку, берешся ж за те, 
чого до тебе ніхто ніколи не ро-
бив. А отже, навіть самому собі 
наперед не можеш сказати, ви-
йде воно в тебе чи ні. Думаю, це 

в мене від батька. Він був дуже 
діяльною людиною. Якби Вели-
ка Вітчизняна війна не переби-
ла йому навчання, не зробила 
інвалідом, він, вважаю, досяг би 
багато. От і в мене з юності та-
кий же запал.

Авжеж! Маючи свого часу не-
погану виробничу перспективу, 
Володимир Назаренко обрав 
науку, чим круто змінив вектор 
свого життя. При цьому від-
дав перевагу зовсім новій, як 
на той час, галузі автоматизо-
ваних систем управління. Ним 
була вперше розроблена АСУ 
рудопідготовкою на дробильній 
фабриці, що дало змогу моде-
лювати вантажопотоки, котрі 
надходять на транспортування, 
оцінити якість, собівартість про-
мислового продукту в будь-якій 
точці технологічної схеми. Це, у 
свою чергу, дозволило побуду-
вати автоматизовані робочі міс-
ця головних спеціалістів систе-
ми рудопідготовки і впровадити 
їх на десятках гірничодобувних 
підприємств. Володимиру Наза-
ренку належить і розробка авто-
матизації важких багатопривід-
них конвеєрів завдовжки до 2 
км та конвеєрних ліній. Зокре-
ма, було розроблено та впрова-
джено системи автоматичного 
регулювання швидкістю тран-
спортування й натягом стрічки, 
що вперше було створено і впро-
ваджено в СРСР. Тоді Володимир 
Назаренко 200 днів із 365 був у 
відрядженнях.

Під лежачий камінь 
вода не тече

Йдучи на зустріч з цією ша-
нованою людиною, не прихо-
ваю, сподівалася почути звичне 
нарікання на те, що наука нині 
переживає не кращі часи, бо її 
державне фінансування більш 
ніж скромне.

 – Нам гріх скаржитися, ми за-
раз не бідуємо, – натомість почав 
розмову Володимир Назарен-
ко. – Безумовно, наша кафедра, 
окрім навчального процесу, ви-
конує ряд планових академічних 
наукових тем. Уже в 2013 році 
один наш вчений захистив кан-
дидатську дисертацію, а до кінця 
навчального року відбудеться 

ще 4 захисти. У середині 90-х ми 
відкрили відділення Міжнарод-
ної академії комп’ютерних наук 
і систем, де нині 40 провідних 
вчених ведуть дослідження в 
принципово нових напрямках. З 
гордістю можу сказати, що наші 
лабораторії оснащено для цього 
найсучаснішим технічним на-
уковим обладнанням. При ака-
демії ми створили також філію, 
на базі якої наші студенти про-
ходять практику. При цьому, за-
уважте, з бюджету не взято жод-
ної копійки.

Нами створена сучасна 
комп’ютерна геоінформацій-
на система K-MINE, здатна 
розв’язувати завдання геопрос-
торового тривимірного аналізу 
даних різного ступеня склад-
ності. Найпершим замовником 
нашої ГІС свого часу був Інгу-
лецький ГЗК, який повірив у 
нашу наукову ідею. На сьогодні 
вона є незамінним інструмен-
том для геологів, маркшейде-
рів, гірничих інженерів, еколо-
гів, геодезистів, картографів, 
спеціалістів у галузі проекту-
вання, кадастру сільгоспугідь, 
моделювання промислових і 

муніципальних об’єктів, систем 
диспетчеризації та моніторин-
гу, обробки даних наземної і 
 аерокосмічної зйомки тощо. 
Тому наша ГІС має великий 
попит в Україні і за її межами, 
а на міжнародних теренах ми 
успішно обійшли своїх англій-
ських та австралійських конку-
рентів. Ось погляньте, як із до-
помогою ГІС створено цифрові 
моделі криворізьких кар’єрів, 
електронні карти наших родо-
вищ. Так само у тривимірному 
форматі можна змоделювати 
будь-який технологічний чи 
проектувальний процес. Наша 
академія видає свій «Акаде-
мічний вісник», видаємо також 
монографії, збірники науко-
вих статей, проводимо наукові 
конференції, симпозіуми тощо. 
Безумовно, це все вимагає часу, 
зусиль і коштів, але під лежачий 
камінь, кажуть, вода не тече…

Спеціалістів треба 
ростити вдома

Це принципова позиція Воло-
димира Назаренка. Колись його 
самого запрошували і в Київ, і 

в Москву, а він лишився вірним 
Кривбасу, Україні. Тож саме з 
його ініціативи та під безпосе-
реднім керівництвом в КТУ свого 
часу вперше в нашому місті було 
відкрито 3 нові комп’ютерні спе-
ціальності: «Системи управління 
та автоматики», «Комп’ютерні 
системи та мережі» та «Профе-
сійне навчання зі спеціалізацією 
«Комп’ютерні технології в управ-
лінні та освіті».

 – Це була дуже непроста спра-
ва, – каже Володимир Михайло-
вич, – а найважче виявилось пі-
дібрати викладацький склад для 
нових спеціальностей. Одначе 
ми з цим завданням впоралися. 
Відтак, уже тричі здолавши цей 
шлях, через рік хочемо відкри-
ти ще одну нову спеціальність 
– «Алгоритм управління техно-
логічним процесом», адже жит-
тя на місці не стоїть, підприєм-
ства активно модернізують своє 
виробництво, а отже, потрібні 
фахівці, які його обслуговува-
тимуть. Взагалі, ринок сьогодні 
диктує дуже жорсткі конкурентні 
умови і в науці, і в технологіях, у 
просуванні продукту. І до цього 
треба бути готовим.

Напряму причетний Воло-
димир Назаренко до створення 
вченої ради, завдяки чому за-
хисти дисертацій відбуваються 
безпосередньо в КТУ.

У чому щастя?
 – Я так розумію, Володими-

ре Михайловичу, що за роботою 
у вас не лишається часу на інші 
захоплення?

 – Не скажіть! Я завзятий ту-
рист. Колись піднімався на Ель-
брус, 25 років водив студентів 
по Кавказу, Карпатах. Ще одна 
моя стихія – гірські лижі. Це не-
передаване відчуття, коли, при-
міром, спускаєшся з 4,5 тисячі 
метрів до 2,5 тисячі метрів. На-
впрошки 2 км, а насправді – 5-6 
км по гірському серпантину.

 – Ви щаслива людина?
 – Досі прокидаюся з думкою: 

стільки ще треба встигнути, 
адже стільки ще нереалізованих 
ідей, – відповідає Володимир 
Назаренко. – Маю гарну роди-
ну. Тішуся, що діти теж обрали 
наукову стезю. Син Михайло 
– доктор технічних наук, дочка 
Наталія – кандидат технічних 
наук. Мої дітища – Міжнародна 
академія комп’ютерних наук і 
систем та наукова група «Крив-
басакадемінвест» – на сьогодні 
є успішними й користуються 
значним попитом на ринку ін-
телектуальних послуг. Так що я, 
мабуть, справді щасливчик.

Мотрона ПАНОВА. 
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Особистість

Володимир Назаренко – 
автор 500 наукових праць, 
141 патенту й винаходу. 
Його наукові здобутки 
внесено до реєстру 
Інституту науково-технічної 
інформації (м. Філадельфія). 
Під керівництвом 
Володимира Назаренка 
захищено 2 докторські та 19 
кандидатських дисертацій. 
Його ім’я занесено до книги 
«Науковці України – еліта 
держави».

Володимир Назаренко у колі студентів

Оголошення

Перереєстрація громадян
Шановні мешканці Жовтневого району! На виконання Поста-

нови від 11 березня 2011 року № 238 «Про Єдиний державний 
реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов», 
громадською комісією з житлових питань проводиться перере-
єстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку при 
виконкомі Жовтневої районної у місті ради, з метою формуван-
ня Єдиного державного реєстру громадян, які потребують по-
ліпшення житлових умов.

Для перереєстрації громадянам необхідно звернутись до 
1.04.2013 до виконкому Жовтневої районної у місті ради (вул. 
Шурупова, 2, зупинка «КРЕС») в каб. 106, тел. 50-35-80; графік 
прийому: понеділок, вівторок, 10.00-16.30; перерва з 12.30 до 
13.00.

Необхідно надати такі документи:
1. Довідку про склад сім’ї та реєстрацію.
2. Копію паспорта та ідентифікаційного номера (на 

всіх членів сім’ї, хто перебуває на квартирному обліку).
3. Довідку з місця роботи (на всіх повнолітніх членів сім’ї, які 

перебувають на квартирному обліку).
4. Документ, що підтверджує пільгу черговика.
Громадяни, які не перереєструються до 1.04.2013, не бу-

дуть включені до Єдиного реєстру громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов.

Секретар громадської комісії з житлових питань
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Оголошення
Вітаємо!

Афіша

Підприємство КПТМ «Криворіжтепломережа» 
інформує  всіх  мешканців  міста, 

що у лютому 2013 р.
вартість централізованого опалення  становить: за 1м2 загальної площі 6,20 грн. (при серед-

ньовиваженій  температурі зовнішнього повітря  + 0,8 °С). Тариф за 1Гкал 269,5 грн.
В будинках з централізованим гарячим водопостачанням, сидячими ваннами та душами (при 

нормі водоспоживання 130 л/добу на 1 особу) – вартість «підігріву холодної води»: на 1 меш-
канця   49,05 грн.; по показниках лічильника  13,47 грн./м3. Норма витрат г/в в м3 на 1 мешканця 
3,64 м3.

Вартість «холодної води на підігрів»: на 1 мешканця   8,30 грн., разом з водовідведенням; по 
показниках лічильника тариф за 1 м3  2,28 грн., разом з водовідведенням.

В будинках з централізованим гарячим водопостачанням, ваннами та душами (при нормі 
водоспоживання 140 л/добу на 1 особу) – 

вартість «підігріву холодної  води»: на 1 мешканця   52,82 грн.; по показниках лічильника  
13,47 грн./м3; норма витрат г/в в м3 на 1 мешканця     3,92 м3.

Вартість «холодної  води на підігрів»: на 1 мешканця   8,94 грн., разом з водовідведенням; по 
показникам лічильника тариф за 1 м3   2,28 грн., разом з водовідведенням.

В будинках, вищих за 12 поверхів, з централізованим гарячим водопостачанням, ваннами 
та душами (при нормі водоспоживання 150 л/добу на 1 особу) – вартість «підігріву холодної  
води»:

на 1 мешканця    56,59 грн.; по показниках лічильника   13,47грн./м3.
Норма витрат г/в в м3 на 1 мешканця     4,20 м3.
Вартість «холодної води на підігрів»: на 1 мешканця    9,58 грн., разом з водовідведенням; по 

показниках лічильника тариф за 1м3  2,28 грн., разом з водовідведенням. Тариф за 1Гкал  269,50 
грн.

Чорную Валентину Ивановну

поздравляем с 70-летием!
Целую Твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у Тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что Ты нужна на свете

Для внуков, всей родни и нас, детей.

Увага, розшук!
Допоможіть встановити особу

5 січня в залізобетонному дренажному каналі під автодорогою сполучен-
ням Берислав – Велика Олександрівка, на 74-му кілометрі, між селами Мала 
Олександрівка та Давидів Брід Херсонської області, знайдено труп невідомо-
го чоловіка з ознаками насильницької смерті. Верхня частина тулубу й облич-
чя пошкоджені від спаленої на них автомобільної шини. На момент виявлення 
смерть настала 3-5 діб тому.

Слідчі Великоолександрівського райвідділу міліції намагаються встанови-
ти особу загиблого. На вигляд – 20-25 років, зріст 187 см, худорлявої статури, 
очі світлого кольору, 46-й розмір взуття. На першій фаланзі мізинця правої 
руки глибокий шрам від порізу. На верхній щелепі відсутній справа 6-й зуб, 
зліва – 5-й та 8-й. На нижній щелепі: справа – 8-й, зліва – 6-й та 7-й. Був одяг-
нутий у сині джинси з логотипом виробника «EVIN», світлу футболку з написом 
«Давай, до свиданья!», шкарпетки з комбінованим малюнком сіро-чорного 
кольору, сіро-блакитні труси. При собі мав червону запальничку «Cricket».

Відомостей про цю особу очікують за телефонами: (05532) 2-28-61, 
(095) 687-13-32.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ

Шановні мешканці  
Жовтневого району!

На виконання Постанови від 11 березня 
2011 року № 238 «Про Єдиний державний 
реєстр громадян, які потребують поліпшен-
ня житлових умов», громадською комісією 
з житлових питань проводиться перереє-
страція громадян, які перебувають на квар-
тирному обліку при виконкомі Жовтневої 
районної у місті ради, з метою формування 
Єдиного державного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов.

Для перереєстрації громадянам необхід-
но звернутись до 1.04.2013 до виконкому 
Жовтневої районної у місті ради (вул. Шуру-
пова, 2, зупинка «КРЕС») в каб. 106, тел. 50-
35-80; графік прийому: понеділок, вівторок, 
10.00-16.30; перерва з 12.30 до 13.00.

Необхідно надати наступні документи:
1. Довідка про склад сім’ї та реєстрацію.
2. Копія паспорта та ідентифікаційного 

номера (на всіх членів сім’ї, хто перебуває 
на квартирному обліку).

3. Довідка з місця роботи (на всіх по-
внолітніх членів сім’ї, які перебувають на 
квартирному обліку).

4. Документ, що підтверджує пільгу чер-
говика.

Громадяни, які не перереєструються до 
1.04.2013, не будуть включені до Єдиного 
реєстру громадян, які потребують поліп-
шення житлових умов.

Секретар громадської комісії  
з житлових питань.

Хроніка пригод

«Аварійні» бюлетені
О пів на першу ночі понеділка, 4 березня, в Інгулецькому районі по вулиці 

Салютній 32-річний водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», що перевозив з 
виборчої дільниці коробки з бюлетенями голосування за кандидатів у депутати 
Дніпропетровської обласної ради, на закругленій ділянці траси не впорався з 
кермом, чим спричинив падіння транспортного засобу на лівий бік. Важливий 
вантаж супроводжували міліціонери та керівники виборчої комісії. В аварії 
секретар виборчої комісії, 1978 року народження, отримала струс головного 
мозку, сильно забила поперек та грудну клітку, у голови комісії, 1964 року на-
родження, рвана рана лівого вуха – обоє госпіталізовані до 17-ї міськлікарні.

ДТП не завадили в належний термін здати бюлетені до окружної виборчої 
комісії.
Проїзд у маршрутці приніс око синє й розбитий ніс

Невдачі продовжують переслідувати пасажирів криворізького громад-
ського транспорту. Жінка пенсійного віку пересувалась маршрутом №312, по 
вулиці Кремлівській водій вимушено різко загальмував, літня пані не втрима-
лась за поручень, оступилась, при падінні розбила носа та підбила око.

Відвернувся фарт і від пішоходів. По вулиці Мелешкіна мікроавтобус 
«Мерседес» збив громадянку, котра раптово вибігла на проїжджу частину із-
за електроопори. Під колеса ВАЗ-211101 потрапила і молода жінка, яка пере-
тинала вулицю Тухачевського.
Вуличні «полювання»

Двірники ніяк не належать до суперзаможної категорії громадян, але по-
люють і на них. Біля залізничного переїзду по вул. Конституційній 24-річний 
грабіжник вирвав із рук прибиральниці житлово-комунального підприємства 
сумку із зарплатою та банківською кредитною карткою. Скористатись нажи-
вою не встиг, був по гарячих слідах затриманий патрульними.

Також майже миттєво схопили правоохоронці й 30-річного бузувіра, кот-
рий біля під’їзду багатоповерхівки по вул. Подбєльського вдарив пенсіонерку 
по голові порожньою пляшкою, щоб заволодіти мобільним телефоном.
Не зарізався, так повішався

В останній день зими неподалік залізничного мосту поблизу селища Рахмано-
вого перехожі виявили повішеного на гілляці чоловіка. Слідчо-оперативна група 
встановила, що громадянин 1985 року народження мешкав із матір’ю, зловживав 
спиртним, декілька разів намагався заподіяти собі смерть, ріжучи вени.

З початком весни й деякі інші індивіди також зводили рахунки з життям. 
23-річний раніше засуджений чоловік, перебуваючи в стані сильного алко-
гольного сп’яніння, вистрибнув з балкона 10-го поверху. Невиліковно хворий 
на рак вліз у зашморг на ганку власного будинку.
Китайсько-корейський конфлікт

На перехресті проспекту Металургів та вулиці Димитрова водій спритного 
дива китайського автопрому «Джилі» не віддав перевагу в русі корейському 
брату «Деу Ланос». У зіткненні 4-річна пасажирка «китайця» зазнала струсу 
мозку, її бабусю госпіталізували з переломом ноги.
Початок кримінальної кар’єри

1 березня в Довгинцівському районі охоронці супермаркету «АТБ» схопи-
ли за руку злодія-початківця: 8-класник спробував поцупити три шоколадки 
«Світоч».

Бригада швидкої допомоги в Центрально-Міському районі госпіталізувала 
громадянку 1926 року народження з численними забоями грудної клітки і 
передпліч. Фізичну силу до бабусі застосував 25-річний онучок.
Жертва – манекен

У торговельному комплексі «Піраміда» вигадливий розбійник обчистив «пласт-
масову людину»: нібито прицінювався до надітого на манекен жіночого пуховика, 
потім схопив одежину й дав драла. Добіг до пильних охоронців на виході. 

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ

Пенсионерам 
и постоянным  
клиентам

БЫСТРО, НЕДОРОГО

УСЛУГИ

скидка 10%

по откачке 
сливных ям  
и туалетов

Шановні мешканці Центрально-Міського району!
Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської ра-

йонної у місті ради повідомляє, що громадяни, які мешкають у приватному секторі та мають 
пічне опалення, мають право звернутись до управління праці та соціального захисту насе-
лення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради з питання отримання субсидії 
на придбання твердого палива та скрапленого газу. Для оформлення вищевказаної субсидії 
необхідно надати такі документи:

– оригінал паспорта;
– оригінал ідентифікаційного номера (код);
– довідку про доходи всіх працездатних членів сім’ї за попередній 2012 рік;
– довідку з місця проживання з підтвердженням, що у будинку пічне опалення.
З вищезазначеного питання звертатися до приймальні громадян за адресою: вул. Леніна, 

27, каб. 101, крім суботи та неділі, телефон для довідок: 90-08-26.
У 2012 році 125 сімей Центрально-Міського району отримали субсидію на тверде паливо 

та скраплений газ.
Станом на 01.03.2013 75 сімей звернулось до управління праці та соціального захисту 

населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради щодо отримання вищеза-
значеної субсидії.

Оголошення
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Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго»  
повідомляють, що для проведення ремонтних робіт в період  
з 18.03.2013 р. по 22.03.2013 р.   можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) 
відключення ел. енергії на вулицях:

Чкалова, 2-6; 1-29,  А. Жовтухи, 9-15; Громова,  2-20; 15; 21; 25; 27; 31; Демокрита, 1-5; 15; Кондукторська,  2; 
6; 8; 1-7; 15-17; Гусєва,  1-; 15; 19; 21; 21а; 6; 8; 12-16; Кюрі,  2-20; 19-23,  Гончарова,  11; 17; 14; 26; 30-34; 38; 
Фарфорова,  4-18; 38; пров. Північний,  15-23; 16-18; вул.Підстепна,  5-23; 43; 8-30; 42,  Лабораторна,  2-24; 1-7; 
Докучаєва,  37-63; 26-52; Верхоянська,  1-17; 38-54; Мічуріна,  2-18; 1-21,  Автозаводська,  1; 3а; 5; Довженка,  
1-49; 38-52,  Нагорна,  81-155,  88-156,  Інгулецька,  114-178,  107-131,  Паганіні,  8-20,  Маміна-Сибіряка,  1-24,  
5-31,  Польська,  1,  2-8,  Маршова,  7, 8,  Шкільна,  42-102,  29-91,  Паганіні,  25-31, 26,  35-55,  42-56,  1, 2-6,  
Маршова,  1-5,  Штрауса,  2-18,  43-57,  Шубіна,  1-15,  2-10,  Воліна,  1-19,  2-34,  44,  19-43,  36,  38,  Тельмана,  87,  
86-104,  97,  99,  101,  Маміна-Сибіряка,  68-104,  85-139,  26-66,  35-85,  Нижньотагільська,  11-53,  2-54,  Печор-
ська,  46,  37,  39-109,  44-106,  1-35,  2-42,  Заводська,  1-47,  2-42,  Царичанська,  1,  2-8,  Радянської Армії,  2-8,  
1-7,  Наружне освітлення,  Умільців,  2-12,  1-9,  вул. Рязанова,  8а 1-а Міська лікарня,  перехрестя вул. Рязанова та 
пр. Миру, Пам`ятна дзвінниця,  пр. Миру,  44а «Светбанк»,  вул. Димитрова,  зупиночний комплекс,  пр.Металургів,  
Квітковий годинник,  вул. Рязанова,  8а ГО (крило №1),  пр. Миру,  42 Дзержинський виконком,  вул.Димитрова,  
столярний цех,  «Київстар» В-2,  вул. Співдружності 72, 74, 81, 83,  Молочний магазин вул. Співдружності,  Магазин 
«Інтер Спорт» вул. Співдружності,  Червоноармійська, 1-12,  Вершигори, 1-11,  Цандера, 1-9; 10-16,  Арсена, 7-11, 
19, 23,  Сєченова, 48-58,  Казахська, 11-34, 37-45,  Ульянівська, 1; 2; 3; 4; Обнорського, 1-9; 6-52; К.Карого, 15-27; 
12-32; 1-13; 2-10,  Живописна, 1-7; 9/1; 9/2; 2-14,  Молодіжна, 2-34; 4а; 1а,  Буніна, 1-9; 4-10,  Попова, 1-39; 2-58,  
Славянська, 1-23; 2-30,  Потєряєва, 1-5; 13; 2-8; 14; 16,  Горбаченко, 2-6; 1-9,  Басова, 1-7; 2-12; 11; 19,  Буніна, 2,  
Кацалапа, 1-13; 1а; 2-12,  Клімова, 1-21; 2-24,  Безсонова, 1-23; 2-14,  Кокотіна, 1-15; 19; 2-20,  Серафимовича, 
14, 2-38, 40, 42,  Вернадського,  46-64,  68-90,  1-59,  6-44,  Тамбовська, 42-44,  2,  31/3,  31/4,  1-29,  2-40,  Лє-
пєшинського,  64, 66, 66а, 68,  37-55,  2-62,  1-35,  Гуцульська,  1-19,  2-18,  Обнорського,  56-64,  70,  Тюменська,  
7/1,  7/2,  7/3,  5/1,  1-7,  2-8,  8а,  Жигулівска,  42-48,  1-21,  2-40,  Тєміртауська,  2-24,  1-25,  Володимирівська,  6,  
магазин «Жигулівський» в. Жигулівська,  44а.

ПРОСИМО  ВИБАЧЕННЯ  ЗА ВИКЛИКАНІ НЕЗРУЧНОСТІ.

Висловлюємо щиру подяку  
депутату Партії регіонів 

НЕЛІНЬ  
Олегу Анатолійовичу 

за встановлення освітлення на 
прибудинковій території буд. № 34 
по вул. 50 років Жовтня.

Мешканці будинку № 34  
по вул. 50 років Жовтня.

Подяка

№ 228. Дом на Карачунах в живо-
писном месте возле реки и водопада. 
Тел. 067-1219609.

№ 226. 2-комн. квартиру со «све-
жим» евроремонтом и мебелью по 
ул. Буденного, 13: 3/5, рядом парк, 
напротив магазина «Мир кафеля», не 
над дорогой, магазины, садик, школа, 
остановки рядом. Тел. 097-1880439, 
096-4723677.

№ 169. Дачу в р-не Марьяновки, пос. 
Авангард: 6 сот., 2-эт. домик, хозпо-
стройки, деревья, кустарник, вода по 
графику. Тел. 067-2802868, 26-67-72.

№ 215. Или сдаю в аренду дачу по 
Николаевскому шоссе: 6 сот., домик, 
полив по графику, ухоженная. Тел. 
097-5940760, 64-32-22.

№ 229. Срочно дачу в с. Новоива-
новка, 4 сот., домик металлический. 
Тел. 097-2594025.

№ 171. КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ на 
НКГОКе (ПОД ТРУБОЙ). ЕСТЬ СВЕТ, 
ЯМА, ЭСТАКАДА В КООПЕРАТИВЕ. 
Тел. 098-5642732.

№ 188. «Волгу-31029», один хозяин. 
Тел. 096-7697610.

№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-
НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 
067-5581550.

№ 230. Для пасечников: медогон-
ку на 4 рамки – 700 грн.; доску (липа) 
необрезную; машинку швейную нож-
ную – 400 грн. Тел. 067-1219609.

№ 273. Сушь, стандартную рамку; 
новый прицеп «Пчелка» без докумен-
тов. Тел. 097-5577456.

№ 278. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кино-
камеру «Красногорск-3», объек-
тивы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, люстры, 
бивни мамонта, моржа, кашало-
та (изделия), ТВ, радио до 1955 
г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-17-
42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 279. 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., «Калей-
нар-3» – 300 грн., «Вега-28» – 300 
грн., «Гелиос-40» – 300 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 
грн., «Карл Цейс», «Пентакон», 
«Пан Колор», «Волна» и «Мир» – 
350 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 257. В любом состоянии ВАЗ, 
«Славуту», «Таврию», иномарку, ми-
кроавтобус. Дорого. Тел. диспетчера: 
50-22-74, 067-9209037, 050-0412760.

№ 274. Диплом спеціаліста СК № 
37769115, виданий НУ «Одеська юри-
дична академія» на ім’я Базіра Станіс-
лава Станіславовича, вважати недій-
сним.

№ 275. Диплом ІМ-ВЕ № 010313, 
виданий 2.07.1997 р. Криворізьким 
комерційним технікумом на ім’я 
Кальчік Альони Михайлівни, вважати 
недійсним.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-82-
63, 067-3981097.

№ 13. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-
02– 85, 097-7795606. Дешево.

№ 249. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 
067-3165901, 050-5614766. Ремонт 
пральних машин. Тел. 440-38-10, 
401-57-12. Майстерня – вул. Крем-
лівська, 28.

№ 251. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН с ГА-
РАНТИЕЙ. Тел. 36-45-65, 067-5827721.

№ 109. Металеві двері та грати 
за 1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 
098-3871377.

№ 237. Перевезу мебель и др. 
Услуги грузчиков. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУ-
СНОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; 
ДЕТСКИЕ; ПРИХОЖИЕ и МНОГО 
ДРУГОЙ ИНТЕРЕСНОЙ МЕБЕЛИ. 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ! ЗВО-
НИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! Тел. 096-
8296577, 410-04-00.

№ 238. Ремонт и установка бой-
леров, колонок, котлов, стиральных 
машин, счетчиков тепла, воды, гос. 
поверка теплосчетчиков; замена 
труб. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

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

№ 38. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН без мусора на дому. Новые 
технологии. Договор, гарантия, ка-
чество! Тел. 404-91-04, 098-6585254.

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

№ 239. РУЧНАЯ ЧИСТКА СЛИВ-
НЫХ ЯМ и КАНАЛИЗАЦИИ. Тел. 
097-3406107.

№ 110. 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 с 1.01.2013 по 31.12.2013. 
Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 
098-0421494.

№ 208. Школа кроя и шитья. По-
иск: kroyka.nabis.info

№ 266. Перекрой, ремонт, рестав-
рация и пошив одежды из кожи и 
меха. Покраска кожаных вещей. Тел. 
097-2821798.

№ 267. Покраска кожи. Тел. 097-
2821798.

№ 268. Пошив одежды, ремонт. Тел. 
097-2821798.

№ 2. Радиошкола ОСОУ прово-
дит набор на платные курсы: 1. 
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Оператор 1-С: предприятие. 3. 
Секретарь руководителя (дело-
произв., ПК). 4. Радиомеханик по 
ремонту цвет. ТВ. 5. Электрогазо-
сварщик. 6. Электромонтер. 7. Ма-
шинист холодильного оборудова-
ния. Адреса: ул. Телевизионная, 10 
(ост. «Автовокзал»), тел. 71-23-84, 
067-6386564. Филиал: ул. Щорса, 35 
(ост. «Пл. Толстого»), тел. 36-33-10. 
Лиц. МО Украины № 582911.

№ 240. СНИМЕМ КВАРТИРУ. Тел. 
410-01-77, 097-4810162.

Срочно требуется на работу мас-
тер (инвалид) по крою и шитью. Глу-
боко порядочная, со стажем работы 
8 лет. Ул. Тухачевского, 63-3. Тел. 65-

34-25, 096-4973273.
№ 241. КУПЛЮ ГАРАЖ. Тел. 401-39-

19, 067-7659992.
№ 254. СНИМУ или КУПЛЮ ПО-

МЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, МАГАЗИН, 
СКЛАД И т.д. Тел. 098-54669967.

№ 276. 28 февраля утеряны две 
сумки с фотоаппаратурой, исполь-
зовать и продать ее невозможно. 
Просьба нашедшего вернуть за воз-
награждение. Тел. 098-6221732.

№ 271. 27.02.2013 р. були загублені 
документи на ім’я Саміленка Віталія 
Івановича. Хто знайшов прохання 
повернути за винагороду. Тел. 067-
9179267.

№ 244. Утерянные документы на 
квартиру по ул. Димитрова, 83 на имя 
Шевченко Н.И. просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 050-4884440.

№ 181. Работа для активных пен-
сионеров. Оплата еженедельно. Тел. 
067-1552226.

№ 147. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-
КОНСУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 067-
1169608.

№ 154. Помощь в трудоустройстве. 
Тел. 067-7835074.

№ 149. Требуется сотрудник с 
функциями диспетчера, прием тел. 
звонков. Гибкий график, высокий 
доход. Тел. 067-8539123.

№ 221. Требуется оператор-кон-
сультант. Возможно без о/р. Тел. 096-
7714297.

№ 252. Стабильная работа. Тел. 
067-9341691.

№ 253. Требуется консультант-дис-
петчер. Тел. 096-4128990.

№ 277. РУКОВОДИТЕЛЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩ-
НИК, ВЫСОКИЙ ДОХОД, КАРЬЕР-
НЫЙ РОСТ. Тел. 098-7894818.

№ 280. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 
067-5865108.

12 марта 2013 г. 
– годовщина 

светлой памя-
ти и горькой 

утраты доро-
гого и любимо-
го мужа, отца, 

дедушки

КАРЧЕВСКОГО  
Зигмунда Адольфовича

Любим тебя, помним, скорбим.
Пока мы живы, ты будешь всегда 
с нами.

Жена, дочери, зятья, внуки,  
правнук, сестры.

12 марта – 10 лет со дня смерти
ТКАЧ  

Екатерины Мироновны 
6.05.1925 – 12.03.2003

Года идут, жизнь проходит,
А сердце плачет, не молчит.

Любящие  
и скорбящие дочь, друзья.

Продаю

Куплю

Загублене

Послуги

Різне

Офіційно
Шановні мешканці міста!

14 березня 2013 року з 9.00 до 12.00 виконком Саксаганської районної у місті ради про-
водить «День прямого телефону» з питань захисту прав споживачів.

Відповіді на всі запитання, які у вас виникають при придбанні товарів або замовленні послуг, 
ви можете отримати за телефоном 64-32-25.

Публічні слухання
 Відповідно до розпорядження міського голови від 27.02.2013 № 61-р «Про проведення 

публічних слухань» у єдиному дозвільному центрі м. Кривого Рогу (50101, м. Кривий Ріг, пл. 
Радянська, 1) 15.03.2013 о 16.00 відбудуться публічні слухання з питання обговорення проекту 
регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Порядку приватизації об’єктів 
комунальної власності міста та незавершеного будівництва» та аналізу його регуляторного 
впливу на розвиток територіальної громади та бізнес-середовища. Вказане рішення міської ра-
ди було розміщено в міській комунальній газеті «Червоний гірник» від 5.03.2013 та на офіцій-
ній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет www.kryvyirih.dp.ua.

 Консультацію з питання проведення публічних слухань можна отримати у виконкомі міської 
ради за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, як в управлінні розвитку підприємництва 
(каб. №505, тел. 74-12-03), так і у розробника проекту рішення – управління комунальної влас-
ності міста (каб. № 243, тел. 74-75-79, 74-38-40).

 Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднання, представників громадських 
організацій міста, комунальних підприємств та консультативно-дорадчі органи відповідно до 
процедури здійснення державної регуляторної політики взяти участь в обговоренні зазначеного 
проекту рішення міської ради.

Управління комунальної власності міста виконкому міськради

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

№ 
з/п

Балан-
соутри-
мувач

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

ходжен-
ня

За-
гальна 
площа, 

м2 

Вартість 
майна за 

неза-
лежною 
оцінкою, 

грн.

Макси-
мально 
можли-

вий строк 
оренди

Мета  
використання

1 УКВМ Нежиле приміщення 
на 1 поверсі окремо 
розташованої нежи-
лої будівлі

Вул. 
Вахтан-
гова, 6а

79,0 80723,0 
Станом на 
22.01.2013

2 роки 11 
місяців

Під розміщен-
ня складу

2 УКВМ Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. 
Жовтне-

ва, 4

17,0 28566,0 
Станом на 
12.02.2013

2 роки 11 
місяців

Під розміщен-
ня громадської 
приймальні

3 УБЖП Нежиле приміщення, 
вбудоване в підвалі 
житлового будинку

Вул. 
Кремлів-
ська, 28

56,2 53164,0 
Станом на 
01.02.2013

2 роки 11 
місяців

Під розміщен-
ня майстерні з 
ремонту побуто-
вої техніки

4 УБЖП Окремо розташова-
на нежила однопо-
верхова будівля

Вул. 
Подлєпи, 

39а

20,0 11306,0 
Станом на 
31.01.2013

2 роки 11 
місяців

Під розміщен-
ня пункту при-
йому склотари

5 УКВМ Нежиле приміщення 
в окремо розташова-
ній одноповерховій 
нежилій будівлі

Вул. 
Вартаня-

на, 4

203,4 135208,0 
Станом на 
31.01.2013

2 роки 11 
місяців

Під розміщен-
ня складу

 Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвільно-погоджувальних 
процедур виконкому міської ради протягом 10-ти робочих днів після опублікування оголошен-
ня 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 рішен-
ня міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про порядок оформлення 
оренди об’єктів комунальної власності міста».

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

Інформаційне повідомлення
 Управління комунальної власності міста виконкому міської ради повідомляє про перелік 

об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, затверджений рішенням Криворізької 
міськ ради від 27.02.2013 № 1804 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
міста, що підлягають приватизації в 2013 році», та оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності – суб’єктів господарювання, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єктів приватизації:

№  
з/п

Назва об’єкта та його адреса Площа, 
кв.м

Балансо-
утримувач

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ

1 Приміщення, яке орендує фізична особа-під-
приємець Гудзікевич В.О., м. Кривий Ріг, вул. Ко-
сигіна, буд. 3, прим. 7

21,3 УКВМ 25522449

2 Приміщення, яке орендує фізична особа-
підприємець Червоний В.М., м. Кривий Ріг, б-р 
Маршала Василевського, буд. 27, прим. 110

37,8 УКВМ 25522449

3 Приміщення, яке орендує фізична особа-під-
приємець Куліненко О.В., м. Кривий Ріг, вул. Лі-
сового, буд. 22а, прим. 1

187,1 УКВМ 25522449

 Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи: заяву про участь 
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копію установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатно-
му складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а 
також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяль-
ності, виданого претенденту Фондом державного майна України; інформацію про претендента 
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково за-
лучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо). Конкурсна про-
позиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни 
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання 
робіт (у календарних днях).

 Конкурс відбудеться 26 березня 2013 р. об 11.00 за адресою: м. Кривий Ріг, пл. Радян-
ська, 1, управління комунальної власності міста, каб. 246.

 Документи до комісії приймаються до 19 березня 2013 р. включно.
 Телефони для довідок: 74-75-79, 74-16-30.
     

Інформація
Про зареєстровані благодійні організації, структурні утворення політичних партій, легалі-

зовані первинні осередки політичних партій, зареєстровані (легалізовані) об’єднання грома-
дян та інші громадські формування, Криворізьким міським управлінням юстиції за період з 
20 січня 2013 року по 20 лютого 2013 року

№ 
п/п

Назва організації Дата 
реєстрації 
(легаліза-

ції)

Номер 
свідоцтва 
(повідо-

млення про 
легаліза-

цію)

Юридична адреса Назва 
керівних 

органів, ПІБ 
керівника

1 Первинна профспілкова 
організація Товариства з 
обмеженою відповідаль-
ністю «АТБ-маркет»

07.02.2013 Свідоцтво 
№ 279

50037, м. Кривий Ріг, 
вул. Перлинна,  
буд.40, кв.20

Профкомітет 
Яковлєв 

В.М.

2 Громадська організація 
«Всеукраїнське товариство 
сприяння розвитку паса-
жирського транспорту»

11.02.2013 50065, м. Кривий Ріг, 
вул. Армавірська, 30 
(тролейбусне депо)

Заславсь - 
кий А.В.

Криворізьке міське управління юстиції
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ÊÓÏ²ÂËß ÏÐÎÄÀÆ

станом на 11.03.2013 р. 
(грн. за 100 од.)

Курси валют

ÑÏ²ÂÏÀËÈ ÑÒÀÂÊÈ ÑÓÌÀ

6 0 0.00
5 3 7092.00
4 146 204.00
3 2748 18.00
2 21668 6.00

номер розіграшу 1244
виграшні номери 9.03.2013
джек-пот 10 100 000.00

ДЖЕК ПОТ
наступного
розіграшу
10 200 000 гривень

Лотерея

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.

2:00 2 2
5:00 1 1
8:00 2 2

11:00 1 1
14:00 2 2
17:00 1 1
20:00 2 2
23:00 2 2

12.03.2013 13.03.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ
ПРОГНОЗ
по Кривому Рогу
12-13 березня

Магнітні бурі

Калейдоскоп
Мистецтво юних

Дівоча краса – в «об’єктивному» 
вимірі
Свіжий подих весняного вітру, замріяні дівочі обличчя й 
сором’язливі усмішки, примхлива гра світла і тіні на ди-
тячих щічках – усе це в світлинах талановитих студенток 
економічного інституту Криворізького національного 
університету.

З ініціативи адміністрації ін-
ституту, напередодні 8 Березня 
першою фотоластівкою в літо-
писній історії вишу стало від-
криття виставки оригінальних 
світлин, представлених студен-
тами і працівниками КЕІ. Кож-
на з 28 фоторобіт, кольорових 
і чорно-білих, була по-своєму 
унікальною: головна героїня 
об’єктиву – Жінка – постала і в 
романтичному, і в урбаністич-
ному образі.

Оцінити творчі здібності 
своїх студентів на виставку за-
вітали в.о. директора інституту 
Анатолій Турило, заступник ди-
ректора з науково-педагогічної 
роботи Наталія Шкіря, викла-
дачі вишу і однокурсники юних 
майстрів об’єктиву. Учасників і 
відвідувачів експозиції приві-
тав виконуючий обов'язки ди-
ректора з науково-педагогічної 
роботи Андрій Шайкан:

– Це перша фотовиставка в 
нашій імпровізованій творчій 
галереї, яку ми умовно назвали 
«Я так бачу». Вона присвячена 
чудовому весняному святу – Жі-
ночому дню. Це цікавий погляд 
наших студентів і викладачів 
на довколишній світ. У наш не-
простий час так важливо вміти 

глибше побачити 
суть речей, від-
чути прекрасне, 
пізнати внутріш-
ній світ людини. 
Я думаю, ми й на-
далі будемо про-
довжувати такі 
творчі починан-
ня.

Дипломи учас-
ників виставки обдаровані фо-
томайстри, головно представ-
ниці слабкої статі, отримали з 

рук проректора з виховної ро-
боти Миколи Стрюка. Він зазна-
чив, що виставка має шанс ста-

ти визначною подією для вишу, 
оскільки виявляє яскравий 
творчий потенціал особистості, 
дозволяє авторам спілкуватися 
між собою, самовдосконалюва-
тись, надихати глядачів брати 
в руки фотоапарат і вкладати у 
роботи свою душу, розум і та-
лант.

Дипломами були відзначені 
роботи студенток Валерії Ду-
бової, Марини Легенької, Інни 
Моргач, Валерії Штепи, Вікторії 
Гордєєвої, а також інспектора 
деканату факультету економіки 
та управління Ірини Васіної і 
завідуючого лабораторією тех-
нічного обслуговування Дмитра 
Сікори. Увагу глядачів приваб-
лювала й цікава світлина орга-
нізатора виставки – завідуючого 
лабораторією технічних засобів 
навчання Віктора Бойка.

 Тетяна ДРЄЄВА.
Фото Віктора БОЙКА

Учасниця виставки, студентка 4 курсу Валерія Дубова:
– Фотографією займаюся 8 років, але цілеспрямовано фотографую 

лише рік. Цікавлюсь жіночою тематикою: намагаюся показати дівочу кра-
су, виразити себе. Мої моделі – подруги або знайомі із соціальних мереж. 
Мені цікава їх зовнішність, розмаїті характери, вираз очей. В наших очах 
можна так багато прочитати…

Позитивчик

Усміхайтеся, це вам личить!
Про Марка Бернеса казали, 

що в нього немає жодних во-
кальних даних. З нього глузу-
вали за нібито геть не сценічну 
зовнішність. Та коли він почи-
нав співати, його, з точки зору 
музичних критиків, непрофе-
сійний голос дивним чином 
відкривав найглибші куточки 
людської душі, торкався найпо-
таємніших її струн, брав слуха-
чів у полон.

Днями до редакції надійшов 
лист з вул. Доватора. «Мені 56 
років, – розповідає в ньому 
Володимир Міщук, – я пенсі-
онер, пишу вірші і один, ні на 
що не претендуючи, надсилаю 
вам». Скажу одразу, літератур-
ної вправності, а тим більше 
поетичної довершеності в на-
дісланому вірші годі шукати. 
Проте є в цих рядках така світ-
ла, непідробна емоція, що зму-
шує по-доброму усміхнутися, 
подумати, що життя – прекрас-
не, що загалом людині не так 
уже багато й треба, щоб почу-
ватися щасливою просто від 
того, що ти живеш на білому 
світі. У цих несуєтних рядках 
є те, чого нам сьогодні вкрай 
бракує, – чистий, радісний по-

гляд на навколишній світ. Саме 
з цих міркувань я хочу, аби й 
ви, шановні читачі, прочита-
ли цей вірш. Усміхайтеся, вам 
усім це личить!

* * *
Не спеша, не торопясь,

тихо Богу помолясь,
Я иду по улице

с улыбкой на лице.
И снегом укрываясь,

и встречным улыбаясь,
Спешу к родному дому,

потрогать лапку Тому.
А дома ждут иконы

и Божие законы,
И так легко и радостно

мне с ними говорить.
Уютное гнездечко

и Танино сердечко,
Что бьется в унисон с моим,

как часики у нас.
Скурю я сигарету,

хоть Танечка за это
Меня слегка ругает

и терпит до поры.
Да, вредная привычка,

и у меня есть нычка,
Но лучше сигарета,

чем водочки стакан.
Владимир Мищук

Мотрона ПАНОВА

* * *
Решил любимой де-

вушке романтику устро-
ить. Наполнил ванну 
шампанским. На три ми-
нуты отвернулся – пол-
ванны нет, она в дрова!

* * *
– Тут все на своем ме-

сте!
– Да? А эта пыль?
– Там важные номера 

записаны.
– Ну да, а тот паук в 

углу?
– Не трогай Гошу, он 

ни в чем не виноват.

Усміхніться
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Погода
Ср. 13.03

 -1…+2°С +7°С

Східний та північно-
західний, 1-3 м/сек

Чт. 14.03
 +1…+2°С +11°С

Східний
та південний, 2-7 м/сек

 -1…+2

 +1…+2

Анекдоты
Не браните погоду – если бы она 

не менялась, девять человек из де-
сяти не смогли бы начать ни одного 
разговора.

* * *
Синоптик диктует секретарше 

прогноз:
– В воскресенье небольшой 

дождь, температура...
– О, какая жалость! А я собралась 

в парке погулять.
– Ну хорошо, тогда дождь вычер-

кните.

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 26,10 1041,89

УкрСиббанк
809,00 25,80 1044,00
814,50 26,70 1069,00

ПриватБанк
810,00 26,00 1045,00
814,00 26,70 1075,00

Промін вест-
банк

810,10 26,00 1047,00
814,80 26,70 1071,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,00 25,90 1037,00
815,00 26,90 1080,00

Форум
809,50 25,90 1039,00
814,50 27,00 1076,00

Південком  -
банк

812,50 25,50 1050,00
815,00 26,30 1075,00

Укрексімбанк
810,00 26,00 1045,00
814,00 26,60 1063,00
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