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Шановні мешканці міста,  
прилеглих районів та селищ!

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

Безвідсоткові кредити надаються виключно на метало-
пластикові вік на та двері з високо якісних профілів VEKA, 
DECEUNINCK та REHAU виробництва Німеччини та Бельгії з 
підвищеним коефіцієнтом енерго збереження. Можливе 
оформлення без першого внеску, без комісії та переплати, 
строком до одного року.

За детальною інформа цією звертайтесь до консультантів 
кредитного цент ру за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мелеш-
кіна, 1а, магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 2-й поверх (район площі 
Артема, зупинка «Вул. Філатова»), або за багатоканальним 
телефоном гарячої лінії у м. Кривий Ріг: 401-33-44 (моб. тел. 
097-309-00-99), з понеділка по суботу з 9 до 18. При замов-
ленні вікон за даною програмою доставка, монтаж та демон-
таж висококваліфікованими спеціалістами підприємства 
«ВІКНОПЛАСТ» виконується БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам та 
пенсіонерам надається додаткова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі вікон в зимовий період ви-
користовуються високо якісні герметики Penosil (Німеччина), 
що гарантують якісний монтаж при температурі до мінус 
18⁰С.

У разі виникнення зауважень щодо якості обслуговуван-
ня, ви можете звернутись до конт ролюючого керівництва у 
м. Кривий Ріг за тел. 097-289-22-22 чи у м. Києві за тел. 044-
466-26-66. 
Телефон офіційної гарячої лінії у м. Кривий Ріг: (056) 401-33-44.

g Аукціон
Дочірнє підприємство Дніпропетровської облспоживспілки «Ринок Північний» в Жовтнево-
му районі м. Кривого Рогу оголошує аукціон з продажу основних засобів Дніпропетровської 
облспоживспілки та Підприємства споживчої кооперації «Центральний ринок» м. Кривого Рогу:

ЛОТ № 1. Комплекс будівель та споруд складу сільгосп
продуктів (будівля контори літ.А1, яйцесклад літ.Е, са
рай тари літ.Ж, ангар літ.З, склад літ.К, площа забудови 
будівлі, огорожа території, асфальтне покриття, мережа 
зовнішнього водопроводу), що розміщений в м. Кривий 
Ріг, вул. Купріна, 123е.

Стартова ціна 955 000 (дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч) 
гривень з урахуванням ПДВ .

Перший крок аукціону – 1 % від стартової ціни аукціон-
них основних засобів.

Учасники аукціону перераховують реєстраційний вне-

сок у розмірі 170 грн. і гарантійний внесок у розмірі 3 % від 
стартової ціни лота ДП ДОСС «Ринок Північний» у Жов-
тневому районі м. Кривого Рогу на р/р 26002060109653 в КФ 
ПАТ «ПриватБанк», МФО 305750, код 01557963.

Аукціон відбудеться 28 жовтня 2012 року о 10.00,  
за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Щепкіна, 1.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні, реє-
страційного внеску та гарантійного внеску 25 жовтня 2012 р.

Аукціонна комісія працює щоденно, крім вихідних і свят-
кових днів, у м. Кривий Ріг, вул. Щепкіна, 1, тел. 95-94-09, 
067-846-87-72.

З робочим візитом  
у Кривому Розі
Читайте 3 стор. ______________________________________________ Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Новини
Перерахунок – автоматично

Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону 
«Про внесення змін до статті 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 
Зокрема, передбачається в частині осучаснення пенсій, 
які призначені в попередні роки, надати право Кабміну 
приймати рішення щодо підвищення розмірів пенсій, 
виходячи з фінансових можливостей бюджету Пенсій-
ного фонду України.

Крім того, як повідомляє прес-служба Мінсоцполітики, 
проектом передбачено запровадити автоматичний перера-
хунок пенсій працюючим пенсіонерам через кожні два ро-
ки роботи без додаткового звернення до органів Пенсійно-
го фонду України з вибором найбільш вигідного варіанта.

Основа розвитку економіки
На Дніпропетровщині продовжується реалізація комп-

лексу заходів, ініційованих губернатором Олександром 
Вілкулом, щодо розвитку системних наукових, економіч-
них та культурних відносин на міжнародному рівні. На-
разі у Дніпропетровську пройшов Міжнародний науко-
во-практичний Форум «Наука і бізнес – основа розвитку 
економіки», у якому взяли участь 80 провідних вищих на-
вчальних закладів України, Росії, Туреччини, Казахстану, 
а також 25 підприємств різних секторів економіки.

Дніпропетровщину на форумі представляли 8 най-
впливовіших вищих навчальних закладів, у числі яких 
і Криворізький національний університет. Крім того, 
Криворіжжя представлено промисловими гігантами: 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» та Північний ГЗК.
_____________ Підготував Володимир СКІДАНОВ.
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Картина дня

g Вітання g У виконкомі міськради

Про активізацію, легалізацію  
й детінізацію
Йшлося 10 жовтня на черговому засіданні 
виконкому міської ради під головуванням 
мера міста Юрія Вілкула.

З основною доповід-
дю щодо забезпечення со-
ціальних гарантій пра-
цюючих мешканців міс-
та і заходів з детінізації 
трудових відносин у га-
лузі підприємництва ви-
ступила начальник управ-
ління розвитку підпри-
ємництва Ірина Рижко-
ва. Вона оприлюднила ре-
зультати соціологічного 
опитування громадян і 
суб’єктів господарюван-
ня з проблемних питань у 
сфері трудових відносин, 
проведеного управлінням 
розвитку підприємництва 
спільно з молодіжним ви-
конкомом. 440 респонден-
тів засвідчили, що це пи-
тання залишається акту-
альним. Зарплату «в кон-
верті» назвали основним 
прибутком за місцем ро-
боти 7% опитаних горо-
дян. У порівнянні з під-
сумками минулорічного 
опитування є позитивні 
зрушення: на 12% більше 
суб’єктів господарювання 
зазначили, що трудові від-
носини з найманими пра-
цівниками оформили від-
повідно до чинного зако-
нодавства, на 3% збільши-
лась частина тих, хто всю 
заробітну платню отримує 
офіційно. На 5% більше 
найманих працівників за-
значили, що в поточному 
році збільшилась частка їх 
офіційної зарплати.

Загалом усі залучені до 
цієї роботи структури й 
підрозділи: Криворізькі 
міжрайонні державні по-
даткові інспекції (КМДПІ), 
робочі групи виконкомів 
міської та районних у міс-
ті рад провели близько 7,5 
тисячі обстежень. 157 пере-
вірок здійснив відділ з пи-
тань додержання законо-

давства про працю, зайня-
тість та інших норматив-
но-правових актів. Заходи, 
спрямовані на виявлення 
тіньових робочих місць, ро-
бота із суб’єктами господа-
рювання сприяли захисту 
соціальних прав 3,6 тисячі 
найманих праців ників. Від 
легалізації найманих пра-
цівників до міського бю-
джету додатково надійшло 
290 тисяч гривень. За дани-
ми міського центру зайня-
тості, за цей період укладе-
но 5543 трудові договори 
між суб’єктами господарю-
вання – фізичними особа-
ми та найманими праців-
никами. Позитивну дина-
міку роботи Ірина Рижкова 
відзначила у Жовтневому 
районі, де кількість легалі-
зованих працівників зрос-
ла на 37%. Активізовано ро-
боту зі збільшення рівня 
офіційної заробітної плати 
вище мінімальної: нині се-
редня зарплата на підпри-
ємствах, які перебувають на 
обліку в податковій інспек-
ції Дніпропетровської об-
ласті, становить 1911 гри-
вень, що на 19% більше ніж 
у 2011 році.

Критичні зауваження 
міського голови викли-
кали доповіді заступни-
ка начальника державної 
інспекції з питань праці у 
Дніпропетровській облас-
ті Вікторії Романів та голо-
ви Саксаганської райради 
Валерія Беззубченка. Мер 
відзначив низьку ефек-
тивність роботи інспекції 
з порушниками трудово-
го законодавства, а також 
наголосив на необхіднос-
ті посилення боротьби зі 
стихійною торгівлею.

Попри деякі позитивні 
зрушення, в цілому допо-
відачі відзначили, що фак-

ти виплати «зарплати в 
конвертах», приховування 
реальних доходів грома-
дян та неоформлених тру-
дових відносин з найма-
ними працівниками зали-
шаються наявними в під-
приємницькому середови-
щі. У поточному році до 
виконкому міської ради 
звернулося 160 громадян 
з питань невиплати чи не-
своєчасної виплати заро-
бітної плати, у тому чис-
лі за «телефоном довіри», 
що працює в управлін-
ні розвитку підприємни-
цтва. Низькою залишаєть-
ся результативність вза-
ємодії районних робочих 
груп із суб’єктами госпо-
дарювання щодо усунен-
ня виявлених порушень 
трудового законодавства 
(24% неоформлених пра-
цівників і досі не легалізо-
вані). Незадовільною ви-
знано співпрацю виконко-
мів районних у місті рад із 
правоохоронними органа-
ми щодо ліквідації осеред-
ків стихійної торгівлі, не-
стаціонарних об’єктів біз-
несу, які працюють з по-
рушенням вимог чинно-
го законодавства України. 
Активізації потребують і 
заходи податкових інспек-
цій (про результати їхньої 
роботи присутні дізна-
лись із доповіді виконую-
чого обов’язки начальника 
Центральної МДПІ Олек-
сандра Ганненка).

Після обговорення за-
значених питань члени ви-
конкому прийняли рішен-
ня активізувати діяльність 
з виявлення «тіньової за-
йнятості» на об’єктах ма-
лого й середнього бізне-
су, роз’яснювальну робо-
ту серед підприємців, під-
тримувати в актуальному 
стані реєстр суб’єктів гос-
подарювання, які протя-
гом тривалого часу не усу-
нули порушення в оформ-

ленні трудових відносин, 
та інформувати про це ор-
гани нагляду і контролю. 
Криворізьким міжрайон-
ним державним податко-
вим інспекціям Дніпро-
петровської області Дер-
жавної податкової служби, 
Криворізькому міському, 
Інгулецькому та Тернів-
ському районним центрам 
зайнятості, управлінням 
Пенсійного фонду Украї-
ни в районах міста, відділу 
з питань додержання зако-
нодавства про працю, за-
йнятість та інших норма-
тивно-правових актів у м. 
Кривому Розі, Криворізь-
кому міському управлін-
ню Головного управління 
Міністерства внутрішніх 
справ України в Дніпро-
петровській області, дер-
жавному закладу «Криво-
різька міська санітарно-
епідеміологічна станція», 
Криворізькому міськра-
йонному відділу головно-
го управління Держтех-
ногенбезпеки України у 
Дніпропет ровській облас-
ті рекомендували продо-
вжити вживати дієвих за-
ходів з вирішення наведе-
них питань (відповідно до 
повноважень) та система-
тично інформувати управ-
ління розвитку підприєм-
ництва виконкому міської 
ради про її результати.

Також на засіданні були 
розглянуті питання, вне-
сені управліннями та від-
ділами виконкому: про 
зміни у складі міської (га-
лузевої) ради з питань 
розвитку підприємни-
цтва, про дозволи на роз-
міщення зовнішньої ре-
клами, оформлення прав 
власності на об’єкти не-
рухомого майна, виділен-
ня коштів Криворізькому 
навчально-виробничому 
підприємству УТОС тощо.

По всіх питаннях прий-
нято відповідні рішення.

Тетяна ДРЄЄВА.

Сердечно вітаю художників міста  
з професійним святом!

Ваша творчість красномовно ілюструє слова Леонардо да 
Вінчі про те, що живопис – це поезія, яку можнао побачити.

Ми пишаємося творчими доробками криворізьких худож-
ників, народних майстрів, які збагачують мистецьку скарб-
ницю рідного краю, залучають тисячі людей до світу пре-
красного.

Прийміть щиру вдячність за вірне служіння мистецтву, 
невтомний творчий пошук і талант.

Бажаю вам і вашим родинам добра, міцного здоров’я, не-
вичерпної наснаги, нових цікавих ідей в примноженні славних 
культурних традицій рідного міста.

Криворізький міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

g Прямий 
телефон «ЧГ»
У холоди – про субсидію

Нинішніх вихідних у місті в повно-
му обсязі має розпочатись опалюваль-
ний сезон, як це й передбачено відпо-
відним рішенням виконкому міськради. 
Тож саме час згадати про нагоду законно 
економити на оплаті житлово-комуналь-
них послуг, передовсім – енергоносіїв. 
Таку можливість надає субсидія, дія якої 
зазвичай починається з початку опалю-
вального сезону, тобто з жовтня.

Цьому й буде присвячений прямий те-
лефон «ЧГ», під час якого на запитання го-
родян відповідатиме заступник началь
ника управління праці та соціального 
захисту населення виконкому міськ
ради Ольга Яківна Калугіна. Поспілку-
ватись з фахівцем можна буде наступного 
четверга, 18 жовтня, з 10 до 12 години 
за редакційним телефоном 927790.

Запрошуємо до розмови.

g На замітку
Запрошуємо на прийом до нотаріуса

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

Тож наступної середи, 17 жовтня, в редакції нашої газе
ти (Соцмісто, пр. Металургів, 28) з 16 до 18 години трива-
тиме консультативний прийом нотаріуса, завідуючої Першою 
нотаріальною конторою Кривого Рогу Надії Миколаївни 
Уколової. Вона готова надати відповіді на будь-які запитання 
нотаріального плану – заповіт і дарування, купівля-продаж і об-
мін нерухомості, довіреність і спадщина тощо.

Сам прийом безплатний, єдина умова отримання консульта-
ції – передплата на «Червоний гірник». Отже, йдучи до редакції, 
не забудьте прихопити з собою квитанцію про передплату «ЧГ».

Шановні працівники державної  
санітарно-епідеміологічної служби міста!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем працівників 
державної санітарно-епідеміологічної служби.

Ваші професіоналізм, уміння, відданість справі, сумлінне 
виконання професійного обов’язку завжди надійно оберігають 
найвищі людські цінності – здоров’я та життя.

Дякую вам за відповідальний підхід до роботи, щоденне 
бездоганне виконання своїх обов’язків.

Бажаю міцного здоров’я, творчої наснаги, упевненості в 
майбутньому, миру та добробуту вашим родинам!

Криворізький міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

g Оголошення
Виконком Криворізької міської ради оголошує  

конкурс на заміщення вакантних посад
в фінансовому управлінні

– головного спеціаліста, економіста відділу фінансування 
місцевого господарства.

Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища еко-
номічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціа-
ліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самовряду-
вання чи державній службі на посадах провідного спеціаліста не мен-
ше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не мен-
ше 3 років, вільне володіння державною мовою, знання основних про-
грам роботи на комп’ютері.

– спеціаліста І категорії, економіста відділу планування, 
аналізу та оцінки виконання доходів бюджету;

– спеціаліста І категорії, економіста відділу фінансування 
місцевого господарства.

Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища еко-
номічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціа-
ліста, без вимог до стажу роботи, вільне володіння державною мовою, 
знання основних програм роботи на комп’ютері.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 днів із дня 
опублікування оголошення за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Ра-
дянська, 1, кімн. 226.

За додатковою інформацією щодо основних функціональних 
обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатися за телефонами:

74-66-28 (кадрова служба виконкому міської ради);
74-57-54 (фінансове управління).

g Передплата-2013
День передплатника на поштамті

Нещодавно розпочалась передплатна кампанія на наступ-
ний 2013 рік, у тому числі й на «Червоний гірник», який при-
прошує своїх прихильників не розлучатись із улюбленою га-
зетою та оформити передплатний абонемент й на подальший 
строк.

– У рамках проведення передплатної кампанії на наступний 
рік розпочинаємо проведення традиційних Днів передплатни-
ка на поштамті, – говорить начальник дільниці передплати пе-
ріодичних видань Криворізького поштамту – центру поштово-
го зв’язку №2 Наталя Гнезділова. – Перший такий захід у ниніш-
ньому сезоні відбудеться вже наступної середи, 17 жовтня. На 
ньому, як завжди, пропонуватимемо читачам ознайомитись з 
відомими або новими часописами, поспілкуватись з представ-
никами редакцій та, звісно, оформити передплату на вподобані 
видання. На всіх передплатників очікують сувеніри на згадку, а 
на найактивнішого ще й суперприз.

Отже, чекаємо вас на Дні передплатника, який розпочнеться 
на поштамті (пр. К. Маркса, 26) 17 жовтня об 11.00.

Е. МІСЦЕВИЙ.

g Подарунки від «ЧГ»
Вирішилася доля путівки до Ялти

У четвер відбувся ро-
зіграш путівки до пер-
лини Криму для тих чи-
тачів, які передплати-
ли «Червоний гірник» 
на четвертий квартал 
2012 року. І стало ві-
домо, хто ж саме ви-
рушить на відпочинок 
на чорноморське узбе-
режжя. Перемога діс-
талась  О.М.  Шумило з 
мік рорайону Гірниць-
кого.

Нагадаємо, що на 
кону цього разу стоя-
ла зваблива пропози-
ція – провести тиждень у комфортабельному номері туристичного комплексу «Ялта 
– круг лий рік». На превеликий жаль, О. Шумило не вдалося потрапити на розіграш 
призу, тож приз і досі чекає на свого власника! Для цього просимо переможця звер-
нутися за телефонами: 92-70-70 або 92-97-18.

Анна РОДІЧКІНА.
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Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ:

«Дніпропетровщина першою в Україні 
отримала 360 автомобілів  
для амбулаторій сімейної медицини»

Сонячним теплим ранком 
минулого четверга прибув до 
нашого міста з одноденним 
робочим візитом прем’єр-
міністр України М. Я. Азаров. 
У Криворізькому аеропорту 
його з пошаною зустріли голо-
ва Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації Олек-
сандр Вілкул, голова обласної 
ради Євген Удод, міський голова 
Кривого Рогу Юрій Вілкул, інші 
високопосадовці.

Одразу з аеропорту голова уряду при-
їхав в Інгулецький район для відкриття 
після реконструкції оновленого проспекту 
Південний. Кілька тисяч жителів мікрора-
йону зустрічали його оплесками. І це було 
щиро, адже всі знають, що Микола Аза-
ров всіляко допомагає розвитку нашого 
регіону. Щодо реконструкції, то тут було 
не просто замінено дорожнє покриття на 
одній з головних вулиць міста, а фактич-
но збудовано та облаштовано новий про-
спект. Варто наголосити, що комплексна 
реконструкція проспекту Південний – це 
вже сьомий великий інфраструктурний 
об’єкт, який реалізовано в Кривому Розі 
за ініціативою Олександра Вілкула в рам-
ках його проекту соціального партнерства 
«Місто без околиць». Серед них – комп-
лексні реконструкції мікрорайону Даман-
ський, вулиці Мусоргського, проспекту 
Перемоги, парків імені І. Савицького та 
імені Комсомолу України і відкриття су-
часного спортивного комплексу.

Поспілкувавшись з місцевими жителя-
ми, подякувавши будівельникам за якісну 
роботу, прем’єр-міністр України разом з 
супроводжуючими його особами та го-
ловою правління ВАТ «Південний гірни-
чо-збагачувальний комбінат» Михайлом 
Короленком перерізали символічну стріч-
ку – проспект відкрито. Микола Янович 
стає першим пасажиром нового трамвая, 
який рушає по новій безшумній колії, що 
прокладена за сучасними технологіями на 
оновленому проспекті.

– Комплексна реконструкція проспек-
ту Південний проведена завдяки плідній 
співпраці обласної й міської влади та вели-

ких містоутворюючих під-
приємств, – пояснюють гос-
тю Олександр Вілкул і Юрій 
Вілкул. – Це практичне 
впровадження європейської 
практики соціального парт-
нерства влади й бізнесу, яку 
запроваджено на Дніпропе-
тровщині.

Прем’єр-міністр України 
Микола Азаров говорить, 
що однією з цілей його ро-
бочої поїздки до Криво-
го Рогу і є ознайомлення з 
практикою державно-при-

ватного партнерства, яке активно запро-
ваджується в регіоні.

– У Кривому Розі це партнерство ре-
алізується в рамках проекту «Місто без 
околиць». Це чудова іні-
ціатива, і її треба одно-
значно підтримувати, – 
сказав він.

Одинадцята година 
ранку. Палац культу-
ри Південного комбіна-
ту. Тут керівник уряду 
України зустрівся з пред-
ставниками Дніпропе-
тровської обласної асо-
ціації органів місцевого 
самоврядування. Голова 
облради Євген Удод і гу-

бернатор Олександр Вілкул докладно до-
повіли про надбання в питанні розвитку 
місцевого самоврядування. А вони доволі 
помітні. Дякуючи об’єднанню зусиль міс-
цевих рад, органів виконавчої влади та 
міжнародних фондів у нашому регіоні зна-
чно підвищився рівень соціальних стан-
дартів. За останні 5 років в області ініційо-
вано 293 важливих проекти, і 58 (кожний 
п’ятий) стали переможцями.

– Дніпропетровщина ось вже третій рік 
поспіль демонструє соціально-економіч-
не зростання, – сказав, зокрема, у своєму 
виступі О. Вілкул. – Маємо позитивну ди-
наміку росту промисловості, і в поточно-

му році також очікуємо зростання на рів-
ні 5 відсотків. Обсяги прямих залучених 
іноземних інвестицій в економіку області 
сьогодні перевищили 8,3 мільярда дола-
рів США. По цьому показнику Дніпро-
петровщина є провідним регіоном серед 
областей нашої країни. Кожний 6-й до-
лар, вкладений іноземними інвесторами 
в Україну, нині працює саме в нашій об-
ласті.

 В своїй доповіді керманич області та-
кож зупинився на питаннях реформуван-
ня житлово-комунального господарства, 
закладів освіти, галузі охорони здоров’я, 
транспортної інфраструктури, агропро-
мислового комплексу. Ну і, звісно ж, на ви-
конанні житлової програми: за три остан-
ні роки працівники бюджетної сфери 
отримали 689 комфортних квартир.

 З великою увагою представники місце-
вого самоврядування Дніпропетровщи-
ни прослухали виступ прем’єр-міністра. 

В ньому пролунало чимало вдячних слів 
на адресу присутніх за сумлінну роботу і 
побажань бути вмілими і наполегливими 
провідниками програмних рішень Прези-
дента, уряду, парламенту. Наголосив, що 
нині областям делеговані значно ширші 
права розпоряджатися фінансами, ніж це 
було раніше.

Серед низки гострих проблем, яких тор-
кнувся Микола Азаров, було і питання, як 
уряд бореться із залишками кризи в еко-
номіці 2008 року.

– Ми не популісти, а реалісти, і робимо 
все можливе, аби українці більше не відчу-
ли на собі потрясінь у світовій економіці. 
Це, до речі, стосується і стабільності грив-
ні. Не хвилюйтеся, долар не стрибне, ціни 
на продукти харчування не підскочать. Це 
я вам гарантую. І, будь ласка, не слухайте 
передвиборних страшилок.

Прем’єр-міністр відповів на запитання 
керівників місцевого самоврядування та 
порадив їм частіше спілкуватися з людьми 
і вирішувати їхні проблеми.

Високий гість виконав почесну місію. 
Він вручив за вагомі досягнення в роботі 
державні нагороди представникам Дні-
пропетровщини. Так, орден «За заслуги» II 
ступеня отримав перший заступник голо-
ви Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації Вячеслав Задорожний, по-
чесне звання «Заслужений машинобудів-
ник України» – головний інженер Криво-
різького науково-дослідного та проектно-
конструкторського інституту гірничоруд-
ного машинобудування Леонід Плетньов, 
почесне звання «Заслужений працівник 
культури України» – працівник міської 
бібліотеки для дітей Олена Болобан. По-
чесними грамотами Кабінету Міністрів 
України нагороджені заступник головно-
го редактора газети «Зоря» Ірина Ікол та 
трудовий колектив Криворізької музичної 
школи №4.

А далі прем’єр-міністр України Микола 
Азаров разом з головою Дніпропетров-
ської обласної державної адміністрації 
Олександром Вілкулом вручили міським 
головам та головам райадміністрацій і 
райрад ключі від 360 легкових автомобі-
лів для амбулаторій загальної практики 
– сімейної медицини. Зокрема, ключі від 
40 автомобілів для управління охорони 
здоров’я Криворізького міськвиконкому 
отримав міський голова Юрій Вілкул.

 В кінці візиту прем’єр-міністр України 
відповів на запитання представників мас-
медіа.

Робочий візит

______________________________________________________________________ Микола КРАМАРЕНКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА і Андрія ТРУБІЦИНА.
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g Духовні джерела

Благослови, Пречиста Діво, Царице неба  
і землі, тисячолітню Україну
14 жовтня – свято Покрови Пресвятої Богородиці або, як кажуть в 
народі, Святої Покрови. Здавна вважалося, що Покрова накриває тра-
ву листям, землю – снігом, воду – льодом, а дівчат – шлюбним вінцем. 
В українських селах ще до середини ХХ ст. дотримувалися давньої 
народної традиції справляти весілля після Покрови. Про це збере-
глося багато фольклорних згадок: «Свята Покрівонько, покрий мені 
голівоньку», «Мати-Покрівонько, покрий Матір сиру Землю  
і мене молоду», «Свята мати Покрівонько, накрий мою голівоньку,  
хоч ганчіркою, аби не зостатися дівкою».

З часів хрещення Київської Ру-
сі в Х ст. Покрову святкують як 
християнське свято, яке бере по-
чаток від події, що відбулася в 
Царгороді (Константинополі) 
в 910 р. Місто було оточене на-
падниками-чужинцями. Тож на 
всенощній службі у Влахерській 
церкві городяни ревно молили-
ся про свій порятунок. І раптом 
святий Андрій побачив, як під 
церковним склепінням з’явилася 
Пресвята Богородиця в оточенні 
ангелів, пророків i апостолів та 
накрила своїм омофором право-
славних християн, не давши їх на 
наругу.

Коли ж зазирнемо в глибшу іс-
торію, то побачимо, що свято По-
крови існувало і в язичницьких 
віруваннях та означало засинан-
ня Природи, вкривання Землі на 
зиму. Справді, в жовтні перші де-
рева втрачають листя: «Прийшла 
Покрова – на дереві голо». Вважа-
лося, що Сивий Яр вступає в свою 
повну силу в першу п’ятницю, піс-
ля дев’яти днів від осіннього рів-
нодення, а відтак вшановується 
Покрова Матері Слави.

З ХVІІ ст. Свята Покрова стає 
уособленням козацької честі та 
звитяги. Козаки вірили, що Свята 
Покрова охороняє їх, а Пресвяту 
Богородицю вважали своєю за-
ступницею і покровителькою. 
Однією з найвеличніших на Запо-

розькій Січі була церква Покрова 
Пресвятої Богородиці, яка своїми 
коштовностями й оздобленням 
могла позмагатися із ризницею 
Києво-Печерської лаври. Церков-
ні ворота її багатоярусного іконо-
стасу були відлиті зі срібла та ма-
ли позолоту. У композиції іконо-
стасу центральне місце посідала 
ікона «Покрова». Вона відрізняла-
ся від подібних образів тим, що на 
іконі невідомий майстер вперше 
насмілився зобразити не лише Бо-
гоматір – заступницю січовиків, а 
й саме козацтво: останнього ко-
шового отамана Петра Калнишев-
ського в колі побратимів. Посе-
редині ікони були зображені біло-
золотисті хмари, які, мов ореолом, 
оточували Богоматір. Вона стояла 
на хмарах, молода і красива, схи-
ливши голову на лівий бік. У ши-
роко розставлених руках Бого-
матір тримала рушник (омофор). 
Верхній одяг козацької Мадонни 
був змальований у червоно-оран-
жевих, золотистих тонах. Поруч 
з нею – покровителі Січі: святі 
Микола Чудотворець та архістра-
тиг Михаїл. Постаті козаків роз-
ташовувались півколом над кра-
ями ікони. Внизу були виписані 
козацькі прапори (червоні, сині, 
білі, блакитні), гармати, клейноди 
(булави, пірначі). З правого боку 
– сивий кошовий отаман Петро 
Калнишевський. Він від імені Вій-

ська Запорозького звертається до 
Покрови Богородиці з благанням 
про заступництво.

Після знищення Запорозької 
Січі царицею Катериною ІІ ікона 
потрапила в Нікопольську церк-
ву. В 1941 р. вона разом з інши-
ми національними скарбами бу-
ла евакуйована в м. Краснодар, 
а звідти – у Моздок, де безслідно 
зникла.

Зі здобуттям Україною неза-
лежності почалося відродження 
багатьох національних традицій 
і святинь. Нині 59 українських 
храмів Покрова Пресвятої Бого-
родиці, збудованих у ХVІІ-ХVІІІ 
ст., занесені до списку пам’яток 
архітектури. Насправді ж церков 
Святої Покрови в Україні наба-

гато більше. Тільки в Кривому 
Розі нині діють 2 храми – Свято-
покровський та Покрови Пресвя-
тої Богородиці, а також Свято-
покровський жіночий монастир. 
З 1991 р. на Запоріжжі постійно 
організовуються кінні походи 
«Козацькими шляхами», з 1992 р. 
відбуваються зарубіжні походи 
козацької чайки «Свята Покро-
ва» до берегів Франції та Англії, 
з 1996 р. у Києві щорічно прово-
диться фестиваль-турнір бойо-
вих мистецтв «Козацька слава», 
з 1999 р. на Хортиці проходить 
щорічний фестиваль національ-
них видів єдиноборств. Врахову-
ючи історичне значення і заслуги 
козацтва у створенні української 
державності та істотний внесок у 
процес державотворення, за пре-
зидентства Леоніда Кучми було 
видано низку указів, що безпосе-
редньо стосувалися поновлення 
козацького руху. Зокрема, Указом 
Президента України від 7 серпня 
1999 р. 14 жовтня було визначено 
як День українського козацтва. А 
15 листопада 2001 р. було затвер-
джено положення «Про Націо-
нальну програму відродження та 
розвитку Українського козацтва 

на 2002–2005 роки», метою якого 
був подальший розвиток і утвер-
дження козацтва як громадської 
сили, здатної істотно впливати на 
процес консолідації суспільства. 
Програма передбачала участь 
українського козацтва у військо-
во-патріотичному вихованні 
молоді, створенні, відродженні, 
відновленні та охороні заповід-
них місць і об’єктів, проведення 
освітніх, культурно-просвітниць-
ких заходів, науково-дослідної, 
пропагандистської та видавничої 
роботи тощо. На Криворіжжі, за-
сновником якого є козак Ріг, було 
створено ряд громадських органі-
зацій, які розвивають ідею відро-
дження козацтва. Тож напередод-
ні цього свята у всіх навчальних 
закладах нашого міста відбували-
ся численні заходи до Дня україн-
ського козацтва.

Прикметно, що Українська По-
встанська Армія (УПА), яка нині 
відзначає 70-річчя свого засну-
вання, теж свого часу обрала собі 
свято Покрови за день Зброї, від-
давшись під опіку святої Богоро-
диці. А відтак Покрова – це вже 
свято не тільки народне і релігій-
не, а й глибоко національне.

___________________________________________________________________________________________________________________________ Мотрона ПАНОВА.

g Літературна новина

У пошуках щастя
Письменниця Марія Благова – колишня криво-

рожанка, протягом багатьох років живе й працює 
в Швейцарії. Нещодавно у нашому місті вийшов 
друком її новий роман «Кабаре». 

Літературну новинку презентували у криворізькому 
арт-клубі «Скринька Пандори». В обговоренні книги 
талановитої землячки взяли участь філологи та літе-
ратурознавці Криворізького педінституту, літератори, 
журналісти, творча молодь.

Авторка зізналася, що не пориває зв’язків з малою 
батьківщиною, а на написання роману її надихнули 
дуже непрості долі наших співвітчизниць, які приїхали 
за кордон працювати танцівницями у кабаре. 

– Тема роману не нова – це оповідь про вічний по-
шук щастя, сублімація досвіду, отриманого у нелегких 
випробуваннях, – поділилась враженнями Ольга Мох-
начова, доцент кафедри російської філології і зарубіжної 
літератури педагогічного інституту КНУ, в якому колись 
навчалась письменниця. – Головна героїня твору вже 
не дівчинка, їй 30 років, і вона чудово розуміє, для чого 
їде за кордон. Це своєрідна історія Попелюшки, написа-
на дуже гарною російською мовою, з якісним гумором. 
Книга про те, 
як доводиться 
виживати і яку 
ціну платити за 
все, що робиш.

 Шукайте ро-
ман нашої зем-
лячки в магази-
ні «Букініст». 

g Світ освіт

До ЗНО додали світову літературу
Як і в попередні роки, у 2013 році результати зовнішнього незалеж-
ного оцінювання (ЗНО) зараховуватимуться як вступні випробування 
до вищих навчальних закладів України. Але на майбутніх випускників 
знову чекають новації. 

Так, за інформацією управ-
ління освіти і науки виконко-
му міськради, відповідно до 
наказу Міністерства освіти, 
науки, молоді та спорту Укра-
їни від 23.08.2012 №943 «Про 
зовнішнє незалежне оціню-
вання навчальних досягнень 
осіб, які виявили бажання 
вступати до вищих навчаль-
них закладів України у 2013 
році», до переліку предметів, 
винесених на сесію ЗНО, до-
дано світову літературу.

Таким чином у наступно-
му, 2013 році тестування про-
водитимуть з 11 предметів: 
української мови та літерату-
ри, історії України, математи-
ки, всесвітньої історії, біології, 

географії, фізики, хімії, росій-
ської мови, однієї з іноземних 
мов за вибором (англійської, 
німецької, французької чи 
іспанської) та світової літе-
ратури. При цьому кожен з 
учасників, зареєстрованих 
для проходження ЗНО, мати-
ме право на складання тестів 
не більше ніж із 4 навчальних 
предметів. З таких предметів, 
як історія України, всесвітня 
історія, математика, біологія, 
географія, фізика та хімія, бу-
де здійснено переклад тестів 
російською, кримськотатар-
ською, польською, молдов-

ською, румунською та угор-
ською мовами, а тести зі сві-
тової літератури перекладуть 
російською.

– Управління освіти і на-
уки виконкому Криворізь-
кої міської ради вже почало 
роз’яснювальну роботу серед 
випускників та їхніх бать-
ків: готуємо наочні матеріа-
ли, проводимо конференції, 
– прокоментувала головний 
спеціаліст з питань середньої 
освіти Вікторія Полякова. – 
Наразі ми очікуємо затвер-
дження міністерством «Умов 
прийому до ВНЗ у 2013 році».

_______________________________________________________________________________________________________________________________ Тетяна ДРЄЄВА.

На осінні канікули школярі підуть раніше 
Прийдешні вибори у Верховну Раду внесли корективи у навчальний процес. У зв’язку з тим, що переважна більшість виборчих дільниць 

розташована в загальноосвітніх навчальних закладах, осінні канікули цього року розпочнуться раніше звичайного і триватимуть з 25 по 31 
жовтня (відповідно до листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012 №1/9-650 та головного управління освіти 
і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 21.09.2012 №4693/0/211-12). 

Цьогоріч у Кривому Розі 11 
класів закінчують 4 025 учнів 
(це на 754 менше ніж торік).

Подробиці
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Мандрівні нотатки

g Наші за кордоном

Ti amo, Італія!
Вдихаючи вологе повітря італійської Венеції, 
спостерігаючи граційні рухи красенів-гондольє-
рів, відчуваєш, ніби власними руками торкаєшся 
минувшини – історії не лише цієї країни, а й усьо-
го людства. Навіть нещодавно відреставровані 
будинки і пам’ятки архітектури несуть на собі 
відбиток віковічної, затаєної, такої далекої від нас 
старовини.

З такими враженнями по-
вернулась із Італії криворо-
жанка Олена Терещук. Зна-
йомство з землею етрусків по-
чалось для Олени з невелич-
кого містечка Тревізо побли-
зу Венеції. Ранок у недорогому 
готелі, що приємно вразив чи-
стотою і затишком, розпочав-
ся з апетитного аромату запе-
ченої (а не смаженої) яєчні, га-
рячих круасанів, соків і кави 
різних сортів.

– Охоплює відчуття якогось 
зовсім іншого світу – здається, 
що повернувся на 5 століть на-
зад, – розповідає Олена. – Ми 
блукали Венецією цілісінький 
день, розглядаючи палаццо до-
жів, романтичні ресторанчики 
на березі вузьких каналів, ма-
ленькі крамнички сувенірів та 
скляних виробів, якими спо-
конвіку славиться місто. Не-
звично охайними, після на-
ших захаращених непотребом 
балконів, видаються їхні ло-
джії: там стоять лише два кріс-
ла, стільчик і квіти. Про квіти 
мова окрема – все навколо по-
топає у квітковому різнобарв’ї. 
Байдуже пройти повз цю кра-
су просто неможливо. Повсю-
ди чутно українську та росій-
ську мови – на вулицях бага-
то туристів. Загалом це забез-
печені люди, які приїздять по-
милуватись красою відомого 
міста і накупити собі модних 
речей у сезон знижок. Приго-
ломшені новими враженнями, 
увечері ми поїхали річковим 
трамвайчиком на Адріатичне 
море. Вода в ньому гаряча, як 
молоко, пісок чистий, просія-
ний. Така краса! Але… посту-
пово розумієш, що за все це 
треба платити. Хочеш ополос-
нутись після купання в морі – 
плати 1 євро (миття в душі при 
цьому обмежене усього кіль-
кома хвилинами – економія). 
Платною є і траса між міста-
ми. Автомагістраль поділена 
на частини, обладнані шлаг-
баумами. Виїжджаєш з одного 
пункту призначення до іншо-
го – отримуєш талон, платиш 
15 євро. При середній зарпла-
ті італійців у 1000 євро добре 
подумаєш, чи так уже й легко 
там жити. Дороги вразили ви-
сокою якістю, в очі кидаєть-

ся чистота узбіч: ані папірців, 
ані пляшок. Мимоволі спадає 
на думку: чому ми, такі робо-
тящі й розумні, не можемо по-
хвалитись цим у своїй країні? 
До речі, за порушення правил 
дорожнього руху обов’язково 
маєш заплатити штраф, і ні-
кому навіть у голову не при-
ходить пропонувати поліцей-
ському хабара...

Далі подорож Олени з сином 
пролягла до Мілана, де меш-
кають її рідні. Приголомшли-
вим дивом видався криворо-
жанці готичний собор Дуомо 
з безліччю шпилів і скульптур, 
мармурових веж і колон. А 
от для її сина-підлітка справ-
жнім святом стали відвідини 
великого парку розваг «Гар-
даленд» за 150 км від Мілана: 
це такий собі італійський Діс-

нейленд. Заплативши 40 євро, 
можна перебувати там цілий 
день. Кожен атракціон має чіт-
ко продуманий сюжет із міфіч-
ними героями та яскравими 
декораціями. Усе довкола ма-
сивне, навдивовижу ефектне 
– хлопцеві не раз перехоплю-
вало подих. Особливо криво-
різькій родині запам’ятався гі-
гантський кінотеатр. Наступ-
ним пунктом мандрівки став 
парк «Італія в мініатюрі», де 
територія у вигляді півостро-
ва-чобітка поділена на май-
данчики, на яких зведені моде-
лі відомих архітектурних спо-
руд та історичних пам’яток. 
Поміж експозиціями пробігає 
річка, рухаються електрочо-
вен, поїзд – можна здійснити 
мандрівку Італією в мініатюрі.

Глибокі рови, стародавні 
церкви і фортеці – враження 
застиглого середньовіччя за-
лишились після поїздки у ку-
рортне містечко Сирміоне на 
озері Гарда. Озеро незвичай-
не, зігнуте у вигляді коси так, 
що з одного берега можна по-
бачити протилежний. У про-
зорій воді плюскочеться вели-
чезна риба, а по пляжу спокій-
но ходять лебеді. Повсюди без-
ліч елітних маєтків, магазинів.

– Хоч нас тепер важче здиву-
вати заповненими прилавка-
ми, але все ж таки від тамтеш-

ніх вітрин розбігаються очі, – 
зізнається Олена. – Якщо сир, 
то сотні сортів. Якщо макаро-
ни, то з різноманітними до-
мішками, ароматними трава-
ми. Припали до смаку італій-
ські страви, надто паста з си-
ром чи креветками та восьми-
ногами. Фрукти, на відміну від 
наших, дешеві: персики – по 98 
копійок, ананаси – по 48. Ми з 
сином дозволили собі наїсти-
ся їх удосталь. Крамниці ди-
вують розмаїттям і доступно-
го, і дорогого одягу. Але мане-
ра одягатись помітно різнить-
ся від нашої, італійці цінують 
зручність і якість: носять шор-
ти і майки, волосся збирають у 
хвіст. Я не побачила на вули-
ці жінок на підборах. Опира-
ючись на досвід родичів, які 
живуть у Мілані вже близь-
ко 10 років, відзначу, що голо-
вним козирем цієї країни є по-
тужний соціальний захист на-
селення. Навіть безхатченкові 
тут завжди нададуть притулок: 
у церкві можна отримати гаря-
чу їжу і чисту білизну. Вагітні 
жінки зовсім не платять за ме-
дичне обслуговування: ані за 
УЗД, ані за пологи. Якщо, при-
міром, ти платиш страховку, 
це означає, що страхова ком-
панія 100% оплатить твої збит-
ки, а не буде відкараскуватись 
усіма можливими способами. 
Звісно, не можна сказати, що 
життя тут – мед. А надто для 
наших колишніх співвітчизни-
ків. В основному, наші як при-
їздять сюди заробітчанами, 
так ними і залишаються. Укра-
їнцям за кордоном треба пра-
цювати більше, ніж місцевим. 
На жаль, відчувається зневаж-
ливе ставлення до наших жі-
нок. І, треба визнати, на це є 
підстави – вони нерідко по-
водять себе розпусно. Але на-
віть попри ці неприємні для 
нас спостереження можу впев-
нено сказати, що в Італію я за-
кохалася. Варто було побачити 
одну тільки Венецію…

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олени ТЕРЕЩУК.
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Реклама. Оголошення

До уваги виборців Довгинцівського району!
Відділом ведення Державного реєстру виборців виконкому Довгинцівської ра-

йонної в місті ради 05 жовтня 2012 року передано попередні списки виборців та 
іменні запрошення дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць.

На наступний день з дня отримання попереднього списку виборців у примі-
щенні, де знаходиться відповідна дільнична виборча комісія, попередній список 
виборців надається для загального ознайомлення. Кожен виборець має право 
ознайомитися з попереднім списком виборців та перевірити правильність внесених 
до нього відомостей. Відділом ведення Державного реєстру виборців проводиться 
робота по уточненню попередніх списків виборців та внесенню змін до них.

Шановні виборці! Ви маєте можливість перевірити свої персональні дані у по-
передньому списку виборців та виправити неточності в них, написавши заяву 
у приміщенні дільничної виборчої комісії або звернувшись до відділу ведення 
Державного реєстру виборців. При поданні такої заяви обов’язково мати паспорт 
або тимчасове посвідчення громадянина України.

До 12 жовтня 2012 року дільничні виборчі комісії надсилають виборцям імен-
ні запрошення із зазначенням номера виборчої дільниці та її місцезнаходження. 
Зверніть увагу на адресу виборчої дільниці, до якої Вас віднесено, деякі з них змі-
нилися. Якщо Ви не отримали іменне запрошення чи виявили помилки у персо-
нальних даних, внесених до нього, зверніться для їх виправлення (обов’язково з 
паспортом або тимчасовим посвідченням громадянина України) до відділу ве-
дення Державного реєстру виборців виконкому Довгинцівської районної в місті 
ради, який знаходиться за адресою: вул. Дніпропетровське шосе, 11, другий по-
верх каб. 203, 204 з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 17.00, у суботу з 9.00 до 17.00 
чи на виборчу дільницю, до якої Вас віднесено.Довідки за телефонами: 440-53-60, 
71-79-37, 440-53-74.

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету 
Довгинцівської районної в місті ради.

Шановні виборці!
Наближаються чергові вибори народних депутатів України, які призначені на 

28 жовтня 2012 року.
З 7 жовтня 2012 року в приміщеннях звичайних виборчих дільниць будуть 

надані для загального ознайомлення попередні списки виборців.
 Звертаємо увагу виборців на зміну адрес дільничних виборчих комісій, 

а саме, виборці зареєстровані:
– по вул. Кремлівська, 2, 2а, 6: голосування відбудеться в школі № 52 

(вул.Тухачевського, 7);
– по вул. Тухачевського, 40: голосування відбудеться в автотехнікумі 

(вул.Тухачевського, 26а);
– по вул. Коротченка, 16, 17: голосування відбудеться в автотехнікумі 

(вул.Тухачевського, 26а);
– на м-н Індустріальний, 71,  72,  73, 74: голосування відбудеться в ав-

тотехнікумі (вул.Тухачевського, 26а).
 Кожен виборець має право перевірити правильність внесених до них відомос-

тей та у разі виявлення невідповідностей – звернутися до дільничної виборчої 
комісії або відділу ведення Державного реєстру виборців із заявою щодо уточ-

нення своїх персональних даних. 
Використайте своє право на перевірку та уточнення своїх персональних да-

них у Реєстрі виборців або у попередніх списках виборців. При зверненні тре-
ба обов’язково мати при собі паспорт або тимчасове посвідчення громадянина 
України.Відділ знаходиться за адресою: вул. Шурупова, 2, виконком Жовтневої 
районної у місті ради, каб. 407, 408, тел. 440-32-10. Режим роботи: з 8.30 до 17.00; 
субота – з 9.00 до 13.00, неділя – вихідний.

Відділ ведення Державного реєстру виборців  
виконкому Жовтневої районної у місті ради.

Шановні мешканці Центрально-Міського району
28 жовтня 2012 року відбудуться вибори народних депутатів України.
На виборах у 2012 році громадяни України мають змогу, у разі необхідності, 

тимчасово змінити місце голосування. Порядок даної зміни затверджено Поста-
новою Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893. Цією Поста-
новою умови зміни місця голосування стали значно жорсткішими і потребують, 
крім заяви виборця, документального підтвердження необхідності зміни місця 
голосування. Відділ ведення Державного реєстру виборців може змінити місце 
голосування виборця на інше тільки в межах одномандатного виборчого округу, 
на території якого такий виборець проживає.

Необхідно звернути увагу, що місце проживання – це місце, де особа прожи-
ває строком понад 6 місяців на рік. Поняття «місце перебування» та «місце про-
живання» – це різні поняття. Для тимчасової зміни місця голосування необхідно 
подати до відділу ведення Державного реєстру виборців мотивовану заяву та 
документ, що підтверджує необхідність зміни місця голосування. Такими доку-
ментами може бути: документи про право власності на житло, договір довгостро-
кової/безстрокової оренди житла, довідка видана уповноваженою посадовою 
особою, що підтверджує факт проживання (не перебування) виборця на мо-
мент звернення та охоплює дату проведення голосування.

Мотивування: «Прийняття участі у конкурсі», «Участь у спартакіаді», «Тимча-
сове перебування», «Робота на підприємстві в день виборів », «Участь курсантів 
та студентів коледжу в спартакіаді», «Відрядження», «Поїздка в гості», «Зручніше 
добиратися до місця голосування», «Святкування весілля» тощо не може визна-
ватися як обґрунтування заяви.

У заяві зазначаються персональні дані: прізвище, ім’я, по батькові; дата та міс-
це народження; виборча адреса та адреса місця проживання на день виборів. До 
заяви додаються копії документів, а їх оригінали пред’являються в обов’язковому 
порядку. Якщо заява належно обґрунтована та є підтверджуючі документи, відділ 
ведення Державного реєстру виборців приймає таку заяву та видає посвідчення, 
що підтверджує тимчасову зміну місця голосування.

Тимчасова зміна місця голосування забезпечує включення виборця до списку 
виборців тільки на одній виборчій дільниці.

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому Центрально-Міської 
районної у місті ради знаходиться за адресою: м. Кривий ріг, вул. Леніна, буд. 27, 
каб.416. Телефони відділу: (0564) 90-08-04, (0564) 90-85-35.

Матеріал підготовлено відділом ведення Державного реєстру  
виборців виконкому Центрально-Міської районної у місті ради.

Управління комунальної власності міста 
інформує
Дані про хід  
здійснення приватизації
 з 15.09.-30.09.2012

 Дзержинський район

Нежиле приміщення, загальною площею 
99,0 кв.м за адресою: 50050, м.Кривий Ріг, вул. 
ХХІІ Партз’їзду, буд.31, прим.61. Приватизова-
не шляхом викупу фізичною особою-підпри-
ємцем за 124 732 грн. 80 коп, у тому числі ПДВ 
– 20 788 грн. 80 коп.

При міському управлінні юстиції діє 
громадська приймальня, якою за 9 міся-
ців 2012 року було прийнято 306 грома-
дян.

За 9 місяців 2012 року міським управлін-
ням юстиції, підпорядкованими відділами 
державної реєстрації актів цивільного стану 
та державної виконавчої служби розглянуто 
160 звернень громадян, з них 108 заяв та 52 
скарги.

З питань організації виконання рішень судів 
та інших (посадових осіб) відповідно до зако-
нів надійшло 84 звернення, з них: щодо стяг-
нення коштів - 46 звернень, аліментів - 26 та 
12 – з інших питань.

З питань організації роботи державних та 
приватних нотаріусів надійшло 4 заяви та 5 
скарг.

З питань організації роботи відділів дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану ре-
єстраційної служби Криворізького міського 
управління юстиції надійшло 24 заяви.

Надано роз’яснення чинного законодавства 
42 громадянам.

Всі звернення було розглянуто та надано 
обґрунтовані відповіді заявникам відповідно 
до чинного законодавства: 24 звернення ви-
рішено позитивно, на 117 надано роз’яснення; 
в тому числі 8 перебувають на розгляді та 11 
звернень направлено за належністю.

Криворізьке міське управління юстиції.

g  оголошення
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Шановні мешканці Дзержинського району м. Криво-
го Рогу.

Адміністрація КП «ЖЕО № 8» звертається до вас з прохан-
ням своєчасно розраховуватись за надані послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкової території та нагадує про 
необхідність погашення заборгованості, утвореної в минулих 
періодах. Невиконання мешканцями своїх обов’язків по сплаті 
за надані житлово-комунальні послуги ускладнює їх надання на 
високому рівні. Окрім того, звертаємо увагу мешканців, що в разі 
стягнення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги 
в судовому порядку, сумма, що підлягає стягненню з боржника, 
збільшується на розмір пені, індексу інфляції, 3% річних, судових 
витрат та виконавчого збору. У зв’язку з вказаним нагадуємо, що 
житло – основа добробуту кожної родини, а належне його утри-
мання та збереження є одним з головних завдань суспільства.

Будьте свідомими членами суспільства, сплачуйте за на-
дані житлово-комунальні послуги вчасно. Збережемо житло 
для наступних поколінь разом!

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» повідомляють,  що для проведення ремонтних робіт в період з 22.10.2012г. по 26.10.2012г.   можливі тим-
часові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:

Достатку, 13-41, 30-72,  Шмідта, 48-80, 57-85,  Шевченка, 112, 122а,  
149,  Гризодубової, 52-90,  41-67,  Чудська, 2-20, 1-11,  Куйбишева, 71-81, 
82-94,  Шмідта, 82-94, 87-93,  86,  Економічна, 1-25, 2-16, 20; пров. Еконо-
мічний,  2, 6, 10, 12, 20, 22, 1, 3, 5, 6, 11, 19, 21,  вул. Балхаська, 51-107, 72-
132; Декабристів, 29-73, 50-82,  Яблочкіної, 21; пров. Бебеля, 2, 6-14; вул. 
Барбюса, 1-3, 2-8; вул. Кобилянського, 66-116,  101-175; вул. Стрельцова, 
4-12, 1-13; вул. Вахтангова, 62, 64, 47-55; вул. Пушкіна, 37а, 37б, 37в, 37г, 
37, 37, 41,  Буковинська, 2-10,  30-65, 12-28; Баумана, 49-75; Гёте, 42-62; 
Авторська, 2-28, 1-21;  Пржевальського, 34-54, 23-43; Вірменська, 1-21, 
2-22,  Лабораторна, 54-62, 49;  Політехнічна, 44а; Пирогова, 35-51; Воль-
ська, 29-55, 32-58,  Нахімова,  ВНС № 17 Дніпропетровське шосе,  КНС № 
17 Дніпропетровське шосе,  вул. Одеська, 1-35,  2а,  2-18,  20-24,  37-59,  
60а,  26:28:30.32-34.40-60,  вул. Генічеська, 1-21,  вул. Геленджицька, 
2-18, 5-11,  м-н Індустріальний, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 75,  Насосна, 
№ 54 м-н Індустріальний,  ТРП № 100 м-н Індустріальний,  ВНС № 54 м-н 
Індустріальний,  ЖКК «Домінімум» м-н Індустріальний,  Укртелеком м-н 

Індустріальний,  Лугова, 50-72,  125-173,  32-48;123,   Кубинська, 136-158,  
133-157, 110-134;105-131,   Янки Купали, 110А-162,  113-161,  Літке, 94,  
122-136,  113-129,  Малоархангельська, 133-135; 119;126,  Петриківська, 
131-155; 138-156,  Достоєвського, 110-160; 89-131,  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,  Ігро-
ва, 1; 2,  Павлоградськ,а д.38-а; 38;90; 41-103,  Янки Купали, 106; 108 
;110; 111; 115,  Львівська, 1-37,  Муромська, 40-64;57-79,  Чорноморська, 
36а-80;35а-79,  Ст.більшовиків, 36а-38а,  Чебишева, 1-25; 2-22,  Цитрусо-
ва, 42-62; 35-65,  Вольтера,  35-49; 40-56,  1-35; 2-34,  Д.Донського, 24;25; 
28; 30; 32,  Драйзера, 3,  19,  Джамбула, 8,  Калінінградська, 6-13,  Дишин-
ського, 60-75,  Житомирська, 1;3;4,  Рубльова, 2; 3; 4; 5; 6,  Світлогірська, 
80,  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,  Хетагурова, 1-35; Ванди Василевської, 

2-38,  Нобелівська, 2-30,  Вільна, 67,  Бердянська, 51-55; 47; 49,  Курган-
ська, 3-23; 31; 37; 39; 10-30; 40; 2-6; 2б,  Світлогірська, 1-67; Гірничоря-
тувальна, 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,  Тразитна, 1-17, 28-42,  Плов-
дивська, 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,  Тразитна, 19-65; 44-94,  Кузнецька, 2-54,  
РУ Леніна,  маг. «Ветеран»,  м’ясоконтрольний пункт,  оптовий магазин 
(ринок),  профілакторій КЗРК,  АЗС «Веста-Сервіс»,  басейн,  автостоянка 
«Євросервіс»,  магазин від Лозуватської птахофабрики,  вул. Слобідська, 
4-7,  вул. Грекова, 8-19,  вул. Будапештська, 1-31,  вул. Таврійська, 1-29,  
вул. Цілинна, 15-20, Тагора, 1-6,  вул. Мечникова, 1-7,  вул. Костюшка, 
8-25,  вул. Народна, 1-2.

Вибачаємося  за викликані незручності.

 НЕ СДАВАЙСЯ В ПЛЕН ГОДАМ!
только один день – 17 октября – с 10 до 11 часов в КЦ «Современник» (просп. Гагарина, 46) в Кривом Роге 

состоится выставка-продажа 100% натуральных средств для восстановления и поддержания здоровья

каПсУЛЫ ДЛЯ 
ПоЧек – нормали-
зуют работу почек, 
предо твратят обо-
стрение хрониче-
ских заболе ваний.

Содержат спо-
рыш – снимет 
во спа ление мо-
чевыводящих пу-
тей, препятствуют 
к р и с т а л л и з а ц и и 
ми не ральных солей в по-
чках, амми зубную – окажет 
спазмолитическое дейст-
вие при мочекаменной бо-
лезни, зверобой – выведет 
песок и снимет воспаление 
при цистите.

При приеме препарата 

необходимо пить больше 
жидкости.

Закл. МОЗ Украины 
05.03.02-04/34292

Рекомендуемый мин. 
курс – 3 уп.

1 уп. – 60 грн.
1 уп. для пенсионеров 

(со скидкой) – 30 грн.

Все препараты получили сертифи-
кацию МОЗ Украины, что подтвержда-
ет их эффективность и безопасность.

ПРИХОДИТЕ  
ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

В регионы высылаем почтой 
(наложенным платежом).

Мин. заказ – 3 флакона.

 096 619-37-57

 095 253-06-46

 093 995-74-00

www.nesdavaisya.org.ua

Чай оТ ГиПерТонии – 
экстракт 7 целебных трав (пу-
стырника, боярышника, мяты, 
лабазника, хвоща,зюзника, 
спорыша) помогут побороть 
гипертонию!

Препарат очень эффекти-
вен, потому что его компо-
ненты действуют комплексно 
и усиливают действие друг 
друга. Регулярный прием 
чая поможет снизить артери-
альное давление до нормы, 
нормализует работу сердца, 

окажет коронорасширя-
ющее, спазмолитическое, 
успокаивающее и антискле-
ротическое действие.

Рекомендуется при:
– гипертонии
– ишемической болезни 

сердца
– аритмии
– атеросклерозе сосудов
– плохом кровообраще-

нии, отеках, спазмах
З а к л . М О З  У к р а и н ы 

05.03.02-04/11406
Рекомендуемый мин. курс 

– 3 упаковки.
1 упаковка – 30 грн.
1 упаковка для пенсио-

неров (со скидкой) – 25 грн.
З а к л . М О З  У к р а и н ы 

05.03.02-04/84100.

каПсУЛЫ ДЛЯ сУ-
сТаВоВ – классиче-
ский проверенный 
состав для укрепле-
ния суставов и про-
филактики остеопо-
роза!

 Б и о д о с т у п н ы й 
к а л ь ц и й ,  о с н о в н о й 
с тро ите льный мате-
риал суставов – вос-
становит хрящевую 
и костную структуру, 
уменьшит хрупкость. 
Главный «суставный» ви-
тамин D3 поможет усво-
ить кальций, снизит риск 
возникновения и развития 
остеопороза и остеоартри-
та  ко л е н н ы х  с ус т а в о в , 
уменьшит боли в позво-

ночнике. Витамин D3 так-
же предупредит слабость 
мышц, повысит иммунитет 
и блокирует бесконтроль-
ное деление клеток (про-
филактика опухолей). 

М а г н и й  и 
лактоза также 
увеличат усво-

ение кальция и общую 
эффективность препарата.

Рекомендуемый мин. курс 
– 3 уп.

1 уп. – 60 грн.
1 уп. для пенсионеров (со 

скидкой) – 30 грн.
З а к л . М О З  У к р а и н ы 

05.03.02-04/98801.

каПЛи оТ аДеноМЫ 
– эффективно помогут  «вто-
рому сердцу» мужчины!

Препарат уменьшит отеч-
ность предстательной желе-
зы, нормализует ее функции 
и избавит от частых и болез-
ненных мочеиспусканий.

Регулярный прием обес-
печит  противовоспа ли-
тельное, антимикробное и 
обезболивающее действие. 
Показания к применению 
– аденома предстательной 
железы, хронический про-

статит.

Закл.МОЗ Украины 
05.03.02-04/28530

Рекомендуемый 
мин. курс – 3 флакона.

1 флакон – 60 грн.
1 флакон для пен-

сионеров (со скид-
кой) – 30 грн.

каПсУЛЫ ДЛЯ ПеЧени и жеЛЧноГо ПУ-
зЫрЯ – улучшат отток желчи, очистят печень, 
помогут при дискинезии желчных путей, холе-
циститах, воспалени-
ях печени и желчного 
пузыря.

Компонент артишок 
восс тановит желче-
образование и желче-
отделение, расторопша 
обновит клетки печени 
и выведет токсины, бес-
смертник окажет антибактериальное действие, 
снимет воспаление печени и улучшит вязкость 
желчи.

Закл. МОЗ Украины 05.03.02-04/34292

Рекомендуемый мин. курс – 3 уп.
1 уп. – 60 грн.
1 уп. для пенсионеров (со скид-

кой) – 30 грн.
каПсУЛЫ ДЛЯ зрениЯ 

– натуральный высокоэф-
фективный препарат для 
улучшения зрения. Капсулы 
содержат экстракты черни-
ки, облепихи, очанки, ряби-
ны, рутин, таурин, витамины 
группы В и С.

Компоненты препарата 
дополняют и усиливают 
действие друг друга – сни-
жают риск образования ди-
строфии сетчатки глаза и 
возрастной дегенерации ма-

кулы. Показания – возраст-
ное и профессиональное 
снижение зрения, наруше-
ние цветовосприятия, диа-
бетическая ретинопатия, 
реабилитационный период 
после офтальмологических 
операций.

Регулярный прием пре-
парата способствует умень-
шению усталости глаз, снизит 
внутриглазное давление, улуч-
шит кровоснабжение сосудов 
глазного дна и сетчатки глаза.

З а к л . М О З  У к р а и н ы 
05.03.02-04/48769

Рекомендуемый мин. курс 
– 3 уп.

1 уп. – 60 грн.
1 уп. для пенсионеров 

(со скидкой) – 30 грн.

каПЛи оТ МасТоПаТии 
– природный щит от масто-
патии! Содержит экстракты 
календулы, красной щетки, 
солодки, чаги, бадана, пиона, 
ореха и диоскореи.

 При регулярном при-
еме окажет противово-
спалительное, рассасы-
вающее и седативное 
действие. Отрегулирует 
менструальный цикл и 
улучшит работу щитовид-
ной железы. Рекоменду-
ется при:
– мастопатии
– нарушениях менстру-

ального цикла
– климактерическом 

синдроме
З а к л . М О З  У к р а и н ы 

05.03.02-04/61731
Рекомендуемый мин. курс 

– 3 флакона.
1 флакон – 60 грн.

1 флакон для пенсионе-
ров (со скидкой) – 30 грн.
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Загублене

Послуги

Продаю

Требуется

менеджер по снабжению
Рассмотрим б/о, но с образованием. 
Доход 3800-4500 грн. Обучение.

Тел. 096-5783177.

Вітання!

Оголошення

Требуется з/п 3000 – 3500 грн.

менеджер
по работе с клиентами

Тел. 096-5782827.

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671.

ооо «Этель – БЦД»

Утепление стен
Гарантия качества.

Тел. 443-03-53, 096-2166025

Куплю

Коллектив КП «ЖЕО № 8»  
поздравляет директора

Приймак Раису Ивановну
с днем рождения!

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

Благодарности, признанья
За заботу и вниманье,
Просто… за очарованье
Человеческой души.

          16 жовтня о 15.00 
          В МіськоМУ ВисТаВкоВоМУ заЛі 

      відбудеТься відкриТТя висТавки 
робіт учнів художнього відділу Криворізької міської му-
зичної школи № 5 «Про все на світі малюють наші діти», 

присвяченої ювілею школи.

№ 1250. Терміново житловий бу-
динок 8х10 по вул. Фурманова в Цен-
трально-Міському районі, ділянка 6,2 
сот., будинок – червона цегла, гараж, 
веранда, котел, всі зручності. Усі доку-
менти, ціна 40000 у.о. Тел. 097-9226627, 
28-17-39 з 18.00 до 20.00.

№ 1386. Усадьбу на КРЭСовском зали-
ве под застройку (земля, сад, виноград-
ник). Тел. 067-5397410.

№ 1086. Песок, щебень, шлак, гран-
шлак, цемент, керамзит. Тел. 067-
9847171, 067-7300639.

№ 1358. А/м «Волга-31029», один ха-
зяїн. Тел. 050-3215111.

№ 465. Предприятие продает про-
изводственную базу площадью 0,93 га 
в районе Днепропетровского шоссе. 
Имеются боксьі, площадка для сто-
янки автотранспорта. Тел. 477-00-51 
(056) 744-82-14, 744-66-88.

№ 1256. очень дорого! Цена до-
говорная. старинные награды, 
знаки, документы на них. кинока-
меру «красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое серебро, 
корал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, ка-
шалота (изделия), ТВ, радио до 1955 
г. нивелир, теодолит. Тел. 401-17-42, 
063-7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 1257. 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 ко-
лор», «Волна» и «Мир» – 350 грн. и 
др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

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

№ 1329. ВАЗ-2101-099, «Славуту», 
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Матиз». 
Тел. 067-9819673.

№ 1379. Газовую колонку б/у на зап-
части. Тел. 401-45-06, 097-6999168.

№ 1387. Свидетельство на право 
собственности на квартиру по адресу:  
г. Кривой Рог, ул. Кропивницкого, дом  
№ 22, кв. № 3 на основании регистрации 
КП ДОС Криворожское БТИ, зарегистри-
ровано за Косенко Меланией Петров-
ной, Косенко Валерием Сергеевичем, 
Косенко Тамарой Ивановной, Косенко 

Лилией Валерьевной, выданного на 
основании распоряжения РУ «Сухая 
Балка» № 178 от 15.02.1993 г., считать 
недействительным.

№ 1388. Свідоцтво про право влас-
ності на житло за адресою: вул. Вахруше-
ва, 32/36 від 22.11.1994 р. (розпорядник 
бюро приватизації Криворізького відді-
лення дороги 24.10.1994 № НОДБП-263) 
на ім’я Блащук Тетяни Павлівни, Блащук 
Дар’ї Леонідівни, Блащука Павла Леоні-
довича, Блащук Галини Леонідівни, вва-
жати недійсним.

№ 1389. Свідоцтво № С-20 від 
11.01.2005 р. про право власності на 
квартиру за адресою: мкрн. Гірницький, 
буд. 36, кв. 89, видане згідно з розпоря-
дженням УЖКГ від 4.01.2005 р. № С-7 на 
ім’я Гриценка Володимира Івановича, 
Гриценко Любові Анатоліївни, Гриценко 
Ольги Володимирівни, Стогній Світлани 
Володимирівни, Стогній Тетяни Макси-
мівни, вважати  недійсним.

№ 1390. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. Пе-
реяславська, 24-6, видане згідно з роз-
порядженням УЖКГ від 30.10.2006 № І 
740 (№ І 766 від 27.12.2006) на ім’я Кобил 
Любов Іванівни, Кобил Василя Микола-
йовича, вважати недійсним.

№ 1391. Атестат НЛ-01-058811 від 
1993 р., виданий на ім’я Дубровського 
Євгена Євгеновича, вважати недійсним.

№ 1392. Реєстраційне посвідчення, 
видане 23.05.1997 р. на ім’я Дубров-
ського Івана Івановича та Дубровської 
Олени Іванівни за адресою: м. Кривий 
Ріг, вул. Недєліна, 30-48, вважати недій-
сним.

№ 1401. Свидетельство о праве 
личной собственности на квартиру, 
выданное исполнительным комитетом 
Жовтневого районного совета от 10 ян-
варя 1993 г. на имя Кравченко Анатолия 
Николаевича по адресу: бульвар Мар-
шала Василевского, д. 29, кв. 56, считать 
недействительным.

№ 1404. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. Ди-
митрова, 120-49, видане згідно з розпо-
рядженням УЖКГ № Д-2405 від 5.10.1994 
р. на ім’я Морозової Ганни Михайлівни, 
вважати недійсним.

№ 1405. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: Кривий 
Ріг, вул. Тинка, 6-26, видане на основі 
розпорядження УЖКГ від 4.03.1993 р.  
№ 369 на ім’я Жерносенко Людмили 
Кузьмівни, вважати недійсним.

№ 681. реМонТ ХоЛоДиЛьникіВ 
ВДоМа. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 16. реМонТ ХоЛоДиЛьникіВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

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

№ 1367. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 1372. Перевезу меблі та ін. по-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1403. УсЛУГи санТеХника. Все 
виды работ. Пенсионерам скидки. Тел. 
097-0011962.

№ 1396. СТО круглосуточно. Сварка 
авто, покраска, замена деталей. Быстро, 
качественно и в срок. Тел. 097-2941705.

№ 1314. Врезка замков. Утепление, 
обшивка дверей, балконов, лоджий 
пластиком. Тел. 401-35-15, 098-2413969.

№ 1393. Эмалировка старых ванн 
на дому у заказчика. Выбор цвета. Га-
рантия. Тел. 36-16-44, 098-5083623.

№ 1394. Ремонт, установка бойлеров, 
колонок, стиральных машин, счетчиков 
воды, тепла; замена труб. Тел. 66-05-47, 
098-4842663.

№ 1395. Изготовление ворот любой 
сложности, евроограждения бетонные, 
столбики виноградные, фильтры расти-
тельного масла. Тел. 097-2941705.

№ 1192. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

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

№ 1336. ЧисТка канаЛизаЦии 
и ВЫГреБнЫХ ЯМ.  Тел. 097-3406107.

№ 846. Гранит (каталог – бо-
лее 90 образцов), крошка, бе-
тон; оградки, столики, скамей-
ки. Укладка плитки недорого 
и качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. Те-
левизионная, 1а.

№ 1360. ПаМЯТники. Пл. арТеМа, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки. Пл. арТеМа, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 1403. УсЛУГи ЭЛекТрика. Все 
виды работ. Пенсионерам скидки. Тел. 
097-0011962.

№ 1315. сДаЮ ДоМик  на ГДан-
ЦеВке. Без ПосреДникоВ. Тел. 096-
6495386.

№ 1380. Сім’я з 2 чол. шукає 3-кімн. 
квартиру в р-ні від Космонавтів до Юві-
лейного, можна Вечірній, Сонячний. 
Тел. 097-6981888.

№ 1193. ПокУПаеМ МеТаЛЛоЛоМ. 
ПоГрУзка, Порезка, ВЫВоз. кУПЛЮ 
Газ. коЛонки, аккУМУЛЯТорЫ б/у. 
Тел. 096-7193735. Лиц. АВ № 548802 
МППУ.

№ 1194. кУПЛЮ Гараж МеТ., иЛи 
каПиТаЛьнЫй в кооПераТиВе. Тел. 
401-39-19, 098-5469967.

№ 871. радиошкола осоУ про-
водит набор на платные курсы:  
1. Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Оператор 1-С: предприятие. 3. Се-
кретарь руководителя (делопро-
изв., ПК). 4. Радиомеханик по ремон-
ту цвет. ТВ. 5. Электрогазосварщик.  
6. Электромонтер. 7. Машинист хо-
лодильного оборудования. Для уча-
щихся школ, вузов по выходным дням 
работает УПК по специальностям:  
1. Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Секретарь руководителя (делопро-
изв., ПК). Адреса: ул. Телевизионная, 
10 (ост. «Автовокзал»), тел. 71-23-84, 
067-6386563. Филиал: ул. Щорса, 35 
(ост. «Пл. Толстого»), тел. 36-33-10. 
Лиц. МО Украины № 582911.

№ 1342. Овощехранилище сдает 
камеры с принудительным охлаждени-
ем для длительного хранения овощей и 
фруктов. Тел. 097-2074142.

№ 1377. ПАО «ИнГОК» пригла-
шает на работу: машиниста крана 
(пневмоколесный кран); водителя по-
грузчика; токаря-крепильщика; води-
теля автотранспортных средств катего-
рии «С» с удостоверением машиниста 
автокрана, машиниста мельниц; маши-
ниста конвейера; машиниста насосных 
установок: инвалидов ІІ (рабочей), ІІІ 
группы; водителя автотранспортных 
средств (автобусы). Тел. 407-67-71, 407-
64-11.

№ 1199. !Ты студент! Ищешь работу 
по своему графику? Ты ее нашел. Тел. 
067-3452685.

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

№ 1201. Требуется военнослужа-
щий для административной работы 
на рук. должность. Тел. 096-5783177.

№ 1248. орГанизаЦии на ПосТо-
ЯннУЮ раБоТУ ТреБУЮТсЯ соТрУД-
ники ДЛЯ ВеДениЯ БазЫ ДаннЫХ. 
оПЛаТа 3000 грн. ГиБкий ГраФик, 
ВозМожно на ДоМУ. Тел. для спра-
вок 067-1499060.

№ 1263. Пенсионеры! Хотите попо-
лнить свой бюджет? Приходите к нам. 
Работа в офисе. Не продажа. Тел. 067-
3896885.

№ 1265. ТреБУеТсЯ соТрУДник 
с ФУнкЦиЯМи аДМинисТраТора, 
3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 1308. Требуется руководитель. Тел. 
097-2077323.

№ 1339. сроЧно! сТроиТеЛьной 
коМПании ТреБУЮТсЯ: МаЛЯрЫ-
ПЛиТоЧники ДЛЯ раБоТЫ В ДрУ-
ГоМ ГороДе. раБоТа ЛеГаЛьнаЯ. 
ВЫПЛаТа зарПЛаТЫ 100%, Гаран-
ТиЯ, 2 раза в мес. от 10000 грн. Тел. 
096-2541208, Наташа.

№ 1348. Требуется серьезный, 
толковый молодой человек. Работа в 
офисе с оптовыми клиентами. Перспек-
тива карьеры с доходами более 8500. 
Обучение. Умение играть в футбол при-
ветствуется. Тел. 097-7949313.

№ 1349. Заместитель на оптовые до-
говора. Перспектива – руководитель 
филиала с доходом более 13500 грн. 
Тел. 097-7949313.

№ 1350. Требуется диспетчер-адми-
нистратор. Кладовщик. Педагог-пси-
холог – договорной отдел. Доход от 
2800+премия. Возможно подработка. 
Тел. 098-2077499.

№ 1344. Требуется диспетчер на 
входящие звонки, 2100 грн. Тел. 063-
2418758.

№ 1347. Воспользуйся наилуч-
шими возможностями! Солидные 
перспективы для людей любого возрас-
та. Тел. 067-7835074.

№ 1351. Требуется сотрудник в 
информационный отдел. Тел. 067-

ооо «Мега-Маркет» реализует 
газовые котлы в ассортименте:

Sime RMG 80  
(Италия) в 

эксплуатации 3 сезо-
на  80 кВт – 1 шт.

цена за ед. –  
8000,00 грн.

Ferolli 100 кВт – 3 шт. цена за ед. – 1500,00 грн.
Termomax 45 кВт – 3 шт. цена за ед. – 1000,00 грн.
Виадрус 50 кВт – 3 шт. цена за ед. – 1000,00 грн.
Виадрус 41 кВт – 3 шт. цена за ед. – 1000,00 грн.

Торг.
контактный тел. 067-6302289, 

404-57-51 (приемная).

9 дней светлой 
памяти

С глубоким 
прискорбием 

сообщаем,  
что 5 октября 

2012 г. на 89-ом 
году жизни 

после тяжелой 
непродолжи-

тельной болез-
ни скончался

РАССЕЙКИН 
Петр Сергеевич,

орденоносец, инвалид Великой 
Отечественной войны, ответствен-
ный руководитель, заботливый муж, 
отец и дедушка.

Светлая память!
Родные и близкие.

g  заява про наміри

Заявление о намерениях
Вниманию жителей с. Вольное, Апостоловского района Дне-
пропетровской области.

15.10.2012 г. в 10.00 состоятся слушания по рабочему проекту: Комп-
лекс по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции в  
с. Вольное, ул. Юбилейная, 55, Апостоловского района Днепропетровской 
области. Слушания пройдут по адресу: ул. Юбилейная, 55, с. Вольное, Апосто-
ловского района Днепропетровской области.

В результате деятельности комплекса по переработке и хранению сельско-
хозяйственной продукции в атмосферный воздух будут выбрасываться следу-
ющие загрязняющие вещества: азота двуокись – 0,148 т/год; углерода окись – 
0,144 т/год; зола сланцевая – 0,210 т/год; пыль семян подсолнуха – 0,289 т/год.

Виды и уровни воздействия комплекса по переработке и хранению сельско-
хозяйственной продукции на воздушную среду минимальны и практически не 
отразятся на фоне населенного пункта.

Источником водоснабжения являются существующие водопроводные сети 
с. Вольное. Расчетная норма водоотведения равна водопотреблению. Отвод 
хозяйственно-бытовых и производственных стоков предусмотрен в установку 
BIOTAL – 1,5. Общий расход воды составляет 0,105 куб.м/сутки. Источниками об-
разования отходов будет технологическое оборудование. При уборке помеще-
ний и прилегающей территории будут образовываться коммунальные отходы. 
Всего на предприятии будет образовываться 11607,174 т/год отходов. Прочие 
виды воздействий на природную среду сведены к минимуму или отсутствуют. 
Воздействие на техногенную среду отсутствует, на социальную – положительны. 
Экологическая допустимость оцененных воздействий на окружающую среду 
обосновывается отсутствием превышения существующих экологических и са-
нитарно-гигиенических нормативов.

Предприятие ООО «Универсал-Агро» намерено получить разрешение на 
выбросы и обязуется придерживаться природоохранного законодательства 
при эксплуатации оборудования. 

С вопросами и пожеланиями по намерениям получить разрешение на 
выбросы обращаться по адресу: с. Вольное, ул. Юбилейная, 55, Апостоловский р-н.

7994315, 099-9860806.
№ 1399. раБоТа. МоЛоДЫМ Пен-

сионераМ. ДрУжнЫй коЛЛек-
ТиВ. ДоХоД 1800-2000 грн. Тел. 067-
5865391.

№ 1355. Диспетчер на входящую ин-
формацию, муж./жен., пятидневка. Тел. 
098-8206227.

№ 1364. Требуется помощник юриста 
в договорной отдел. Доход 3000-5000. 
Тел. 096-7048849.

№ 1365. Требуется диспетчер, кла-
довщик, оператор ПК, офис-менеджер, 
секретарь-референт в договорной от-
дел. Возможно совмещение, доход и 
график по итогам собеседования. Тел. 
096-7048849.

№ 1366. Требуется толковый, 
надежный, легко обучаемый молодой 
человек в договорной отдел. Работа 
с оптовыми клиентами. Перспектива 
– начальник отдела с доходом более 
10000 грн. Тел. 096-7048849.

№ 1397. Работа в офисе, интересная и 
не сложная, без ограничения в возрас-
те. Тел. 096-7749530, Николай Павлович.

№ 1400. ТреБУеТсЯ соТрУДник 
В оФис ДЛЯ раБоТЫ По ПриеМУ 
зВонкоВ. Можно Без оПЫТа. До-
ХоД 1500-1800 грн. Тел. 098-1563602.

№ 1306. Требуется  оператор на те-
лефон, 2300 грн. Тел. 097-3052016.

№ 1383. Требуется сотрудник в офис. 
Оплата достойная, обучение. Тел. 067-
8539123.

№ 1384. Требуется сотрудник – функ-
ции диспетчера. Обучение. Тел. 098-
1566008.

№ 1345. сТаБиЛьнаЯ раБоТа В 
оФисе. аДМинисТраТиВнаЯ ДеЯ-
ТеЛьносТь В коЛЛекТиВе ПроФес-
сионаЛоВ, 2000-2500 грн. Тел. 067-
5865108.

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

Запрошуємо  

всіх  

бажаючих!

Різне

Для дотримання вимог природоохоронного законодавства ТОВ «Буд-
торг» необхідно отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферу від стаціонарних джерел. Проммайданчик, на якому розташований 
Комплекс по збагаченню гематитових кварцитів, розташований на території 
кар’єру «Південний» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в Центрально-Міському 
районі м. Кривого Рогу». Основними джерелами викидів забруднюючих речо-
вин на підприємстві є приймальні бункери, щокові та конусні дробарки, гро-
хоти та вузли перевантаження гематитових кварцитів. Приземні концентрації 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної санітар-
но-захисної зони не перевищують гранично допустимих концентрацій. Керів-
ництво об’єкта зобов’язується експлуатувати устаткування з дотриманням ви-
мог природоохоронного законодавства. У разі виникнення скарг, зауважень та 
за додатковою інформацією щодо викидів в атмосферу, можна звертатись до 
управління екології Криворізького міськвиконкому за тел. 74-56-41, 92-13-63.
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Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

13.10.2012   14.10.2012

станом на 12.10.2012 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.

g Погода
Хмарно, опади

За даними Українського гідро-
метцентру, у неділю очікується 
хмарна погода. Можливі опади. 
Температура вночі до 12 градусів 
тепла, вдень до 15 градусів тепла. 
Вітер південний та південно-схід-
ний, 4-5 м/сек. Атмосферний тиск 
750…754 мм рт. ст.   

Долар рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,646 1032,5357

УкрСиббанк
811,50 25,50 1040,00
816,50 26,40 1064,00

ПриватБанк
813,50 25,70 1037,00
816,00 26,70 1067,00

Промінвест-
банк

812,00 25,60 1039,00
815,50 26,50 1063,00

Райффайзен 
Банк Аваль

814,50 25,70 1040,00
816,50 26,70 1075,00

Форум
812,50 25,60 1032,00
816,00 26,90 1063,00

Південком-
банк

810,00 25,00 1047,00
815,00 26,30 1068,00

Укрексімбанк
809,00 25,60 1040,00
811,00 26,20 1055,00

кУПіВЛЯ ПроДаж

08 23 29 42 47 48

13-14 жовтня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
7 100 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1201 
виграшні номери 10.10.2012 

джек-пот 8 000 000.00

g курси валют

0:00 2 2
3:00 2 1
6:00 1 1
9:00 2 2

12:00 1 2
15:00 2 3
18:00 1 2
21:00 2 3

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 1 1000000.00
4 159 324.00
3 3794 23.00
2 33434 6.00
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g анонс
Шановні  
криворіжці  
та гості міста! 

«Театр авторської піс-
ні» запрошує на від-
криття нового сезону та 
ювілейний творчій вечір 
Криворізького автора-ви-
конавця Олександра Да-
нілова, який відбудеться 
в ПК ім. Артема в суботу, 
13 жовтня 2012 року, 
о 15.00 у Дискотечному 
залі. Вхід вільний. 

g отакої

Смачно – 
не головне

Влада міста Фалун 
в Швеції попросила 
шеф-кухаря шкільної 
їдальні Анніку Ерікссон 
припинити виготов-
ляти домашній хліб і 
пропонувати дітям 15 
видів овочів на обід, 
пише The Local.

На думку муніципа-
літету, широкий вибір 
смачної їжі є несправед-
ливим по відношенню 
до учнів інших шкіл.

Крім того, обіди, які 
пропонує дітям Ерік-
ссон, не відповідають 
рекомендаціям – в 2011 
році міська влада запусти-
ла програму здорового 
харчування в школах.

«Було розроблено 
меню... йдеться про те, 
щоб колективно поліп-
шити якість і шкільну 
їжу взагалі, спробувати і 
переконатися, що всі ро-
блять одне й те саме», – 
пояснила відповідальна 
за програму здорового 
харчування К. Ліндберг.

При цьому, зазначає 
The Local, Ліндберг не зна-
ла про те, які зусилля до-
клала Ерікссон для того, 
щоб добре годувати ді-
тей, і як сильно рішення 
муніципальних властей 
обурило школярів та їх 
батьків. Учні 4-го класу 
навіть склали петицію, 
щоб Ерікссон залишили 
можливість готувати так, 
як вона звикла. «Вони ска-
зали, що ми розпещені і що 
потрібно робити те ж, що й 
інші», – зауважила кухар. 

Ерікссон хотіла бути 
впевненою в тому, що в 
їдальні знайдеться обід на 
смак будь-якого школяра, 
тому і надала їм вибір з 15 
видів овочів і різних про-
дуктів, що містять білки, 
– курка, креветки, пи-
ріжки з яловичиною. ww

w.
24

tv.
ua

Сів у маршрутку. Стою.
* * *

Навіть забобонна людина не 
відмовиться від тринадцятої 
зар пла ти!

* * *
Корова лізе на дерево. Ворона їй:
– Корова, ти чого, очманіла? 

Тобі чого потрібно?

– Яблуко хочу з’їсти.
– Ти що, дурна?! Це ж береза!
– Сама ти дурна! У мене з со-

бою...
* * *

– Оксано, хто твій Грицько за 
східним гороскопом?

– Як тверезий – то вівця, а коли 
нап’ється – то справжній баран!

g спорт + хобі

Фортуна усміхнеться –  
клюватиме й на редиску

Тарас заТУЛьний. Фото олександра ПорТнЯГіна.

g Посміхніться

Минулого уїк-енду на Макортському водосховищі проходив від-
критий чемпіонат міста по ловлі хижих порід риб із човна. Прикмет-
но, що у цьому специфічному спортивному форумі взяло участь не 
менше затятих шанувальників полювання на здобич у лусці, аніж у 
чемпіонаті світу, що паралельно відкрився на Херсонщині.

Звісно, на цих змаганнях 
відсутні глядацькі трибуни, 
вируючі емоції вболіваль-
ників, розпач тренерів, спів-
переживання за польових 
гравців з лави запасних та 
інші риси, притаманні тради-
ційним видам спорту, проте 
напруги пристрастей також 
не бракувало. Гожі жовтневі 
деньочки сприяли рибал-
кам отримати максимальне 
задоволення від суперни-
цтва з колегами-конкурен-
тами та водною живністю.

Окремим дійством стала 
досвітня підготовка до ви-
ходу на промисел, схожа на 
епізоди відомих трилерів, 

де герої, рушаючи на війну, 
лаштують численну амуні-
цію. Тут обійшлось миром, 
однак також мали місце на-
бивання різною незамінною 
всячиною незчисленних ки-
шень камуфляжного одягу, 
зосереджена перевірка спі-
нінгів, тестування ехолотів 
вартістю з легковий авто-
мобіль середнього класу, 
хизування власним добром 
перед іншими на старті й за-
здрість до чужого шику. За-
муркотіли двигуни моторок 
одних, заповзято поплюва-
ли на долоні, вхопивши вес-
ла, інші. Битва розпочалась.

Не рівною мірою форту-
нило командам, що склада-
лися з двох рибалок, комусь 
на гачок рясно чіплялись 
щуки та судаки в суботу, 
комусь усміхнулась неділя. 
Призові місця ж якраз за-
безпечили середні, зате ста-
більні здобутки.

Вудка єдиної з-поміж чо-
ловіків дами звела її з парт-
нером на чільне місце, го-
ловне ж місце на п’єдесталі 
пошани підкорилось парі 
«Бобри» з Миколаєва, вони 
спіймали аж 12 кілограмів 
срібної здобичі. Найбільша 
щука вагою чотири з поло-
виною кг опинилась у ятці 
криворіжця.

Голова Криворізької 
федерації спортивної ри-
боловлі й одночасно го-
ловний суддя Віктор Ма-
карський красно дякував 

директору Макортсько-
го спеціалізованого ри-
ботоварного господар-
ства Вадиму Філевичу 
за надання можливості 
проведення чемпіонату. 
Загалом змагання від-
булись бездоганно, ми-
нулось без порушення 
правил і неспортивної по-
ведінки, в тім числі – вжи-
вання допінгу (напевно, 
слід розуміти – оковитої), 
чудовий настрій відвідав 
усіх учасників.

Неординарна подія тра-

пилась у, так би мовити, 
позаконкурсній програмі. 
Хлопчик та дівчинка се-
реднього шкільного віку 
діймали професіоналів 
настирними проханнями 
дозволити і їм порибали-
ти. Аби спекатись дітей, їм 
виділили таку-сяку вудку, 
а на приманку порадили 
пристосувати… редис-
ку, мовляв, і пальчики не 
поколять, нанизуючи на 
гачок крупну городину, і 
заняття, нехай і даремне, 
матимуть, отож угомо-
няться хоч на деякий час. 
Превелике здивування 
приголомшило маститих 
рибалок, коли юні дійсно 
витягли на завідомо мар-
ну наживку чималу риби-
ну! Ще сильніший розпач 
опанував дорослих перед 
вечерею, з’ясувалось, що 

на свої забави, за чиєюсь 
«підказкою», підлітки ви-
тратили весь запас реди-
ски, трохи не з піввідра, і 
– ціна легковажного жар-
ту! – велелюдна компанія 
залишилась без салату.

 Анніка Ерікссон.
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