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Пряма
лінія «ЧГ»:
Місяць
благоустрою
У четвер,
18 квітня,
на прямому зв'язку
з читачами
перебуватиме
начальник
управління
благоустрою
та житлової політики 
виконкому міськради
Олександр Володимирович 
Катриченко.

Мова, передовсім, йтиме про 
благоустрій, адже традиційно 
квітень у Кривому Розі присвя-
чений впорядкувальним робо-
там після минулої зими.

Отже, телефонуйте наступ-
ного четверга, 18 квітня, з 
13.00 до 14.00 за редакційним 
телефоном 92-77-90 і отримуй-
те фахові консультації спеціа-
ліста.НАЙБІЛЬШИЙ ТИРАЖ – НАЙЕФЕКТИВНІША РЕКЛАМА 110000

У ТИЖ ДЕНЬ

«Озеленимо і впорядкуємо
рідне Криворіжжя»

Акція «Червоного гірника»

Офіційно

Дмитро Колєсніков закликав
збільшити зарплату
на підприємствах
За 2010-2013 роки на Дніпропетровщині майже в 10 разів 
скорочено кількість працівників, яким заборгували заробітну 
плату – з 14,6 до 1,5 тисячі осіб. А кількість підприємств-
боржників скоротилася з 228 до 32.

Про це повідомив голова облас-
ної державної адміністрації Дми-
тро Колєсніков під час засідання 
колегії облдержадміністрації. «Ці 
півтори тисячі – це люди, які ма-
ють родини та дітей. І ми це маємо 
пам’ятати щодня й активно пра-
цювати, доки ця цифра не сягне 
нуля», – сказав керівник області.

Дмитро Колєсніков відзначив, 
що заходи з погашення заборго-
ваності із заробітної плати – це 
першочергове завдання обласної 
влади. Протягом 2010-2013 років, 
завдяки спільним діям влади та 
контролюючих органів, заборго-
ваність із зарплати в Дніпропе-

тровській області скорочена в 9 
разів – з 86,6 млн. грн. до 9,9 млн. 
грн. А серед підприємств-борж-
ників, які лишились, – майже 70% 
підприємств, що припинили свою 
діяльність.

Також під час засідання колегії 
облдержадміністрації Д. Колєсні-
ков наголосив на необхідності 
підвищення заробітної плати на 
підприємствах регіону. Протягом 
2012 року середньомісячна заро-
бітна плата у 2,8 раза перевищила 
прожитковий мінімум та станови-
ла 3138 грн.

Підготував 
Андрій МІХЕЙЧЕНКО

Підтримка

Соціальна стипендія 
для студентів-сиріт та 
з малозабезпечених сімей
З метою моральної та матеріальної підтримки студентів 
вищих навчальних закладів та заохочення молоді до 
здобуття вищої освіти Кабінет Міністрів України при-
значив соціальну стипендію Верховної Ради України 
студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-си-
ріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2013 рік.

Для студентів вищих на-
вчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації вона становить 
750 гривень, для студентів 
вищих навчальних закладів 
ІІІ-IV рівнів акредитації – 
900 гривень.

Соціальні стипендії Вер-
ховної Ради України призна-
чаються щорічно з 1 січня на 
один календарний рік роз-
порядженням Кабінету Мі-
ністрів України за поданням 
Міністерства освіти і науки 
України згідно з відповідни-

ми пропозиціями централь-
них органів виконавчої вла-
ди, яким підпорядковані 
вищі навчальні заклади. Кан-
дидати на отримання соці-
альних стипендій Верховної 
Ради України висуваються 
вченими (педагогічними) 
радами вищих навчальних 
закладів за місцем навчання 
претендента з числа дітей-
сиріт та дітей з малозабезпе-
чених сімей.

Підготував 
Володимир СКІДАНОВ
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12 квітня – 
день народження 

Почесного громадянина 
міста Кривого Рогу

Юрія Вікторовича ЛЮБОНЕНКА.
Шановний 

Юрію 
Вікторовичу!

Прийміть щирі 
вітання з нагоди 
Дня народження!

За 18 років слу-
жіння Кривому Рогу 
на посаді міського 
голови Вами було 
багато зроблено для розвитку рідного міс-
та, зміцнення його потужного потенціа-
лу, покращення благоустрою, підвищення 
авторитету та поліпшення умов прожи-
вання криворіжців. Міцним та глибоким 
залишається Ваш зв’язок із Кривим Рогом 
і зараз. Як народний депутат України Ви 
представляєте й послідовно відстоюєте 
інтереси рідного міста та його жителів 
на державному рівні.

Переконаний, що Ваші видатні органі-
заторські здібності, професіоналізм, гли-
бокі знання та життєвий досвід, а най-
головніше – прагнення захищати інтереси 
земляків будуть надійним підґрунтям Ва-
шої роботи на благо країни, Дніпропе-
тровщини та рідного Кривого Рогу.

З глибокою повагою ставлюся до Вашо-
го професіоналізму, досвіду роботи, висо-
ких моральних якостей.

Нехай здійсняться всі Ваші творчі за-
думи, а добре здоров’я та гарний настрій 
надихають на плідну й ефективну працю!

Хай кожен Ваш день буде зігрітий 
любов’ю найрідніших людей, багатим на 
добро та вдачу, світлою й радісною буде 
життєва дорога! Міцного здоров’я Вам, 
благополуччя, подальших професійних 
успіхів !

Криворізький міський голова 
Ю. ВІЛКУЛ

Вітання Социальные инициативы

Михаил Булатецкий вручил участнику ВОВ 
слуховой аппарат

Долгий жизненный путь – 
в трудовых подвигах и воспи-
тании сына. Накануне своего 
90-летнего юбилея Мокрый 
Николай Александрович об-
ратился к председателю Кри-
ворожской городской орга-
низации Партии регионов, 
народному депутату Укра-
ины Константину Павлову 
с просьбой о приобретении 
ему слухового аппарата. И 
сегодня по поручению Кон-
стантина Юрьевича депутат 
областного совета, председа-
тель Саксаганской районной 
организации Партии регио-
нов Михаил Булатецкий вру-
чил долгожданный слуховой 
аппарат участнику ВОВ.

Мокрый Николай Алек-
сандрович, ветеран Вели-
кой Отечественной войны: 
«Я прошел с боями Венгрию, 
Австрию, Чехословакию, за-
кончил боевой путь в Праге. 
На войне был трижды ранен. 

Сейчас я инвалид ВОВ вто-
рой группы. Лет 5 назад стал 
очень плохо слышать, а это 
значительно ухудшает каче-
ство моего общения с близ-
кими. Да и с учениками Кри-
ворожской гимназии №91, 
куда часто меня приглашают 
рассказать о ВОВ, стало слож-
но общаться, дискутировать о 
войне».

Николай Александрович 
имеет множество наград, 
среди них Орден Боевого 
Красного знамени, Орден за 
Мужество, орден ВОВ, меда-
ли «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

После войны работал учи-
телем в СШ №31, вечерней 
школе. Преподавал геогра-
фию и историю.

Отмечая заслуги Мокро-
го Николая Александровича 
Михаил Булатецкий отметил, 
что для молодого поколения 
очень важно то, что сами ве-

тераны могут рассказать как и 
что было на той войне и толь-
ко их потомки будут нести 
дальше ту память, которую 
они смогли нам передать. «Во 
многом именно эта память и 
объединяет нас. Желаю Вам 
всего самого доброго, всего 
самого хорошего. Живите, 
радуйте и учите молодых, как 
надо жить, как нужно совер-

шать хорошие дела», – отме-
тил Михаил Булатецкий.

Николай Александрович 
поблагодарил депутата за 
оказанное ему внимание. И 
пообещал, что в свои 90 лет 
сохранит бодрость духа и по-
старается по мере возможно-
сти свои знания и опыт пере-
давать молодым.

Гаяне УДОВЕНКО

Кущова нарада в рамках пілотного проекту

Для зниження артеріального тиску 
понад 60 тисяч криворіжців скористались ліками зі знижкою
За статистикою, сьогодні на гіпертонічну хворобу страж-
дає кожен четвертий із нас, тобто 25 відсотків населення. 
Тому вкрай важливо таким людям отримувати доступне 
лікування. В цьому повинно допомагати впровадження 
Всеукраїнського пілотного проекту з державного регулю-
вання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонію. 
Його суть полягає в тому, що пацієнти за рецептом лікаря 
отримують лікарські препарати за зниженою ціною від 20 
до 80 відсотків. А вже різницю компенсує держава. Най-
краще ця програма в нашій Дніпропетровській області (де, 
до речі, понад 700 тисяч населення мають гіпертонічну 
хворобу) нині впроваджується у Кривому Розі.

Про це, зокрема, йшлося на ку-
щовій нараді, яка відбулась у на-
шому місті. На нараду, котру провів 
перший заступник голови Дніпро-
петровської облдержадміністрації 
Анатолій Крупський, були запро-
шені лікарі, представники аптечної 
мережі, суб’єкти господарювання 
південного регіону нашої області 
(в тому числі Апостолівського, Ши-
роківського, П'ятихатського, Софіїв-

ського, Криворізького районів, міст 
Орджонікідзе, Нікополя, Жовтих Вод 
та Кривого Рогу). Спочатку А. Круп-
ський акцентував увагу присутніх на 
недоліки в цій роботі.

– Сьогодні існує проблема з за-
своєнням коштів, зокрема йдеться 
про те, що не всі користуються мож-
ливістю придбати ліки для знижен-
ня артеріального тиску, – зазначив 
перший заступник голови Дніпро-

петровської облдержадміністрації. 
– Тобто хто цього потребує. Зараз у 
плані засвоєння коштів бракує поки 
що чіткої взаємодії між лікарськими 
установами та тими, хто видає ці 
ліки. А за три місяці поточного року 
реалізація цих коштів у рамках про-
екту становить всього 6-7 відсотків.

Взагалі у цьому питанні Кривий 
Ріг якісно відрізняється у кращий 
бік від інших міст Дніпропетров-

щини: понад 60 тисяч криворіжців 
вже отримали зі знижкою лікарські 
засоби для зниження артеріального 
тиску. Ліки для гіпертоніків реалізу-
ються в мережі КП «Фармація» та 
приватних аптечних закладах. Крім 
цього, їх можна придбати в аптеч-
них пунктах, які діють при амбулато-
ріях загальної практики – сімейної 
медицини. Директор КП «Фармація» 
Антон Бігдан проінформував про 

кількість рецептів, на які видано 
ліки, зокрема, за березень ц.р. вона 
становить 23 тисячі. І за декаду квіт-
ня цього року – вже половину засво-
єно, що й за минулий місяць. Прак-
тично у кожному аптечному пункті є 
окрема вітрина, де вказано не лише 
асортимент лікарських засобів, але 
й потрібну інформацію. Тому, на пе-
реконання директора «Фармації», 
ця програма запрацює у повну силу 
й люди отримають ті ліки, котрі їм 
потрібні.

А. Крупський звернувся до місь-
кого голови Юрія Вілкула з прохан-
ням посприяти у прискоренні реалі-
зації цього проекту.

– Цей державний проект має 
велике соціальне значення, – наго-
лосив мер Кривого Рогу, – оскільки 
йдеться про людей похилого віку, 
ветеранів. Завдання влади, щоб вони 
мали все потрібне. Все це доступно і 
кожна людина про це повинна знати. 
Так, 60 тисяч городян вже отримали 
зі знижкою ці лікарські засоби. Але 
тих, хто страждає на гіпертонію, ду-
маю, що більше. Тому медикам треба 
проводити роз’яснювальну роботу з 
жителями. Держава виділила на це 
кошти і ми можемо й повинні зро-
бити все, як належить. Кожен, хто має 
проблеми з артеріальним тиском, 
може звернутись до лікаря, переві-
рити стан свого самопочуття і при-
дбати вкрай необхідні препарати за 
пільговою ціною.

Віталій ТКАЧУК. 
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Валентина Гінзбург, директор Депар
таменту з охорони здоров’я Дніпро
петровської облдержадміністрації:
«Це безпрецедентний проект на рівні 
держави, адже ще чимала летальність у 
нас через серцевосудинні захворювання, 
в тому числі і на гіпертонію, якщо 
минулого року на відшкодування коштів з державного 
бюджету для нашої області було виділено близько 
трьох мільйонів гривень, то нинішнього – ця сума вже 
становить 15,6 мільйона гривень. Зараз суб’єктами 
господарювання подано на відшкодування реєстрів на 
недостатню суму».

Законодавчі зміни

Оформити продаж авто – через ДАІ
На засіданні Кабінету Міністрів України, що відбулося 
3 квітня, був ухвалений проект постанови «Про вне-
сення змін до Порядку здійснення оптової та роздріб-
ної торгівлі транспортними засобами та їх складови-
ми частинами, що мають ідентифікаційні номери».

Нормативний акт був роз-
роблений Міністерством вну-
трішніх справ в рамках вико-
нання вимог Національного 

плану дій на 2013-й рік щодо 
впровадження Програми еко-
номічних реформ на 2010-
2014 роки «Заможне суспіль-

ство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна дер-
жава», затвердженого Указом 
Президента України.

Постанова передбачає 
оформлення договорів ку-
півлі-продажу транспортних 
засобів безпосередньо в під-
розділах Державтоінспекції, 
можливість продажу ТЗ без 

перереєстрації в разі, якщо 
його отримано у спадок. Та-
кож буде скасовано вимогу 
стосовно необхідності зняття 
транспортних засобів з обліку 
для їхнього подальшого про-
дажу через торговельні орга-
нізації.

Підготував  
Володимир СКІДАНОВ
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«Озеленимо і впорядкуємо
рідне Криворіжжя»

Акція «Червоного гірника»

Тетяна ДРЄЄВА, Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Сто дерев і сто мішків
Шумною ватагою студентська братія захо-

дить у парк Веселі Терни. Спокоєм і подихом 
вічності їх зустрічають старезні дуби і височенні 
клени.

Коли акція вперше «десантувалася» на цій 
території, роботи було не початий край.

– Сьогодні фронт робіт не такий великий, 
– говорить голова Тернівської районної у місті 
ради Володимир Терьохін. – Колись акція, орга-
нізована газетою «Червоний гірник», починала-
ся тут, у парку. Зійшлося було п’ятдесят чоловік, 
потім сто. Нині– в десять разів більше.

Він же вводить учасників акції 
у курс справ:

– На одному березі річки сту-
денти Тернівського району вже 
постаралися і навели лад, а за 
вами тепер інший берег.

І справді, на тому березі – про-
сто замилуєшся: стрункі берізки, 
зеленіє трава, жодного папірця. 
А тут жовтіють боки пластикових 
пляшок з-під пива, у воді плава-
ють недоїдки, занесені вітром 
«цивілізації». Та все одно – є з 
чим порівняти: сміття тут бувало 
й більше.

– Мабуть не сезон ще, – каже 
хтось, «знімаючи» рожеві окуляри. 
– Весна цьогоріч затрималася, се-
зон пікніків та шашликів на приро-
ді почнеться пізно. А разом з ним і 
сміття додасться.

У 32-гектарному мальовничому парку «Ве-
селі Терни» наводили порядок студенти Кри-
ворізького національного університету, учні 
коксохімічного технікуму, загальноосвітньої 
школи №42, навчально-виробничого центру, 
будівельного ліцею, центру профосвіти і май-
стри лісу ДП «Криворізьке лісове господар-
ство» з директором Сергієм Цикаловим.

Студенти – хто бадьоро, а хто й неохоче – діс-
тають рукавички і розкривають мішки для сміття.

– Взагалі-то це не ми повинні 
робити, а якісь відповідні струк-
тури, люди, які за це відповіда-
ють. Це важлива робота, але не 
для студентів. Ми повинні вчи-
тися, – говорить першокурсниця 
Настя. Між іншим, майбутній 
еколог. З порожніми мішками 
для сміття вона разом за кіль-
кома «колегами» прогулюється 
вздовж берега. Не втримуємо-

ся і запитуємо дівчат: чому ж 
вони пішли на таку спеціальність 

і чи справді планують працювати за фахом.
– Екологом? Піду. Якщо буде хороша зарпла-

та, – відповідає дівчина.
Про те, що тут повинні працювати «спеціаль-

ні люди», відомо добре, а от про те, що краще 
не смітити, – ні. Тут же хтось, вивільнивши смач-
ненький кекс із поліетиленових лабет, кидає 
обгортку прямо на землю. Невагома хмаринка 
поліетилену в землі буде розкладатися сто літ. 
Про це теж, очевидно, екологи не в курсі.

Та є й ті, хто працює свідомо. На щастя, вони 
у більшості. У першокурсниці Марії за кілька 

хвилин вже повний пакет сміття. 
Його збирати, каже, неважко – об-
гортки, пляшки, пачки від цигарок 
прямо під ногами – тутешні відпо-
чивальники не турбуються про те, 
щоб прибрати їх після себе.

– Самому приємно, коли після 
прибирання навколо стає чисто, – 
каже вона. – Вдома ж слідкуємо 
за чистотою, а планета – це і є наш 
дім. До того ж, я за фахом буду 
екологом. Зі школи мріяла про цю 
професію. Хочу зробити своє міс-
то чистішим. Такі заходи, вважаю, 
потрібні для молоді, починаючи 
від найменших школярів. Тоді у 
них не буде звички смітити.

Банально, але факт. Рушаємо 
до ще одного пункту прибирання 
– до кургану Могила-Баба. Тут на 
повну садять дерева. Висадили 

140 дерев (70 берізок і скільки ж кленів) на те-
риторії, яка прилягає до кургану Могила-Баба, 
мешканці села Орджонікідзе (сільський голова 
Людмила Костирьова) і учні КЗШ №28 разом 
зі своїм ініціативним заступником директора 
школи Світланою Корженівською та представ-
ником ДЮСШ №6 Віталієм Шульгою.

– Минулого року ми вже садили дерева, але, 
на превеликий жаль, деякі саджанці загинули. 
Погода була з різкими перепадами, тому і не 
прийнялися корінці, – констатує восьмиклас-
ник Олексій. – Шкода, звичайно. Праці своєї 
шкода. Є, звісно, і випадки, коли не погода вин-
на, а людина. І тому, хто ламає деревця заради 
розваги, я б сказав: «Знаєш, посади сам сто де-
рев. Тоді можеш і зламати одне, якщо вже так 
дуже хочеться».

Школярі збирають відра і лопати. Час їхати 
додому. А вчителі зізнаються: акція ця не лише 
екологічна, але й педагогічна. Можливо, за ло-
гікою Олексія, назбиравши сто мішків чужого 
сміття, уже й не захочеться кидати під ноги об-
гортку від кекса.
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тури, люди, які за це відповіда-
ють. Це важлива робота, але не 
для студентів. Ми повинні вчи-
тися, – говорить першокурсниця 
Настя. Між іншим, майбутній 
еколог. З порожніми мішками 
для сміття вона разом за кіль-
кома «колегами» прогулюється 
вздовж берега. Не втримуємо-

ся і запитуємо дівчат: чому ж 
вони пішли на таку спеціальність 

Бажання очистити і привести до ладу 
мальовничі куточки рідного міста цього 
разу об’єднало близько 1,5 тисячі дорос-
лих і юних городян. Журналістська ак-
ція прокотилася трьома прикметними 
місцинами: від бруду та сміття очища-
ли гео логічну пам’ятку «Вихід амфібо-
літів», що на узбережжі Саксагані, парк 
«Веселі Терни» та Могилу-Бабу. Небай-
дужу журналістську братію представ-
ляли працівники «Червоного гірника», 
голова міської організації Національної 
спілки журналістів Людмила Тіміргалє-
єва, газетярі «Пульсу», «Сільського Кри-
воріжжя», «Погляду», те-
левізійники та радійники 
«Рудани» й «Криворіжжя».

Учасників зеленого 
десанту, що охопив чо-
тири райони, привітали 
заступник голови Сакса-
ганської райради Юрій 
Красножон, голови Тер-
нівської і Криворізької 
райрад Володимир Терьо-
хін і Володимир Мельник, 
отаман реєстрових коза-
ків Дніпропетровщини 
Юрій Засядьвовк. Чудові 
місцини ріднокраю, які 
потребують нашої допомоги, зобразив 
на календарях і вручив учасникам еко-
логічної акції фотохудожник Василь Ге-
левачук. Транспортну підтримку забез-
печили начальник відділу ДАІ у Кривому 
Розі Микола Панченко, місцеві організа-
ції та фермер Новруз Кулієв.

Квітневого ранку біля пам’ятника 
Олександрові Пушкіну, що в Центрально-
Міському районі, зазеленіли свіжо виса-
джені кущі самшиту, спірею і форзиції. 
Подаровані директором КП «Сансервіс» 
Всеволодом Качагіним, зелені насаджен-
ня (в рамках акції) висадили студенти 
гірничого факультету Криворізького на-
ціонального університету.

 У Саксаганському районі галасливу 
спільноту з мітлами, граблями, пилками 
й лопатами зустрічали не лише здивовані 
амфіболіти, а й духовий оркестр музич-
ної школи №3. Під бадьорі звуки музики 
десант дружно взявся до роботи, і вже 
незабаром дбайливо розчищений парк 
звільнився від навали накиданого сміття 
і показав своє справжнє, унікальне в гео-
логічному і естетичному сенсі обличчя. 
Позбавити чудовий краєвид від сухостою 

з бензопилами напереваги взялися давні 
друзі червоногірничан –  бджолярі гро-
мадської організації «Травневий мед» і 
гільдії бджолярів під керівництвом Олега 
Варешка, Олександра Карауша та Миколи 
Макогона. З охотою приєднались до акції 
і внесли свій вагомий внесок в упорядку-
вання парку працівники ПАТ «Євраз Суха 
Балка». Не залишились осторонь доброї 
справи місцеві роми – старанно працю-
вали під керівництвом пастора церкви 
«Скінія» Станіслава Павленкова.

Не менш заповзятими у роботі на 
п'ятигектарній території пам’ятки були 

й  учні шкіл №№122, 72, 
51, школи-інтернату №9, 
Криворізького транспорт-
но-металургійного ліцею, 
комерційно-економічного 
технікуму. Молодь на чолі 
з викладачами гребла сухе 
листя, збирала й носила 
сміття, вантажила його на 
КРАЗи.

– Коли я була маленькою, 
тут було так гарно, – рем-
ствує комендант комерцій-
но-економічного техніку-
му Любов Ремига. – І зараз 
хочеться прогулятись тут з 

дітьми, присісти у спеку під деревцем, 
помилуватись красою природи. Та де 
там! Через купи пляшок онучку ніде на-
віть м’яча поганяти. Спасибі «Червоному 
гірнику» за організацію такої корисної 
акції.

– Місто потребує нашої допомоги, – 
підтримує розмову президент КЗШ №51 
Іринка Кудлай. – Усі лише скаржаться на 
засміченість довкілля, але ніхто нічого 
не робить. А ми от вирішили: приєдна-
ємось до журналістської акції та, замість 
нарікати, візьмемось до роботи і розчис-
тимо все своїми руками.

Багатолюдне зібрання, озброєне різ-
номанітним трудовим реманентом, ще 
довго поралось довкола засміченого 
узбережжя річки, аж поки умита дріб-
ним дощиком балка не засяяла чисто-
тою й охайністю. І білокорі берізки, і сірі 
кам’янисті амфіболіти по той бік річки 
вдячно позирали на двоногих працелюб-
них мурашок, які старанно наводили лад 
у нашому спільному оксамитно-зелено-
му, джерельно чистому домі, який нам 
щедро і безоплатно колись подарувала 
природа.

І знову – в бій, нам спокій тільки сниться! Це красномовне гасло всюди-
сущих, непосидючих журналістів знову скерувало їх рушійну енергетику 
на масштабну природоочисну кампанію. Завдяки ініціативі редакції га-
зети «Червоний гірник», особистої організації та координації нашого ко-
леги, журналіста Миколи Крамаренка, 11 квітня у Кривому Розі всьоме 
поспіль відбулася акція «Озеленимо і впорядкуємо рідне Криворіжжя».
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Примітка. 1. Декларація заповнюється і подаєть-
ся особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті «а» 
пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазна-
ченими в абзаці першому частини першої статті 11 
Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції». При цьому особами, зазначеними в абза-
ці першому частини першої статті 11 цього Закону, 
відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у деклара-
ції не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власноручно 
чорнильною або кульковою ручкою синього або 
чорного кольору таким чином, що забезпечує віль-
не читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному 
році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спочатку 
зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у 
дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переконан-
ня відмовився від прийняття реєстраційного номе-
ра облікової картки платника податків та повідомив 
про це відповідний орган державної податкової 
служби і має про це відмітку у паспорті громадя-

нина України, – у декларації зазначаються серія та 
номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця 
проживання із зазначенням адреси житла на кінець 
звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіаль-
ної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році 
зміни, що не відображено у паспорті громадянина 
України – декларанта, – зазначається також назва 
станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом 
посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно 
до абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції».

7. Відомості щодо реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків або серії та номера 
паспорта громадянина України, що зазначаються у 
позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, 
що зазначаються у позиціях 2 та 23-34, є інформа-
цією з обмеженим доступом і не підлягають опри-
людненню.

8. У разі відсутності окремих відомостей у відпо-
відному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюють-
ся до гривні.

10. У полі «перерахованого у гривні» у позиціях 
21-22 і полі «у тому числі за кордоном» у позиціях 
45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом 
гривні до відповідної іноземної валюти, установле-
ним Національним банком України на день прове-
дення фінансової операції.

11. Поле «сума витрат (грн.) на придбання у влас-
ність/оренду чи на інше право користування» у по-
зиціях 23-28, 35-39 і поле «усього» у позиціях 46, 
48, 50, 56 та 59 заповнюються, якщо разова витрата 
(вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій 
у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. 
гривень.

12. Достовірність внесених до декларації відо-
мостей засвідчується підписом декларанта та за-
значенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначе-
ному Кабінетом Міністрів України порядку.

Додаток до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік
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чорнильною або кульковою ручкою синього або 
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3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному 
році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спочатку 
зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у 
дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переконан-
ня відмовився від прийняття реєстраційного номе-
ра облікової картки платника податків та повідомив 
про це відповідний орган державної податкової 
служби і має про це відмітку у паспорті громадя-

нина України, – у декларації зазначаються серія та 
номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця 
проживання із зазначенням адреси житла на кінець 
звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіаль-
ної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році 
зміни, що не відображено у паспорті громадянина 
України – декларанта, – зазначається також назва 
станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом 
посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно 
до абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції».

7. Відомості щодо реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків або серії та номера 
паспорта громадянина України, що зазначаються у 
позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, 
що зазначаються у позиціях 2 та 23-34, є інформа-
цією з обмеженим доступом і не підлягають опри-
людненню.

8. У разі відсутності окремих відомостей у відпо-
відному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюють-
ся до гривні.

10. У полі «перерахованого у гривні» у позиціях 
21-22 і полі «у тому числі за кордоном» у позиціях 
45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом 
гривні до відповідної іноземної валюти, установле-
ним Національним банком України на день прове-
дення фінансової операції.

11. Поле «сума витрат (грн.) на придбання у влас-
ність/оренду чи на інше право користування» у по-
зиціях 23-28, 35-39 і поле «усього» у позиціях 46, 
48, 50, 56 та 59 заповнюються, якщо разова витрата 
(вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій 
у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. 
гривень.

12. Достовірність внесених до декларації відо-
мостей засвідчується підписом декларанта та за-
значенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначе-
ному Кабінетом Міністрів України порядку.

Додаток до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік
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Примітка. 1. Декларація заповнюється і подаєть-
ся особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті «а» 
пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазна-
ченими в абзаці першому частини першої статті 11 
Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції». При цьому особами, зазначеними в абза-
ці першому частини першої статті 11 цього Закону, 
відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у деклара-
ції не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власноручно 
чорнильною або кульковою ручкою синього або 
чорного кольору таким чином, що забезпечує віль-
не читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному 
році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спочатку 
зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у 
дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переконан-
ня відмовився від прийняття реєстраційного номе-
ра облікової картки платника податків та повідомив 
про це відповідний орган державної податкової 
служби і має про це відмітку у паспорті громадя-

нина України, – у декларації зазначаються серія та 
номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця 
проживання із зазначенням адреси житла на кінець 
звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіаль-
ної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році 
зміни, що не відображено у паспорті громадянина 
України – декларанта, – зазначається також назва 
станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом 
посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно 
до абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції».

7. Відомості щодо реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків або серії та номера 
паспорта громадянина України, що зазначаються у 
позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, 
що зазначаються у позиціях 2 та 23-34, є інформа-
цією з обмеженим доступом і не підлягають опри-
людненню.

8. У разі відсутності окремих відомостей у відпо-
відному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюють-
ся до гривні.

10. У полі «перерахованого у гривні» у позиціях 
21-22 і полі «у тому числі за кордоном» у позиціях 
45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом 
гривні до відповідної іноземної валюти, установле-
ним Національним банком України на день прове-
дення фінансової операції.

11. Поле «сума витрат (грн.) на придбання у влас-
ність/оренду чи на інше право користування» у по-
зиціях 23-28, 35-39 і поле «усього» у позиціях 46, 
48, 50, 56 та 59 заповнюються, якщо разова витрата 
(вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій 
у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. 
гривень.

12. Достовірність внесених до декларації відо-
мостей засвідчується підписом декларанта та за-
значенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначе-
ному Кабінетом Міністрів України порядку.

Додаток до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік
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Примітка. 1. Декларація заповнюється і подаєть-
ся особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті «а» 
пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазна-
ченими в абзаці першому частини першої статті 11 
Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції». При цьому особами, зазначеними в абза-
ці першому частини першої статті 11 цього Закону, 
відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у деклара-
ції не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власноручно 
чорнильною або кульковою ручкою синього або 
чорного кольору таким чином, що забезпечує віль-
не читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному 
році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спочатку 
зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у 
дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переконан-
ня відмовився від прийняття реєстраційного номе-
ра облікової картки платника податків та повідомив 
про це відповідний орган державної податкової 
служби і має про це відмітку у паспорті громадя-

нина України, – у декларації зазначаються серія та 
номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця 
проживання із зазначенням адреси житла на кінець 
звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіаль-
ної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році 
зміни, що не відображено у паспорті громадянина 
України – декларанта, – зазначається також назва 
станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом 
посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно 
до абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції».

7. Відомості щодо реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків або серії та номера 
паспорта громадянина України, що зазначаються у 
позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, 
що зазначаються у позиціях 2 та 23-34, є інформа-
цією з обмеженим доступом і не підлягають опри-
людненню.

8. У разі відсутності окремих відомостей у відпо-
відному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюють-
ся до гривні.

10. У полі «перерахованого у гривні» у позиціях 
21-22 і полі «у тому числі за кордоном» у позиціях 
45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом 
гривні до відповідної іноземної валюти, установле-
ним Національним банком України на день прове-
дення фінансової операції.

11. Поле «сума витрат (грн.) на придбання у влас-
ність/оренду чи на інше право користування» у по-
зиціях 23-28, 35-39 і поле «усього» у позиціях 46, 
48, 50, 56 та 59 заповнюються, якщо разова витрата 
(вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій 
у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. 
гривень.

12. Достовірність внесених до декларації відо-
мостей засвідчується підписом декларанта та за-
значенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначе-
ному Кабінетом Міністрів України порядку.

Додаток до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік
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Примітка. 1. Декларація заповнюється і подаєть-
ся особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті «а» 
пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазна-
ченими в абзаці першому частини першої статті 11 
Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції». При цьому особами, зазначеними в абза-
ці першому частини першої статті 11 цього Закону, 
відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у деклара-
ції не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власноручно 
чорнильною або кульковою ручкою синього або 
чорного кольору таким чином, що забезпечує віль-
не читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звітному 
році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спочатку 
зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, а у 
дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переконан-
ня відмовився від прийняття реєстраційного номе-
ра облікової картки платника податків та повідомив 
про це відповідний орган державної податкової 
служби і має про це відмітку у паспорті громадя-

нина України, – у декларації зазначаються серія та 
номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця 
проживання із зазначенням адреси житла на кінець 
звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіаль-
ної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році 
зміни, що не відображено у паспорті громадянина 
України – декларанта, – зазначається також назва 
станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом 
посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно 
до абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції».

7. Відомості щодо реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків або серії та номера 
паспорта громадянина України, що зазначаються у 
позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, 
що зазначаються у позиціях 2 та 23-34, є інформа-
цією з обмеженим доступом і не підлягають опри-
людненню.

8. У разі відсутності окремих відомостей у відпо-
відному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглюють-
ся до гривні.

10. У полі «перерахованого у гривні» у позиціях 
21-22 і полі «у тому числі за кордоном» у позиціях 
45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом 
гривні до відповідної іноземної валюти, установле-
ним Національним банком України на день прове-
дення фінансової операції.

11. Поле «сума витрат (грн.) на придбання у влас-
ність/оренду чи на інше право користування» у по-
зиціях 23-28, 35-39 і поле «усього» у позиціях 46, 
48, 50, 56 та 59 заповнюються, якщо разова витрата 
(вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій 
у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. 
гривень.

12. Достовірність внесених до декларації відо-
мостей засвідчується підписом декларанта та за-
значенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначе-
ному Кабінетом Міністрів України порядку.

Додаток до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік
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Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік

Відокремлений структурний підрозділ «Запорізька механізована 
дистанція вантажно-розвантажувальних робіт» ДП «Придніпров-
ська залізниця», який розташований за адресою: 69063, м. Запоріж-
жя, Жовтневий район, вул. Залізнична, 29м, сповіщає про намір отри-
мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин до атмосферного 
повітря, згідно Постанови КМУ № 302 від 13.02.2002 р. по промислових 
майданчиках Криворізького регіону, а саме: Криворізька майстерня 
та вантажно-розвантажувальний пункт ст. Кривий Ріг-Головний.

Основна діяльність ВСП «Запо-
різька механізована дистанція ван-
тажно-розвантажувальних робіт» – 
навантаження та розвантажування 
вагонів і автомобілів на станціях, 
надання транспортно-експедицій-
них послуг підприємствам та насе-
ленню. Відповідальним за охорону 
навколишнього природного сере-
довища на структурному підрозділі 
є призначений головний інженер 
Троценко С.М., по Криворізькому 
регіону – призначений начальник 
Криворізького регіону Василенко 
Ю.А. тел. (056) 408-46-61. 

Промисловий майданчик Кри-
ворізької майстерні знаходиться 
за адресою: 50023, Дніпропетров-
ська область, м. Кривий Ріг, До-
вгинцівський район, вул. Ленін-
ського Комсомолу, 3б.

Викид забруднюючих речовин 
до атмосферного повітря від ста-
ціонарних джерел викидів скла-
дає 0,322 т/рік.

Основні джерела забруднення: 
горн кузні, пост різки металу, ме-
талообробні верстати, зварюваль-
ний пост, пост фарбування, гараж 
автотранспорту.

Основні забруднюючі речови-

ни: оксид вуглецю, оксиди азоту 
(оксид та діоксид) у перерахунку 
на діоксид азоту, діоксид сірки (ді-
оксид та триоксид) в перерахун-
ку на діоксид сірки, речовини у 
вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за 
складом; залізо та його сполуки 
(у перерахунку на залізо), манган 
та його сполуки в перерахунку на 
діоксид мангану, свинець та його 
сполуки в перерахунку на свинець.

Санітарно-захисна зона скла-
дає 50 м. Житлові забудови, сади-
би, присадибні ділянки з територі-
єю промислового майданчика не 
межують. Максимальна приземна 
концентрація на межі СЗЗ складає 
0,86 ПДК.

Промисловий майданчик ван-
т а ж н о - р о з в а н т а ж у в а л ь н о го 
пунк  ту ст. Кривий Ріг – Головний 
знаходиться за адресою: 50023, 
Дніпропетровська область, м. 
Кривий Ріг, Довгинцівський ра-
йон, Дніпропетровське шосе, 90.

Викид забруднюючих речовин 
до атмосферного повітря від ста-
ціонарних джерел викидів скла-
дає 0,118 т/рік.

Основні джерела забруднення: 

підвищена колія, гараж автотран-
спорту, ємності для зберігання 
дизельного палива, паливно-роз-
давальна колонка.

Основні забруднюючі речови-
ни: оксид вуглецю, оксиди азоту 
(оксид та діоксид) у перерахунку 
на діоксид азоту, діоксид сірки 
(діоксид та триоксид) в перера-
хунку на діоксид сірки, речовини 
у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за 
складом: свинець та його сполу-
ки в перерахунку на свинець, не-
метанові леткі органічні сполуки 
(НМЛОС) в т.р. вуглеводні насиче-
ні С12-С19, сірководень.

Санітарно-захисна зона скла-
дає 50м. Житлові забудови, сади-
ба, присадибні ділянки з територі-
єю промислового майданчика не 
межують. Максимальна приземна 
концентрація на межі С33 складає 
0,31 ПДК.

Викиди забруднюючих речовин 
відповідають техрегламенту та 
проектним показникам, що відпо-
відає вимогам природоохоронно-
го законодавства.

Громадські організації та 
приватні особи можуть звер-
нутися з зауваженнями та про-
позиціями в місячний термін 
в управління екології виконко-
му Криворізької ради, яка зна-
ходиться за адресою: 50101, 
Дніпропетровська область, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, 
тел. (0564) 92-13-63, 74-56-41.

Перелік місцевих дозвільних органів, які працюють у муніципальному  
центрі послуг м. Кривого Рогу

1 Криворізьке міське управління Головного управління Держсанепідслуж-
би у Дніпропетровській області

вул. Олейникова, 3 тел. 493-08-12

2 Криворізький міськрайонний відділ ГУ Держтехногенбезпеки у Дніпро-
петровській області

вул. Іллічівська, 41а, тел. 92-07-05

3 Криворізьке гірничопромислове територіальне управління Держгір-
промнагляду України

вул. Коротченка, 1 тел. 66-44-14

4 Відділ ДАІ Криворізького міського управління ГУ МВС України в Дніпро-
петровській області 

вул. Волгоградська, 11 тел. 74-32-83

5 Криворізький відділ контролю та державного нагляду територіального 
управління з контролю за будівництвом об’єктів, якістю будівельних ма-
теріалів та державного ринкового нагляду Правобережжя

вул. Пушкіна, 4 тел. 92-55-12

6 Управління ветеринарної медицини в м. Кривому Розі вул. Широківська, 112 тел. 26-16-73
7 Управління містобудування і архітектури виконкому міськради пл. Радянська, 1 тел. 92-13-81
8 Управління земельних ресурсів виконкому міськради пр. Металургів, 36-б тел. 74-24-33
9 Управління Держземагентства у Криворізькому районі Дніпропетров-

ської області
Майдан Праці, 1 тел. 409-12-96

10 Криворізький регіональний відділ охорони навколишнього природного 
середовища Державного управління охорони навколишнього природ-
ного середовища у Дніпропетровській області 

вул. Димитрова, 92 тел. 71-72-67

Відділ дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міськради

До уваги мешканців міста!
У муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу започатковано надання консультативних 

послуг фахівцями територіальних підрозділів головного управління Державної міграційної 
служби України у Дніпропетровській області. 

Прийом відвідувачів здійснюється щосереди з 9.00 до 12.00 за адресою: пл. Радянська, 
1, виконком Криворізької міської ради, муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу.

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 92-13-61, 92-13-77 або безпо-
середньо в муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу. 

Відділ дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міськради

Офіційно
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Заявление о намерениях и об экологических  
последствиях деятельности

Вскрытие и разработка горизонтов 1500 и 1580 м шахты «Юбилейная». Про-
ект.

Инвестором и заказчиком проекта является Публичное акционерное общество «ЕВРАЗ 
СУХА БАЛКА» (ПАО «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА»).

Планируемая деятельность заключается в отработке запасов природно-богатых желез-
ных руд горизонтов 1500 и 1580 м шахты «Юбилейная» с целью поддержания производ-
ственной мощности предприятия и создания рабочих мест.

Срок отработки запасов природно-богатых железных руд с учетом развития и затуха-
ния очистных работ на проектируемых горизонтах 1420 и 1580 м составит 13 лет. Годовая 
производительность шахты «Юбилейная» составит 2300 тыс. тонн сырой руды и 300 тыс. 
тонн пустых горных пород.

Обработка рудных залежей месторождения предусмотрена применяемыми на шахте 
системами разработки: подэтажно-камерная система разработки; подэтажного обруше-
ния с отбойкой руды глубокими скважинами на горизонтальное компенсационное про-
странство и выпуском через дучки.

Откатка руды и пустой горной породы предусмотрена в вагонетках ВГ–4,5 грузоподъем-
ностью 10 т. Загрузка составов горной породой производится из рудовыпускных восстаю-
щих.

Для приема, дробления и загрузки руды в скипы, а также загрузки пустой породы в ски-
пы, предусмотрен подземный дробильно-бункерный комплекс (ДБК) на горизонте 1580 м 
у ствола шахты «Юбилейная».

Вентиляцию горных работ намечается осуществлять по фланговой схеме.
Скиповой подъемной установкой шахты «Юбилейная» на поверхность выдаются пу-

стые горные породы и руда. Пустые горные породы вывозятся автосамосвалами КрАЗ-
256Б и используются для рекультивации зоны обрушения от подземных горных работ 
шахты «Юбилейная».

Сырая руда поступает на существующий поверхностный комплекс шахты «Юбилейная».
Схема шахтного водоотлива предусматривает строительство главной водоотливной 

установки на горизонте 1660 м у ствола шахты «Центральная».
Проектом предусмотрены следующие экономически целесообразные варианты пла-

нируемой деятельности: І вариант откатки горных пород – троллейные электровозы 
типа К14;  І вариант проветривания горных выработок – вентиляторная установка шахты 
«Северная-Вентиляционная» оборудована двумя вентиляторами типа ВЦД-31,5М (суще-
ствующие), вентиляторная установка шахты «Вентиляционная № 9» оборудована двумя 
вентиляторами типа ВЦ-5 (существующие); I вариант рудоподготовки – переработка до-
бытой руды на ДСФ по технологической схеме без сухой магнитной сепарации; ІІ вариант 
рудоподготовки – переработка добытой руды на ДСФ по технологической схеме с сухой 
магнитной сепарацией.

Деятельность планируется осуществлять в пределах территории шахты «Юбилейная», 
в пределах земельного отвода ПАО «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА». Дополнительного отвода земли 
не требуется. Транспортное обеспечение осуществляется силами заказчика.

Проведение специальной эколого-инженерной подготовки и мероприятий по защите 
территории для осуществления планируемой деятельности не требуется.

В ходе планируемой деятельности шахты в атмосферу будут выбрасываться загрязняю-
щие вещества в объеме 11106,18121 т/год, в том числе парниковых газов 10965,830186 т/год. 
Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые планиру-
емой деятельностью, достигнут в рассматриваемом районе величины 0,39 ПДК (пыль дре-
весная) без учета фоновых загрязнений.

Планируемая деятельность определяет воздействие на геологическую среду – из недр 
месторождения при отработке проектируемых горизонтов ежегодно извлекается 9512 
тыс. куб. м горных пород, в том числе 1002 тыс. куб. м вмещающих пород и 8510 тыс. куб. 
м природно-богатых железных руд. Площадь зоны сдвижения увеличится на 260 га, при 
этом площадь зоны воронок остается без изменений.

Воздействие планируемой деятельности на водную среду связано с выдачей из недр 
месторождения на поверхность 1,45 млн.мЗ/год высокоминерализованных шахтных вод. 
Шахтные воды на поверхности подаются по системе отвода шахтных вод в специальный 
коллектор, с дальнейшим сбросом в хвостохранилище ПАО «СевГОК» для использования 
в системе оборотного водоснабжения. Планируемая деятельность не приведет к нару-
шению природных связей и к потере научной ценности ближайших объектов природ-
но-заповедного фонда. Предусматривается снос 18 домов села Глееватка, попадающих 
в зону сдвижения. Сумма компенсационных затрат, предусмотренная проектом за снос 
домостроений, составляет 7,2 млн. грн. Условия жизнедеятельности местного населения 
планируемой деятельностью не ухудшаются. Сохранение участка магистральной желез-
ной дороги, попадающего в зону плавных сдвижений на период разработки залежей при-
родно-богатых руд проектируемых горизонтов, путем проведения плановых ремонтов 
и специальных контрольных наблюдений. Отходы горнодобывающей промышленности 
(пустые горные породы, некондиционная рудная масса), шлам АТУ, отработанные нефте-
продукты, отходы абразивной пыли, отходы транспортерной ленты, мешкотара полиэти-
леновая из-под ВВ используются на предприятии, остальные отходы передаются специ-
ализированным предприятиям для утилизации или захоронения.

В проекте «Вскрытие и разработка горизонтов 1500 и 1580 м шахты «Юбилейная» для 
у  меньшения влияния планируемой деятельности на окружающую среду проектом преду-
смотрены мероприятия по обеспечению нормативного состояния окружающей среды: 
применение пылеулавливающих устройств на источниках выбросов пыли дробильно-со-
ртировочной фабрики, главных вентиляторных установок шахт «Северная-Вентиляцион-
ная» и «Вентиляционная № 9», орошение открытых погрузочно-разгрузных работ с целью 
снижения объемов выбросов пыли в атмосферу; использование пустых горных пород от 
разработки природно-богатых железных руд и некондиционной рудной массы (хвостов 
ДСФ) в полном объеме для горнотехнической рекультивации земель, нарушенных в ходе 
подземных горных работ ПАО «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА»; компенсационные затраты в сумме 
7,2 млн. грн. за снос 18 домовладений села Глееватка, попадающих в проектную зону сдви-
жения; благоустройство участков после сноса 18 жилых домов села Глееватка; организо-
ванный сбор и другие операции по обращению с отходами производства, образующими-
ся в ходе планируемой деятельности; мероприятия по обеспечению эксплуатационной 
надежности и сохранности близлежащих техногенных объектов, попадающих в зону де-
формаций земной поверхности от подземных горных работ, проведение плановых ре-
монтов и специальных контрольных наблюдений на железнодорожных путях; меропри-
ятия, предупреждающие завал, прорыв шахтных вод в горные выработки шахты, пожар.

В ходе  планируемой  деятельности   шахты  в  атмосферу  будут  выбрасываться  загряз-
няющие вещества в объеме 11106,18121 т/год, в том числе парниковых газов 10965,830186 
т/год. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые 
планируемой деятельностью, достигнут в рассматриваемом районе величины 0,39 ПДК 
(пыль древесная) без учета фоновых загрязнений. Планируемая деятельность определя-
ет воздействие на геологическую среду – из недр месторождения при отработке проек-
тируемых горизонтов ежегодно извлекается 9512 тыс. куб. м горных пород, в том числе 
1002 тыс. куб. м вмещающих пород и 8510 тыс. куб. м природно-богатых железных руд. В 
геологической среде месторождения будет создано около 740 тыс. куб. м выработанного 
пространства. Площадь зоны сдвижения увеличится на 260 га, при этом площадь зоны во-
ронок остается без изменений. Воздействие планируемой деятельности на водную среду 
связано с выдачей из недр месторождения на поверхность 1,45 млн.м3 /год высокомине-
рализованных шахтных вод. Шахтные воды на поверхности подаются по системе отвода 
шахтных вод в специальный коллектор, с дальнейшим сбросом в хвостохранилище ПАО 
«СевГОК» для использования в системе оборотного водоснабжения. Планируемая дея-
тельность предусматривается в пределах горного отвода шахты «Юбилейная», который 
входит составной частью в горный отвод ПАО «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА», площадь которого 
составляет 1467,3 га. Условия жизнедеятельности местного населения планируемой де-
ятельностью не ухудшаются. К положительным социальным аспектам планируемой дея-
тельности относится обеспечение рабочими местами 1563 человек (І вариант рудоподго-
товки) и 1583 человек (II вариант рудоподготовки).

В ходе планируемой деятельности образуются промышленные отходы: І класса опас-
ности (чрезвычайно опасные отходы) – 0,05 т, II класса опасности (высокоопасные отходы) 
– 1,218 т, III класса опасности (умеренно опасные отходы) – 43,170 т, IV класса опасности 
(малоопасные отходы) – 912256,5 т. Отходы горнодобывающей промышленности (пустые 
горные породы, некондиционная рудная масса), шлам АТУ, отработанные нефтепродукты, 
отходы абразивной пыли, отходы транспортерной ленты, мешкотара полиэтиленовая из-
под ВВ используются на предприятии, остальные отходы передаются специализирован-
ным предприятиям для утилизации или захоронения. Экологический риск (вероятность 
неблагоприятных для живых организмов последствий природных и антропогенных изме-
нений природных объектов и факторов) планируемой деятельности сведен к минимуму. 
Администрация ПАО «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА» обязуется обеспечить осуществление проект-
ных решений в соответствии с экологическими законодательными и подзаконными акта-
ми Украины на всех этапах строительства и эксплуатации объектов планируемой деятель-
ности. 

Ознакомление с материалами проекта и ОВОС – у заказчика, по адресу: 50015,  
г. Кривой Рог, ул. Конституционная, 5, ПАО «ЕВРАЗ СУХА БАЛКА». Общественные слу-
шания состоятся 17.05.2013 г. в 11.00 в АБК шахты «Юбилейная».

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» повідомляють,  що для проведення ремонтних робіт в період з 22.04.2013р. по 27.04.2013р.   можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях: 
Клари Цеткін,  1-47, 2-76;  вул.Українська,  193,  193а,  195,  197,  201,  203,  203а,  209;  вул.Горького,  1, 3, 2, 4, 6, 8,  Тополина,  4,  14,  16,  18,  20; 17-21, 31;  вул.Авангардна,  1, 9, 10, 4-6,  Мед.пункт,  поштове відділення,  КП"ЖЕО"20;  клуб,   пром. маг.;  маг. «Косяк»; 
перукарня;  ТЗК;  котельна;  вул. Журавського,  1-11,  2-12;  ЗОСШ№104;  вул. Співдружності 5, 13,  Банк «Аваль» вул. Співдружності 13,  ТРП № 11,  Насосна № 77,  Кафе «Степове» вул. Співдружності,  Ресторан «Абсолют» б-р Кірова,  Обнорського, 1-9; 6-52;  56-64,  70; 
2-4; 4а,   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,  Лепешинської,  64, 66, 66а, 68,  37-55,  2-62,  1-35,  Гуцульська,  1-19,  2-18,  Тюменська,  7/1,  7/2,  7/3,  5/1,  1-7,  2-8,  8а,  Жигулівська,  
42-48,  1-21,  2-40,  Теміртауська,  2-24,  1-25,  Володимирівська,  6,  магазин «Жигулівський» вул. Жигулівська,  44а,  Упіта.1-33; 2-52; 68;  музична школа,   Льотчиків, 15-27; 14:70; 71; 72; ; 74; 1-13; 2-12,  Харцизська, 5,  Філатова, 2-12,  Севастопольська, 2-46; 1-47,  
Вахрушева.2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12, 13, 17, 24, 28, 15, 29,  Аптека№16,  амбулаторія,  ощадна каса,  магазин «Тетяна»,    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,  Слов'янська, 1-23; 
2-30,  Потєряєва, 1-5; 13; 2-8; 14; 16,  Горбаченка,  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,  вул. Шурупова – РОВД,  вул. Шурупова – гаражі,  вул. Шурупова -виконком  
Жовтневої  районної  у місті ради,  вул. Шурупова,  магазин "Зоряна",  вул. Ялтинська,  3, 9,  вул. Тобольська,  3-26;  вул. Пристанційна,  2, 3, 4;  вул. Флеровського,  1, 3, 5,  вул. Новосибірська,  1, 2-16,  3-19;  вул. Конотопська,  1-19;  вул. Фастівська, 1-32,  вул.Центральна, 
1-17, 2-10, 23,  15-23, 39, 41, 43,   вул.Цандера, 1-9; 10-16,  Обсерваторна, 1-31,  Сєдова, 1-17, 2-26,  Центральна, 4-24. Просимо  вибачення  за викликані незручності.

Підприємцю на замітку!

Електронний документообіг – 
вимога часу

Розвиток інформаційної взаємодії між різними 
установами та організаціями, у місцях проходження 
постійних інформаційних потоків, зокрема, з 
формування та подання різного роду звітностей, 
вимагає перенесення навантаження на інформаційно-
комутаційні системи. Саме тому важливе подання 
звітів в електронній формі до Пенсійного фонду 
України.

Система подання звітів до 
Пенсійного фонду України в 
електронній формі передба-
чена Законами України «Про 
електрон ні документи та елек-
тронний документообіг», «Про 
електронний цифровий під-
пис», «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхуван-
ня», Порядком застосування 
електронного цифрового під-
пису органами державної вла-
ди, органами місцевого само-
врядування, підприємствами, 
установами та організаціями 
державної форми власності, а 
також Порядком подання звітів 
до Пенсійного фонду України 
в електронній формі, затвер-
дженим постановою правління 
Фонду України від 19.05.2007 р. 
№ 7-7.

Систему подання звітів в 
електронній формі запрова-
джено з метою електронного 
документообігу між Пенсійним 
фондом і страхувальниками, 
зменшення часу на підготовку 
та подання звітів страхуваль-
ником, а також – на їх обробку 
органами Пенсійного фонду, 
зменшення помилок у звітах 
страхувальників, виключення 
суб’єктивного фактора.

Скорочення часу на підго-
товку звітів страхувальником 
та їх обробку спеціалістами 
Пенсійного фонду набуває ваги 
у зв'язку із запровадженням у 
перспективі Накопичувальної 
системи загальнообов'язкового 
державного пенсійного стра-

хування, адже її основою є 
своєчасне надходження персо-
ніфікованої інформації про пе-
рераховані кошти.

У системі подання звітів в 
електронній формі оригіналом 
є електронний документ, що 
надійшов від страхувальника. 
Цей звіт після проведення від-
повідних контролів заноситься 
безпосередньо до бази даних. 
У цьому випадку спеціаліст не 
просто не вводить ніяких да-
них, а й взагалі не має права 
вносити до бази жодних пра-
вок. Це рівноцінно внесенню 
правок у документ у паперовому 
вигляді.

На сьогоднішній день Інфор-
маційним центром персоні-
фікованого обліку Пенсійного 
фонду України розроблено про-
грамне забезпечення «Авто-
матизоване робоче місце Звіт 
Страхувальника» (АРМ ЗС) для 
формування та подання платни-
ками звітів до територіальних 
управлінь Фонду. У зазначено-
му програмному забезпеченні є 
відповідні контролі даних звітів. 
Для спрощення процедури фор-
мування страхувальником ін-
формації розроблено механізм 
завантаження даних з програм, 
які використовуються бухгалте-
рами підприємств для розрахун-
ку заробітної плати, що зменшує 
кількість помилок у звітах. Елек-
тронний звіт формується у відпо-
відному форматі з виконанням 
необхідних контролів.

Після цього за допомогою 

спеціалізованого програмно-
го забезпечення, яке надається 
акредитованим центром серти-
фікації ключів, на звіт наклада-
ється криптографічний захист і 
до нього додається електронний 
цифровий підпис. Сформований 
таким чином електронний доку-
мент – звіт до Пенсійного фонду 
України – передається мережею 
Інтернет до Центру прийому 
звітів в електронній формі.

Центр прийому звітів в елек-
тронній формі виконує роль те-
риторіального управління Пен-
сійного фонду України. У Центрі 
здійснюється прийом звіту і 
його розшифрування, перевірка 
електронного цифрового підпи-
су, технологічні перевірки отри-
маного звіту. Після проведення 
всіх цих контролів страхуваль-
нику видається квитанція, в якій 
зазначаються результат прийо-
му файла, дата та час прийому.

Отриманий звіт разом з усіма 
електронними реквізитами за-
носиться до бази звітів Центру, з 
якої його можна буде отримати 
у будь-який час за допомогою 
засобів візуалізації. Після вне-
сення до бази даних Центру звіт 
шифрується та передається за-
собами корпоративної мережі 
до територіальних управлінь 
Пенсійного фонду, де страху-
вальник зареєстрований як 
платник внесків.

У територіальному управлін-
ні здійснюється розшифрування 
звіту та занесення його до бази 
даних.

Використання ЕЦП надає 
платникам можливість: вдоско-
налити процедуру підготовки, 
доставки, обліку та збереження 
документів, їх цілісність, конфі-
денційність та неспростовність. 
Криптографічного захисту ін-
формації (електронних доку-
ментів), при передачі їх відкри-
тими каналами зв'язку. Значно 
скоротити процедуру підпи-
сання договорів, оформлення 
та здачі податкової, фінансової 
звітності та митного деклару-
вання, здійснення будь-яких 
фінансових, банківських та ін-
ших видів операцій. П е р е -
йти до більш зручного, швидко-
го та економного безпаперового 
юридично значимого докумен-
тообігу.

На сьогоднішній день 22 тис. 
платників внесків до Пенсійно-
го фонду у Дніпропетровській 
області вже оцінили переваги та 
зручність використання ЕЦП у 
звітах.

Ганна ЗАІКА, начальник управління персоніфікованого обліку, інформаційних систем  
та мереж управління Пенсійного фонду України  в Довгинцівському районі

До уваги мешканців м. Кривого Рогу
Проммайданчик ТОВ «ЛІНКСЕРВІС», розташований по вул. Конституційна, 23, м. Кривого Рогу, має наміри отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин при експлуатації зварювальних постів. В результаті обстеження джерел викидів з наступним розрахунком 
кількості забруднюючих речовин встановлено, що від цих джерел в атмосферне повітря надходить 2 найменування небезпечних за-
бруднюючих речовин: манган та його сполуки (в перерахунку на діоксид мангану) в кількості 0,00003 т/рік, залізо та його сполуки (у 
перерахунку на залізо) – 0,0004 т/рік, в загальній кількості 0,00043 т/рік. Загальна кількість забруднюючих речовин, які викидаються 
в атмосферне повітря, складає 0,00043 т/рік. ТОВ «ЛІНКСЕРВІС» зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного зако-
нодавства при експлуатації джерел викидів забруднюючих речовин. З питаннями та побажаннями про наміри ТОВ «ЛІНКСЕР-
ВІС» отримати дозвіл на викиди можна звертатися до управління екології виконкому Криворізької міської ради за адресою:  
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, тел. (0564) 74-56-41, 92-13-63.
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Шановні мешканці Інгулецького району!
На виконання Постанови від 11 березня 2011 року №238 «Про Єдиний державний 

реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов» громадською комісією 
з житлових питань проводиться перереєстрація громадян, які перебувають на квар-
тирному обліку при виконкомі Інгулецької районної у місті ради, з метою формування 
Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Для перереєстрації громадянам необхідно звернутись до 01.05.2013 до виконко-
му Інгулецької районної у місті ради (пл. 60-річчя СРСР, 1) у каб. 210, тел. 21-00-66, та 
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 квартир-
ному обліку). 4. Документ, що підтверджує пільгу черговика (за наявності).

Графік прийому: вівторок, четвер, 9.00-16.30; перерва з 12.30 до 13.00. Грома-
дяни, які не перереєструються до 01.05.2013, не будуть включені до Єдиного ре-
єстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Секретар громадської комісії з житлових питань

№ 385. 3-комн. квартиру по пр. Мета-
ллургов, выведенную из жилого фонда, 
1/5, кирпичный дом, общ. пл. 70 кв.м. Тел. 
050-3213250, 401-04-17.

№ 423. 2 дачных участка в Центрально-
Гордском районе. Недорого! 1 – на Гдан-
цевке, 8,4 сотки с 2- этажным кирпичным 
домиком, 2 – на Балхашской, 4 сотки с до-
миком, вода, электричество постоянно! 
Тел. 097-8201310.

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

№ 424. Пчел. Тел. 063-3147496.
№ 425. Пчел, сушь. Тел. 096-2286141.

№ 249. 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.

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

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

№ 435. Ремонт ТВ любых. Качество. Га-
рантия. Тел. 74-62-78, 097-2824057. Кон-
дратьевич.

№ 287. Врезка замков, утепление, об-
шивка дверей, балконов, лоджий плас-
тиком. Тел. 401-35-15, 098-2413969, 65-
98-52.

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

№ 356. РУЧНАЯ ЧИСТКА СЛИВНЫХ 
ЯМ и КАНАЛИЗАЦИИ. Тел. 097-3406107.

№ 389. Ремонт и установка бойлеров, 
колонок, котлов, стиральных машин, 
счетчиков тепла, воды; госповерка, за-
мена труб. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

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

№ 388. Арки, двери из МДФ 
и шпонированные любого цве-
та и размера. Металлоизде-
лия: ворота въездные, гараж-
ные, навесы, козырьки, двери, 
ограждения, вольеры. Ковка. 

Предметы интерьера, каминные наборы, 
кровати и другое. Сетки. Тел. 401-04-17, 
050-3213250.

№ 390. Доставим песок, бетон, щебень, 
отсев, шлак, граншлак, керамзит, цемент 
от 1 до 15 т., бетон (миксер – КамАЗ). Тел. 
067-9847171.

№ 401. Школа кроя и шитья. Поиск 
kroyka.nabis.info

№ 436. Диплом, виданий Інгулецьким 
технікумом КНУ у 2000 році на ім’я Анти-
пенка Ігоря Олександровича, вважати не-
дійсним.

№ 433. Диплом, виданий ПТУ № 59 у 
1987 році на ім’я Назаревич Наталії Сте-
панівни, вважати недійсним.

№ 434. Атестат, виданий СШ № 10 у 
1986 р. на ім’я Назаревич Наталії Степа-
нівни, вважати недійсним.

№ 430. Аттестат о среднем образо-
вании № 186958, приложение НР № 
15492161, выданный КОШ № 70 22.06.2001 г. 
на имя Кондратюка Виктора Михайлови-
ча, считать недействительным.

№ 429. Диплом «Машинист экскавато-
ра», выданный ПТУ № 44 27.06.1997 г. на 
имя Юркива Владимира Николаевича, 
считать недействительным.

№ 427. Свідоцтво про право власності 
на квартиру за адресою: м-н Сонячний, 
буд. 31, кв. 89, на ім’я Бурля Катерини Іва-
нівни, Лукаша Валерія Володимировича, 
вважати недійсним.

№ 426. Свідоцтво про право власності 
на житло за адресою: вул. Космонавтів, 
25/62, видане на ім’я Кривонос Тетяни 
Парамонівни, згідно з розпорядженням 
УЖКГ від 10.05.1993 р. № С1008, вважати 
недійсним.

№ 421. Свідоцтво про право власності 
на житло за адресою: вул. Мусоргського, 
26/24, видане на ім’я Бабенка Григорія 
Йосиповича, Бабенко Людмилу Василів-
ну, згідно з розпорядженням УЖКГ від 
14.12.1993 р. № 5031, вважати недійсним.

№ 422. Диплом ІН 001228, виданий 
Криворізьким комерційним технікумом 
31.05.1996 р. на ім’я Шишаєва Олексан-
дра Федоровича, вважати недійсним.

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

№ 373. КУПЛЮ ГАРАЖ. Тел. 401-39-19, 
067-7659992.

№ 391. ПАСЕКА КАРАУШ А.А. ПРЕД-
ЛАГАЕТ МЕД И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ 
ПЧЕЛОВОДСТВА. ОЗДОРОВЛЕНИЕ В 
ЛЕЧЕБНЫХ УЛЬЯХ ПОСЛЕ 5 МАЯ. Тел. 
067-5846914, 098-4112820.

№ 336. До уваги мешканців м. Кривий 
Ріг! Комунальне підприємство «Криворіж-
автотранс» надає послуги по проведен-
ню обов’язкового технічного контролю 
стану транспортних засобів для під-
приємств та суб’єктів підприємницької 
діяльності за адресою: вул. Аляб’єва, 1 
(район 173 кв.). Телефони: (0564) 66-30-
61, 66-10-17.

№ 338. Энергичные пенсионеры, без-
работные! Работа в офисе, дружный 
коллектив. Доход постоянный. Тел. 098-
1915905.

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

№ 350. РУКОВОДИТЕЛЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК. 
Тел. 098-7894818.

№ 395. Открыто рабочее место офис-
ного характера: прием телефонных 
звонков, ведение деловой документа-
ции. Тел. 066-3655712.

№ 403. Работа в офисе для домохозяек. 
Без о/р. Доход выше среднего. Тел. 096-
1133466.

№ 404. Нужен сотрудник с о/р в 
военных структурах. Оплата высокая. 
Тел. 096-1133466.

№ 420. Нужен оператор звонков. Тел. 
096-4128990.

№ 432. Прочти! Вы работали на пен-
сию? Теперь пусть имидж работает на 
Вас. Офис! График 5/2. Тел. 097-5624027.

№ 431. Работа для сотрудников 
«Арселора» с опытом работы на ИТР-
должностях. Тел. 067-5447566.

№ 428. На постоянную работу срочно 
требуются: сотрудник по заключению 
договоров, диспетчер. Можно без опыта 
обучения. От 22 лет. Грамотная речь, 
ответственность, график полный, доход 
2500 – 3200 грн. Тел. 098-9073248.

№ 130. Строительному предприятию 
для выполнения строительно-монтажных 
работ требуются рабочие по специально-
стям: эл. газосварщики, газорезчики, бе-
тонщики, монтажники ж/б конструкций. 
Опыт работы по специальности. Инфор-
мация по тел. (056) 406-48-43, (056) 406-
48-45, 096-2488843, 067-2841984. Адрес: 
г. Кривой Рог, ул. Г. Романовой, 1.

№ 129. Радиошкола ОСОУ про-
водит набор на платные курсы: 1. 
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 2. 
Оператор 1-С: предприятие. 3. Секре-
тарь руководителя (делопроизв., ПК). 
4. Радиомеханик по ремонту цвет. ТВ. 
5. Электрогазосварщик. 6. Электромон-
тер. 7. Машинист холодильного обору-
дования. Для учащихся школ и ВУЗов 
по выходным дням работает УПК: 1. 
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet) 2. 
Секретарь руководителя (делопроиз-
водство, ПК). Адреса: ул. Телевизион-
ная, 10 (ост. «Автовокзал»), тел. 71-23-
84, 067-6386564. Филиал: ул. Щорса, 35 
(ост. «Пл. Толстого»), тел. 36-33-10. Лиц. 
МО Украины № 582911.

Адміністра-
ція, педко-
лектив та учні 
КЗШІ № 4 гли-
боко сумують 
та співчува-
ють рідним 
і близьким з 
приводу тяж-
кої втрати – 
смерті

КАДНІКОВОЇ
Санії Гашиївни

(25.04.1945р. – 6.04.2013 р.)

ветерана педагогічної праці, та-
лановитого і творчого організато-
ра, чуйної та щирої душі людини.

Заява про намір
У зв'язку з необхідністю отримання дозволу на викиди в атмосферне пові-

тря ПРАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» проводить інвентаризацію джерел ви-
кидів та розроблення Обгрунтовуючих матеріалів для отримання дозволу 
на викиди.

Основний вид діяльності – виробництво хліба та хлібобулочних виробів.
ПРАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» знаходиться на території Дніпропетровської 

області, м. Кривий Ріг, вул.50 років Жовтню,17.
У рамках розроблених обгрунтовуючих матеріалів на ПРАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ХЛІ-

БОЗАВОД» очікувані викиди забруднюючих речовин становлять 990,00 т на рік.
За межами санітарно-захисної зони перевищення викидів забруднюючих речо-

вин немає.
Непередбачених наслідків і суттєвих змін в області екології не очікується.
Зауваження та пропозиції надсилати до Виконавчого комітету Криворізь-

кої міської ради за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1.

Інформація для споживачів ТОВ «Екоспецтранс» про перелік послуг 
з перевезення та захоронення відходів, структуру тарифів

ТОВ «Екоспецтранс» згідно з наказом Мінрегіонрозвитку від 30.07.2012 № 390 «Про затвердження Порядку 
доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну 
цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» 
повідомляє про наміри коригувати тарифи на послуги з вивезення побутових відходів для всіх груп споживачів.

Діючі на теперішній час тарифи на послуги ТОВ «Екоспецтранс» встановлені з 15 січня 2011 року.
Тариф для населення коригується:
– багатоквартирних будинків – з 7,13 грн. на 9,11 грн. на одного мешканця в місяць;
– приватного сектору – з 7,81 грн. на 9,98 грн. на одного мешканця в місяць.
Тарифи для бюджетних організацій та установ: вивезення за 1 м3 – з 32,52 грн. на 41,82 грн., у т.ч. захоро-

нення за 1 м3 – з 6,65 грн. на 11,22 грн.
Тарифи для інших організацій та установ: вивезення за 1 м3 – з 36,96 грн. на 54,72 грн., у т.ч. захоронення 

за 1 м3 – з 7,56 грн. на 12,90 грн.
Причинами коригування тарифів є підвищення цін на пально-мастильні матеріали, збільшення розмірів мі-

німальної заробітної плати, а також зміни податкового законодавства в частині сплати екологічного податку.  
З більш детальною інформацією про розміри, структуру тарифів та планові витрати за елементами споживачі 
можуть ознайомитись на сайті ТОВ «Екоспецтранс»: www.ecospectrans.com.ua.  Зауваження та пропозиції щодо 
тарифів на послуги з перевезення та захоронення побутових відходів фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань 
приймаються до 30 квітня 2013 року за адресами:  ТОВ «Екоспецтранс»: 50007, Дніпропетровська область, м. 
Кривий Ріг, вул. Іллічівська, 2г;  Телефон (приймальня): 92-27-32,  УБЖП виконкому Криворізької міської ради: 
50101, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл.Радянська, 1. Телефон (приймальня): 440-02-38.

До уваги мешканців м. Кривого Рогу
ТОВ «Криворіжбудшлях», розташоване по пр. Карла Маркса, буд. 32 в 

Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, має наміри отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин при експлуатації топкової. В результаті 
обстеження джерела викиду з наступним розрахунком кількості забрудню-
ючих речовин, встановлено, що від цього джерела в атмосферне повітря 
надходить 2 найменування найбільш поширених забруднюючих речовин: 
оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту) в кількості 0,016 т/рік, оксид 
вуглецю – 0,018 т/рік, в загальній кількості 0,034 т/рік. Загальна кількість 
забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, складає 
0,034 т/рік.

ТОВ «Криворіжбудшлях» зобов’язується дотримуватись природоохо-
ронного законодавства при експлуатації джерел викидів забруднюючих 
речовин.

З питаннями та побажаннями, про наміри ТОВ «Криворіжбудшлях» 
отримати дозвіл на викиди можна звертатись до управління еколо-
гії виконкому Криворізької міської ради за адресою: м. Кривий Ріг, пл. 
Радянська, 1, тел. (0564) 74-56-41, 92-13-63.

Різне

Відділ освіти Центрально-Міської 
районної у місті ради, педагогічний 
колектив Криворізької загальноосвіт-
ньої школи I-III ступенів № 8 та педа-
гогічна громадськість міста глибоко 
сумують з приводу смерті доброї, му-
дрої людини – колишнього вчителя 
української мови та літератури

МОЛОЖОН Марії Марківни
і висловлюють щирі співчуття ро-

дині. Марія Марківна назавжди зали-
шиться в серцях і пам’яті її колег, учнів 
та вдячних випускників.

Рідні та близькі
 з глибоким 

сумом сповіщають, 
що 6 квітня на 76 

році пішов із життя

САМОЛЕВСЬКИЙ
Володимир 

Олександрович
(10.03.1938 р. – 6.04.2013 р.)

Навіки спочили натруджені руки,
Бо легкого хліба в житті ти не їв.
Із змалку й до скону любив ти роботу,
За що і ордени ти свої заслужив.
Хоч зірка життя твого відгоріла.

Похований в Одесі. Просимо всіх, 
хто знав і поважав Володимира Олек-
сандровича, пом’яніть добрим сло-
вом.

Вітаємо!

Òåë. 098-487-43-53Òåë. 098-487-43-53

Пенсионерам 
и постоянным 
клиентам

БЫСТРО, НЕДОРОГО

Услуги

ñêèäêà 10%

по откачке 
сливных ям 
и туалетов

ООО «ЭТЕЛЬ-БУД»

Утепление стен
Ремонт межпанельных швов

Тел. (056) 443-03-53, 096-2166025.

Відокремлений структурний підрозділ «Колійна машинна станція № 80» ДП 
«Придніпровська залізниця», який розташований за адресою: 50054, Дніпро-
петровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Вахрушева, бу-
динок 37, сповіщає про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
до атмосферного повітря, згідно з Постановою КМУ № 302 від 13.02.2002 р.

Основна діяльність ВСП «Колійна машинна станція № 80» – оздоровлення заліз-
ничної колії для забезпечення безпечного та безперервного руху поїздів з встанов-
леними швидкостями, підвищення пропускної здатності залізниці. Відповідальним 
за охорону навколишнього природного середовища на структурному підрозділі є 
головний інженер Бабцов А.С., тел. (0564) 408-65-70.

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 
викидів складає 0,908 т/рік.

Основні джерела забруднення: горн кузні, пост фарбування, пост різки металу, 
гаражі автотранспорту, заточні верстати, деревообробні верстати, склад зберіган-
ня вугілля, ємність зберігання шлаку, пост зарядки акумуляторів, ємності для збері-
гання пально-мастильних матеріалів, котли пасажирських вагонів.

Основні забруднюючі речовини: оксид вуглецю, оксиди азоту (оксид та діоксид) 
у перерахунку на діоксид азоту, діоксид сірки (діоксид та триоксид), в перерахунку 
на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-
ційованих за складом; вуглецю діоксид; залізо та його сполуки (у перерахунку на 
залізо), манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, ксилол, немета-
нові леткі органічні сполуки (НМЛОС) в т.р. уайт-спірит, сірководень, ацетон, арсен 
та його сполуки в перерахунку на арсен; хром та його сполуки в перерахунку на 
триоксид хрому; мідь та її сполуки в перерахунку на мідь; ртуть та її сполуки в пере-
рахунку на ртуть; нікель та його сполуки в перерахунку на нікель; свинець та його 
сполуки в перерахунку на свинець; цинк та його сполуки в перерахунку на цинк.

Санітарно-захисна зона складає 50 м. Найближче до межі санітарно-захисної 
зони знаходяться присадибні ділянки, які розміщуються зі східної сторони на від-
стані 8 м. Максимальна приземна концентрація на межі СЗЗ складає 0,86 ПДК.

Викиди забруднюючих речовин відповідають техрегламенту та проектним по-
казникам, що відповідає вимогам природоохоронного законодавства.

Громадські організації та приватні особи можуть звернутися з зауважен-
нями та пропозиціями в місячний термін на адресу: 50101, Дніпропетровська 
область, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1. Управління екології виконкому Криво-
різької ради, тел. (0564) 92-13-63, 74-56-41.

Чепрак Надежду Степановну
15 àïðåëÿ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Целуем 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 мужа, внуков, правнуков и детей.

ВСП «Криворізька дистанція колії ПЧ-12» повідомляє про свої наміри отри-
мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для 
існуючих джерел в обсязі 0,442 т/рік. Адреса підприємства: 50048, Дніпропе-
тровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Транспортна, 57а.

Підприємство розташоване на одному промисловому майданчику і налічує 10 
джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них 7 – організова-
них та 3 – неорганізованих.

Проведений аналіз результатів розрахунку забруднення атмосфери показав, що 
приземна концентрація забруднюючих речовин не перевищує санітарні норми.

З пропозиціями та зауваженнями щодо намірів підприємства можна звертатися 
до відділу екології виконкому Криворізької міської ради (пл. Радянська, 1, кімн. 402, 
тел. 92-13-63).

Про намір отримання дозволу
Для дотримання вимог природоохоронного законодавства України КПТМ 

«Криворіжтепломережа» має намір отримати дозволи на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря котелень і допоміжних виробництв, 
розташованих на території м. Кривого Рогу (кот. «ПЗРК», кот. «КГГМК», 
кот. «Ленінська», кот. «Гігант», кот. «Центральна», кот. «ПівнГЗК №1», кот. 
«ПівнГЗК №2», кот. «Родіна»).

Утворення і виділення забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваєть-
ся при експлуатації опалювального обладнання, яке розміщене в котельнях, та об-
ладнання допоміжних виробництв. Основними джерелами виділення забруднюю-
чих речовин є водогрійні газові котли КВ-ГМ-100, ПТВМ-100, КВ-ГМ-50, ПТВМ-50 та 
парові газові котли ДКВР-20/13,ДКВР-10/13,ДКВ-10/13.

В результаті експлуатації опалювального обладнання і обладнання допоміжних 
виробництв в атмосферне повітря будуть викидатися забруднюючі речовини, за-
гальна кількість яких становить 288840,45 т/рік (в т.ч. азоту діоксид - 266,78 т/рік, 
вуглецю оксид - 100,44 т/рік), а також здійснюються викиди парникових газів і важ-
ких металів (ртуть).

Аналіз результатів розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря показав, що перевищень гранично допустимих концентрацій 
на межі житлової забудови не спостерігається.

КПТМ «Криворіжтепломережа» зобов'язується і надалі дотримуватися вимог 
чинного природоохоронного законодавства. У разі виникнення питань або пропо-
зицій звертатися до управління екології міськвиконкому за тел. 92-13-63, 74-56-41. 
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КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

станом на 15.04.2013 р. 
(грн. за 100 од.)

Курси валют

СПІВПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 2 11846.00
4 129 257.00
3 2879 19.00
2 24522 6.00

номер розіграшу 1254 
виграшні номери 13.04.2013 

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.

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

12:00 1 1
15:00 1 1
18:00 1 1
21:00 1 1

 16.04.2013 17.04.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ 
ПРОГНОЗ 
по Кривому Рогу
16-17 квітня

Магнітні бурі

Калейдоскоп
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Знай наших!

Таких і беруть в карвінгісти!
Розмаїта талантами криворізька земля. І спортивними, і співочими, 
і рукомесними. Цього разу маємо приємну нагоду порадіти з перемоги 
наших землячок у ІІ Відкритому міжнародному чемпіонаті України 
з карвінгу і I Всеукраїнському чемпіонаті з карвінгу, які днями відбулися 
в столичному виставковому центрі.

У престижних змаганнях карвінгістів, ор-
ганізованих за рекомендацією Всесвітньої 
асоціації кулінарних спілок (WACS), взяли 
участь майстри з України, Німеччини, Вір
менії, Росії та Узбекистану. Нашу країну 
представляли різьбярі з Кривого Рогу, Доне-
цька, Сімферополя, Києва.

Треба відзначити, що мистецтво карвінгу 
лише набирає обертів у країні, а криворізькі 
різьбярі вже демонструють досконале воло-
діння технікою фігурного різьблення овочів 
та фруктів. До нашого міста перемогу при-
везли одразу три учасниці. В індивідуальних 

змаганнях «Скульптура 3D» 
кращою була визнана робо-
та криворожанки – викла-
дача студії карвінгу Центру 
професійної освіти і на-
вчання Наталії Семенової. 
У номінації «Онлайн» (різь-
блення на очах у публіки) 2 
місце у міжнародному чем-
піонаті і 3 місце у всеукра-
їнському посіла обдарована 
учениця того ж таки центру 
Юлія Носова. Серед учнів 
бронзову медаль отримала 
юна криворожанка Ірина 
Пащенко. Для червоно-
гірничан ця перемога тим 

прикметніша, що минулої осені ми 
мали за честь разом з талановити-
ми майстринями провести спіль-
ний чемпіонат з карвінгу в Кривому 
Розі.

– Журі складалось із авторитетних осо-
бистостей: президента Академії карвінгу 
Юрія Дяченка, віцепрезидента Марії Чер-
нець, президента Асоціації карвінгістів Ан-
тона Орловського, – поділилась враження-
ми золота медалістка Наталія Семенова. – Я 
вирізала фігури з редьки, гарбуза і дайкона 
(різновид редьки). Роботи учасників відріз-

нялися високим рівнем майстерності, але 
особливо вразили композиції донеччанки 
Тетяни Чайковської, якій по праву дісталось 
Гранпрі чемпіонату. Попри те, що вони не 
цілком відповідали правилам і критеріям 
виконання робіт, фаховий рівень її компо-
зицій приголомшив і заворожив присутніх.

Усі учасники чемпіонатів були нагоро-
джені ексклюзивними кубками і диплома-
ми вітчизняної Академії карвінгу. А їхні 
композиції (загалом 242) склали найбільшу 
різьблену експозицію в Україні. Кращі робо-
ти були занесені до Книги рекордів України.

Тетяна ДРЄЄВА. 
Фото з архіву Наталії СЕМЕНОВОЇ

Заявление 
об экологических последствиях деятельности

Реконструируемая автомойка расположена на территории нижнего гаража авто-
транспортного цеха ОАО «ЮГОК» в пределах основной промплощадки комбината и 
промышленной зоны Ингулецкого района г. Кривой Рог.

Эксплуатация объекта проектирования с уче-
том принятых мероприятий по обеспечению 
нормативного состояния окружающей среды и 
ее безопасности приведет к следующим оста-
точным воздействиям:

– отведение производственных стоков (6.66 
м3/ч) предусматривается в производственную 
канализацию и далее в систему очистки и ре-
циркуляции. После определенного периода (до 
50 циклов) отработанную воду предусматрива-
ется использовать для пылеподавления на ав-
тодорогах карьера ОАО «ЮГОК»;

– отведение хозяйственнобытовых стоков 
(0.575 мг/сутки) предусматривается в существу-
ющие внутриплощадочные сети канализации;

– производственные и хозяйственнобыто-

вые отходы предусматривается передавать на 
утилизацию специализированным организа-
циям.

Руководство предприятия обязуется обеспе-
чить монтаж и эксплуатацию оборудования в 
соответствии с проектом и с соблюдением тре-
бований природоохранного законодательства 
Украины.

Общественное обсуждение по проекту состо-
ится 16.05.2013 г. в 10 часов по адресу: г. Кривой 
Рог, ул. Переясловская, 1.

Предложения и замечания можно направ-
лять по вышеуказанному адресу или в управ-
ление экологии Криворожского горисполкома 
(г. Кривой Рог, пл. Советская, 1, тел.: 74-56-
41.92-13-63).

17.05.2013 о 15.00 в залі засідань виконкому Саксаганської районної у місті ради відбудуться громадські слухання з об-
говорення містобудівної документації: «Детальний план території під реконструкцію автомийки, станції технічного 
обслуговування автомашин із прибудовою на вул. Бикова, 29, в Саксаганському районі».

Детальний план території розроблений ДП «ДПІ «Кривбаспро-
ект». Підставою для розроблення вищезазначеної документації 
є рішення Криворізької міської ради від 24.10.2012 № 1457 «Про 
розробку детальних планів території».

Детальним планом території запроектована земельна ділянка 
площею 0,3316 га під реконструкцію автомийки, станції технічного 
обслуговування автомашин із прибудовою за рахунок забудованих 
земель комерційного використання площею 0,1619 га, які на підста-
ві договору оренди від 7.09.2009 № 040910800758 перебувають у 
користуванні гр. Цюпи Т.І. та гр. Самойленко Т.А., та інших відкритих 
земель площею 0,1697 га, не наданих у власність та користування. 
Земельна ділянка під розміщення запланованого об’єкта розташо-

вана в межах «червоних» ліній вулиці Бикова. Зміна меж «червоних» 
ліній та ліній регулювання забудови не передбачається.

Детальний план території погоджений згідно з вимогами чин-
ного законодавства України.

З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним 
матеріалом, можете ознайомитись в управлінні містобудування і 
архітектури виконкому міської ради – каб. 518, тел. 74-37-65, пл. 
Радянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної до-
кументації пропонуємо надавати в управління організаційно-про-
токольної роботи виконкому міськради (каб. 122, тел. 440-04-01, 
пл. Радянська, 1, 50101) до 16.05.2013.

Теща їде на ро-
вері, зять питає:

– Мамо,ви 
куди?

– На цвинтар.
– А ровер назад хто при-

тягне?
* * *

– Слухай, що в цю суботу 
робиш?

– Та з сином на природу йде-
мо. Будемо змія в повітря за-
пускати! А ти?

– Та в принципі та ж про-
грама: їду тещу в аеропорт 
проводжати…

* * *
– Коханий, не підкажеш, що 

це за корова з тобою на фото?
– Сестра.
– Ой, така симпатичнень-

ка.
* * *

Чоловік приходить додо-
му вранці, жінка питає: «Де 
був?» – «У друга ночував». Вона 
дзвонить 10-ом його друзям. У 
6-ти ночував, у 4 – ще спить.

* * *
– Лікарю, у мене депресія.
– Ну що я можу Вам пора-

дити… Найкращі ліки – пори-
нути з головою в роботу!

– Але я замішую бетон, лі-
карю!

* * *
– Пробачте, але я видалив 

вам здоровий зуб. Доведеться 
тепер видалити ще і хворий.

– Нічого – нічого… Добре, 
що ви не окуліст!

Оголошення Усміхніться

14 15 33 35 36 41 Золота медалістка чемпіонату  
Наталія Семенова

Криворізькі майстри – одні з кращих!

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,842 1043,2464

УкрСиббанк   
440-41-21

810,00 25,30 1049,00

814,50 26,40 1075,00

Приватбанк  
401-91-51

811,00 25,70 1052,00

815,00 26,40 1072,00

Промінвест- 
банк  
409-40-20

810,50 25,70 1053,00

814,90 26,40 1074,00

Райффайзен  
Банк Аваль  
404-39-39

810,00 25,70 1042,00

814,50 26,70 1080,00

Форум  
92-26-91

810,00 25,80 1043,00

814,20 26,80 1076,00

Південкомбанк 
92-89-51

810,30 25,30 1050,00

813,80 26,20 1075,00

Укрексімбанк 
90-10-26

811,00 25,70 1052,00

814,50 26,30 1067,00

Погода
Ср. 17.04

 +8…+12°С +15°С
Північно-західний,  
3-6 м/сек

Чт. 18.04
  +8…+12°С +15°С
Північно-західний,  
3-5 м/сек

Усміхніться
Решили синоптиков расстре-

лять за то, что ни один их прогноз 
не сбылся, привели на площадь. На-
род выражает полный одобрямс. 
Барабанная дробь.

И вдруг мужик из толпы орет:
– Стойте! Не надо их расстре-

ливать! Они еще могут принести 
людям пользу!

Главный судья (в сомнениях):
– Вы думаете? И что вы пред-

лагаете?
– Предлагаю их повесить! 

Пусть хоть направление ветра 
показывают... 
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