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g Реклама Шановні мешканці міста, 
прилеглих районів та селищ!

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

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

За детальною інформацією 
звертайтесь до консультантів 
кредитного центру за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 
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 замовленні вікон за даною 
програмою доставка, монтаж та 
демонтаж висококваліфікова-
ними спеціалістами підприєм-
ства «ВІКНОПЛАСТ» виконується 
БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам та 
пенсіонерам надається додатко-
ва знижка 2%.

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

У разі виникнення зауважень 
щодо якості обслуговування, 
ви можете звернутись до конт-
ролюючого керівництва у м. Кри-
вий Ріг за тел. 097-289-22-22 чи у 
м. Києві за тел. 044-466-26-66.

Телефон офіційної гарячої лінії у м. Кривий Ріг: (056) 401-33-44.

Читайте 5 стор.  _________________________________________________________________________________________________ Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g У міській раді

Засідання  
постійних  
комісій
Вчора відбулося спільне 
засідання постійних 
комісій Криворізької 
міської ради.  
Його провів міський  
голова Юрій Вілкул.

Депутати узгодили порядок 
денний наступного пленарного 
засідання XXIV сесії Криворізь-
кої міської ради VI скликання. 
На нього винесено 67 питань. Зо-
крема, планується затвердити звіт 
про виконання міського бюджету 
за 1 півріччя 2012 року. Крім того, 
планується внести зміни в рішення 
щодо затвердження Програми роз-
витку місцевого самоврядування 
в Кривому Розі та Програми під-
тримки багатодітних сімей та дітей 
пільгових категорій, у Програму 
соціального захисту окремих кате-
горій мешканців міста і Програму 
розвитку та утримання житлово-
комунального господарства.

Далі народні обранці продовжи-
ли роботу в постійних комісіях.

Володимир СКІдАНОВ.

Повага до праці – воскресне, трудитись у полі – почесно. 
І буде пишатися син, що батько його – селянин!

Тел. 067-743-79-02. e-mail: reklama@rminer.dp.ua

Рекламний відділ «ЧГ»
понеділок-четвер з 9.00 до 18.00; 

п’ятниця з 9.00 до 17.00

g Цифри та факти
Хлопчики переважають

За даними міського управління статистики, минулого тижня в 
місті народилося 175 немовлят. Серед новонароджених переважа-
ють хлопчики, яких з’явилося на світ 102, а дівчат куди як менше 
– 73.

Крім того, протягом тижня стало на шлюбний рушник 103 пари, 
натомість 30 офіційно розірвали свої сімейні стосунки.

Підготував Володимир СКІдАНОВ.
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g  Знай наших!

Подробиці

Перший заступник голови дніпро-
петровської облдержадміністрації Вячеслав 
Задорожний вручив директору державно-
го підприємства «державний інститут по 
проектуванню підприємств гірничорудної 
промисловості «Кривбаспроект» Володими-
ру Перегудову високу державну нагороду. 

Згідно з Указом Прези-
дента України про відзна-
чення державними наго-
родами України з нагоди 
Дня працівників металур-
гійної та гірничодобувної 
промисловості йому при-
своєно почесне звання 
«Заслужений діяч науки і 
техніки України».

Ця висока нагорода сим-
волізує визнання Володи-
мира Володимировича як 

професіонала і людини, 
чия трудова діяльність та 
авторитет сприяють ста-
більності й розвитку рід-
ної держави.

Вячеслав Задорожний 
побажав йому міцного 
здоров’я, оптимізму та 
впевненості, життєвих сил 
і творчої наснаги в ім’я по-
дальшої розбудови Криво-
ріжжя та України.

_________________________________________________________________________________ Гаяне УдОВеНКО.

Вячеслав Задорожний вручив  
високу нагороду Володимиру Перегудову

g Актуальна тема

Спрацювати на випередження небезпеки
Нинішнього року на території України вже 
сталося більше сотні надзвичайних ситуацій, 
переважно техногенного характеру, а також 
зафіксовано понад 34 тисячі пожеж, в яких 
загинуло більше півтори тисячі людей, у тому 
числі й 54 дитини. 

Такі дані навів полковник 
служби цивільного захис-
ту України, керівник комісії 
з Міністерства надзвичай-
них ситуацій Олег Огород-
нік, який разом з колегами 
прибув для перевірки стану 
цивільного захисту Криво-
ріжжя. Під час наради з цьо-
го приводу міський голова 
Юрій Вілкул зазначив, що по-
дібні перевірки повинні про-
водитись щонайменше раз на 

п’ять років. Минула була про-
ведена в 2007-му, тож нині 
прийшов час для чергової.

– На Кубані, де недавно тра-
пилось лихо з великою водою, 
своєчасно не спрацювала сис-
тема оповіщення, – зауважив 
О. Огороднік. – А коли б люди 
були вчасно попереджені про 
загрозу, що насувається, то 
можна було спрацювати на 
випередження й значно змен-
шити кількість жертв чи й 

узагалі їх уникнути. Натомість 
хвиля висотою до семи метрів 
несподівано накрила те міс-
течко, спричинивши жертви 
та чималі руйнування. Люди-
на не може протидіяти розгу-
лу стихії, але ми повинні по-
передити її наслідки. Заради 
чого й проводиться відповід-
на перевірка стану готовності 
системи цивільного захисту 
по всій Дніпропетровщині й, 
зокрема, у Кривому Розі та-
кож.

– Членам комісії потрібно 
надати всю необхідну допо-
могу під час їх роботи, – під-
креслив Ю. Вілкул. – А в разі 
виявлення недоліків у системі 

захисту людей ужити всі за-
ходи задля унеможливлення 
небезпеки для криворіжців, 
з якого боку вона б не загро-
жувала. Бо, як на мене, після 
перевірки, коли надана фахо-
ва допомога спеціалістів, не 
тільки почуваєшся краще, а й 
спиш спокійніше.

Перевірка триватиме впро-
довж певного часу, після чого 
буде складений відповідний 
акт про всі аспекти цивіль-
ного захисту регіону, котрий 
для вжиття необхідних захо-
дів буде опісля переданий на 
розгляд українського уряду та 
його керівника Миколи Аза-
рова.

_____________________________________________________________________________________ едуард БІлиК.

g Назустріч Олімпіаді

«Передай вогонь Перемоги!»
Уже наступного тижня в Лондо-

ні розпочнеться літня Олімпіада, в 
якій візьмуть участь і двоє криво-
ріжців – боксер Євген Хитров та 
кульовий стрілець Денис Кушніров. 
А днями в Кривому Розі побував 
символічний олімпійський вогонь, 
який центральними вулицями й 
проспектами пронесли кращі лег-
коатлети регіону. Відбулося це в 
рамках акції «Передай вогонь Пе-
ремоги!», ініційованої президентом 
Національного олімпійського комі-
тету України Сергієм Бубкою та під-
триманої в усіх куточках країни. 

У своєму зверненні щодо цьо-

го С. Бубка зазначив, зокрема, 
що «через кілька днів увесь світ 
стане свідком наймасштабнішого  
спортивного дійства – справж-
нього свята непереможності духу, 
сили волі та прагнення до пере-
моги – Ігор ХХХ Олімпіади в Лон-
доні! Естафета олімпійського вог-
ню – це славна традиція, яка існує 
протягом багатьох років і симво-
лізує дружбу, мир та єднання нав-
коло цінностей олімпізму. Запа-
літь олімпійський вогонь у своїх 
серцях! Вболівайте за олімпійську 
збірну України! Підтримайте її на 
шляху до нових перемог!»

__________________________________________________________________________________________________________________  едуард БІлиК. Фото автора.

g Оновлення

У Кривому Розі  
встановлять пам’ятник 
злиттю річок –  
Саксагані та Інгульця

Невдовзі в парку імені Газети «Правда» 
з’явиться пам’ятник злиттю двох річок – Саксагані 
та Інгульця. Про це нещодавно повідомила голо-
ва Центрально-Міської райради Ірина Салтовська.

– На даний час у «Кривбаспроекті» знаходиться на роз-
гляді проект пам’ятника злиттю двох річок, – розповіла 
журналістам Ірина Петрівна. – Його розробив відомий 
криворізький скульптор Олександр Васякін, Почесний гро-
мадянин Кривого Рогу. Пам’ятник буде зроблено з бронзи. 
Він розташовуватиметься навпроти човнової станції.

Також, окрім паркової зони, у Центрально-Міському 
районі вже найближчим часом розпочнеться благо-
устрій державної пам’ятки, розташованої на берегах Ін-
гульця, – «Скель МОДРу». За словами Ірини Салтовської, 
на скелях будуть ліквідовані стихійні звалища, сміття на 
яких накопичувалося останні 25 років. 
_________________________ Андрій РОЙКО.

g Варто знати

Путівка на відпочинок 
Нині літо в розпалі, тож чимало городян ще 

тільки планують свою відпустку. Допомогти ре-
алізації таких планів може й Фонд соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатнос-
ті. 

Як інформує Криворізька міжрайонна виконавча ди-
рекція фонду страхувальників та працюючих страхова-
них осіб, у наявності є путівки на санаторно-курортне 
лікування з терміном заїзду в серпні-вересні ниніш-
нього року для лікування органів опори та руху, нерво-
вої системи та хребта, яке надається в таких санаторіях 
Дніпропетровщини – «Дніпропетровському», «Славу-
тичі», «Сонячному», а також у «Донбасі» (Слов’янський 
курорт) та «Приазовкурорті» (Запоріжжя). Водночас 
наявні путівки для лікування органів травлення в са-
наторіях «Бермінводи» (Харківщина) та «Новомосков-
ському» (Дніпропетровщина) й урологічних проблем 
на базі «Трускавецькурорту». 

Повідомляється також про можливість замовлення 
додаткових путівок на вересень 2012 року до таких 
санаторіїв: «Бермінводи», «Побєда» (Євпаторія), «При-
кордонник» (Ялта), «Україна» (с. Ворзель), «Феофанія» 
(Київ), «Приазовкурорт» та «Україна» (Хмельницька 
обл.).

Довідки за телефонами: 26-07-34, 26-07-36, 94-14-46 
або 74-50-64.
___________________________ е. МІСЦеВиЙ.Відділ ведення державного реєстру виборців виконкому Саксаганської районної у місті ради.

g до уваги
Шановні виборці Саксаганського району!

Використайте своє право на пере-
вірку та уточнення персональних да-
них, внесених до Державного реєстру 
виборців. Зверніться до відділу ве-
дення Державного реєстру виборців 
для усунення можливих неточностей у 
персональних даних чи виборчій адре-
сі, внесених до бази даних Реєстру.

Відділ ведення Державного ре-
єстру виборців знаходиться у при-

міщенні виконкому Саксаганської 
районної у місті ради за адресою: 
вул. Мелешкіна, 32, 2 поверх, кімн. 
201, 202, звертатись з понеділка по 
п’ятницю, з 8.30 до 17.00, перерва з 
12.30 до 13.00.

При зверненні до відділу ведення 
Державного реєстру виборців наяв-
ність паспорта громадянина України 
обов’язкова.

До уваги виборців постійно нездатних 
пересуватись самостійно!

Відділ ведення Державного реєстру виборців ви-
конкому Саксаганської районної у місті ради щоденно 
з 9.00 до 17.00 (крім суботи та неділі) за телефоном 
64-14-38 надає консультації виборцям, постійно не-
здатним пересуватись самостійно, з питань уточнення 
їх персональних даних, внесених до бази даних Дер-
жавного реєстру виборців та наявності відмітки «не-
здатний пересуватись самостійно».
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g людина і суспільство

«є досвід, є енергія, є сили...»
Чимало знайомих облич побачив депу-
тат дніпропетровської облради, голова 
постійної комісії з питань будівництва, 
транспорту, зв’язку та благоустрою Юрій 
любоненко, завітавши минулого четверга 
на нараду об’єднаної організації ветеранів-
залізничників Криворізької дирекції 
залізничних перевезень Придніпровської 
залізниці, що відбулася в довгинцівському 
районі. Адже саме в довгинцевому він – 
потомствений залізничник, який згодом 
очолював і цей район, і місто, – народився і 
виріс, багато років працював...

Того дня на нараді, участь 
в якій взяв і голова міської 
ветеранської організації 
Микола Дабіжа, обговорю-
валося питання виконання 
укладеного в згаданій ди-
рекції колективного дого-
вору – в частині соціально-
го захисту ветеранів. А ще 
– ветерани-залізничники 
звернулися до Юрія Лю-
боненка з проханням дати 

згоду на висунення його 
кандидатури для участі у 
виборах до Верховної Ради 
(по 32 одномандатному 
округу, який включає в себе 
Довгинцівський і значну 
частину Саксаганського ра-
йону).

Як зазначила, спілкую-
чись із журналістами пе-
ред початком заходу, голова 
ради об’єднаної організації 

ветеранів-залізничників 
Криворізької дирекції заліз-
ничних перевезень Антоні-
на Мельникова, Юрій Лю-
боненко багато зробив для 
району та його мешканців. 
Допомога в ремонті вокзалу 
й Центру дитячої та юнаць-
кої творчості «Дружба», Па-
лацу спорту «Локомотив», 
три тролейбусні маршрути, 
що з’явилися за його під-
тримки, благоустрій тери-
торій – це лише невелика 
частина здійсненого. Від 
імені своїх товаришів вона 
висловила сподівання, що 
Юрій Вікторович, який за-
вжди дбав про людей праці, 
захищав інтереси ветеранів, 
робитиме це й надалі, тіль-
ки на більш високому рів-
ні. Ця думка неодноразово 
звучала і безпосередньо під 
час зустрічі – у численних 
ветеранських виступах.

У свою чергу, Юрій Лю-
боненко наголосив, що без 
роботи залізничників не-
можливе життя промисло-
вого Кривбасу, і підкрес-
лив, що в разі обрання до 
українського парламенту 
буде представляти там їхні 

інтереси – з належним фа-
ховим підходом. Йшлося 
і про фінансування міста 
відповідно до його еконо-
мічного внеску в розвиток 
країни, подолання еколо-
гічних проблем, підтримку 
ветеранів... Вирішенню цих 

та багатьох інших важли-
вих питань Юрій Вікторо-
вич і планує присвятити 
свої сили, енергію та досвід. 
Тим більше, що балотува-
тиметься він як мажори-
тарник, а це означає більш 
тісний зв’язок з виборцями.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ Олена ТАРАСиК.

g Відроджуємо народні традиції

Не пропустіть II Криворізький  
міський фестиваль меду
Велелюдне святкове дійство проходитиме з 10-ї ранку  
18 та 19 серпня у сквері відпочинку ім. Артема 
У виконкомі Саксаганської районної у місті ради відбулася велика 
організаційна нарада, на якій ґрунтовно обговорено питання прове-
дення фестивалю меду, започаткованого редакцією газети «Червоний 
гірник» у минулому році під час святкування дня пасічника. 

Вирішено, що фестиваль проходитиме два 
дні – 18 і 19 серпня, починаючи з 10.00, – у за-
тишному сквері відпочинку імені Артема. Го-
ловна мета фестивалю – відродження на Кри-
воріжжі бортництва, об’єднання бджолярів, 
популяризація цілющих продуктів бджільни-
цтва: меду, квіткового пилку, маточного молоч-
ка, прополісу та інших.

У колоритному дійстві візьмуть участь по-
над два десятки найзнаменитіших пасічників 
України, які привезуть криворіжцям виключ-
но натуральні меди: травневий (акацієвий), 
луговий, липовий, гречаний, соняшниковий. 
Свою продукцію пасічники реалізовуватимуть 
зі столиків у гарно прикрашених палатках, в 
українському одязі – вишитих сорочках, у чо-
ловіків на головах будуть солом’яні брилі.

У нинішньому році «фішками» фестивалю 
стануть лікувальний будиночок-вулик пасіч-

ника Олександра Карауша (точнісінько такий, 
як у Президента України Віктора Януковича) і 
чудодійний напій – медовуха (10 сортів).

– Надзвичайно хочеться догодити криво-
ріжцям і гостям міста, влаштувати справді 
народне свято, – зауважує голова оргкоміте-
ту II фестивалю меду в Кривому Розі, пасіч-
ник з діда-прадіда, журналіст «Червоного 
гірника» Микола Крамаренко. – Бу-
дуть на фестивалі лунати українські 
пісні, частівки, проводитимуться 
найрізноманітніші конкурси, ігри, 
а на «Алеї народних майстрів» ви 
зустрінете найталановитіших різь-
бярів, гончарів, вишивальниць. Ми 
люди щедрі і вже підготували для ма-
лечі понад 300 медових подарунків.

Треба особливо наголосити, що 
справжні натхненники медового свя-

та – голова Саксаганської райради 
Валерій Беззубченко та його за-
ступник Світлана Скляр, керівники 

відділів райвиконкому по-
справжньому перейняли-
ся фестивалем і підготов-

ка до нього вже йде повним ходом. 
Сердечне спасибі!

_________________________________________________________________________________ Фото Олександра  ПОРТНЯГІНА.

g Освіта

Кожен 
дев’ятий  
скористався 
електронним 
вступом

Вступна кампанія потро-
ху підходить до завершальної 
фази. Як повідомило управ-
ління преси та інформації 
облдерж адміністрації, в облас-
ті, станом на початок вчораш-
нього дня – 20 липня, до вишів 
І-IV рівнів акредитації подано 
86 тис. 959 заяв від вступників. 

Із них на денну форму на-
вчання подано 80 тис. 973 заяви, 
на заочну – 5 тис. 986. Електро-
нним вступом до вишів ІІІ-IV 
рівнів акредитації скористали-
ся 10 тис. 151 абітурієнт.

Найбільше заяв від абітурі-
єнтів, які бажають отримати 
освіту у вищому навчально-
му закладі ІІІ-IV рівнів акре-
дитації за денною та заочною 
формами навчання, надійшло 
до Дніпропетровського на-
ціонального університету ім.   
О. Гончара (20027), Національ-
ного гірничого університету 
(12410), Національної металур-
гійної академії України (8113), 
Криворізького національного 
університету (8801).

Нагадаємо, на Дніпропетров-
щині за завданням губернатора 
Олександра Вілкула в головно-
му управлінні освіти і науки 
облдержадміністрації працює 
спеціальний оперативний штаб 
з питань вступної кампанії 
(регіональна оперативна при-
ймальня громадян). Завдання 
цього штабу – надати дієву кон-
сультаційну допомогу абітурі-
єнтам. Крім того, у штабі пра-
цює гаряча лінія за номером 
(056) 770-82-42.
 Підготував 

Володимир СКІдАНОВ.

g Общественная инициатива

Обращение органов самоорганизации населения  
к жителям Кривого Рога

Мы, члены территориального комитета № 1, 
территориального комитета № 2 и территори-
ального комитета «Железнодорожный» Дол-
гинцевского района, как и все криворожане, 
хотим чтобы наш славный город Кривой Рог 
был должным образом благоустроен и успеш-
но развивался. 

За последние двадцать лет Кривбасс пре-
образился. Были построены и реконструи-
рованы ряд социально-значимых объектов, 
среди которых реконструкция жилых домов 
по ул. Мелешкина и ул. Кустанайской (все 
жилье передано работникам бюджетной 
сферы), построена вторая очередь скорост-
ного трамвая (который сегодня второй по 
протяженности в Европе), впервые в Укра-

ине были открыты детский приют, общежи-
тие для детей-сирот, дом ночного пребыва-
ния и многое другое. И в сложные 90-е годы, 
и в последующие десятилетия, Кривой Рог 
всегда был с теплом и горячей водой. Это 
и многое другое является заслугой Юрия 
Викторовича Любоненко, который никогда 
не выставлял на показ себя и свою команду, 
который просто работал, защищая интере-
сы каждого жителя Кривого Рога.

Юрий Любоненко и сегодня продолжа-
ет защищать интересы криворожан в Дне-
пропетровском областном совете. По его 
инициативе город благоустраивается, ре-
конструируются целые микрорайоны, ре-
монтируются дороги, облагораживаются 

парки и скверы. Он содействует выполне-
нию областных и городских программ со-
циальной защиты детей, ветеранов войны и 
труда, малообеспеченных слоев населения, 
защиты материнства. 

Сегодня наша страна стоит на пороге важно-
го события – выборов в Верховную Раду. Это 
высший законодательный орган Украины, от 
решений которого зависит настоящее и буду-
щее как нашей страны в целом, так и отдельно 
взятого региона. Юрий Викторович Любонен-
ко – настоящий патриот города, который не 
только знает, а и искренне любит Кривой Рог, 
мы уверенны, что он будет должным образом 
защищать интересы каждого криворожанина 
в Верховной Раде Украины.

Территориальные комитеты №1 и №2, территориальный комитет «Железнодорожный» долгинцевского района.
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На часі

g Твої люди, Криворіжжя

Освіта. І цілого життя замало!
ми живемо в надзвичайну епоху. Безперервні зміни та глобальні 
перетворення є її незаперечною ознакою. Усе змінюється настільки 
швидко, що новенький модний смартфон, придбаний півроку тому, 
сьогодні, виявляється, безнадійно застарів. І ось ми вже чуємо ди-
тячі зітхання – нудно ходити до школи, все необхідне можна дізна-
тися не на шкільних уроках, а у Вікіпедії...

Усі ці зміни вимагають від сучасної 
особистості швидкої реакції, гнучкості, 
готовності до будь-яких перетворень. А 
отже, постає необхідність розвитку кре-
ативного потенціалу як умови успішної 
кар’єри. Окрім суто професійних знань, 
стають важливими також універсальні 
управлінські навички – вміння створю-
вати команду, бути лідером, займатися 
пошуком та аналізом інформації. Це до-
зволяє людині бути мобільною на ринку 
праці, переходити з однієї сфери в іншу. 
Розуміючи ці вимоги сучасності, педа-
гоги-ентузіасти вже давно ведуть пошук 
альтернативних моделей освіти. Та й самі 
учні не бажають просто відсиджувати 
уроки і втрачати дорогоцінний час.

Дуже гостро ці проблеми сучасної осві-
ти зрозумів Анатолій Іванович Соло-
губ, який прийшов на допомогу учням зі  
своєю технологією креативної освіти, що 
поставила в центр освітнього процесу 
саме особистість учня та розвиток його 
творчих здібностей. У рамках цієї систе-
ми учень перетворюється на справжньо-
го дослідника, який сам намагається від-
найти свої методи і способи пізнання на-
вколишнього світу, зрозуміти тенденції, 
природні та соціальні процеси. А процес 
навчання перетворюється на справжнє 

захоплююче наукове дослідження.
Для реалізації своїх ідей Анатолій Іва-

нович у 1990 році заснував у нашому міс-
ті Саксаганський природничо-науковий лі-
цей, який став першим ліцеєм в незалежній 
Україні й першим такого роду експеримен-
тальним закладом Національної академії 
педагогічних наук України. Існування на-
вчального закладу такого типу вимагає ін-
новаційного науково-методичного супро-
воду та злагоджених дій всього педагогіч-
ного колективу. За вирішення цих нагаль-
них проблем і взявся Анатолій Іванович.

З-під його пера виходять монографії, 
ним проводяться дослідження, зокрема – 
філософських та психолого-педагогічних 
засад природничої освіти учнів старшої 
школи. Він впровадив посібник з педа-
гогічної системи самоорганізації особис-
тості учнів старшої школи та узагальню-
вав результати впровадження. Розробив 
нову типологію уроків, яка передбачала 
науково-дослідну діяльність учнів. У 1992 
році як президент Асоціації ліцеїв і гімна-
зій України очолював комісію з розробки 
Положення про ліцеї та гімназії.

Загальний доробок Анатолія Івановича 
за роки науково-педагогічної діяльності 
складають дві монографії, чотири посіб-
ники, понад вісімдесят наукових публі-

кацій у провідних фахових часописах. Як 
педагог-новатор у 1997 році він був обра-
ний членом-кореспондентом Академії пе-
дагогічних наук України. Все це сприяло 
перетворенню Саксаганського ліцею на 
центр екологічного виховання та куль-
турного життя учнівської молоді Криво-
го Рогу.

 Уряд держави і керівництво нашого 
міста високо оцінили діяльність Анатолія 
Івановича. Він був визнаний кращим учи-
телем міста 1984 року, нагороджений ор-
деном Трудової Слави ІІІ ступеня та на-
грудним знаком «За заслуги перед міс-
том» III ступеня.

Але на цьому діяльність педагога-но-
ватора не завершується і Анатолій Івано-
вич не поспішає спочивати на лаврах. Сьо-
годні кандидат педагогічних наук, член-
кореспондент Національної академії педа-
гогічних наук України працює радником 
директора Інституту обдарованої дитини, 
опікується створенням його регіональних 
центрів. Завдяки зусиллям Анатолія Іва-
новича 2011 року в Кривому Розі розпочав 
свою роботу перший і єдиний в Україні ре-
гіональний центр Інституту обдарованої 
дитини, створений не в обласному місті. 
Сьогодні цей центр під керівництвом Оле-
ни Остапчук успішно займається втілен-
ням інноваційних технологій навчання та 
виховання обдарованих дітей.

6 жовтня 2011 року на загальних збо-
рах Академії міжнародного співробіт-
ництва з креативної педагогіки Анато-
лій Іванович був обраний академіком. Він 
завжди готовий поділитися своїм досві-

дом, а тому активно проводить різнома-
нітні майстер-класи, лекції, наукові кон-
ференції, бере участь у семінарах та нау-
кових конгресах. Є керівником Всеукра-
їнської авторської літньої школи «Юний 
природодослідник» Малої академії наук 
України, яка в цьому році діє в липні за 
підтримки Чернігівського національного 
університету.

Анатолій Іванович Сологуб є прикладом 
для своїх учнів, тому що він не просто нау-
ковець, який, не виходячи з кабінету, про-
водить дослідження та пише монографії. 
Його друзі та й просто знайомі підтвер-
дять, що це надзвичайно освічена особис-
тість з енциклопедичними знаннями. Ана-
толій Іванович захоплюється історією, лі-
тературою, сам складає вірші, є автором 
документальної повісті, збірника пісень, а 
іноді не проти зіграти у футбол.

Нещодавно Анатолій Іванович Соло-
губ відзначив свій ювілей, з нагоди яко-
го колеги, послідовники та однодум-
ці бажають шановному ювіляру міцного 
здоров’я, творчої наснаги, вдячних учнів, 
відданих друзів, а також багато нових ці-
кавих відкриттів.

 Ольга ДУК.

g На зв’язку

«Мобільний зв’язок – найдешевша послуга в споживчому   
кошику українця», – стверджують фахівці «Київстару»
Дослідження останніх років чітко показали, 
що послуги на мобільний зв’язок в Україні, 
який включає в себе розмови, sms, mms, 
Інтернет, становлять лише 2% від місячних 
витрат людини на прожиття. 

До того ж, українці нині 
посідають ІІ місце у сві-
ті щодо використання мо-
більного голосового тра-
фіку, попереду в цій кате-
горії США, а за ними – Ки-
тай. І, безперечно, лідером 
серед національних опера-
торів за чисельністю або-
нентів та щодо якості по-
слуг виступає компанія 
«Київстар».

Зважаючи саме на масо-
вість користувачів, теле-
ком-оператор «Київстар» 
запроваджує нові пакети 
послуг для своїх клієнтів. 
Про це повідомили 16 лип-
ня на прес-конференції в 
Києві директор з марке-
тингу Тарас Пархоменко 
та директор з корпоратив-
них зв’язків Жанна Пархо-
менко.

Послуга «пакета» –  
це зручно та вигідно

Статистика свідчить, що 
майже 90% абонентів що-
дня звіряють свої витрати, 
набираючи знайому комбі-
націю *111#. Звичайно, до-
сить незручно під час роз-

мов чи в ході користуван-
ня Інтернетом думати про 
те, скільки ж хвилин ми 
проговорюємо або скільки 
байтів залишилось на ра-
хунку. Кожного користу-
вача цікавить найголовні-
ше: скільки коштів він у ці-
лому витрачає на зручний 
мобільний зв’язок.

Купувати хвилини вроз-
дріб, а також окремо спла-
чувати за sms, mms, а по-
тім ще й замовляти пев-
ну кількість мегабайтів 
для мобільного Інтернету 
– це не зовсім зручно, та 
й контролювати потім усі 
ці витрати – лише час га-
яти. Ось тому «Київстар» 
і вводить принцип пакет-
ної моделі: за невелику 
абонентську плату клієнт 
зможе отримати набагато 
більшу кількість хвилин 
для голосового спілкуван-
ня і трафіку для користу-
вання Інтернетом.

«Зміна тарифних моде-
лей – така ж важлива річ, 
як і зміна технологій. Мо-
делі ціноутворення і тех-
нологія – це дві найваж-

ливіші речі для розвитку 
ринку і для абонентів», – 
наголосила Жанна Пархо-
менко.

Вибір є – його варто 
лише зробити

Враховуючи різні ка-
тегорії своїх абонентів, 
їхні смаки, вподобання та 
кількість споживання мо-
більних послуг, компанія 
«Київстар» розробила цілу 
низку пакетних пропози-
цій. Серед нових пакетів, 
які пропонує «Київстар»:

– «Базовий» – без абон-
плати і плати за з’єднання, 
20 коп. за хвилину всере-
дині мережі («Київстар», 
«Голден Телеком» та «Бі-
лайн») і 70 коп. за хвили-
ну в напрямку інших опе-
раторів;

– «Єдина країна» – 
абонплата 1,25 грн. на 
день, безкоштовні дзвінки 
в мережі в межах 50 хви-
лин на день та 15 коп. на 
хвилину в межах 30 хви-
лин на день до інших опе-
раторів;

– «XXL» – абонплата 3,5 
грн. на день, великий об-
сяг безкоштовних дзвінків 
у мережі й до інших опера-
торів, а також безкоштов-
ний Інтернет-трафік.

Окрім того, клієнти ма-

тимуть можливість фор-
мувати власні пакети по-
слуг залежно від своїх по-
треб. А для тих абонен-
тів, хто ще не визначився 
або ж мінімально спожи-
ває мобільні послуги, по-
передні тарифні плани, зо-
крема – «Класичний» та 
«Базовий», будуть існува-
ти надалі, запевнив дирек-
тор з маркетингу компанії 
«Київстар» Тарас Пархо-
менко.
Якщо мовою цифр, 
то…

Унаслідок запроваджен-
ня нової тарифної моделі, 
запевняють фахівці «Ки-
ївстару», витрати клієнтів 
не зростають. Так, якщо 
раніше за 1,25 грн. клієнт 
отримував 9 хвилин дзвін-
ків, то тепер матиме 200 
хв. за ту ж ціну. Роумінг, 
за підрахунками, теж став 
значно дешевшим, оскіль-
ки для Росії та Європи вже 
є спеціальні тарифні па-
кети, ціна в яких за хви-
лину розмови становить 
1 грн. Якщо ж прослідку-
вати еволюцію мобільно-
го Інтернету, то декілька 
років тому за лише один 
музичний трек треба було 
сплатити 1 долар США, 
а нині за 3 гривні можна 

отримати повний доступ 
до цілого каталогу музич-
них хітів. Також, сплатив-
ши 1 грн. на день за Інтер-
нет, абонент може отри-
мати безлімітний доступ 
до Всесвітньої мережі: пе-
реглядати новини, диви-
тись фільми, завантажува-
ти пошту чи спілкуватися 
в соціальних мережах.

І дещо про покриття
На сьогодні 99% тери-

торії всієї України охо-
плено мережею оператора 
«Київстар». Абоненти все 
частіше стають активни-
ми користувачами запро-
понованих сучасних по-
слуг, змінюючи свої тра-
диційні мобільні телефо-
ни на смартфони. Лідер 
національного зв’язку «Ки-
ївстар» якісно забезпечує 
безперебійне покриття і в 
мегаполісах, і на безлюдних 
просторах нашої країни.

Проте, у випадку, якщо 
абоненти стикаються із 
незручностями щодо по-
криття, спеціалісти «Ки-
ївстару» радять сповіща-
ти їх про такі негаразди. 
Заявку на усунення недо-
ліків можна подати через 
Call-центр або ж залиши-
ти повідомлення на сайті 
компанії.

g Офіційно
Виконком Криворізької 

міської ради оголошує  
конкурс на заміщення  

вакантних посад
в управлінні  

земельних ресурсів
начальника відділу дого-

вірних відносин та ринку зе-
мель

Вимоги до претендентів: гро-
мадянство України, повна вища 
освіта за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра чи спеціаліс-
та, стаж роботи за фахом в орга-
нах місцевого самоврядування або 
державній службі на керівних поса-
дах не менше 3 років або стаж ро-
боти за фахом на керівних посадах 
в інших сферах управління не мен-
ше 4 років, вільне володіння дер-
жавною мовою, знання основних 
програм роботи на комп’ютері.
головного спеціаліста-

юриста відділу з питань уре-
гулювання земельних відносин

Вимоги до претендентів: гро-
мадянство України, повна вища 
юридична освіта за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра чи 
спеціаліста, стаж роботи за фахом 
в органах місцевого самоврядуван-
ня або державній службі на посаді 
провідного спеціаліста не менше 1 
року або стаж роботи за фахом в ін-
ших сферах управління не менше 
3 років, вільне володіння держав-
ною мовою, знання основних про-
грам роботи на комп’ютері.
спеціаліста І категорії 

відділу моніторингу землеко-
ристування

Вимоги до претендентів: гро-
мадянство України, повна вища 
освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра чи спеціаліста, без 
вимог до стажу роботи, вільне во-
лодіння державною мовою, зна-
ння 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. 
Радянська, 1, кімн. 226.

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

– 74-66-28 (кадрова служба ви-
конкому міської ради);

– 74-24-33 (управління земельних 
ресурсів виконкому міської ради).
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g Після жнив

Добрі господарі знали,  
де «підстелити соломки»
мислитель Вольтер порівняв землю з театром, де постійно розі-
грується одна й та сама вистава з Працею в головній ролі, проте 
з різними мізансценами й фіналом. Спираючись на згадану 
думку великого філософа, можна сказати, що цьогорічна аграр-
на драма добряче потріпала нерви. «Та не все так сумно», – має 
сподівання директор ТОВ «Агрофірма П’ятихатська» Віталій 
Козловський.

– Зрозуміло, великого вро-
жаю не побачили, – розповідає 
хлібороб. – Жнива протікали 
без особливих авралів, заздале-
гідь підготовлена техніка не да-
вала збоїв, а найголовніше, вва-
жаю, люди трудились самовід-
дано, адже колектив формував-
ся протягом шести років із най-
добросовісніших людей. Посуха 
нашкодила дуже: якщо минуло-
го сезону мали до 60 центнерів 
з гектара, нині раді й 20. Втри-
чі менше вродило кукурудзи, 30 
центнерів з гектара проти очі-
куваних щонайменше 90.

У сільськогосподарсько му товаристві пра-
цює 180 осіб, в авангарді збору збіжжя пере-
бували 9 механізаторів на сучасних комбайнах 
«Нью Холланд», 12 водіїв КамАЗів, посиле-
ний підрозділ пожежної охорони. Під пшени-

цю відводилось 2,3 тис. га, однак третину угідь 
довелось передискувати, бо, власне, забирати 
з лану не було чого – немилосердна спека по-
вністю знищила колосся.

Аналізуючи перебіг нинішнього господар-
ського сезону, Віталій Володимирович від-
чув деяку розгубленість і науковців, і держа-

ви в оперативних 
оцінках ситуації. 
Знітитись приво-
дів дійсно вистача-
ло з надлишком. Зі-
йшло менше по-
ловини озимини, 
проте шанси на-
долужити втра-
ти ще зберігались. 
С п р о г н о з у в а т и 
масштаби ранньо-
весняного наступу посухи синоптикам вияви-
лось не під силу, змарнувалось старанне вне-
сення мінеральних добрив. Об’єктивний ажі-
отаж на ринку спричинив обвал поміркованої 
цінової політики, але, поза сумнівом, вагомою 
заслугою влади є утриманий контроль над вар-
тістю пально-мастильних матеріалів.

У цілому В. Козловський великого трагіз-
му в нинішніх реаліях не вбачає, ризик завжди 
присутній у будь-якому бізнесі, а тим паче 
аграрному. Зберігаються сподівання на гідний 
здобуток від соняшнику, сої. Добрі господа-
рі знають, де й коли «підстелити соломки», – 
частину торішнього рекордного врожаю, кіль-
ка тисяч тонн, «П’ятихатська» залишила для 
стратегічних потреб, і якраз зараз ті «страху-
вальні» припаси стануть у пригоді: пайови-
ки отримають належні виплати незалежно від 
примх глобально потеплілого клімату.

На часі

Тарас зАТУльНий. Фото Олександра ПОрТНягІНА.

Директор агрофірми Віталій  
козловський (на передньому плані)  

зауважує: «збіжжя виростили хоч  
і не багато, та воно найвищої якості».

g Оголошення
Виконком Саксаганської районної 

у місті ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади завідую-
чого відділом культури.

До участі у конкурсі запрошують-
ся громадяни України, які мають по-
вну вищу освіту відповідного професій-
ного спрямування за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем магістра, спеціаліста, 
стаж роботи за фахом на службі в орга-
нах місцевого самоврядування та дер-

жавній службі на керівних посадах не 
менше трьох років, стаж роботи за фа-
хом на керівних посадах в інших сферах 
управління не менше трьох років, віль-
но володіють державною мовою, знають 
основи економіки та управління, фор-
ми та методи роботи із засобами масо-
вої інформації, мають навички роботи на 
комп’ютері та з відповідними програм-
ними засобами. 

Документи для участі у конкурсі при-

ймаються протягом місяця від дня пу-
блікації цього оголошення за адресою: 
50071, м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 32, 
кімн. 211, 212, телефони для довідок: 64-
31-54 (відділ культури), 64-10-45 (відділ 
з питань служби в органах місцевого са-
моврядування та кадрової роботи).

Виконком Центрально-Міської 
районної у місті ради оголошує по-
вторно конкурс на заміщення ва-

кантної посади провідного спеціа-
ліста служби у справах дітей.

Вимоги до претендентів: громадян-
ство України, освіта повна вища відпо-
відного професійного спрямування (пе-
дагогічна, юридична), за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, спеціа-
ліста, вільне володіння державною мо-
вою, навички роботи з комп’ютером та 
оргтехнікою.

Стаж роботи за фахом на службі в ор-

ганах місцевого самоврядування або 
державній службі на посаді спеціаліста I 
чи II категорій не менше 1 року або стаж 
роботи за фахом в інших сферах управ-
ління не менше 2 років.

Заяви до конкурсної комісії прийма-
ються протягом 30 днів з дня опубліку-
вання оголошення за адресою: м.Кривий 
Ріг, вул. Леніна, 27, каб. 419.

За інформацією звертатись за телефо-
ном: 90-07-46.

g Хроніка  
       пригод
Юні та нахабні

Обідньої пори в середу 
по проспекту Перемоги у 
30-річної непрацюючої жін-
ки двійко неповнолітніх бу-
зувірів нахабно вирвали 
сумку з грішми та особисти-
ми речами, загальний зби-
ток обчислювався в 2,5 тис. 
грн. За орієнтуваннями по-
стові міліціонери через кіль-
ка годин затримали розбій-
ників, частину поцупленого 
вони вже встигли прогуляти.
Йшов «на діло»  
з пістолетом

Співробітники приватної 
служби охорони «Сокіл-КР» 
затримали 36-річного гро-
мадянина при спробі крадіж-
ки цінних матеріалів з фабри-
ки ЦПО-1 Північного ГЗК. При 
собі він мав пістолет калі-
бру 9 мм, пристосований для 
стрільби травматичними ку-
лями. Вправність приватних 
сек’юріті відвернула можли-
вість перестрілки.
Дитина  
випала з вікна

Повернувшись після тяж-
кого трудового дня додо-
му, будівельниця Вікторія 
Ч. прилягла відпочити. Три-
річна доня гралася поруч. 
Із двору долинав гомін роз-
ваг на ігровому майданчику. 
Щоб хоч краєчком ока по-
глянути на вулицю, дитина 
залізла на підвіконня, вхо-
пилась за гардину – і випала 
з другого поверху. Дівчинку 
госпіталізовано з черепно-
мозковою травмою та чис-
ленними синцями.
Отелло з сокирою

У дачному кооперати-
ві «Мічурінець» амурні при-
страсті розігрались не на 
жарт. Через ревнощі ра-
ніше засуджений чоловік, 
1969 р. н., завдав на 13 ро-
ків молодшій коханці 5 уда-
рів сокирою по голові та втік. 
Постраждала приходить до 
тями в нейрохірургічному 
відділенні реанімації, місце-
вого Отелло спіймали.
Крамниця у вогні

18 липня о 8-й ранку на опе-
ративну лінію 101 надійшов 
сигнал про пожежу в магази-
ні по вул. Каткова в Інгулець-
кому районі. Через сильну за-
димленість бійці чергового 
караулу СДПЧ-17 боролись із 
вогнем у спецзасобах захисту 
органів дихання. Полум’я зни-
щило 20 холодильників, кіль-
ка кондиціонерів, продоволь-
чі товари, внутрішню обста-
новку торговельного закладу. 
Триває слідство, головна вер-
сія – лихо спричинило корот-
ке замикання в електромере-
жі, повідомляє сектор взаємо-
дії зі ЗМІ МУ МНС.

Тарас зАТУльНий.
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Інформація. Оголошення

g Громадські слухання
28.08.2012 о 15.30 в залі засідань виконкому Центрально-Міської районної 

в місті ради відбудуться громадські слухання з обговорення містобудівного 
обґрунтування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житло-
вого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Аненка в Центрально-
Міському районі.

Містобудівне обґрунтування розроблено Дніпропетровським філіалом ДП «ДНД 
та ПВІ» «НДІпроектреконструкція» (державна ліцензія АВ № 490061 від 25.08.2009 
по 25.08.2014). Підставою для розроблення вищезазначеної документації є Наказ 
управління містобудування і архітектури № 148 від 20.11.2009.

Площа земельної ділянки, що виділяється для будівництва, складає 0,087 га.
З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним матеріалом, мо-

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

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної документації пропо-
нуємо надавати в управління організаційно-протокольної роботи виконкому міськ-
ради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 50101) до 27.08.2012.

* * * 
23.08.2012 о 13.30 в залі засідань виконкому Жовтневої районної в місті 

ради відбудуться громадські слухання з обговорення містобудівного обґрун-
тування площі земельної ділянки для реконструкції будівлі для розміщення 
деревообробного цеху на вул. Фабрична, 3/17 у Жовтневому районі.

Містобудівне обґрунтування розроблено ПП «Арх.-Іон» (державна ліцензія АВ  
№ 488618 від 6.11.09 дійсна до 6.11.14). Підставою для розроблення вищезазначе-
ної документації є рішення Криворізької міської ради № 3777 від 24.03.2010.

Площа земельної ділянки складає 0,77 га.
З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним матеріалом, мо-

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

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної документації пропо-
нуємо надавати в управління організаційно-протокольної роботи виконкому міськ-
ради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 50101) до 22.08.2012.

* * * 
21.08.2012 о 15.30 в залі засідань виконкому Саксаганської районної в місті 

ради відбудуться громадські слухання з обговорення містобудівного обґрун-
тування площі земельної ділянки для реконструкції нежитлової будівлі під 
автотранспортне агентство на вул. Мудрьона, 1а у Саксаганському районі.

Містобудівне обґрунтування розроблено ТОВ «БІФ Будінвест» (державна ліцен-
зія АВ № 596426 від 21.11.2011 р. дійсна до 21.11.2016 р.). Підставою для розроблен-
ня вищезазначеної документації є Наказ управління містобудування і архітектури 
№ 75 від 27.02.2010.

Площа земельної ділянки складає 0,21372 га.
З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним матеріалом, мо-

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

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної документації пропо-
нуємо надавати в управління організаційно-протокольної роботи виконкому міськ-
ради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 50101) до 20.08.2012.

Вітаємо!

Відокремлений структурний підрозділ «Вагонне депо Батуринська» ДП 
«Придніпровська залізниця», який розташований за адресою: 50054, Дні-
пропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Вах-
рушева, будинок 35, сповіщає про намір отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин до атмосферного повітря, згідно з Постановою КМУ  
№ 302 від 13.02.2002 р.

Основна діяльність ВСП «Вагонне депо Батуринська» - виконання деповсько-
го та капітального ремонтів вантажних вагонів, технічне обслуговування вантаж-
них вагонів з відчепленням відповідно до чинних правил та положень. Відпові-
дальний за охорону навколишнього природного середовища на структурному 
підрозділі є головний інженер Золотар Д.В., тел. (056) 408-22-23, 408-22-26. Викид 
забруднюючих речовин до атмосферного повітря від стаціонарних джерел ви-
кидів складає 7,046 т/рік (крім того викид важких металів та парникових газів 
складає 1199,97 т/рік).

Основні джерела забруднення: електрозварювальні пости, пости фарбування, 
пост різки металу, горни кузні, гаражі автотранспорту, заточні верстати, дере-
вообробні верстати, склад зберігання вугілля, склад зберігання шлаку, стела-
жі обдувки деталей, ємності для зберігання нафтопродуктів, котли-модулі марки  
«МВК-1,0», зварювальний напівавтомат, мийна машина, пост зарядки лужних ліхта-
рів, машина для хімічного чищення спецодягу марки «КХ-020А УХЛ 4», пости наплавки.

Основні забруднюючі речовини: оксид вуглецю, оксиди азоту у перерахун-
ку на діоксид азоту [NO+NO2], сірки діоксид, речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (мікрочастинки та волокна); вуглецю діоксид; азоту (1) оксид 
N2О]; метан; хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому), залізо та 
його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку 
на діоксид мангану), ксилол, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) в т.р. 
уайт-спірит, сірководень (Н2S), фтористий водень.

Санітарно-захисна зона складає 50 м. Відстань до найближчої житлової зони скла-
дає 70 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, Дніпропетров-
ська область, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1. Управління екології виконко-
му Криворізької міської ради, тел. (0564) 92-13-63, 74-56-41.

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

№
з/п

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

дження
Загальна 

площа, 
м2 

Вартість  майна 
за незалежною 

оцінкою, грн.

Максималь-
но можли-
вий строк 

оренди

Мета використання

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

Вул.  Харитоно-
ва,13

57,2 70714,0 Станом на 
07.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення майстерні з ре-
монту взуття

2 УКВМ Нежила окремо розташована 
споруда навісу

Вул.  Джапарі-
дзе, 4а

64,0 18858,0 Станом на 
02.07.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення пункту прийому 
вторинної сировини

3 УБЖП Нежиле приміщення в будівлі 
підземного пішохідного пере-
ходу

Пл.Визволення 7,2 8409,0 Станом на 
18.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі непро-
довольчими товарами, надання 
послуг з відео-аудіо запису

4 УКВМ Нежиле приміщення в окремо 
розташованій одноповерховій 
нежилій будівлі

Вул. Герцена,б/н 73,0 46950,0 Станом на 
14.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі непро-
довольчими товарами

5 УБЖП Частина покрівлі окремо розта-
шованої нежилої будівлі

Вул. Співдруж-
ності,106а

50,88 42323,0 Станом на 
28.04.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення антенно-фідер-
ного пристрою та обладнання 
оператора мобільного зв’язку 

6 УКВМ Нежиле приміщення на 2 по-
версі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Женев-
ська,1

262,4 286560,0 Станом на 
29.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу

7 УБЖП Нежиле приміщення на 1 по-
версі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Недєліна,
49а

49,18 59127,86 Станом на 
01.07.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення службового 
приміщення комунального під-
приємства

8 Відділ освіти виконко-
му Інгулецької район-
ної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 по-
версі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Недєліна, 
36

57,13 63469,0 Станом на 
09.07.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення ветеринарної 
лікарні

9 УБЖП Нежиле приміщення на 2 по-
версі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Карбише-
ва,18

18,3 17428,0 Станом на 
13.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення пункту довідко-
во-інформаційної служби

10 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх житлового будинку

Вул. 23 Люто-
го,114

56,4 51573,0 Станом на 
20.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення ритуальних 
послуг

11 УБЖП Нежиле приміщення в цоколь-
ному поверсі окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

Вул. Косигіна,
22а, прим.14

129,4 91875,0 Станом на 
20.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення ритуальних 
послуг

12 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх житлового будинку

Вул. Дніпро-
петровське 

шосе,72

12,8 10858,45 Станом на 
01.07.2012

1 рік Під розміщення торгівлі не-
продовольчими товарами, за 
умови згоди всіх співвласників 
житлового будинку

13 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх житлового будинку

Вул. Корній-
чука,7

15,8 18822,51 Станом на 
01.07.2012

1 рік Під розміщення офісу, за умови 
згоди всіх співвласників житло-
вого будинку

14 Відділ освіти виконко-
му Центрально-Міської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення окремо 
розташованої одноповерхової 
нежилої будівлі

Вул. Лермонто-
ва,12

186,35 178589,0 Станом на 
29.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення магазину-скла-
ду канцтоварів

15 УБЖП Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх житлового 
будинку

Вул. Лісового,12 16,3 19187,05 Станом на 
01.07.2012

1 рік Під розміщення торгівлі продо-
вольчими товарами, за умови 
згоди всіх співвласників житло-
вого будинку

16 УБЖП Частина нежилого приміщення, 
вбудованого у 1 поверх житло-
вого будинку

Пр-т Пере-
моги,1

1,07 1327,0 Станом на 
21.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення телекомуніка-
ційного обладнання

17 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх житлового будинку

Вул. Лісового,11 20,1 34820,0 Станом на 
06.07.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення ломбарду

18 УКВМ Комплекс будівель та споруд з 
інфраструктурою

Вул. Дишин-
ського,5

2376,2 1745177,0 Станом 
на 20.06.2012

2 роки 11 
місяців

Для здійснення виробничої ді-
яльності

19 Відділ освіти викон-
кому Саксаганської 
районної у місті ради

Окремо розташована однопо-
верхова нежила будівля

Вул. Отто Бро-
зовського, 79

76,6 51065,0 Станом на 
22.06.2012

2 роки 
 11 місяців

Під розміщення виробництва 
інших готових металевих ви-
робів

20 УКВМ Нежилі приміщення на 1, 2 по-
версі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Урицько-
го,64

394,54 196481,0 Станом на 
09.07.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення релігійної гро-
мади

21 Виконком Тернівської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 по-
версі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Ухтомсько-
го,23

10,5 9523,0 Станом на 
04.07.2012

2 роки 
 11 місяців

Під розміщення офісу

22 Відділ освіти викон-
кому Саксаганської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 по-
версі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Співдруж-
ності,  97а

142,4 167251,0 Станом на 
25.05.2012

2 роки 
 11 місяців

Під розміщення студії всебічного 
розвитку дітей, постійне користу-
вання та погодинно згідно графіка

23 Відділ освіти викон-
кому Довгинцівської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення на 2 по-
версі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Пензен-
ська,39

163,34 163710,0 Станом на 
08.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення ознайомчих  
занять з тонких мистецтв Кореї, 
погодинно згідно графіка

24 УКВМ Комплекс будівель та споруд з 
інфраструктурою

Вул. 
Урицького,89а

2852,94 1173895,0 Станом 
на 16.01.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення складів

25 УБЖП Нежилі приміщення на 1 по-
версі окремо розташованої не-
жилої будівлі

М-н 5 
Зарічний,8а

38,0 35734,0 Станом на 
13.07.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу

26 УКВМ Нежилі приміщення на 1 по-
версі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Вітчизни,3 27,3 22466,0 Станом на 
10.07.2012

2 роки 
 11 місяців

Під розміщення складу

27 УКВМ Нежилі приміщення на 1 по-
версі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Грицевця, 
3в

81,6 69357,0 Станом на 
02.04.2012

2 роки  
11 місяців

Для надання ритуальних послуг 
комунальним підприємством

28 УКВМ Нежилі окремо розташовані 
будівлі теплиць

Вул. Брюлова,8 2054,6 344850,0 Станом на 
29.05.2012

3 місяці Використання за призначенням 
(вирощування овочів)

29 УБЖП Окремо розташовані нежилі 
будівлі

Вул. 
Димитрова,87а

127,7 102851,0 Станом на 
30.03.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення кафе
 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради протягом 10-ти робочих днів після 
опублікування оголошення в міській комунальній газеті «Червоний гірник». У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, орендодавцем буде 
оголошено конкурс на право його оренди відповідно до абз.3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та рішення міської 
ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста».

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

21 липня святкує свій 85-річний  
день народження

Гудзь Володимир Іванович!
Летять роки, як лебеді у вирі,
Життя іде, його не зупинить.
Прийми вітання наші щирі,
Ще й до ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть.
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ щасливу путь.

З любов’ю та повагою діти,   
онуки, правнуки.

 

Поздравляем  

с днем рождения

Мартынова  
Виктора Афанасьевича!

22 июля  
нашему любимому мужу, отцу, 

дедушке и коллеге 

исполняется 70 лет.

В юбилей - так много за плечами
Добрых дел и ярких достижений!
Согревают близкие вниманием,
Нежностью, любовью, уважением...
Пожелать хотим мы всей душою,
Чтобы жизнь была еще прекрасней!
Бодрости и крепкого здоровья,
Дней счастливых, радостных и милых!

Жена, дети, внуки, коллеги.

Щоб ювіляру хоч  рядком
Прилюдно передать привіти,
Дружи, земляче, з «Гірничком»,
Ми надрукуємо й у квітах,

Ми допоможем написать –
Хай адресат од щастя сяє,
Й по совісті за те узять,
Що сотня тисяч прочитає.

Відділ   реклами «ЧГ».

Надання страхових послуг 

Криворізькій Регіональній дирекції Української страхової компанії 
«Країна» на постійну роботу потрібні: начальник центру продажу, спеціалісти 
зі страхування. 

Постійно проводить набір агентів зі страхування.

4 на автострахування (ОСАГО, КАСКО), 
4 медичне страхування, 
4 страхування від нещасних випадків, 

4 страхування майна, 
4 зброї,
4 вантажів і т.ін.

Криворізька Регіональна дирекція Української  
страхової компанії «Країна» розташована:

 м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, буд. 8 (зупинка громадського 
транспорту «Майдан Артема»). Тел. (056) 409-58-55, 409-52-85.

Тел. (056) 409-58-55, 
409-52-85.
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Куплю

Оголошення

Загублене

Продаю

Послуги

Різне

Виконком Центрально-Міської 
районної у місті ради та Централь-
но-Міська районна рада ветеранів 
висловлюють щире співчуття близь-
ким і рідним з приводу смерті інва-
ліда І групи, учасника бойових дій у 
роки Великої Вітчизняної війни, за-
ступника голови Криворізької місь-
кої організації ветеранів 

Репнікова  
віктора петровича.

Требуется          З/п 3000 – 3500 грн.

менеджер
по работе с клиентами

Тел. 096-5782827

 

Требуется

менеджер по снабжению
Тел. 067-3452685

Доход   
3500 – 4200 грн.

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

Алкоголизм излечим!
30 июля и 13 августа  

(ул. Мелешкина, 14а, бывшее РУ им. Кирова, кабинет 303)
кандидат медицинских наук

Довженко  
Роман александрович

проводит сеансы лечения алкогольной зави-
симости и табакокурения.

Справки по телефонам: 443-02-33, 
093-0455273, 050-1958529.

Лиц. № 603844 от 7.11.2011 г.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» повідомляють, що для 
проведення ремонтних робіт в період з 30.07.2012 р. по 03.08.2012 р. можливі тимчасові  (з 
9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:
Декабристів 84-128, 71-113;  Балхаська 45-49;  Кобилянського 177-191,120-140, Коперника 1-17,2-28;  
Кравченка 36-44, 11-25;  Шевченка 31-53, 24-70;   Фурманова 24-38, 29-41,44-62;  Толстого , 29;  Українська 
123-125, Павлоградська д.38-а;  38;  90; 41-103, Янки-Купали,106; 108; 110; 111; 115, Львівська,1-37, Луго-
ва,32-48; 123, Муромська,40-64; 57-79, Кубинська,110-134; 105-131, Літке,94, Чорноморська,36а-80; 35а-
79, Ст.Більшовиків,36а-38а, Цитрусова 42-62; 35-65, Вольтера,1-35; 2-34, Паркова,1-13; СШ-58, Упіта,51, 
Воронезька; 3-25; 4-24;  В’ятська,16-а; 6а; 4а; 2а; 1а; 1б, Транзитна,1-17,28-42, Пловдивська,4-28; 3-23, 
Левітана,4-24; 3-23,30-50; 27-47,  Іскрівська, 37-59, 124,108а-122, 63-91,  Милашенкова,30-а-52,4-24; 3-21,  
Шполянська,115,94-116; 93-113,  Червонопресненська,8-32; 7-25, Воронезька,28-50; 31-51, Улітіна,4-26; 
3-23, Сизранська,4-22; 3-21, Аристова.4-22; 1-21, Благоєва,12-22, Транзитна,19-65; 44-94, Кузнецька,2-54, 
пров.Крамського,4-18, Універсальна 24-52, пров. Корсунський 2-42,1-11, вул.Комсомолу України 1-27,6-
26, Єреванська 1-31,2-34, Федьковича 1-20, Миколаївське шосе,4, 6, 8, ФОП Бугаєвський , таб. Кіоск, ма-
газин «Промінь», ТОВ Автокомстандарт по вул.Миколаївське шосе, 8 а, продовольчий магазин ФОП Стрю-
ков по Миколаївське шосе, 6, Хибинська, 7-23;  6-10; 14;  Бакулева, 1-11,2-10;  Єдності , 1-13, 3-11, 2-12,  
Фісташкова, 1-9,2-10, Таманська, 16;  Хвойна, 3-15,2-14;  Сако і Ванцетті, 68;   Кривбасівська, 22-30, 36, 
11-37,43-65, Ярошенко,1-31, 2а,2,4,8-14, Джанкойська, 2-50,32, 1-43;  Толстого,53-81, 68-116,  83-99, 118;  
Груднева, 2-12;  магазин, Камчатська, 55-129;  60-132;   вул.Баратінського, 1-17, 2-10;  Костромська, 1-15, 
2-12;  Груднева, 1-37, 14-38, Гончарова, 11,17,14,26,30-34,38;  Фарфорова,4-18,38;  пров. Північний, 15-23, 
16-18;  вул.Підстепна, 5-23, 43, 8-30, 42, Каракозова, 5, Сако і Ванцетті;  Каракозова, 4-10, 7, 7а, 8а, 10а, 
14-20, 13-15, 21;  світлофор;  Кривбасівська, 5/1, 5/2, 9, Запорізька, 1-21, 25-39, 51-63, 4-50, 56-66;  Ремб-
рандта, 2-16, 1-11;  Радості, 4-42;  Заслонова, 2,4;  Кіровоградська, 21-39, 45, 47, 28-32, 38-40, гаражний 
кооператив «Проріз», вул.Мопрівська, Мопрівська, 1а, 3,5;  магазин №37;  пошта;  Херсонська, 1-59, 2-40;  
Кіровоградська 1-6 (підряд), 11-15(підряд), 17-19;  Лавроненка , 14-46, 32а, 32б, 7-33, 17а, Кіровоградська, 
11, Дніпропетровське шосе 50,52,54,56, Дитячий садочок № 236, Дренажна насосна № 5, ОЩАДБАНК  Дні-
пропетровське шосе 54, вул. Корнійчука 12,16,17, Дитячий садочок № 151, Ветеранів праці, Постишева, 
22,24, гаражі, Музична школа, вул. ХХІІ Партз’їзду,32, 34, 32/5, 6, 7, 8, 34, 36,38, 40, 44, 42, Дитячий комбінат 
№ 147, пр. Металургів, 29, 25, 23,27 гаражі, 27-27А, 27/70,  31( Перукарня, Поліграфічний центр), світло-
фор, Квітковий годинник, Мудрьонівська,1; 2; 4, 6-38; 3-47, Давидова, 1-37, 2-32, Шулейкіна, 1-32;  2-30, 
Довгорукого,1, 3-33;  2-10, Чижевського, 1-19;  2-30, Андерсена, 1-17;  2-16а, Узбецька, 1-11;  2-22, Само-
йлова, 66-76, 78-82, Чорногірська,2-48, Ширван-Заде,1-49; 2-18, Азіна,1-37; 2-18, Ольховського,3-45; 2-34, 
Паровозна,1, Павлоградська д.38-а; 38; 90; 41-103, Янки-Купали,106;  108;  110;  111;  115, Львівська,1-37, 
Лугова,32-48; 123, Муромська,40-64; 57-79, Кубинська,110-134; 105-131, Літке,94, Чорноморська,36а-80; 
35а-79, Ст.Більшовиків,36а-38а, Чебишева,1-25; 2-22, Цитрусова42-62; 35-65, Вольтера,35-49; 40-56, 1-35; 
2-34, Петриківська,11а-65; 14-42а, 42;  6а, Достоєвського,1-37; 18-60;  Лобачевського,2-38;  Іванівська,4; 
8; 22-24, 26-46;  Кириленка,29,35, Малоархангельська,4а;  7а, 9а;  25-51;  26-50, Янки Купали,27-51; 20-
44; 55; 59/2; 48-50, Літке,43; 15-41; 12б-46; 54а; 42а, Хетагурова,1-35;  Ванди Василевської,2-38, Нобелів-
ська,2-30, Вільна,67, Бердянська,51-55; 47; 49, Курганська,3-23; 31; 37; 39; 10-30; 40; 2-6; 2б, Світлогір-
ська,1-67;  Гірничорятувальна,13; 14, Тольятті 2-8; 3-11, Кузнечна,2-18; 3-19, Перова,1-56;  Пічугіна,2-7;  
Оленецька,1-36;  Рубльова,19; 20, 7-22, Світлогірська,84-114;  Магнітогорська; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 30, 
Паркова,1-13; СШ-58, Упіта,51, 74-80;  53, Мелешкіна,2-6, 8-10;  Лугова,50-72; 125-173;  Кубинська,136-158; 
133-157, Янки Купали,110а-162; 113-161;  Малоархангельська,133-135; 119; 126;  Літке,122-136; 113-129, 
Криничанська,2-24; 1-25;  Щукіна,4-24; 25-45а; 1-19;  25-річчя Жовтня,26-46; 27-47,4-20; 3-21;  Іскрів-
ська,48-106,1-37;  Транзитна,2-24; 12а, Кишинівська,2а-16; 1а-17;  22-42; 21-41, 57-91; 56а-92.

   Вибачаємося  за викликані незручності.

29 июля с 9-00 
Харьковский выездной  

лечебно-диагностический  
медицинский центр  
предлагает: 

Комплексную диагностику всего 
организма, позволяющую: выявить 
заболевания на ранних стадиях раз-
вития; определить причину заболе-
вания,  склонность к хроническим, 
наследственным и онкологическим за-
болеваниям. 

Комплексная диагностика орга-
низма включает в себя осмотр: сер-
дечно-сосудистой системы, сосудов 
головного мозга; нервной системы; 
верхних дыхательных путей: бронхов, 
легких и ЛОР-органов; желудка и две-
надцатиперстной кишки; толстого и 
тонкого кишечника; печени и желчного 
пузыря; почек и мочевого пузыря; гине-
кологические заболевания, молочные 
железы, репродуктивные мужские 
органы; урологические, венеричес-
кие заболевания; эндокринных желез: 
щитовидной, поджелудочной, надпо-
чечников, гипофиза; кожных, потовых, 
сальных желез; крови, лимфы, тест ор-
ганизма на предмет аллергии.

Тестирование: на наличие ново-
образований (фибромы, кисты, полипы, 
аденомы и т.д.); на наличие бактериаль-
ной и вирусной инфекции (стафилококк, 
стрептококк, хламидии,  глисты, лямблии 
и др.) результат выдается сразу.

По окончании обследования 
выдается выписка с диагнозом 
по каждому органу. Назначает-
ся курс лечения препаратами, 

которые можно  приобрести сра-
зу в Медцентре.

Обследование организма 135 грн.  
Повторное обследование 45 грн.

Запись на обследование по теле-
фонам: 401-24-28, 067-8678062.

Адрес: ул.Мелешкина,14-А (бывшее 
рудоуправление им. Кирова, оста-
новка  ДК «Артема»).

Приватне підприємство 
виготовляє 

МеТАлеві виРоби бУДівельно-
Го, пРоМиСловоГо  

ТА побУТовоГо пРизнАчення
Тел. 401-04-17, 92-29-98, 050-3213250.

Рада Криворізької міської орга-
нізації ветеранів глибоко  сумує з 
приводу   смерті   заступника голо-
ви   Криворізької  міської організа-
ції ветеранів, члена ради міської 
організації ветеранів, відзначеного 
заохочувальною відзнакою Дніпро-
петровської обласної державної 
адміністрації – пам’ятною медаллю 
«За вагомий внесок у розвиток Дні-
пропетровської області», нагрудним 
знаком «За заслуги перед містом» III 
ступеня, нагородженого Почесною 
грамотою міськвиконкому, людини 
вдумливої, поважної, авторитетної, 
яка знала і розуміла потреби вете-
ранів,

Репнікова  
віктора петровича

та висловлюють співчуття близь-
ким та рідним.

№ 768. В Інгулецькому районі жит-
ловий будинок 9х9,5. Стіни – цегла, 
автономне опалення, газ, в будинку 
ванна, колонка, є відлив, туалет на дво-
рі, ділянка 6 сот. На ділянці – житлова 
врем’янка, гараж, сарай, сад. Ціна дого-
вірна. Тел. 067-2767855.

№ 769. Житловий будинок на НКГЗК. 
Ціна договірна. Тел. 067-5642460.

№ 923. Будинок в Довгинцевому: літ-
ня кухня, усі вигоди в будинку, гаряча, 
холодна вода, економ. котел, колонка, 
стабілізатор напруги, газова плита «Ін-
дезіт» з витяжкою, 6 сот. Ціна 35 тис. у.о. 
Торг доречний. Тел. 098-3325922.

№ 932. Дом в живописном месте: газ, 
вода, сад, огород, 2 кухни, 2 туалета. 
Тел. 097-4713368.

№ 934. Земельный участок 12 соток с 
постройками в центре города. Дорого. 
Тел. 098-0276420.

№ 887. 2-комнатную квартиру 3 этаж 
5-этажного дома со «свежим» евроре-
монтом и мебелью по ул. Буденного, 13, 
рядом парк, напротив магазина «Мир 
кафеля» не над дорогой. Магазины, са-
дик, школа, остановки рядом. Тел. 097-
1880439, 096-4723677.

№ 801. Погріб у доброму стані, зуп. 
«Восход». Тел. 440-58-93, 067-5988826.

№ 852. А/м «Волга-21». Цена 8500 грн. 
Тел. 096-7697610.

№ 920. Предприятие продает поли-
карбонат любого цвета и размера. Изго-
тавливает из поликарбоната: козырьки, 
навесы, беседки и др. Тел. 401-04-17, 92-
29-98, 050-3213250.

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

№ 824. очень дорого! Цена дого-
ворная. Старинные награды, зна-
ки, документы на них. Кинокаме-
ру «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, 
кашалота (изделия), Тв, радио до 
1955 г. нивелир, теодолит. Тел. 401-
17-42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 825. Фотоаппараты: «нарцисс» 
– 1200 грн., «Горизонт» – 550 грн., 
«ленинград» – 300 грн., «Спорт» 
– 3000 грн., «Спутник» – 300 грн., 
«Геодезия» – 2000 грн., «Репортер» 
– 1500 грн.,  «Киев-88» – 500 грн., 
«лейка» – от 1000 грн., «Друг» – 200 
грн., «искра» – 200 грн., «ФЭД» – 100 
грн., «зоркий» – 100 грн., «Киев-5» 
и «Алмаз» – 300 грн. обЪеКТивЫ: 
«зодиак» – 400 грн.,  «Руссар» – 550 
грн., «Калейнар-3» – 500 грн., «вега-
28» – 300 грн., «Гелиос-40» – 1600 
грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 450 
до 650 грн., «Карл Цейс», «пента-
кон», «пан Колор», «волна» и «Мир» 
– 450 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 853. ВАЗ 01-099, «Славуту», «Тав-
рію», «Ланос», СЕНС, «Москвич». Тел. 
067-9819673.

№ 936. Студенческий билет Кри-
ворожского экономического ин-
ститута, специальность 6.504-2, 
выданный в 2009 году на имя Петро-
вой Анастасии Евгеньевны, считать 
недействительным.

№ 935. Диплом  ДТ – 612971, виданий 
ККХТ НМетАУ на ім’я Ільяшика Андрія 
Володимировича, вважати недійсним.

№ 933. Свідоцтво про право власнос-
ті на житло за адресою: вул. Кармелюка, 
27/26, видане згідно з розпорядженням 
УЖКГ від 17.08.1994 р. № І-395 на ім’я 
Струкової Катерини Іванівни і Соколова 
Олега Васильовича, вважати недійсним.

№ 937. Свідоцтво про право власнос-
ті на квартиру за адресою: вул. Тухачев-
ского, 25/5, видане згідно з розпоря-
дженням УЖКГ № Ж-354 від 18.01.1994 
р., зареєстроване в БТІ № 584, номер 
книги 42П, стор. 584 від 29.03.1994 р. 
на ім’я Коротіна Бориса Степановича і 
Коротіної Віри Миколаївни, вважати не-
дійсним.

№ 938. Утерянный аттестат ОЕАВ  
№ 002792, выданный  СШ № 13 16.06.1995 
г. на имя Газизова Николая Хайнулови-
ча, считать недействительным.

№ 939. Удостоверение ребенка из 
многодетной семьи № 015170, выданное 
Долгинцевским РИК 10.02.2012 г. на имя 
Головка Дениса Вячеславовича, считать 
недействительным.

№ 940. Паспорт серии АН № 760467 
на имя Кривоноса Ивана Константино-
вича считать недействительным.

№ 945. Свидетельство про право соб-
ственности по адресу: г. Ингулец, ул. Ле-
нина, 15 на имя Кивы Ивана Николаеви-
ча, считать недействительным.

№ 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 майстерні. Тел. 401-02-85, 
097-7795606. Дешево.

№ 709. Ремонт пРАльниХ МАШин, 
МіКРоХвильовоК, ТV, КоФе-МА-
Шин, боЙлеРів. Тел. 440-18-10.

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

№ 870. КонДиЦионеРЫ. Чистка, 
устранение неприятных запахов, де-
зинфекция. Тел. 050-5346680, Юрий.

№ 865. ГеРМеТизАЦия МеЖпА-
нельнЫХ Швов. Ремонт небольших 
объемов мягкой кровли, реставрация 
балконов. Тел. 477-27-51, 067-9659768. 
Лиц. АОО № 424525.

№ 878. Врезка замков. Утепление, 
обшивка металлических дверей, ло-
джий, балконов пластиком. Тел. 401-
35-15, 098-2413969.

№ 917. Перевезу меблі та ін. послу-
ги вантажників. Недорого. Тел. 401-31-
05, 067-5671948.

№ 941. Предприятие изготавлива-
ет навесы, беседки, козырьки, ворота 
въездные (в т.ч. откатные), гаражные, 
ограждения (от элитных до сетчатых), 
предметы интерьера, двери металли-
ческие (в т.ч. с влагостойкими наклад-
ками), ковка. Изделия из МДФ: арки 
межкомнатные, двери любого размера 
и цвета. Тел. 401-04-17, 92-29-98, 050-
3213250.

№ 710. 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.

№ 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.

№ 711. пАМяТниКи. ниКолАев-
СКое ШоССе, 21. Тел. 401-42-51. РАС-
пРоДАЖА! АКЦионнЫе ЦенЫ! Ко-
личеСТво обРАзЦов оГРАничено.

№ 713. КРовля КРЫШ! Фасадные 
работы: оТДелКА, поКРАСКА, УТе-
пление. Доставка материалов. 
СКиДКи! Тел. 401-32-33, 097-3165445.

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

№ 712. оТДЫХ У МоРя! пГТ ла-
зурное, До МоРя 200 м. ТиХиЙ 
СеМеЙнЫЙ оТДЫХ Со вСеМи УДоб-
СТвАМи. Тел. ХозяЙКи 098-5922038, 
Анна борисовна (посредников про-
сим не беспокоить).

№ 758. КпГМл (пТУ № 37) зА-
пРоШУЄ нА нАвчАння нА бАзі 
9-11 КлАСів зА СпеЦіАльноС-
ТяМи: елеКТРоГАзозвАРниК, 
елеКТРоСлЮСАР, АвТоСлЮСАР, 
пРоХіДниК, МАШиніСТ елеКТРо-
возА, елеКТРоМонТеР, пРоДА-
веЦь. плАТні КУРСи з ЦиХ СпеЦі-
АльноСТеЙ (3-6 міс.). СпівбеСіДА. 
СТипенДія. пРАЦевлАШТУвАння. 
АДРеСА: вУл. биКовА, 13. Тел. 64-
14-54, 64-33-15.

№ 787. Требуется сотрудник с опытом 
работы секретаря. Тел. 095-5401151.

№ 839. ТРебУеТСя ДиСпеТчеР. 
СРочно! Тел. 067-9446864.

№ 840. ТРебУеТСя СоТРУДниК С 
ФУнКЦияМи АДМиниСТРАТоРА. з/п 
3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 848. Требуется диспетчер, прием 
входящих звонков. Тел. 063-2418758.

№ 849. Требуется администратор-
охранник. Тел. 063-2418758.

№ 850. Требуется исполнительный 
директор, оргкадровые вопросы. Тел. 
050-2080976.

№ 866. Требуется помощник бухгал-
тера на первичную документацию. Тел. 
063-3624652.

№ 879. Требуется диспетчер на теле-
фон в офис, можно без опыта работы. 
Обучение. Доход 1713-3871 грн. Тел. 
098-4966310.

№ 880. Требуются сотрудники в офис 
для работы с людьми, документами. 
Можно без опыта работы. Обучу сама, 
карьерный рост. Тел. 097-5785005.

№ 943. ТРебУеТСя оФиС-КонСУль-
ТАнТ, вХоДяЩие звонКи, веДение 
ДеловЫХ пеРеГовоРов. ДоХоД 
РАСТУЩиЙ. Тел. 067-5865108.

№ 944. оФиС! в звязи С РАСШиРе-
ниеМ СРочно ТРебУеТСя СоТРУД-
ниК. ДоХоД СТАбильнЫЙ, РАС-
СМоТРиМ вСе КАнДиДАТУРЫ. Тел. 
067-5865108.

№ 947. Приглашаем на работу. 
Строительному предприятию для 
выполнения строительно-монтажных 

работ на СевГоКе срочно требуются 
рабочие по специальностям: эл. газо-
сварщики, газорезчики, каменщи-
ки, бетонщики, монтажники. опыт 
работы по специальности (жела-
тельно). Информация по тел. (056)-406-
48-43, (056)-406-48-45, 096-2488843, 
067-2841984. Адрес: г. Кривой Рог, ул. Г. 
Романовой, 1.

№ 900. Предлагается жилье для 
отдыха в Симеизе рядом с Ялтой. Ев-
роремонт, удобства в номере. Сайт: 
simeiz-natali.com. Тел. 097-1880439, 097-
5087809.

№ 946. 20.07.2012 г. УТеРянЫ 
ДоКУМенТЫ нА иМя беШиКА АнА-
Толия ГРиГоРьевичА. пРоСьбА 
веРнУТь зА вознАГРАЖДение. Тел. 
093-7748509, 098-3843452 или по адре-
су: ул. зеМлячКи, 13/30, ул. ДиМи-
ТРовА, 126/52.

№ 871. Радиошкола оСоУ про-
водит набор на платные курсы: 1. 
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Оператор 1-С: предприятие. 3. Се-
кретарь руководителя (делопроизв., 
ПК). 4. Радиомеханик по ремонту 
цвет. ТВ. 5. Электрогазосварщик. 6. 
Электромонтер. 7. Машинист холо-
дильного оборудования. Для учащих-
ся 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.

№ 942. в зв’язКУ зі СМеРТЮ Го-
лови САДівничоГо ТовАРиСТвА 
«нАДія» МоГіля в.К. СКлиКАЮТьСя 
позАчеРГові зАГАльні збоРи СТ 
«нАДія» пРи пРоФСпілКовоМУ Ко-
МіТеТі віЙСьКовоЇ чАСТини 02806, 
Що віДбУДУТьСя 11.08.2012 р. о 
19.00 в бУДинКУ оФіЦеРів віЙСьКо-
воГо МіСТечКА № 35. пРАвління СТ 
«нАДія» ТА РевізіЙнА КоМіСія СТ 
«нАДія».

g офіційно
Про результати публічних слухань

Керуючись Законом України «Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської діяльності», на виконання роз-
порядження міського голови від 27.06.2012 №150-р «Про проведен-
ня публічних слухань» 17.07.2012 у муніципальному центрі послуг 
м.Кривого Рогу (пл.Радянська, 1) проведено публічні слухання з пи-
тання обговорення сталого досягнення цілей, задекларованих при 
прийнятті регуляторного акта – рішення міської ради від 29.12.2011 
№838 «про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів ма-
лого підприємництва міста».

У слуханнях брали участь депутати міської ради, члени міських 
галузевих рад підприємців, з питань розвитку підприємництва, 
суб’єкти господарювання, представники громадських організацій підпри-
ємців, податкових інспекцій міста, засобів масової інформації, структурних 
підрозділів виконкому міської та районних у місті рад.

В ході публічних слухань було обговорено кількісні та якісні по-
казники результативності дії зазначеного рішення. За підсумками 
слухань присутніми було наголошено на ефективності дії регуля-
торного акта, об’єктивності встановлених ставок єдиного податку, 
прозорості та прогнозованості подальшої дії рішення для здійснення 
підприємницької діяльності в місті.

Управління розвитку підприємництва  виконкому міської ради.

g  повідомлення
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g Передплата-2012

Фінал акції  
«Подарунки від «ЧГ»
як ми й обіцяли, зранку минулого четвер-
га відбувся розіграш акції «Подарунки від 
«Чг», в якій, нагадаємо, мали право взяти 
участь ті читачі нашої газети, які оформи-
ли передплату на друге півріччя ниніш-
нього року або одразу на весь 2012-й рік. 

На початку перед при-
сутніми виступила голо-
вний редактор «Червоно-
го гірника» Ольга Кали-
нюк, яка щиро подякува-
ла читачам за їхній вибір, 
а також висловила споді-
вання, що вони не розча-
руються в міському ви-
данні. Опісля розпочався 
власне розіграш, для про-
ведення якого до тираж-
ної комісії був включений 
представник з числа при-
сутніх читачів. Ним став 
пенсіонер Борис Барам-
ба, який і витягував кон-
верти з ксерокопіями пе-
редплатних абонементів 
щасливчиків. 
Відтак, торти вигра-

ли:

Т. Пархоменко з пр. Ме-
талургів, 24 

М. Шевцов з вул. Ма-
нуйлова, 18.
Водійські аптечки 

матимуть: 
Н. Крошка з пров. Буль-

варного, 19 
О. Шаліманова з бульв. 

Кірова, 15.
 « Е н ц и к л о п е д і ю 

Криворіжжя» одержать: 
Л. Заверюха з мкрн. Гір-

ницький, 8
В. Меткое із с. Вільне, 

вул. Щорса, 15.
Безкоштовне УЗІ-

обстеження пройдуть: 
Л. Мішина з вул. Ряза-

нова, 9, 
М. Несмашная з вул. 

Постишева, 48, 
О. Ващенко з вул. Енту-

зіастів, 170, 
А. Осипенко з пр. Карла 

Маркса, 58, 
П. Волинець з військ-

містечка-33, 16 
М. Колесник з вул. Га-

ленка, 3.
Професійну фото-

сесію отримають: 
В. Пруднік з вул. Несте-

рова, 6 
В. Бибик з вул. Спів-

дружності, 107.
Дитячу путівку на 

Азовське море виграла: 
М. Дяченко з пр. Гагарі-

на, 37.
Путівку до Ворохти 

одержать: 
В. Лященко з вул. Авіа-

ційної, 6 
В. Лебідь з вул. Корній-

чука, 9. 
Ми щиро поздоровля-

ємо наших переможців і 
запрошуємо їх до редакції 
«ЧГ» наступного четверга, 
26-го липня, з 15 до 17 го-
дини для отримання сво-
їх виграшів. Для цього по-
трібно пред’явити особис-
тий паспорт і оригінал пе-
редплатного абонемента. 
Якщо він був оформлений 
за пільговою вартістю, то 
й відповідний документ 
про право на пільги.

Едуард БІлиК. Фото Олександра ПОрТНягІНА.

g реклама g Посміхніться
Приходить мужик в автоса-

лон:
– Хочу таку машину, щоб про-

сто літала, а не їздила, була су-
перманевреною, місткою, з від-
мінними гальмами...

Продавець:
– Мужик, це тобі маршрутка 

потрібна!
***

Комусь очі дісталися від мами, 
ніс від тата, брови від бабусі. А ко-
мусь кора головного мозку від дуба.

***
Дзвінок чоловікові:
– Алло, любий, забереш мене?
– Ні!
– Чому?

– Ну ти ж вчора купила СУ-
ПЕРЗРУЧНІ туфлі на підборах 
15 см, які ВЗАГАЛІ НЕ ВІДЧУ-
ВАЮТЬСЯ, за 1000$! Ось тепер 
і йди пішки. І головне від стегна, 
люба, від стегна.

***
– Як вам мій домашній сир? 
– Смакота, шкода Мурчик здох...

***
О пів на першу сидиш за ком-

пом і думаєш «ну ще 10 хвилин, 
ну яка різниця»,

... а різницю усвідомлюєш о пів 
на четверту ...

***
«Блін!» – сказав слон, насту-

пивши на Колобка.

21.07.2012    22.07.2012

станом на 20.07.2012 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.

Ясно, спекотно 
За даними Українського гід-

рометцентру, у неділю очіку-
ється ясна погода. Температу-
ра вночі до 22 градусів тепла, 
вдень до 35 градусів тепла. Ві-
тер змінних напрямків, від пів-
денно-східного до північно-
східного, 1-3 м/сек. Атмосфер-
ний тиск 749 мм рт. ст.

g Погода

Долар рубль Євро

Курс НБУ 799,30 24,92 982,10

УкрСиббанк
808,00 24,20 980,00
813,00 25,40 1004,00

ПриватБанк
808,00 24,60 980,00
812,50 25,60 1005,00

Промінвест-
банк

806,50 24,90 983,00
810,90 25,80 1001,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,00 24,50 980,00
813,00 25,80 1015,00

Форум
808,50 24,80 980,00
811,50 26,00 999,00

Південком-
банк

807,00 24,00 980,00
810,50 25,30 1010,00

Укрексімбанк
806,00 24,60 985,00
811,00 25,50 1002,00

КУПІВля ПрОДАж

06 09 11 12 35 51 

21-22 липня

Геомагнітний прогноз  
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного  
розіграшу 
4 200 000 гривень

g лотерея

g магнітні бурі

номер розіграшу 1177  
виграшні номери 18.07.2012  

джек-пот 3 850 000.00

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 2 3
6:00 1 3
9:00 2 3
12:00 1 3
15:00 2 2
18:00 1 2
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 2 8973.00
4 89 282.00
3 2303 18.00
2 19675 6.00
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