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g Реклама

В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗВІДСОТ-
КОВОГО КРЕДИТУВАННЯ за національною програ-
мою енерго збе ре ження.

Безвідсоткові кредити надаються виключно на 
металопластикові вік на та двері з високо якісних 
профілів VEKA, DECEUNINCK та REHAU виробництва 
Німеччини та Бельгії з підвищеним коефіцієнтом 
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, зу-
пинка «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 програ-
мою доставка, монтаж та демонтаж висококвалі-
фікованими спеціалістами підприємства «ВІКНО-

ПЛАСТ» виконується БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам 
та пенсіонерам надається додаткова знижка 2%.

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

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

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

Шановні мешканці міста, прилеглих районів та селищ!

g Передплата-2012

2 фотосесії, 6 УЗД-обстежень,  
2 енциклопедії та інші

дитяча  
путівка  

на Азовське  
море

2 путівки у Ворохту
Карпати

Вартість передплати на «ЧерВоний гірник» на іі піВріЧЧя 2012 року
з урахуванням поштових послуг по доставці та прийому передплати газети (грн.)

 звичайНа: на 1 місяць - 13,52; 
на 3 місяці - 39,96;на 6 місяців - 78,27.

Передплатний  індекс  37385 

 Пільгова (для учасників війни, пенсі-
онерів, інвалідів усіх груп і категорій, чорно-
бильців): на 1 місяць - 12,52;  
на 3 місяці - 36,96; на 6 місяців - 
72,27.

Передплатний  індекс  61621

 відомча (для підприємств, установ 
та організацій): на 1 місяць - 15,72; на  
3 місяці - 46,56; на 6 місяців - 91,47.
Звертаємо увагу керівників підприємств, організацій 
та установ: за безготівковим розрахунком ви можете 
оформити передплату на «Червоний гірник» для своїх 
працівників та пенсіонерів і за пільговою вартістю в 
тому числі.

Передплатний  індекс  37386

Для участі в розіграші суперподарунків та інших заохочувальних подарунків необхідно принести в редакцію або надіслати  
на адресу редакції ксерокопію абонемента на передплату «ЧГ». Телефон для довідок: 92-97-18.

До  завершення  переДплати  на ІІ  пІврІччя  залишилось  три  робочІ  ДнІ!

g Зверніть увагу

Зміна схеми руху
Шановні мешканці та гості міста! У 

зв’язку з проведенням ремонтних робіт 
на проїзній частині автодороги у Інгу-
лецькому районі по пр. Південному від 
вул. Подлєпи до вул. Панаса Мирного з 
25.06.2012 до 10.10.2012 буде перекрито 
рух транспорту на вказаній ділянці авто-
дороги.

Рух вагонів на трамвайних маршрутах 
№№7, 8, 11 та тролейбусному маршруті 
№7 буде тимчасово припинено, при цьому 
перевезення пасажирів на ділянці між зу-
пинками «Трампарк» – «Ринок ПівдГЗК» 
буде організовано маятниковим сполу-
ченням (човниковим способом), трамвай-
ні маршрути №№5, 10 будуть здійснювати 
перевезення пасажирів до трампарку за-
мість кінцевої зупинки ВАТ «Південний 
ГЗК».

Автобусні маршрути загального корис-
тування, які працюють в напрямку Пів-
денного ГЗК та ПАТ «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг», будуть працювати за наступною 
схемою руху: об’їзна дорога ВАТ «Півден-
ного ГЗК» – вул. Панаса Мирного – 9-й 
квартал – вул. Панаса Мирного – об’їзна 
дорога ВАТ «Південного ГЗК» – ВАТ «Пів-
денний ГЗК».

Водії інших транспортних засобів мати-
муть змогу здійснити об’їзд місця ремонту 
вказаної проїзної частини по об’їзній до-
розі ВАТ «Південного ГЗК».

Відділ транспорту і зв’язку  
виконкому міської ради.

g У міській раді

Увага безпеці  
в місті
Вчора відбулось спільне 
засідання постійних комісій 
міської ради. Провів його міський 
голова Юрій Вілкул.

Цього разу засідання постійних комісій 
співпало з трагічною для країни датою – 
22 червня, днем, коли розпочалася Велика 
Вітчизняна війна, і депутати почали свою 
роботу з вшанування хвилиною мовчання 
пам’яті жертв війни в Україні.

Міський голова також нагадав, що на-
ступного тижня в місті, як і в усій країні, 
відзначатимуть День Конституції. З цієї 
нагоди в усіх районах Кривого Рогу 26 та 
27 червня пройдуть урочисті заходи. А в 
середу, 27 червня, відбудеться покладання 
квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку, що 
поряд з академічним театром. Юрій Віл-
кул запросив усіх депутатів взяти участь в 
урочистих заходах.

Депутати узгодили порядок денний сесії 
міської ради, що відбудеться наступної се-
реди, 27 червня. На неї буде винесено 64 
питання. Після чого народні обранці про-
довжили роботу в постійних комісіях.

Але на цьому підготовка до сесії не об-
межилась. У п’ятницю відбулося виїзне де-
путатське навчання на тему «Про основні 
завдання та функції органів внутрішніх 
справ міста». Народні обранці побували 
в міському управлінні міліції, ознайоми-
лись з життям військової частини 3011 та 
навчального закладу, де готують міліційні 
кадри – Криворізького факультету Дні-
пропетровського держуніверситету вну-
трішніх справ.

Володимир СКіданоВ.
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Картина дня

g Вітання

Шановні друзі!
Прийміть щирі вітання з Днем молоді – прекрасним літнім 

святом молодості, краси, енергії та завзяття.
Ми пишаємося нашою молоддю, яка все сміливіше та 

яскравіше заявляє про себе неперевершеними здобутками й 
відкриттями. Ви – активні й успішні будівники добробуту на-
шого міста та держави. Переконаний: вам – сильним, розум-
ним, творчим, талановитим, енергійним, амбіційним – ми 
можемо довірити майбутнє.

Прийміть у цей день побажання наснаги, гарних далекогляд-
них перспектив, світлої долі, фізичних і духовних сил, великого 
людського щастя та здійснення ваших мрій, планів і сподівань.

Органи влади завжди докладали й докладатимуть усіх зу-
силь, аби молоде покоління почувалося комфортно та мало 
всі можливості для успішної самореалізації.

Вірте у свої сили! Творіть! Залишайтеся молодими!
Криворізький міський голова     Ю. ВілКул.

Від усієї душі вітаю молодих людей  
з чудовим святом – Днем молоді!

Молодь Кривбасу – це потужний трудовий, інтелектуаль-
ний, творчий потенціал нашого міста. Тільки разом з молоддю 
Кривий Ріг концентрує в собі всю силу та енергію прогресив-
них змін, що відбуваються. Ми пишаємося такою прекрасною 
молодіжною генерацією і підтримуємо втілення всіх ваших 
перспективних, необхідних місту пропозицій та ідей.

Дорогі друзі, я щиро бажаю вам щасливої життєвої доро-
ги! Вірте в себе і свої сили, долайте найвищі вершини завдя-
ки власним знанням, майстерності, талантам. Кожному з вас 
– кохання, добра, удачі та наснаги!

Костянтин ПаВлоВ, голова Криворізької  
міської організації Партії регіонів,  

депутат Дніпропетровської обласної ради.

Дорогі друзі!
Прийміть щирі вітання зі святом – Днем молоді – святом 

творчості й натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствер-
дження, любові і романтики!

У житті немає пори прекраснішої, ніж молодість. Це час 
становлення, вибору професійного шляху, планування май-
бутнього, тому важливо використати всі переваги цієї пре-
красної пори: учіться, працюйте над собою, досягайте успі-
хів, дерзайте і обов’язково перемагайте! Любіть свою країну, 
будьте справедливими та впевненими у своїх силах.

Молоде покоління в усі часи було окрасою суспільства, його 
надією, днем сьогоднішнім і прийдешнім.

Саме ви, сьогоднішні школярі, студенти, молоді робітники, 
підприємці, науковці, скоро будете визначати шляхи розви-
тку країни.

Бажаю усім вам творчої енергії, незалежності думок та сил, 
щоб втілити в життя все, до чого прагне ваш розум, душа та ті-
ло. Адже саме від вас залежить майбутнє нашої країни!

З повагою народний депутат україни    
М.Ф. ТрайДуК.

g Зустріч

Бізнес-місія з Томська
Томська делегація з рФ 
у складі представників 
торгово-промислової 
палати і промислових 
підприємств цього ре-
гіону завітала минулої 
середи у Кривий ріг. 

Подолавши близько чотирьох 
тисяч кілометрів, вони прибули на 
дніпропетровську землю, аби тут 
налагоджувати співробітництво.

З учасниками делегації провів 
офіційну зустріч перший заступник 
міського голови Костянтин Пав-
лов. Він ознайомив гостей, які що-
йно прибули з Дніпропетровська, з 
економічними показниками нашо-
го міста. 

– Я впевнений, що завдяки та-
ким спільним заходам, які орга-
нізовує торгово-промислова па-
лата, ми підтримуємо все те, що 
кладеться в основу довгостроко-
вих партнерських відносин з різ-
ними країнами, у тому числі з Росі-
єю. Наше місто абсолютно відкрите 
для збільшення іноземних інвести-
цій, – зазначив під час зустрічі Кос-
тянтин Павлов.

Зацікавленість таким великим 
промисловим регіоном, як Дніпро-
петровщина, зростає. У цьому пе-

реконана директор Криворізького 
представництва Дніпропетровської 
торгово-промислової палати Тетя-
на Шарапова. За її словами, у липні 
заплановано приїзд делегації з Ли-
пецької області. Нещодавно у нас 
були представники бізнес-кіл Біло-
русі. Україною цікавляться. Інтерес 
до співробітництва тут є не тільки 
з російського боку, наші підприєм-
ства теж зацікавлені. Зустрітися з 
делегацією Томської області вияви-
ли бажання представники близько 
сорока підприємств, таких, зокрема, 
як «Констар», «Юністіл» та інші. Тож 
сподіваємося, що будуть підписані 
вигідні довгострокові контракти.

Що ж стосується російської так 
званої бізнес-місії, то за останній 
час це другий її візит. У травні тут 

уже побували представники п’яти 
російських регіонів.

– Для наших промислових під-
приємств Дніпропетровський ре-
гіон представляє великий інтерес 
у плані співробітництва, – запев-
няє Сергій Соломін, виконуючий 
обов’язки торгового представни-
ка РФ в Україні. – Ми вважаємо, що 
кооперація між нашими промис-
ловими підприємствами – це той 
шлях, яким повинен йти наш бізнес. 
У першу чергу, звісно, нас цікавлять 
високотехнологічні напрямки – ме-
талургія, машинобудування, теле-
комунікації, зв’язок. Практичний 
результат таких візитів уже є. Ска-
жімо, виникають домовленості про 
організацію спільного виробництва 
між підприємствами.

анна роДічКіна. Фото андрія Трубіцина.

g До Дня молоді

Нагородили молоді таланти
Завтра вся країна святкуватиме День мо-
лоді. З цієї нагоди напередодні відбувся 
урочистий прийом, що зібрав молодих лю-
дей, котрі вже заявили про себе високими 
досягненнями. Зі святом від імені міського 
голови та депутатського корпусу міськради 
їх привітав секретар міської ради Сергій 
Маляренко.

– Пріоритетним напрям-
ком роботи структурних 
підрозділів міськради, під-
приємств та організацій є 
соціальний захист моло-
дих людей, розвиток їхніх 
творчих здібностей, про-
фесійних навичок, – за-
значив Сергій Маляренко. 
– Сьогодні в залі присутні 
переможці конкурсів про-
фесійної майстерності, пе-
редовики виробництва, 
відмінники навчання. На-
став час перейти на прин-
ципово новий рівень ро-
боти з молоддю, зробивши 
її однією з найважливіших 
складових міського життя. 
Саме з такою метою з іні-
ціативи міського голови 
було запроваджено комп-
лексний проект «Нова ге-
нерація Кривого Рогу».

Про те, чого досягли мо-
лоді криворіжці протягом 
останнього року, розпові-

ла голова комітету у спра-
вах сім’ї і молоді викон-
кому міськради Світлана 
Лавренко. Так, наприклад, 
нині місто пишається, що 
до ювілейних ХХХ Олім-
пійських ігор у Лондоні 
готуються два криворізь-
ких спортсмени – Євген 
Хітров та Денис Кушніров.

Кульмінацією зустрічі 
стало традиційне нагоро-
дження кращих представ-
ників молодого покоління. 
З отриманням нагрудно-
го знака «За заслуги перед 
містом» ІІІ ступеня тепер 
можна привітати доцен-
та кафедри електропоста-
чання та електричного ме-
неджменту Криворізького 
національного університе-
ту Вадима Щокіна. Імен-

ними стипендіями Олек-
сандра Поля та Григорія 
Гутовського, а також гра-
мотами виконкому міської 
ради та подарунками було 
нагороджено ще близько 
шістдесяти молодих людей.

– Цього року я посі-
ла третє місце в обласній 
олімпіаді з української мо-
ви, – говорить другокурс-
ниця Криворізького ме-
дичного коледжу Тетяна 
Кувшинова, яка отримала 

іменну стипендію Григорія 
Гутовського. – Часто беру 
участь у різних конкурсах. 
Вважаю, що проблема но-
мер один для молодої лю-
дини – це самореалізація. 
Треба знайти себе і своє 
місце в житті. Мені пощас-
тило, бо точно знаю, що 
буду фармацевтом.

Стипендію Григорія Гу-
товського отримав і голо-
ва молодіжного виконко-

му Віталій Михлик. Цього 
року, каже, зі своїми коле-
гами попрацювали добре: 
боролися з тютюнопалін-
ням, брали участь в орга-
нізації фестивалів та допо-
магали Святому Миколаю.

– Ми проводили різні 
акції для дітей з малозабез-
печених сімей, на Новий 
рік організовували силами 
студентів концерт для ді-
тей-інвалідів та вихован-
ців дитячого будинку, – 
веде мову Віталій Михлик. 
– На нашому рахунку різні 
заходи на захист здорово-
го способу життя. Успішно 
пройшла акція «Помічни-
ки Діда Мороза та Святого 
Миколая». Також з допо-
могою міської влади про-
вели міський фестиваль 
«Студентський меридіан». 
Зараз, хоч і канікули, пра-
цюємо над проектом «Но-
ва генерація Кривого Ро-
гу». Уже є багато цікавих 
пропозицій. Гадаю, що до 
початку осені ми здивуємо 
місто потужними ідеями.

анна роДічКіна. Фото андрія Трубіцина.

У нашому місті мешкає близько 221 тисячі городян віком 
від 14 до 35 років. Серед них близько 100 тисяч – представ-
ники робітничої молоді та ще 46 тисяч – студентська братія.

g офіційно
Повідомлення про оприлюднен-
ня регуляторного акта – проекту 
рішення міської ради «Про вне-
сення змін у додаток до рішення 
міської ради від 22.06.2011 №448 
«Про затвердження Правил бла-
гоустрою у місті Кривому розі» 
та аналізу його регуляторного 
впливу

Відповідно до Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на 
виконання вимог рішення міської ради від 30.11.2010 №7 
«Про Регламент міської ради», з метою отримання пропозицій, 
зауважень громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, 
наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здій-
сненні державної регуляторної політики 25.06.2012 на офіцій-
них сторінках в мережі Інтернет:

– виконкому міської ради у підрозділі «Регулятор-
на політика» розділу «Інформаційна база» www.
kryvyіrih.dp.ua;

– виконкомів районних у місті рад Дзержинської, Довгин-
цівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, 
Центрально-Міської www.dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, www.
zhrrkrog.dp.ua, www.ing-org.dp.ua, www.srvk.org.ua, 
www.trnvk.dp.ua, vykonkom-tsmkr.gov.ua»та 27.06.2012 в 
міській комунальній газеті «Червоний гірник» оприлюднюється 
регуляторний акт – проект рішення міської ради «Про внесен-
ня змін у додаток до рішення міської ради від 22.06.2011 
№448 «Про затвердження Правил благоустрою у місті 
Кривому Розі» та аналізу його регуляторного впливу.

Метою цього регуляторного акта є установлення ефек-
тивних комплексних заходів з утримання територій 
міста в належному стані.

Зі змістом зазначених матеріалів також можна оз-
найомитись щоденно (крім святкових, вихідних днів) у 
розробника – управлінні благоустрою та житлової 
політики виконкому міської ради (50101, м.Кривий 
Ріг, пл.Радянська,1, каб.442, тел. 74-43-44, 74-56-38).

Зауваження та пропозиції будуть прийматись у письмо-
вій формі по 25.07.2012 (крім святкових, вихідних днів) за 
адресою: 50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1:

– управлінням благоустрою та житлової політики викон-
кому міської ради, каб.550, тел.440-02-38 та на електрон-
ну адресу: u.jkg@kryvyirih.dp.ua;

– управлінням розвитку підприємництва виконкому 
міської ради, каб.510, 74-39-72 та на електронну адресу: 
ispolkomkr@ukrpost.ua;

– на електронних поштових скриньках виконкому міської 
ради radakr@ukrpost.ua і виконкомів Дзержинської, Довгин-
цівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, 
Центрально-Міської районних у місті рад: dzr_vk@ukrpost.
ua, dlg_vk@riad.com.ua, zhv_vk@ukrpost.ua, ing-vk@
ctvnet.dp.ua, saks_1242@ukrpost.ua, trnvk@ukrpost.ua, 
cg-ispolkom-zag@mg.dp.ua в мережі Інтернет.

Повідомлення про оприлюднен-
ня регуляторного акта – проекту 
рішення міської ради «Про вне-
сення змін у додаток до рішен-
ня міської ради від 28.04.2010 
№3816 «Про затвердження 
Положення про порядок надання 
ритуальних послуг на території 
міста Кривого рогу» та аналізу 
його регуляторного впливу

Відповідно до Закону України «Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері господарської діяльності», на ви-
конання вимог рішення міської ради від 30.11.2010 №7 «Про 
Регламент міської ради», з метою отримання пропозицій, за-
уважень громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, 
наукових установ та консультативно-дорадчих органів у 
здійсненні державної регуляторної політики 25.06.2012 на 
офіційних сторінках в мережі Інтернет:

– виконкому міської ради у підрозділі «Регулятор-
на політика» розділу «Інформаційна база» www.
kryvyіrih.dp.ua;

– виконкомів районних у місті рад Дзержинської, Довгин-
цівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, 
Центрально-Міської www.dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, www.
zhrrkrog.dp.ua, www.ing-org.dp.ua, www.srvk.org.ua, 
www.trnvk.dp.ua, vykonkom-tsmkr.gov.ua» та 27.06.2012 в 
міській комунальній газеті «Червоний гірник» оприлюднюється 
регуляторний акт – проект рішення міської ради «Про внесен-
ня змін у додаток до рішення міської ради від 28.04.2010 
№3816 «Про затвердження Положення про порядок 
надання ритуальних послуг на території міста Кривого 
Рогу» та аналізу його регуляторного впливу.

Метою цього регуляторного акта є визначення поряд-
ку охорони та функціонування місць поховань.

Зі змістом зазначених матеріалів також можна ознайоми-
тись щоденно (крім святкових, вихідних днів) у розробника 
– управлінні благоустрою та житлової політики викон-
кому міської ради (50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1, 
каб.442, тел.440-02-38, 74-43-44, 74-56-38).

Зауваження та пропозиції будуть прийматись у пись-
мовій формі по 25.07.2012 (крім святкових, вихідних 
днів) за адресою: 50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1: 
управлінням благоустрою та житлової політики виконкому 
міської ради, каб.550, тел.440-02-38 та на електронну 
адресу: u.jkg@kryvyirih.dp.ua; управлінням розвитку 
підприємництва виконкому міської ради, каб.510, 74-39-
72 та на електронну адресу: ispolkomkr@ukrpost.ua; на 
електронних поштових скриньках виконкому міської ради 
radakr@ukrpost.ua і виконкомів Дзержинської, Довгин-
цівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, 
Центрально-Міської районних у місті рад: dzr_vk@ukrpost.
ua, dlg_vk@riad.com.ua, zhv_vk@ukrpost.ua, ing-vk@
ctvnet.dp.ua, saks_1242@ukrpost.ua, trnvk@ukrpost.ua, 
cg-ispolkom-zag@mg.dp.ua в мережі Інтернет.
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Шановні колеги – працівники 
органів державної влади!

Щиро вітаємо вас з Днем державної служби!
Державна служба – це відповідальна та почес-

на місія. Це праця, спрямована на підвищення 
благополуччя українців, розбудову нашої держа-
ви, зміцнення її авторитету в Європі та світі.

Разом з нашим Президентом Віктором Федоро-
вичем Януковичем ми будуємо соціально відпові-
дальну державу, наша робота спрямована на роз-
виток економіки та підвищення добробуту людей.

Виваженість дій, професіоналізм та висока від-
повідальність притаманні державним службов-
цям Дніпропетровщини. Ці риси є й запорукою 
плідного розвитку нашого регіону та всієї  України.

Шановні колеги! Бажаємо вам міцного здоров’я, 
невичерпної енергії, професійних успіхів у нелегкій 
і відповідальній справі сумлінного служіння наро-
ду України, нових здобутків в ім’я великого май-
бутнього українського народу та нашої держави.

З повагою
Голова облдержадміністрації  

олександр ВілКул
Голова облради Євген уДоД.

Шановні працівники  
та ветерани митної служби!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем 
митної служби України!

Наполегливою й напруженою повсякденною 
діяльністю, високим професіоналізмом криво-
різьких митників забезпечується успішний роз-
виток господарських зв’язків підприємств і орга-
нізацій міста із закордонними партнерами.

Сьогодні на вас покладені надзвичайно важ-
ливі завдання із захисту вітчизняного ринку від 
контрабанди, контрафактної й неякісної продук-
ції, сприяння зовнішньоекономічній діяльності 
країни, наповнення державного бюджету. Упев-
нений, ви зробите все можливе для їх виконання.

Нехай у ваших родинах панує щастя, міцне 
здоров’я, добро та благополуччя й процвітання.

Бажаю вам успіхів у реалізації намічених пла-
нів і задумів у ім’я процвітання України.

Криворізький міський голова      
Ю. ВілКул.

На часі

g Вітання

g Социальная политика

Здравствуй, лето, здравствуйте, море, солнце и песок!
В июне начался оздоровительный сезон для 
работников предприятий Метинвеста и их 
детей.

Лето – это пора, которую 
ждут все, кто любит тепло, 
кто мечтает окунуться в 
ласковые волны моря. Но 
больше всех лето ждут де-
ти, так как оно связано с 
такими желанными слова-
ми «летние каникулы». За 
финальной чертой учебно-
го года начинается новая 
жизнь – долгожданный 
отдых в детском оздорови-
тельном лагере.

В начале июня в дет-
ском оздоровительном ла-
гере «Альбатрос» Ингу-
лецкого ГОКа состоялось 
торжественное открытие 
первой летней смены. 
Уже не первый год дирек-
ция и профсоюзный ко-

митет Ингулецкого ком-
бината Группы Метинвест 
дарят юным ингульча-
нам уникальную возмож-
ность отдохнуть, оздоро-
виться, получить массу 
незабываемых и ярких 
впечатлений. Ребят, при-
ехавших в лагерь, кро-
ме летнего отдыха, те-
плого моря, ждет много 
интересных и веселых ме-
роприятий. «Здесь дей-
ствительно созданы все 
условия для полноценного 
отдыха детей – пятиразо-
вое питание, удобные кор-
пуса для каждого отряда, 
большой стадион для за-
нятий спортом, библиоте-
ка, кинотеатр, дискотека, 

игровые комнаты, – отме-
тил генеральный директор 
ИнГОКа Андрей Левиц-
кий. – Конечно, к летне-
му сезону готовился весь 
персонал «Альбатроса», а 
насыщенность программы 
и квалифицированные ра-
ботники оздоровительного 
лагеря сделают отдых ре-
бят интересным и ярким».

По доброй традиции, 
сложившейся на протя-
жении многих лет, в лаге-
ре «Альбатрос» оздорав-
ливаются и воспитанники 
школы-интерната №3 – 
дети, оставшиеся без ро-
дительской опеки, и дети 
работников предприятия-
партнера – завода «БелАЗ».

Ребята довольны на-
чалом летнего оздорови-
тельного сезона. Впереди 
их ждут бронзовый загар, 

удовольствие от новых 
знакомств, интересных 
приключений и морско-
го отдыха. Ну что ж, сезон 
отдыха и приключений в 
«Альбатросе» начался!

Также на комбинате уде-
ляется большое внимание 
и вопросам оздоровле-

ния трудящихся. К услу-
гам наших работников 
пансионаты и здравницы 
Крыма, Карпат, курорты 
минеральных вод 
Украины, базы отдыха 
«Стрелковое» и «Май-
дан». Ежемесячно оздо-
равливается около 200 

работников нашего ком-
бината. Так что ежегод-
ная программа по лет-
нему оздоровлению 
персонала, реализуемая 
в рамках корпоративной 
социальной ответствен-
ности компании Метин-
вест, в самом разгаре.

инна СМолЯнЕц.

g Прес-конференція

І в добрих справах, і в спорті 
завзяті
Депутатська робота не обмежується 
самою законотворчістю. Зазвичай у 
колі турбот народних обранців прак-
тично весь спектр громадського життя 
– починаючи від тісного спілкування з 
виборцями та допомоги у вирішенні 
складних життєвих питань людей і за-
кінчуючи, зокрема, сприянням у під-
триманні громадського спокою. 

Про це йшла мова 
під час чергової прес-
конференції у викон-
комі міської ради. З 
представниками засо-
бів масової інформа-
ції спілкувався секре-
тар міської ради Сер-
гій Маляренко.

Як нагадав С. Маля-
ренко, відповідно до 
статті 46 Закону Украї-
ни «Про місцеве само-
врядування в Україні» 
основною формою ро-
боти міської ради є за-
сідання постійних ко-
місій та пленарні засі-
дання.

– Для здійснення де-
путатами своїх повно-
важень ми надаємо всі-
ляку допомогу, – роз-
повів секретар міськра-
ди. – Зокрема, органі-
зовуємо місця, де вони 
можуть приймати ви-
борців та спілкуватися 
з ними. Крім того, для 
підвищення ефектив-
ності роботи депутатів 
регулярно проводимо 
навчання з найбільш 
актуальних питань.

Таким чином народ-
ні обранці на власні очі 
ознайомлюються з си-
туацією в тій сфері, що 
обговорюється. І нехай 

ці приїзди короткотер-
мінові, їхня важливість 
не викликає сумніву, 
переконаний С. Маля-
ренко. По-перше, це 
підвищує розуміння де-
путатами проблем, що 
обговорюються (інколи 
іншим чином побувати 
в таких місцях народ-
ним обранцям ніколи б 
і не вдалося). По-друге, 
сприяє залученню і са-
мих народних обранців 
до вирішення піднятих 
питань.

На особливому конт-
ролі у керівництва ви-
конкому перебуває пи-
тання виконання депу-
татських звернень та за-
уважень. Як повідомив 
С. Маляренко, на сьо-
годнішній день розгля-
нуто 223 депутатських 
звернення, в яких по-
рушено питання ко-
мунального господар-
ства, фінансування за-
кладів освіти, охорони 
здоров’я та інші. З по-
чатку скликання депу-

татами на сесіях міської 
ради висловлені 91 про-
позиція та зауваження 
щодо важливих для ді-
яльності міста питань.

Не цураються депу-
тати й самотужки бра-
тися за вирішення го-
стрих питань. Підтвер-
дженням цьому – лис-
ти-подяки за резуль-
татами конкретних 
депутатських справ, що 

регулярно надходять 
на адресу міського го-
лови та секретаря місь-
кої ради. Спектр цих 
справ доволі широкий, 
запевнив С. Малярен-
ко. У числі зробленого 
депутатами, приміром, 
і участь у відновлен-
ні роботи Центру пер-
винної медико-санітар-
ної допомоги на ж/м 
Мирівський (знайшли 
приміщення, профі-
нансували капітальний 
ремонт, закупили ме-

дичне обладнання, упо-
рядкували подвір’я); і 
встановлення пласти-
кових вікон; і надання 
благодійницької допо-
моги у передплаті пері-
одичних видань для бі-
бліотеки; і придбання 
технічних засобів на-
вчання, музичних ін-
струментів для шкіль-
ного центру творчості; і 
співпраця з Криворізь-
ким будинком дитини 
тощо. Відкриття нових 
спортивних майданчи-
ків з тренажерним об-
ладнанням, дитячих 
майданчиків – справи, 
які стали чудовою тра-
дицією в нашому місті, 
не залишились без де-
путатської підтримки.

Утім, як виявилось, 
сприянням розвитку 
фізичної культури на-
родні обранці не об-
межуються. Серед них 
є також чудові спорт-
смени. Найкращим під-
твердженням стала не-
щодавня участь в об-
ласній Спартакіаді де-
путатів органів місце-
вого самоврядування 
всіх рівнів. Криворіж-

ці в цих змаганнях під-
твердили своє реноме, 
як і минулого року, ви-
бороли перше місце.

Чудові результа-
ти наші земляки по-
казали і на наступно-
му етапі – у Всеукра-
їнській Спартакіаді. За 
словами С. Малярен-
ка, збірна області на 40-
45 відсотків складала-
ся з криворіжців. І за-
вдячуючи їхнім зусил-
лям (на тому ж таки 
футбольному полі, де 
нашим не було рівних) 
Дніпропетровщина ви-
йшла на третю сходин-
ку п’єдесталу. Цей ви-
ступ, на думку секре-
таря міської ради, на-
дихає на поглиблення 
дружби народних об-
ранців зі спортом, по-
ставивши її на рейки 
традиційності. Примі-
ром, у тих самих шахах 
тощо. І таким чином 
виявляючи потаєм-
ні резерви спортивних 
ресурсів на наступні 
змагання. Але, знов-
таки, у вільний від ви-
конання депутатських 
обов’язків час.

Володимир СКіДаноВ. Фото андрія Трубіцина.

З початку скликання міською радою проведено 22 
пленарних засідання, 220 засідань постійних комісій, 
прийнято 1161 рішення. Згідно з планами роботи 
розглянуто 9 основних питань. Проведено 12 навчань 
депутатів міської ради, з них 6 – виїзних. 

g новини області
Іменні стипендії відмінникам

Нещодавно губернатор Олександр Вілкул 
провів урочисту зустріч із кращими студен-
тами навчальних закладів І-ІV рівнів акреди-
тації Дніпропетровської області. Губернатор 
привітав молодих стипендіатів із Днем мо-
лоді. 175 студентів-відмінників від обласної 
влади отримали іменні стипендії. 

Володимир СКіДаноВ.   
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У повсякденній метушні хлопчик і дівчинка 
у вишиванках роздавали на Соцмісті 
кольорові буклети і при цьому вишуканою 
українською запрошували завітати у тури-
стичний комплекс івано-Франківщини «Во-
рохта» на сім днів відпочити. Чи міг я поду-
мати, беручи в руки буклет, цей свого роду 
путівничок, що зовсім скоро залізничний 
експрес нестиме мене в Західну Україну.  
і тиждень у смарагдовій Ворохті стане ще 
одним надзвичайно красивим проміжком 
мого життя.

Разом з чималим кри-
ворізьким десантом від-
почивальників справжню 
гостинність приймаючої 
сторони почав відчувати 
вже на пероні залізничного 
вокзалу Тернополя. Зустрів 
нас ерудований екскурсо-
вод Костя і одразу ж за-
пропонував пішу подорож 
бруківкою по світлому, за-
тишному місту. Перед нами 
відчинились краєзнавчі 

музеї, старовинні храми, 
огорнули прохолодою пар-
ки. Всім тілом і душею ми 
почали відходити від ме-
тушні, напруженого ритму 
життя свого промислового 
міста.

Після чаювання знову до-
рога – автобуси котять на 
Прикарпаття. У нашого гіда 
продумано все. У тому смис-
лі, щоб і зупинки проходили 
з користю. Одна з таких – у 

селі Рукомиш Бучацького 
району, біля стародавнього 
храму з 12 капличками і ко-
лишніми келіями монахів у 
височенній горі – неймовір-
но вразила краєвидами і за-
пахом чебрецю.

За Монастирським ра-
йоном – Яремче і, нарешті, 
туркомплекс «Ворохта»! 
Гори, гори, з усіх боків гори 
в смереках. Здрастуйте, 
Карпати, здрастуй, Гуцуль-
щино! Дівчата у справж-
ньому західноукраїнсько-
му одязі підносять хліб-сіль 
і кличуть на святкову ве-
черю із закарпатським, ох 
і ароматним вином. Ми 
частуємося, а екскурсово-
ди тим часом оголошують 
зміст багатої і цікавої ве-
чірньої програми. З танця-
ми, лекціями. Нові знайомі 
йдуть, а ми з фотокором 
Андрієм Трубіциним підні-
маємося в гарно обставле-
ний, з усім набором вигод 
номер відпочивати і, голо-
вне, дивитися по телевізо-
ру футбольний матч Украї-
на – Швеція. Бо завтра о 
7-й ранку на пробіжку – до 
джерела й назад.

Чарівна Ворохта
Як не дивно, але біль-

шість з прибулих у тур-
комплекс мандрівників на 
ранкову зарядку підняли-
ся. Біжимо за своїм струн-
ким куратором Світланою, 
вдихаємо настояне хвоєю 
гірське повітря, і від цьо-
го аж голова обертом. Біля 
джерела хлюпнули на об-
личчя водички і знову: «Бі-
гом, марш!»

Після смачного снідан-
ку – на вибір просто маса 
маршрутів. Активи, су-
перактиви, екскурси... Та 
ми для початку обираємо 
найлегший, так би мовити 
фірмовий від господарів – 
ознайомлювальний: 8-кі-
лометровий піший, навко-
ло гірського селища. До нас 
приєднуються навіть мами 
і татусі із зовсім маленьки-
ми дітьми.

Пішли. Місцеві екскур-
соводи Андрій і Богдан – з 
діда-прадіда гуцули, струн-
кі, з обвітреними, засма-
глими на сонці обличчями, 
блискуче знають історію 
свого краю.

– Гірське мальовниче 
селище Ворохта сьогодні 

входить до Карпатського 
національного природного 
парку, який ще називають 
біосферним заповідником, 
– відкривають для нас не-
знайомі сторінки хлопці. 
– На його території налі-
чується близько 2 тисяч 
видів рослин, понад 180 з 
яких занесено до Червоної 
книги. А заснував, точні-
ше – дав новий імпульс 
життю цього поселення, 
за переказами, у кінці XVI 
– на початку XVII століття 
втікач з польського війська 
на прізвище Ворохта. Він 
тут одружився на красуні 
дочці заможного місцевого 
жителя. Скоро сам розба-
гатів, дерев’яну церкву піс-
ля себе залишив, складену 
без єдиного цвяха. Вона 
перед вами. В основі своїй 
збереглася.

Близько 120 тисяч гуцу-
лів займають найвищі схи-
ли Східних Карпат. Меш-
кають уздовж Карпат від 
сходу і до заходу, починаю-
чи від Кирлібаби, а далі 
через Жаб’є, Микуличин, 
Дору, що біля Делятина, і 

аж до Росулни і Рафайло-
ва...

Гуцули мешкають і на-
вкруг Чорногори, королеви 
Східних Карпат, з її трьома 
найвищими щитами – Го-
верлою, Піп Іваном і Пога-
ним Місцем...

Слухати – не переслуха-
ти цікавих екскурсоводів.

Зупиняємося біля зна-
менитого ворохтянського 
гірськолижного трамплі-
на.

Колись тут збірна літаю-
чих лижників СРСР трену-
валася. Зараз місцева влада 
хоче повернути колишню 
славу спорткомплексу і 
небезуспішно шукає 6 мі-
льярдів гривень...

12 кілометрів  
екстриму

– На рафтинг! На раф-
тинг! – з самого ранку у ві-
второк збираються друзі-
мандрівники, і ми також.

– Рафтинг – це неповтор-
ний вид активного відпо-
чинку, сплав на човні по річ-
ці Чорний Черемош від села 
Дземброня і вниз, – пояснює 
нам досвідчений інструктор 
з рафтингу Дмитро 
Трішин. – Будете 
самі гребти весла-
ми, долати пороги, 
а керуватиме вами 
не менш досвідче-
ний, ніж я, човняр, 
мій син Віктор.

«Упаковані» у 
спецкостюми, ря-
тівні жилети, в 
касках – мчимо у 
складі чудової ро-
дини донеччан зі 
швидкістю 30 кіло-
метрів на годину по 
стрімкій червневій 
воді Черемошу, аж 
дух захоплює. Хоч 

Віктор практично і не дає 
нам можливості розслаби-
тися, та ми все ж встигаємо 
помітити, яка навколо краса. 
Сплавляємося ніби в кань-
йоні, ялини нам махають на-
вздогін віттям.

– У-у-ух! – долаємо черго-
вий поріг. За ним наступний. 
У такі моменти здається, що 
летиш з парашутом.

– Сильніше натискаємо 
весла лівого борту! – коман-
дує Віктор. – А тепер усі – 
вперед!

І так 50 хвилин. Незабутні 
враження про Чорний Че-
ремош, сплав по якому вва-
жається найскладнішим в 
Україні. До речі, у кінці 50-х 
– на початку 60-х років ми-
нулого століття гуцули по 
цій річці сплавляли у доли-
ну ліс.

Восьме диво  
України

Мандрувати по Прикар-
паттю і не завітати до Коло-
миї – недопустимо! Саме в 
цьому дивовижному містеч-
ку знаходиться восьме диво 
України – Музей писанково-
го розпису.

– Життєдайна сила пи-
санки, її неповторна краса, 
багатство орнаменталь-
них композицій і, зрештою, 
звичаї та обряди, пов’язані 
з нею, лягли в основу побу-
дови експозиції збудовано-
го в Коломиї єдиного у світі 
Музею писанки, – захоплено 
розповідає екскурсовод від 
Бога Галя. – Архітектурна 
споруда виконана у формі 
13-метрового яйця-писанки 
як оригінальної і своєрідної 
реклами музею, колекція 
якого нараховує понад 12 
тисяч творів цього декора-
тивно-прикладного виду на-
родної творчості.

Для нас, українців, писан-

Перевірено «ЧГ»

Олениха Оля чекає гостей з гостинцями.

Гуцул на коні – двічі гуцул.

Перед першим порогом на Чорному Черемоші.

Донеччани-криворіжці –  
за вдалий рафтинг.

Головний скарб Ворохти: ідеальна за пропор-
ціями, дерев’яна церква без єдиного цвяшка, 
перевезена в 1780 р. з Яблуниці.

Чарівна Ворохта:       цікаво, комфортно та безпечно
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ка – не лише символ життя, 
добра, надії, це ще й магіч-
ний оберіг нації, її філосо-
фії та культури, езотерич-
ний зміст якої нині важко 
осягнути. Своїми витоками 
писанкарство сягає сивої 
давнини та відбиває уявлен-
ня наших предків про на-
вколишній світ. Таємниця 
яйця – зародка життя, як і 
таємниця світового дерева, 
тисячоліттями викликала 
найрізноманітніші асоціації, 
була одним з найбільших 
див для людей в усі часи.

До речі, Музей писанки, 
у якому зібрано зразки пи-
санкових розписів з різних 
регіонів України (Гуцуль-
щини, Покуття, Буковини, 
Лемківщини, Бойківщини, 
Опілля, Поділля, Полісся, 
Подніпров’я, Слобожан-
щини та Причорномор’я), – 
єдиний у світі. Його офіцій-
но визнали восьмим дивом 
України.

Відвідали ми в Коломиї й 
ще один прихисток культу-
ри та історії – музей народ-
ного мистецтва Гуцульщини 
і Покуття імені Йосафата 
Кобринського.

Мимоволі злетіли з вуст 
слова після його відвідин: 
«Який же тут проживає та-
лановитий, майстровий і 
трудящий люд!»

Синевир
Боже, Боже, як стрімко 

летить час. Уже 3 дні в ман-
драх, які організовує комп-
лекс «Ворохта», а враження 
таке, ніби нічого й не бачи-
ли, нічого не відчули. Знаєте 
чому? Бо попереду ще більш 
заворожуючі місця чекають 
нас.

– До озера Синевир треба 
обов’язково їхати, – вирішу-
ємо гуртом і тут же записує-
мося в екскурсовода.

Озеро Синевир недарем-
но вважають перлиною За-
карпаття. Цей шедевр при-
роди посідає пер ше місце 
в списку природних чудес 
краю. І ми в цьому переко-
нались на власні очі. Підні-
маємося вгору, вгору, і рап-
том, на висоті 989 метрів 
над рівнем моря, у підніж-
жя гори Озерна, висота якої 
1595 метрів, серед хвойних 
лісів нашим очам відкрива-
ється синя гладь озера, не-
передаваного по своїй красі. 

Ця краса багато десятиліть 
надихає письменників і по-
етів, тим більше, що озеро 
оповите численними леген-
дами. Одна з них – про ді-
вчину Синь і хлопця Вира, 
які покохали одне одного, 
але їхнє кохання трагічно 
обірва лось. Вир загинув, а із 
сліз Сині, що побивалась за 
ним, утво рилось чудове озе-
ро, назва якого походить від 
імен цих закоханих. Тепер 
фігури Сині і Вира, виріза-
ні з дерева, стоять на березі 
озера і віддзеркалю ють свої 
постаті в його чистій і про-
зорій воді. До речі, макси-
мальна глибина природної 
водойми – 22 метри. Її по-
верхня гладенька і спокійна, 
лише невеличкий острівець, 
площею всього декілька ме-

трів, виступає над нею, не-
мов зіни ця величезного ока.

Нам сказали, що на березі 
озера можна гуртом вигук-
нути будь-яке слово і воно 
повернеться. Ми, не змов-
ляючись, обрали найсвітлі-
ше і найчистіше – «любов». 
І воно справді повернулося 
до кожного з нас з десяти-

кратним повтором і відтін-
ками: «л-ю-ю-ю-б-о-о-ов!», а 
до декого прилетіло прямо в 
серце: «люблю!».

Говерла
Найвища вершина укра-

їнських Карпат, ви сота якої 
2061 метр. Я її вже підкорю-
вав не раз, і навіть у грозу. 
Напишу якось окремо мате-
ріал «Три грози до Говерли». 
У перекладі з угор ської на-
зва її означає «снігова гора». 
На вершині Говерли навіть 
влітку подекуди ле жить сніг. 
Погода там дуже мінлива. 
Але яке там чисте повітря! 
Аж дзвенить.

Скажу вам, що гора не 
така вже й складна для під-
йому, як про це розповіда-
ють. Просто на неї не треба 
наввипередки летіти, як і 
взагалі, до вершин життя.

Мила криворожанка 
Світ лана піднялася до по-
ловини гори і потім спусти-
лася вниз. Але бачили б ви її 
щасливе, сяюче рум’яне об-
личчя!

– Наступного разу дійду 

до вершини! – сказала. – Для 
першого і так багато пере-
живань і краси.

Солотвинські озера
Ми, журналісти «Черво-

ного гірника», вважали б 
себе закінченими ледарями, 
якби не побували в один з 
днів відрядження у селищі 
Солотвино, розташованому 
в Марамороській котловині 
на березі річки Тиса, і не ску-
палися в цілющих водах. Там 
працює Українська алерго-
логічна лікар ня, а до міне-
ральних соляних озер на 
відпочинок можна пройти 
всього за 5 гривень. В алер-
гологічній лікарні допомага-
ють хворим на бронхіальну 
астму, бронхіти, різноманіт-
ні алергії.

Солотвинські озера – це 
унікальне явище природи, 
ба гатство, якому навряд чи 
можна визначити ціну. Ку-
пання в озерах сприяє ліку-
ванню захворювань опорно-
рухового апарату, переломів, 
радикуліту, псоріазу.

У Рахівському ра йоні, 
поблизу села Ділове, на бе-
регах швидкоплинної Тиси 
відпочиваючі мали нагоду 
постояти в центрі Європи, 
торкнутися стовпа, на яко-
му викарбовано, що саме 
тут знаходиться центр Єв-
ропи. В цій точці перетина-
ються лінії між Лісабоном 
та Уралом, землею Фран-
ца-Йосипа і Босфором. 
До Києва звідси 500 км, до 

Будапешта – 380, до Праги 
– 900, до Від ня – 600. Тут 
здавна перехрещувались 
торгові шляхи з Галичини 
та Буковини до Угорщини 
і Румунії, Словаччини і Че-
хії, інших кра їн.

Ось і вечір п’ятниці. Як 
же не хочеться прощатися 
з таким чудовим туркомп-
лексом. Особливо поні-
живши себе у парній з кар-
патським духмяним чаєм. 
Виходимо на подвір’я, а 
там – справжнісіньке гу-
цульське весілля влашту-
вали господарі для пари 
молодят-туристів, які зо-
всім недавно на рушнику 
стояли.  На уквітчаних ко-
ней їх посадили, з хлібом-
сіллю зустрічали, за бага-
тий стравами стіл саджали, 
гуцульське багаття на їх 
честь розкладали...

  Чарівна і ніч на Гуцуль-
щині – з горами, які об-
ступили туркомплекс «Во-
рохта», і мерехтливими, як 
дівочі вії, зорями. 

Тиждень пролетів як 
день... Завтра зранку чекає 
автобус «Ворохта-Терно-
піль» із зупинкою в Ярем-
чі. Там, на риночку, треба 
купити гуцульські дарун-
ки на згадку. Та ми й так 
обов’язково ще повернемо-
ся сюди, бо полюбили цей 
куточок України всім сер-
цем і душею.

Більш детальна  
інформація на сайті   
www.vorohta.com.ua

Перевірено «ЧГ»

Микола КРаМаРенКо. Фото андрія ТРУбіцина. Кривий Ріг – Тернопіль, Ворохта, Коломия, Солотвино, Яремче,  Тернопіль – Кривий Ріг.

Криворіжці були сватами на гуцульському весіллі.

На першому поверсі кафе, в якому кухарі  
завжди приємно радують домашніми  
і національними стравами, приготовленими  
на чистій джерельній воді.

 Смт Ворохта знаходиться у верхів’ї річки Прут на висоті 850 метрів над рівнем моря, за 10 кіло-
метрів від гори Говерли і 18 кілометрів від курорту «Буковель».

Популярні у Ворохті і велопоїздки.

ДовіДка Для вас
В готелі – автономне опалення, тому в будь який час 

тут тепло і затишно. Всі номери оздоблені деревом, 
обладнані санвузлами, душем, супутниковим телеба-
ченням, мають  нові меблі, на підлозі килими. 

До послуг також Інтернет, сауна з кімнатою відпо-
чинку, масаж, прокат велосипедів і лиж. Безоплатно 
можна пограти в більярд, шахи і настільний теніс. Є 
можливість для організації семінарів і конференцій 
(зала на 40 чоловік).

ДовіДка Для вас
ВСе ВКЛЮЧено:
Проживання 7 днів, 6 
ночей в готелі «ВОРОХ-
ТА»
Щоденні екскурсії і 
походи по Карпатах
Ситні сніданки і пізні 
обіди
Пікніки і сухі пайки в 
походах
Вечірні розважальні 
програми
Трансфер із залізнич-
ного вокзалу Тернополя 
(240 км), Івано-Фран-
ківська (100 км)
Організація денного 
дозвілля для дітей
Вечірні міні-курси ка-
тання на конях

Бесіда за кавусею.

Передплата – 2012: друге півріччя

ГЧ

Передплатіть газету  
«Червоний гірник»  

на ІІ півріччя 2012 року та 
ВигРаВайТе СУПеРПодаРУноК –  
однУ З дВох ПУТіВоК У ВоРохТУ

Чарівна Ворохта:       цікаво, комфортно та безпечно
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Публічна інформація

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ  
ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУХАНЬ

 Керуючись Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на 
виконання розпорядження міського голови від 24.05.2012  
№ 131-р «Про проведення публічних слухань» 19.06.2012 у 
муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу (пл. Радян-
ська, 1) проведено загальноміські публічні слухання з питан-
ня обговорення базового відстеження результативності дії 
регуляторного акта – рішення міської ради від 23.11.2011 № 
726 «Про затвердження Положення про порядок оформлення 
оренди об’єктів комунальної власності міста».

 У заходах брали участь депутати міської та районних у 
місті рад, члени міських галузевих рад підприємців, пред-
ставники структурних підрозділів виконкому міськради, 
громадських організацій підприємців, засобів масової 
інформації, суб’єкти господарювання.

 В ході публічних слухань відбулось обговорення показ-
ників результативності дії зазначеного рішення та наголо-
шено на ефективність його дії.

 Також наголошено, що термін публічного обговорення 
базового відстеження результативності дії регуляторного 
акта – рішення міської ради від 23.11.2011 № 726 «Про 
затвердження Положення про порядок оформлення 
оренди об’єктів комунальної власності міста» триватиме 
до 26.06.2012. Всім суб’єктам господарювання запропо-
новано у визначений термін надавати пропозиції щодо 
внесення змін до зазначеного рішення розробнику про-
екту – управлінню комунальної власності міста.

Управління комунальної власності міста  
виконкому міської ради.

ІНфОРмАцІйНЕ ПОВІДОмЛЕННЯ
Управління комунальної власності міста повідомляє, 

що переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності – суб’єктів господарювання, які будуть залучені 
для проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації, 
що відбувся 19 червня 2012 року, визнано:
– ТОВ «Інвест-Кривбас-Експерт»:

приміщення, що орендує товариство з обмеженою від-
повідальністю «ВОСТОК З», м. Кривий Ріг, вул. Десантна, 
буд. 1, прим. 180
приміщення, що орендує фізична особа-підприємець 
Божко Н.О., м. Кривий Ріг, мкр-н 4-й Зарічний, буд. 22, 
прим. 180

– ТОВ «Оціночна фірма «Погляд»:
приміщення, що орендує фізична особа-підприємець 
Коротуненко І.О., м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, буд. 
29, прим. 5 
приміщення, що орендує фізична особа-підприємець 
Храменок Д.О., м. Кривий Ріг, вул. XXII Партз’їзду, буд. 
З1, прим. 61

– ТОВ «мамульчик і К»:
будівля з прибудованою топочною, що орендує фізична 
особа-підприємець Саковська Н.І., м. Кривий Ріг, вул. 
Недєліна, буд. 28-б.

Управління комунальної власності міста  
виконкому міської ради.

ІНфОРмАцІйНЕ ПОВІДОмЛЕННЯ
Управління земельних ресурсів виконкому міської 

ради повідомляє про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до 
проведення оцінки земельних ділянок несільськогоспо-
дарського призначення площею 0,6561 га на вул. Отто 
Брозовського, 85 у Саксаганському районі для розміщення 
складів.

Згода про продаж земельних ділянок та проведення їх 
експертної грошової оцінки надана рішеннями Криворізь-
кої міської ради від 21.12.2011 №817, із змінами (рішення 
міської ради від 28.03.2012 №1067).

Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної 
комісії заяву та конкурсну документацію. Конкурсна про-
позиція подається в запечатаному конверті. Підтвердні 
документи подаються з описом наявних.

До підтвердних документів належать: заява 
на участь у конкурсі за встановленою формою; копія 
установчого документа претендента; копія ліцензії 
Державного комітету України по земельних ресурсах; 
копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі 
оцінювачів (у разі наявності); копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів, які будуть залучені до прове-
дення оцінки і підписання звіту про експертну грошову 
оцінку земельної ділянки; інформація про претендента 
(документ, який містить відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів із незалежної оцінки зе-
мельних ділянок, які будуть залучені ним до прове-
дення оцінки і підписання звіту про експертну грошову 
оцінку земельної ділянки).

До підтвердних документів можуть додаватися реко-
мендації та висновки контролюючих органів та інших дер-
жавних установ щодо практичної діяльності претендентів.

Конкурсна пропозиція претендента має містити ін-
формацію щодо пропонованої вартості виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а та-
кож терміну виконання робіт з оцінки земельних ділянок 
(у календарних днях).

Конкурсну документацію слід подавати не пізніше ніж 
за 4 робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно).

Конкурс відбудеться 12 липня 2012 р. о 15.00 за адресою: 
м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, 36-б, кімната 216.

Документи до комісії приймаються до 9 липня 
2012 р. включно. Телефон для довідок: 74-73-53.

За визначенням Комісії ООН зі сталого 
розвитку, мета сталого розвитку — «задо-
вольняти потреби сучасного суспільства, не 
ставлячи під загрозу здатність майбутніх 
поколінь задовольняти свої потреби». Пра-
вильним і логічним трактуванням терміну 
«сталий розвиток» є визначення його як 
гармонійного, збалансованого, безкон-
фліктного прогресу усієї земної цивілізації 
чи окремо взятих країн, коли вирішується 
комплекс питань щодо збереження довкіл-
ля, ліквідації експлуатації, бідності та дис-
кримінації як кожної окремо взятої людини, 
так і груп населення. Сталий розвиток — це 
керований розвиток.

 Паливно-енергетичний комплекс (на-
далі ПЕК), що базується на традиційних 
енерготехнологіях, надзвичайно інтенсивно 
забруднює довкілля, значно погіршуючи 
санітарно-гігієнічні умови життя людей та 
існування рослинного й тваринного світів.

Пріоритетом модернізації ПЕК необхідно 
зробити масштабне застосування поновлю-
ваних джерел енергії та енергоефективних 
технологій.

Для успішного вирішення проблеми енер-
гозабезпечення в Україні необхідно реалізува-
ти низку організаційно-правових і технічних 
заходів із енергозбереження. Потенціал таких 
заходів у нашій країні надзвичайно великий.

 Існує велика кількість перспективних тех-
нологій використання альтернативних джерел 
енергії, які здатні забезпечити сталий розвиток 
і енергетичну незалежність України.

Ситуація в Україні характеризується ви-
соким рівнем споживання енергії та низь-
кою енергоефективністю у промисловості 
та у будівлях, а також низьким рівнем ком-
форту для мешканців. Згідно з ДБН В.2.6-
31:2006, норма енергоспоживання для бю-
джетних закладів складає 73-94 кВт*м²*рік. 
Бюджетні заклади нашого міста перевищу-
ють дану норму у 2-4 раза.

Разом з тим, рано чи пізно слід очікувати 
подальшого зростання цін на енергоносії, 
що значною мірою субсидуються державою. 
Тож модернізація цього сектору не лише 
відкриває великий потенціал заощадження 
енергії, а й сприятиме полегшенню складної 
бюджетної ситуації. Від впровадження енер-
гоефективних заходів виграє уся економіка 
за рахунок створення нових робочих місць, 
підвищення надійності енергопостачання 
та зменшенням залежності від імпорту па-
лива.

Для розвитку сталої енергетики у місті 
необхідно виконати:
– інвентаризацію та моніторинг об’єктів, які 

споживають енергоресурси;
– ревізію потреб людей у енергомістких 

товарах та послугах, формування ощадли-
вого стилю життя;

– перехід на енергоощадні технології на-
дання послуг у будівлях, на транспорті та 
у промисловості;

– заміну традиційних енергоносіїв віднов-
люваною енергією в економічно доціль-
ний спосіб;

– пристосування мереж постачання та дже-
рел генерування енергоресурсів під змен-
шені потреби споживачів.

Для реалізації в місті державної політики в 
галузі енергоефективності, розробки міських 
програм, цільових проектів з енергозбере-
ження; координації впровадження енерго-
зберігаючих заходів у бюджетних закладах 
(установах) та комунальних підприємствах 
міста; сприяння впровадженню технологій, що 
передбачають використання альтернативних 
видів палива та розвитку сталої енергетики 
у місті, в структурі виконкому Криворізької 
міської ради згідно з рішенням міської ради 
від 29.12.2011 №830 було створено відділ з 
питань енергоменеджменту та впровадження 
енергозберігаючих технологій.

Крім того, у місті діє Програма енерго-
ефективності м. Кривого Рогу на 2010-2015 
роки, відповідно до якої промисловими, 
комунальними підприємствами та бюджет-
ними закладами (установами) міста впро-
ваджуються заходи з енергоефективності.

Слід зазначити, що відділом постійно 
ведеться роз’яснювальна робота з питань 
енергозаощадження серед широких верств 
населення. Так, на офіційному веб-сайті ви-
конкому Криворізької міської ради в мережі 
Інтернет створена сторінка «Енергозбере-
ження», де розміщено базу з питань енер-
гозбереження, інвестиційних та інновацій-
них проектів, яка регулярно оновлюється.

Великим внеском у розвиток сталої енер-
гетики міста було підписання Угоди мерів, 
відповідно до якої на теперішній час роз-
робляється План дій сталого енергетичного 
розвитку міста до 2020 року.

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

№
з/п

Балансо-
ут римувач

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

ходження
Загальна 

площа, 
м2

Вартість  майна 
за незалежною 

оцінкою, грн.

максимально 
можливий 

строк оренди

мета використання

1 УКВМ Нежиле приміщення на 2 
поверсі окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

Вул.Мухі-
ної,15

112,37 76918,22
Станом на 01.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення занять з хореогра-
фії, погодинно згідно з графіком

2 УБЖП Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Б-р Маршала 
Василев-
ського,11

12,7 15313,0
Станом на 01.06.2012

1 рік Під розміщення майстерні з ре-
монту взуття, за умови згоди всіх 
співвласників житлового будинку

3 УКВМ Нежиле приміщення, вбу-
доване у цокольний по-
верх житлового будинку

Вул.ХХ 
Партз’їзду,6

38,54 22872,14
Станом на 01.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення ювелірної май-
стерні

4 УКВМ Нежиле приміщення на 1 
поверсі окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

Вул.Мусорг-
ського,13

14,74 18198,0
Станом на 30.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення столу замовлень

5 УБЖП Нежиле приміщення на 2 
поверсі окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

Вул.Будьон-
ного,5

77,11 71709,0
Станом на 17.05.2012

2 роки Розміщення службового примі-
щення комунального житлового 
підприємства

6 УБЖП Нежиле приміщення на 1 
поверсі окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

Вул.Космо-
навтів,15

20,6 18861,0
Станом на 22.05.2012

2 роки Розміщення службового примі-
щення комунального житлового 
підприємства

7 МКЗ 
 «ПК імені 
Артема»

Нежиле приміщення на 1 
поверсі окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

Вул.Бикова, 
2

116,25 186000,0
Станом на 01.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення клубу «Надія», по-
годинно згідно з графіком

8 МКЗ «ПК 
«Карачуни»

Нежиле приміщення на 2 
поверсі окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

Вул.Погреб-
няка,29

51,3 74345,0
Станом на 28.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення групи здоров’я

9 УБЖП Нежиле приміщення на 1 
поверсі окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

Вул.Остапа 
Вишні,6а

18,74 15539,0
Станом на 22.05.2012

2 роки Розміщення службового примі-
щення комунального житлового 
підприємства

10 УКВМ Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул.Ухтом-
ського,23

49,5 40694,0
Станом на 04.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу підрозділу 
страхової компанії по роботі з клі-
єнтами у Тернівському районі       

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради протягом 10-ти ро-
бочих 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).   

ДО  УВАГИ мЕШКАНцІВ  мІСТА!
Графік роботи спеціалістів – консультантів з питань за-
провадження часткової компенсації  ставок   за іпотечними 
кредитами на придбання громадянами доступного житла в  
єдиному  вікні  «Доступне житло»  муніципального центру  
послуг м. Кривого Рогу 

ПІБ Посада Режим роботи
Головатюк  
Світлана Павлівна

Заступник  голови коміте-
ту у справах сім’ї  і молоді 
виконкому міської ради 

Щопонеділка з 9.00 
до 12.00, з 13.00 до 
15.00

Болотна 
Ольга Сергіївна 

Головний спеціаліст 
управління містобудуван-
ня і архітектури  виконко-
му міської ради

Щовівторка з 9.00 
до 12.00, з 13.00 до 
15.00

Свириденко 
Олена 
Анатоліївна

Головний спеціаліст-бух-
галтер комітету у справах 
сім’ї  і молоді виконкому 
міської ради 

Щосереди з 9.00 
до 12.00, з 13.00 до 
15.00

Болотна 
Ольга Сергіївна

Головний спеціаліст 
управління містобудуван-
ня і архітектури  виконко-
му міської ради

Щочетверга з 9.00 
до 12.00, з 13.00 до 
15.00

Дядюк  Андрій 
Миколайович 

Головний спеціаліст комі-
тету у справах сім’ї  і  моло-
ді виконкому міської ради

Щоп’ятниці  з 9.00 
до 12.00, з 13.00 до 
15.00

Чекаємо на вас  за адресою:  площа Радянська, 1, виконком 
Криворізької міської ради, муніципальний центр послуг м. Кривого 
Рогу, щоденно, із 9.00 до 15.00, окрім суботи та неділі. Повну 
інформацію можна отримати за телефоном 92-13-18.

Енергетика та сталий розвиток міста
Генеральна Асамблея ООН на знак визнання важливості енергетики для стало-

го розвитку оголосила 2012 рік роком сталої енергетики. Слід зазначити, що з 18 по 
23 червня 2012 року у Києві проводиться тиждень «Сталої енергетики».

Заява про наміри
Управління благоустрою та житлової 

політики виконкому Криворізької міської 
ради має намір виконати капітальний ре-
монт мосту №7 через річку Саксагань в м. 
Кривий Ріг.

Проектом передбачено виконання 
капітального ремонту мосту №7 в наступ-
ному обсязі: заміна існуючих конструктивних 
елементів проїжджої частини; заміна тротуар-
них плит, огородження проїжджої частини та 
перильного огородження; влаштування моно-
літних залізобетонних перехідних плит; віднов-
лення захисного шару залізобетонних балок в 
крайніх прольотах та влаштування захисного 
покриття залізобетонних балок полімерними 
матеріалами; очищення від корозії стальних 
конструкцій та їх фарбування; відновлення на-
сипу і конусів лівобережного підходу; влашту-
вання системи перехоплення та відведення зли-
вових вод з боку житлового масиву «Зарічний».

Проектом передбачено заходи, які забезпе-
чують охорону природних ресурсів, як при прове-
денні будівельних робіт, так і в період експлуатації 
споруди – мосту №7 через річку Саксагань. 

Громадські слухання з означеного проекту 
відбудуться 03.07.2012 о 15.00 в кімн.444 ви-
конкому Криворізької міської ради (пл.Радян-
ська,1).

За довідковою інформацією звертатися за 
тел.74-36-39, 74-56-38.

Управителем житлового фонду центрально-місько-
го та Інгулецького районів є комунальне підприємство 
«Житлово-експлуатаційна організація №20», яке на-
дає послуги з утримання будинків та їх прибудинкових 
територій 1160 житловим будинкам та 9-ти гуртожит-
кам загальною площею 2097,9 тис.м².

Кількість квартир в будинках становить 40624 (зареє-
стровано 87947 мешканців), з яких 37603 квартири при-
ватизовано, а це 92,6% квартир. Згідно ст.10 Закону України 
«Про приватизацію державного житлового фонду» власники 
квартир є співвласниками допоміжних приміщень будинку, 
технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою 
і зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних 
з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно 
до своєї частки у майні будинку.  Актуальними питаннями 
утримання житлового фонду є стан покрівель, міжпанельних 
швів та виконання робіт з поточного ремонту.

 Підприємством КП «ЖЕО № 20» на 2012 рік заплановано ви-
конання робіт поточного ремонту (деякі показники):

№ Найменування робіт, об’єм План  
2012 року Виконано

1 Ремонт покрівлі – буд/м² 449/29286 139/21846,3
2 Ремонт міжпанельних швів – 

буд/м.п.
167/8463 33/5422,6

3 Ремонт і ревізія запірної армату-
ри – буд./од.

990 273

4 Заміна ділянок трубопроводів 
центрального опалення – м.п.

1048 203

5 Заміна ділянок трубопроводів га-
рячого водопостачання – м.п.

765 548

6 Ремонт зливових труб 57/309,5 47/248
7 Ремонт фасадів,цоколів – буд/м² 157/6905 76/4815,4
8 Ремонт сходових кліток під’їздів 71/17716 29/16425,2

Крім того, з початку поточного року комунальним підпри-
ємством «ЖЕО №20» виконано: ремонт та фарбування дитя-
чих майданчиків 167 од., омолодження 156 одиниць дерев, 
очищення від сміття та захаращення підвалів – у 203 буд. та 
горищ – у 191 житлових будинках, виконано дезінсекції – у 
742 підвалах будинків та дератизацію у 432 будинках.

Разом з тим, заборгованість мешканців за послуги з 

утримання будинків та прибудинкової території станом на 
01.06.2012 перед КП «ЖЕО №20» складає 15389 грн., майже 4 
місяці повної несплати, у тому числі: мешканці Центрально-
Міського району заборгували 7848,6 тис.грн., Інгулецького райо-
ну – 7540,4 тис.грн. Процент сплати за надані послуги з утриман-
ня будинків та прибудинкових територій становить лише 90%.

Найбільшу заборгованість мають мешканці житло-
вих будинків:  вул.Українська, 1 – 40785,12 грн.;  вул.Мико-
лаївське шосе, 2 – 69209,45 грн.,  вул.Миколаївське шосе, 4 – 
87905,20 грн.,  вул.Миколаївське шосе, 6 – 91098,48 грн.;  вул.
Миколаївське шосе, 8 – 126384,56 грн.;  вул.Миколаївське 
шосе, 10 – 81130 грн.,  вул.Миколаївське шосе, 12 –90533,98 
грн.;  вул.Тополина, 31 – 37661 грн.;  вул.Кобилянського, 223 
– 53903,15 грн;  вул.Пушкіна, 41 – 71800,86 грн.,  пр.Миру, 4 – 
69766,54 грн.,  вул.Сиволапа, 1 – 63284,68 грн.;  вул.Леніна, 24 
– 67587 грн.,  вул.Ньютона, 46 – 63843,16 грн.,  вул. Ньютона, 
34 – 54555,86 грн.;  вул.Горького, 5 – 63203,28 грн.;  вул.По-
літехнічна, 73 – 50482,82 грн.;  Всебратське-2, 57 – 50229,87 
грн.;  вул.Недєліна, 53 – 112478,03 грн.;  пр. Перемоги, 53 – 
56736,09 грн.;  вул.Седнєва, 11 – 55927,49 грн.

 Такий стан розрахунків мешканців, за утримання житлових 
будинків та прибудинкової території, впливає на якісне обслуго-
вування та утримання будинків, КП «ЖЕО № 20» не може у повно-
му обсязі надавати якісні послуги, закупити необхідну кількість 
матеріалів, вчасно розрахуватися з підрядниками. 

Юридичним відділом підприємства проводиться претен-
зійно-позовна робота по примусовому стягненню заборгова-
ності за надані житлово-комунальні послуги, що надаються 
мешканцям житлових будинків, орендарям та власникам 
нежитлових приміщень, а також проводиться позовна ро-
бота по стягненню заборгованості з орендної плати.  Крім 
претензійно-позовної роботи підприємство здійснює прове-
дення рейдів за участю державних виконавців, працівників 
виконкому та органів внутрішніх справ та засобами масової 
інформації, а також проводить самостійні обходи мешканців 
житлових будинків. Підприємством створено мобільні групи 
по роботі з боржниками.

 Шановні мешканці, щиро вам вдячні за підтримку 
та взаєморозуміння! Також виносимо велику подяку 
головам будинкових комітетів, які піклуються своїм 
будинком у співпраці у тісному зв’язку з фахівцями 
нашого підприємства.

КП ДОР «Криворізьке БТІ» 
згідно з рішенням Криворізької 
міської ради від 23.07.2008 р. за 
№ 2639 (XXVIII cесії V скликання) 
«Про затвердження Порядків ви-
явлення, взяття на облік, збере-
ження, використання безхазяй-
ного та відумерлого нерухомого 
майна у м. Кривому Розі» повідо-
мляє про взяття на облік як без-
хазяйний об’єкт нежитлову бу-
дівлю літ. А-1 загальною площею 
15,3 кв.м, розташовану за адре-
сою: м. Кривий Ріг, вул. Семашка, 
21а.

Власників та балансоутримувачів 
даної будівлі просимо повідомити 
протягом одного року з дня взяття 
на облік безхазяйної нерухомої речі 
КП ДОР «Криворізьке БТІ» про свої 
права на вищевказану споруду.

КП ДОР «Криворізьке БТІ» 
згідно з рішенням Криворізької 
міської ради від 23.07.2008 р. за 
№ 2639 (XXVIII cесії V скликан-
ня) «Про затвердження Поряд-
ків виявлення, взяття на облік, 
збереження, використання без-
хазяйного та відумерлого неру-
хомого майна у м. Кривому Розі» 
повідомляє про взяття на облік 
як безхазяйний об’єкт металеву 
одноповерхову будівлю літ. А-1 
загальною площею 44,7 кв.м, роз-
ташовану за адресою: м. Кривий 
Ріг, вул. Вознесенського, 11а.

Власників та балансоутримувачів 
даної будівлі просимо повідомити 
протягом одного року з дня взяття 
на облік безхазяйної нерухомої речі 
КП ДОР «Криворізьке БТІ» про свої 
права на вищевказану споруду.

g Оголошення
Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «Дніпрообл-
енерго» повідомляють, що для проведення ремонтних 
робіт в період з 2.07.2012 р. по 6.07.2012 р. можливі тим-
часові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вули-
цях: Універсальна, 1-55, Яблонського, 1-48, Яворницького, 1-48, 
Огінського, 1-47, Величка, 1/35, Цілинна, 15-20,  Тагора, 1-6, Меч-
никова, 1-7, Костюшка, 1-7, 8-25, Остроградська, 1-38, Марини 
Раскової, 8/34, Народна, 1-24, Уточкіна, 1-23, Подбєльського, 3, 
7, 8, 11, 18, 19, дитячий садочок № 89, магазин «Колос», Подбєль-
ського, ТОВ «Агростандарт»,  Подбєльського, поштове відділення 
№ 42,  Подбєльського, котельня по вул. Чигоріна,  торговельний 
технікум (учбовий корпус, ОБК), Курчатова, пекарня, ПП Беседін 
по вул. Курчатова, Чигоріна, Кузнецова, Курчатова, 41, Подбєль-
ського, 34, 38, Спаська, 19, середня школа № 43, кафе «Фенікс», 
Подбєльського, кінотеатр «Юність»,  Подбєльського, середня шко-
ла № 35, середня школа № 41, 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, Самойлова, 66-76, 78-82, Чорногірська, 2-48, Ширван-
Заде, 1-49, 2-18, Азіна, 1-37, 2-18, Ольховського, 3-45, 2-34, Па-
ровозна, 1, Павлоградська, 38а, 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, Старих більшовиків, 36а-38а, Цитрусова, 42-62;35-65, 
Вольтера, 1-35, 2-34, 35-49, 40-56, Промислова, 26а-48, 29-71, Бать-
ківщини, 16-52, 17-51, Чаплигіна, 26-68, 25-61, Ковровська, 38-62, 
41-63, Лобачевського, 5-51, 40-86, Достоєвського, 39-85, 62-108, Пе-
триківська, 50-58, 67-89, 113, Паркова, 1-13, СШ-58, Упіта, 51, 74-80, 
53, Мелешкіна, 2-6, 8-10, Серафимовича, 44-60, 64, 70, 340/1-374, 
231-247, 215а-219а; 225а-231а, 231б, 163-229, 228-340/2, Тупикова, 
2-92, 3-33, 8, Хохломська, 2-10, 1-15, Грозненська, 115а, 119, Володи-
мирівська, 2-18, 5-17, Бєляєва, 11-13, 10, 16, Ігрова, 1, 2, Трудовиків, 
1-5, 2-16,  Постишева, 96-160, 122, 144, вуличне освітлення, По-
стишева, котельня, Постишева, готель «Імперіал», Тайгова, 4-12, 
Амосова, 19, 21, Пам`яті героїв, 3-15, 4-14, Скочинського, 3-11, 
4-14, Панфілова, 1-11, 2-12, Новгородська, 1-11, 2-10, Немиро-
вича-Данченка, 3-7, 2-6, РСУ-3, Хороводна, 1-7, 2-26, Ветеранів 
праці, 51, магазин, майстерні КП «ЖЕО № 8», Постишева, 42, 44, 
58, 48/1, 5, 6, Ветеранів праці, 41-45, 42-54, Ветеранів праці, 49, ПП 
Крицький, Постишева, «Київстар», ввод № 1, № 2, Аврори, 128-160, 
Аглобудівська, 54-74, Ангарська, 131-139, Аральська, 13, 16, Лисенка, 
97а-109, 72-102, 73-97, Алма-атинська, 129-173, 48-80, Постишева, 
д/к № 189, Постишева, СШ № 16, Постишева, 21, 23, 27, ТРП № 62, д/з 
№ 3, вуличне освітлення, СПМ (Постишева, ДК «Коксохіміків», катод-
на станція «Криворіжгаз», гаражі), Даргомижського,  Чудська, 20-2, 
Куйбишева, 71-81, 82-94, Економічна 1-25, 2-20;  Шевченка, 149; 
Шмідта, 82-94, 87-93; пров. Економічний, 2, 6, 10, 12, 1, Шевченка, 
57-83, 52-70, Толстого, 31-41, 32-42, 1-27, 2-30, Лациса, 1-41, 2-18, Ле-
онтовича, 1-23, 2-28, Фурманова, 45-49, 64-68, Коротченка, 1, 1а, 2, 3, 
5, 4, 16, 17, ТРП № 66, Коротченка, 3, насосна № 30, Коротченка, 16, ап-
тека, Коротченка: гаражі, бібліотека, лабораторія КПТС, д/сад № 280, 
вул. Коротченка, 14б. Вибачаємося  за викликані незручності.

Якісні послуги потребують оплати

Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради.

З турботою, фахівці відділу з питань енергоменеджменту 
 та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому Криворізької міської ради.
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Загублене

Продаю

Послуги

Різне

g Оголошення

В совещании приняли 
участие представители 
Госгорпром надзора, ди
рекция предприятия во 
главе с генеральным ди
ректором Андреем Левиц
ким, начальники струк
турных подразделений 
предприятия, специали
сты по ОТ и ПБ.

Всесторонняя провер
ка показала, что ИнГОК в 
полном объеме выпол
нил план мероприятий, 
направленных на под
держание установленных 
нормативов безопасно
сти, гигиены труда и про
изводственной среды. В 

2011 году на предприятии 
реализовано 13 комплек
сных мероприятий, на
правленных на улучшение 
условий и безопасности 
труда, предупреждение 
случаев производствен
ного травматизма и про
фессиональных заболева
ний общей стоимостью 2,7 
млн. грн. В течение года в 
ремонты зданий, соору
жений и техники инвести
ровано 320,4 млн. грн. и 
576,9 млн. грн. вложено в 
модернизацию основного 
оборудования.

Комментируя это собы
тие, начальник Криворож

ского горнопромышлен
ного территориального 
управления Госгорпром
надзора по Днепропе
тровской области Олег 
Чередниченко отметил, 
что наряду с ростом объемов 
производства на ИнГОКе 
уровень травматизма на 
комбинате постепенно 
снижается.

«Для Госгорпромнадзо
ра очень важным является 
тот факт, – отметил Олег 
Евгеньевич Чередничен
ко, – что для дирекции 
Ингулецкого ГОКа, входя
щего в вертикальноин
тегрированную компанию 

Метинвест, вопросы охра
ны труда и промышленной 
безопасности являются 
приоритетными. Сегодня 
на Ингулецком комбинате 
затраты на одного работ
ника уже достигли практи
чески около 15 тыс. грн. в 
год, это огромные вложе
ния. Нынешняя проверка 
показала, что на комби
нате значительно сниже
ны показатели производ
ственного травматизма, 
особое внимание уделя
ется безопасному прове
дению взрывных работ, 
эксплуатации оборудова
ния, механизмов. Криво

рожское горнопромыш
ленное территориальное 
управление оценило ра
боту Ингулецкого ГОКа 
как хорошую. Считаю, что 
эта оценка дана не только 
Ингулецкому горнообо
гатительному комбина
ту, а Метинвесту в целом. 
Предприятия компании 
работают по европей
ским стандартам. У меня 
есть полная уверенность, 
что рано или поздно 
предприятия Горноруд
ного Дивизиона компа
нии Метинвест придут 
к нулевым результатам 
производственного трав
матизма».

Проверка показала, 
что на ИнГОКе полностью 
выполняются условия 
Коллективного договора 
между дирекцией и про
фсоюзной организацией 
комбината по обеспече
нию социальных гарантий 
работников по вопросам 
охраны труда. На комби
нате внедряются корпора
тивные стандарты по охра
не труда, промышленной 
безопасности и охране 
окружающей среды, на
правленные на исключе

ние аварийных ситуаций и 
являющиеся дополнитель
ным инструментом для 
решения вопросов без
опасности выполняемых 
работ.

Директор по ОТ, ПБ и 
ООС Валерий Палеха от
метил, что забота о здо
ровье сотрудников и 
обеспечение безопасных 
условий труда на каждом 
рабочем месте являются 
приоритетными направ
лениями деятельности 
Ингулецкого ГОКа. «Повы
шение безопасности тру
да на наших предприяти
ях – одна из приоритетных 
задач, — сказал Валерий 
Палеха. – Комбинат еже
годно инвестирует значи
тельные средства в устра
нение производственных 
рисков, мероприятия по 
профилактике производ
ственного травматизма 
и профессиональной за
болеваемости, улучше
ние санитарнобытовых 
и гигиенических условий 
труда. Наша цель – свести 
уровень травматизма на 
производстве до нулевой 
отметки», – подчеркнул 
Валерий Палеха.

Недавно на Ингулецком горно-обогатительном 
комбинате Группы Метинвест состоялось сове-
щание с участием начальника Криворожского 
горнопромышленного территориального управ-
ления Госгорпромнадзора  Олега Чередниченко. 
Главной темой совещания стало подведение 
итогов всесторонней комплексной проверки 
соблюдения требований охраны труда и ис-
пользования недр на Ингулецком комбинате.   
Проверка проводилась специальной комиссией 
Госгорпром надзора г. Кривой Рог. Результаты 
проверки подтвердили безупречное соответст-
вие системы ОТ, ПБ и ООС предприятия требова-
ниям законодательства.

Вера БОБОШКО.

Работаем по европейским стандартам
g Проверка показала

№ 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. 0672767855.

№ 769. Житловий будинок на НКГЗК. 
Ціна договірна. Тел. 0675642460.

№ 748. 3кімн. квартиру по Дніпро
петровському шосе (вул. Вечірньо
кутська), 8/9, усі вигоди, дві лоджії, 
пл. 66/45/7 кв.м. Тел. 4013775, 097
3400579.

№ 798. 2кімн. квартиру на Макулані: 
6/9, без посередників. Тел. 0982652776 
після 16.00.

№ 799. 1кімн. квартиру в Дзержин
ському рні по пр. Металургів, 1 поверх 
5поверх. буд., броньовані двері, грати 
на вікнах, колонка (автомат). Під житло 
або офіс. Тел. 0504522502, 4010417.

№ 801. Погріб у доброму стані, зуп. 
«Восход». Тел. 4405893, 0675988826.

№ 702. Дачу, ділянка 7 сот., є капі
тальний 2поверховий будинок 10х8 з 
літньою верандою, капітальний гараж, 
погріб, душ, сарай. Все у відмінному 
стані, через 10 м – колонка питної води. 
Заповідна зона, садівництво «Україна» 
знаходиться в ЦентральноМіському 
районі, біля річки Інгулець (100 м від 
Гданцівки), зуп. «Нижня Антоновка». Тел. 
0973872635.

№ 668. Прибор для нормализации 
давления. Пенсионерам скидка. Тел. 
0955400684, 0982752496.

№ 624. СЕНО-РАЗНОТРАВИЕ.  Тел. 
0964930991, Василий Сергеевич.

№ 445. ЛІС, ДОШКУ, БРУС. Тел. 098
4626411.

№ 726. Терміново гараж на Зарічно
му в кооперативі «Звездный» (в центрі) 
по вул. Академіка Корольова. Тел. 096
1197508.

№ 800. Легковий а/м – іномарку 
«ФордТаурус SHO», ексклюзивна мо
дель 1996 року на базі «Ягуара» з двигу
ном «Ямаха», 3,4 V 8 АКПП, кондиціонер, 
шкіра, тонування, тюнінг, колір – «срі
блястий металік». Або міняю на «Фоль
ксваген Т4». Тел. 0503213250.

№ 802. Металевий гараж 3,5х2,5 у 
дворі будинку. Тел. 0967713727.

№ 744. Очень дорого! Цена дого-
ворная. Старинные награды, зна-
ки, документы на них. Кинокамеру 
«Красногорск-3», объективы, фото-
аппараты, монеты, иконы, фарфо-
ровые статуэтки, картины, часы, 
статуэтки, военную форму до 1960 
г., знамена, столовое серебро, ко-
рал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, ка-
шалота (изделия), ТВ, радио до 1955 г. 
Нивелир, теодолит. Тел. 4011742, 063
7670807, 0661761807, 0970422903.

№ 680. ВАЗ 2101099, «Славуту», 
«Таврію», «Ланос», СЕНС, «Москвич». 
Тел. 0679819673.

№ 703. ВАЗ у будьякому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро
автобус. Дорого. Тел. 502274, 067
9209037, 0500412760.

№ 745. 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. 4011742, 063
7670807, 0661761807, 0970422903.

№ 444. АВТО ІНОМАРКУ, ВІТЧИЗНЯ-
НУ В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ. Тел. 40112
81, 0984626411.

№ 656. КУПИМО МЕТАЛОПРОКАТ 
Б/У. Тел. 0984231118.

№ 695. Коттедж или ½ коттеджа в 
рне «Прудов», ХХ Партсъезда. Тел. 067
9388941, 503191.

№ 763. Советский парадный офицер
ский китель ВВС, размер 5254. Тел. 91
0410, 0973554046.

№ 803. Посвідчення багатодітної сім’ї 
АЕ № 007502, видане 23 грудня 2010 р. 
виконкомом Довгинцівської районної у 
місті ради (дійсне до 26 грудня 2024 р.) 
на ім’я Гуцу Любові Володимирівни, вва
жати недійсним.

№ 804. Залікову книжку, видану Кри
ворізьким національним університетом 
на ім’я Бебешка Володимира Олексан
дровича, вважати недійсною.

№ 805. Студентський квиток  
№ 07305211, виданий Металургійним 
технікумом НМетАУ в 2009 р. на ім’я Ко
заченка Дмитра Костянтиновича, вва
жати недійсним.

№ 806. Студентський квиток, виданий 
в 2010 р. КТУ, транспортний факультет, 
на ім’я Пазюка Анатолія Юрійовича, 
вважати недійсним.

№ 807. Атестат 3102А558135 та дода
ток НР 24987577, видані школою № 90 
на ім’я Волошиненка Євгена Ігоровича, 
вважати недійсними.

№ 808. Реєстраційне посвідчення, ви
дане Криворізьким бюро технічної ін
вентаризації, зареєстроване в реєстрі 
за № 13206 на квартиру за адресою: вул. 
Ватутіна, буд. 14, кв. 25 на ім’я Вовченко 
Ніни Терентіївни, вважати недійсним.

№ 809. Державний акт на право при
ватної власності на землю, виданий 
громадянину України Шкерті Василю 
Петровичу, який мешкає: м. Кривий Ріг, 
вул. Достоєвського, 44, зареєстрова
ний в Книзі записів за № 9977 6 липня  
1999 р., вважати недійсним.

№ 810. Свідоцтво про право власнос
ті на квартиру за адресою: вул. Ціолков
ського, 1821, видане згідно з розпоря
дженням УЖКГ № Дз 205 від 6.02.2006 р. 
на ім’я Вербицької Лілії Віталіївни, вва
жати недійсним.

№ 811. Свідоцтво про право власнос
ті на квартиру за адресою: мкрн. 5 За
річний, 6316, видане згідно з розпоря
дженням УЖКГ № Ж1262 від 15.09.1997 
р. на ім’я Артеменко Ганни Іванівни, вва
жати недійсним.

№ 812. Свідоцтво про право власнос
ті на квартиру за адресою: вул. Довато
ра, 562, видане згідно з розпоряджен
ням УЖКГ № Т1663 від 3.09.1993 р. на 
ім’я Ганича Василя Степановича, вважа
ти недійсним.

№ 820. Свідоцтво про право власнос
ті на квартиру за адресою: мкрн. 5 За
річний, 1785, видане згідно з розпоря
дженням УЖКГ № Ж2305 від 30.11.1998 
р. на ім’я Большунової Людмили Мико
лаївни, вважати недійсним.

№ 823. Свідоцтво про право власнос
ті на квартиру за адресою: вул. Тополи
на, 154, видане згідно з розпоряджен
ням ВАТ «Силікат» № 64 від 13.11.1995 р. 
на ім’я Загонки Юрія Васильовича, вва
жати недійсним.

№ 813. Книжку обліку доходів ФОП Ка
цалап Тетяни Яківни вважати недійсною.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА. Гарантія. Тел. 956668, 067
3165901, 0505614766. Ремонт праль
них машин. Тел. 4403810, 4015712. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і майстерні. Тел. 4010285, 
0977795606. Дешево.

№ 709. Ремонт ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КОФЕ-МА-
ШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 4401810.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 4018263, 067
3981097.

№  687. Ремонт ТВ любых. Тел. 7462
78, 0972824057, Кондратьевич.

№ 630. КОНДИЦИОНЕРЫ. Чистка, 
устранение неприятных запахов, дез
инфекция. Тел. 0505346680, Юрий.

№ 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.

№ 343. Гранит (каталог – более 90 
образцов), крошка, бетон; 
оградки, столики, скамей
ки. Укладка плитки недо
рого и качественно. Тел. 
4405039, 4011782, 098
1229633, ул. Телевизион
ная, 1а.

№ 814. Виготовлення пам’ятників. 
Гранітні, бетонні, меморіальні комплек
си. Професійне, художнє оформлення. 
Укладка тротуарної, гранітної плитки. 
Огорожки, столики. Безпроцентна роз
строчка, доступні ціни. Рн Пісочної, 
вул. Краківська, 63. Тел. 0981243760.

№ 792. Предпри
ятие изготавливает: 
двери металлические, 
решетки оконные, ог
раждения из сетки 
(просеячновытяжной, 
канилированной, свар
ной), ворота въездные 

и гаражные, урны, беседки, предметы 
домашнего инте
рьера; реализует 
заготовку из фи
гурного металло
проката и литья. 
Изделия из МДФ: 

арки, двери любого размера и цвета. 
Реализует поликарбонат синий. Тел. 
4010417, 922998, 0503213250.

№ 711. ПАМЯТНИКИ. НИКОЛАЕВ-
СКОЕ ШОССЕ, 21. Тел. 401-42-51. РАС-
ПРОДАЖА! АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ! КО-
ЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ ОГРАНИЧЕНО.

№ 776. Перевезу меблі та ін. Послу
ги вантажників. Недорого. Тел. 40131
05, 0675671948.

№ 775. Перетяжка и изготовление 
мягкой мебели. Мебельная мастерская 
«HELPER». Доверьте свою мебель профес
сионалам. Тел. 4019006, 0965217626.

№ 816. РЕМОНТ КВАРТИР. Гіпсо
картон, шпаклівка, пофарбування, 
шпалери, ламінат, сантехніка, уте
плення стін, вирівнювання підлоги, 
кахель, утеплення балконів і відкосів, 
МДФ і пластик. Тел. 0968071366.

№ 821. САНТЕХНІК. Тел. 0970011962.
№ 727. Ремонт и установка бойлеров, 

колонок, счетчиков тепла, воды; госповер
ка, замена труб. Тел. 660547, 0984842663.

№ 713. КРОВЛЯ КРЫШ! Фасадные 
работы: ОТДЕЛКА, ПОКРАСКА, УТЕ-
ПЛЕНИЕ. Доставка материалов. 
СКИДКИ! Тел. 4013233, 0973165445.

№ 822. ЕЛЕКТРИК. Тел. 0970011962.
№ 722. Врезка замков. Утепление, об

шивка дверей, лоджий, балконов плас
тиком. Тел. 4013515, 0982413969.

№ 736. Замена и установка! Стояков, 
отопления, канализации и др. Тел. 097
2402266.

№ 698. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 0986929955.

№ 684. ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
ПОГРУЗКА, ПОРЕЗКА, ВЫВОЗ. КУПЛЮ 
ГАЗ. КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ б/у. 
Тел. 0980388171. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 685. КУПЛЮ ГАРАЖ МЕТАЛЕВИЙ, 
АБО КАПІТАЛЬНИЙ у КООПЕРАТИВІ. 
Тел. 4013919, 0985469967.

№ 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).

№ 765. КРИВОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗО-
ВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 20 
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ 
В 1, 7-9 КЛАСИ. Довідки за тел. 902773.

№ 786. В мастерскую по перетяжке 
мягкой мебели требуется мастер по об
бивке мягкой мебели. Зарплата высокая, 
сдельная. Тел. 4019006, 0965217626.

№ 817. Утерянные документы по ул. 
Ильичевской на имя Зимнего Алексан
дра Анисьевича просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 0979752736.

№ 661. Требуется зам. директора, со
трудники. Обучение бесплатно. Оплата 
17992539 грн. Тел. 0965541400.

№ 662. Требуется администратор, ме
неджер. Доход от 1069 грн. до 7906 грн. 
Совмещение, гибкий график, соц. пакет, 
карьера. Тел. 0984966343.

№ 663. Требуются менеджеры. Веде
ние деловых переговоров, отчетности. 
Можно без опыта работы. Обучу сама, 
карьерный рост, доход 2137 – 9741 грн. 

Тел. 0984966373.
№ 664. Требуется диспетчер на те

лефон. Прием входящих звонков, за
полнение заявок. Можно без опыта 
работы, обучу сама. Доход 1981 – 3745 
грн. Тел. 0975785005.

№ 669. Требуется сотрудник с тех. обра
зованием. Тел. 0955400684, 0982752496.

№ 666. Срочно требуются сотрудни
ки для работы в офисном складском 
помещении. Оформление документов, 
ответственность, стабильный зарабо
ток. Тел. 0975604805, 0671508174.

№ 667. У зв’язку з розширенням фі
ліалу, для роботи в офісі терміново по
трібні працівники. Готовність постійно 
вчитися та удосконалювати свої нави
чки. Тел. 0671508174.

№ 719. ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ, ВЕДЕНИЕ 
ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ. ДОХОД РАС-
ТУЩИЙ. ОБУЧЕНИЕ. Тел. 0675865108.

№ 720. Компания приглашает к со
трудничеству администраторов, бух
галтеров до 55 лет. Тел. 0962555323.

№ 721. Срочно! Требуется диспетчер 
до 55 лет. Тел. 0962555323.

№ 762. ПЕНСИОНЕРАМ РАБОТА В 
ОФИСЕ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ДОСТОЙ-
НАЯ ОПЛАТА. Тел. 0673986396.

№ 741. Требуется диспетчер, охран
ник, трудоустройство официальное. 
Тел. 0669174961.

№ 818. Срочно требуется офискон
сультант для ведения деловых пере
говоров и документации. Можно без 
опыта. Обучение. Тел. 0675865391.

№ 819. Приглашаем на работу води
теля АГП, подсобного рабочего, сторо
жа. Тел. 0676336472.

№ 780. СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: АД-
МИНИСТРАТОР, ПОМОЩНИК РУКО-
ВОДИТЕЛЯ, МЕНЕДЖЕРЫ. ДОХОД 
1999-3990 ГРН. Тел. 0631011854.

№ 781. В новый офис требуются сотруд
ники, мужчины/женщины, стабильный 
доход. Тел. 0672433150, 0672433151.

№ 782. Развивающемуся предпри
ятию срочно требуются: помощник ру
ководителя, диспетчер, помощник бух
галтера, помощник экономиста, помощник 
юриста, помощник психолога. Оплата сво
евременная. Тел. 7713891, 0952733977.

№ 783. Требуются для работы на част
ной конюшне конюх и разнорабочие. 
Тел. 0679939097.

№ 784. Требуются рабочие на свино
ферму. Тел. 0679939097.

№ 789. Работа военным и членам их се
мей. Договорной отдел. Перспектива до
хода более 4500. Возможно совмещение, 
бесплатная подготовка. Тел. 0982077499.

Учительський, батьківський та 
учнівський колективи Криворізької 
загальноосвітньої школи ІІІІ ступе
нів № 58 глибоко сумують з приво
ду смерті чудової людини, справж
нього патріота, педагога від Бога, 
ветерана Великої Вітчизняної війни, 
ветерана педагогічної праці, дирек
тора школи з 19561989 pp. 

Кузьміна  
Якова Опанасовича 

і висловлюють співчуття близь
ким та рідним.
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23.06.2012   24.06.2012

станом на 22.06.2012 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
За даними Українського гідромет-
центру, у неділю очікується ясна 
погода. Температура вночі до 23 
градусів тепла, вдень до 28 градусів 
тепла. Вітер північний, 3-5 м/сек. 

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,25 24,289 1012,6498

УкрСиббанк
806,00 23,70 1003,00
812,00 24,90 1029,00

ПриватБанк
807,00 23,80 1000,00
812,00 25,00 1030,00

Промінвест-
банк

806,30 24,00 1006,00
810,40 24,70 1024,00

Райффайзен 
Банк Аваль

807,00 23,80 1010,00
812,00 25,10 1050,00

форум
807,00 24,00 1007,00
810,50 25,70 1030,00

Південком-
банк

806,90 24,00 1015,00
811,00 25,50 1045,00

Укрексімбанк
806,00 23,70 1005,00
808,90 24,70 1028,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

06 17 18 24 33 38

23-24 червня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
13 350 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1169 
виграшні номери 20.06.2012 

джек-пот 13 200 000.00

g Курси валют

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

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

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУмА

4 194 167.00
3 3294 16.00
2 24885 6.00
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Калейдоскоп

g Анонс

«Завалений горизонт» – 
таку назву дали своєму діти-
щу п’ятеро юних організаторів 
зі студради КНУ. Тут рамка до 
рамки будуть співмешкан-
цями фотографії та карти-
ни. Всього заявлено близь-
ко трьох десятків авторів, а 
включаючи ще й учасників роз-
важальної програми – то й уза-
галі сотня.

– Ми хочемо популяризува-
ти мистецтво в нашому місті та 
розкрити нові імена, – говорить 
один з організаторів «Завале-
ного горизонту» Юрій Лисянсь-
кий. – Це виставка для аматорів, 
у більшості студентів. Наше місто 
багате на таланти, але молодих ху-
дожників та фотографів у місті не 
знають. Для них це буде шанс са-
мовиразитися.

Офіційно завалювати горизонт 
розпочнуть у п’ятницю, 29 червня. 
Відкриття проекту заплановане на 
19.00, а закриття – 1 липня о 22.00. 
І хоча подивитися роботи мож-
на буде на площі біля головного 
корпусу КНУ в будь-який час, 

оживатиме виставка саме ввечері.
– Після сьомої вечора кожного 

з трьох днів на глядачів чекатиме 
концертна програма, – продов-
жує Юрій. – Буде багато живої 
музики, віршів. Також ми перед-
бачили ще декілька сюрпризів. 
На стендах малюватимуть гра-
фіті, також працюватимуть ху-
дожники з боді-арту. Доторкну-
тися до мистецтва зможе кожен 
бажаючий. Обіцяємо, що все буде 
сучасно, молодіжно і цікаво.

Вечірнє мистецтво 
в «Заваленому горизонті»

g Виставка

«Поглянь,  
як я це бачу...»
У міському виставковому 
залі триває п’ята щорічна 
виставка творчих робіт 
студентів художньо-графіч-
ного відділення факультету 
мистецтв педагогічного 
інституту КНУ під назвою 
«Натхнення. Творчі пошуки. 
2012». Вони вражають різ-
номанітністю та ідейністю. 
Не можна побачити картин, 
хоч трохи схожих між собою 
бодай за гамою кольорів.

Директор виставкової зали Ольга Ва-
ленська висловлює відверте захоплення 
студентськими роботами:

– У доробку юних художників універси-
тету представлені такі жанри, як портрет, 
пейзаж, адже саме вони допомагають 
відпрацьовувати професіональну май-
стерність. Багато акварелей, графічних і 
пастельних робіт. Мені подобається, що 
в них немає академічної зашореності, 
яку можна спостерігати в роботах зрілих 
художників. Це покоління надзвичайно 
креативне. 

Куратор виставки, викладач кафедри 
образотворчого мистецтва факультету 
мистецтв Юлія Зенькович також ділиться 
враженнями від творчих надбань студентів:

– Презентація робіт – це прагнення по-
казати себе, своє бачення світу. Для мо-
лоді це дуже важливо. Автори цих робіт 
стоять на початку шляху кропіткої та май-
стерної роботи. І якщо не зупинятимуть-
ся, то згодом зможуть представити наше 
місто і нашу країну на світовій мистецькій 
арені. 

Вероніка ШУМЕЙКО,  
студентка Дніпропетровського 

національного університету  
ім. О. Гончара. 

Якщо люд не йде до мистецтва, воно попрямує до 
нього. Щоправда, не самотужки, а зі студентсь-
кою допомогою. Триденну виставку з вечір-
німи перфоменсами обіцяють криворіжцям 
студенти Криворізького національного універ-
ситету. Виставка діятиме з 29 червня по 1 липня 
цілодобово, а ввечері тут будуть танцювати, 
співати і на очах у перехожих малювати графіті.

Анна РОДІЧКІНА.

• фотографія

• живопис

• графіті 

• body art

g Громадські слухання
27.07.2012 о 15.30 в залі засідань виконкому Тернів-

ської районної в місті ради відбудуться з обговорення 
містобудівного обґрунтування земельної ділянки для 
реконструкції нежитлових приміщень колишнього ди-
тячого закладу № 114 під квартири для сімейних пра-
цівників закладів освіти району у Тернівському районі – 
замовник відділ освіти виконкому Тернівської районної 
у місті ради.

Наданою документацією передбачається реконструкція 
нежитлових приміщень колишнього дитячого закладу № 114 
під квартири для сімейних працівників закладів освіти району.

З проектом містобудівної документації, у тому числі гра
фічним матеріалом, можете ознайомитись у відділі промис
лової інфраструктури управління містобудування і архітек
тури виконкому міської ради – каб. 530, тел. 744546, пл. 
Радянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудів
ної документації пропонуємо надавати в управління орга
нізаційнопротокольної роботи виконкому міськради (каб. 
122, тел. 4400401, пл. Радянська, 1, 50101) до 26.07.2012.

***
30.07.2012 о 15.30 в залі засідань виконкому Жовтне-

вої районної в місті ради відбудуться громадські слу-
хання з обговорення детального плану території під 
розміщення православного храму ікони Божої Матері 
«Живоносне Джерело» на вул. Ватутіна біля житлового 
будинку № 56 у Жовтневому районі.

Детальний план території розроблений ТОВ «ЮПК Юр
проект». Підставою для розроблення вищезазначеної доку
ментації є рішення Криворізької міської ради від 22.02.2012 
№ 981.

Детальним планом території передбачається розміщен
ня православного храму ікони Божої Матері «Живоносне 
Джерело» на вул. Ватутіна біля житлового будинку № 56 у 
Жовтневому районі.

З проектом містобудівної документації, у тому числі графіч
ним матеріалом, можете ознайомитись в управлінні містобу
дування і архітектури виконкому міської ради – каб. 530, тел. 
744546, пл. Радянська, 1, 50101, та на офіційній сторінці ви
конкому міської ради в мережі Інтернет www.kryvyirih.dp.ua.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудів
ної документації пропонуємо надавати в управління орга
нізаційнопротокольної роботи виконкому міськради (каб. 
122, тел. 4400401, пл. Радянська, 1, 50101) до 27.07.2012.

Планована діяльність полягає в 
демонтажі існуючої цегляної димо
вої труби котельні ДП «ДПІ «Крив
баспроект» та встановленні двох 
металевих димових труб в Цен
тральноМіському районі м. Кри
вого Рогу. 

Метою планованої діяльності є 
заміна фізично застарілої димової 
труби котельні та забезпечення те
плопостачання приміщень ДП «ДПІ 
«Кривбаспроект».

В атмосферне повітря через 
плановані димові труби від існу
ючих водогрійних котлів ДП «ДПІ 
«Кривбаспроект» будуть викидати
ся забруднюючі речовини в об’ємі 
430,962 т/рік, у тому числі парнико
ві гази в об’ємі 429,963 т/рік. Розра
хункові максимальні приземні кон
центрації забруднюючих речовин 

не перевищать гранично допусти
мих значень.

Виснаження або деградація рос
линних і тваринних угруповань в 
результаті планованої діяльності 
не настане. На заповідні об’єкти 
планована діяльність не впливає.

На стан здоров’я і захворю
ваність, умови життєдіяльності 
місцевого населення реалізація 
планованої діяльності не впливає. 
Діяльність прилеглих промисло
вих і цивільних об’єктів, їх експлуа
таційна надійність забезпечується.

Адміністрація ДП «ДПІ «Кривбас
проект» зобов’язується забезпечи
ти здійснення проектних рішень 
у відповідності з екологічними 
законодавчими та підзаконними 
актами України на всіх етапах бу
дівництва та експлуатації об’єктів 

планованої діяльності.
ДП «ДПІ «Кривбаспроект» для 

дотримання природоохоронного 
законодавства має намір отрима
ти дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин від запроектованих дже
рел викидів.

Громадські слухання з питань 
реалізації проекту будуть прово
дитись за адресою: Кривий Ріг, пр. 
К. Маркса, 40 29.06.2012 р. о 10.00.

Адреса звернення громадян: пр. 
К. Маркса, 40, ДП «ДПІ «Кривбас
проект».

З усіх виникаючих питань теле
фонувати: 4499035, 283852.

З пропозиціями та скаргами 
звертатися до управління екології 
виконкому Криворізької міської 
ради за адресою: пл. Радянська, 1, 
м. Кривий Ріг, тел. 745641.

Заява про екологічні наслідки діяльності

Шановні мешканці міста!
27.06.2012 з 9.00 до 12.00 виконком Саксаганської ра-
йонної у місті ради проводить «День прямого теле-
фону» з питань захисту прав споживачів.Відповіді 
на всі запитання, які у вас виникають при придбан-
ні товарів або замовленні послуг, ви можете отримати за 
телефоном 64-32-25.

Криворізький факультет Національного університету 
«Одеська юридична академія» 

(Вищий державний навчальний заклад ІV рівня акредитації)

оголошує набір за спеціальністю 
«ПРАВОЗНАВСТВО»:

 на 1 курс – для здобуття освітньокваліфікацій
ного рівня «бакалавр»;

 на 6 курс – для здобуття освітньокваліфікацій
ного рівня «спеціаліст».

Для тих, хто має вищу освіту,  
запрошуємо отримати  

другу вищу юридичну освіту.
Довідки за тел. (056) 442-88-85. Наша адреса: 
м. Кривий Ріг, пр. Миру, 22, www.onua.dp.ua

Обособленному подразделению «Ингулецкий 
завод по ремонту дизелей «Промдизель» 

требуются работники:
• слесарь по ремонту подвижного состава;
• слесарь-сантехник;
• слесарь по ремонту оборудования;
• водитель автотранспортных средств (категории «В», «С»);
• слесарь по топливной аппаратуре;
• начальник ОТК; 
• электрогазосварщик.
Рассматривается приём учеников по профессиям: слесарь 
по ремонту подвижного состава и слесарь по топливной 
аппаратуре. Контактный телефон 407-53-50 (отдел кадров).
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№ 758. КПГМЛ (ПТУ № 37) ЗА-
ПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ НА БАЗІ 
9-11 КЛАСІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОС-
ТЯМИ: ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК, 
ЕЛЕКТРОСЛЮСАР, АВТОСЛЮСАР, 
ПРОХІДНИК, МАШИНІСТ ЕЛЕК-
ТРОВОЗА, ЕЛЕКТРОМОНТЕР, ПРО-
ДАВЕЦЬ. ПЛАТНІ КУРСИ З ЦИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (3-6 міс.). СПІВ-
БЕСІДА. СТИПЕНДІЯ. ПРАЦЕВЛА-
ШТУВАННЯ. АДРЕСА: ВУЛ. БИКО-
ВА, 13. Тел. 641454, 643315.
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