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Знаменитий городник Леонід Богданюк:

«Саджаю відро картоплі, збираю – 30! 
Для Кривого Рогу це реальність»
Тисячі криворіжців відвідали традиційну весня-
ну вельми корисну виставку-ярмарок «Все для 
саду та городу», яка відбулася цими днями на 
площі біля спортивного комплексу «Металург».

 Те, що наше місто відкрите для ярмаркування, засвід
чила й кількість учасників – понад 50! Це аграрії з Криму, 
Запоріжжя, Одеси, Дніпропетровська, Кіровограда, Хар

кова, Полтави, Кривого Рогу та інших міст України. Вони 
представили широкий асортимент саджанців плодових 
та декоративних дерев, кущів, насіння овочів і квітів, за
соби захисту рослин, добрива, сільгоспінвентар тощо.

 – Нинішня виставкаярмарок «Все для саду та городу» 
дала старт усім виставкам подібного напрямку, які про
ходитимуть у нас у 2013 році, – сказав заступник міського 
голови Олександр Світличний. – Переконаний, користь 

від неї і всіх наступних для багатьох мешканців міста 
буде великою. Особливо ж для професіоналів, аматорів – 
овочівників та садівників. Адже сьогодні кожний десятий 
дорослий мешканець Кривого Рогу має власну земельну 
ділянку для вирощування плодових дерев, кущів, горо
дини тощо. Понад 260 садівничих товариств об’єднали 
у своїх рядах майже 36 тисяч любителів працювати на 
землі.

Пряма лінія «ЧГ»
Компетентно 
про вищу 
освіту
У середу, 27 березня, 
на прямому зв’язку 
з читачами буде 
начальник відділу 
вищої, професійно-
технічної освіти, 
профорієнтації, 
охорони праці та кадрової роботи 
управління освіти і науки виконкому 
міськради Тетяна Петрівна Кріпак.

Пряма лінія буде присвячена питанням цьо
горічної вступної кампанії, умовам прийому 
до вищих навчальних закладів, мережі ВНЗ у 
нашому місті.

Запрошуємо до розмови у середу, 27 берез-
ня, з 16.00 до 17.00 за редакційним телефо-
ном 92-80-29.
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Спільне засідання постійних комісій міськради 

Широкий крок на шляху реформування 
Минулої п’ятниці в рамках підготовки до пленарного засідання 
ХХХІІ сесії Криворізької міськради VІ скликання відбулося спільне 
засідання постійних комісій міськради, яке проводив 
міський голова Юрій Вілкул. 

На початку мер міста коротко роз
повів про Раду регіонів щодо реформу
вання місцевого самоврядування, яку 
днями проводив Президент України 
Віктор Янукович, в роботі котрої також 
взяв участь Ю. Вілкул. За його словами, 
на столичній зустрічі була ухвалена 
концепція реформування, яка в по
дальшому стане підґрунтям для від
повідних президентських документів. 
Згідно з концепцією, самоврядування 

на місцях має отримати значно біль
ші повноваження і можливості за
для вирішення проблем своїх громад, 
інакше формуватимуться бюджетні 
надходження, тобто реформування 
спрямоване на те, аби місцеві органи 
влади значно краще функціонували та 
відповідали вимогам сьогодення. 

Щодо наступної сесії, то основним 
питанням порядку денного має стати 
розгляд Плану сталого енергетичного 

розвитку міста Кривого Рогу до 2020 
року. Нині проблема енергозбережен
ня та запровадження сучасних техно
логій особливо на часі, а тому наше 
місто не може залишатись осторонь. 
Серед інших питань переважну біль
шість традиційно складають земель
ні, віднесені до повноважень міської 
ради, а також ті, що винесені управлін
нями та відділами виконкому міськра
ди. 

Після завершення спільного засі
дання депутати розійшлися працюва
ти по постійних комісіях. 

Едуард БІЛИК

Рекламний
відділ «ЧГ»

понеділок-четвер з 9.00 до 18.00;
п’ятниця з 9.00 до 17.00

Тел. 92-97-16, 067-743-79-02
e-mail: reklama@rminer.dp.ua

НАЙБІЛЬШИЙ ТИРАЖ – НАЙЕФЕКТИВНІША РЕКЛАМА
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Реклама

Бліц 
Начальник відділу у Кривому Розі управління СБУ в Дніпропетровській області  
Андрій Бородінчик:

«Засуджено 15 злочинців,  
які розкрадали цементний комбінат»
Співробітники Служби безпеки України відзначили 
своє професійне свято – 21 річницю з дня утворення 
цієї спеціальної служби в нашій незалежній державі. 

Учора на прямому зв’язку 
з кореспондентом «Червоно-
го гірника» був керівник цієї 
боє здатної, високопрофесійної 
структури в нашому місті - на-
чальник відділу у Кривому Розі 
управління СБУ в Дніпропе-
тровській області А. Бородінчик. 
Він повідомив про найбільш ре-
зонансні справи, які розслідува-
ли правоохоронці цього спец-
підрозділу.

– Передусім інформую жите-
лів Кривого Рогу про те, що за 
матеріалами нашого відділу ви-
роком суду 15 членів організо-
ваного злочинного угрупован-
ня, звинувачених у привлас-
ненні майна публічного акціо-
нерного товариства «Хайдель-
бергЦемент Україна», визнано 
винними. Їм призначено по-
карання у вигляді позбавлення 
волі: 10 особам – терміна ми від 
3 до 8 років та 5 особам – термі-

ном на 3 роки, – сказав, зо-
крема, співрозмовник. – У 
рамках протидії проявам 
корупції та хабарництва 
затримані посадові осо-
би Державної виконавчої 
служби та податкової ін-
спекції під час одержання 
хабарів у сумі 6 тисяч гри-
вень та 4,8 тисячі доларів США. 
Стосовно хабарників органами 
прокуратури порушено кримі-
нальні справи за ч. 3 ст. 368 Кар-
ного кодексу України.

Також повідомляю, що скла-
дено 4 адмінпротоколи стосов-
но співробітників держав них 
органів, які використали своє 
службове становище з метою 
одержання неправомірної ви-
годи. Рішеннями судів вказані 
особи визнані винними у вчи-
ненні корупційних діянь.

Припинили ми і протиправ-
ну діяльність міжрегіонального 

організо ваного злочинного нар-
коугруповання, що займалося ви-
готовленням та організувало ши-
року мережу збуту психотропної 
речовини – метамфетаміну на те-
риторії Кривого Рогу в особли-
во великих розмірах. Сто совно 
5 членів угруповання порушено 
кримінальну справу за ч.ч. 2, 3 ст. 
307 Карного кодексу України.

Ми і далі будемо чітко стоя-
ти на сторожі захисту інтересів 
громадян і держави.

Микола КРАМАРЕНКО.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

Шановні співробітники та ветерани органів 
Служби безпеки України! 
Щиро вітаю вас із професійним святом – 
Днем Служби безпеки України!

Це свято мужніх і сильних духом людей, справжніх про-
фесіоналів обраної професії, які стоять на захисті консти-
туційного ладу, територіальної цілісності, економічного та 
оборонного потенціалу держави, інтересів суспільства і 
прав громадян.

Завдяки професіоналізму, вірному служінню рідному 
краю, високій результативності роботи ви маєте значний 
авторитет і повагу жителів Кривого Рогу.

Бажаю подальших успіхів у вашій нелегкій і дуже потрібній справі, міцно-
го здоров’я, миру, щастя, добра, благополуччя вам і вашим родинам!

Криворізький міський голова  Юрій ВІЛКУЛ

Уважаемые сотрудники городского 
отдела областного управления Службы 
безопасности Украины, дорогие ветераны! 
От души поздравляю вас с профессиональным 
праздником и 21-й годовщиной создания СБУ!

Ваша работа – сложна и ответственна. Вы достойно 
выполняете свой долг, обеспечивая законность, охраняя 
национальные интересы и государственный суверенитет. 
Ваши высокий профессионализм, умение оперативно дей-
ствовать в сложных ситуациях – неоценимы для стабильно-
го развития нашего родного города, региона и государства, 
для безопасности наших граждан.

Спасибо за самоотверженность и целеустремленность, 
с которыми вы трудитесь каждый день, во имя сохранения мира и согласия в 
обществе.

Я сердечно желаю вам, вашим родным и близким здоровья, счастья и 
жизненного благополучия!

Народный депутат Украины, председатель Криворожской городской 
организации Партии регионов Константин ПАВЛОВ

Шановні військовослужбовці, працівники та 
ветерани внутрішніх військ! Щиро вітаю 
вас із Днем внутрішніх військ Міністерства 
внутрішніх справ України!

У цей день ми вшановуємо всіх військовослужбовців, які в різні часи про-
ходили службу у внутрішніх військах. Важко переоцінити роль цих форму-
вань у повсякденному забезпеченні громадського порядку на вулицях міста, 
під час масових спортивних і культурних заходів.

Переконаний, що в будь-яких умовах ви залишитеся вірними присязі, 
спрямуєте свої сили й професійну майстерність на підтримку високої бойової 
готовності, дисципліни та організованості.

Бажаю подальших успіхів у вашій нелегкій справі, добра, міцного здоров’я, 
щастя, миру, благополуччя вам і вашим родинам!

Криворізький міський голова Юрій ВІЛКУЛ

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
внутренних войск! Поздравляю вас  
с Днем внутренних войск  
Министерства внутренних дел Украины.

Наша искренняя благодарность вам – за настоящую преданность профес-
сиональному долгу, который вы выполняете с честью и достоинством.

В нашем родном Кривом Роге воинская часть 3011 выполняет важные 
задачи по поддержанию общественного порядка в городе, обеспечению спо-
койной и безопасной жизни криворожан. У этой части – авторитет сплочен-
ного подразделения с высоким уровнем боевой готовности, которое в самых 
сложных ситуациях, всегда вовремя и эффективно, оказывает необходимую 
помощь людям. Городская власть постоянно уделяет внимание тесному 
взаимодействию с воинской частью и делает все возможное для создания 
надлежащих условий службы.

Я от души желаю всем военнослужащим, сотрудникам и ветеранам 
внутренних войск крепкого здоровья, добра и мира! Большого счастья и 
благополучия – вашим семьям, а каждому из вас – неисчерпаемой энергии, 
новых успехов и достижений!

Народный депутат Украины, председатель Криворожской городской 
организации Партии регионов Константин ПАВЛОВ

Шановні театральні діячі  
та працівники театрів!

27 березня в усьому світі відзначається Міжнародний день театру. Це 
свято не лише театральних діячів, театрознавців, а й усіх, хто любить театр і 
не уявляє без нього свого життя.

Театральні колективи Криворіжжя, щедрі на талановитих, яскравих ви-
конавців, спираючись на світовий досвід, продовжують утверджувати багаті 
національні традиції українського театру, віддаючи належну шану новим 
інноваційним напрямкам театрального мистецтва.

Шановні майстри сцени! Ваша самовіддана праця перетворює людей, 
робить їх відкритими для найкращих почуттів і вчинків. У цьому – покликан-
ня творчих людей, завдання мистецтва в цілому.

Прийміть щиру подяку за ті добрі думки й почуття, які ви своїм мисте-
цтвом пробуджуєте в людях, за те, що театр продовжує радувати й захоплю-
вати майстерністю акторів, дивовижною казковою атмосферою.

Бажаю вам міцного здоров’я, високих творчих і професійних здобутків, 
упевненості в завтрашньому дні. Нехай доля дарує натхнення, нові відкриття 
й звершення, прекрасні ролі, вдячного глядача!

Криворізький міський голова  Юрій ВІЛКУЛ

Призначення

Вадим Чувпило –  
новий керівник земагентства
В управлінні Держземагентства у Криворізькому районі Дні-
пропетровської області – кадрові зміни. Нещодавно його на-
чальником призначено Вадима Вікторовича Чувпила.

Вадим Чувпило народився 5 
листопада 1984 року в смт Софі-
ївка Софіївського району Дні-
пропетровської області. Як по-
відомили в управлінні, здобув 
педагогічну освіту та працю-
вав на освітянській ниві. З 2011 
року розпочинається його тру-
дова діяльність у сфері земель-
них відносин. Для підвищення 
рівня знань у галузі управлін-
ня земельними ресурсами Ва-
дим Вікторович отримав освіту 
в Інституті землевпорядкуван-

ня та інформаційних технологій 
при Національному авіаційному 
університеті. У 2012 році всту-
пив до аспірантури Академії 
муніципального управління на 
спеціальність «Механізми дер-
жавного управління». З травня 
2012 року працював заступни-
ком начальника відділу Держ-
комзему в Софіївському районі 
Дніпропетровської області.

Одружений. Виховує доньку 
Вікторію. Вільний час присвячує 
родині.

Хобі: туризм.
Життєве кредо: «Головне у 

житті – за будь-яких обставин 
залишатися людяним».

Подія

Довгоочікуване 
новосілля
Ордери на квартири отримали днями дві ро-
дини, що мешкають у Дзержинському районі.

Їх урочисто вручив голова районної у місті ради 
Сергій Степанюк. Він зазначив, що в Кривому Розі 
діє міська програма з забезпечення житлом. Тіль-
ки в Дзержинському районі на черзі серед тих, хто 
першим повинен отримати житло, стоять дванад-
цять чорнобильців І категорії, які отримали інва-
лідність під час ліквідації аварії на ЧАЕС.

– Тепер, попри складнощі фінансування, їх на 
двоє менше, – підсумував Сергій Степанюк. – Усе 
це завдяки підтримці мера міста Юрія Вілкула, 
народного депутата Костянтина Павлова і депута-
та Криворізької міської ради Юрія Іванова.

Щасливчиками, які отримали ордери на квар-
тири, стали ліквідатор аварії на ЧАЕС Іван Кашак, 
котрий отримав однокімнатну квартиру, та вчи-
тель музики КЗШ №69 Наталія Гладіна.

– Мій педагогічний стаж наближається до трид-
цяти років. Раніше ми знімали житло. Звичайно, 
матеріально це було складно. Тепер отримали дво-
кімнатну квартиру в центрі міста недалеко від моєї 
школи, – говорить жінка. – Зараз там триває ремонт, 
і вже скоро сподіваємося туди переселитися оста-
точно. Ми дуже вдячні всім, хто доклав зусиль до 
того, щоб у нашій родині сталося таке свято.

Анна РОДІЧКІНА.  
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Рекламний  
відділ «ЧГ»

понеділок-четвер з 9.00 до 18.00;
п’ятниця з 9.00 до 17.00

Тел. 92-97-16, 067-743-79-02
e-mail: reklama@rminer.dp.ua

Сергій Степанюк вручає ордер Івану Кашаку
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Публічне звітування

Головні розпорядники коштів 
бюджету доповіли,  
як вони розвивають місто
19 березня в муніципальному центрі послуг «Від-
крита влада» під головуванням заступника місь-
кого голови Олександра Світличного відбулося 
публічне представлення інформації головними 
розпорядниками коштів про виконання міського 
бюджету 2012 року. 

Подібне звітування перед гро
мадою передбачено статтею 28 
Бюджетного кодексу України і в 
Кривому Розі проводиться про
тягом останніх десяти років.

Бюджет не проїдання,  
а розвитку 

Загальну інформацію про до
ходи та видатки міського бю
джету в минулому році надала 
в своєму виступі начальник 
фінансового управління міськ
виконкому Олена Рожко. За її 
словами, минулорічний бюджет 
міста можна впевнено вважати 
бюджетом розвитку.

Олена Василівна доповіла, що в 
цілому доходи міського бюджету 
за минулий рік склали 2,9 мільяр
да гривень, що більше, ніж у 2011 
році, на 800 мільйонів гривень. Із 
загального обсягу отриманих фі
нансових ресурсів податки, збори 
та обов’язкові платежі складають 
1,5 мільярда гривень, або майже 
53%. Порівняно з 2011 роком їх 
обсяг виріс на 212 мільйонів гри
вень, або на 16%. У загальному 
обсязі доходів міського бюджету 
47% склали субвенції та дотації 
з бюджетів інших рівнів. У 2012 
році їх отримано 1,4 мільярда 
гривень – на 587 мільйонів біль
ше, ніж у 2011 році.

«Варто відзначити, що в ми
нулому році вперше було виді
лено ряд субвенцій і дотацій з 
державного та обласного бю
джетів на суму 49 мільйонів гри
вень на виконання Соціальних 
ініціатив Президента України 
Віктора Федоровича Януковича. 
Також отримано дотацію з дер
жавного бюджету в сумі 46 міль
йонів гривень, які було викорис
тано на поточний ремонт доріг, 
реконструкцію центрів первин
ної медикосанітарної допомо
ги. Другий рік поспіль держава 
фінансує видатки на ремонт та 
утримання вулиць і доріг кому
нальної власності – місто отри
мало 32,9 мільйона гривень. Як 
і в минулих роках, значні обсяги 
субвенцій з держбюджету було 
спрямовано на пільги та житло
ві субсидії – 146,6 мільйона гри
вень, а також на виплату різних 
видів допомоги сім’ям з дітьми 
– це майже 400 мільйонів гри
вень», – сказала Олена Рожко.

Особлива увага управлінь 
та відділів виконкому міської 
ради, районних у місті рад та по
даткових органів була приділе
на вжиттю заходів з легалізації 
діяльності суб’єктів господарю
вання та детінізації заробітних 
плат, у результаті чого до місь
кого бюджету додатково в мину
лому році надійшло понад 500 
тисяч гривень. 

Очікувані показники ви
датків міського бюджету, що 
приймався в грудні 2011 року, 

складали 2,2 мільярда гривень. 
Проте, наприкінці року обсяг 
видатків уже дорівнював 2,8 мі
льярда гривень.

Загалом у бюджетному про
цесі брали участь 15 головних 
розпорядників коштів та 455 
бюджетних установ. За еконо
мічною структурою видатків 
бюджету більше 70%, а це 1,6 мі
льярда гривень, було направле
но на соціально захищені статті 
– заробітну плату, харчування, 
медикаменти, енергоносії тощо. 
За галузевою структурою най
більші витрати були на освіту 
– 32%, житловокомунальне гос
подарство – 26% та на соціаль
ний захист населення – 19%.

Черги до дитсадків  
зникають

Начальник управління освіти 
та науки виконкому міськради 
Наталія Касимова звітувала, що 
більшість витрат її відомства, а 
це понад 819 мільйонів гривень, 
було спрямовано на захищені 
статті: виплату заробітної плат
ні, сплату за комунальні послу
ги, харчування, медикаменти. 

ЗА 2012 РІК:

43 спортивні майданчики 
було збудовано при школах 
міста. 

11 комп’ютерних класів 
встатковано.  

2793 вікна у рамках 
акції «Подаруй вікно 
школі» замінено на нові 
енергозберігаючі. 

2729 дітей оздоровлено 
у літніх таборах відпочинку 
«Слава» та «Сонячний».

Відповідаючи на запитання 
присутніх, Наталія Олександрівна 
повідомила, що сьогодні в місті 
88% дітей у віці 5 років відвідують 
дошкільні навчальні заклади. За 
минулий рік відкрито 12 додат
кових груп у дитсадках, створено 
2 НВК – усього це 600 додаткових 
дитячих місць. У найближчому 
майбутньому таке явище, як чер
га до дитсадка, буде забуто.

Майже мільярд  
на благоустрій та ЖКГ

За інформацією заступника 
начальника управління благо
устрою та житлової політики 
Ігоря Терещенка, його структу
ра протягом  минулого року ви
тратила більше 965 мільйонів 
гривень, основна частина ко
штів – субвенції з державного 
бюджету. Головними напрямка

ми використання коштів стали 
вуличне освітлення та зовнішні 
електромережі, утримання та ре
монт автошляхів і вулиць міста, 
озеленення, капітальний ремонт 
ліфтів та житлового фонду в ці
лому тощо. За рахунок видатків 
бюджету розвитку реконструйо
вано  теплорозподільні пункти 
котельні  шахти «Гігант» КПТМ 
«Криворіжтепломережа», при
дбано обладнання для котельні 
по вулиці Харитонова, відремон
товано та поповнено рухомий 
склад швидкісного трамвая.

Якість медичного обслуго
вування невпинно зростає

Виконуючий обов’язки на
чальника управління охорони 
здоров’я Олександр Лук’яненко 
повідомив, що в 2012 році на 
придбання медикаментів у цен
три первинної медикосанітар
ної допомоги було витрачено 
23 мільйони гривень. Витрати 
на одне відвідування лікаря па
цієнтом з 7 копійок у 2010 році 
збільшились до 4 гривень 79 ко
пійок у 2012 році. Через це, за 
словами Лук’яненка, у Кривому 
Розі вже непотрібно брати з со
бою на прийом спирт, шприці 
чи вату. В жіночій консульта
ції кожна відвідувачка отримує 
безкоштовно одноразовий гігі
єнічний пакет. Усього ж у 2012 
році мешканці міста 2,9 міль
йона разів відвіду вали заклади 
охорони здоров’я. 

У минулому році вперше ви
ділено кошти на пільгове об
слуговування громадян в обсязі 
майже 9 мільйонів гривень, а в 
місті кожен третій має право на 
пільги. Всі люди зі втратою слуху 
безкоштовно отримали слухові 
апарати, у тому числі 23 імпортні 
прилади було передано дітям, які 
раніше не мали можливості чути.

Також у минулому році впер
ше 8,3 мільйона гривень було 
спрямовано на незахищені стат
ті витрат. Активно купувалося 
сучасне медичне обладнання, 
автопарк поповнився 40 новими 
спецавтомобілями для обслуго
вування викликів удома. Лікарі 
теж отримали заохочення – у 
2012 році вперше середньомісяч
на зарплатня лікарів перевищи
ла 3 тисячі гривень, а заробітна 
плата середнього медперсоналу 
досягала 2,5 тисячі гривень.

Належне фінансування та по
стійна підтримка з боку влади на 
всіх рівнях призвели до того, що 
в місті третій рік поспіль зростає 
народжуваність дітей. На тери
торії Кривбасу відсутні спалахи 
інфекцій чи епідемій.

Розбудова та соціальний 
захист

Минулого року на капітальне 
будівництво в Кривому Розі було 
виділено понад 66 мільйонів 
гривень, повідомив начальник 
управління капітального будів
ництва виконкому Олександр 
Осадчий, причому 31,5 мільйона 
гривень склали кошти місько
го бюджету. Фінансувались га
зифікація вулиць Тернівського 
району, подовження лінії швид
кісного трамвая, будівництво 
«Льодової арени», ремонт театру 
ім. Тараса Шевченка тощо.

Близько 30% жителів міста 
користуються пільгами. На це в 
минулому році було витрачено 
111 млн. гривень, повідомила на
чальник управління праці та со
ціального захисту населення Іне
са Благун. 35 млн. гривень було 
витрачено на субсидії для насе
лення. Середньомісячна зарпла
та в місті вийшла на рівень 3551 
гривні. Рівень пенсій збільшився 
на 17%, у 3 рази скоротилася кіль
кість пенсіонерів, які отримують 
пенсію менше 1 тисячі гривень.

Отже, головні розпорядни
ки коштів – а вони витратили 
вп’ятьох 85% загального обсягу 
фінансів – звітували про вико
нання міського бюджету. 

Андрій МІХЕЙЧЕНКО.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Справи комунальні

Холодні батареї 
через порожні 
квартири

У нашому місті склалася доволі 
парадоксальна ситуація – через 
природне зменшення населення 
кількість житлових приміщень зна-
чно перевищує число криворізьких 
сімей. Таким чином на 5 родин 
городян з урахуванням сектору 
приватної забудови припадає 7-8 
житлових приміщень. Отже, дале-
ко не кожна квартира заселена, 
а господарі до своєї нерухомості 
наві дуються вряди-годи, або й ще 
рідше. Натомість, робити це варто 
частіше, щоб не виникало різних 
прикрощів з її експлуатацію.

Скажімо, зараз по місту завер-
шується програма з відновлення 
працездатності стояків опалення. 
Переважну більшість замовлень уже 
виконано, тож станом на середи ну 
минулого тижня комунальники були 
проінформовані лише про шість не-
працюючих стояків. Одначе усунути 
проблеми з теплопостачанням у них 
ніяк не виходить, оскільки ремонт-
ники не можуть потрапити до за-
чинених квартир, бо в них ніхто не 
живе. І сусіди не знають, де шукати 
горе-господарів, через яких страж-
дають мешканці всього стояка, а то 
й під’їзду.

Відтак, коли у вас є порожня осе-
ля, то поцікавтесь її станом і бодай 
сусідам залиште контактні телефо-
ни, щоб у разі чого комунальникам 
не довелося виламувати двері, аби 
усунути аварійну ситуацію.

Глибока пастка 
на газоні

Чи-то ми такі неуважні, чи пра-
воохоронці щось недопрацьову-
ють, чи зловмисники стали значно 
хитрішими, але проблема існує 
донині. Зветься вона – відкритий 
люк каналізаційного колодязя. А 
колодязь цей може бути завглиб-
шки до 15 метрів і падіння до нього 
– більш ніж небезпечне. Сумні при-
клади такого в місті вже маємо, у 
тому числі й з дітьми.

Тому цю проблему потрібно не-
відкладно вирішувати, на чому на-
голошувалось під час нещодавньої 
оперативної наради з керівниками 
комунальних підприємств – поста-
чальників житлово-комунальних 
послуг. На зустрічі підкреслювало-
ся, що відкриті люки стали чималою 
проблемою передовсім через свою 
значну кількість. Скажімо, тільки те-
пломережа й тільки в одному Дзер-
жинському районі має півтораста 
відкритих каналізаційних колодя-
зів, а водоканал в одному тільки 
Жовтневому районі не закрив біль-
ше двохсот кількаметрових пасток. 
Що створює безпосередню загрозу 
для городян.

Тож було поставлено завдання 
впродовж тижня з’ясувати місце-
знаходження всіх відкритих люків, 
провівши для цього відповідне 
обстеження, після чого вжити не-
відкладні заходи задля усунення 
небезпеки.

Е. МІСЦЕВИЙ

Подробиці
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Дослідницька робота

Ефективна взаємодія науки та промисловості – 
запорука успішної економіки
Одним з найперспек-
тивніших стратегічних 
напрямків розвитку 
Кривого Рогу є сти-
мулювання наукових 
досліджень та розроб-
ка нових технологій. 
Запорукою цього є 
потужний науково-до-
слідницький потенціал 
міста, основу якого 
складає Криворізький 
національний універси-
тет. Більш ніж 1300 фа-
хівців, 78 докторів наук 
та 604 кандидати наук 
працюють у Кривбасі, 
займаються досліджен-
нями в 235 лабораторі-
ях. Особливістю розви-
тку наукового пошуку 
в нашому місті є те, що 
він орієнтований на 
допомогу виробничим 
підприємствам, перш за 
все гірничодобувного 
комплексу.

Базовими підприємства
ми для виконання наукових 
досліджень і промислового 
впровадження їх результатів є 
гірничорудні підприємства Кри
ворізького залізорудного басей
ну: ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ 
«Центральний ГЗК», ПАТ «Пів
нічний ГЗК», ВАТ «Південний 
ГЗК», ПАТ «Криворізький ЗРК» та 
ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка». Це по
яснюється тим, що Криворізький 
залізорудний басейн є основною 
складовою частиною залізо
рудної галузі України. Він має 
77% балансових запасів залізної 
руди і 80% діючих потужностей з 
видобутку та переробки залізо
рудної сировини і в значній мірі 
визначає ефективність роботи 
всього гірничометалургійно
го комплексу України. Тільки в 
2012 році в Кривбасі вироблено 
63,64 мільйона тонн товарної 
залізної руди, що складає 79,4% 
від загального виробництва по 
Україні.

Попит на вирішення  
проблем

Проблем у підприємств галу
зі накопичилось чимало, отже, 
виникла гостра потреба у вико
ристанні наукового потенціалу 
Кривбасу для їх щонайшвидшо
го вирішення. Перша з проблем 
– це недостатня конкуренто
спроможність вітчизняної залі
зорудної продукції на внутріш
ньому та зовнішньому ринках, 
що вимагає підвищення якості 
товарної продукції. Витрати 
на видобуток руди постійно 
збільшувались. Погіршувались 
гірничогеологічні умови, що 
потребувало постійного удоско
налення схем розкриття, тран
спортних схем і систем розроб
ки при роботі кар’єрів і шахт на 
значних глибинах. Вільні площі 
для складування розкривних 
порід і відходів збагачення об
межуються. Зменшуються ба

лансові запаси залізної руди 
в міру відпрацювання в полях 
діючих кар’єрів і шахт, що ви
кликає скорочення виробни
цтва і необхідність залучення 
нових джерел. Активна части
на основних фондів підпри
ємств досягла значного рівня 
зношеності. Через збільшення 
глибини кар’єрів і шахт зростає 
енергоємність видобутку руди. 
Нарешті, виробнича діяльність 
гірничодобувних підприємств 
негативно впливає на довкілля.

Криворізькі вчені здійснили 
комплексний аналіз сучасного 
стану гірничодобувних підпри
ємств, визначили вищевказані 
проблеми та виконали низку на
укових досліджень з розв’язання 
цих проблем. Безумовно, це було 
б важко здійснити без допомо
ги та всілякого сприяння з боку 
таких визначних промисловців 
та керівників органів влади й 
місцевого самоврядування, як 
Олександр Вілкул, Дмитро Ко
лєсніков, Михайло Короленко, 
Євген Удод та Костянтин Федін, 
які застосували передовий су
часний підхід до розвитку як 
гірничодобувної промисловості, 
так і містоутворюючих підпри
ємств зокрема.

Науково обґрунтоване  
виробництво

Що вдалося реалізувати кри
ворізьким науковцям? Обсяг 
газети, на жаль, дозволяє лише 
стисло відтворити повну карти
ну дійсності.

Так, науково було обґрунтова
но економічно доцільні зони за
стосування циклічнопотокової 
технології, залізничного, авто
мобільного транспорту та їх ком
бінації в загальних транспортних 
схемах глибоких кар’єрів. Уна
слідок цього витрати на видачу 
гірничої маси з кар’єрів зменши
лись на 30%. Зараз циклічнопо
токові технології впроваджено 
на всіх кар’єрах гірничодобувних 
підприємств Кривбасу.

Вперше виконано досліджен
ня з використання операцій 
для дозбагачення концентра
тів з урахуванням специфічних 
властивостей руд вітчизняних 
родовищ в умовах ПАТ «Інгу
лецький ГЗК», на якому обсяг 
видобутку магнетитових квар
цитів від загального по Україні 
складає понад 22%, а сировин
на база представлена найбільш 
важко збагачуваними рудами 
з низькою природною якістю 
сировини. При використанні 
традиційних технологій Інгу
лецький ГЗК отримував низько
сортний неконкурентоспромож

ний концентрат із вмістом заліза 
63,764%. На основі результатів 
досліджень було розроблено 
технологію флотаційного дове
дення концентрату, розроблено 
та реалізовано проекти I та II 
пускових комплексів з отриман
ням флотаційного концентрату 
з вмістом заліза 6768%, що від
повідає рівню основних світових 
виробників залізорудної сирови
ни. Наукові дослідження та удо
сконалення технологій забезпе
чили підвищення вмісту заліза 
в концентратах до 6768,2% на 
Центральному, Північному та 
Південному ГЗК.

Після дослідження утворень 
ділянок сировини відходів зба
гачення у хвостосховищах Цен
трального ГЗК розроблено тех
нології, рішення для підвищення 
вмісту заліза в продукті до 17
19% з наступним його дозбага
ченням на потужностях збагачу
вальної фабрики і отримування 
концентрату із вмістом заліза 
понад 65% в обсязі 600800 тисяч 
тонн на рік. Собівартість вироб
ництва такого концентрату на 
30% нижча, ніж з руди кар’єрного 
видобутку.

Впроваджена на Центрально
му та Інгулецькому ГЗК техноло
гія сухої магнітної сепарації до
зволила відділити до 10% пустих 
порід перед стадією здрібнення 
і, як наслідок, на 10% зменшити 
витрати електроенергії на ста
дії здрібнення та перекачування 
відходів збагачення до місць їх 
складування.

Досліджено можливість і роз
роблено способи та технології 
складування розкривних порід 
в ємностях, які утворились уна
слідок відпрацювання запасів 
відкритим (кар’єри) та підзем
ним (зони воронок, провалів та 
просідань земної поверхні) спо
собами. Використання цих єм
ностей скорочує відстані тран
спортування розкривних порід, 
зменшує відведення додаткових 
земель, дозволяє розпочати ро
боти з рекультивації земель, які 
порушено гірничими роботами. 
Технологія впроваджена на ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» та 

ПАТ «Центральний ГЗК», перед
бачена в проекті рекультивації 
зон воронок та провалів шахт 
ПАТ «Криворізький ЗРК» за ра
хунок розміщення в них роз
кривних порід Першотравневого 
кар’єру ПАТ «Північний ГЗК».

Розроблено наукові основи 
визначення та обґрунтування 
оптимальних параметрів техно
логії підземної розробки магне
титових кварцитів в умовах шахт 
Криворізького залізорудного ба
сейну.

Для умов Кривбасу встанов
лено оптимальні безпечні зони 
та визначено науковотехнічні 
рішення, реалізація яких дозво
ляє залучати до відпрацювання 
ділянки кар’єрних полів, які під
роблено підземними гірничими 
роботами. Визначено способи їх 
виявлення та примусового пога
шення для умов Глеюватського 
кар’єру ПАТ «Центральний ГЗК».

Розроблено ефективні мето
ди керування вибуховою під
готовкою гірських порід з ура
хуванням їх властивостей для 
умов глибоких залізорудних 
кар’єрів та застосовано нові за
соби підривання, що дозволило 
поліпшити якість подрібнення 
гірничої маси, підвищити надій
ність підривання свердловинних 
зарядів і скоротити витрати на 
підривні роботи. Створено мето
дику економічного обґрунтуван
ня оптимального вмісту заліза в 
концентраті з урахуванням еко
номії затрат при огрудкуванні і в 
доменному виробництві, а також 
методику оцінки технікоеконо
мічного рівня варіантів проек
тних рішень і в цілому збагачу
вальних фабрик.

Починаючи з 2004 року, спо
стерігається стійка тенденція 
збільшення поставок залізоруд

ної продукції на експорт, обсяг 
якої склав у 2012 році 23,3 міль
йона тонн. Реалізація технічних 
рішень дозволила не тільки збіль
шити обсяги виробництва, але й 
покращити конкурентоспромож
ність товарної продукції.

Досвід та знання  
приносять прибутки

Загальний річний економіч
ний ефект від впровадження на 
гірничорудних підприємствах 
комплексу науковотехнічних 
рішень склав 1 мільярд 725,7 
мільйона гривень!

Зокрема, на Інгулецькому ГЗК 
розширення перспективних меж 
і підвищення продуктивності 
кар’єру дало ефект у 271,08 млн. 
гривень на рік. Реконструкція 
транспортних схем транспорту
вання сирої руди з нижніх гори
зонтів кар’єру – ще 217,88 млн. 
грн./рік, введення в експлуа
тацію II пускового комплексу 
магнітнофлотаційного дове
дення концентратів – 12,79 млн.  
грн./рік. На Центральному 
ГЗК впровадження технічних 
рішень при розкритті глибо
ких горизонтів кар’єру №3 
дало економефект у 382,8 млн.  
грн./рік. На ПівнГЗК реалізація 
рішень, пов’язаних із доведен
ням продуктивності комбінату з 
видобутку сирої руди відкритим 
способом до 45 млн. тонн на рік, 
дала 207 млн. грн./рік, а техніч
не переозброєння кар’єрного 
транспорту з поетапною замі
ною тепловозів на електровоз
ні тягові агрегати – 221,31 млн. 
грн./рік. Зміна виду підземного 
транспорту в ПАТ «ЄВРАЗ Суха 
Балка» дала ефект на 31,07 млн. 
грн./рік.

«У Кривому Розі науковцями 
та керівництвом промислових 
гігантів ведеться конструк
тивна, взаємовигідна робота, 
– розповідає директор ДП «ДПІ 
«Кривбаспроект» Володимир 
Перегудов. – Вітчизняні під
приємства інвестують у наукові 
дослідження та повною мірою 
використовують науковий по
тенціал міста. Високим визна
нням успішної співпраці науки 
та виробництва стало висунен
ня роботи криворізьких учених 
«Розробка та впровадження 
комплексу науковотехнічних 
рішень із забезпечення сталого 
розвитку гірничодобувних під
приємств Криворізького залізо
рудного басейну» на здобуття 
Державної премії в галузі науки 
і техніки».

Андрій МІХЕЙЧЕНКО. 
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

Вперше для умов Кривбасу науково обґрунтовано напрямки 
розвитку гірничих робіт у кар’єрах, розроблено наукові 
основи технології формування відвалів у виробленому 
просторі. Широке впровадження розробленої технології 
внутрішнього відвалоутворення дозволило зменшити 
відстані транспортування розкривних порід, довести до 
мінімуму відчуження додаткових земель для їх складування, 
зменшити землеємність гірничого виробництва та його 
вплив на навколишнє середовище. Технологія внутрішнього 
відвалоутворення впроваджена на кар’єрах Центрального та 
Північного ГЗК.

Інновації

Масштаб розробок та 
ефективність реалізації 
комплексу науково-технічних 
рішень підтверджено 
стабільністю роботи 
підприємств та створеними 
умовами для їх розвитку на 
тривалу перспективу. 
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Знаменитий городник Леонід Богданюк:

«Саджаю відро картоплі, збираю – 30! 
Для Кривого Рогу це реальність» 

Конкурс

«Чого  
забажаєте?»
Днями в Криворізькому центрі 
професійної освіти робітничих 
кадрів торгівлі та ресторанного 
сервісу змагалися офіціанти. 

Тут відбувся другий тур Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів, 
які навчаються цій професії.

Учасників, щоправда, було тільки п’ятеро, 
але вони, кажуть у центрі, кращі в області.

– До нас сьогодні приїхали студенти з Пав-
лограда, Нікополя, Царичанки. Є тут і пред-
ставники нашого міста. Ці майбутні офіціанти 
вже перемогли в першому етапі цього конкур-
су, що проводився в їхніх закладах, – пояснює 
Валентина Васильєва, директор центру, в яко-
му відбувається обласний етап конкурсу.

Аби потрапити до Тернополя на всеукраїн-
ський етап, учасникам треба показати і прак-
тичні вміння, і теоретичні знання.

– Професія офіціанта була і буде потріб-
на, – провадить далі Валентина Олексіївна. – 
Успіх кав’ярні чи ресторану залежить великою 
мірою від сервісу, тож працювати там повинні 
справжні фахівці.

Подивитися на рівень конкурсантів при-
йшли й роботодавці. Саме їх і запросили до 
суддівства. За результатами двох конкурсних 
днів найкращі сервіс та ходу з тацею, що вхо-
дили до запропонованих завдань, представи-
ла криворожанка Юля Гукова з Криворізького 
центру професійної освіти робітничих кадрів 
торгівлі та ресторанного сервісу. Сподіваємо-
ся, Юлі вдасться і в Тернополі показати вищий 
пілотаж і привезти таку очікувану перемогу.

Анна РОДІЧКІНА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Старт міських виставок

Про результати проведення  
публічних слухань

Керуючись Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності», на виконання розпорядження міського голови 
27.02.2013 №61-р «Про проведення публічних слу-
хань» у єдиному дозвільному центрі м. Кривого Рогу 
(50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) 18.03.2013 о 
15.00 були проведені слухання з питань:

– перевірки цілей, задекларованих при прийнятті 
діючого регуляторного акта – рішення Криворізької 
міської ради від 22.02.2012 №978 «Про затвердження 
Тимчасового порядку розміщення об’єктів містобуду-
вання та надання вихідних даних для їх проектування» 
під час здійснення заходів з повторного відстеження 
результативності його дії (оприлюднено у Криворізь-
кій міській комунальній газеті «Червоний гірник» від 
25.02.2012 №15);

– з обговорення проекту рішення міської ради «Про 
внесення змін до Тимчасового порядку розміщення 
об’єктів містобудування та надання вихідних даних для 
їх проектування» з аналізом його регуляторного впливу 
(оприлюднено у Криворізькій міській комунальній газе-
ті «Червоний гірник» від 05.03.2013 №17).

В слуханнях взяли участь депутати міської та район-
них у місті рад, суб’єктів господарювання, представники 
галузевих рад підприємців, мешканці міста, керівники 
структурних підрозділів виконкому міської ради та за-
собів масової інформації.

Під час слухань відзначено, що заходи з повторного 
відстеження даного регуляторного акта здійснюється в 
період з 25.02.2013 по 25.03.2013.

Учасники слухань вирішили погодитись з пропо-
зиціями щодо внесення змін до Тимчасового порядку 
в частині дотримання ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із 
створенням об’єктів архітектури, впорядкування проце-
дур надання земельних ділянок для будівництва інди-
відуальних житлових будинків та кількості обов’язкових 
погоджень, які необхідно отримувати по детальних 
планах територій.

З пропозиціями щодо внесення змін можна ознайо-
митись у розробників проекту рішення – управлінь міс-
тобудування і архітектури та земельних ресурсів викон-
кому міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 
1, каб. 520, 529, тел. 92-13-81, 74-45-47, пр. Металургів, 
36-б, каб. 216, 74-24-33).

Управління містобудування і архітектури,  
управління земельних ресурсів виконкому міськради

Офіційно

Будьмо здорові!

Біла ромашка – квітка надії
За рішенням ВООЗ 24 березня 2013 року відзначався Всесвітній день бо-
ротьби з туберкульозом. Щороку в світі реєструють близько 370 тис. хворих 
на туберкульоз, майже 80% з яких припадає на країни Східної та Централь-
но-Східної Європи. За добу хворий з легеневою формою туберкульозу виді-
ляє 15-20 млн. бактерій туберкульозу. Одна хвора людина може інфікувати 
за рік 10-15 осіб. 

У нашому місті до цієї дати був при
урочений місячник боротьби з ту
беркульозом, під час якого медич
ними працівниками велась активна 
профілактичнороз’яснювальна робота 
серед населення, криворіжці мали мож
ливість обстежитись у пересувних флю
оромобілях.

Днями з Києва, де проходила ІV Міжна
родна виставка «Сучасні заклади освіти – 
2013», з перемогою повернулися педагоги 
Криворізької санаторної школиінтернату 
№ 8 для дітей з малими та затухаючими 
формами туберкульозу. Понад півтора де
сятиліття на базі цього навчальнооздо
ровлювального закладу про  
водиться дослідноекспе
риментальна робота все
українського рівня за темою 
«Здоров’язберігаючий освіт
ній простір як фактор розви
тку соціально активної осо
бистості» та обласного рівня 
– за темою «Формування осо
бистості школяра в умовах Школи сприян
ня здоров`ю за програмою випереджаючої 
освіти для сталого розвитку». В рамках на
вчальновиховної роботи педагогами та 
медичним персоналом школиінтернату 
реалізовуються превентивні програми з 
профілактики шкідливих звичок у дітей 
та залучення до здорового способу життя 
– тренінгові заняття для старшокласників 
«Школа проти СНІДу», програма «Рівний 
рівному», інтерактивний курс «Культура 
життєвого самовизначення» тощо. Сис
тема позакласної, гурткової та проектної 
роботи доповнює спектр роботи закладу. 

Досвід роботи санаторної школиінтерна
ту №8 як моделі Школи сприяння здоров’ю 
був представлений на численних конкур
сах та міжнародних виставках навчальних 
закладів, а саме: «Сучасна освіта в Україні», 
«Сучасні навчальні заклади», «Інноватика 
в сучасній освіті України», у Всеукраїн
ській громадській акції «Флагмани освіти і 
науки України». Тож нині робота педагогів 
Криворізької санаторної школиінтернату 
№8 удостоєна Золотої медалі ІV Міжна
родної виставки «Сучасні заклади освіти 
– 2013» у тематичній номінації «Професій
на діяльність вчителя в інноваційному на
вчальному закладі».

Протягом березня в цій школіінтерна
ті триває акція «Біла ромашка», адже саме 
ця квітка, як відомо, є символом боротьби 
з туберкульозом. До неї залучені всі: педа
гоги, учні, їхні батьки, усі люди, небайдужі 
до проблем, пов’язаних з цією хворобою. 
У рамках акції пройшов тиждень доброго 
здоров’я, проведено тематичний відеозал 
«Цінуй власне життя і здоров’я!», відбувся 
конкурс плакатів «Збережи життя», про
водяться фітозаняття «Народна медици
на», була показана вистава «Королівство 
здоров’я», діє читальня «Здоров’я – осно
вний життєвий скарб», ведуться тренін

гові заняття «Зупинимо туберкульоз ра
зом!», випущено інформаційний вісник 
«Аспекти здорового життя».

 – Протягом навчального року 326 на
ших вихованців отримують специфіч
ний профілактичний курс лікування за 
призначенням лікаряфтизіатра, який 
входить до штату медичного блоку за
кладу, – говорить директор школиінтер
нату Наталія Карленко. – Ефективність 
оздоровлення учнів оцінюється лікаря
ми медичного блоку за такими показ
никами: зниження ознак інтоксикації, 
чутливості організму до туберкуліну, по
ліпшення вагоростових показників фі
зичного розвитку, зменшення кількості 
застудних захворювань. Нами досягнуті 
заплановані результати реабілітації – у 
жодної дитини не виявлено погіршен
ня стану її здоров’я, навпаки – здоров’я 
поліпшується, відновлюється та зміцню
ється. Свою мету ми бачимо у створенні 

здоров’язберігаючого освітнього 
простору на базі розробленої мо
делі Школи сприяння здоров’ю 
як умови розвитку інноваційної 
соціально активної особистості 
та в апробуванні інноваційної 
моделі Школи майбутнього, де 
передбачено забезпечення учнів 
високим рівнем якості освіти, 

створення умов для повноцінного розви
тку їхніх здібностей, обдарувань, талан
тів, збереження здоров’я, самореалізації 
у власній успішній життєтворчості. Ми 
точно знаємо, що туберкульоз – вилі
ковний. Боротьба з цією хворобою буде 
успішною тільки тоді, коли ми всі разом 
будемо дотримуватись правил профілак
тики та боротьби з нею і вимагати вико
нання їх від оточуючих. Ми вчимо своїх 
дітей тому, що бути здоровими – це мод
но і престижно. І в цьому полягає суть ак
ції. Її підсумки буде підбито 3 квітня.

Мотрона ПАНОВА

(Закінчення.  
Початок на 1 стор.)

Багатство виставки просто вража
ло, і ми, кореспонденти «Червоного 
гірника», вже біля перших палаток 
зачарувалися городникамисадівни
ками. Картопляр Леонід Богданюк, 
наприклад, здивував врожайністю 
бульби. З посадженого відра бере аж 
30! І каже, що це для Кривого Рогу не 
межа. А нікопольчанин Анатолій Са
пронов неймовірно порадував свої
ми 105(!) сортами винограду, які ви
рощує на своїй присадибній ділянці.

 – Люблю Кривий Ріг і його жите
лів за відкритість, гостинність, тому 
з радістю приїжджаю до вас, аби по
ділитися секретами вирощування бо
жественної лози – винограду, – сказав 
він.

 У рамках проведення виставки 
фахові спеціалісти провели семінари 
для городників та садівників і надали 
їм корисні консультації.

 Також за пропозиціями суб’єктів 
господарювання ініційовано озеле

нення скверів біля пам’ятних знаків 
у Дзержинському районі з нагоди 
святкування 68 річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні з висадкою 
декоративних дерев горобини.

 Микола КРАМАРЕНКО.  
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Кожні 4 секунди на 
туберкульоз захворює один 
житель планети, а кожні 
10 секунд від цієї хвороби 
помирає одна людина. 
Щороку туберкульоз забирає 
життя 2 мільйонів людей.

Подробиці
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Інформація
про роботу зі зверненнями громадян на підприємствах, що надають 
житлово-комунальні та інші послуги
Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» відносини між 

учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються 
виключно на договірних засадах.

Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має 
право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.

Згідно з пунктом 18 Типового договору про надання послуг з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 травня 2009 року №529, вирішення спорів між споживачами та надава-
чами житлово-комунальних послуг здійснюється шляхом переговорів або в судовому 
порядку.

З метою підвищення рівня задоволеності вирішенням проблемних питань мешкан-
ців міста та якості надання житлово-комунальних й інших послуг рішенням виконкому 
міської ради від 09.01.2013 №1 «Про роботу зі зверненнями громадян у 2012 році» ке-
рівникам підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг рекомендовано про-
водити особистий прийом громадян щоденно з 9.00 до 11.00 (крім святкових та ви-
хідних днів).

 Керівниками підприємств організовано щоденний особистий прийом громадян 
для вирішення спірних проблемних питань та впроваджено роботу «гарячих теле-
фонних ліній».  Станом на 15.03.2013 на особистий прийом до керівників підприємств 
звернулося 1040 мешканців міста. Шляхом проведення переговорів вирішено 622 
проблемних питання.

Слід зазначити, що майже 60% звернень на особистий прийом вирішується безпо-
середньо на місці в спілкуванні з керівником підприємства, яке надає житлово-кому-
нальні послуги. А саме: КП «ЖЕО № 8» – 149 звернень, з них вирішено безпосередньо 
на прийомі – 64 (43%); КП «ЖЕО № 14» – 143 звернення, з них вирішено безпосередньо 
на прийомі – 139 (97%); КП «ЖЕО № 20» – 22 звернення, з них вирішено безпосередньо 
на прийомі – 21 (96%); КП «ЖЕО № 31» – 113 звернень, з них вирішено безпосередньо 
на прийомі – 57 (50%); КП «ЖЕО № 35» – 44 звернення, з них вирішено безпосередньо 
на прийомі – 24 (55%); КП «ЖЕО № 45» – 115 звернень, з них вирішено безпосередньо 
на прийомі – 107 (93%); ПП «Домініум» – 2 звернення, з них вирішено безпосередньо 
на прийомі – 2 (100%); ТОВ «УЮТ-2011» – 247 звернень, з них вирішено безпосередньо 
на прийомі – 109 (44%); КП «Кривбасводоканал» – 40 звернень, з них вирішено безпо-
середньо на прийомі – 21 (53%); КПТМ «Криворіжтепломережа» – 37 звернень, з них 
вирішено безпосередньо на прийомі – 14 (38%); ПАТ «Криворіжгаз» – 117 звернень, 
з них вирішено безпосередньо на прийомі – 56 (48%); ТОВ «Екоспецтранс» – 11 звер-
нень, з них вирішено безпосередньо на прийомі – 8 (73%).

Графіки проведення особистих прийомів громадян 
керівниками підприємств – надавачів житлово-комунальних та інших послуг

Підприємство
Адреса 

приймальні 
громадян

Графік прийому

КП «ЖЕО № 14» вул. Щорса, 22 щопонеділка, щочетверга: 09.00-11.00, 
15.00-18.00; щовівторка, щосереди, 
щоп’ятниці: 09.00-11.00; 1-а та 3-я суботи: 
10.00-13.00

ТОВ «УЮТ-2011» вул. Доватора, 28 щопонеділка, щовівторка, щосереди, що-
четверга, щоп’ятниці: 09.00-11.00

КП «ЖЕО № 31» вул. Шкапенка, 13а щопонеділка, щовівторка: 09.00-12.00, 
15.00-18.00; щосереди, щоп’ятниці: 09.00-
11.00; щочетверга: 09.00-11.00, 15.00-18.00; 
1-а та 3-я суботи: 10.00-13.00

ПП «Домініум» мкрн. Індустріаль-
ний, 75/4

щопонеділка, щовівторка, щосереди, що-
четверга, щоп’ятниці: 09.00-11.00

КП «ЖЕО № 35» мкрн. Сонячний, 
25а

щопонеділка, щочетверга: 09.00-12.00, 
15.00-18.00; щовівторка, щосереди, 
щоп’ятниці: 09.00-11.00; щовівторка: 15.00-
17.00; 1-а та 3-я суботи: 10.00-13.00

КП «ЖЕО № 45» б-р Кірова, 3 щопонеділка, щочетверга: 09.00-12.00, 
15.00-18.00; щовівторка: 09.00-12.00, 15.00-
17.00; щосереди, щоп’ятниці: 09.00-11.00; 
1-а та 3-я суботи: 10.00-13.00

КП «ЖЕО № 8» вул. Ціолковсько-
го, 7

щопонеділка: 10.00-12.00, 15.00-18.00; 
щовівторка, щосереди, щоп’ятниці: 09.00-
11.00; щочетверга: 09.00-11.00, 15.00-18.00; 
1-а та 3-я суботи: 10.00-12.00

КП «ЖЕО № 20» вул. Лермонтова, 
60

щопонеділка: 09.00-12.00, 13.00-17.00; 
щовівторка, щосереди, щоп’ятниці: 09.00-
11.00; щочетверга: 09.00-12.00, 13.00-17.00; 
1-а та 3-я суботи: 10.00-13.00

КП «Кривбасво-
доканал»

вул. Єсеніна, 6а щопонеділка: 10.00-12.00, 16.00-18.00; 
щовівторка, щосереди, щочетверга, 
щоп’ятниці: 09.00-11.00

КПТМ «Криво-
ріжтепломере-

жа»

пров. Дежньова, 9 щоденно: 09.00-11.00;
щопонеділка, щовівторка: 10.00-12.00, 
17.00-18.00

ПАТ «Криво-
ріжгаз»

вул. XXII Партз’їзду, 
24

щопонеділка, щовівторка, щосереди, що-
четверга: 10.00-12.00

КМЕМ ПАТ 
«ДТЕК Дніпроо-

бленерго»

пр. Карла Маркса, 
41 щопонеділка: 13.00-18.00; щочетверга: 

09.00-12.00, 14.00-17.00

ТОВ «Екоспец-
транс»

вул. Іллічівська, 2г щопонеділка: 09.00-12.00, 13.00-17.00; що-
середи, щоп’ятниці: 09.00-12.00

«Гарячі телефонні лінії» 
підприємств – надавачів житлово-комунальних та інших послуг

Підприємство № телефону Режим роботи
КП «ЖЕО № 14» 401-42-65 з 08.00 до 17.00
ТОВ «УЮТ-2011» 38-26-05 з 08.00 до 17.00
КП «ЖЕО № 31» 53-50-06 з 08.00 до 17.00
ПП «Домініум» 442-63-12 з 08.00 до 17.00
КП «ЖЕО № 35» 404-58-00 з 08.00 до 17.00
КП «ЖЕО № 45» 407-26-30 з 08.00 до 17.00
КП «ЖЕО № 8» 401-20-50 з 08.00 до 17.00

КП «ЖЕО № 20» 26-15-89 цілодобово
КП «Кривбасводоканал» 92-25-12, 92-27-19 цілодобово

КПТМ «Криворіжтепломережа» 409-51-22 з 08.00 до 17.00
ПАТ «Криворіжгаз» 405-40-01 з 08.00 до 17.00

ТОВ «Екоспецтранс» 92-27-32,  401-12-06 з 08.00 до 17.00

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК
на сайті «Криворізький ресурсний центр»

На сайті «Криворізький ресурсний центр» (krogerc.info) у 
розділі «Центр «Контакт» функціонують понад 770 вірту-
альних приймалень посадових осіб – керівників органів міс-
цевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, 
підприємств, установ, закладів усіх форм власності, що 
функціонують на території міста та надають послуги 
громадянам і суб’єктам господарювання.

Зі сторінок розділу мешканці міста в режимі on-line мають 
можливість поставити питання, отримати відповіді, за 
бажанням надіслати фото- та відеоматеріали, комента-
рі щодо якості й повноти наданої інформації, закрити пи-
тання, якщо отримано вичерпну відповідь. Ця процедура 
відбувається в межах одного листування та висвітлюється (за 
бажанням заявника) у мережі Інтернет, є відкритою й прозорою 
для здійснення контролю, аналізу стану розгляду звернень від-
повідальними особами.

З початку функціонування сайта (лютий 2010 року) у межах 
зворотного зв’язку опрацьовано (розглянуто та надано відпові-
ді) понад 5 тис. електронних звернень, що надійшли на сторінки 
розділів сайта. Для зручності формулювання питання створено 
класифікатор первісних питань. Система працює через мережу 
Інтернет і забезпечує ефективний зворотний зв’язок між гро-
мадянами та владою, у тому числі в питаннях здійснення госпо-
дарської діяльності, задоволення життєво важливих інтересів 
окремих осіб, територіальної громади, міста в цілому. Наявність 
відкритості й прозорості діяльності міської влади сприяє дові-
рі та налагодженню партнерських відносин з громадськістю, 
позитивно впливає на якість рішень, що приймаються, є дієвим 
інструментом протидії корупції, підвищує ефективність держав-
ного управління.

Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних 
ресурсів міста апарату міськради і виконкому

Державна  реєстрація за принципом 
«єдиного вікна»

Нововведенням у сфері державної реєстрації суб’єктів госпо-
дарювання стало запровадження єдиного документа, який під-
тверджує факт державної реєстрації юридичної особи чи фізич-
ної особи-підприємця та взяття їх на облік в органах державної 
статистики, податкової служби, Пенсійного фонду України. Дана 
норма введена Законом України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців» від 24.05.2012 №4839, а єдиним докумен-
том є виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців (надалі – ЄДР).  

Основне завдання таких змін – завершення принципу «єди-
ного вікна» при здійсненні державної реєстрації суб’єктів гос-
подарювання, адже взяття їх на облік у органах державної ста-
тистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду 
України підтверджується випискою, яка надається юридичній 
особі чи фізичній особі-підприємцю не пізніше наступного ро-
бочого дня після отримання державними реєстраторами від 
зазначених державних органів відомостей про взяття на облік 
суб’єкта господарювання (чим зумовлено зміну строків видачі 
виписки).

Виписка містить відомості про юридичну особу або її від-
окремлені підрозділи, або фізичну особу-підприємця і вико-
ристовується для їх ідентифікації під час провадження гос-
подарської діяльності та відкриття рахунку в банку. Чинним 
законодавством не визначено термін дії виписки. 

У виписці зазначаються такі відомості: найменування юри-
дичної особи або її відокремленого підрозділу, або П.І.Б. фі-
зичної особи-підприємця; ідентифікаційний код юридичної 

особи або її підрозділу чи реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які офіційно відмовилися від прийняття реє-
страційного номера облікової картки платника податків); міс-
цезнаходження юридичної особи або її підрозділу, або місце 
проживання фізичної особи-підприємця; П.І.Б. осіб, які мають 
право вчиняти юридичні дії від імені юридичної, або фізичної 
особи-підприємця; наявність обмежень щодо представни-
цтва від імені юридичної особи; відомості, отримані в поряд-
ку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів 
статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду 
України (дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, 
дані про основний вид діяльності, клас професійного ризику 
виробництва платника єдиного внеску); дата та номер запису 
в ЄДР; дата видачі виписки. 

 Під час проведення державної реєстрації новоствореного 
суб’єкта господарювання виписка видається безкоштовно. Для 
повторного отримання  суб’єкт господарювання повинен запо-
внити запит встановленого зразка, сплатити реєстраційний збір 
(17,0 грн.). Запит про надання виписки з ЄДР подається юридич-
ними або фізичними особами (їх представниками) у письмовій 
формі особисто незалежно від місця зберігання реєстраційних 
справ суб’єктів господарювання (тобто незалежно від місця 
проведення державної реєстрації).

За інформацією пропонуємо звертатися до Реєстраційної па-
лати м. Кривого Рогу (65-65-70, 65-13-82, 65-79-26). 

  Відділ державних реєстраторів апарату міськради
 і виконкому

До уваги мешканців Тернівського району, 
які перебувають на квартирному обліку при 
виконкомі Тернівської районної у місті ради!

На виконання Постанови від 11 березня 2011 року № 238 
«Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують по-
ліпшення житлових умов», громадською комісією з житлових 
питань виконкому Тернівської районної у місті ради проводить-
ся перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному 
обліку при виконкомі Тернівської районної у місті ради, з метою 
формування і ведення Єдиного державного реєстру громадян, 
які потребують поліпшення житлових умов.

Для перереєстрації громадянам, які перебувають на квартир-
ному обліку при виконкомі Тернівської районної у місті ради, 
необхідно терміново звернутися до громадської комісії з житло-
вих питань виконкому районної у місті ради (вул. Короленка, 1а) 
в каб. 111, тел. 35-04-63, з метою поновлення особистих доку-
ментів, а саме: довідки з місця мешкання та складу сім'ї; копії до-
кументів, що посвідчують особу (копія паспорта, свідоцтва про 
народження дітей); копії ідентифікаційних кодів (на всіх членів 
сім'ї); копії пільгових документів (за наявності).

Громадяни, які не перереєструються до 01.04.2013, не бу-
дуть включені до Єдиного державного реєстру громадян, 
які потребують поліпшення житлових умов. 

29 березня 2013 року о 16.00 в приміщенні приватного на-
вчального закладу «Інститут ділового адміністрування» (вул. Ди-
митрова, 81а) відбудеться чергове засідання міської галузевої 
ради з питань освіти, науки та інноваційної діяльності. Запрошу-
ються всі члени галузевої ради.

Управління освіти і науки виконкому міськради

Офіційно

Громадські слухання
18.04.2013 о 15.00 в залі засідань 

виконкому Довгинцівської районної 
у місті ради відбудуться громадські 
слухання з обговорення детального 
плану території «Відведення земель-
ної ділянки під церкву ікони Божої Ма-
тері «Взискання загиблих», присвяче-
ної подвигу воїнів-інтернаціоналістів 
на вул. Будьонного в Довгинцівському 
районі.

Детальний план території розробле-
ний ТОВ «ЮПК ЮРПРОЕКТ». Підставою 
для розроблення вищезазначеної доку-
ментації є рішення Криворізької міської 
ради від 28.12.2012 № 1627 «Про розроб-
ку детальних планів території».

Детальним планом території перед-
бачається відведення земельної ділян-
ки під православну церкву ікони Божої 
Матері «Взискання загиблих» на 100 
прихожан вздовж вул. Будьонного в 
Дов гинцівському районі. Згідно з зем-
левпорядною та містобудівною доку-
ментацією ділянка відведення площею 
0,3562 га повністю розташована на зем-
лях, на які не оформлені правоустанов-
чі документи. Детальний план території 

погоджений згідно з вимогами чинного 
законодавства України.

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

Пропозиції та зауваження щодо обго-
ворення містобудівної документації про-
понуємо надавати в управління органі-
заційно-протокольної роботи виконкому 
міськради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Ра-
дянська, 1, 50101) до 17.04.2013.

19.04.2013 о 15.00 в залі засідань 
виконкому Дзержинської районної у 
місті ради відбудуться громадські 
слухання з обговорення детально-
го плану території під розміщення 
об’єкта реконструкції магазину «Кві-
ти» на вул. Косіора, 29-а в Дзержин-
ському районі.

Детальний план території розробле-
ний ПП «АРХ-ІОН». Підставою для роз-
роблення вищезазначеної документації 
є рішення Криворізької міської ради від 

26.09.2012 № 1379 «Про розробку деталь-
них планів території».

Детальним планом території обґрун-
тована можливість розміщення об’єкта 
реконструкції магазину «Квіти» на вул. 
Косіора, 29а, визначення граничних па-
раметрів об’єкта і допустимого функціо-
нального використання в умовах існую-
чої забудови. Площа земельної ділянки 
під розміщення магазину «Квіти» після 
реконструкції існуючої будівлі магазину 
складає 0,0278 га.

Детальний план території погоджений 
згідно з вимогами чинного законодав-
ства України.

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

Пропозиції та зауваження щодо обго-
ворення містобудівної документації про-
понуємо надавати в управління органі-
заційно-протокольної роботи виконкому 
міськради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Ра-
дянська, 1, 50101) до 18.04.2013.

Вітаємо!
Äèðåêòîðà ÊÇØ ¹ 63

Коцар Людмилу Андріївну
â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì äíåì íàðîäæåííÿ!

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» повідомляють,  що для проведення ремонтних 
робіт в період з 01.04.2013р. по 05.04.2013 р.   можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:

Тополина,  17-21, 31;  4,  14,  16,  18,  20;  пром. маг.;  маг. «Косяк»; перукарня;  ТЗК;  котельна;  вул. Журавського,  1-11,  2-12;  ЗОСШ №104;  Авангардна,  1, 9, 10, 4-6,  Мед.
пункт,  поштове відділення,  КП «ЖЕО»20;  клуб,  Цех виробництва змащувальних матеріалів,  ПП «УкрСіч»;  ПП «Спроба»;  ПП «Універсалпродукт»,  ФОП Овчаренко,  склади ФОП 
Чайко,  деревопереробний цех,  ЗАТ «Київстар»,  зерносховище,  база «Артеміда»,  база «Ківі»,  база №2,  база «Алко»,  ТОВ «Ківі»,  Церква,  вул.Харитонова,  14а, 14, 16,  овочевий 
магазин №13,  вул. Українська,  98,   Залізорудна,  1-15,  22-48,  40,  53-77,  94-174,  35-51,  40-90,  зовнішнє освітлення,  Чаадаєва,  1-21,  2-28,  Канадська,  46-72,  Красносільська,  
1-29,  2-14,  пр.2 Рязанський,  17-27,  40-66,  вул.Рязанська,  26,  Саратовська,  1-17,  2-38,  Київська,  3-43,  4-42,  Сорочинська,  1-41,  2-38,  Канадська,  37-59,  32-36,  Димитрова,  
97 ПАТ «Укртелеком» АТС-71,  Димитрова,  магазин «Барвінок»,  Світлофор перехрестя вул.Димитрова,  Блюхера,  Димитрова,  99/1, 2 магазин ФОП Железняк І.В.,  вул.60-річчя 
СРСР,  райвиконком,   вул. Добролюбова,  КЗ «Міська лікарня №11»,  Алергоцентр,   адміністративне відділення,  Добролюбова,  15,  17,  Макаренка,  8-12,  пр. Південний,  12,  14,  
вул. Добролюбова ТОВ «Криворіжаглореконструкція»,  вул. Добролюбова,  освітлення ТП,  гаражів,  пр. Південний,  10,  перукарня,  ювелірний магазин,  пр. Південний,  8 магазин 
«Продукти»,  вул. Добролюбова,  11 «Діамантбанк»,  вул. Добролюбова,   Санстанція,  пр. Південний,  8,  6,  9, 13  гаражі,  магазин «Перлина»,  Орджонікідзе,  24,  26,  ДНЗ №13,  
Нахімова,  46-50,  101-145,  101б,  145а,  Смольна,  100,  102а-128,  93,  93а,  95а-111,  Савельєва,  25-35,  Солов`їна,  92-110,  95-103,  пер. Європейський,  11-21,  14-18,  вул.
Партизанська,  70-104,  83-93а-105а-107,  Серафимовича 14,  2-38, 40, 42,  Вернадського 1-59, 6-44, 46-64, 68-90,  Тамбовська 42-44, 2, 31/3, 4, 1-29, 2-40,  Лепешинської 64, 66, 
66а, 68, 37-55, 2-62, 1-35,   Гуцульська 1-19, 2-18,   Гуцульська 1-19, 2-18,  Обнорського 56-64,  70, 2-4, 4а,   Тюменська 7/3,  5/1,  1-7,  7/1,  7/2,  2-8,  8а,  Жигулівська 42-48,  44а,  
1-21, 2-40,  Теміртауська 2-24, 1-25,  Володимирівська 6,   Подбєльського 20, 25, 26, 27,  СОБЕЗ вул. Подбєльського 17,  Пенсійний фонд вул. Подбєльського,  Магазин «Комфі» 
вул. Подбєльського,  вул. Мухіної 7, 9, 11, 13, 15,  ДНЗ № 46 вул. Кириленка,  Обнорського, 1-9; 6-52;  56-64,  70;  2-4; 4а,   Серафимовича, 14, 2-38, 40, 42,  Вернадського,  46-64,  
68-90,  1-59,  6-44,  Тамбовська, 42-44,  2,  31/3,  31/4,  1-29,  2-40,  Лепешинської,  64, 66, 66а, 68,  37-55,  2-62,  1-35,  Гуцульська,  1-19,  2-18,  Тюменська,  7/1,  7/2,  7/3,  5/1,  1-7,  
2-8,  8а,  Жигулівска,  42-48,  1-21,  2-40,  Теміртауська,  2-24,  1-25,  Володимирівська,  6,  магазин «Жигулівський» вул. Жигулівська,  44а,  Упіта.1-33; 2-52; 68;  музична школа,   
Льотчиків, 15-27; 14:70; 71; 72; ; 74; 1-13; 2-12,  Харцизька, 5,  Філатова, 2-12,  Севастопольська, 2-46; 1-47,  Вахрушева.2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12, 13, 17, 24, 28, 15, 29,  Аптека №16,  
амбулаторія,  ощадна каса,  магазин «Тетяна»,    К.Карого, 15-27; 12-32; 1-13; 2-10,  Живописна, 1-7; 9/1; 9/2; 2-14,  Молодіжна, 2-34; 4а; 1а,  Буніна, 1-9; 4-10,  Попова, 1-39; 2-58,  
Слов'янська, 1-23; 2-30,  Потєряєва, 1-5; 13; 2-8; 14; 16,  Горбаченка, 2-6; 1-9,  Басова, 1-7; 2-12; 11; 19,  Буніна, 2,  Кацалапа, 1-13; 1а; 2-12,  Климова, 1-21; 2-24,  Безсонова, 1-23; 
2-14,  Кокотіна, 1-15; 19; 2-20,  вул. Кропивницького,  магазин «Ананас»,  Ватутіна,  54,  56, 58,  60,   Кропивницького,  53, 55,  57, 59,  вул. Ватутіна,  ТРП №18,  вул. Кропивницького,  
магазин,  вул. Щорса,  21, 25, вул. Паустовського, 32, 34,  вул. Самотічна,  5, 7, 9, магазин, кафе, аптека,  вул. Щорса,  ЖКП-31,  вул. Самотічна,  будинок гірничорятувальників,  вул. 
Щорса,  КИЇВСТАР,  Черкасова,  магазин «Парфюм»,  вул. Черкасова,  магазин «Ліра»,  вул. Черкасова,  10, 11,  12, 13,  вул. Коротченка-гаражі,  вул.Армавірська, 2- 4,  6,  8,  10,   вул.
Цандера, 1-9; 10-16,  Якушкіна, 1, 2, 4, 6, 8;   Кальмана, 1-12;   Малинова, 1-17, 2-22;  Шухова, 1-31, 2-40;  Шапошникова,  2-24, 1-19; Гомельська, 1-7;  Кисловодська, 26-52, 41-71;  
пров. Барановицький, 3-27, 2-30. Просимо  вибачення  за викликані незручності.

Скільки ми бачимо Вас на роботі –
Завжди Ви в пошуку, завжди в турботах,
Все Вас хвилює, Ви всюди встигаєте,
Нам Ви у всьому допомагаєте!
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіх у шкільному колективі,
Живіть в добрі і радості завжди,
Та будьте все життя щасливі!

З повагою учні 
та батьки 5 класу.
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Послуги

Требуются на работу 

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 28-48-31.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Управління капітального будівництва виконкому міськради має намір побуду-

вати ділянку самопливного каналізаційного колектора від мкрн. Сонячного.
Доцільність запланованої діяльності визначається аварійним станом існуючого ко-

лектора та необхідністю забезпечення відведення господарсько-побутових стоків від 
житлових будинків та установ Саксаганського та Довгинцівського районів міста. Про-
ектом передбачається будівництво колектора загальною довжиною 639,5 м. Під час 
будівництва каналізаційного колектора в атмосферне повітря потрапляє 0,405 т за-
бруднюючих речовин: діоксид азоту, сажа, сірчаний ангідрид, оксид вуглецю. Викиди 
мають тимчасовий характер, під час експлуатації каналізаційного колектора викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря не очікуються. Під час будівництва ко-
лектора виникає перекладання верхніх шарів грунту. Глибина прокладання каналіза-
ційного колектора 4-8,5 м. Після укладання колектора залишковий грунт вивозиться 
на полігон твердих відходів у районі шахти «Батьківщина». Після закінчення будівель-
них робіт вплив на геологічне середовище завершиться. Прийняті проектні рішення 
не погіршують умови життєдіяльності місцевого населення. Рівень дії на промислові, 
сільськогосподарські та житлово-цивільні об’єкти, наземні та підземні споруди відсут-
ній. Зважаючи на те, що під час експлуатації об’єкта проектування рівень дії на стан 
навколишнього середовища оцінюється як мінімальний, соціальні заходи проектом 
не передбачаються. Обмежень під час будівництва та експлуатації об’єкта проектування 
по умовах навколишнього природного, соціального та техногенного середовища немає. 
Замовник будівництва об’єкта – управління капітального будівництва виконкому Кри-
ворізької міської ради – зобов’язується забезпечити здійснення проектних рішень від-
повідно до екологічних законодавчих актів України на всіх етапах будівництва об’єкта 
планової діяльності. Громадські обговорення проекту відбудуться 26.04.2013 о 10.00 за 
адресою: пл. Радянська, 1, каб. 521а. 

З пропозиціями щодо запланованої діяльності, пов’язаної з будівництвом ді-
лянки самопливного каналізаційного колектора від мкрн. Сонячного, можна 
звертатись до управління капітального будівництва виконкому Криворізької 
міської ради за тел. 74-44-76.

Оголошення
Оголошення

№ 327. Добротный, ухоженный дом 
6х8, общ. пл. 47 кв.м, времянка, в доме 
газ, вода, усадьба 4 сот., виноград, сад, 
широкий двор. Дом находится в Дол-
гинцевском р-не, ост. «Будка». Тел. 097-
2268508.

№ 328. 3-комн. квартиру «хрущевку» 
по ул. Революционной, 33, 2/4, теплая, 
новые окна, двери, бойлер, кондиционер 
и др. Цена 180000 грн. Тел. 74-22-61, 097-
4193740.

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

№ 188. А/м СААБ-9000 1993 г. Тел. 050-
3215111.

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

№ 329. ВАЗ-2108 в отличном состоя-
нии. Тел. 067-5225789.

№ 343. Автомобиль ГАЗель 2006 г., тер-
мобудка, газ-бензин, оплата договорная. 
Тел. 097-4712135, Станислав.

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

№ 278. Очень дорого! Цена дого-
ворная. Старинные награды, знаки, 
документы на них. Кинокамеру «Крас-
ногорск-3», объективы, фотоаппараты, 
монеты, иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, военную фор-
му до 1960 г., знамена, столовое сере-
бро, корал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, ка-
шалота (изделия), ТВ, радио до 1955 г. 
Нивелир, теодолит, бинокль, микро-
скоп. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

20 марта 2013 г. 
на 55-ом году 

жизни погиб наш 
сотрудник

ШНАЙДЕР
Сергей 

Викторович

Он всегда был хорошим, отзывчи-
вым товарищем, примерным семья-
нином, интересным, интеллектуаль-
ным собеседником. Именно таким он 
навсегда останется в памяти своих 
коллег и друзей. В связи с безвре-
менной кончиной Шнайдера С.В. вы-
ражаем искреннее соболезнование 
всем его родным и близким.

Коллектив ООО «Электрон-Сервис»

24 марта тебе, мой сынок, 
исполнилось бы 52 года.

ЛЮБИНСКИЙ
 Виктор  Анатольевич

24.03.1961 – 23.08.2003
Родной мой сынок, я очень скучаю,
Безмерно и сильно тебя я люблю.
Господь милосердный, Тебя умоляю,
Поздравь Ты сыночка, пока я на земле.

Мама и сестра

ДП  УКРАЇНСЬКИЙ  НДІ  ПРОМИСЛОВОЇ  МЕДИЦИНИ  МОЗ УКРАЇНИ 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового 
співробітника неврологічного відділення.

Вимоги до претендентів: вища освіта відповідного професійного спрямування 
за освітнім кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста) з неврології; досвід ро-
боти за спеціальністю не менше 1 року; володіння державною мовою, володіння 
комп’ютерною технікою; наявність наукових праць з проблем профпатології; вік до 
40 років.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 30 днів з дня опубліку-
вання оголошення за адресою: 50096, м. Кривий Ріг, вул. Виноградова, 40, вченому се-
кретареві. Телефони для довідок: 53-21-85 (вчений секретар); 53-59-66 (відділ кадрів).

До уваги страхувальників!
Відповідно до Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загаль-

но обов’язкове соціальне страхування» сума внесків, нарахованих на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випад-
ку на виробництві та професійного захворювання, строк сплати яких не на-
став на 1 січня 2011 року, підлягає сплаті в порядку, що діяв до 1 січня 2011 
року, тобто на рахунки відповідних робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

Суб’єкти господарювання, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків 
станом на 1.01.2011 р., подають до відділення Фонду щоквартально звітність щодо 
сплати страхових коштів до повного погашення заборгованості за формою, затвер-
дженою постановою правління Фонду від 30.11.2010 р. за № 31.

Також всі страхувальники один раз на рік до 25 січня року, наступного за звіт-
ним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду відомість розподілу 
чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за ви-
дами економічної діяльності та щорічно, на підставі відомості розподілу, здійсню-
ється перегляд з початку поточного року належності страхувальника до класу про-
фесійного ризику виробництва за основним видом економічної діяльності.

У разі зміни основного виду економічної діяльності, що тягне за собою знижен-
ня класу професійного ризику виробництва, робочим органом виконавчої дирекції 
Фонду здійснюється перевірка страхувальника щодо достовірності поданих ним 
відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний).

Несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недосто-
вірної звітності щодо страхових коштів, несвоєчасне інформування Фонду соці-
ального страхування від нещасних випадків на виробництві про річний фактичний 
обсяг реалізованої продукції, нещасні випадки на виробництві та професійні захво-
рювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт або виду діяльнос-
ті підприємства  тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це передбачено ст. 165-4 Кодексу 
України «Про адміністративні правопорушення».

Відділення ВД ФССНВУ

Куплю

Загублене

– машинист асфальтоукладчика TITAN -8820;
 – машинист асфальтоукладчика ДВ-143;

 – машинист дорожной фрезы W 1000 F;
 – машинист погрузчика PN-956, L-34;
 – машинист катка AMMANN AV-110Х, 

ASC-110 (грунтовой), ДЦ-47, VH-250, RD-25;
 – машинист трактора ЮМЗ – 2 чел.;
 – машинист автогрейдера ДЗ-122;
 – водитель ГАЗель;
 – механик; дорожные рабочие.

â ÎÎÎ «Êðèâáàññàñôàëüò»:

Продаю

Управління розвитку підприємни-
цтва виконкому міськради, колектив 
міської (галузевої) ради з питань роз-
витку підприємництва висловлюють 
рідним та близьким співчуття з при-
воду передчасної смерті члена місь-
кої (галузевої) ради з питань розвитку 
підприємництва 

ПРИЛИПЕНКА 
Вадима 

Дмитровича,
 який брав активну участь у соці-

альному розвитку міста та значну час-
тину свого життя присвятив вирішен-
ню питань технології збагачування 
руд чорних металів, технічному пере-
оснащенню гірничо-збагачувальних 
комбінатів та енергозберігаючих сис-
тем.               
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22 березня 
на 68-му році пі-
шов з життя го-
лова наглядової 
ради Приватно-
го акціонерного 
товариства «Зо-
внішньоторго-
вельна науково-
виробнича фірма 
«КОЛО» 

Вадим Дмитрович 
ПРИЛИПЕНКО

 Наукове співтовариство зазнало 
непоправної втрати визначного вче-
ного, досвідченого фахівця, автори-
тетного керівника та чудової людини.

Друзі та колеги Вадима Дмитрови-
ча висловлюють глибоке та щире спів-
чуття рідним та близьким покійного. 
Вічна пам'ять про Вадима Дмитровича 
Прилипенка назавжди збережеться в 
наших серцях.

Викладачі, співробітники та студенти історичного факультету Криворізького пе-
дагогічного інституту ДВНЗ «КНУ» висловлюють глибоке співчуття завідувачу кафе-
дрою все світньої історії Кожухарю Олександру Івановичу з приводу тяжкої втрати 
– смерті матері

Галини Михайлівни

Колектив КП ТРК «Рудана» глибоко 
сумує з приводу передчасної смерті 
техніка підприємства 

БРЕХЛИВОГО 
Григорія Дмитровича 

і висловлює щирі співчуття сім’ї по-
кійного.

№ 279. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
– 500 грн., «Горизонт» – 350 грн., «Ле-
нинград» – 150 грн., «Спорт» – 3000 
грн., «Спутник» – 200 грн., «Геодезия» 
– 2000 грн., «Репортер» – 1500 грн.,  
«Киев-88» – 300 грн., «Лейка» – от 
1000 грн., «Друг» – 200 грн., «Искра» 
– 200 грн., «ФЭД» – 100 грн., «Зоркий» 
– 100 грн., «Киев-5» и «Алмаз» – 200 
грн. ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 грн.,  
«Руссар» – 250 грн., «Калейнар-3» – 
300 грн., «Вега-28» – 300 грн., «Гели-
ос-40» – 300 грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 
12) от 150 до 650 грн., «Карл Цейс», 
«Пентакон», «Пан Колор», «Волна» и 
«Мир» – 350 грн. и др. Тел. 401-17-42, 
063-7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 330. Посвідчення № 113 від 
30.12.2011 р. на ім’я Остапенко Людмили 
Іванівни вважати недійсним.

№ 331. Атестат про середню освіту НР 
11374144, виданий СШ № 58 24.06.1999 р. 
на ім’я Сілаєва Андрія Васильовича, вва-
жати недійсним.

№ 332. Диплом НР 43940778, виданий 
16.02.2013 р. Криворізьким професійним 
гірничо-металургійним ліцеєм на ім’я 
Гонтара Вадима Олександровича, вважа-
ти недійсним.

№ 333. Атестат Н № 724536, виданий 
25.06.1983 р. СШ № 110 на ім’я Ємець Іри-
ни Вячеславівни, вважати недійсним.

№ 334. Свідоцтво про право власності 
на кв. № 62, буд. № 31 на пр. Гагаріна на ім’я 
Носкової Наталії Миколаївни, Носкова Олек-
сандра Филимоновича, Носкова Олександра 
Олександровича, видане згідно з розпоря-
дженням В/о «Кривбасруда» УСП № 143 від 
10.09.1997 р., вважати недійсним.

№ 335. Свідоцтво про право власності 
на кв. № 47, буд. № 69 на вул. Кропивниць-
кого на ім’я Вінника Миколи Івановича та 
Вінник Ганни Федорівни, видане згідно з 
розпорядженням УЖКГ від 27.08.1993 р. 
№ Ж 2455, вважати недійсним.

№ 339. Свідоцтво про право власності 
на кв. № 52, буд. № 28 на мкрн. 4-й Заріч-
ний на ім’я Кречетова Михайла Дмитро-
вича, Кречетової Раїси Олександрівни, 
Кривонос Ірини Михайлівни, Марченко 
Катерини Володимирівни, видане згідно 
з розпорядженням УЖКГ від 4.01.1999 р. 
№ Ж 78, вважати недійсним.

№ 340. Свідоцтво про право власнос-
ті на кв. № 9, буд. № 51 на вул. Упіта на 
ім’я Нікішина Віктора Григоровича, Нікі-
шиної Людмили Власівни, видане згідно 
з розпорядженням УЖКГ від 11.02.2000 
№ С-152, вважати недійсним.

№ 341. Свідоцтво про право власності 
на кв. № 901, буд. № 12 на мкрн. 4-й За-
річний на ім’я Короленко Ольги Іванів-
ни, Короленка Геннадія Олексійовича, 
Короленка Івана Геннадійовича, видане 
згідно з розпорядженням КМК № 443 від 
29.04.1996, вважати недійсним.

№ 249. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

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

№ 251. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН с ГАРАНТИЕЙ. 
Тел. 36-45-65, 067-5827721.

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

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

№ 342. Перевезу мебель и др. Услу-
ги грузчиков. Недорого. Тел. 401-31-05, 
067-5671948.

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУС-
НОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; ДЕТСКИЕ; ПРИ-
ХОЖИЕ и МНОГО ДРУГОЙ ИНТЕРЕС-
НОЙ МЕБЕЛИ. КАЧЕСТВО ГАРАНТИ-
РУЕМ! ЗВОНИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! Тел. 
096-8296577, 410-04-00.

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

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

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

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

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

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное ху-
дожественное оформление. Беспроцент-
ная рассрочка. Срочные заказы от трех 
дней. Хранение бесплатно. Благоустрой-
ство места на кладбище. Пенсионерам 
скидки с 1.01.2013 по 31.12.2013. Пл. АР-
ТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 098-0421494.

Срочно требуется на работу мастер (ин-
валид) по крою и шитью. Глубоко порядоч-
ная, со стажем работы 8 лет. Ул. Тухачевско-
го, 63-3. Тел. 65-34-25, 096-4973273.

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

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

№ 254. СНИМУ или КУПЛЮ ПОМЕЩЕ-
НИЕ ПОД ОФИС, МАГАЗИН, СКЛАД И 
т.д. Тел. 098-5469967.

№ 244. Утерянные документы на квар-
тиру по ул. Димитрова, 83 на имя Шевчен-
ко Н.И. просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 050-4884440.

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

№ 337. Хочу найти выпускников дет-
ского дома 1958-1960 гг.: Мусенко Вален-
тину Яковлевну 1944 г.; Шевченко Тамару 
Григорьевну 1944 г.; Собковскую Татьяну 
Александровну, 1944 г.; Булатецкую Раи-
су 1942 г.; Шарах Шуру Ивановну 1943 г. 
Воспитывались на РУ им. Ленина и на Ве-
рабово. Моя девичья фамилия Федченко 
Любовь Егоровна. Тел. 097-5094069.

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

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

№ 253. Требуется консультант-диспет-
чер. Тел. 096-4128990.

№ 277. РУКОВОДИТЕЛЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК, 
ВЫСОКИЙ ДОХОД, КАРЬЕРНЫЙ РОСТ. 
Тел. 098-7894818.

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

№ 304. Требуется оператор входящих 
звонков. Стабильный доход+премия. За-
пись по тел. 095-0569218.

№ 305. Дополнительный доход от 
студентов до пенсионеров. Работа на 
телефоне в офисе. Звонить по тел. 098-
8986643.

№ 286. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-КОН-
СУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 067-1169608.

№ 339. Жовтневий районний суд м. 
Кривого Рогу повідомляє, що 15.04.2013 
року о 14.00 в залі судових засідань № 300 
за адресою: вул. Невська, 3, відбудеться 
судове засідання по цивільній справі за 
позовом Стеценко Любові Дмитрівни до 
Стеценка Дмитра Васильовича про ви-
знання особи такою, що втратила право 
користуватися житлом. Явка Стеценка 
Дмитра Васильовича обов’язкова з на-
данням раніше не поданих доказів. В разі 
неявки відповідача в судове засідання 
без поважних причин та неповідомлення 
ним про причину неявки, суд вирішить 
справу з винесенням заочного рішення.

№ 2. Радиошкола ОСОУ прово-
дит набор на платные курсы: 1. 
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Оператор 1-С: предприятие. 3. Се-
кретарь руководителя (делопро-
изв., ПК). 4. Радиомеханик по ремон-
ту цвет. ТВ. 5. Электрогазосварщик. 6. 
Электромонтер. 7. Машинист холодиль-
ного оборудования. Адреса: ул. Телеви-
зионная, 10 (ост. «Автовокзал»), тел. 71-
23-84, 067-6386564. Филиал: ул. Щорса, 
35 (ост. «Пл. Толстого»), тел. 36-33-10. 
Лиц. МО Украины № 582911.

Òåë. 098-487-43-53Òåë. 098-487-43-53

Пенсионерам 
и постоянным 
клиентам

БЫСТРО, НЕДОРОГО

Услуги

ñêèäêà 10%

по откачке 
сливных ям 
и туалетов

Різне

Управління розвитку підприємни-
цтва виконкому міськради, колектив 
міської (галузевої) ради з питань роз-
витку підприємництва висловлюють 
рідним та близьким співчуття з при-
воду трагічної смерті члена міської 
(галузевої) ради з питань розвитку 
підприємництва 

ШАТАЛОВА 
Миколи  

Васильовича, 
який брав активну участь у соці-

альному розвитку міста та значну час-
тину свого життя присвятив розвитку 
технологій у сфері телекомунікацій.

Сотрудники ООО 
«Электрон-Сер-
вис» выража-
ют глубокие 
и искренние 
соболезнования 
Наталье Васи-
льевне и Макси-
му Николаевичу 
Шаталовым в 
связи с трагиче-
ской гибелью их мужа и отца

ШАТАЛОВА
Николая Васильевича

Его безвременный уход очень тя-
жел для всех нас. А для самых близких 
– огромное горе. Единственное, что 
можно противопоставить трагедии, – 
это память. 

Пусть земля ему будет пухом!



станом на 25.03.2013 р. 
(грн. за 100 од.)

Курси валют

СПІВПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 1 20261.00
4 152 186.00
3 3170 15.00
2 24985 6.00

номер розіграшу 1248 
виграшні номери 23.03.2013 

джек-пот 10 500 000.00

ДЖЕК ПОТ 
наступного 
розіграшу 
10 600 000 гривень

Лотерея

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

26.03.2013 27.03.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ 
ПРОГНОЗ 
по Кривому Рогу
26-27 березня

Магнітні бурі

Калейдоскоп

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,84 1034,9336

УкрСиббанк
809,50 25,80 1045,00
814,50 26,70 1071,00

ПриватБанк
810,00 26,00 1047,00
815,00 26,70 1077,00

Промінвест-
банк

810,40 26,00 1048,00
814,70 26,70 1070,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,50 25,80 1035,00
814,50 26,80 1075,00

Форум
811,00 25,90 1034,00
814,80 26,90 1066,00

Південком-
банк

810,30 25,50 1045,00
814,50 26,40 1075,00

Укрексімбанк
810,00 26,00 1050,00
813,50 26,60 1067,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

6 7 13 25 26 35 

2:00 2 2
5:00 2 1
8:00 2 2
11:00 1 1
14:00 2 2
17:00 1 1
20:00 1 2
23:00 1 3
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Прем’єра в ляльковому

Хитрий чи розумний?
Криворізькі лялькарі на вихідних представили нову виста-
ву за мотивами казок Івана Франка. Постановку «Їжачок-
хитрячок» у Криворізькому театрі ляльок радять подиви-
тися не тільки дітлахам, але й батькам.

Нову виставу поставили за п’єсою 
черкаського драматурга, заслужено-
го артиста України Олександра Кузь-
міна, а той, у свою чергу, сюжети взяв 
з Франкових казок циклу «Коли ще 
звірі говорили». Три казки Франка – 
«Ворона і гадюка», «Три міхи хитро-
щів» та «Заєць і Ведмідь» – об’єднані 
в одну постановку образом Їжачка.

– Творчість Кузьміна народом пах-
не, – говорить головний режисер Ірина 
Рожкова, яка добре знає драматурга.

Криворізьким лялькарям п’єса при-
пала до душі тим, що нетрадиційна.

– У Черкасах я ставив свою робо-
ту «Півник та соняшник» рік тому. Там 
ми і зустрілися з цим драматургом, 
він же – режисер та актор. Олександр 

Кузьмін дав мені цю п’єсу, і я пообі-
цяв її поставити для криворізьких ді-
тей, – пояснює режисер-постановник 
Олександр Борсук. – Сам Франко ка-
зав про свої казки так, що ці сюжети 
в різних варіаціях мандрували світом 
ще з часів Вавилону та Древньої Гре-
ції. Вони вічні. Тому в мене виникла 
ідея ввести «вічного казкаря» – «ві-
чного діда». Такий балагур, як прави-
ло, є в кожному селі.

У кожній казці їжачок допомагає 
звірям вийти з якихось складних 
ситуацій, дає поради, як боротися зі 
злом, як обманути це зло.

– Але свої вистави намагаюся 
зробити цікавими не тільки для ма-
леньких глядачів, але й для тих, хто 

їх приводить до театру, – веде мову 
далі Олександр Борсук. – Навіть став-
лю вистави більше для мам, ніж для 
дітей. Дорослим сподобається виста-
ва – приведуть малечу ще раз.

Дорослим на дитячих постановках 
лялькарі створюють «другий план». 
Таким підтекстом у «Їжачкові-хитряч-
кові» слугує смислове навантаження. 
Хитрощі казкового порадника можна 

розцінювати по-різному: хитрість це 
чи кмітливість, розум, винахідливість?

Хитромудрі казкові контексти 
лялькарів матимуть змогу оцінити 
не тільки криворізькі глядачі, а ще й 
прискіпливе журі регіонального фес-
тивалю «Січеславна-2013», на суд 
якого від міського театру ляльок піде 
«Іжачок-хитрячок».

Анна РОДІЧКІНА

Музтусівка

«О.К.»: «Для музики немає столиці»
У 1995 році на 
українську музичну 
сцену вийшов новий 
фолк-гурт «Очере-
тяний кіт». З тих пір 
у «Котів» багато що 
змінилося. «Коти» 
встигли випустити 
декілька альбомів, 
переформатувати 
склад та, що назива-
ється, зробити собі 
ім’я. Зараз «Очере-
тяний кіт» мешкає у 
Вінниці.

А нещодавно «О.К.» у скороченому складі (Ми-
кола Доляк, Роман Криль та Володимир Войчишин) 
концертував у Кривому Розі. Спершу в ресторані 
«Царське село», а потім – у «ШELTER+». «ЧГ» не 
пропустив нагоди поспілкуватися з вінничанами. 
Про те, як музиканти ведуть війну з неформатом, 
яка музична погода у Вінниці та чим невигідний 
фолк, розповів «ЧГ» Роман Криль.

– У нас є така традиція – сприймати місто через 
людей, які нас зустрічають. Нас класно зустріли ті, 
хто нас сюди запросив, а також представники фор-
мації «Часи року». Люди привітні, з цим і пов’язане 
відчуття міста.

– У вашій групі задекларовано: «Учасники 
гурту дуже люблять мандрувати, але принципово 
хочуть жити в рідній Вінниці, де можуть спокійно 
займатися творчими експериментами». Це в той 
час, як усі музиканти, які вже чогось більш-менш 
досягли, шукають слави у столиці…

– Для музики нема ніякої столиці. Тим паче, що 
з Вінниці до Києва – три години. Немає сенсу пере-
їздити. Там більше грошей витрачається на побут, 
відтак – усе підпорядковується ідеї заробляння 
грошей. Відповідно, ідея творчості зводиться нані-
вець і музиканти починають грати всілякі гоцалки, 
кавери. А сама українська ментальність, культура 
взагалі в цьому розчиняється. Будь-яка складна 
концепція, навіть якщо вона геніальна, втрачаєть-
ся, бо у великому місті треба на щось жити, а для 
цього потрібні гроші. Тому їхати в Київ немає сенсу. 
Так, і справді, там багато можливостей. Але ці мож-
ливості відкриваються залежно від того, наскільки 
твоя музика адаптована під комерцію. Якщо вона 
комерційна – будь ласка. Власне, якщо б нам хтось 
подзвонив і сказав: «Хлопці! Є для вас класна 

можливість», – ми б, ду-
маєте, відмовились? Але 
музика, яку ми робимо, 
некомерційна. Фолк – 
хіба він може претенду-
вати на комерційність?

– Тим не менш, ви 
часто концертуєте в 
місті, яке за три години 
від Вінниці?

– Регулярно, скажемо 
так. Знову ж таки, Вінни-
ця просто зручно розта-
шована. Але я не вірю у 
можливість заробляння 
грошей, коли ти робиш 
нову музику. Нове – це 
незвично. Тому концерти 
відбуваються, але не так 
часто, як би ми хотіли. 
Двічі на місяць, а може, й менше. Це, звичайно, не 
єдиний наш дохід. Я ще й викладач, наприклад.

Мелос – для всіх, зміст – для філфаку
– У 2010-му ви випустили альбом. З тих пір не 

думали про створення нового?
– Повертаємося до того, що нове цікавить двох-

трьох друзів. Решті потрібен впізнаваний мелос. 
Тому зі ста пісень обираємо тридцять, які знайомі 
публіці і які будуть мати успіх. До того ж, поки що ці 
записи по звуку неконкурентоспроможні по відно-
шенню до американських чи європейських. «Сам-
іздат» – практично домашні записи. А що стосуєть-
ся змісту, то особливо народ цим не цікавиться, і, 
крім філфаку, той зміст нікого не хвилює.

– Крім великих фестивалів та камерних кон-
цертів, вашу музику більше ніде не можна почу-
ти?

– На жаль, є такі два слова: «формат» і «нефор-
мат». Але якщо гора не йде до Магомеда, то Ма-
гомед піде до гори. Недалеко від Вінниці є село 
Демидівка – з чистенькою річкою, з водоспадом, 
зі свіжим повітрям, скелями, приємними краєви-
дами. І там у мене є хата. Я запрошую людей на 
такий собі міні-фест. Це наша маленька республіка. 
Там – сцена, ми собі лабаємо у своє задоволення, а 
між тим можна і скупатися, і відпочити. Називаємо 
це «Демидівка-фест». Поле заповнюється намета-
ми, сусіди на це вже нормально реагують. Запро-
шуємо на такий фестиваль різні гурти. До нас уже 
приїжджали Zapaska, Олег Сухарєв з гурту «Самі 

свої», Юра Андрухович 
там робив майстер-клас 
для графоманів… Зі 
свого боку, влаштовуємо 
джем-сейшни. Це спіл-
кування, музика, гарний 
настрій.

– Чим сьогодні живе 
музична Вінниця?

– Музична Вінниця 
нині закцентована на 
інді-музиці. Щось таке 
мінімалістичне, як музи-
ка Zapaskи. Пара звуків, 
але комфортних і див-
них… як Японія. Важка 
музика поступово від-
ходить. Дуже полюбля-
ють у нашому місті гурт 
«ДахаБраха». Ми з ними 
гастролювали трохи і 
дуже поважаємо цих 
дівчат, але ніколи не ро-

зуміли їхній музон. Я послухав тексти – це не моє: 
якщо не вбили, то зарізали, а якщо й не зарізали, то 
застрелився. У них дуже красиво виходить співати, 
розтягувати, але коли вслуховуєшся в тексти, то ро-
зумієш, що краса оманлива. Депресняк. Свою музи-
ку ми намагаємося творити позитивно і доносити 
тільки позитив. Що стосується криворізьких гуртів, 
то дуже цікавою вважаємо команду «Шепіт На-
гваля». А ще у вас є класна команда «Лабораторія 
№9». Ми разом з ними грали у Дніпропетровську. 
Там був доволі драйвовий концерт. Але ми завжди 
віримо: найкращі виступи – ще попереду.

Анна РОДІЧКІНА.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

До уваги суб’єктів 
господарювання!

Пропонуємо вам скористатись сайтом 
«Електронна система оцінки якості надан-
ня послуг в муніципальному центрі послуг 
м. Кривого Рогу» (http://mcpkr.kai.com.
ua) для подачі та отримання дозвільних 
документів в електронному вигляді.

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

Запрошуємо до ефективної співпраці!
Відділ дозвільно-погоджувальних 

процедур виконкому міськради

Оголошення
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