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g Оголошення
Запрошуємо до участі  
у телепроекті «Майданс-3»

6 серпня 2012 року о 16.00 у спортив-
ному залі Криворізького національного 
університету відбудуться кастинг та тре-
нування команди м. Кривого Рогу для участі у телевізійному проекті 
«Майданс-3» на телеканалі «Інтер».

Збір учасників 6 серпня о 16.00 біля головного корпусу Криворізь-
кого національного університету за адресою: вул. ХХІІ Партз’їзду, 11.

g Офіційно

g Реклама

Шановні мешканці міста, 
прилеглих районів та селищ!

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

Безвідсоткові кредити надаються 
виключно на металопластикові вік-
на та двері з високо якісних профілів 
VEKA, DECEUNINCK та REHAU вироб-
ництва Німеччини та Бельгії з під-
вищеним коефіцієнтом енергозбе-
реження. Можливе оформлення без 
першого внеску, без комісії та пере-
плати, строком до одного року.

За детальною інформацією звер-
тайтесь до консультантів кредитного 
центру за адресою: м. Кривий Ріг, 
вул. Мелешкіна, 1а, магазин «ТВОЯ 
КІМНАТА», 2-й поверх (район площі 
Артема, зупинка «Вул. Філатова»), 
або за багатоканальним телефоном 
гарячої лінії у м. Кривий Ріг: 401-33-

44 (моб. тел. 097-309-00-99), з по-
неділка по суботу з 9 до 18. При за-
мовленні вікон за даною програмою 
доставка, монтаж та демонтаж ви-
сококваліфікованими спеціалістами 
підприємства «ВІКНОПЛАСТ» вико-
нується БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам 
та пенсіонерам надається додаткова 
знижка 2%.

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

У разі виникнення зауважень 
щодо якості обслуговування, ви мо-
жете 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.

Читайте 4 стор. _______________________________________ Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Криворізький міський голова
РозПоРядження

02.08.2012                м. Кривий Ріг                    №176-р
Про скликання XXV сесії міської ради VI скликання

Відповідно до Регламенту міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 
30.11.2010 №7, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Скликати XXV сесію міської ради VI скликання.
2. Провести в сесійній залі міської ради (пл. Радянська,1):
– спільне засідання постійних комісій – 17 серпня 2012 року о 9.00;
– пленарне засідання – 22 серпня 2012 року о 9.00.
3. Унести на розгляд питання:
– про стан підготовки закладів освіти до нового 2012-2013 навчального року;
– урегулювання земельних відносин;
– інші.

Міський голова Ю. ВІлКул.

Передати дух  
чоловічої мужності

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

Рекламний  
відділ «ЧГ»

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

g увага, акція!
В Ялту разом з «Гірником»

Як ми й обіцяли, на передплатників газети чекає черговий приємний 
сюрприз. Редакція «Червоного гірника» оголошує про початок нової 
акції для постійних передплатників – «Подарунки від «ЧГ». Цього разу 
приз буде один, але оцініть який – відпочинок в Ялті. Отже, тиждень 
чудового перебування в перлині Чорного моря, за сприяння нашого 
ділового партнера – туристичного комплексу «Ялта – круглий рік». У 
тому, що відпочинок там буде незабутнім, наші кореспонденти пере-
свідчились на власному досвіді (репортаж про перебування першо-

прохідців від «ЧГ» можна прочитати в номері газети від 1 серпня 2012 року, – ред.).
Відтак, умови акції традиційно досить нескладні. Потрібно передплатити газету на четвертий квартал 2012 року та 

надіслати до редакції або принести особисто копію передплатного абонемента (не плутати з квитанцією про перед-
плату) за адресою: 50027, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 28, написавши на конверті: «Акція «Подарунки від «ЧГ».

Підбиття підсумків акції відбудеться у другій половині жовтня 2012 року. Телефони для довідок: 92-97-18, 92-70-70.
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Подробиці

g Офіційно g Вітання
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
(XXIV сесія VI скликання)

25.07.2012       м. Кривий Ріг      № 1292
Про політичну ситуацію, що склалася в Україні  

у зв’язку зі схваленням Верховною Радою України Закону 
України «Про засади державної мовної політики»

З метою забезпечення гарантованих Конституцією України умов для захис-
ту та розвитку української мови як державної, регіональних мов і мов наці-
ональних меншин; керуючись Конституцією України, Законами України «Про 
ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Схвалити заяву депутатів Криворізької міської ради «Про політичну ситу-
ацію, що склалася в Україні у зв’язку зі схваленням Верховною Радою України 
Закону України «Про засади державної мовної політики» (додаток).

2. Підтримати ініціативу депутатів Криворізької міської ради про направлення 
відповідного звернення Президенту України В.Ф. Януковичу та Верховній Раді 
України.

3. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю ви-
конкому міської ради (Полтавець А.А.) забезпечити оприлюднення рішення 
у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» у визначений 
чинним законодавством України термін.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики 
(Палій Є.А.), координацію роботи – на секретаря міської ради Маляренка С.В.

Міський голова Ю. ВІлКул.

Заява депутатів  
Криворізької міської ради

Ми, депутати Криворізької 
міської ради, підтримуємо сво-
єчасність та правомірність при-
йняття Закону України «Про 
засади державної мовної полі-
тики». Вважаємо ганебною по-
зицію тих, хто виступає проти 
розвитку країни, її демократич-
них принципів, європейської 
інтеграції.

Закон України «Про засади 
державної мовної політики» по-
вністю відповідає Конституції 
України, враховує зауваження 
Венеціанської Комісії за демо-
кратію і передбачає встановити 
офіційне використання регіо-
нальних мов у роботі місцевих 
органів державної влади при 
проживанні щонайменше 10% 
носіїв на територіях, на яких 
поширена ця мова. Поставлено 
за мету збалансувати інтереси 
різних мовних груп України, 
забезпечити розвиток та на-
лежне функціонування держав-
ної мови, при збереженні регі-
ональних мов та мов меншин 
України. Невипадково засади 
державної мовної політики, 
викладені в Законі, поділяють 
представники громадських ор-
ганізацій, діячі культури, чис-
ленна кількість пересічних 
громадян, адже всі люди, які 
говорять різними мовами і які 
живуть в Україні, усвідомлю-
ють перспективи мати біль-
ші можливості, аби розвивати 
свою культуру, відчувати себе 
більш комфортно у своїй країні.

Україна є державою унікаль-
ною, неповторною! Протягом 
багатьох століть українські 
землі ставали рідними для ба-
гатьох народів світу, кожен з 
яких мав рідну мову спілку-
вання. Історія сучасної Украї-
ни в повній мірі є взірцем для 
багатьох країн світу. З 1991 
року Україна була зразком 
розв’язання проблеми грома-
дянства. Кожній людині, яка 
мешкала у той час в Україні, 
надавалося право автоматич-
но й беззастережно отримати 
українське громадянство. Від-
сутність вимог щодо мовно-
го іспиту дозволила уникну-
ти проблем із появою осіб без 

громадянства, стала підґрун-
тям для єдності всіх народів, 
які мешкали в країні.

Політичний успіх спортив-
них арен «Євро-2012» став ще 
одним кроком на шляху ци-
вільного входження в євро-
пейський простір. Але сьогодні 
опоненти Закону географічний 
центр Європи, яким є Україна, 
намагаються зробити центром 
політичних баталій навколо на-
думаної проблеми мовного пи-
тання, яке є суто політичним 
явищем. Конфлікти здебільшо-
го воліють провокувати полі-
тики-псевдодемократи, особли-
во під час виборчих кампаній. 
Таку ситуацію можна спостері-
гати сьогодні на теренах Укра-
їни. У гонитві за політичним 
капіталом представники так 
званої опозиції, по суті, намага-
ються розколоти країну.

Ми маємо чітко заявити: 
жодну людину не можна при-
мушувати змінювати мову. 
Цього не дозволяють ні між-
народні правові зобов’язання 
України, ні її національне зако-
нодавство.

Державна мова України ви-
значена Конституцією країни, 
згідно з якою вона вимагатиме 
від громадян країни її знання. 
Але Україна мусить дотриму-
ватись і своїх зобов’язань пе-
ред Радою Європи та іншими 
міжнародними організаціями. 
Мовна політика в Україні не 
повинна суперечити правовим 
зобов’язанням України згідно з 
Рамковою конвенцією про за-
хист національних меншин та 
Європейською хартією регіо-
нальних мов або мов меншин.

Депутати Криворізької місь-
кої ради є переконаними в 
тому, що Закон України «Про 
засади державної мовної полі-
тики» має набути чинності як 
правовий документ, що здатен 
вирішити численну кількість 
проблем, покласти край спеку-
ляціям навколо мовного питан-
ня.

Країна впевнено будує май-
бутнє задля сильної, стабільної, 
процвітаючої держави, в центрі 
якої стоять людина і її права.

Звернення схвалено рішенням 24 сесії Криворізької 
міської ради 6 скликання від 25.07.2012.

g Экологический проект

Расчистка русла реки Старая Саксагань 
близится к завершению
Первый заместитель губернатора Днепропетровской об-
ласти Вячеслав Задорожный совершил рабочую поездку в 
Кривой Рог. В ходе совещания первый заместитель главы 
региона проверил выполнение его поручений относитель-
но расчистки русла реки Старая Саксагань.

В совещании принял участие 
мэр города Юрий Вилкул.

Работы по расчистке русла реки 
Старая Саксагань находятся в за-
вершающей стадии. В ближайшее 
время будут выполнены работы по 
берегоукреплению на участках, ко-
торые уже расчищены, в частности 
в районе ул. Энтузиастов и ул. Ни-
колая Ходича. Кроме этого, начи-
наются работы по расчистке русла 

и берегоукреплению на последнем 
участке – в историческом центре 
Кривого Рога в районе территории 
парка-памятника садово-паркового 
искусства местного значения «Парк 
им. Газеты «Правда».  Во время со-
вещания Вячеслав Задорожный от-
метил, что для соблюдения опреде-
ленного графика и своевременного 
выполнения полного объема работ 
необходимы четкая координация и 

взаимодействие между всеми участ-
никами проекта, которые обеспечи-
вают реализацию этого масштабно-
го мероприятия.

Следует отметить, что проведе-
ние работ по расчистке происходит 
с соблюдением природоохранных 
мероприятий, которые позволят 
выполнить проектные работы с 
наименьшим влиянием на экоси-
стему реки, в том числе создание 
углубленных участков как потен-
циальных мест зимовки рыбы, со-
хранение участков с водной рас-
тительностью, которые являются 
основными местами размножения 
водно-болотных птиц. Всего за пе-
риод проведения работ по расчис-
тке реки (2010-2012 гг.) выполнено 
работ на сумму около 33 млн. грн. 

______________________________________________________________________ Гаяне уДОВеНКО. 

4 серпня – День народження Почесного громадянина міста Кривого Рогу

Миколи Федоровича Земляного
Шановний Миколо Федоровичу!

Прийміть щирі вітання з Днем народження та слова подяки за Ваш особистий ва-
гомий внесок у розвиток рідного Криворіжжя.

З почуттям глибокої поваги хочу відзначити, що вся Ваша трудова біографія нероз-
ривно пов’язана з нашим містом, його піднесенням, становленням і вдосконаленням. 
Адже успішна діяльність будівельної галузі Кривого Рогу, достойним представником 
якої Ви є, – запорука ефективного функціонування всіх сфер життєдіяльності міста.

Усі ми, криворіжці, високо цінуємо Вашу працелюбність і компетентність, життє-
ву мудрість і діловитість, що здобули Вам заслужений авторитет і повагу.

Бажаю міцного здоров’я, яскравих успіхів та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай добре самопочуття 
та гарний настрій стануть надійним підгрунтям Вашого подальшого життя!

Миру, злагоди, шани, любові та достатку у Вашому домі!
Криворізький міський голова Ю. ВІлКул.

g Справи комунальні 

Зимові ремонти літньої пори 
КПТМ «Криворіжтепломережа» продовжує проводити 
активні роботи з підготовки теплового господарства 
міста до наступного опалювального сезону. 

Нині випробувано вже 67 відсо-
тків наявних у підприємства мереж, 
замінено більше половини тепло-
трас від запланованого, три чверті 
котелень готові до роботи в період 
максимального навантаження під 
час подальших холодів. 

Утім, роботи в комунальників ще 

вдосталь і вони докладають необ-
хідних зусиль там, де цього вима-
гає ситуація. Таким чином, недавно 
на вулиці ХХІІ Партз’їзду бригада з 
Дзержинської теплової дільниці під 
керівництвом Івана Шевченка про-
водила ревізію запірного обладнан-
ня на магістральній мережі, задля 

чого відкривала теплову камеру. 
Після здійснення необхідних замін, 
камера була охайно закрита й бри-
гада перемістилася на іншу ділянку. 
За словами комунальників, обсягів 
у них нині вистачає, тож потрібно 
активно працювати, аби виконува-
ти роботи згідно із установленим 
графіком. 

___________________________________________________ е. МІСцеВий. Фото Андрія ТРубІциНА.
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Подробиці

До кінця листопада в Кривому Розі  
постане сучасний стадіон
Одним з пунктів нещодавньої робочої 
поїздки Олександра Вілкула до Кривого 
Рогу стала нарада з керівництвом міста й 
виконавцями робіт, які невдовзі мають за-
йнятися реконструкцією стадіону ДЮСШ №3 
«Спартак», розташованого в центрально-
Міському районі. 

Губернатор особисто про-
контролював, як відбува-
ється підготовка до робіт на 
стадіоні, де будуть створені 
умови для занять спортом 
і в основних групах, і для 
людей з обмеженими мож-
ливостями. Зокрема, на 
«Спартаку» буде проведено 
капітальний ремонт гля-
дацьких трибун, створено 
сучасні зали для тренувань, 
а також оновлено покрівлю 
спортивного залу школи.

Останній ремонт на ста-
діоні проводився ще в 2004 
році. Нині трибуни та під-
трибунні приміщення шко-
ли частково розібрані та 
знаходяться в аварійному 
стані. Тому проект капіталь-
ного ремонту глядацьких 
трибун стадіону передбачає 
заміну дерев’яних сидінь на 
сучасні індивідуальні стіль-
ці з пластику. Ремонт три-
бун забезпечить комфортне 

перебування на стадіоні від-
разу 3800 глядачів та вболі-
вальників.

Відзначимо, що в підтри-
бунних приміщеннях зна-
ходяться зали для занять 
боксом, легкою атлетикою, 
тенісом, баскетболом. Та-
кож там проходять заняття 
«Клубу інвалідів». Загалом 
спортом у ДЮСШ №3 за-
ймаються до 550 дітей і до-
рослих. Тому разом із трибу-
нами вже за декілька місяців 
реконструюють зали з кіль-
кох видів спорту. Водночас 
будуть створені умови для 
занять спортом та розшире-
ні можливості одночасних 
занять молоді. Також проект 
передбачає заміну покрівлі 
спортивного залу школи. За-
гальна кошторисна вартість 
об’єкта – близько 8,3 мільйо-
на гривень.

– Цього року на ХХХ літ-
ніх Олімпійських іграх у 

Лондоні нашу область пред-
ставляють 30 спортсменів, – 
розповів Олександр Вілкул 
під час прес-брифінгу. – Із 
них 3 представники Криво-
ріжжя. Наш регіон пиша-
ється своїми спортсменами 
– як юними вихованцями, 
так і досвідченими спорт-
сменами, які вже неоднора-
зово ставали чемпіонами. 
Влада забезпечує розширен-
ня спортивної інфраструк-
тури Криворіжжя, розвиток 
спортивного руху та якісне 
виховання молодих спорт-
сменів, щоб з кожним роком 
олімпійців з них ставало все 
більше і більше.

Під час робочої наради 
губернатора стало відомо, 
що проект реконструкції 
стадіону «Спартак» розгля-
дався ще в 2011 році. На за-
ваді старту проекту стала 
відсутність землевпоряд-
ної документації. Проте це 
матиме тепер і свій плюс, 
адже цьогоріч фінансуван-
ня з державного бюджету 
на виконання цього про-
екту було значно збільше-
не, що дозволить провести 
більший обсяг робіт. При-
чому, за словами міського 

голови Юрія Вілкула, їхнє 
завершення заплановане на 
кінець листопада.

«На Дніпропетровщині 
створена спортивна база для 
виховання юних спортсме-
нів, підготовки їх до чемпі-
онатів. Розширюється та ви-
водиться на сучасний рівень 
спортивна інфраструктура 
області. У нашому регіоні 
знаходяться бази підготов-
ки олімпійців. Забезпечу-
ються умови для комфорт-
ної та якісної підготовки 
юних спортсменів у дитя-
чо-юнацьких спортивних 
школах, які є початковою 
ланкою у вихованні нових 
чемпіонів. Так, вихованці 

ДЮСШ № 3 Кривого Рогу 
вже представляють місто 
й регіон на всеукраїнських 
і міжнародних змаганнях. 
Забезпечення спортивних 
шкіл області необхідним об-
ладнанням, створення ком-
фортних умов для занять, 
проведення ремонтних ро-
біт – важлива складова у 
розвитку спортивного руху 
на Дніпропетровщині та ви-
хованні нових олімпійських 
чемпіонів», – підсумував ре-
зультати наради голова Дні-
пропетровської облдерж-
адміністрації Олександр 
Вілкул.

Зазначимо, що серед ви-
хованців ДЮСШ № 3 є пере-

можці чемпіонатів області, 
учасники та призери Куб-
ків України та міжнародних 
турнірів. Так, у 2011 році 
шість вихованців ДЮСШ 
№ 3 виконали нормативи 
кандидатів у майстри спор-
ту України. А нещодавно 
двоє вихованців школи були 
включені до резерву збірної 
команди України з хокею на 
траві.

Загалом у Кривому 
Розі працюють 16 дитя-
чо-юнацьких спортивних 
шкіл. У 2012 році на капі-
тальні ремонти ДЮСШ 
Кривого Рогу з міського бю-
джету було виділено близь-
ко 2,4 мільйона гривень.

g Оновлено

«Київстар»  
пропонує  
клієнтам  
«Автовідповідач»

«Київстар» оновив послугу 
«Автовідповідач», доповнив-
ши її інноваційними функція-
ми. 

Відтепер «Автовідповідач» може 
не тільки приймати дзвінки і го-
лосові повідомлення, але й теле-
фонувати на номери клієнтів, що 
залишили повідомлення в голосо-
вому ящику. Клієнти «Київстару», 
користувачі розширеної версії по-
слуги, можуть скористатись новим 
функціоналом безпосередньо при 
прослуховуванні голосових повідо-
млень на «Автовідповідачі».

Крім того, для зручності користу-
вання послугою, «Київстар» спрос-
тив структуру голосових підказок і 
меню «Автовідповідача» за номе-
ром 775. Налаштування стали про-
стішими, а підказки – лаконічними 
та зрозумілими для користувачів. 
Також скасовано введення за умов-
чанням паролю при кожному досту-
пі до «Автовідповідача».

Як зазначив начальник секто-
ру управління мобільними про-
дуктами «Київстару» Максим 
Дерев’янко, використання авто-
відповідача у випадку, коли немає 
можливості відповісти на дзвінок, 
– це хороший тон щодо партнерів, 
колег, клієнтів, знайомих і друзів.

Замовити послугу можна за но-
мером 477*33*, через систему са-
мообслуговування «Мій Київстар» 
або набравши код *100*04*2#. 
Детальну інформацію про робо-
ту послуги можна знайти на сайті 
компанії.

g Вітаємо!
Заступник голови Криворізької територіальної профспілкової організації на Придніпровській залізниці Валерій Громик: 

«Дбаємо про житло для молодих, про підвищення 
зарплати трудящим та оздоровлення»
5 серпня – День профспілки залізничників 
і транспортних будівельників україни. у 
регіоні це свято відзначають понад 12 тисяч 
членів потужної і дружної профспілкової 
організації, які об’єднані у 78 первинних 
організацій. Ми, червоногірничани, були 
одними з перших, хто щиро привітав 
активістів. у них ми також розпитали про 
поточну роботу, взаємодію з адміністрацією 
і про плани на майбутнє.

Перше запитання адре-
суємо Валерію Громику, 
заступнику голови тер
профспілки:

– Валерію Андрійовичу, 
якими конкретними спра-
вами можете похвалитися 
напередодні вашого свята?

– Передусім тим, що у 
відповідності до прийня-
тих 27 колективних догово-
рів ми гарантуємо нашим 
трудящим роботу, заробіт-
ну плату, яку щороку під-
вищуємо на 18 відсотків, 
хоча треба піднімати на 25 
відсотків. Але чесно зізна-
юся, вона, на превеликий 
жаль, все ще надто мала у 
порівнянні, наприклад, із 
зарплатою залізничників 
Росії. Там машиніст елек-
тровоза отримує заробі-
ток, який у перерахунку 
дорівнює 998 доларам, а в 
Україні – всього 420. Ну, це 
так, мій невеликий відступ.

Профспілка дбає про від-
починок для працівників 
і їхніх дітей (відпочинуть 
понад 500), юридичну до-
помогу. Це, як мовиться, 
святе.

До вагомого доробку тер-
кому і профспілкових ліде-
рів відношу побудований 
та зданий в експлуатацію 
в поточному році суперсу-
часний побутовий корпус 

для залізничників Ніко-
польського локомотивного 
депо. За настійною ініціати-
вою профспілки розпочато 
і капітальний ремонт лікар-
ні залізничників у Кривому 
Розі – мільйони виділених 
гривень. Оновлений об’єкт 
буде здано в експлуатацію у 
жовтні.

Обов’язково завершимо 
до середини осені оформ-
лення регіонального музею 
залізничників у приміщен-
ні Криворізької дирекції за-
лізничних перевезень. А в 
Апостоловому за виділені 
майже 3 мільйони гривень 
завершимо капремонт Па-
лацу культури, науки і тех-
ніки.

Ще одна наша співроз-
мовниця – Тетяна драш
ко, голова профспілко
вого комітету апарату 
Криворізької дирекції 
залізничних перевезень. 
Напередодні свята вона 
нагороджена знаком Ради 
профспілки залізничників 
і транспортних будівельни-
ків України «За активну ро-
боту в профспілці».

– Вважаю неабияким до-
сягненням, що, з ініціативи 
профспілки, керівництвом 
Придніпровської залізни-

ці прийнято рішення про 
виділення безпроцентних 
кредитів молодим робіт-
никам і спеціалістам для 
придбання або будівництва 
житла, – говорить вона. – 
Таким чином ми піклуємо-
ся про майбутнє підпри-
ємства, ведемо грамотну 
кадрову політику. Є й ще 
добрий десяток пільг для 
членів нашої профспілки.

 Сумлінний фахівець з 
організації діловодства 
Криворізької територі
альної профспілкової 
організації Любов наза
ренко теж нагороджена в 
ці дні – почесною грамо-
тою Ради профспілки за-
лізничників і транспорт-

них будівельників України.
– Всіляко захищаємо пра-

ва та інтереси трудящих, – 
зауважує. – Позиція проф-
спілки тверда: жодного 
працівника не віддавати під 
скорочення. І адміністра-
ція прислухається до нас.

Ми оздоровлюємо пра-
цівників та їхніх дітей. 1500 
залізничників та членів їх-
ніх родин вже відпочили у 
пансіонатах Євпаторії, Фео-
досії та Генічеська. До кінця 
вересня в наших морських 
оздоровницях проведуть 
свої відпустки ще 1000 за-
лізничників Криворізького 
регіону. За всіма цими су-
хими цифрами – копітка 
робота голів профкомів, 
активістів.

________________________________________________________________________________________________ Андрій РОйКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

____________________________________________________________________ Микола КРАМАРеНКО. Фото Андрія ТРубІциНА.

Тетяна Драшко.

Любов Назаренко.

Валерій Громик.
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g  Обновление

В июне стартовал второй этап реконструкции жилого массива ЮГОКа 
Он проводится в рамках реализации про-
екта «Город без окраин», который иници-
ировал председатель Днепропетровской 
областной государственной администрации 
Александр Вилкул. Значительная часть 
средств на проводимую реконструкцию – 11 
миллионов гривен выделяется ЮГОКом, в 
рамках программы социального партнер-
ства власти и бизнеса.

Масштабные рабо-
ты, которые проводятся 
Южным горно-обогати-
тельным комбинатом на 
жилмассиве, нацелены на 
улучшение условий жиз-
ни жителей Ингулецкого 
района. 

– Южный ГОК продолжа-

ет последовательную реали-
зацию программ по реше-
нию социальных вопросов 
как внутри предприятия, 
так и системно участвует в 
социальном и культурном 
развитии Кривого Рога, – 
отметил председатель прав-
ления ОАО «ЮГОК» Ми-

хаил Короленко. – Успешно 
реализовав работы первого 
этапа реконструкции жил-
массива предприятия, ком-
бинат приступил к реализа-
ции следующего этапа.

Один из этапов рекон-
струкции – восстановле-
ние пруда, расположен-
ного на жилмассиве. Этот 
объект очень важен для 
югоковцев. Ведь резуль-
таты анонимного анкети-
рования свидетельствуют: 
каждый второй житель 
жилмассива предприятия 
из списка предлагаемых 
для реконструкции объек-
тов выбрал именно пруд. 

Учитывая это, Южный 
горно-обогатительный 
комбинат выделил на ре-
конструкцию пруда около 
трех с половиной миллио-
нов гривен.

Работы по восстанов-
лению и благоустройству 
пруда выполняют труже-
ники различных цехов 
предприятия и специ-
алисты подрядных орга-
низаций. На данном эта-
пе завершено устройство 
выгораживающей дам-
бы. Проводится очистка 
дна водоема и береговой 
линии от ила. Осущест-
вляется монтаж трубо-
проводов, которые будут 
служить для отвода про-
мышленных и дренажных 
вод в емкость для техни-
ческой воды у береговой 
насосной. Это позволит 
избежать загрязнения вод 
пруда.

Зону пляжа значитель-
но увеличат. На её терри-
тории   будут построены 
душевые кабинки, раз-

девалки и санузлы. Для 
повышения уровня без-
опасности отдыхающих 
установят спасательные 
вышки. Кроме того, на 
пляже поставят теневые 
навесы, а в парковой зоне 
будет проведено освеще-
ние.

–  Осенью прошлого 
года я принимал участие 
в анкетировании, которое 
проводил Южный ГОК, 
– рассказывает еще один 
югоковец Иван Славов. – 
Среди предложенных для 
реконструкции объектов я 
без раздумий выбрал пруд. 
И очень приятно, что 
именно его сейчас восста-
навливают и благоустраи-
вают. Теперь нам не нужно 
будет куда-то ехать, чтобы 
отдохнуть и искупаться.

Так как планируется озе-
ленение пляжной зоны пру-
да, здесь будет оборудована 
необходимая система оро-
шения. На данный момент 
уже установлены бордю-
ры и проходит устройство 

тротуаров с асфальтным 
покрытием. Параллельно 
проводится строительство 
двух новых современных 
спортивных площадок для 
игры в пляжный футбол и 
волейбол.

– Ингульчане заслужи-
ли право жить в красивом 
и уютном районе, – отме-
чает жительница жилмас-
сива ЮГОКа Елена Мань-
ко. – Для всех югоковцев 
в прошлом году большим 
подарком стало откры-
тие реконструированного 
проспекта Южного. В этом 
году вся моя семья с нетер-
пением ожидает открытия 
восстановленного пру-
да. Я благодарна Южному 
горно-обогатительному 
комбинату за ту работу, 
которую он проводит по 
благоустройству жилмас-
сива предприятия.

Планируется, что все ра-
боты по восстановлению 
и благоустройству пруда 
будут завершены к концу 
сентября текущего года.

g День аеромобільних військ

Передати дух чоловічої мужності
біло-синьою рікою з тільняшок вранці 2 серпня, на 
свято аеромобільних військ, лилась і карбувала крок 
колона бувалих десантників від споруди міського ви-
конавчого комітету до парку Ювілейного, де в храмі 
на честь ікони божої Матері «Віднайдення загиблих» 
уже лунали молитовні прохання до Господа осяя-
ти благодаттю живих відставників елітних частин 
Збройних сил і упокоїти душі відлетілих у вічність.

Біля меморіалу легендарному 
«десантному баті» Василю Мар-
гелову «блакитні берети» прове-
ли короткий мітинг. Помічник 
депутата обласної ради Кос-
тянтина Павлова Олег Жиць-
кий пригадав, що одна з місь-
ких вулиць названа Десантною 
– на честь звитяжців, які вря-
тували місто від затоплення в 
разі підриву німецько-фашист-
ськими загарбниками дамби 
КРЕС. Якраз на ній за пропо-

зицією Костянтина 
Павлова зведено один 
із 70-ти дитячих май-
данчиків, спорудже-
них у місті протягом 
останнього часу, – як 
символ єдності сучас-
них українців та їхніх 
героїчних предків. 
Передавати далі дух 
чоловічої мужності з 
гідністю належить і 
нинішнім звитяжцям 

– нехай роки служби лишились 
у них в минулому, та вогонь у 
серцях, властивий справжнім 
воїнам, ніколи не гасне, як і ві-
рність Присязі.

Людей різного віку і доль 
об’єднало перебування під зна-
менами повітряно-десантних 
військ. Микола Постний ви-
конав обов’язок перед Бать-
ківщиною у кінці 70-х років 
минулого сторіччя. Здійснив 
17 стрибків з парашутом. До-
велось «понюхати пороху»: де-
сантників кинули на без пере-
більшення справжню локальну 
війну в горах Середньої Азії з 
перевізниками величезних пар-
тій наркотиків з інших країн 
через територію СРСР до Євро-
пи. За ті операції здобув висо-
ку відзнаку, має відмітки в до-
кументах про участь у бойових 
діях, та ніколи навіть і не думав 
отримати якісь пільги, нагоро-
дою є збережене життя й сама 

честь виконувати надскладне 
завдання. Майже десятиліття 
якісь прикрі несподівані об-
ставини заважали відзначати 2 
серпня заведеним чином, гур-
том, а зараз таки прибув, по-
братими його пам’ятають, зна-
чить, чоловіча дружба не щезла 
– усе гаразд, це головне!

Десантнику найповажнішо-
го віку, полковнику Віталію 

Воробйову, саме того дня ви-
повнилося 89 років. У Велику 
Вітчизняну війну він вступив 
1941-го – артилеристом, гро-
мив супостата на рідній землі 
та в лігві Рейху. Звик зазирати в 
очі смерті. Після Перемоги став 
офіцером-десантником, у се-
редині 50-х перевели до Криво-
го Рогу, на «Гірку», тут і пішов у 
відставку. Його онук Олександр 

вихований на дідусевих спога-
дах про саможертовні вчинки 
в ім’я Вітчизни й товаришів по 
зброї, тому закономірно, що ви-
рішив також одягнути погони, 
тільки відносно «мирні» – зараз 
вчиться в Академії пожежної 
безпеки, проте, як і дід, не мис-
лить існування без підкорення 
неба, здолання страху й ліні, 
стрибаючи з парашутом.

_____________________________________________________________________________________________ Тарас ЗАТульНий. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

____________________________________________________________________________________________________________________ Подготовил В. СеРГиеНКО.

На часі
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Кривбас мистецький

g Фотоклац

g Таланти твої, Криворіжжя!

Скульптор за покликанням
сьогодні небагато людей мають якесь осо-
бливе хобі. А тих, хто займається такою 
непростою і цікавою справою, як виготов-
лення різноманітних та неординарних ви-
робів з гіпсу, в Україні можна перелічити на 
пальцях однієї руки.

Саме це хобі вподобав 
собі ще в дитинстві мій 
давній друг, а свого часу – 
однокласник Євген Євдо-
кимов. Він людина скром-
на, і спілкування з ним – 
саме задоволення. Я і ра-
ніше знав про захоплення 
Євгена ліпленням та ви-
тонченою роботою з гіп-
сом, але тільки на днях 

розпитав про цю сторону 
його насправді різнобіч-
ної особистості, адже він і 
вправний футболіст, і до-
брий товариш...

Як розповідає сам май-
стер (хоч він скромно нази-
ває себе звичайним хлоп-
цем), хобі прийшло до ньо-
го, можливо, з екрана теле-
візора, де показували ви-

ставку виробів із гіпсу в 
Києві. Євгену було 14, коли 
натхнення і бажання зроби-
ти світ кращим посприяли 
розвитку його таланту. Кіль-
кість переходила в якість, і 
тепер, коли йому, насправ-
ді надзвичайно терплячому 
і плідному працівникові на 
цій ниві, уже 20 років, мож-
на говорити не лише про до-
свід Євгена в царині такого-
от небуденного ремесла, а й 
про значні досягнення.

Першим серйозним кро-
ком до вершин майстернос-
ті для нього став «Замок», 
який одразу відносить уяву 

того, хто бачить цю цікаву 
композицію, у напівміфічне 
Середньовіччя.

Оскільки ще одне захо-
плення молодого скульп-
тора малих форм – фут-
бол, досить багато в ньо-
го робіт на цю тематику. 
Зокрема, скульптури «Зо-
лотий м`яч», «Золотий 
бутс», «Кубок у стилі Анрі 
Делоне» та інші. У дороб-
ку талановитого самород-
ка є вироби, якими мож-
на доповнити і прикраси-
ти інтер`єр будь-якого по-
мешкання. Це – вази, ста-
туетка «Олімпійський 
ведмедик», «Черепашка»... 
Вироби Євгена вишукані 
й, без сумніву, дуже якісні.

Але не тільки з одного 
гіпсу (надзвичайно рідкіс-
ного й непоширеного ма-
теріалу серед скульпторів) 
створює свої маленькі й 
більші шедеври Євген. Та-
кож він змайстрував дуже 
своєрідний за формою і 

змістом виріб із мармуру 
«Дерево».

В Україні, на жаль, немає 
шкіл, в яких можна відшлі-
фувати свій унікальний 
хист Євгену і таким, як він, 
майстрам, котрі самі тору-
вали свій шлях, і не завжди 
гладко. Але мій співроз-
мовник і друг не втрачає 
оптимізму і вірить, що пра-
ця й наполегливість дадуть 
максимальний результат.

Особисті якості людини, 
масштаб її мислення і тер-
піння – ось ті складові, які, 
за словами Євгена, визна-
чають успіх у його спра-
ві. Копітка праця такого 
роду – це хобі спокійних і 
врівноважених людей. Та-
ких, як, зрештою, сам Єв-
ген Євдокимов.

Насамкінець скажу, що 
цьому дуже своєрідному в 
плані захоплень і в той же 
час надзвичайно простому 
в спілкуванні хлопцеві при-
таманний власний погляд на 

світ, його цікавинки та про-
блеми, до яких Євген небай-
дужий, а тому вони й мають 
свої прояви у творчості сту-
дента 4 курсу Криворізького 
національного університету. 
Що ж, побажаймо йому на-
снаги і нових ідей, на втілен-
ня яких можна буде зачаро-
вано подивитись.

Поки що Євген зі сво-
їм доробком планує взя-
ти участь у ІІ Криворізь-
кому фестивалі меду, який 
розпочнеться 18 серпня о 
10.00 у сквері ім. Артема, і 
гостинно зустріне не лише 
бджолярів, а й різних на-
родних умільців.

«Аплодувати стоячи!»
Фольклорний ансамбль «Ожина» школи мистецтв №1 повернувся з 

Міжнародного фестивалю народної музики «Самородки», що прохо-
див у Севастополі, із букетом нагород. Вихованці Тетяни і Володими-
ра Коровків Дмитро Кокошко, Наталка Філенко, Микита Красін, 
Ольга Кульпікіна, Марія Жук у загальному підсумку здобули 
3 золоті медалі, 2 срібні та 1 бронзову. Юним криворіжцям на 
конкурсній сцені протистояли професійні колективи з усьо-
го світу. Особливо майстерно виконували національні мотиви 
бразилійці. Та сопілкарі, за враженням голови журі, професора Наці-
ональної музичної академії ім. П.І.Чайковського Любові Матвійчук, 
«обеззброїли всіх, тому «Ожині» слід аплодувати стоячи!»

«Денна варта»
Фото Олександра ПОрТнягінА.

Тарас ЗАТУльний.

Анатолій Білий, студент національного університету «Острозька академія». Фото Олександра ПОрТнягінА та з архіву Є. ЄвдОКимОвА.

«Пацієнт повинен разом з лікарем боротися з хворобою»
Гіппократ.

Підвищення артеріального тиску - артеріальна гіпер-
тензія (гіпертонічна хвороба) належить до захворювань, 
які скорочують тривалість життя та призводять до інва-
лідності.

Результати досліджень свідчать про те, що підвищен-
ня артеріального тиску на кожні 20/10 мм рт. ст. подвоює 
ризик розвитку серцево-судинних ускладнень. Підвище-
ний артеріальний тиск запускає каскад патологічних змін 
у серці, судинах, нирках, сітківці ока, головному мозку, що 
призводить до виникнення головного болю, погіршення 
зору, пам’яті, cну, зниження розумової діяльності, розви-
тку інфаркту та інсульту.

Сучасні наукові дослідження довели, що ці патологічні 
зміни можна попередити. Раннє виявлення та постійне лі-
кування АГ сприяє попередженню прогресування захво-
рювання та розвитку ускладнень. Основні заходи з про-
філактики, діагностики, лікування та диспансерного спо-
стереження пацієнтів з АГ проводяться у закладах, які на-
дають первинну медичну допомогу. Зверніться до свого 
дільничного або сімейного лікаря.

Препарати для лікування артеріальної гіпертен-
зії потрібно приймати постійно. Раптове припинення 
лікування може мати негативні наслідки для здоров’я та 
самопочуття.

Для підвищення економічної доступності лікарських за-
собів, в першу чергу для соціально незахищених хворих на 
гіпертонічну хворобу, Кабінетом Міністрів України Постано-
вою від 25.04.2012 №340 «Про реалізацію пілотного проек-
ту щодо впровадження державного регулювання цін на лі-
карські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворо-
бою» започатковано пілотний проект, відповідно до якого 
буде впроваджено відпуск лікарських засобів для лікуван-
ня артеріальної гіпертензії населенню за зниженими ціна-
ми. Подібна практика забезпечення доступності лікарських 
засобів застосовується у багатьох європейських країнах.

Лікарські засоби для лікування гіпертонічної хвороби 
за зниженими цінами будуть відпускатися в аптеках за 
рецептами лікарів загальної практики – сімейної меди-
цини, дільничних терапевтів, педіатрів, кардіологів.

 Тільки від правильного ставлення хворого до власного 
здоров’я залежить успіх у лікуванні гіпертонічної хвороби 
та профілактика її ускладнень.

З метою профілактики й своєчасного виявлення гіпер-
тонічної хвороби серед населення в місті з 25.07.2012 р. 
по 01.11.2012 р. організовано щоденне вимірювання 
артеріального тиску в місцях масового перебування лю-
дей. Якщо ваш артеріальний тиск перевищує 140/90 мм 
рт. ст. – зверніться до лікаря за місцем проживання. 

Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради. 

g інформація

g виставка

Три стихії Олега Фатченка
Три своєрідні, невичерпні 

стихії – вода, небо і жінка (га-
даю, ви вірно сприймете при-
нагідну метафоричність) пе-
реважають на полотнах кри-
ворізького художника Олега 
Фатченка, віднедавна презен-
тованих у міській виставковій 
залі. Його різножанрові робо-
ти (пейзаж, натюрморт, авто-
портрет, анімалізм) виконані 
в техніці олійного живопису. 
На них відвідувачі виставки 
побачать знайомі криворізь-
кі місцини: мальовничі кут-
ки Інгулецького та Довгинців-
ського районів, річкові пейза-
жі, околиці рідного міста.

Живописом художник-по-
чатківець захопився не так 
давно, більшість його картин 
намальовані за короткий про-
міжок часу. Помітно близька 
автору тема анімалізму: ось 
кіт, примруживши око, жаліб-
ним поглядом заглядає крізь 
скло у віконце кухні, де на сто-
лі спокусливо височіє миска 
сметани. Трохи далі виграють 
розкішними гривами грацій-

ні коні (за зізнанням автора, 
він любить малювати коней 
ще з часів навчання в худож-
ній школі, коли на заняттях 
учні дружно малювали верш-
ників-лицарів в обладунках).

– Олег Фатченко у нас ви-
ставляється вперше, – комен-
тує директор виставкової зали 
Ольга Валенська, – його улю-
блений жанр – пейзаж. Звер-
ніть увагу, як часто в карти-
нах художника-аматора зма-
льоване відображення неба у 
воді. Так само очевидно, що 
дружина художника – його 

муза, оскільки саме ця жінка 
натхненно зображена на жі-
ночих портретах. У сюжетних 
композиціях Фатченка ви по-
бачите і затишний сімейний 
вечір, і зимові забави дітла-
хів. Відзначу, що автор, мож-
ливо, відповідно до розмірів 
власної кремезної статури, 
віддає перевагу масштабним 
полотнам. Ми вітаємо автора 
з відкриттям його експозиції 
і бажаємо вдосконалюватись, 
шукати нові теми і дарувати 
поціновувачам мистецтва по-
зитивні емоції. 

Тетяна дрЄЄвА. Фото Андрія ТрУБіцинА.

g літо фестивальне
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Подробиці

Вода тримає обачних
Усім відомо, що вода – чудо-

дійний засіб оздоровлення орга-
нізму. Купання дає людині фізич-
не та моральне задоволення, до-
помагає позбутися стресів. Але, 
на жаль, для декого відпочинок 
біля води закінчується трагедією.

Варто пам’ятати, що основни-
ми умовами безпеки є правиль-
ний вибір і обладнання місць 
для купання; навчання дорос-
лих та дітей плаванню, суворе до-
тримання правил поведінки під 
час купання і катання на плавза-
собах, постійний контроль за ді-
тьми у воді з боку дорослих.

Відпочинок на воді допускаєть-

ся тільки у спеціально відведених 
та обладнаних для цього місцях. 
Безпечніше відпочивати на воді 
у світлу частину доби.

Не лізьте у воду в незнайомо-
му для вас місці, уникайте води 
зі швидкою течією, не заходьте у 
воду напідпитку, ніколи не пла-
вайте наодинці, особливо якщо 
не впевнені у своїх силах; купаю-
чись на «дикому пляжі» чи у не-
знайомому місці, не пірнайте з 
берега, гірки, дерева; у воду слід 
входити неспішно, обережно про-
буючи дно ногою; купатися кра-
ще там де є рятувальні служби; 
особливо слідкуйте за дітьми: 

їхня поведінка у воді непередба-
чувана; до плавок потрібно при-
кріпляти шпильку –  якщо дале-
ко від берега судома зведе руку 
чи ногу, укол шпилькою допомо-
же відновити еластичність м’язів; 
утримуйтеся від далеких запли-
вів; переохолодження – головна 
причина трагічних випадків.

 Якщо ви, шановні громадяни, 
будете уважнішими і обережні-
шими та завжди дотримуватися 
вищевказаних правил, відпочи-
нок на воді принесе вам лише ра-
дість та задоволення.

У разі виникнення надзви-
чайної події на воді, телефонуй-

те в оперативно-координацій-
ний центр КМУ ГУ МНС в Дні-
пропетровській області за те-
лефоном 101, з телефонів мо-
більного зв’язку 101, або на 
рятувальні станції на воді за те-
лефонами: 401-17-52, 409-95-31, 
401-49-11.

g Офіційно
Криворізька міська рада

Рішення
(ХХІV сесія VІ скликання)

25.07.2012 м. Кривий Ріг №1244
Про внесення змін у додаток до рішення міської ради  
від 22.06.2011 №448 «Про затвердження  
Правил благоустрою у місті Кривому Розі»

З метою поліпшення в місті діяльності з благоустрою, ураховую-
чи результати публічних слухань, що відбулися 13.01.2012, відпо-
відно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ке-
руючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», міська рада вирішила:

1. Унести зміни в додаток до рішення міської ради від 22.06.2011 
№448 «Про затвердження Правил благоустрою у місті Кривому Розі»:

1.1 доповнити:
1.1.1 підпункт 6.4.3 та пункт 8.1. абзацами:
« - очищувати опори ліній електропередач, стовпи, паркани, де-

рева, будівлі, інші елементи благоустрою від оголошень та реклам.»;
1.1.2 пункт 10.3. абзацом:
« - очищення опор ліній електропередач, стовпів, парканів, дерев, 

будівель, інших елементів благоустрою від оголошень та реклам.»;
1.2 змінити назву розділу 15 з «Відповідальність громадян та 

юридичних осіб за порушення Правил» на «Відповідальність учас-
ників правовідносин у сфері благоустрою за порушення Правил»;

1.3 пункти 15.3. – 15.7. вважати пунктами 15.4. – 15.8. відпо-
відно;

1.4 доповнити розділ 15 «Відповідальність учасників правовід-
носин у сфері благоустрою за порушення Правил» пунктом 15.3.:

«15.3. До відповідальності за порушення законодавства у сфері 
благоустрою притягаються особи, винні в:

15.3.1 порушенні встановлених державних стандартів, норм і 
правил у сфері благоустрою населених пунктів;

15.3.2 проектуванні об’єктів благоустрою міста з порушенням за-
твердженої в установленому чинним законодавством України по-
рядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

15.3.3 порушенні режиму використання й охорони територій та 
об’єктів рекреаційного призначення;

15.3.4 самовільному зайнятті території (частини території) 
об’єкта благоустрою міста;

15.3.5 пошкодженні (руйнуванні та псуванні) вулично-дорож-
ньої мережі, пристроїв регулювання дорожнього руху, інших еле-
ментів і об’єктів благоустрою;

15.3.6 знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших 
об’єктів озеленення міста;

15.3.7 неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокре-
ма вулично-дорожнього покриття, тротуарів, мереж зовнішнього 
освітлення, зелених насаджень; викраденні та пошкодженні люків, 
решіток тощо;

15.3.8 таких порушеннях Правил благоустрою:
- забруднення (засмічення) території міста, захаращення та не-

своєчасне прибирання території від побутового, будівельного сміт-
тя, піску, деревини, опалого листя, гілля, винесення транспортни-
ми засобами на дорогу ґрунту, піску чи інших залишків будівель-
ного матеріалу;

- ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, ма-
шин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків 
проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

- несвоєчасне очищення або вивезення вмісту урн, контейнерів 
(або їх відсутність), використаних матеріалів, конструкцій та зали-
шеного ґрунту, піску, розчину бетону, сумішей тощо;

- організація звалищ побутових відходів, будівельних матеріалів і 
конструкцій, піску, землі тощо в не відведених для цього місцях;

- несвоєчасна ліквідація несанкціонованих звалищ;
- спалювання листя, трави, бур’яну, гілля, деревини, відходів ви-

робництва, побутового сміття;
- несвоєчасне викошування бур’яну та газонів на прилеглих і за-

кріплених територіях;
- несвоєчасне усунення розкопів;
- порушення правил утримання тварин;
- розвішування оголошень та реклами на опорах ліній електро-

передач, стовпах, парканах, деревах, будівлях, інших елементах 
благоустрою».

2. Управлінню благоустрою та житлової політики виконкому 
міської ради (Катриченко О.В.):

2.1 спільно з управліннями розвитку підприємництва, організа-
ційно-протокольної роботи, відділами з питань внутрішньої полі-
тики та зв’язків з громадськістю, інформатизації виконкому місь-
кої ради (Рижкова І.О., Мала Т.В., Полтавець А.А., Білогай О.Ю.) за-
безпечити інформування населення міста про зміст рішення та 
внесення його до реєстру документів виконкому міської ради в 
термін, передбачений чинним законодавством України;

2.2 забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, 
повторного та періодичного відстежень результативності дії рішен-
ня відповідно через шість місяців, рік та раз на кожні наступні три 
роки. Звіт оприлюднювати у Криворізькій міській комунальній га-
зеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Кри-
ворізької міської ради в мережі Інтернет у терміни, визначені чин-
ним законодавством України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну ко-
місію міської ради з питань комунального господарства (Логачов 
А.І.), координацію роботи – на заступника міського голови Вер-
бицького Г.П.

міський голова  Ю. вілКУл.   

Шановні мешканці Жовтневого району!
Відділ ведення Державного реєстру виборців виконко-

му Жовтневої районної у місті ради проводить щосереди 
«День прямого телефону» з питання порядку звернення до 
відділів ведення щодо уточнення своїх персональних да-
них у Реєстрі.

Звертатися з 9.00 до 17.00 за телефоном 440-32-10.

До уваги виборців  
Довгинцівського району!

Для зручності та надання можливості мешканцям ра-
йону перевірити свої персональні дані в Реєстрі виборців 
відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчо-
го комітету Довгинцівської районної в місті ради працює:

- у робочі дні: з 8.30 до 17.00,
- в суботу: з 9.00 до 13.00.
Звертатися за адресою: вул.Дніпропетровське шосе, 11, 

другий поверх, каб. 203, 204.
Телефони для довідок: 440-53-74, 440-53-60, 71-79-37.

відділ ведення державного реєстру виборців 
виконавчого комітету довгинцівської  

районної в місті ради.

g Повідомлення

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міськради.

g громадська ініціатива

А у нас у дворі…
лідію ведмідь і Тетяну Ткаченко застала за ро-
ботою. розташувавшись за столиком у затінку 
розлогого горіха, жінки ножицями вирізали 
дрібненькі квіточки з різнокольорових пла-
стикових пляшок. виявляється, через нинішню 
спеку посіяний на дворових клумбах портулак 
майже не цвіте, то жінки вирішили оживити їх 
ось такими, власноруч зробленими квітами – 
хай радують око. 

А покликала мене в цей 
двір ще одна мешканка бу-
динку № 24 по вул. Івана Сір-
ка, що в Тернівському райо-
ні, Катерина Гороль. Розка-
зувала, що він у них особли-
вий. Чим?

–   А приїдьте – й самі по-
бачите! – засміялася в теле-
фонну трубку жінка.

І справді, зайшовши у двір 
будинку № 24, важко не по-
мітити барвисто розфарбо-
ваний дитячий майданчик. 
Чого тут тільки немає! Ви-
гнула спину смугаста зебра, 
жираф витягнув шию, заєць 
у компанії з Чебурашкою, 
навіть слон. Ось, виявляєть-
ся, що за наявності фанта-
зії і бажання можна вигото-
вити зі звичайнісіньких зно-
шених автомобільних шин. 
Під деревом відпочивають 
рожеві поросята, між ку-
щів  причаїлися різнокольо-
рові квіти, усміхається всім 
назустріч золотаве сонечко 
– усе це зроблено з пласти-
кових пляшок. Є тут і гірка, 
і гойдалка. Як тільки спадає 
спека, у дворі повно дітвори. 
Хоча, коли кілька років тому 
жителі цього будинку звер-
талися до свого КЖП з про-
ханням обладнати тут дитя-
чий майданчик, їм відмови-
ли саме на тій підставі, що 

дітей мало, а отже, мовляв,  
ця затія не рентабельна. А 
те, що одразу за цим будин-
ком починається промис-
лова зона колишнього Пер-
шотравневого залізорудно-
го комбінату, що розваг для 
дітей поблизу ніяких, мало 
кого турбувало. І тоді самі 
жителі взялися за діло.

Як стверджувала Катерина 
Гороль,  ініціатором створен-
ня дворового дитячого май-
данчика стало подружжя Лі-
дія та Володимир Ведмідь.  
Лідія Григорівна – учитель-
ка в третьому поколінні (зди-
вуєтесь, але її дівоче прізви-
ще – Школа), а її чоловік – у 
минулому художник-оформ-
лювач, хоч із часом і поміняв 
професію. Тож їм були, як ка-
жуть, і карти в руки…

–  Та бабуся Катя пере-
більшує трохи, –  сміється 
Лідія Григорівна. – Без під-
тримки сусідів та їхніх дітей 
тут би нічого не було.  Ска-
жімо, Сергій Розкопа своїм 
автопричепом у двір авто-
шин навозив, а мій чоловік 
з них звірят наробив та роз-
малював. Великі помічники  
у суто  чоловічій частині ро-
боти  – батько й син Василь 
та Максим Угрини, Дмитро 
Чуловський – у них з Олен-
кою маленька донечка росте. 

Скажу так: ми пишаємося 
чоловіками нашого будин-
ку. Та й жінки –  великі акти-
вістки. Світлана Угрин, при-
міром, – професійний озеле-
нювач. Отож сам Бог велів 
дбати про клумби. Або хоч 
би й бабусю Катю взяти. Зда-
валося б, ну навіщо їй, уже 
літній людині, наш клопіт, а 

вона власну клумбу створи-
ла, зі своєї скромної пенсії 40 
гривень дала на фарбу –  ми 
все для двора в складчину 
купуємо. Та кожний, хто що 
може, те сюди й несе. У хід, 
як бачите, йде все – старі ка-
струлі, миски. Бачили б ви, 
як ми з Тетяною Ткаченко, 
Валентиною Закревською 
сухі гілляки на собі тягли, 
аби  згодом зробити з них у 
дворі щось цікаве. 

–  Нам приємно, що жите-
лі з інших будинків до нас у 
двір не тільки помилувати-
ся зробленим приходять, а й 
за досвідом, щоб і в себе так 
само зробити, –  пристає до 
розмови Тетяна Ткаченко. –  
Люди поступово починають 
розуміти, що ніхто, крім нас 
самих, не облаштує наш  на-
вколишній життєвий про-
стір. А з іншого боку погля-
нути, ми ж не для когось, 
для самих себе стараємося. 

От зробили цей майданчик – 
і за дітей своїх спокійні, що 
нікуди не побіжать, що на 
очах, як кажуть, будуть. А за 
цим столиком нерідко спіль-
но чаюємо по-сусідськи – 
кращого чаю, ніж заварює 
Лідія Григорівна, не приго-
тує ніхто. У нас якось так 
само собою склалося, що 
кожний за щось відпові-
дальний.  Це вносить свій 
порядок і в роботу з благо-
устрою двора, і в стосунки 
між сусідами. Скажемо так, 
не все одразу виходило. По-
первах бувало, що не встиг-
немо щось зробити, як діти 
вже поламали. Довелося ви-
ховувати ще й культуру по-
ведінки… 

Культуру поведінки треба 
прищеплювати не тільки ді-
тям, а й багатьом дорослим, 
думала я, слухаючи Тетяну 
Миколаївну. Недавно ми з 
подругою їхали машиною по 
вул. Кремлівській. Раптом з 
вікон машини, що їхала пе-
ред нами, полетіли газетні 
сторінки. І треба ж такому 
статися: одна з них, піднята 
вгору вітром, раптом заліпи-
ла нам вітрове скло…

–  І хто нам у тому вин ний, 
що ми кругом так по-свинськи 
ведемо себе? – обурилася моя 
подруга. –  Правду казав Ми-
хайло Булгаков, що розруха 
починається в головах…

–  Як і будівничі думки, –  
хочу додати на підставі по-
баченого в дворі будинку 
№24 по вул. Івана Сірка.

…Повертаючись з Тер-
нів, з транспортної зупин-
ки пішла додому навпрош-
ки через двір будинку № 35 
по вул. Кропивницького. І з 
приємністю зауважила там 
молодих чоловіків, які влас-
норуч також облаштовували 
ігровий майданчик для сво-
їх дітей.

мотрона ПАнОвА. Фото автора та лідії ведмідь.

Такі от квіти  
зі звичайних  

пластикових пляшок
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Куплю

Оголошення

Продаю

Загублене

Послуги

Різне

 

Требуется

менеджер по снабжению
Тел. 067-3452685

Доход   
3500 – 4200 грн.

Требуется          З/п 3000 – 3500 грн.

менеджер
по работе с клиентами

Тел. 096-5782827

Щоб ювіляру хоч  рядком
Прилюдно передать привіти,
Дружи, земляче, з «Гірничком»,
Ми надрукуємо й у квітах,
Ми допоможем написать –
Хай адресат од 
щастя сяє,
Й по совісті за 
те узять,
Що сотня тисяч 
прочитає.

Вітаємо!

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» повідомля
ють, що для проведення ремонтних робіт в період з 13.08.2012 р. по 17.08.2012 р.   
можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях: 
Аненка, 1/1, 1/3, 1/4, 9-11, 15-21, Карла Лібнехта, 14, насосна 81, М. Ходича,  15-19, 21, 23-43, пр. Карла 
Маркса, 99-107, 978а,  Дунайська, 58а, 74-96, 77-101,  Гулака-Артемовського, 1-51, 2-64, Черняховсько-
го, 88-130, 139-181, 132-186, 183-245, Цвейга, 2-8, Шаблія, 2, 3-9, СТО «Центр», Цвейга, 10,  Дунайська, 
23, 27, 10, 1, 22, 5, 15, 9, меблевий цех по пр. Карла Маркса, 57, пр. Карла Маркса, 53а, Правди, 54-60, 
72б, 31-59, 61-73, 62-76, Белоросова, 36, Сташкова, 37г, 79, 39-61, 36-78, 100, 133, Косіора, 53, 55, 57, 
59, 51, 49, ТОВ  «Разноторг», магазин «Восход»,  поштове відділення № 65,  д/комбінат № 147, гаражі, 
зовнішнє освітлення, насосна станція № 34, Дім хліба, гаражі, Косіора, 49а, вул. ХХІІ Партз’їзду, 30, на-
сосна станція № 34,  Косіора, 51а, 51, 53, Ангарська, 15, 22, 16, 18, 20, «Будшлях»,  зовнішнє освітлення,  
Кімівська, 58, 64, 60, 62, 66-84, Громової, 18-22, 21, 17, 19, БУ-107, Промбуд-2,  Кронштадтська, 29, 31, 
33-37, 39, 41-55, клуб «Веселка», станція мобільного зв’язку «УМЗ», готель «Дружба», Отто Брозовсько-
го, 93, 97, 95, Дніпропетровське шосе, 3, 5, 7, 1, 9, світлофор, районний виконком, Отто Брозовського, 
85а, Пенсійний фонд, зовнішнє освітлення, Постишева, 41, 43, 45, Косіора, 100, 92, 94, 96, 96/1, 2, 98, 
магазин «АТБ», Постишева, 41, 43, Лисенка, 4 міська лікарня, насосна № 86 4-ї міської лікарні, котельна 
4-ї міської лікарні, санепідемстанція Саксаганського району, спорткомплекс «ЕСКОРІАЛ», Мелешкіна, 
стоматологія 4-ї міської лікарні, б-р Кірова, 16, 18, Водоп’янова 6, 7, 8, КЗ «Криворізький дитячий ту-
беркулезний санаторій № 1», 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, Паровозна, 1, Павлоградська, 38а, 38, 90, 41-103, Янки Купали, 106, 108, 110, 111, 115, Львів-
ська, 1-37, Лугова, 32-48, 123, Муромська, 40-64, 57-79, Кубинська, 110-134, 105-131, Літке, 94, Чорно-
морська, 36а-80, 35а-79, Старих більшовиків, 36а-38а, Чебишева, 1-25, 2-22, Цитрусова, 42-62, 35-65, 
Вольтера, 35-49, 40-56, 1-35, 2-34, Петриківська, 11а-65, 14-42а, 42, 6а, Достоєвського, 1-37, 18-60, 
Лобачевського, 2-38, Іванівська, 4, 8, 22-24, 26-46, Кириленка, 29, 35, Малоархангельська, 4а, 7а, 9а, 25-
51, 26-50, Янки Купали, 27-51, 20-44, 55, 59/2, 48-50, Літке, 43, 15-41, 12б-46, 54а, 42а, Хетагурова, 1-35, 
Ванди Василевської, 2-38, Нобелівська, 2-30, Вільна, 67, Бердянська, 51-55, 47, 49, Курганська, 3-23, 31, 
37, 39, 10-30, 40, 2-6, 2б, Світлогірська, 1-67, Гірничорятувальна, 13, 14, Тольятті, 2-8, 3-11, Кузнецька, 
2-18, 3-19, Перова, 1-56, Пічугіна, 2-7, Олонецька, 1-36,  Рубльова, 19, 20, 7-22, Світлогірська, 84-114, 
Магнітогорська, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, Паркова, 1-13, СШ-58, Упіта, 51, 74-80, 53, Мелешкіна, 2-6, 8-10, 
Лугова, 50-72, 125-173, Кубинська, 136-158, 133-157, Янки Купали, 110а-162, 113-161, Малоархангель-
ська, 133-135, 119, 126, Літке, 122-136, 113-129, Криничанська, 2-24, 1-25,  Щукіна, 4-24, 25-45а, 1-19,  
25-річчя Жовтня, 26-46, 27-47, 4-20, 3-21, Іскрівська, 48-106, 1-37, Транзитна, 2-24, 12а, Кишинівська, 
2а-16, 1а-17, 22-42, 21-41, 57-91, 56а-92,  Маршака, ДК, насосна станція, м-н 5-й Зарічний, СШ № 126, 
м-н 5-й Зарічний, дит. комбінат № 65, м-н 5-й Зарічний, 43, 47, 32, 27, 33, 30, 31, 28, 34, 46, 35, 24, 25, 26, 
м-н 5-й Зарічний, 19, магазин «Джек», м-н 5-й Зарічний, ПП «Писанка», магазин, м-н 5-й Зарічний, ПП 
«Євдокимова», магазин непродовольчих товарів, м-н 5-й Зарічний, 29,  м-н 5-й Зарічний, ПП «Вовк»,  
маг. «Престиж», ПП «Станіславська»,  маг. «Суничка», магазин, Доватора, 6, 7, 9, 11, 12, 13,14, 15, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 25, Доватора, СШ № 110, Доватора, тир, Доватора, худ. школа, ЖЕК № 29, церква, 
Доватора, зупинка, Комсомолу України, 28-56, 29-53. 

Вибачаємося  за викликані незручності.

Інноваційно-комерційна товарна біржа (ІКТБ) 10 серпня 2012 р. о 10.00 в торгово-операцій-
ній залі ІКТБ за адресою: м. Харків, пл. Рози Люксембург, б. 2, оф. 2, проводить аукціон з продажу 
майна банкрута ФО-П Самофатової Валентини Матвіївни (місце проживання: Харківська обл., 
Харківський р-н, с. Циркуни, МЖК «Інтернаціоналіст», б. 39, кв. 63; реєстраційний номер облі-
кової картки платника податків 1481214789) за заявою арбітражного керуючого Онищенко 
К.С. (ліцензія Держдепартаменту з питань банкрутства серія АВ № 498994 від 10.11.2009р.).

Дані про об’єкт продажу:
Лот №1 Нежитлові будівлі у складі:

– двоповерхова нежитлова будівля адміністративного корпусу літ. «14», площа 648,0 кв.м;
– частина нежитлової будівлі ремонтно-механічного цеху літ. «З-1» (приміщення: №1, №5, №17, №18, 

№19), площа 168,1 кв.м., місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Дніпропетров-
ське шосе, 20/14;

– чотирьохповерхова нежитлова будівля літ. «1-1 – 4 н/ж», заг.пл. 1397,2 кв.м., місцезнаходження: 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 20/1;

 – частина нежитлової будівлі ремонтно-механічного цеху літ. «З-1» заг.пл. 1887,9 кв.м. (приміщення: 
№2 площею 514,1 кв.м., №3 площею 215,3 кв.м., №4 площею 50,0 кв.м., №6 площею 23,6 кв.м., №7 
площею 19,3 кв.м., №8 площею 46,0 кв.м., №9 площею 48,2 кв.м., №10 площею 195,6 кв.м., №11 
площею 152,3 кв.м., №12 площею 51,2 кв.м., №13 площею 38,6 кв.м., №14 площею 34,2 кв.м., №15 
площею 405,1 кв.м., №16 площею 94,4 кв.м., місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий 
Ріг, Дніпропетровське шосе, 20/3.

Земельна ділянка, на якій розташовані нежитлові будівлі, належить громаді м. Кривий Ріг Дніпропе-
тровської області.

Початкова ціна 1857200 (один мільйон вісімсот п’ятдесят сім тисяч двісті) грн. 00 коп. (без ПДВ).
Накладено заборону на відчуження (договір іпотеки ПАТ «Альфа-Банк»).
Ознайомитись з об’єктом продажу можна щоденно з 9.00 до 17.00, крім вихідних та святкових днів, за 

його місцезнаходженням.
Реєстрація покупців як учасників аукціону проводиться ІКТБ щодня з 9.00 до 17.00, крім вихідних та 

святкових днів, за адресою: м. Харків, пл. Рози Люксембург, б. 2, оф. 2.
Кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні 6 серпня 2012 р. о 17.00.
Учасниками аукціону:

– сплачується реєстраційний внесок у розмірі 17 грн., на п/р організатора аукціону (ІКТБ) 
№26006060566369 в ПАТ «ПриватБанк» м. Харків, вул. Сумська, 65, МФО 351533; код ЄДРПОУ 
36372688;

 – вноситься гарантійний внесок у розмірі 185720 (сто вісімдесят п’ять тисяч сімсот двадцять) грн. 00 
коп. (10% від стартової ціни) на п/р організатора аукціону (ІКТБ) №26006060566369 в ПАТ «Приват-
Банк» м. Харків, вул. Сумська, 65, МФО 351533; код ЄДРПОУ 36372688.

Платіжні документи про сплату гарантійного та реєстраційного внесків подаються разом з заявою на 
участь в аукціоні.

Додаткову інформацію щодо умов участі в аукціоні можна отримати у відділі організації та проведення 
аукціону ІКТБ за адресою: м. Харків, пл. Рози Люксембург, б. 2, оф. 2, та/або за тел.: (057) 714-23-14.

g Оголошення

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

Тернівський районний суд  
м. Кривого Рогу

оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади секретаря суду 
(тимчасово).

До участі у конкурсі на заміщен-
ня вакантної посади секретаря суду 
(тимчасово, на період відпустки 
основного працівника) запрошують-
ся громадяни України, які вільно во-
лодіють державною мовою та мають 
освіту за спеціальністю «Правознав-
ство» або «Правоохоронна діяльність» 
з освітньо-кваліфікаційним рівнем не 
нижче молодшого спеціаліста.

Учасники конкурсу складають 
письмовий іспит.

Документи для участі у конкурсі 
приймаються протягом місяця від 
дня публікації цього оголошення за 
адресою: 50083, м. Кривий Ріг, вул. 
Ухтомського, 23, каб. № 4, тел. для до-
відок 38-01-83.

Дорогую и любимую жену,  
мамочку, бабушку  
и прабабушку

Фетисову  
Анну Никитичну

поздравляем  
с 75-летием!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем тебе большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

С уважением и любовью муж, 
 дети, внуки.

№ 955. Будинок у сел. «Победа» (50 
м від школи), у дворі гараж-ангар 100 
кв.м. Ціна 50 тис. євро. Тел. 096-0107979.

№ 975. Терміново 2-кімн. квартиру по 
вул. Панкєєва, 9/9, ц. 15500 у.о. Тел. 401-
03-36, 067-2198545, 097-9390450.

№ 1002. Комнату 17,5 кв.м с балко-
ном в уплотнении по адресу: мкрн. 
Восточный-1, Бульвар Кирова, 18-67, 8 
этаж, лифт работает регулярно. Цена по 
договоренности. Подробности по тел. 
74-81-47 в любое время.

№ 1006. Сместитель «Воронеж» для 
изготовления мороженого. Тел. 405-19-
05.

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

№ 977. ВАЗ 2101-099, «Славуту», 
«Таврію», «Ланос», СЕНС, «Москвич». 
Тел. 067-9819673.

№ 993. Витяг про реєстрацію пра-
ва власності на нерухоме майно  
№ 17450813 за адресою: Дніпропетров-
ська обл., Широківський район, с. Олек-
сандрівка, вул. Кооперативна, 1а, вида-
ний СВК «Мрія», вважати недійсним.

№ 994. Свідоцтво про право власнос-
ті на квартиру за адресою: вул. Черкасо-
ва, 13/28, видане згідно з розпоряджен-
ням УЖКГ ЗАТ «Криворіжпівнічбуд» від 
30.05.2003р. № С-719 на ім’я Літвіненко 
Ганни Петрівни, вважати недійсним.

№ 1003. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. 
Бірюзова, 5-42, видане згідно з роз-
порядженням УЖКГ ОБМП «Криворіж-
північрудбуд» від 29.11.1993 р. № С-64 
на ім’я Троїцької Ніни Руфинівни, вва-
жати недійсним.

№ 997. Посвідчення дитини з багато-
дітної сім’ї № 013245 видане 29.10.2010 
р. виконкомом Довгинцівської район-
ної в місті ради на ім’я Копійки Владис-
лава Валентиновича, вважати недій-
сним.

№ 998. Свідоцтво про загально-
обов’язкове державне соціальне стра-
хування на ім’я Бедринець Надії Олексі-
ївни вважати недійсним.

№ 999. Свідоцтво про загально-
обов’язкове державне соціальне стра-
хування на ім’я Смирнової Тамари 
Олексіївни вважати недійсним.

№ 1000. Свідоцтво про загально-
обов’язкове державне соціальне стра-
хування на ім’я Олійник Тетяни Іванівни 
вважати недійсним.

№ 1007. Свідоцтво про загально-
обов’язкове державне соціальне стра-
хування ААЛ № 931450 на ім’я Безатосо-
вої Олени Євгенівни вважати недійсним.

№ 1001. Диплом № 695430, виданий 
ПТУ № 66 на ім’я Носка Сергія Іванови-
ча, вважати недійсним.

№ 1004. Свідоцтво про восьмирічну 
освіту № НР 29376947, видане школою 
№ 96 від 24.06.2006 р. на ім’я Калити 
Євгена Миколайовича, вважати недій-
сним.

№ 1005. Паспорт серія АМ № 024619, 
виданий Центрально-Міським РВ Кри-
ворізького МУ УМВС України в Дніпро-
петровській обл. від 17 жовтня 2000 р. 
на ім’я Максимова Сергія Олександро-
вича, вважати недійсним.

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

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

№ 709. Ремонт ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КОФЕ-МА-
ШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-18-10.

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

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

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

№ 949. Ремонт и установка бойле-
ров, колонок, госповерка счетчиков 
тепла, установка автоматов перена-
пряжения. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

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

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

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

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

№ 996. Предприятие изготавлива-
ет навесы, беседки, козырьки, ворота 
въездные (в т.ч. откатные), гаражные, 
ограждения (от 
элитных до сет-
чатых), предме-
ты интерьера, 
двери металли-
ческие (в т.ч. с 
влагостойкими 
н а к л а д к а м и ) , 
ковка. Изделия из МДФ: арки межком-
натные, двери любого размера и цвета. 
Тел. 401-04-17, 92-29-98, 050-3213250.

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

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

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

№ 712. ОТДЫХ У МОРЯ! ПГТ Ла-
зурное, ДО МОРЯ 200 м. ТИХИЙ 
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ СО ВСЕМИ УДОБ-
СТВАМИ. ТЕЛ. ХОЗЯЙКИ 098-5922038, 
Анна Борисовна (посредников про-
сим не беспокоить).

№ 758. КПГМЛ (ПТУ № 37) ЗА-
ПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ НА БАЗІ 
9-11 КЛАСІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОС-
ТЯМИ: ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК, 
ЕЛЕКТРОСЛЮСАР, АВТОСЛЮСАР, 
ПРОХІДНИК, МАШИНІСТ ЕЛЕКТРО-
ВОЗА, ЕЛЕКТРОМОНТЕР, ПРОДА-
ВЕЦЬ. ПЛАТНІ КУРСИ З ЦИХ СПЕЦІ-
АЛЬНОСТЕЙ (3-6 міс.). СПІВБЕСІДА. 
СТИПЕНДІЯ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 
АДРЕСА: ВУЛ. БИКОВА, 13. Тел. 64-
14-54, 64-33-15.

№ 960. Организации требуются со-
трудники (менеджеры по продажам) 
для работы в колл-центре (интернет-
провайдер), ставка + %, 18-45, гиб-
кий график. Тел. 097-5560279, 067-
6378037.

№ 962. Открыто рабочее место дис-
петчера. Прием входящих звонков 
внутри сети, фиксирование и распреде-
ление заявок. Тел. 098-2752496.

№ 966. Для работы в офисе требуется 
администратор. Предпочтение бывшим 
руководителям, активным пенсионе-
рам. Тел. 068-4181245.

№ 963. На постоянную работу требу-
ется сотрудник с тех. образованием, з/п 
3000 грн + премия. Производство. Теле-
фон отдела кадров: 098-2752496.

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

№ 953. ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА С 
ОБУЧЕНИЕМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ МЕБЕЛЬЩИКА, З/П 
ДОСТОЙНАЯ. Тел. (056)-404-21-28, 067-
5690079.

№ 954. НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 
СТОЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. СОЦПАКЕТ. Тел. (056)-404-21-28, 
067-5396688.

№ 959. Оптовому предприятию ну-
жен диспетчер для обработки входя-
щих звонков, работы с текущей доку-
ментацией. Тел. 096-3981386.

№ 961. В ТЦ требуется заместитель 
управляющего. Оплата труда 4000 грн. 
+ премия. Опыт работы приветствуется. 
Тел. 095-5400684, 098-2752496.

№. 965. Требуется диспетчер-адми-
нистратор на прием входящих звонков. 
Тел. 096-7435680.

№ 979. Набор сотрудников: диспет-
чер-охранник; секретарь-администра-
тор; помощник руководителя. Требо-
вания – грамотная речь, деловой вид. 
Оплата стабильно. Тел. 098-0418800, 
066-9174961.

№ 884. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. 
СРОЧНО! Тел. 067-9446864.

№ 886. Работа молодым мамам, пен-
сионерам оплата еженедельно. Тел. 
097-3052016.

№ 995. Предприятию требуется 
газоэлектросварщик (наличие авто-
транспорта поощряется). Тел. 401-04-
17, 92-29-98, 050-3213250.

Подарим умненького котенка. На 
выбор – Асика или Васика. Тел. 067-
5679083, 098-3934480.

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

6 августа –  
9 дней  

светлой  
памяти  

любимого 
мужа,  

дорогого отца 
и деда

КРАВЦА  
Юрия Васильевича

(3.01.1947 – 29.07.2012)

Вечная память навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Дочь, жена, внук Богдан.

Відділ    
реклами  

«ЧГ».

Управління Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської 
області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців: заві
дувач самостійного юридичного сектору – одна вакансія, головний спеціаліст юридичного 
сектору – одна вакансія. Вимоги до претендентів: громадянство України, вища освіта відповідного 
професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на 
посаду завідувача – за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не 
менше як п’ять років, на посаду головного спеціаліста – за фахом на державній службі не менше як три 
роки, або за фахом в інших сферах не менше як чотири роки, вільне володіння державною мовою, на-
вики роботи з персональним комп’ютером, знання чинного законодавства України. Заяви до конкурс-
ної комісії приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за 
адресою: 50101, Кривий Ріг, пр. Металургів, 36-б, кімн. 109. Тел. для довідок 449-90-45.

Криворізьке міське управління юстиції для інформування насе-
лення м. Кривого Рогу повідомляє, що 07.08.2012 року з 10 до 12 
години відбудеться проведення прямої «гарячої» телефонної лінії 
заступником начальника управління – начальником Тернівського 
відділу державної виконавчої служби Криворізького міського управ-
ління юстиції Пономаренко Людмилою Валентинівною, за номером  
35-11-61, з питань виконання рішень судів (посадових осіб).

Комітет з фізичної культури і 
спорту виконкому Криворізької 
міської ради, спортивна громад-
ськість міста глибоко сумують 
з приводу смерті ветерана фіз-
культурного руху, колишнього 
заступника директора з навчаль-
но-виховної роботи комуналь-
ного позашкільного закладу «Ди-
тячо-юнацька спортивна школа 
№5» та тренера-викладача гре-
ко-римської боротьби

МЕДВЕДЕНКА  
Андрія Андрійовича

та висловлюють співчуття 
близьким і рідним.



8 •ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК• СУБОТА, 4 СЕРПНЯ 2012 РОКУ

04.08.2012  05.08.2012

станом на 03.08.2012 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 та спекотно
За даними Українського гідро-

метцентру, у неділю очікується 
ясна погода. Температура вночі 
до 26 градусів тепла, вдень до 35 
градусів тепла. Вітер північний, 3-4  
м/сек. Атмосферний тиск 748…749 
мм рт. ст.   

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 24,627 986,8158

УкрСиббанк
809,00 24,00 975,00
813,90 25,00 1000,00

ПриватБанк
809,00 24,20 972,00
813,50 25,20 1000,00

Промінвест
банк

808,00 24,30 979,00
812,70 25,20 997,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,00 24,00 975,00
813,50 25,50 1012,00

Форум
809,50 24,30 970,00
813,20 25,50 993,00

Південком
банк

810,00 24,00 985,00
813,50 25,00 1005,00

Укрексімбанк
807,00 24,20 980,00
811,00 24,90 995,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

01 04 36 42 43 51

4-5 серпня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК ПОТ 
наступного 
розіграшу 
5 100 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1181 
виграшні номери 01.08.2012 

джек-пот 5 000 000.00

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

6 0 0.00
5 0 0.00
4 76 338.00
3 1655 26.00
2 16377 6.00
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g Події

Перший рейс до Антар-
ктики в Миколи Івановича 
відбувся ще 27 років тому 
– у 1985-му. Саме пер-
ша експедиція, можливо, 
була і найважчою – кри-
воріжцю-новачку довело-
ся побувати на найбільш 
холодних антарктичних 
станціях, у тому числі на 
світовому полюсі холоду. 
Працюючи механіком ан-
тарктичного тягача за мо-
розу -86 градусів за Цель-
сієм, у першій же своїй 
експедиції Микола Мако-
вій пройшов з радянськи-
ми полярниками на тяга-
чах понад 1500 кілометрів, 
постійно змагаючись з ки-
сневою хворобою. Причо-
му, просуваючись на стан-
цію Мирний та Південний 
полюс, Микола Маковій 
фактично проходив тим 
же шляхом, що й експеди-
ції одного з першовідкри-
вачів Центральної Антар-
ктики – Руаля Амундсена. 
Одна деталь: виконуючи 
фізичну роботу на мо-
розі, полярники мусили 
контролювати навіть свої 
емоції, подих, втому і реф-
лекси. Адже щойно зняв-
ши маску від задухи через 
нестачу кисню, полярник 
миттєво отримував опік і 
спазм легень від жахливо-
го антарктичного морозу 
і був уже приречений на 

смерть. Саме тому антар-
ктичні полярні станції 
нерідко оточують цілі кла-
довища, на яких поховані 
менш удачливі полярни-
ки.

З 1985 року і до сьогод-
ні Микола Маковій встиг 
побувати в 14 антарктич-
них експедиціях. Наш зем-
ляк уже став легендою не 
тільки в рідному Кривому 
Розі, але й серед полярни-
ків світу. Цікавість в іно-
земців викликає той факт, 
що криворіжець завжди 
подорожує з прапором не 
тільки України, а й свого 
рідного міста, встановлю-
ючи його у важкодоступ-
них місцях планети. До 
речі, саме Микола Івано-
вич був ініціатором пере-
дачі Україні однієї з антар-
ктичних станцій. 

А цьогоріч Микола 

Маковій зумів побува-
ти відразу на Південно-
му і Північному полюсах. 
Причому він був єдиним 
представником України 
на святкуванні 75-річно-
го ювілею відкриття пер-

шої дрейфуючої полярної 
станції в Арктиці. 

У розмові з кореспон-
дентом «Червоного гір-
ника» Микола Іванович 
розповів про те, що тільки 
Фортуна врятувала його 
від смерті у 2012 році. Що-
правда, трапилось це не в 
полярних широтах, про-
те в місцях доволі екстре-
мальних. Цього року Ми-
колі Маковею довірили 
встановити прапор Євро-
2012 на одному з 5000-ни-
ків у Гімалаях. Коли він 
підіймався на вершину 

гори разом зі спортивним 
телекоментатором Вален-
тином Щербачовим, ба-
гатотонна кам’яна брила, 
яка зірвалась з висоти по-
над 200 метрів, пролетіла в 
сантиметрах від ноги кри-

воріжця, ледь не перервав-
ши його життєвий шлях…

Загалом, усі, хто прий-
шов на відкриття антар-
ктичної виставки Миколи 
Маковея, не пожалкували 
про це. Про Антарктику 
Микола Іванович може 
розповідати годинами, яс-
краво передаючи всі мит-
тєвості життя в Заполяр’ї. 
Особлива пристрасть кри-
ворізького полярника – 
тамтешня фауна, особливо 
пінгвіни, які викликають 
справжній захват у нього. 

На виставці представ-
лено багато експонатів, 
пов’язаних з повсякден-
ним життям полярників: 
захисний комбінезон, спе-
ціальні светри тощо. Най-
більше на виставці було 
фотографій (понад 200), 
які чудово ілюструють 
пригоди Миколи Івано-
вича в Антарктиці ще з 
1985 року і до сьогоден-
ня. А спілкування з відо-
мим криворіжцем дозво-
ляє подумки перенестись 
у крижану пустелю, яка, 
попри свою негостинність 
і пекучий холод, уже кіль-
ка століть вабить своїми 
секретами наймужніших 
мандрівників з усього 
світу.

Андрій РОЙКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА. 

g Оголошення

У музеї відкрилась антарктична виставка 
Миколи Маковея 
1 серпня в Криворізькому історико-
краєзнавчому музеї відкрилася виставка, 
приурочена до шістдесятирічного ювілею 
нашого земляка, заслуженого полярника 
України, Почесного громадянина Кривого 
Рогу і Києва Миколи Маковея. Під час уро-
чистого відкриття ювіляр презентував гро-
мадськості свій життє-
вий шлях у холодних 
полярних широтах.

g Посміхніться
Найкращий вік дітей – 
коли ви вже не водите їх 
за руку, а вони ще не во-
дять вас за ніс.

* *  *
Приходить уночі до чоло-
віка диявол і каже:
– Я прийшов по твою душу!
Чоловік будить дружину 
і каже:
– Душа моя, збирайся – за 
тобою прийшли!

* *  *
Порада жінкам: якщо 
ваш чоловік почав стежи-
ти за модою, починайте 
стежити за чоловіком.

* *  *
– Вам подобається мій 
новий чоловік?
– Вам усе личить!

* *  *
В Україні провели краш-
тест автомобілів. Най-
небезпечнішою визнали 
«Таврію»: поки посадили 
манекена в машину, йому 
зламали обидві ноги!

* *  *
Коли справи йдуть як по 
маслу, головне – не галь-
мувати, не гнати й не по-
вертати. Слизько...

* * *
 – Відсіялися найслабші 
та хворі, залишилися 
найсильніші та найнадій-
ніші, здатні служити 24 
години на добу!
 – Це ви про колектив од-
нодумців?
– Ні, про зуби...
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