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Шановні мешканці міста, 
прилеглих районів та селищ!

В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗВІДСОТКОВОГО КРЕДИТУВАН-
НЯ за національною програмою енергозбереження.

Безвідсоткові кредити надаються виключно на метало-
пластикові вікна та двері з високоякісних профілів VEKA, 
DECEUNINCK та REHAU виробництва Німеччини та Бельгії з під-
вищеним коефіцієнтом енергозбереження. Можливе оформ-
лення без першого внеску, без комісії та переплати, строком 
до одного року.

За детальною інформацією звертайтесь до кон-
сультантів кредитного цент ру за адресою: м. Кри-
вий Ріг, вул. Мелешкіна, 1а, магазин «ТВОЯ КІМНА-
ТА», 2-й поверх (район площі Артема, зупинка «Вул. 
Фі латова») або за багатоканальним телефоном гарячої лінії у 
м. Кривий Ріг: 401-33-44, (моб. тел. 097-309-00-99) з поне-
ділка по суботу з 9 до 18. При замовленні вікон за даною 
програмою доставка, монтаж та демонтаж висококваліфіко-
ваними спеціалістами підприємства «ВІКНОПЛАСТ» викону-
ється БЕЗКОШТОВНО. Пільговикам та пенсіонерам надається 
додаткова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі вікон в зимовий період використо-
вуються високоякісні герметики Penosil (Німеччина), що гаранту-
ють якісний монтаж при температурі до мінус 180С.

У разі виникнення зауважень щодо якості обслуго-
вування ви можете звернутись до контролюючого ке-
рівництва 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.

Ви бажаєте стати висококваліфікованим, професійним менеджером? Тоді у вас є така можливість. 

У Криворізькому національному університеті 
здійснюється набір студентів на наступний  навчальний рік за спеціальністю 

«АдміНісТРАТивНий меНеджмеНТ», 
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

Термін навчання – 1 рік. Попередній рівень освіти: базова (бакалавр) за напрямом 
«Менеджмент» або повна (магістр, спеціаліст) за інженерними та іншими напрямами.

За додатковою інформацією просимо звертатися телефонами: (056) 409-
06-36, 097-6904461, кафедра менеджменту і адміністрування.

Енергозберігаючі технології
За підтримки губерна-

тора Олександра Вілкула 
13 червня 2012 року у Дні-
пропетровську відбудеться 
засідання клубу «Еколог» 
на тему «Енергозберігаючі 
технології Дніпропетров-
щини». Засідання проходи-
тиме у патентно-технічному 
відділі Дніпропетровської 
обласної універсальної на-
укової бібліотеки імені Ки-
рила і Мефодія за адресою:  
пр. К. Маркса, 18; 3-й поверх. 
Початок об 11 годині.

У засіданні візьмуть 
участь підприємці, науковці, 
винахідники, екологи міста. 
Вони розглянуть питання 
щодо новітніх розробок у 
сфері утеплення виробни-
чих та житлових приміщень. 
Усі бажаючі зможуть відвіда-
ти книжково-ілюстративну 
виставку та ознайомитись 
із науковою літературою, пе-
реглянути нормативно-тех-
нічну документацію, про-
читати актуальні статті в 
періодичних виданнях.

«Вболівай з найкращими!»
У Дніпропетровську про-

йшов заключний етап Все-
українського туру «Вболі-
вай з найкращими!», що 
спрямований на підтрим-
ку вболівальників УЄФА 
Євро-2012. Він зібрав 
близько 15 тисяч жителів 
та гостей міста – найкра-
щих у своїй справі – вболі-
вальників за рідне місто та 
великий футбол. Від імені 
голови облдержадміністра-
ції Олександра Вілкула його 
заступник Марія Пустова 
привітала учасників заходу, 
молодь, жителів та гостей 
міста.

Як повідомили в управ-
лінні преси та інформації 
ОДА, Всеукраїнський тур 
«Вболівай з найкращими» 
– це масштабний проект, 
що включає в себе унікаль-

ну концертну програму та 
інтерактивні заходи, спря-
мовані на підтримку чемпі-
онату Європи з футболу та 
розвиток українського духу 
вболівання. Тур «Вболівай з 
найкращими!» вже відбувся 
в 10 містах України, у тому 
числі Києві, Львові, Ялті та 
Одесі. Дніпропетровськ за-
вершив всеукраїнський тур 
«Вболівай з найкращими!». 
На великій сцені просто 
неба пройшло масове ОГО-
шоу за участі Руслани, Скря-
біна та інших зірок. Тисячі 
жителів Дніпропетровщини 
на Фестивальному причалі 
були поділені на дві «трибу-
ни» і під керівництвом зір-
кового аніматора Руслани 
синхронними рухами, голо-
сами та кричалками змага-
лися між собою.

Підготував володимир сКідАНов.

Тарас ЗАТульНий. Фото олександра ПоРТНягіНА.

Літо. Відпочинок. 
Небезпека...

ласкаве сонцелике літо нав’язливими 
обіймами штовхає до курортної елегії навіть 
у географічній широті індустріального 
мегаполіса. відсторонятись же бездумно від 
буденних, і як засвідчив рейд «Червоного 
гірника», невблаганних клопотів-турбот лег-
коважно. Аргументи читайте на 4 сторінці.
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g  офіційно

g  вітання
Шановні працівники 

легкої промисловості!
Прийміть щирі вітання з нагоди ва-

шого професійного свята. Уже 18 років 
поспіль його відзначенням держава ви-
словлює подяку всім трудовим колек-
тивам галузі, яка, без сумніву, є однією 
з найближчих до споживача та покупця.

Бажаю вам нових трудових досяг-
нень, ідей, щастя, міцного здоров’я, 
злагоди та добробуту в родинах.

Криворізький міський  
голова Ю. вілКул.

g Пушкін у Кривому Розі

Щоб поету було не соромно…
геніальний, воістину безсмертний 213-літній іменинник 
застиг у вічній задумі, по-філософськи споглядаючи з 
постаменту перебіг такої далекої від нього епохи. 

А тим часом на честь дня народ-
ження великого поета на вулиці, 
названій його ім’ям, розгорталось 
театралізоване свято «Пушкініада», 
учасниками якого стали актори ака-
демічного театру драми та музичної 
комедії ім. Т. Шевченка, юні віртуози 
з Криворізького обласного музично-
го училища, вихованці літературного 
гуртка КЗШ №22, почесні гості й меш-
канці вулиці Пушкіна.

 У відреставрованому сквері, біля 

пам’ятника видатному російському 
поету оживали персонажі чарівних 
пушкінських казок і поем, віршовані 
рядки складались у рими різними 
мовами світу, знайомі з дитинства 
герої викликали у присутніх приєм-
ні спогади. Зі святом всіх присутніх 
привітали міський голова Юрій Віл-
кул, депутати міської і районної рад 
від Партії регіонів, голова Централь-
но-Міської районної ради Ірина Сал-
товська, криворізький поет Григорій 

Туренко. До підніжжя пам’ятника по-
ету поклали корзини квітів від мера 
міста та від першого заступника 
голови облдержадміністрації Вячес-
лава Задорожного.

У своїй промові Юрій Вілкул з при-
ємністю згадав історію забудови ву-
лиці на початку минулого століття, 
появу перших будиночків, примі-
щення «Російсько-бельгійської асо-
ціації», бурхливу розбудову в 1960-

70-і роки. Вдячним словом міський 
очільник згадав вагомий внесок у бу-
дівництво пам’ятника та благоустрій 
скверу Почесних громадян Кривого 
Рогу Юрія Сича, Олександра Васякіна 
та Вячеслава Задорожного.

– Роки промайнули, нині вулиця 
оновлюється, отримує нове життя 

завдяки ініціативі влади, депутатів 
міського і районного рівнів, зусилля-
ми підприємств, – підкреслив Юрій 
Вілкул. – Робити місто кращим ми 
маємо власними руками і розумом, 
не шукаючи допомоги деінде.

 Наразі завершено 1 етап рекон-
струкції вулиці. До її благоустрою 
доклали зусиль колективи Криво-
різького турбінного заводу «Кон-
стар», ВАТ «Криворізький завод 

гірничого машинобудування», КП 
«Криворіжтепломережа», ТОВ «Вес-
ташляхбуд», ЖЕО №20, закладів 
освіти району,  редакції газети «Чер-
воний гірник», ТРК «Рудана», ТРК 
«Криворіжжя» та інші. Їхні старання 
були винагороджені грамотами ви-
конкому міської ради.

g до дня журналіста

Професія правдолюбець
6 червня українське суспільство вшанову-
вало журналістів – маститих редакторів, 
знаних фотокореспондентів і молодих 
допитливих репортерів – обдарованих 
трудівників медійного фронту, які забезпе-
чують безперебійний ритм інформаційного 
конвеєра, навперебій доносячи читачеві та 
глядачеві свіжі новини.

Криворізьких журналіс-
тів із професійним святом 
привітав мер міста Юрій 
Вілкул. Він подякував ме-
дійникам за постійний 
творчий пошук, актив-
ну життєву позицію, не-
байдужість до проблем 
міста і правдиве висвіт-
лення подій сьогодення. 
Мер підкреслив, що вла-
да всіляко сприяє про-
фесійній роботі ЗМІ, до-
слухається до зауважень 
і критики, є відкритою і 
прозорою для співпраці.

– Безперечно, проблем 
ще досить багато, не всі 
болючі питання виріше-
ні, але ми готові й надалі 
працювати спільно з пред-
ставниками преси, адже 
свобода слова і незаанга-
жованість ЗМІ є одним із 
головних принципів демо-
кратичного суспільства, – 
зазначив міський голова. 
– Для нас важливо підня-
ти рівень життя людей, по-
кращити екологічний стан 
Криворіжжя – і ця мета 
має об’єднати зусилля всіх 

структур влади і роботу 
журналістів.

Високий професіоналізм 
місцевих телевізійників, 
працівників друкованих 
та інтернет-видань був від-
значений нагородами: на-
грудним знаком «За заслу-
ги перед містом» I ступеня 
нагороджено заслуженого 
журналіста України, ле-
гендарного фотокореспон-
дента «Червоного гірника» 
Бориса Косигіна, знаком 
«За заслуги перед містом» 
II ступеня – заслуженого 
журналіста України, го-
лову Криворізької орга-
нізації НСЖУ Людмилу 
Тіміргалєєву, знаком «За 
заслуги перед містом» III 
ступеня – редактора ТРК 
«Рудана» Вікторію Сім-
кіну та завідувача редак-
ції радіомовлення ТРК 
«Криворіжжя» Валенти-
ну Шаровську. Почесни-

ми грамотами і грамотами 
виконкому міськради оці-
нили професійність про - 
відних криворізьких жур-

налістів: Наталії Гамба-
рової, Ольги Захарченко, 
Данути Олєйнікової, Те-
тяни Полугорбатової, На-
талії Рибчинської, Мак-
сима Сібірцева, Світлани 
Струкуленко, Владислава 
Хоменка, Сергія Косигіна, 
Олександри Рубан, Петра 
Сердюка. Особливою при-
ємністю для «ЧГ» стало 
відзначення плідної пра-

ці наших колег-червоно-
гірничан Олени Тарасик, 
Анни Родічкіної та Вален-
тини Царенко.

Тетяна дРєєвА. Фото Андрія ТРубіциНА.

Журналісти жартують:
– Що написане пером, ним же і вирубаєш.
– Слово – не горобець, вилетить – не впіймають. Але 
якщо впіймають – вилетиш, як горобець.
– Чого це ви такий нерівний макет намалювали? Ви що, 
дальтонік?

Подробиці

голова Криворізької організації Нсжу  
людмила ТіміРгАлєєвА:

– Загалом рівень сучасної журналістики можна оцінити до-
волі високо, але все ж відзначу, що багатьом нашим колегам 
по перу не вистачає професіоналізму, а часом, як не прикро, і 
звичайної грамотності. У цьому плані «шкутильгають» абсо-
лютно всі засоби масової інформації. Про це, зокрема, йшлося 
і на черговому з’їзді НСЖУ, що у квітні відбувся в Києві. Наразі 
намагаємось вирішити проблему на рівні місцевих осередків: 
спільно з Дніпропетровською організацією НСЖУ та кафедрою 
журналістики ДНУ ім. Олеся Гончара розробляємо програму 
курсів перепідготовки журналістів. Ми радо вітаємо в наших 
рядах нових членів організації, а також підтримуємо будь-які 
ідеї чи пропозиції, які сприятимуть розвитку криворізької жур-
налістики і підвищенню її авторитету.
Наталія гАмбАРовА,  
журналіст інтернет-видання «Кривий Ріг Life»:

– Журналістика – хвороба на кшталт наркоманії, тільки це 
інакша, прекрасна наркоманія. Буває, переживаєш симптоми 
«передозування»: почуваєшся стомленим, нікого не хочеш ба-
чити. Знервовано питаєш себе: «Тобі що, більше за всіх потріб-
но?» Але минає кілька днів, і ти відчуваєш, що не можеш без 
роботи, без людей, без нових подій. А раптом без тебе відбу-
деться щось цікаве, а ти нічого не знатимеш і не бачитимеш? 
Тоді кидаєш усе і чимдуж поспішаєш на роботу…

Тетяна дРєєвА. Фото олександра ПоРТНягіНА.

Пишаємось, що колектив редакції «Червоного гірника» теж не залишив-
ся осторонь оздоблення однієї з найприкметніших вулиць Кривого Рогу. 
Віднині біля пам’ятника Олександру Сергійовичу ви зможете відпочити 
у прохолоді на лавочці з логотипом «ЧГ», виготовленій за ініціативи та 
коштом редакції найдавнішого міського часопису. Хтозна, може, саме 
тут, під прихильним поглядом генія світової літератури і у вас проки-
неться поетичне обдарування…

КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
07.06.2012        м. Кривий Ріг        № 140-р

Про скликання ХХІІІ 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 ХХІІІ сесію міської ради VІ 
скликання.

2. Провести в сесійній залі міської ради 
(пл. Радянська, 1):

– спільне засідання постійних комісій – 
22 червня 2012 року о 9.00;

– пленарне засідання – 27 червня 2012 
року о 9.00.

3. Унести на розгляд питання:
– про взаємодію органів місцевого са-

моврядування міста з правоохоронними 
органами щодо забезпечення законнос-
ті, правопорядку та безпеки громадян у  
м. Кривому Розі;

– урегулювання земельних відносин;
– інші.
4. Відділам з питань внутрішньої політи-

ки та зв’язків з громадськістю, інформатиза-
ції виконкому міської ради (Полтавець А.А., 
Білогай О.Ю.) забезпечити оприлюднення 
розпорядження в засобах масової інфор-
мації та на офіційному веб-сайті виконкому 
Криворізької міської ради в мережі Інтер-
нет у визначений чинним законодавством 
термін.

міський голова Ю. вілКул.

Вітаємо повного кавалера нагрудного знака «За заслуги перед містом».
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g  стратегия развития

g  офіційно

g  Передплата-2012

✓  2 путівки у ворохту
✓ дитяча путівка на Азовське море

(Карпати)

Передплатіть газету та візьміть участь у традиційній акції

«ПодАРуНКи від «Чг»
суПерПодарунКи

а також: 2 фотосесії 6 уЗд-обстежень 2 енциклопедії та інші.

На ИнГОКе новая техника
в рамках стратегии развития группы метинвест на ингулецком 
горно-обогатительном комбинате реализуется долгосрочная инве-
стиционная программа, одним из направлений которой является 
приобретение новой техники.

На днях в ЦТА состоялся 
торжественный ввод в экс-
плуатацию нового боль-
шегрузного автосамосвала 
БелАЗ-75131 и экскавато-
ра Hitachi EX3600 стоимо-
стью более 56 миллионов 
гривен.

Разделить это радостное 
событие с трудовым кол-
лективом прибыли дирек-
ция Горнодобывающего 
дивизиона во главе с Нико-
лаем Ищенко, генеральный 
директор ИнГОКа Андрей 
Левицкий, директора по 
направлениям и начальни-
ки смежных цехов.

Вручая экипажам новой 
техники символические 
ключи, директор Горно-
добывающего дивизиона 
Николай Ищенко отметил, 
что сегодняшнее собы-

тие является очередным 
этапом реализации мас-
штабной инвестицион-
ной программы компании 
Метинвест. «Новая техни-
ка поможет нам повысить 
производительность труда 
наряду с уменьшением се-
бестоимости продукции. 

Благодаря этому наши 
предприятия становятся 
все более конкурентоспо-
собными на внутреннем 
и мировом рынках, – от-
метил Николай Ищенко. – 
При этом главной ценно-
стью компании остаются 
люди, поэтому мы создаем 

для них безопасные и ком-
фортные условия труда».

Особенности нового ав-
тосамосвала в том, что это 
первая серийная машина, 
в комплектацию которой 
входит система видеона-
блюдения, состоящая из 
монитора и камер боково-
го и заднего вида.

В рамках стратегической 
программы, направленной 
на повышение эффектив-
ности горнорудных пред-

приятий Метинвеста, на 
Ингулецком ГОКе приоб-
ретены два экскаватора 
Hitachi ЕХ3600-6 с объё-
мом ковша 15,5 м³. В ско-
ром времени ожидается за-
пуск второго экскаватора.

Генеральный директор 
Ингулецкого комбината 
Андрей Левицкий отме-
тил, что улучшение и усо-
вершенствование матери-
альной базы предприятия 
лежит в основе его успеш-

ной и перспективной рабо-
ты. «Ввод в эксплуатацию 
новой техники – всегда ра-
достное событие, тем бо-
лее техники современной 
и усовершенствованной, 
– сказал Андрей Павло-
вич. – Новый БелАЗ от-
личается не только пре-
красными техническими 
характеристиками, но и 
комфортными условиями 
труда, позволит повысить 
производительность труда 
и работать безопасно. До 
конца года мы планируем 
приобрести еще несколь-
ко единиц большегрузной 
техники».

Hitachi ЕХ3600-6 – первый гидравлический экскаватор  
на Ингулецком ГОКе, имеющий такой объём ковша –  
15,5 м³. С 2008 г. в карьере уже эксплуатируются  
две единицы данного производителя с меньшим объемом 
ковша.

людмила АНдРуХив, елена гоРиНА.

Подробиці

виКоНКом КРивоРіЗьКої місьКої РАди оголошує КоНКуРс НА ЗАміщеННя вАКАНТНиХ ПосАд
У відділі інформатизації
• спеціаліста І категорії
Вимоги до претендентів: громадянство України, базо-

ва вища освіта відповідного професійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, без вимог до 
стажу роботи, вільне володіння державною мовою, знання у 
сфері інформаційних технологій (пакет МS Offise, операційні 
системи Windows XP, Windows 7, локальні мережі, апаратне 
забезпечення).

в юридичномУ Управлінні
• спеціаліста І категорії відділу правового забезпе-

чення;
• спеціаліста І категорії відділу претензійно-позовної 

роботи (2 штатні одиниці на період тимчасової відсут-
ності основних працівників).

Вимоги до претендентів: громадянство України, базова 
вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем ба-
калавра, без вимог до стажу роботи, вільне володіння держав-

ною мовою, знання основних програм роботи на комп’ютері.
Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 днів 

з дня опублікування оголошення за адресою: 50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1, кімн. 226.

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

74-66-28 (кадрова служба виконкому міської ради);
74-10-61 (відділ інформатизації виконкому міської ради);
92-28-74 (юридичне управління виконкому міської ради).

g візьміть на замітку  

Телетюнер  
для пільговика 
до 1 липня потрібно подати 
заяву для його безкош- 
товного отримання 

Як вже повідомлялось у «ЧГ», на дер-
жавному рівні ухвалено рішення щодо 
безкоштовного забезпечення пільгови-
ків тюнерами для прийому цифрового 
телебачення.

– Нашим управлінням проводиться відпо-
відна робота щодо включення окремих кате-
горій громадян до списків для безкоштовного 
забезпечення засобами прийому сигналів 
цифрового телерадіомовлення – телетюнера-
ми, – розповідає начальник управління праці 
та соціального захисту населення виконкому 
Саксаганської районної у місті ради Світлана 
Гугуєва. – Оскільки прийом заяв у часі обмеже-
но до 1 липня 2012 року, прошу не зволікати та 
вчасно надати заяву до управлінь соцзахисту 
за місцем мешкання. А саксаганців запрошу-
ємо до нашого, яке розташоване на вул. Софії 
Перовської, 16а, каб. 207, тел. 64-11-49.

Відповідно до урядової постанови теле-
тюнерами у 2012 році безкоштовно забез-
печуються певні категорії громадян. А саме: 
інваліди першої та другої груп, а також ін-
валіди війни третьої групи; особи, які вихо-
вують дитину-інваліда за умови, що дитина 
проживає разом з ними і не перебуває на 
повному державному утриманні; особи із 
малозабезпечених сімей, які отримують дер-
жавну соціальну допомогу згідно із Законом 
України «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»; особи, на яких 
поширювалося право на отримання субсидії 
для відшкодування витрат на оплату житло-
во-комунальних послуг протягом опалюваль-
ного періоду 2011-2012 років.

Прийом заяв для включення до списку осіб 
буде здійснюватись спеціалістами управління у 
приміщеннях дільниць КП «ЖЕО № 35» з 8.30 до 
17.00 (перерва з 12.30 до 13.00): дільниця 1 (мкрн. 
Сонячний, 25а) – 11, 12, 13 червня; дільниця 2 
(вул. Спаська, 17а) – 13, 14, 15 червня; дільниця 3 
(вул. Космонавтів, 15) – 11, 12, 13 червня; дільни-
ця 4 (вул. Качалова, 12а) – 13, 14, 15 червня.

Запрошуємо мешканців Саксаганського 
району не зволікати та вчасно скористатись 
правом на отримання безкоштовного теле-
тюнера.

е. місцевий.

g літнє оздоровлення 

До послуг відпочивальників усі басейни міста 
для криворізької дітвори настала найблагодатніша пора 
– красне літечко. А це завжди незабутні враження від 
гарного відпочинку та змістовного дозвілля. уже з перших 
днів літнього сезону в нашому місті подбали про це в по-
вному обсязі. і навіть більше, коли брати до уваги свіжу (і 
приємну!) новину. 

Насамперед для шкільної малечі. А 
саме: у Кривому Розі, як повідомив голо-
ва комітету з фізичної культури та спор-
ту виконкому Криворізької міськради 
Іван Коваленко, у літній період будуть 
працювати 10 басейнів. Тому протягом 
спекотних днів (а літо обіцяє бути саме 
таким, за прогнозами синоптиків) мож-
на буде відвідати басейни міста – оздо-
ровитися чи поплавати. Отож, скорис-
тайтесь! 

Називаємо осередки водного оздоров-
лення, літнього відпочинку та дозвілля. 
Це, зокрема: 

Палац водних видів спорту комуналь-
ного позашкільного закладу «Дитячо-
юнацька спортивна школа № 1» (вул. Ко-
сіора, 4, тел. 90-73-95, 92-71-81 (червень). 

Комунальний позашкільний заклад 
«Дитячо-юнацька спортивна школа № 2» 

(вул. Груні Романової, 21а, тел. 
21-47-78, 21-12-06 (червень).  

Комунальний позашкільний 
заклад «Дитячо-юнацька спор-
тивна школа № 6» (вул. Нев-
ська, 1, тел. 53-13-11 (червень-
липень).  

Комунальний позашкільний 
заклад «Дитячо-юнацька спор-
тивна школа № 10» (вул. Бикова, 4, тел. 
64-20-55 (червень). 

Спортивно-розважальний комплекс 
«Ескоріал» (вул. Мелешкіна, 23, тел. 404-
17-06). 

СК «Північне сяйво» ДП «Спорт-
Майстер» ПАТ «ЦГЗК». Літній басейн 
розпочав роботу з 1 червня 2012 року 
(вул. Черкасова, тел. 35-02-51, 35-04-62). 

СК «Інгулець» ДП «Спорт-Майстер» 
ПАТ «ЦГЗК» (вул. Каткова, 4, тел. 22-

22-18, 493-72-77 (червень-липень). 
СК «Молодість» ДП «Спорт-Майстер» 

ПАТ «ЦГЗК» (вул. Вознесенського, тел. 
53-03-05, 53-03-89 (червень-липень). 

Палац спорту регіонального фізкуль-
турно-спортивного клубу «Локомотив» 
(вул. Кириленка, 19, тел. 408-30-23, 408-
49-06 (червень)). 

Спортивно-оздоровчий центр «Sport 
Life» (вул. Димитрова, 30а, тел. 462-42-22 
(червень-серпень). 

віталій ТКАЧуК.
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Безпека життя

Рекомендуємо мешканцям та гостям 
міста відпочивати на підготовлених  

місцях масового відпочинку біля води:
Центрально-Міський район

– Пляж в парку ім. Газети «Правда».
Жовтневий район

– «Золотий пляж» (парк ім. 50-річчя Радянської 
України);

– Пляж на вул. Невській, 3а (ставок № 2, кафе 
«Бріг»).

Перелік місць, які категорично  
заборонені для купання:

Тернівський район
1. Ставок біля мікрорайону Даманський (вул. Мар-

шака)
2. Ставок «Ленінський» (біля мікрорайону Косигіна)
3. Ставок «Титинський» (селище Горького)
4. Річка Саксагань (територія району)
На території Тернівського району відсутні водо-

ймища, які можливо використовувати для купання.
Саксаганський район

1. р. Саксагань (територія району)
2. Водоймище в балці Калетіна (біля житлових ма-

сивів Сонячний та Гірницький)
3. Шламосховище шахти «Гігант-Глибока» (біля 

селища Мудрьона, вул. Маяковського, Калініна)
4. Дзержинське водосховище (біля селища Муд-

рьона, вул. Городищенська, Уборевича)
На території Саксаганського району відсутні водо-

ймища, які можливо використовувати для купання.
Інгулецький район

1. Лівий і правий береги р. Інгулець (територія ра-
йону)

2. Ставок на території житлового масиву ВАТ «Пів-
денний ГЗК»

3. Ставки на житловому масиві Інгулець (вул. Кат-
кова)

4. Природний заказник «Візирка»
На території Інгулецького району відсутні водо-

ймища, які можливо використовувати для купання.
Центрально-Міський район

1. У районі водоспаду на р. Інгулець (біля греблі 
Карачунівського водосховища житлового масиву Ка-
менедробильного заводу)

2. У районі автомобільного моста № 35 через річку 
Інгулець на вул. Миколаївське шосе (житловий ма-
сив Карачуни)

3. Затоплений гранітний кар’єр у районі житлово-
го масиву Каменедробильного заводу

4. Карачунівське водосховище
5. Затоплений кар’єр у районі житлового масиву 

Карнаватка
6. Дамба на річці Інгулець у районі вул. Курячого 

(житловий масив Гданцівка)
7. Понтонний міст на р. Інгулець у районі вул. Шо-

кальського (житловий масив в/м № 1)
8. Понтонний міст на р. Інгулець у районі вул. Сол-

датської (житловий масив Всебратське)
9. Понтонний міст на р. Інгулець у районі вул. До-

щової (житловий масив Всебратське)
10. У районі розчистки русла р. Стара Саксагань 

(парк культури і відпочинку ім. Газети «Правда»; 
парк ім. Ю. Гагаріна, від автомобільного моста вул. 
Харитонова до вул. Електроніки).
Довгинцівський район

1. Озеро Солоне (мікрорайон Східний)
На території Довгинцівського району відсутні водо-

ймища, які можливо використовувати для купання.
Дзержинський район

1. У водоймах Соцміста (Верхнього, Середнього та 
Нижнього ставків)

На території Дзержинського району відсутні водо-
ймища, які можливо використовувати для купання.
Жовтневий район

1. Ставок № 1 (ставки житлового масиву Пруди)
2. Ставок № 3 (КЗ «Міська лікарня № 6» Дніпропе-

тровської облради)
3. Ставок № 4 ( Шахта ім. Фрунзе)
4. Ставок № 5 (Будинок культури ім. Фрунзе)
5. Ставок № 6 (сел. Шевченка, ГСК «Південний»)
6. Ставок № 7 (сел. Олександрівка, гаражно-буді-

вельний кооператив «Сонячний»)
7. Ставок № 8 (сел. Олександрівка, гаражно-буді-

вельний кооператив «Зоряний»)
8. Ставок № 9 (сел. Олександрівка, ДП «Агролайт»)
9. Ставок № 10 (сел. Олександрівка, ПАТ «Дизель-

ний завод»)
10. Водосховище КРЕС (територія району)
11. р. Саксагань (територія району)
12. Гранітний кар’єр (мкрн. Зарічний, об’їзна до-

рога.
Управління з питань надзвичайних  

ситуацій та цивільного захисту  
населення виконкому міськради.

g Екстремальний вимір

Люди – проти здорового глузду 
і води. Хто кого?
Коли узгоджувались останні деталі 
об’їзду з уповноваженими службами 
водойм, де криворіжці проводять до-
звілля і рятуються від спеки, надійшла 
тривожна звістка: 6 червня у Цен-
трально-Міському районі на непри-
стосованому для купання місці загину-
ла 8-річна дитина. Відтак важливість 
теми ще зросла.

Провідний спеціа-
ліст комунального під-
приємства «Аварійна 
мобільна служба по-
рятунку на воді» Юрій 
Шабельников схваль-
ним поглядом озир-
нув наслідки господа-
рювання підприємців у 
парку поблизу зупинки 
«Ставки»:

– Тут власники не 
встигли виконати дея-
кі формальності, однак 
у цілому я суттєвих за-
уважень не маю.

Сонце тільки поча-
ло припікати, та озер-
це вже заповнили 
тіла спраглих за воло-
гою прохолодою. Від 
природних то чинни-
ків чи з інших причин 
ставок помітно змен-
шився, але таке яви-
ще, очевидно, прине-
сло плюси: розширив-
ся піщаний пляж (бо 
минулим літом «за-
смагальникам» дово-
дилось від тісняви сте-
лити рядна аж по але-
ях парку), глибина ста-
ла, що називається, 
дитячою. Якраз наго-
дилась чимала ватага 
малечі в супроводі до-
рослих, одразу поміт-
но – вихователів. Юрій 
Миколайович поціка-
вився, хто вони, звід-

ки, чи чули про зовсім 
недавній трагічний ви-
падок. Педагоги не зні-
тились, кажуть, зран-
ку пройшли інструк-
таж самі та провели 
роз’яснювальну робо-
ту з підопічними, по-
вністю впевнені у до-
триманні всіх вимог 
безпеки, впадати у па-
ніку від «десь-колись-
чиєїсь» необачності не 
збираються.

Повною технічною 
оснащеністю може пи-
шатись пляжний комп-
лекс у парку на 44-му 
кварталі. На додачу до 
бездоганно виконано-
го пакета стандартних 
вимог, постійного чер-
гування медиків, ще й 
встановлено кілька ві-
деокамер, фіксуючих усе 
довкола. Зайвих засобів 
зберегти здоров’я та спо-
кій громадян не буває. 
Вдосталь сміттєвих урн. 

Атлетичної стату-
ри парубок у форменій 
майці рятувальника зо-
середжено слідкував, 
щоб гурт галасливої мо-
лоді не перепливав ого-
роджену буйками аква-
торію, згідно з нормами, 
глибина у такій зоні має 
бути до 1,75 метра.

– Торік втопилось 11 
криворіжців, у тім чис-
лі дитина, – розпові-
дає Ю. Шабельников. – 
Жодного нещасного ін-
циденту не трапилось 
там, де були присутні 
допущені нами до ро-
боти рятувальники, на-
вчені контролювати об-
становку, добре плава-
ти, надавати першу до-
помогу. Крім території 
міста, вони працюва-
ли на 36-ти базах відпо-
чинку, з повною серйоз-
ністю до того постави-
лись на оздоровницях 
«АМКР», «ПівдГЗК», 
«Кривбасвибухпрому». 
Сам факт їхньої при-
сутності утримує від-
почивальників од не-
обдуманих кроків.

Кардинально про-
тилежна картина – на 
«диких» пляжах. А та-
ких по місту не злічи-
ти, народ уперто ігно-
рує щедро розставлені 
таблички про заборону 
купання, та й самі попе-
реджувальні щити над-
то недовговічні через 
пристрасть населення 
до дармового матеріалу, 
що згодиться в домаш-
ньому вжитку. Прикро 
констатувати, та в дій-
сності ніяка служба не 
володіє повноважен-

нями карати малосві-
домих громадян за ак-
вапроцедури у непри-
стосованому для відпо-
чинку місці хоч умов-
ними, символічними 
штрафами. Вся надія 
на інстинкт самозбере-
ження тих-таки грома-
дян, бо небезпек прихо-
вано маса.

На зовнішньому боці 
поручнів пішохідного 
моста поблизу кільця 
Артема двійко відчай-
душних підлітків от-от 
готувались до карко-
ломного стрибка. Висо-
та понад 10 метрів, яка 
глибина – ніхто не ві-
дає, як і те, чи не схо-
валось під товщею зва-
бливої води щось, здат-
не травмувати навіже-
них пірнальників. Наві-
що марний ризик? Хіба 
похизуватись перед ді-
вчатами, але вони якраз 
відмовляли хлопців від 
надмірної бравади. Да-
ремно гадати, чи подія-
ла на тинейджерів про-
філактична бесіда про-
фесійного рятувальни-
ка з моторошними ре-
альними прикладами 
каліцтва внаслідок схо-
жої безглуздої хвальку-
ватості. Хлоп’ята мит-
тю розбіглись скоріше 
від перспективи бути 
впізнаними батьками 

на газетному фото, тоді 
«бесідам» точно місця 
не лишиться.

Вистачає стрибунів 
з мосту і в парку іме-
ні Газети «Правда». Все 
ж різниця існує: зовсім 
поруч діє човнова стан-
ція з чудовим пляжем, 
нинішнього сезону пер-
шим санкціонованим 
усіма інстанціями. Ря-
тувальник з 10-річним 
досвідом Артур Кузне-

цов особисто знає кож-
ного з них, не раз умов-
ляв покинути бавитися 
з долею в піжмурки… 
Відлякує любителів 
адреналіну хіба дзвін у 
тривожний засіб опові-
щення.

Найскладніше, свід-
чить Артур, – мати 
справу з нетверезими. 
Деякі персонажі замість 
подяки за збережене 
життя або вчасно ска-
зане зауваження скан-
далять, мовляв, зіпсува-
ли їм «культурний від-
починок». Принагідно 
згадав минулорічну іс-
торію. Середнього віку 
пані релаксувала з ком-
панією на березі Кара-
чунівського водосхо-

вища, хильнула пива, 
всупереч забороні, від-
чалила плавати звер-
ху надувного матра-
ца, задрімала. Продерла 
очі посеред неосяжно-
го плеса, здійняла ґвалт, 
дивом не сповзла у воду. 
Коли човном достави-
ли її на земну твердь, 
ще півгодини не вихо-
дило вирвати із заціпле-
них пальців злощасний  
матрац.

Ю. Шабельников роз-
повів про незбагненно-
го «зимового» рибач-
ка. Кілька років поспіль 
його знімають з дрей-
фуючих крижин, ви-
тягають із смертель-
них обіймів ополонки, 
а він не робить ніяких 
висновків, продовжує 
шукати лихі пригоди – 
не в солідному товари-
стві буде промовлено, 
на яку свою точку.

Місія вкрай сумна – 
відвідати місце, де кіль-
кома днями раніше за-
гинула дитина. Але не-
обхідно, для науки ін-
шим. Бодай найменшо-
го глузду в цій ситуації 
не знайти! Молода на-
ставниця пришкільно-
го табору одноосібно 
повела велику групу ді-
тей «на природу»: убога 
куца галявина, кропива, 
сухе гілля, мутна вода 
і берег-урвище, вже за 
крок глибина сягає ледь 
не двох метрів… Ци-
нічно пащекувати, про-
те просто неймовірне 
щастя, що не втопився 
ще хтось. І геть повний 
абсурд – прекрасний 
пляж у парку ім. Газети 
«Правда» буквально за 
лічені кроки!

Дурість людська не 
знає меж, і продовжу-
ється вічна боротьба 
– чи здатні її прибор-
кати заклики берегти 
самих себе, зважати 
на можливі ризики, в 
тім числі – для жит-
тя інших, прохання не 
покладатись на прин-
цип «раніше горе ми-
нало, пронесе і зараз».     

Тарас ЗаТУльний. Фото Олександра ПОрТнягіна.

Юрій Шабельников переконує юних  
шибайголів не ризикувати життям.

Артур Кузнецов 10 років рятує потопаючих.

Днями тут загинула дитина.  
Картина «пристосованості» місця купання навіч?
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Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «Дніпрообленерго» повідомляють, що для про-
ведення ремонтних робіт в період з 18.06.2012 р. по 22.06.2012 р. можливі тимчасові  
(з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях: 
Сеченова, 1-14, Дишинського, 7, 9, Хакаська, 1/52, Фабриціуса, 28-74, 1-31, Фарадея, 1-8, Серьогіна, 2-32, Гранітна, 28-59, 
1-27, Приміська, 1-7, 9-29, Олексіїва, 1-64, Городна, 21, 22, 23, 24, Народна, 19-58, Уманська, 6, 8, 12, Луганська, 57, 49, 
53, Леніна, 36, Сиволапа, 1, ліфти, Леніна, 44 – кінотеатр «Веселка», майстерня взуття, ПП Полевий – пункт прийому 
вторсировини, турагентство, перукарня «Белла», Леніна, 36, магазин – «Перлина», «Чай, кава», «Іграшки», Леніна, 52, 
ПП «Елькадер», Леніна, 52 – автомийка, пров. Новолозуватський, 1-17, 2-24, 1а, 26, Купріна, 125, 127а, 91а, б, 93а, б, 
Калузька, 4-38, 1-39, Усть-каменогорська, 19-21, 21а, Алексєєнка, 1-39, 4-52,  Танкістів, 4, 6, 13-49, 53-69, Урицького, 
73, Кабардинська, 4-58, 7-67, Трудової слави, 1-43, 2-42, середня школа № 11, Співдружності, мкрн. Ювілейний, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, ТРП № 69, мкрн. Ювілейний, середня школа № 74, мкрн. Ювілейний, торговельний центр, мкрн. Ювілейний, 
ФОП Черкасов Ю.В.,  мкрн. Ювілейний, 5/75, мкрн. Сонячний, 41, 42, 43, середня школа № 118, мкрн. Сонячний, середня 
школа № 119, мкрн. Сонячний, дит. садочок № 295, мкрн. Сонячний, дит. садочок № 215, мкрн. Сонячний, ПП Кравченко, 
магазин «Мартини», мкрн. Сонячний, Мудрьонівська, 1, 2, 4, 6-38, 3-47, Давидова, 2-32, Шулейкіна, 1-32, 2-30, Довго-
рукого, 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, 
Чорногорська, 2-48, Ширван-Заде, 1-49, 2-18, Азіна, 1-37, 2-18, Ольховського, 3-45, 2-34, Паровозна, 1, Давидова, 1-37, 
Павлоградська, 38а, 38, 90, 41-103, Янки Купали, 106, 108, 110, 111, 115, 1-25, 2-18, Львівська, 1-37, Муромська, 40-64, 
57-79, 1-55, 2-36, Кубинська, 110-134, 105-131, 2-40, 1-39, Літке, 94, Лугова, 32-48, 123, 1-39, 6а, 16а, 14а, 17, 1а, 2а, 3а, 
5а, 11а, 15а, 17а, 47-85, Кириленка, 52-68, 39-59, Старих більшовиків, 51, Лафарга, 2-58, 1-63, Липецька, 1-43, 2-60, пров. 
Лікувальний, 2-34, 12, 9а, 13а, 15а, 17а, 27, 15, 17, 1, 74, Грушевського, 22-28, 23, 25, 3, 5, 7,  Володимирівська, 106а, 108а, 
120, Сільськогосподарська, 37-73, 94-426, 73-125, Комунарна, 79-117, 68-104, Разенкова, 5-85, 50-80,  Володимирівська, 
106а, 108а, 120, Чеченська, 4-24, 3-31, Черкаська, 4-30, 3-17, Серафимовича, 154а-222, 170-190, 202, 204, 130а-152, 
Колійна, 1а/2, 4, 2, мкрн 5-й Зарічний, 1, 2, 16, 23 Лютого, 104, 108, 114, 124, 126, 96, 110, 112, 126, 124, 164, 100, овочевий 
магазин, чаркова, 116, 118, 120, 106, магазин, ритуальні послуги, магазин «Улыбка», 110, фотостудія,   23 Лютого, ЗАП 
«УТЕЛ»,  23 Лютого, ПП Морозов, продовольчий магазин, 23 Лютого, комп’ютерний клуб «Сайт», Смирнова, 22, 24, 26, 
Матросова, 69, 71, Малиновського, 9, 11, 13, гральні автомати, фотостудія, 23 Лютого, ТРП № 50, 23 Лютого, Карбише-
ва, 2, 3, 4, 5, ПП Бугаєвський, кіоск «Пресса», ПП Артеменко, магазин, 23 Лютого, пр. Миру, ТОВ «Гарант», пр. Миру, 13а,  
ТОВ «Нара», пр. Дзержинського, 1-3, пр. Дзержинського, ПТУ № 45, ввод № 1, 2, 3, 4, пр. Дзержинського, 5, ПТУ № 45, 
майстерні, Іллічівська, 78, ПТУ № 62, їдальня, Іллічівська, 78, ПТУ № 62,  лабораторія, котельня, магазин «Господарка», 
вул. Демиденка, 2-10, 1, 3, 6, Іллічівська, 80-84, 86-92, АТП, пр. Дзержинського, 1, 3, магазин «Одяг», нар. суд,  7-15, 
Іллічівська, 80, стоматологія, Громової, 21, Кронштадтська, 41-55, Ангарська, 20.

Вибачаємося  за викликані незручності.

До уваги мешканців м. Кривого Рогу
ТОВ «МК-Монтаж», розташований на промисловій зоні по вул. Домобудівній, 19а, в Дзержин-

ському районі м. Кривого Рогу, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин при 
експлуатації: котлів, сушильного барабана, ручної піскоструйки, металообробних верстатів, зва-
рювальних постів, газової різки, пневматичного фарбування та гаража. В результаті обстеження 
джерел викидів з наступним розрахунком кількості забруднюючих речовин встановлено, що від 
цих джерел в атмосферне повітря надходять 5 найменувань найбільш поширених забруднюю-
чих речовин: оксиди азоту (в перерахунку на діоксин азоту) в кількості 0,1182 т/рік, оксид вугле-
цю – 0,3968 т/рік, діоксид сірки – 0,0004 т/рік, бенз(а) пірен – 0,000002 т/рік та речовин у ви-
гляді суспендованих твердих частинок, не диференційних за складом, – 0,5354 т/рік, в загальній 
кількості 1,0508 т/рік; 3 найменування небезпечних забруднюючих речовин: оксид заліза – 0,209  
т/рік, манган та його сполуки – 0,0136 т/рік, НМЛОС – 0,0032 т/рік, в загальній кількості 0,2258  
т/рік та забруднюючих речовин, віднесених до інших забруднюючих речовин: аміак – 0,0000003 
т/рік, водень хлористий – 0,0043 т/рік та інші, в загальній кількості 0,1150 т/рік. Загальна кількість 
забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, складає 1,3916 т/рік.

ТОВ «МК-Монтаж» зобов’язується дотримуватись природоохоронного законодавства при 
експлуатації джерел викидів забруднюючих речовин.

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

g дАі інформує

«Автобус-2012»: операція завершилась, контроль триває
днями завершилась операція «Авто-
бус-2012», яку проводила держав-
тоінспекція з метою перевірки стану 
рухомого складу пасажирського авто-
транспорту регіону та задля поперед-
ження порушень Правил дорожнього 
руху перевізниками.

– Загалом було переві-
рено більше 1300 автобу-
сів та мікроавтобусів, які 
здійснюють пасажирські 
автоперевезення в місті, 
– розповідає начальник 
сектору автомобільно-
технічної інспекції місь-
кого відділу ДАІ, майор 

міліції Петро Марахов-
ський. – З цієї кількості 
було виявлено 44 техніч-
но-несправні транспортні 
засоби, що мали ті чи інші 
технічні недоліки – з не-
справним або заблокова-
ним аварійним виходом, 
з незаконно встановлени-

ми додатковими місцями 
для сидіння тощо. Водно-
час під час перевірок на 
лініях задокументовано 
253 випадки порушень 
водіями Правил дорож-
нього руху, як-то пере-
вищення встановлених 
обмежень швидкості, по-
рушення вимог дорожніх 
знаків, перевезення паса-
жирів понад встановлену 
кількість, відхилення від 
визначеного маршруту 
руху та інші. Внаслідок 
цього працівниками ДАІ 
складено майже три сотні 

адмінпротоколів з при-
тягненням порушників 
до встановленої відпові-
дальності, а перевізникам 
видано 28 приписів щодо 
усунення виявлених від-
хилень від діючих норм і 
стандартів.

Але прошу зважити як 
водіїв, так й перевізників: 
хоч час операції завер-
шився, але контроль за 
рухом громадського паса-
жирського транспорту, пе-
редовсім автомобільного, 
з боку Державтоінспекції 
не припинятиметься.

е. місцевий.

№  
з/п

Балан-
соутри-
мувач

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

дження
Загальна 

площа, м2 
Вартість майна  
за незалежною 

оцінкою, грн.

Максимально 
можливий 

строк оренди

Мета викорис-
тання

14 УБЖП Окреме індивідуально визна-
чене майно транспортні засоби –

ГАЗ-53 А
ЗАЗ-1102

Вул.Урожайна,1 2 од. Станом на 14.03.2012

4750,81
5745,43

1 рік Для виробничих 
потреб спеціалізова-
ного підприємства

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

g офіційно
Управління комунальної власності міста 

виконкому міської ради надає уточнення 
вартості транспортних засобів за незалеж-

ною оцінкою, зазначеної в оголошенні про 
наміри передати в оренду об’єкти кому-
нальної власності, щодо яких надійшли за-

яви, яке опубліковане в міській комуналь-
ній газеті «Червоний гірник» від 28.04.2012 
№32(21258), а саме:

Публічні слухання
Відповідно до розпорядження міського голови від 24.05.2012 № 131-р «Про проведення публічних слухань» у 

єдиному дозвільному центрі м. Кривого Рогу (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) 19.06.2011 о 16.00 відбудуться 
публічні слухання з питання обговорення базового відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення 
міської ради від 23.11.2011 № 726 «Про затвердження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів кому-
нальної власності міста». Вказане рішення міської ради було розміщено в міській комунальній газеті «Червоний 
гірник» від 26.11.2011 №167 (21211) та на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет www.kryvyirih.
dp.ua.

 Консультацію з питання проведення публічних слухань можна отримати у виконкомі міської ради за адресою: 
50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, як в управлінні розвитку підприємництва (каб. №505, тел. 74-12-03), так і у 
розробника проекту рішення – управління комунальної власності міста (каб. №№ 360, 361, тел. 74-54-53, 74-49-29).

 Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднання, представників громадських організацій міста, 
комунальних підприємств та консультативно-дорадчі органи відповідно до процедури здійснення державної регу-
ляторної політики взяти участь в обговоренні зазначеного проекту рішення міської ради.

Управління комунальної власності міста виконкому міськради.

g  оголошення

Криворізьке гірничопромислове територіальне управління  
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного державного 

інспектора з охорони праці (енергетик).
Вимоги до кандидатів: вища освіта за фахом, стаж роботи у виробничій сфері за фа-

хом на державних підприємствах (або на державній службі) не менше як три роки, до-
сконале володіння державною мовою, вміння працювати на комп’ютері.

Звертатися за адресою: вул. Коротченка, 1к,  
відділ кадрів, або за тел. 404-48-82.

На часі

g літературні зустрічі в «Червоному гірнику»

Маловідомий великий рід великого 
Тараса Шевченка
 Конференц-зал «Червоного гірника» 
був ущерть заповнений: журналісти, 
просвітяни, студенти завітали на зустріч 
з головою Асоціації криворізьких 
літераторів володимиром стецюком. 
Темою обговорення цього разу стало 
перевидання в Києві цікавої книги на-
шого земляка-літератора сергія Чаніна 
«великий рід великої людини». 

Сам автор видання скромно гово-
рить, що це науково-популярний на-
рис про Тараса Григоровича Шевчен-
ка та його родовід. На жаль, через 
непередбачені обставини Сергій Ва-
сильович до редакції прийти не зміг, 
але виправив ситуацію в наступний 
спосіб: попросив не менш цікаву лю-
дину – видавця і редактора цієї кни-
ги Володимира Стецюка зустрітися з 
читачами.

 – Вивчення спадку і життєвого 
шляху одного з геніїв світової літе-
ратури Тараса Григоровича Шевчен-
ка завжди було й буде актуальним, 
– такими словами розпочав зустріч 
гість. – Уже хоча б тому, що життє-
вий і творчий спадок цього митця, 
як і всіх геніїв, невичерпний. Обрав-
ши для вивчення не просто життєві 
шляхи, а цілісну систему конкретних 
особистісних, родинних, родових і 
суспільних зв’язків та стосунків по-
ета, автор дібрав достатньо багатий 
і певною мірою принципово новий 
матеріал. Розмістив його в належній 

послідовності, вибудував достатньо 
чітку схему раніше маловідомих 
гілок і пагонів древа Шевченкового 
роду.

 Було підкреслено, що Сергію Чані-
ну вдалося лаконічно, але змістовно 
представити не лише ряд суспільно-
історичних умов і ситуацій, а й влуч-
но охарактеризувати майже кожного 
із виявлених представників роду  
Т. Г. Шевченка.

Захоплює, що життєпис викла-
дено живою розмовною мовою, 
упевнено і доказово. Але при цьому 
без амбітних претензій на істину 
в останній інстанції та прагнення 

фактичної істинності, абсолютної 
наукової точності. Прихильники 
Шевченкового слова звернули ува-
гу на досить пристойний додаток, 
котрий містить ксерокопії багатьох 
документів і оригінальних текстів 
листів різних осіб та інстанцій до 
автора видання.

 Та найхарактернішою особливістю 
книги Чаніна  є те, що в ній представ-
лено серію наукових відкриттів. Так, 
уперше подано результати оригі-
нального генеалогічного досліджен-
ня – родові гілки рідних дядьків  
Т.Г. Шевченка – Омеляна, Сави та 
Павла, що більш ніж 200 років вва-
жалися загубленими. Автором та-
кож відкрито південний маєток пер-
шого поміщика Т.Г. Шевченка Василя 
Енгельгардта – дачу Миколаївка, яка 
знаходилась в Єлисаветградському 
повіті. І знову ж таки вперше наво-
дяться відомості про оточення Та-
раса в дитячі роки, коли осиротілого 
хлопця було віддано на утримання 
в сім’ю його дядька Павла. Вперше 
відкрито ще один маршрут руху 
поета, який пролягав територією 
близької до Криворіжжя Херсонської 
губернії.

Ось такою цікавою вийшла зу-
стріч у «Червоному гірнику». І за-
кінчилася вона не менш приємною 
подією. Голова Дніпропетровського 
обласного об’єднання ВУТ «Просві-
та» ім. Тараса Шевченка Сергій До-
вгаль вручив новим членам «Про-
світи» членські квитки і побажав 
любити рідне українське слово. Що 
так сьогодні актуально.

микола КРАмАРеНКо, голова Криворізького міського об’єднання всеукраїнського  
товариства «Просвіта» ім. Тараса шевченка. Фото олександра ПоРТНягіНА.

g Пам’ять про хороброго земляка

Ціною життя
Ця вулиця давно носить ім’я сер-

жанта Рзянкіна. Про це свідчить і ме-
моріальна дошка. Міська громадська 
організація ветеранів прикордонних 
військ вирішила замінити її. Напис 
має більш конкретно вказати, хто 
такий сержант-прикордонник Андрій 
Рзянкін і за що йому такі почесті. А 
ось за що!

Андрій єдиний серед майже чо-
тирьох тисяч криворізьких воїнів-
«афганців», який удостоєний найви-
щої нагороди СРСР - ордена Леніна. На 
жаль, посмертно. В рішучий момент 

бою з душманами він закрив собою 
ротного командира.

Напередодні Дня прикордонника 
відбулося відкриття оновленої меморі-
альної дошки на честь Андрія Миколайо-
вича Рзянкіна. Зібралися ветерани-при-
кордонники, учасники бойових дій в ДРА. 
Право відкрити дошку мітинг доручив 
заступнику голови  Жовтневої районної у 
місті ради Володимиру Хісному та голові 
міської громадської організації ветера-
нів прикордонних військ, підполковни-
ку, кавалеру ордена Червоної Зірки (за 
Афганістан) Миколі Дерев’янку. Напис 

на граніті свід-
чить, що сержант  
А. М. Рзянкін брав 
участь у 18 бойових 
операціях в Афга-
ністані, особисто 
знешкодив 150 
мін супротивника, 
«29.11.1985 року 
в бою своїм тілом 
прикрив коман-
дира». З теплими 
словами вдячності 
за пам’ять про 
сина до присутніх 
звернулася мати 
Андрія - Валентина 
Євгенівна. 

володимир буХТіяРов.
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Публічна інформація

Інформаційне повідомлення
Управління комунальної власності міста виконкому міської ради повідомляє про перелік об’єктів, що підлягають 

приватизації шляхом викупу, та оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарюван-
ня, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності міста, перелік яких затвер-
джений рішенням Криворізької міськради від 25.05.2012 № 1130 «Про затвердження переліку об’єктів комунальної 
власності міста, що підлягають приватизації у 2012 році»:

№ 
з/п

Назва об’єкта та його адреса Пло-
ща, 

кв.м

Балан-
соутри-
мувач

Ідентифіка-
ційний код  
за ЄДРПОУ

1 Приміщення, що орендує товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ВОСТОК 3», м. Кривий Ріг, вул. Десантна, буд. 1, прим. 180

21,6 УКВМ 25522449

2 Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Божко Н.О. 
м. Кривий Ріг, мкр-н 4-й Зарічний, буд. 22, прим. 180

21,1 УКВМ 25522449

3 Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Коротунен-
ко І.О., м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, буд. 29, прим. 5

51,4 УКВМ 25522449

4 Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Храме-
нок Д.О., м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, буд. 31, прим. 61

99,0 УКВМ 25522449

5 Будівля з прибудованою топочною, що орендує фізична особа-
підприємець Саковська Н.І., м. Кривий Ріг, вул. Недєліна, буд. 28б

313,1 УБЖП 03364234

Дзержинська районна у місті рада
Рішення

(XIV сесія VI скликання)
29.05.2012  м. Кривий Ріг  № 126
Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за І квартал 2012 року

Керуючись Законом України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» та вимогами Бюджетного 
кодексу України, розглянувши звіт про виконання 
районного у місті бюджету за І квартал 2012 року, 

районна у місті рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання районного у 

місті бюджету за І квартал 2012 року по доходах 
з урахуванням сум, одержаних з бюджетів вищих 

рівнів у сумі 15 580,2 тис. грн., у тому числі по за-
гальному фонду 15 042,4 тис. грн., по спеціальному 
фонду 537,8 тис. грн. та по видатках у сумі 15 483,8 
тис. грн., з них: по загальному фонду – 14 400,8 тис. 

грн., по спеціальному фонду – 1 083,0 тис. грн., в 
тому числі бюджет розвитку – 660,8 тис. грн. згід-
но з додатком (додається).

2. Організаційному відділу (Петренко С.О.) за-

безпечити оприлюднення рішення на офіційному 
веб-сайті виконкому районної у місті ради в ме-
режі Інтернет у визначений чинним законодав-
ством термін.

голова районної у місті ради С.Д. СТЕПанюК.    

Найменнування статей План на 
2012 рік

 у тому числі Уточнений 
план на 
2012 рік

 у тому числі План на  
І квартал 
2012 року 

(загальний 
фонд)

Уточнений 
план на І 
квартал 

2012 року 
(загальний 

фонд)

Виконано 
за І квар-
тал 2012 

року

 у тому числі
загальний 

фонд
спеціаль-
ний фонд

в тому 
числі 

бюджет 
роз-

витку

загальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

в тому 
числі бю-
джет роз-

витку

загальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

в тому 
числі 

бюджет 
роз-

витку
Доходи

Податкові надходження 12 385 625,00 12 385 625,00 0,00 0,00 12 385 625,00 12 385 625,00 0,00 0,00 2 975 797,00 2 975 797,00 3 258 150,38 3 258 150,38 0,00 0,00
Плата за землю 11 577 625,00 11 577 625,00 0,00 0,00 11 577 625,00 11 577 625,00 0,00 0,00 2 794 857,00 2 794 857,00 3 025 722,72 3 025 722,72 0,00 0,00
Земельний податок з юридичних осіб 1 468 589,00 1 468 589,00 0,00 0,00 1 468 589,00 1 468 589,00 0,00 0,00 336 640,00 336 640,00 347 889,29 347 889,29
Орендна плата з юридичних осіб 7 832 385,00 7 832 385,00 0,00 0,00 7 832 385,00 7 832 385,00 0,00 0,00 1 896 124,00 1 896 124,00 2 015 157,18 2 015 157,18
Земельний податок з фізичних осіб 270 142,00 270 142,00 0,00 0,00 270 142,00 270 142,00 0,00 0,00 55 928,00 55 928,00 75 795,14 75 795,14 0,00 0,00
Орендна плата з фізичних осіб 2 006 509,00 2 006 509,00 0,00 0,00 2 006 509,00 2 006 509,00 0,00 0,00 506 165,00 506 165,00 586 881,11 586 881,11 0,00 0,00
Місцеві податки і збори 808 000,00 808 000,00 0,00 0,00 808 000,00 808 000,00 0,00 0,00 180 940,00 180 940,00 232 427,66 232 427,66 0,00 0,00
Збір за місця для паркування транспортних засобів 104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 25 344,00 25 344,00 25 526,34 25 526,34 0,00 0,00
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 25 344,00 25 344,00 25 526,34 25 526,34 0,00 0,00
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 704 000,00 704 000,00 0,00 0,00 704 000,00 704 000,00 0,00 0,00 155 596,00 155 596,00 206 901,32 206 901,32 0,00 0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізич-

ними особами
200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 55 257,43 55 257,43 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юри-
дичними особами

269 594,00 269 594,00 0,00 0,00 269 594,00 269 594,00 0,00 0,00 59 594,00 59 594,00 72 994,00 72 994,00 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізични-
ми особами

2 580,00 2 580,00 0,00 0,00 2 580,00 2 580,00 0,00 0,00 645,00 645,00 2 566,00 2 566,00 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений 
фізичними особами

85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 25 108,07 25 108,07 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридич-
ними особами

24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 6 864,00 6 864,00 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений 
юридичними особами

40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 20 841,50 20 841,50 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового 
патенту 

756,00 756,00 0,00 0,00 756,00 756,00 0,00 0,00 162,00 162,00 162,00 162,00 0,00 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового 
торгового патенту 

84,00 84,00 0,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними 
особами

4 730,00 4 730,00 0,00 0,00 4 730,00 4 730,00 0,00 0,00 860,00 860,00 1 408,00 1 408,00 0,00 0,00

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами 77 256,00 77 256,00 0,00 0,00 77 256,00 77 256,00 0,00 0,00 19 314,00 19 314,00 21 700,32 21 700,32 0,00 0,00
Неподаткові надходження 1 918 987,00 23 000,00 1 895 987,00 0,00 1 631 367,00 23 000,00 1 608 367,00 0,00 3 700,00 3 700,00 539 812,94 2 034,38 537 778,56 0,00

Інші надходження 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 3 700,00 3 700,00 2 034,38 2 034,38 0,00 0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 3 700,00 3 700,00 2 034,38 2 034,38 0,00 0,00
Власні надходження бюджетних установ 1 895 987,00 0,00 1 895 987,00 0,00 1 608 367,00 0,00 1 608 367,00 0,00 0,00 0,00 537 778,56 0,00 537 778,56 0,00

Доходи від операцій з капіталом 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надходження від продажу основного капіталу 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіаль-

ною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, зна-
хідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одер-
жаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також ва-
лютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Разом власних і закріплених доходів 14 317 612,00 12 421 625,00 1 895 987,00 0,00 14 029 992,00 12 421 625,00 1 608 367,00 0,00 2 979 997,00 2 979 997,00 3 797 963,32 3 260 184,76 537 778,56 0,00
Офіційні трансферти 45 464 935,00 45 464 935,00 0,00 0,00 45 464 935,00 45 464 935,00 0,00 0,00 12 380 394,51 11 782 208,13 11 782 208,13 11 782 208,13 0,00 0,00

Від органів державного управління 45 464 935,00 45 464 935,00 0,00 0,00 45 464 935,00 45 464 935,00 0,00 0,00 12 380 394,51 11 782 208,13 11 782 208,13 11 782 208,13 0,00 0,00
Дотації 12 502 135,00 12 502 135,00 0,00 0,00 12 502 135,00 12 502 135,00 0,00 0,00 3 441 845,00 3 441 845,00 3 441 845,00 3 441 845,00 0,00 0,00
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севасто-

поля, міст республіканського і обласного значення) бюджетів
12 502 135,00 12 502 135,00 0,00 0,00 12 502 135,00 12 502 135,00 0,00 0,00 3 441 845,00 3 441 845,00 3 441 845,00 3 441 845,00 0,00 0,00

Субвенції 32 962 800,00 32 962 800,00 0,00 0,00 32 962 800,00 32 962 800,00 0,00 0,00 8 938 549,51 8 340 363,13 8 340 363,13 8 340 363,13 0,00 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимча-
сової державної допомоги дітям

32 717 000,00 32 717 000,00 0,00 0,00 32 717 000,00 32 717 000,00 0,00 0,00 8 900 700,00 8 292 677,70 8 292 677,70 8 292 677,70 0,00 0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг 
зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зу-
бопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові по-
треби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання 
і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати 
частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та ін-
ших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного 
податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

75 200,00 75 200,00 0,00 0,00 75 200,00 75 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соці-
альної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, гро-
шового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соці-
альних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом 
«гроші ходять за дитиною»

170 600,00 170 600,00 0,00 0,00 170 600,00 170 600,00 0,00 0,00 37 849,51 47 685,43 47 685,43 47 685,43 0,00 0,00

Всього доходів 59 782 547,00 57 886 560,00 1 895 987,00 0,00 59 494 927,00 57 886 560,00 1 608 367,00 0,00 15 360 391,51 14 762 205,13 15 580 171,45 15 042 392,89 537 778,56 0,00
Видатки

Державне управління 8 022 500,00 8 022 500,00 0,00 0,00 8 273 563,58 8 273 563,58 0,00 0,00 1 984 074,00 2 268 480,51 2 253 054,31 2 248 480,51 4 573,80 0,00
Освіта 170 600,00 170 600,00 0,00 0,00 170 600,00 170 600,00 0,00 0,00 37 849,51 47 685,43 47 685,43 47 685,43 0,00 0,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення 39 151 100,00 38 895 900,00 255 200,00 75 200,00 39 163 503,53 38 908 303,53 255 200,00 75 200,00 10 358 235,18 9 689 786,32 9 741 406,67 9 689 786,32 51 620,35 0,00
Культура і мистецтво 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 104 600,00 104 600,00 0,00 0,00 1 500,00 99 700,00 103 075,00 99 700,00 3 375,00 0,00
Фізична культура і спорт 12 431 447,00 10 435 460,00 1 995 987,00 280 000,00 12 807 131,98 10 437 950,06 2 369 181,92 940 814,92 3 663 424,00 2 595 866,77 3 338 582,41 2 315 183,24 1 023 399,17 660 814,92
Видатки, не віднесені до основних груп 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом видатків 59 782 547,00 57 531 360,00 2 251 187,00 355 200,00 60 520 899,09 57 896 517,17 2 624 381,92 1 016 014,92 16 045 082,69 14 701 519,03 15 483 803,82 14 400 835,50 1 082 968,32 660 814,92

Звіт про виконання районного у місті бюджету за І квартал 2012 року

Учасникам конкурсу необхідно подати до 
конкурсної комісії такі документи: заяву про 
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності за встановленою формою; ко-
пію установчого документа претендента; ко-
пії кваліфікаційних документів оцінювачів, 
які працюють у штатному складі і яких буде 
залучено до проведення оцінки та підпи-
сання звіту про оцінку майна; письмові зго-
ди оцінювачів, яких буде додатково залуче-
но претендентом до проведення робіт з оцін-
ки майна та підписання звіту про оцінку май-
на, завірені їхніми особистими підписами, а 
також копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів; копію сертифіката суб’єкта оціноч-
ної діяльності, виданого претенденту Фон-
дом державного майна України; інформацію 
про претендента (документ, який містить ві-

домості про претендента щодо його досві-
ду роботи, кваліфікації та особистого досві-
ду роботи оцінювачів, які працюють у його 
штатному складі та додатково залучаються 
ним, з незалежної оцінки майна, у тому чис-
лі подібного майна тощо). Конкурсна про-
позиція претендентів подається в запеча-
таному конверті і має містити пропозицію 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції ви-
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також 
строк виконання робіт (у календарних днях).

Конкурс відбудеться 19 червня 
2012 р. об 11-00 за адресою: м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська,1, управління кому-
нальної власності міста, каб. 246.

Документи до комісії приймаються до 12 
червня 2012 р. включно.

Телефони для довідок: 74-75-79, 74-16-30.
Управління комунальної власності міста  

виконкому міської ради.

Додаток до рішення районної у місті ради XIV сесія VI скликання 29.05.2012 №  126

грн.

Підприємство  
КПТМ «Криворіж
тепломережа» 

інформує всіх мешканців міста, 
що з 1.05.2012 року:

 вартість підігріву води: за од-
ного мешканця – 37,19 грн., по по-
казниках лічильника за 1 куб. м – 
10,78 грн.;
 вартість води на підігрів: за 

одного мешканця – 7,87 грн., по 
показниках лічильника за 1 куб. м 
– 2,28 грн.
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Реклама. Оголошення

Загублене

Продаю

Куплю
Послуги

Різне

З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства 
України товариство з обмеженою відповідальністю «Будконструк-
ція», що знаходиться за адресою: 50006, Дніпропетровська область, 
м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Вантажна 6а, необхідно 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря. Аналіз результатів розрахунку приземних концентрацій за-
бруднюючих речовин, утворених викидами підприємства, показав, 
що на межі санітарно-захисної зони проммайданчика і в селитебній 
зоні перевищення гранично допустимих концентрацій немає. Викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних дже-
рел підприємства складають речовини у вигляді суспендованих твер-
дих частинок, недиференційованих за складом, – 0,4326 т/рік, залізо 
та його сполуки (в перерахунку на залізо) – 0,009 т/рік, манган та його 
сполуки (в перерахунку на діоксид мангану) – 0,001 т/рік.

Керівництво підприємства і надалі зобов’язується експлуатувати устат-
кування з дотриманням вимог законодавства. У разі виникнення питань чи 
пропозицій щодо намірів ТОВ «Будконструкція» можна звертатись до управ-
ління екології виконкому Криворізької міської ради за тел. 74-56-41, 92-13-63.

З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства ПАТ «ЕЛЕК-
ТРОЗАВОД» (50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 
1) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря для існуючих джерел в обсязі: оксиди азоту – 0,3562 т/рік; оксид вугле-
цю – 0,288008 т/рік; заліза оксид – 0,13109 т/рік; марганець та його сполуки – 
0,00911 т/рік; кремнію діоксид аморфний – 0,000212 т/рік; фториди, газоподіб-
ні з’єднання – 0,00018 т/рік; фториди добре розчинні неорганічні – 0,0385 т/рік; 
фториди погано розчинні неорганічні – 0,076 т/рік; речовини у вигляді суспен-
дованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,8308 т/рік; бенз(а)пірен 
– 0,00048 т/рік; азоту (1) оксид (N2О) – 0,00037 т/рік; епилхлоргардін – 0,0014 т/рік; 
хром шестивалентний – 0,00271 т/рік; кадмій сірчанокислий – 0,0004 т/рік; кислота 
сірчана – 0,03643 т/рік; олово хлористе – 0,00009 т/рік; водень фтористий – 0,0009 т/
рік; мідь сірчанокисла – 0,00006 т/рік; натрію гідроокис – 0,0197 т/рік; нікелю суль-
фат – 0,0011 т/рік; кислота борна – 0,0003 т/рік; аміак – 0,0006 т/рік; вініл хлористий 
– 0,000002 т/рік; ртуть металева – 0,00000021 т/рік; метан – 0,0021 т/рік; вуглецю ді-
оксид – 89,0 т/рік; водень хлористий – 0,00009 т/рік; кислота сірчана – 0,0360302 т/
рік; кислота азотна – 0,002046 т/рік; тринатрію фосфат – 0,014 т/рік, НМЛОС – 5,66301 
т/рік, в тому числі ксилол – 0,072 т/рік; ацетон – 1,6024 т/рік; бутилацетат – 0,697 т/рік; 
стірол – 0,00001 т/рік; толуол – 2,2138 т/рік. Підприємство зобов’язується дотриму-
вати вимоги природоохоронного законодавства при експлуатації джерел викидів. З 
питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства можна звертатись до відді-
лу екології міськвиконкому м. Кривого Рогу (пл. Радянська, 1, кімн. 405, тел. 74-56-41).

Вітаємо! Продажа  
17 июня:

с 10.00 до 11.00, Парк им. Б. Хмель-
ницкого (детская площадка);
с 11.30 до 12.30, сквер ДК ЦГОКа,  
ул. Мусоргского, 19;
с 13.00 до 13.30, ДК СевГОКа, ул. Мар-
шака, 23 (остановка троллейбуса).

Криворізькі міські електричні ме-
режі повідомляють, що  в червні по 
Центрально-Міському району на ву-
лицях Кравченка, Шевченка, Фурма-
нова, Лациса, Коперника, Леонтовича, 
Толстого персоналом Південного ра-
йону електричних мереж будуть ви-
конуватися роботи з встановлення 
виносних приладів обліку на фасади 
будинків з заміною дротів від опори 
до будинку за рахунок компанії.

З повагою сім’я Пузанових.

Галину Анатоліївну 
Костенко

вітаємо з ювілеєм!
Від щирого серця бажаєм здоров’я
Без нього не милі всі добрі діла.
В здоров’ї – багатство, 

і радість, і сила,
А більшого щастя на світі нема.
Хай щастям, веселістю повниться хата,
Хай буде сім’я вся здорова й багата,
Хай завжди достаток у домі ведеться,
Хай доля дарує довгого віку,
Хай гордістю стануть онуки і діти.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В сім’ї панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На довгий вік, на многії Літа!

Выражаем  
огромную  

благодарность 
всем сотрудникам 
Территориального 
Центра социально-

го обслуживания 
№ 1 Ингулецкого 
района за чуткое, 
доброжелатель-

ное отношение ко 
всем нам, которых 

обслуживают.
Низкий вам поклон.

Лантух Н.М.

g Заява про наміри

Биогумат – 
это высокий урожай всегда
Знаменитый Биогумат повышает  
урожайность зерновых до 30%,  
овощных, плодово-ягодных культур, кар-
тофеля на 50-100%. 

Он спасет урожай от надвигающейся засухи и приум-
ножит его (урожай); защитит от болезней и различ-
ных вредителей: секториоза, парши, мучнистой 
росы, вирусов фузарии и Мотл; от сорняков, насе-
комых, разных жучков. Удобрение экономичное. 
Расход - 25-50 мл развести в 10 л и использовать 
2-3 р. за сезон. Бутылочка «Биогумата» принесет вам огром-
ную пользу. Подробности при покупке. Цена за 1 л – 30 грн.

Автомобільні дороги та аеродроми. Автомобілі та автомобільне господар-
ство. Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини 
і обладнання.  Організація перевезень і управління на автомобіль-
ному транспорті. Організація та регулювання дорожнього руху.

ПАТ «Дніпрообленерго» звертається  
до усіх жителів міста Кривого Рогу!

Якщо ви помітили обірвані дроти на лініях електропередач або відкриту трансформаторну 
підстанцію, побачили роботи по демонтажу ліній електропередач або обладнання трансформа-
торної підстанції людьми, що не є працівниками «Дніпрообленерго» (це легко розпізнати по спец-
одягу) – негайно повідомте про це міліцію (102), МНС (101), районний виконком, міськвиконком, 
район електричних мереж (РЕМ) або диспетчерську службу Криворізьких міських електричних 
мереж за телефонами, які наведені нижче.

Щоб уникнути смертельних електротравм, категорично забороняється: наближатись 
до обірваних проводів ближче 8 метрів. Залазити на опори повітряних ліній електропередач, тим 
більше намагатись зняти електропровід. Відчиняти двері та проникати в трансформаторні під-
станції.  Дозволяти дітям залазити на дерева, що ростуть під проводами ліній електропередаван-
ня. Зводити будь-які будови, складати дрова, солому тощо, розпалювати багаття під проводами 
електроліній і повітряними вводами будинків. Кидати дріт або будь-які інші предмети на проводи по-
вітряних ліній електропередач. Встановлювати металеві стояки для телевізійних антен поблизу ліній 
електропередач.  Розташовувати ігрові майданчики, а також проводити ігри під повітряними лініями, 
запускати повітряних зміїв поблизу повітряних ліній та гратися біля електричних установок.

Будьте уважні – Бережіть СвоЄ життя!
Диспетчерська служба: Центрально-Міський, Дзержинський райони, тел. 92-31-

19; Саксаганський, тел. 440-28-57; Жовтневий, Тернівський, тел. 66-12-09.

№ 723. 2-кімн. квартиру на Макулані, 
заг. пл. 51,8 кв.м, 6/9, потрібен косме-
тичний ремонт. Ціна 22000 у.о., можли-
вий торг. Тел. 098-8791301 після 14.00.

№ 657. Терміново 1-кімн. квартиру в 
р-ні «Сучасника», 1 поверх, без посеред-
ників. Тел. 067-7926646, 050-4586988.

№ 702. Дачу, ділянка 7 сот., є капі-
тальний 2-поверховий будинок 10х8 з 
літньою верандою, капітальний гараж, 
погріб, душ, сарай. Все у відмінному 
стані, через 10 м – колонка питної води. 
Заповідна зона, садівництво «Україна» 
знаходиться в Центрально-Міському 
районі, біля річки Інгулець (100 м від 
Гданцівки), зуп. «Нижня Антоновка». 
Тел. 097-3872635.

№ 586. Врем’янку 6х9 з усіма вигода-
ми в р-ні «Дружби» (за парком), новий 
дах, є гараж. Тел. 097-4406491.

№ 668. Прибор для нормализации 
давления. Пенсионерам скидка. Тел. 
095-5400684, 098-2752496.

№ 725. Дешево: библиотеку (2 тыс. 
книг) – 1000 грн., гостиную – 2 тыс. 
грн., прихожую – 500 грн., кухню – 200 
грн., швейную машинку «Подолка» – 100 
грн., стулья (6 шт.) – 300 грн., два стола с 
крыльями – 200 грн., чугунные утятницы 
– 50 грн., тонометр – 50 грн. Тел. 64-15-19.

№ 624. СЕНО-РАЗНОТРАВИЕ.  Тел. 
096-4930991, Василий Сергеевич.

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

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

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

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

№ 691. Очень дорого! Цена дого-
ворная. Старинные награды, зна-
ки, документы на них. Кинокамеру 
«Красногорск-3», объективы, фото-
аппараты, монеты, иконы, фарфо-
ровые статуэтки, картины, часы, 
статуэтки, военную форму до 1960 
г., знамена, столовое серебро, ко-
рал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, ка-
шалота (изделия), ТВ, радио до 1955 г.  
Нивелир, теодолит. Тел. 401-17-42, 
063-7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 692. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
– 1200 грн., «Горизонт» – 550 грн., 
«Ленинград» – 300 грн., «Спорт» 
– 3000 грн., «Спутник» – 300 грн., 
«Геодезия» – 2000 грн., «Репортер» 
– 1500 грн.,  «Киев-88» – 500 грн., 
«Лейка» – от 1000 грн., «Друг» – 200 
грн., «Искра» – 200 грн., «ФЭД» – 100 
грн., «Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» 
и «Алмаз» – 300 грн. ОБЪЕКТИВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн.,  «Руссар» – 550 
грн., «Калейнар-3» – 500 грн., «Вега-
28» – 300 грн., «Гелиос-40» – 1600 
грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 450 
до 650 грн., «Карл Цейс», «Пента-
кон», «Пан Колор», «Волна» и «Мир» 
– 450 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 444. АВТО ІНОМАРКУ, ВІТЧИЗНЯ-
НУ В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ. Тел. 401-12-
81, 098-4626411.

№ 656. КУПИМО МЕТАЛОПРОКАТ 
Б/У. Тел. 098-4231118.

№ 695. Коттедж или ½ коттеджа в 
р-не «Прудов», ХХ Партсъезда. Тел. 067-
9388941, 50-31-91.

№ 704. Студентський квиток, виданий 
КТУ на ім’я Заболоцького Романа Рома-
новича, вважати недійсним.

№ 705. Студентський квиток НР № 
06779398, виданий 2 жовтня 2008 року 
Криворізьким будівельним коледжем 
на ім’я Таран Марини Геннадіївни, вва-
жати недійсним.

№ 706. Студентський квиток, вида-
ний КЕІ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, група 
6-601-2, на ім’я Хорольського Костянти-
на Дмитровича, вважати недійсним.

№ 707. Свідоцтво про закінчення 9 кла-
сів школи № 68 у 2011 р. на ім’я Лянного 
Антона Сергійовича вважати недійсним.

№ 708. Свідоцтво про право власнос-
ті на квартиру за адресою: вул. Пушкіна, 
10-59, видане згідно з розпорядженням  
УЖКГ № Ц-1457 від 11.08.1994 р. на ім’я 
Диби Олени Петрівни, вважати недійсним.

№ 724. Довідку замість військово-
го квитка № 16, видану Дзержинським 
РВК м. Кривого Рогу 21.02.2000 р. на ім’я 
Прятко Яни Володимирівни, вважати 
недійсною.

№ 728. Військовий квиток, виданий 
Семенівським РВК Чернігівської обл. на 
ім’я Максиміхіна Василя Борисовича, 
вважати недійсним.

№ 729. Посвідчення монтера колії 
ПЧ-12 на ім’я Максиміхіна Василя Бори-
совича вважати недійсним.

№ 730. Диплом, виданий у 1985 р. Криво-
різьким гірничим технікумом на ім’я Файка 
Валерія Петровича, вважати недійсним.

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

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

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

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

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

№ 630. КОНДИЦИОНЕРЫ. Чистка, 
устранение неприятных запахов, дез-
инфекция. Тел. 050-5346680, Юрий.

№ 714. Предприятие 
изготавливает: двери 
металлические, решетки 
оконные, ограждения 
из сетки (просеячно-вы-
тяжной, канилирован-
ной, сварной), ворота 
въездные и гаражные, 
урны, беседки, предме-

ты домашнего интерьера; реализует за-
готовку из фигурного металлопроката и 
литья. Изделия из МДФ: 
арки, двери любого 
размера и цвета. Реа-
лизует поликарбонат 
синий. Тел. 401-04-17, 
92-29-98, 050-3213250.

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

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

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

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

№ 676. РЕМОНТ КВАРТИР. Гіпсо-
картон, шпаклівка, пофарбування, 
шпалери, ламінат, сантехніка, уте-
плення стін, вирівнювання підлоги, 
кахель, утеплення балконів і відкосів, 
МДФ і пластик. Тел. 096-8071366.

№ 727. Ремонт и установка бойлеров, ко-
лонок, счетчиков тепла, воды; госповерка, 
замена труб. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 713. КРОВЛЯ КРЫШ! Фасадные 
работы: ОТДЕЛКА, ПОКРАСКА, УТЕ-
ПЛЕНИЕ. Доставка материалов. 
СКИДКИ! Тел. 401-32-33, 097-3165445.

№ 722. Врезка замков. Утепление, об-
шивка дверей, лоджий, балконов плас-
тиком. Тел. 401-35-15, 098-2413969.

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

№ 684. ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
ПОГРУЗКА, ПОРЕЗКА, ВЫВОЗ. КУПЛЮ 
ГАЗ. КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел. 
098-0388171. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 685. КУПЛЮ ГАРАЖ МЕТАЛЕВИЙ, 
АБО КАПІТАЛЬНИЙ у КООПЕРАТИВІ. 
Тел. 401-39-19, 098-5469967.

№ 680. КРИВОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІ-
ЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  
№ 20 ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НА-
БІР МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ. 
Довідки за тел. 90-27-73.

№ 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).

№ 715. Отдам котят в добрые руки, 
родились 28 апреля, окрас рыжий, 
черно-белый, серый, темно-серый. Тел. 
097-3335716, 90-76-98.

№ 637. Требуется личный ассистент 
руководителя. Тел. 097-3570757.

№ 649. Требуется секретарь-адми-
нистратор. Официальное трудоустрой-
ство. Тел. 066-9174961.

№ 661. Требуется зам. директора, со-
трудники. Обучение бесплатно. Оплата 
1799-2539 грн. Тел. 096-5541400.

№ 662. Требуется администратор, ме-
неджер. Доход от 1069 грн. до 7906 грн. 
Совмещение, гибкий график, соц. пакет, 
карьера. Тел. 098-4966343.

№ 663. Требуются менеджеры. Веде-
ние деловых переговоров, отчетности. 
Можно без опыта работы. Обучу сама, 
карьерный рост, доход 2137 – 9741 грн. 
Тел. 098-4966373.

№ 664. Требуется диспетчер на те-
лефон. Прием входящих звонков, за-
полнение заявок. Можно без опыта 
работы, обучу сама. Доход 1981 – 3745 
грн. Тел. 097-5785005.

№ 669. Требуется сотрудник с тех. обра-
зованием. Тел. 095-5400684, 098-2752496.

№ 666. Срочно требуются сотрудни-
ки для работы в офисном складском 
помещении. Оформление документов, 
ответственность, стабильный зарабо-
ток. Тел. 097-5604805, 067-1508174.

№ 667. У зв’язку з розширенням фі-
ліалу, для роботи в офісі терміново по-
трібні працівники. Готовність постійно 
вчитися та удосконалювати свої нави-
чки. Тел. 067-1508174.

№ 677. Приглашаем деловых, 
уверенных людей для работы в офисе. 
Удобный график, стабильный доход, 
карьерный рост. Тел. 097-9700237.

№ 689. Требуется оператор на теле-
фон, 2300 грн. Тел. 097-3052016.

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

№ 718. Требуется дежурный админи-
стратор, муж./жен., с 9.00 до 17.00, суб. 
и воскр. – выходной. Тел. 063-2418758.

№ 719. ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-КОН-
СУЛЬТАНТ. ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ, ВЕ-
ДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ. 
ДОХОД РАСТУЩИЙ. ОБУЧЕНИЕ. Тел. 
067-5865108.

№ 720. Компания приглашает к со-
трудничеству администраторов, бух-
галтеров до 55 лет. Тел. 096-2555323.

№ 721. Срочно! Требуется диспетчер 
до 55 лет. Тел. 096-2555323.

№ 716. Товарна біржа «Базис» оголо-
шує про проведення аукціону з прода-
жу майна ЗАТ «Промспецодяг». Лот № 1. 
Будівлі: виробничий корпус № 2 (літ. В-2), 
майстерні (літ. И), адміністративний кор-
пус (літ. А-2), склад готової продукції (літ. 
Г), навіс (літ. Р), гаражі (літ. Ц, Х, У, Т, С), чер-
воний куток (літ. Е), загальною площею 
2966,8 кв.м; огорожі металеві (№ 1, № 2, № 
3, № 4), кабельна мережа, теплотраса, зо-
внішня каналізація, водопровід, які зна-
ходяться за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Кривий Ріг, вул. Оренбурзька, 
15. Загальна початкова вартість – 295327,90 
грн. без ПДВ. Аукціон відбудеться 25 черв-
ня 2012 р. об 11.00 за адресою: м. Кривий 
Ріг, вул. Соціалістична, 12. Усі бажаючі взя-
ти участь в аукціоні зобов’язані не пізніше 
ніж за 3 дні до його проведення подати до 
біржового комітету заяву та документи, які 
передбачені п.3.4 Правил біржової торгівлі 
ТБ «Базис», а також не пізніше ніж за три дні 
до проведення аукціону внести реєстра-
ційний внесок 17,00 грн. та гарантій-
ний внесок у розмірі 10% від початкової 
вартості майна на банківський рахунок ТБ 
«Базис» 26001060432600 в ПАТ КБ «При-
ватБанк», МФО 305750, код ЄДРПОУ 
31736375. Телефони: 401-42-09, 401-
47-48 – для ознайомлення з майном та 
умовами проведення аукціону.

№ 235. Предприятие «Криворож-
аглореконструкция» принимает на 
постоянную работу работников сле-
дующих специальностей: ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИКИ; ГАЗОРЕЗЧИКИ; МОН-
ТАЖНИКИ Ж/Б И М/КОНСТРУКЦИЙ; 
МАСТЕР-ПРОРАБ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ; ПЕСКОСТРУЙ-
ЩИК; МАЛЯР-ШТУКАТУР; ДЕЖУРНАЯ 
ДЛЯ ОФИСА (ЖЕНЩИНА – ИНВАЛИД). 
ОПЫТ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 
ИНФОРМАЦИЯ по ТЕЛ. (056) 406-48-43, 
406-48-45, 096-2488843, 067-2841984. 
Адрес: г. Кривой Рог, ул. Г. Романовой, 1. 

Криворізький навчально-консультаційний центр  
Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету ІV рівня акредитації

продовжує прийом студентів 
на 2012-2013 навчальний рік заочної  
форми навчання за спеціальностями:

Адреса: КНКЦ ХНАДУ:  
м. Кривий Ріг, вул. Туха-
чевського, 26, зупинка  

«Автотехнікум», 3-повер-
ховий корпус, 23 кабінет. 

Тел. 401-96-66, 098-
8624524, 095-6254545.

Зарахування 
абітурієнтів  
проводиться 
на 1, 2, 3 курс 

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

Ясно, спекотно
За даними Українського 

гідрометцентру, у неділю буде 
ясно. Температура вночі до 
19 градусів тепла, вдень до 31 
градуса тепла. Вітер південно-
західний, 3-4 м/сек. Атмосфер-
ний тиск 749…752 мм рт. ст.  

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,25 24,827 1006,6554

УкрСиббанк
806,00 23,90 998,00
811,50 25,10 1023,00

ПриватБанк
806,00 24,50 1000,00
811,00 25,50 1025,00

Промінвест-
банк

804,80 24,50 1001,00
808,90 25,35 1019,00

Райффайзен 
Банк Аваль

808,00 24,40 1000,00
811,50 25,40 1035,00

Форум
806,00 24,50 1000,00
809,00 25,50 1020,00

Південком-
банк

806,00 23,50 1000,00
811,00 25,00 1030,00

Укрексімбанк
805,00 24,20 1000,00
808,90 25,00 1020,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

08 10 17 26 32 44

9-10 червня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
13 500 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1165 
виграшні номери 06.06.2012 

джек-пот 13 300 000.00

g Курси валют

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

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

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 7 3123.00
4 204 150.00
3 3264 16.00
2 24497 6.00
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Калейдоскоп

Гарно малюючи з 
самого дитинства, він 
точно знав, що хоче 
стати художником, 
мріяв бути мульти-
плікатором і робити 
чудові фільми. А зго-
дом – закінчив Харків-
ську академію дизайну 
і мистецтв, почав пра-
цювати як монумента-
ліст, спеціалізу вався 
на вітражах та мо-
заїці. Коли ж у 90-х 
у державі все пішло 
шкереберть, повер-
нувся до малювання.

За його плечима чи-
мало виставок у Росії, 
Польщі, Туреччині, 
Бельгії, Португалії, 
Італії, Македонії... Він 
друкується в пресі, 
зокрема у всеукраїн-
ському сатирично-гу-
мористичному жур-
налі «Перець» і в уже 
згаданому «Крокоди-
лі плюс». І, звісно ж, 
є постійним автором 

«Червоного гірни-
ка» – улюбленим ба-
гатьма читачами. А 
в 2011 році його пер-
сональна виставка 
відбулася і в Криво-
різькому виставочно-
му залі. Для худож-
ника найголовніше 
– щоб його бачили, 
говорить майстер.

– Що Вас надихає?
– Мене? Та, зви-

чайно ж, наше жит-
тя! Придивіться 
лишень – і нічого ви-
гадувати не треба! Я 
спостерігаю за людь-
ми, щось обробляю, 
трошки додаю іронії 
– і готово.

Анатолій Гайно не 
любить малювати  на 
політичну або ж во-
єнну теми. Його нади-
хає... побут. Саме тут 
можна «розгулятись» 
і не обмежуватись 
жодними правилами. 
«Найголовніший ге-

рой моїх карикатур 
– звичайна людська 
дурість. Повірте, вона 
безкінечна. Від неї 
всі наші проблеми, –  
ствер джує художник 
і додає: – Але ж буває 
мій олівець і просто 
добрим, усміхненим. 
Адже є в нас і довкола 
нас чимало гарного».

До всього в житті 
митець ставиться з 
гумором, а в першу 
чергу – сміється з са-
мого себе. Це відвер-
то вражає і ще раз 
доводить, що профе-
сія ним обрана влуч-
но. Але, разом з тим, 

він дуже до себе при-
скіпливий, свої ро-
боти оцінює уважно 
– так би мовити, сам 
собі критик.

– Ідеї всіх моїх ро-
біт взято з дійсності, 
не видумано нічого, – 
ділиться з нами Ана-
толій Євгенійович. 
– Я бачу перехожих 
– і одразу ж роблю за-
рисовки. На друзів та-
кож малюю шаржі. А 
ще – створюю малюн-
ки на дитячу темати-
ку, бо часто саме діти 
такі перли видають!.. 
Ось, наприклад, у ми-
нулому році поїхав на 
море працювати шар-

жистом. Поряд від-
почивала молода ро-
дина з Росії із сином 
Сашком років п’яти. 
Вони знаходились 
там десь тиждень, ма-
лий був аж червоний 
від сонця і стомле-
ний від одпочинку. І 
на питання батьків, 
чи скучив за домом, 
друзями та бабусею, 
хлопчик відповів: «Ні. 
За комп’ютером».

– А скільки ж Ви 
робіт створили, бо-
дай приблизно? – ціка-
вимось у художника.

– Я і не підрахо-
вую. Якщо починаєш 
рахувати картини – 

це вже йде ближче до 
кінця. А я лише по-
чав, – посміхається 
Гайно. В його планах 
на майбутнє – зно-
ву поїхати до Бельгії 
та ще презентувати 
свої роботи в рідно-
му Кривому Розі...

Незвичайна і твор-
ча особистість із чу-
довим почуттям гу-
мору – таким і має 
бути справжній ка-
рикатурист, яким 
є Анатолій Гайно. 
Сподіваюсь, і вам 
пощастить ближ-
че познайомитись 
з його творчістю та 
чимало посміятись.

g Творча особистість 
Анатолій ГАйНО:

«І сміх, і сльози – у мене є все»

Вероніка ШУМЕЙКО, студентка Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

У повсякденному нашому житті через 
свою заклопотаність ми нерідко втра-
чаємо здатність радіти дрібницям і 
знаходити хороше.  Рутина затягує 
нас усе глибше, не дозволяючи навіть 
зайвий раз повеселитись. Але є такі 
люди, які не дають нам довго зали-
шатись у цьому стані, – ті, хто в чому 
завгодно, а таки відшукають радість 
і сміх. Такою людиною, без сумніву, є 
Анатолій Гайно – відомий криворізь-
кий митець, якого нещодавно визна-
но художником-карикатуристом року 
за версією все-
українського гумо-
ристичного журналу 
«Крокодил плюс».

Тур карикатур 
від Анатолія Гайна.

g Посміхніться
Останнім часом зовсім не чути 

анекдотів про Вовочку в школі... 
Нарешті довчився хлопчина!

***
Супердієта: хочеш їсти – з’їж 

яблуко. А як не хочеш яблуко – не 
хочеш їсти.

***
– Давай просто посидимо 

мовчки? Тут так гарно, не хочу 
порушувати цю тишу...

– Молодий чоловіче, припиніть 
блазнювати і тягніть квиток.

***
У Стародавні часи, щоб викли-

кати дощ, шаман бив у бубон або 
приносив у жертву людину. А зараз 
достатньо помити машину.

***
– Ви говорите по-англійськи?
– Тільки зі словником. З людьми 

поки що соромлюся.

Вчителька російської мови, 
коли перший раз стрибала з пара-
шутом, була надзвичайно вражена, 
дуже здивована і вкрай збентежена, 
але вголос чомусь кричала по-іншому. 

***
– А Ви молитесь перед їдою?
– Ні, моя дружина нормально 

готує.
***

Найстрашніший сон рибалки. 

Сниться, що він помер, а його 
дружина продає снасті за тією 
ціною, яку він їй називав.

***
У роботи є три плюси: п’ят-

ниця, зарплата і відпустка.
***

Особисто я працюю тільки за 
ідею. А ідея полягає в тому, що 
мені за це повинні платити не-
маленькі гроші.
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