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Читайте 2 стор. ______________________________________________________________________________________________________ Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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g Передплата-2013

Передплати «ЧГ» та виграй 
Трохи менше тижня лишилося до завершення 
передплати на «Червоний гірник» на наступний рік. 

Разом з можливістю бути 
поінформованим про різно-
біччя криворізького життя, 
передплатник отримує ще 
чимало додаткових вигод. 
Скажімо, можливістю ско-
ристатись безкоштовними 
консультаціями адвоката чи 
нотаріуса, а також виграти 
цінний приз у традиційній 
червоногірничанській акції 
«Подарунки від «ЧГ». 

Надіславши до редакції 
копію абонемента (увага! не 
квитанції!) про річну перед-
плату «Червоного гірника», 
ви зможете взяти участь у 
розіграші путівок до Ялти та 
Ворохти. Копія абонемента 
про піврічну передплату га-
рантує вам участь у розіграші 

іншого суперпризу – двотом
ника «Енциклопедія Криво
ріжжя». Крім того, на перед-
платників чекає багато інших 
подарунків, серед яких: дві 
професійні фотосесії, 7 ві
деречок з медом, 3 електрон
них годинники, а також 10 
квитків до цирку.    

Тож не баріться, шановні 
читачі, до 14 січня 2013 року 
приносьте до редакції в кон-
верті або надсилайте поштою 
ксерокопії абонемента про 
передплату нашої газети на 
2013 рік з поміткою «На розі-
граш». 

Адреса редакції: пр. Мета-
лургів, 28. Детальніше про 
умови розіграшу можна ді-
знатись за тел. 92-89-01.

Купуйте газету «Червоний гірник» в кіосках «Друк», «Преса-М», поштових відділеннях «Укрпошти»

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ  
«ЧЕРВОНОГО ГІРНИКА»  

з урахуванням поштових  
послуг по доставці  

та прийому передплати:

ЗВИЧАЙНА,  індекс 37385:
на 3 місяці  40,20 грн.,
на півроку 78,75 грн.,
на весь рік 156,30 грн.
ПІЛЬГОВА,   індекс 61621:  
(для інвалідів усіх груп і категорій, 
для чорнобильців, а також для 
учасників війни та пенсіонерів): 
на 3 місяці 37,20 грн.,
на півроку 72,75 грн.,
на весь рік 144,30 грн.
ВІДОМЧА,   індекс 37386:  
(для підприємств, установ та 
організацій).
на 3 місяці 46,80 грн.,
на півроку 91,95 грн.,
на весь рік 182,70 грн.

ОСТАННІЙ ДЕНЬ ПЕРЕДПЛАТИ – 28 ГРУДНЯ
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g Подія

«Льодова арена» – новорічний  
подарунок у День Святого Миколая
Минулої середи, тобто якраз у День 
Святого Миколая, Кривий Ріг отри-
мав довгоочікуваний подарунок – 
відкрився палац льодових видів спорту 
«Льодова арена». У відкритті взяли 
участь губернатор Дніпропетровщини 
Олександр Вілкул, міський голова Юрій 
Вілкул, народні депутати України, го-
лови міст Дніпропетровської області та 
інші поважні особи.

– Відкриття «Льодової 
арени» в Кривому Розі – 
це справжнє свято та один 
з найкращих новорічних 
подарунків криворіжцям, 
який зробила влада в рік 
80-річчя Дніпропетровщи-
ни та в Рік спорту і здорово-
го способу життя в рамках 
державної програми «Хо-
кей України» та Комплекс-
ної стратегії розвитку регіо-
ну, – зазначив у вітальному 
слові О. Вілкул. – Новий 
льодовий комплекс дозво-
лить виховати майбутніх 
спортивних зірок, які про-
славлятимуть Кривий Ріг і 
Дніпропетровщину в Укра-
їні та в усьому світі. Об-

ласна влада веде цілеспря-
мований курс на розвиток 
зимових видів спорту, адже 
на початку нинішнього ро-
ку подібний комплекс було 
відкрито в Дніпропетров-
ську, нині – у Кривому Ро-
зі, а наступного року пла-
нуємо спорудити палац 
льодових видів спорту і в 
Дніпродзержинську. Таким 
чином, усі крупні міста об-
ласті отримають базу для 
розвитку хокею з шайбою 
та фігурного катання. До 
слова, ці секції розпочнуть 
працювати на цій арені вже 
з початку наступного року, 
причому для найменших – 
безкоштовно.

На урочистому відкритті 
льодового комплексу кри-
воріжців привітали й учас-
ники шоу видатного росій-
ського фігуриста Іллі Авер-
буха, відомого багатьом за 
телешоу «Зірки на льоду», 
а також дніпропетровський 
дитячий театр-балет на льо-
ду «Кристал». Спортсмени 
влаштували для гостей не-
забутню льодову виставу, за 
що отримали гучні оплески.

Щодо самої «Льодової 
арени», то розташована во-
на за стадіоном «Металург», 
якщо дивитись з одноймен-

ного проспекту, або перед 
ним, коли дивитись з вул. 
Рязанова. Комплекс відпо-
відає сучасним стандартам і 
призначений як для трену-
вання професійних спорт-
сменів, так і для підготовки 
любителів. Він забезпечить 
умови для тренувань біль-
ше тисячі вихованців шкіл 
та занять спортом усім ба-
жаючим городянам. Для 
проведення ефективної під - 
готовки передовсім підрос-
таючого покоління вже на-
брано штат тренерів та ство-
рено місцеву хокейну лігу.

g  Вітання
Шановні працівники  

енергетичної галузі міста! 
Прийміть щирі вітання з нагоди  

професійного свята – Дня енергетика.
Від вашого професіоналізму й сумління залежать стабіль

на робота економіки та якість побуту наших громадян.
Час вимагає активного впровадження новітніх енерго

заощадних технологій і пристроїв, зміни психології спожи
вачів енергетичної продукції. Сподіваюся, що ваші зусилля, 
спрямовані на реалізацію вказаних напрямків діяльності, 
знайдуть розуміння й підтримку криворізької громади.

Вдячний енергетикам за плідну наполегливу працю задля 
розбудови національного енергоринку, зміцнення енергетич
ної могутності України.

Щиро бажаю міцного здоров'я, щастя, добра, невичерпної 
життєвої наснаги та нових трудових здобутків.

Криворізький міський голова  Ю. ВІЛКУЛ.

Подробиці

g Відкривайте для себе місто

Музей у павільйоні Квіткового годинника!
Найбільший у світі Квітковий 
годинник уже став чудовою 
візитною карткою Кривого 
Рогу. А дев’ятнадцятого 
грудня, у День Святого 
Миколая Чудотворця, у 
павільйоні цього унікального 
об’єкта з’явилася ще й перша 
в Україні 3D-відеогалерея, 
яка ввійшла до міського 
історико-краєзнавчого 
музею. 

Галерею відкрив голова Дніпропетров-
ської обласної державної адміністрації 
Олександр Вілкул разом із міським голо-
вою Юрієм Вілкулом, головами районних 
у місті рад, депутатами, гостями нашого 
міста.

 У чималому павільйоні (282 м2) ша-
новній делегації з допомогою найсучасні-
шого мультимедійного обладнання було 
продемонстровано фрагменти з істори-
ко-документальних фільмів про Криво-
ріжжя: про засновника поштової станції 
Кривий Ріг, останнього кошового отамана 
Запорізької Січі Петра Калнишевського, 
піонера розробки рудних покладів Олек-
сандра Поля, будівництво світового гіган-

та металургії «Криворіжсталі»... Формат 
3D дозволив відтворити максимально 
об’ємне зображення і справив на всіх гля-
дачів «ефект присутності». Великі екрани 
в галереї розміщуються на стінах і повто-
рюють їхню округлу форму.

 Губернатор і мер міста повідомили 
журналістам і всім присутнім, що відео-
галерея – це ще один прекрасний пода-
рунок для криворіжців перед новорічни-
ми святами.

 – Щодня відвідувачі у супроводі екс-
курсовода зможуть переглядати доку-
ментальні фільми про розвиток міста та 
області, відеоролики, приурочені до ви-

значних історичних подій та державних 
свят, – сказали вони.

 Окрім того, у відеогалереї транслюва-
тиметься перший кінодокументальний 
літопис Кривого Рогу «Маленька гаряча 
Батьківщина», продюсером якого висту-
пив Олександр Вілкул.

Отож, шановні криворіжці, приходьте 
у відеогалерею і відкривайте для себе ще 
і ще Кривий Ріг – місто-трудівник, місто 
сильних і працьовитих людей, яке роз-
будовується і демонструє всій Україні свій 
новий образ. Місто, яке примножує свою 
славу не лише як великий промисловий, 
а й як сучасний культурний центр.

_________________________________________ Микола КРАМАРЕНКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Уточнення
В газеті «Червоний гірник» (№95 від 15.12.2012) була опублікована інфор-
мація щодо першого пленарного засідання Верховної Ради України VІІ 
скликання («Депутати від Криворіжжя склали присягу»). Дана інформація 

супроводжувалась фотографією народних обранців. В переліку зображе-
них на ній було помилково вказано прізвище Сергія Баландіна.

Натомість, на фото представлені: Вячеслав Задорожний, Андрій 
Шипко, Костянтин Павлов, Юрій Любоненко. Приносимо свої вибачен-
ня Андрію Шипку та Сергію Баландіну за допущену помилку.

_________________________________________________________________________ Редакційна колегія.

g У міській раді

На порядку денному –  
бюджет-2013

Учора зранку відбулось 
спільне засідання постій-
них комісій міськради щодо 
розгляду порядку денного 
пленарного засідання ХХІХ 
сесії Криворізької міської 
ради VІ скликання, яке про-
водив міський голова Юрій 
Вілкул. 

Як він зазначив у вступному 
слові, парламент ухвалив дер-
жавний бюджет на наступний 
рік, в остаточному розгляді 
перебуває бюджет Дніпропе-
тровщини, тож прийшов час 
розглянути й бюджет Кривого 
Рогу на наступний рік. Саме це 
питання стане одним з двох 
основних наступної сесії, а дру-
гим буде питання про виконан-
ня Програми соціально-еконо-
мічного розвитку міста, роботу 
виконкому міської ради в 2012 
році та затвердження Програ-
ми соціально-економічного 

розвитку міста на 2013 рік. 
Начальник фінансового 

управління виконкому міськ-
ради Олена Рожко коротко 
доповіла про показники 
пропонованого до розгляду 
міського бюджету на 2013 
рік, наголосивши на тому, що 
головна міська скарбничка 
була й залишається соціаль-
но орієнтованою. Адже пе-
реважна більшість видатків 
спрямовується на виконання 
розроблених міських програм 
та фінансування бюджетних 
установ. 

Загалом на розгляд депу-
татів виноситиметься більше 
110 питань, з яких традиційно 
левова частка земельних. Для 
їхнього докладного розгляду 
депутати розійшлися працю-
вати по комісіях, при потребі 
залучаючи фахівців виконко-
му міськради.

_______________________________ Едуард БІЛИК.

Шановні інгульчани! Від щирого серця 
вітаю вас із славним ювілеєм –  

50-річчям заснування Інгулецького 
району.

Ваш район – це південні ворота міста, його великий про
мисловий і культурний потенціал.

Ми пишаємося давніми традиціями та вагомими досяг
неннями району, який, поєднуючи півстолітній досвід і найсу
часніші технології, збагачує визначні здобутки рідного міста.

Дорогі земляки, успіхи району – це результат вашої напо
легливої й невтомної праці, завдяки якій він розвивається та 
процвітає. Ви є найбільшою його цінністю.

З кожним роком підвищується соціальноекономічний і 
культурний рівень району, модернізується система охорони 
здоров’я, оновлюються вулиці й проспекти, створюються нові 
куточки відпочинку, умови для комфортного проживання лю
дей. Упевнений, що завдяки нашим спільним зусиллям Інгулець
кий район і надалі буде розбудовуватися та молодіти.

Глибока подяка вам за відданість і любов до рідного краю, 
за невтомну працю!

Бажаю міцного здоров’я, натхнення, миру й добра, щастя й 
благополуччя, родинного тепла, нових успіхів!

Зі святом, шановні інгульчани!
Криворізький міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

Шановні працівники архівних установ 
міста! Щиро вітаю вас  

із професійним святом –  
Днем працівників архівних установ!

Своєю працею ви забезпечуєте надійне збереження й при
множення Національного архівного фонду, який акумулює 
історичні матеріали про події міста, життя багатьох по
колінь його мешканців.

Сподіваюся, що архівісти міста та працівники архівних 
підрозділів криворізьких підприємств й надалі будуть удо
сконалювати професійну майстерність, бездоганно служи
ти суспільству, задовольняти потреби людей у поповненні 
знань про історичне минуле міста, сприяти у вирішенні важ
ливих соціальних питань сьогодення.

Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, радості 
та успіхів!

Криворізький міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

______________________________________________________ Едуард БІЛИК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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g Головна ялинка міста

Новий рік, на старт!

g Актуально

Дім, де прихистять і обігріють 
Свого часу Кривий Ріг першим серед міст України звер-
нув увагу на проблему бездомних людей, відкривши для 
них по вул. Сєченова, 50 Будинок  нічного перебування. 

Стаціонарне його відділення роз-
раховане на 60 ліжок, де бездомні 
люди можуть знайти тимчасовий 
притулок та харчування, де їм допо-
можуть відновити втрачені докумен-
ти, а то й влаштуватися на роботу. 

Нині, коли надворі встановила-
ся морозна погода, у Будинку ніч-
ного перебування вже тиждень як 
облаштований пункт обігріву гро-
мадян. Ось що повідомив редакції 
заступник директора Будинку ніч-
ного перебування Ігор Чабаненко.

– У стаціонарному відділенні на-
шого закладу, де створено всі на-
лежні умови, сьогодні знаходиться 
56 осіб без певного місця проживан-

ня. Крім того, з 15 грудня у нас пра-
цює пункт обігріву громадян, куди 
може зайти погрітися, випити чаю 
кожна людина, а не тільки бездомна. 
Наш заклад знаходиться неподалік 
психоневрологічного диспансеру, 
тож до нас нерідко приходять по-
грітися його відвідувачі. Щодня до 
нас звертається 10-12 чоловік. У нас 
цілодобово працюють черговий, со-
ціальний та медичний працівники, 
які в разі потреби надають грома-
дянам невідкладну допомогу. Якщо 
ж людина потребує спеціалізованої 
медичної допомоги, викликаємо 
карету швидкої допомоги. Досі ви-
падків великого обморожування не 

було. Зараз за бюджетні кошти та за 
сприяння Християнської благодій-
ної місії ми годуємо тільки перебу-
ваючих у стаціонарному відділенні, 
але плануємо годувати й інших лю-
дей, їжу для яких готуватимуть ку-
харі ПНД. Також 20 наших соціаль-
них працівників разом з працівни-
ками міліції ведуть  цілодобове па-
трулювання в Жовтневому районі з 
метою виявлення осіб,  які можуть 
обморозитися чи й замерзнути. Ці-
кава й така статистика: тільки один 
з шести бездомних зголошується 
перебути холоди в Будинку нічно-
го перебування. Більшість з тих, 
хто погоджується заночувати у нас, 
відмовляється помитися, прийняти 
душ.  Та як би там не було, ми готові 
надати кожній людині можливість 
зігрітися, в теплі перебути морози.

Мотрона ПАНОВА.

Морозом і снігом, як і має бути, зустрів Кри-
вий Ріг День Святого Миколая. У цей же день, 
19 грудня, засяяло новорічними вогниками 
головне ялинкове містечко, що розташоване 
навпроти будівлі міського виконкому, – тут 
офіційно відкрили новорічну ялинку.

З танцями й піснями, свят-
ковим концертом відкри-
вали головну ялинку міста. 
Привітав дітвору і  дорослих 
з першим вісником ново-
річних свят – Днем Святого 
Миколая і мер міста Юрій 
Вілкул. Він пообіцяв: ма-
леньким криворіжцям буде 
чим зайнятися на новоріч-
них канікулах, адже в кож-
ному районі міста до цього 
часу відкриють ковзанки.

– Щойно ми відкрили 
«Льодову арену», яка дасть 
нашим дітям можливість за-
йматися зимовими видами 
спорту – фігурним катан-
ням, хокеєм. А цієї зими бу-
де відкрито дев’яносто ков-
занок у всіх районах міста, 

– зазначив міський голова. 
– Сьогоднішнім святом – 
відкриттям головної ялинки 
міста – розпочинається від-
криття ялинкових містечок 
у всіх районах Кривого Рогу.

Родзинкою свята став па-
рад Дідів Морозів, Санта 
Клаусів та Сніговичків.

Нарешті вечір остаточно 
спустився додолу і вогники 
почали майоріти ще яскра-
віше. Тож якщо в когось із 
криворіжців забракне но-
ворічного настрою най-
ближчим часом, завітайте 
до ялинкового містечка. Тут 
можна не тільки набратися 
святкового настрою, але й 
повернутися в дитинство та 
повірити в казку.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Прямий телефон
У вас є запитання до начальника  
Криворізького міського управління МНС  
полковника Олександра Хлівного?

26 грудня (середа) з 10.00 до 11.00 в редакції місь-
кої газети «Червоний гірник» проходитиме «пряма 
телефонна лінія» з начальником управління цивіль-
ного захисту у Кривому Розі Головного територіаль-
ного управління МНС у Дніпропетровській області 
полковником О. А. Хлівним.

Запрошуємо вас, шановні читачі, взяти активну 
участь у спілкуванні з Олександром Азольфовичем. 
Набирайте номер телефону 92-84-09, і головний 
рятівник міста відповість на всі ваші запитання. До 
речі, їх за вказаним телефоном можна адресувати шановному гостю 
редакції і раніше. Всі запитання прийме і передасть Олександру Азоль-
фовичу журналіст «ЧГ».
_____________________________ Микола КРАМАРЕНКО.

g Дитину в родину

Подарунок від Миколая

До маленького Дмитрика Святий Миколай 
прийшов уперше. Щоправда, не тишком-ниш-
ком уночі, а цілком офіційно постукав  удень у 
двері дитячого будинку сімейного типу, в якому 
виховується хлопчик.

Олена Юрченко першою в  
Центрально-Міському райо-
ні заснувала дитячий будинок 
сімейного типу. Сьогодні тут 
ростуть і пізнають світ шестеро 
дітлахів. Саме до них перших  і 
прийшов з подарунками Ми-
колай. Разом з ними вручити 
великий плазмовий телевізор 
та DVD-плеєр, а також солодкі 
дарунки прийшли заступник 
міського голови Валентина Бєр-
лін та інші почесні гості. Тепер 
замість старенького невеликого 
телевізора діти будуть дивити-
ся мультики та фільми на ве-
ликому екрані. До Дня Святого 
Миколая всі 8 таких дитячих 
будинків сімейного типу в на-
шому місті і всі 48 прийомних 
сімей отримали подарунки.

– У Кривому Розі останнім 
часом спостерігається пози-
тивна динаміка, – коментує 
Лариса Хоружева, начальник 
служби у справах дітей викон-
кому міської ради. – Це дуже 
приємна статистика: на сьогод-
нішній день у притулках та ди-
тячих будинках кількість дітей 
зменшилась. Це завдяки тому, 
що йде розширення мережі 
прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу. Зви-
чайно, дитині краще виховува-

тися в родині, ніж у державно-
му закладі.

Про те, яка різниця між 
«приходити додому» і «повер-
татися в дитячий будинок», 
Дмитро і Даня знають добре.

– Для мене все змінилося, 
коли я прийшов сюди, до ма-
ми, – по-дорослому говорить 
дванадцятирічний Дмитро. Це 
перший День Святого Мико-
лая, який він святкує тут. – Ко-
ли виросту, хочу стати справ-
жнім чоловіком і професію ви-
биратиму або пожежника, або 
міліціонера.

Діма не писав нічого Ді-
ду Морозу, а от молодший на 
рік Даня таки відправив «за-
мовлення»: під ялинку чекає 
форму улюбленої футбольної 

команди – «Шахтаря». 
Кожен з цих дітлахів має 
свою історію того, як 
він потрапив до родини 
Юрченко. Про кожну 
дитину мама Олена мо-
же розповідати година-
ми.

– Коли дитина тіль-
ки потрапляє в родину, 
їй багато речей, які для 

всіх нас звичайні та буденні, 
видаються незрозумілими. На-
віть у нових куртках діти пер-
шу ніч хотіли спати, думали, 
мабуть, що відберуть, – гово-
рить Олена Юрченко. – Під по-
душку багато складають різної 
всячини. 

Тим не менше, жінка запев-
няє: отримавши родинне те-
пло, діти починають пізнавати 
світ по-новому. Бо навіть най-
кращий у світі сиротинець не 
замінить дитині сім’ю.

________________ Анна РОДІЧКІНА. Андрій ТРУБІЦИН.
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g  Оголошення

Актуальна тема

g Освітні програми

Щоб Інтернет став для дитини другом
Що таке Інтернет? Це те, до чого не можна торкнутись, взяти руки 
або сховати до кишені, але водночас – це бездонне джерело, де 
кожен із нас може почерпнути щось корисне для себе. В той же час 
Всесвітня мережа доступна і для тих людей, які мають далеко не 
найкращі наміри. 

У віртуальному світі, як і в реальному, міс-
титься чимало небезпек. Тож часом зовсім 
небезпідставно батьки побоюються за своїх 
нащадків, які все більше часу проводять «в он-
лайні». Навчити дітей, як вести себе в Інтернеті, 
використовуючи його для навчання й безпеч-
ного спілкування, покликана освітня програма 
провідного телекомунікаційного провайдера 
компанії ВОЛЯ «Безпечний Інтернет для дітей». 
Програму підтримує в нашому регіоні центр 
«ІDEA», що працює на базі благодійної органі-
зації «Шанс».

Днями у Кривому Розі завершився конкурс 
серед викладачів молодших класів, мета 
якого навчити педагогів допомогти дітям за-
своїти правила поведінки у Всесвітній мережі. 
Педагоги пройшли спеціальні тренінги ВОЛІ, 
ознайомилися із сучасними методичними ма-
теріалами по темі, а потім використали їх на 
практиці під час проведення тематичних за-
нять. Тож тепер кілька сотень учнів початкової 
школи нашого міста впевнено почувають себе 
в Інтернеті і знають багато корисних і цікавих 
для їхнього віку сайтів.

Днями визначали педагогів, котрі викорис-
тали найцікавіші прийоми донесення до дітей 
інформації про правила безпечної поведінки 
в Мережі. Імена переможців оголосили в 41-й 
школі, де й проходив підсумковий форум. Най-
цікавішим виявилось заняття викладача 91-ї 
гімназії Катерини Грудєвої, другу сходинку по-
ділили педагоги з 35-ї школи Тетяна Гізатуліна 
та з 21-ї Людмила Пікіна, а «бронза» дісталася 
викладачам з 17-ї школи Людмилі Маркосян та 
з 118-ї Ользі Амброзяк. Переможці отримали 
дипломи та цінні подарунки. Катерина Грудєва 
отримала 50-відсоткову знижку на користу-
вання послугами телебачення на Інтернет від 
компанії ВОЛЯ протягом шести місяців, всі інші 
учасники – 50-відсоткову знижку на користу-
вання Інтернетом.

– Програма «Безпечний Інтернет для дітей» 
реалізується нашою компанією уже третій рік, 
– говорить директор Криворізького регіональ-
ного підприємства ВОЛІ Олег Пасічник. – Тре-
нінги, присвячені правилам поведінки в Інтер-
неті, загалом пройшли більш як півтори тисячі 
вчителів молодших класів з усієї  України. Пошук 

та запровадження правильних рішень щодо 
Інтернет-безпеки є одним з пріоритетів нашої 
компанії. Адже одними лише антивірусними 
програмами проблему безпеки користувачів 
у Мережі не вирішити. Обов’язково потрібне 
розуміння самих користувачів, передовсім – ді-
тей. Тому ми щиро радіємо, що нашу ініціативу 
підтримали криворізькі педагоги. Відтак за-
гальний рівень Інтернет-безпеки зростає. Тож 
хочу щиро подякувати всім, хто підтримує наш 
проект та допомагає зробити Всесвітню мережу 
безпечною для користувачів.

Фото Андрія ТРУБІЦИНА. 

У коммунистов своя линия –  
защищать интересы народа
Говорят, первое впечатление всегда самое яркое. Ум 
схватывает и анализирует мельчайшие детали. День 
12.12.12 и второй день работы сессии Верховной Рады 
для народного депутата от Коммунистической партии 
Украины Сергея Баландина – повод подвести первые 
итоги, а для читателей-криворожан – прекрасная воз-
можность узнать о работе парламента изнутри.

– Сергей Викторович, подели-
тесь впечатлениями о начале 
работы Верховной Рады. Что 
запомнилось?

– Наглость и нахрапистость 
оппозиции. «Батькивщина» вы-
рядилась в свитера с надписью на 
спине «Свобода політв’язням». А 
вообще – сумбурность этого дня. 
Правда, коммунистов это не ка-
сается. Наша фракция с самого 
утра 12 декабря успела провести 
заседание, так что шли на первое 
заседание Рады уже с четко выра-
ботанным алгоритмом действия 
и представлением, что это будет 
очень непростой день.

Возле Верховной Рады солда-
ты срочной службы старательно 
убирали снег, активистки «Фе-
мен», преодолев забор в челове-
ческий рост, что-то орали. Чего 
хотели и чего добивались – слож-
но сказать. Посинели, бедолаги, 
на морозе, вот и все. Но вот акти-
висты «Свободы» так и не поня-
ли, что они – депутаты, и продол-
жали совершать действия, под-
падающие под статьи Уголовного 
кодекса. У меня даже сложилось 
впечатление, что кто-то закулис-
но ими руководил. Только охрана 
закрыла один подъезд, как они в 
боевом порядке – группами по 10 
человек – перемещались к дру-
гим открытым входам. Отлично 
экипированные – в добротной 
зимней форме, с логотипами 
«Свобода» на одежде, стали вы-
гружать из очень дорогого джи-
па мощные новенькие электро-
генераторы. Видно сразу, что в 

эту силу вкладывают большие 
деньги. И пусть у граждан Украи-
ны не складывается впечатление, 
что это некие бескорыстные ро-
бингуды. Так же слаженно спили-
ли металлический забор вокруг 
Верховной Рады, стали выбивать 
двери, попутно избив и выбив 
зубы солдату-срочнику. Согласи-
тесь, 70 человек тренированных, 
здоровых и организованных ак-
тивистов – это уже маленькая ар-
мия. Хотел бы я увидеть, как они 
будут объяснять матери искале-
ченного солдата, зачем они это 
сделали с ее сыном. Хотя вряд ли 
кто-то из руководителей «Свобо-
ды» задумается о судьбе просто-
го солдатика, его семьи.

– Почему коммунисты под-
держали кандидатуры на пост 
спикера Верховной Рады Рыбака 
и премьер-министра Азарова?

– У нас было 2 варианта. Пер-
вый – в условиях тяжелейшего 
экономического положения в 
государстве, усугубляющегося 
мировым кризисом и многомил-
лиардными долгами, не то что 
недопустимо, а смерти подобно 
было бы отсутствие руководи-
телей двух ветвей власти (зако-
нодательной и исполнительной). 
Для нас особо важно, чтобы пар-
ламент и Кабинет Министров 
как можно быстрее начали свою 
работу и приступили к решению 
важных и неотложных проблем 
нашего государства, в том числе 
выплата зарплат и пенсий. Что 
касаемо персональных кандида-
тур Рыбака и Азарова, то я скажу, 

что других кандидатур никто не 
выдвигал, в том числе и так назы-
ваемая оппозиция.

Второй вариант – мы могли бы 
проявить политическое чисто-
плюйство, зарабатывая дешевый 
авторитет, и не голосовать за вы-
двинутые кандидатуры. Но это 
бы сыграло на руку так называ-
емой оппозиции, в лице партии 
ВО  «Батькивщина», «Удар» и ВО 
«Свобода», которые не набрали 
большинства. Их задача сегодня – 
сорвать работу Верховной Рады и 
не допустить эффективной рабо-
ты Кабинета Министров, и еди-
ная цель – посеять политический 
и экономический хаос, чтобы на 
волне голодных бунтов в 2015 году 
провести совместно с президент-
скими и парламентские выборы, и 
взять всю власть в свои руки. Что 
было бы с простыми украинцами, 
если бы события разворачива-
лись по второму варианту? По-
литическая элита погрязла бы в 
междоусобных войнах, экономи-
кой никто бы не занимался и как 
следствие – экономический кол-
лапс, нищета населения и развал 
государства как такового.

Мы уже жили при «помаран-
чевых» и знаем, чем это оберну-
лось для граждан Украины. А тем 
более нынешняя их команда раз-
бавлена представителями пещер-
ного национализма, всю средне-
вековую дикость которых мы 
ощутили на себе в парламенте.

Хотелось бы особо отметить, 
что они не различают представи-
телей Коммунистической партии 
и Партии регионов. Как высказал-
ся один представитель «Свободы»: 
«Вони є представники російського 
світу». А основная задача украин-
ских «коллаборантов» – это борь-
ба со славянским миром и право-
славием, для того, чтобы расчис-
тить жизненное пространство для 

стран золотого миллиарда.
Скажите, могли бы мы, 

коммунисты, как истинные 
патриоты, поступить иначе?

– Будут ли коммунисты 
с кем-то объединяться в 
большинство?

– Во-первых, согласно по-
следним изменениям в Кон-
ституцию, никакой коали-
ции и большинства в парла-
менте фракции не создают. 
Коммунисты будут иниции-
ровать и голосовать только за 
те законы, которые несут пользу 
нашему народу.

– Телеканалы показали дра-
ку и блокирование трибуны. 
Страшно и очень стыдно за 
Украину…

– В большинстве «праведный 
гнев» и драки – чисто напускное. 
В курилке, в коридорах все депу-
таты, независимо от политической 
принадлежности, мирно беседуют, 
травят анекдоты, смеются…

– Петр Николаевич Симо-
ненко – лидер фракции комму-
нистов в своем выступлении с 
трибуны ВР подчеркнул, что 
у Компартии выработана Ан-
тикризисная программа, на-
правленная на решение проблем 
«маленького украинца». Поддер-
жат ли ее другие партии и депу-
таты?

– Скорее всего, будут сопро-
тивляться. Ведь речь идет о на-
ционализации стратегических 
отраслей и предприятий, выведе-
нии денег из оффшоров, увеличе-
нии ассигнований на социальные 
нужды. Но с гордостью могу ска-
зать, что Коммунистическая пар-
тия никогда не отходила от своих 
принципов. Повторюсь, будем 
голосовать за те законопроекты, 
которые облегчат жизнь украин-
цев, неважно, кто их предложит. 
И будем решительно протесто-

вать против ущемления прав и 
свобод простых людей.

– Криворожский избиратель с 
надеждой смотрит на вас, Сер-
гей Викторович, как на чело-
века, который сможет повли-
ять на острейшую ситуацию – 
увольнение рабочих с ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог»...

 – Я сам до избрания много лет 
работал на «Криворожстали». 
И мне известно положение дел 
на заводе. С лидером профсоюз-
ного комитета «АМКР» мы уже 
обсудили направления наших 
совместных действий. На сегод-
няшний день сделаны депутат-
ские запросы в соответствующие 
органы государственной власти. 
Идет проверка… О ее результа-
тах я позже сообщу.

– Вы уже определились, когда 
и где будете принимать криво-
рожан?

– Раз в месяц я обязательно буду 
вести депутатский прием в Кри-
ворожском горкоме КПУ. О дате 
будет сообщаться в газетах города 
дополнительно. Отмечу, что от-
дельной темой в моей депутатской 
деятельности будет решение ком-
мунальных проблем. Еще во время 
предвыборных встреч с избирате-
лями во дворах жилых домов я по-
обещал, что ни одно обращение не 
оставлю без внимания.

_______________________________________________________________________________________________________ Для «ЧГ» подготовила Дана МАРКОВА.

Сергей Баландин.

Виконком Центрально-Міської  
районної у місті ради оголошує конкурс  

на заміщення вакантних посад:
– головного спеціаліста, юриста юридичного 

відділу (тимчасова вакансія, на період відпустки 
по догляду за дитиною);

– головного спеціаліста відділу ведення Дер-
жавного реєстру виборців (тимчасова вакансія 
на період відпустки по догляду за дитиною);

– головного спеціаліста сектору по обробці 
службових документів і протокольної роботи 
загального відділу (тимчасова вакансія на період 
відпустки по догляду за дитиною);

– провідного спеціаліста відділу автоматизо-
ваної обробки інформації та контролю за призна-
ченням соціальних виплат управління праці та со-
ціального захисту населення (тимчасова вакансія 
на період відпустки по догляду за дитиною).

Вимоги до претендентів: громадянство 
України, освіта повна вища відповідного про-
фесійного спрямування, за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне 
володіння державною мовою, навички роботи з 
комп’ютером та оргтехнікою.

На посади головних спеціалістів: стаж роботи 
за фахом на службі в органах місцевого самовря-
дування та державній службі на посаді провідно-
го спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи 
за фахом в інших сферах не менше 3 років.

На посаду провідного спеціаліста: стаж роботи за 
фахом на службі в органах місцевого самовряду-
вання або державній службі на посаді спеціаліста I 
чи II категорій не менше 1 року, або стаж роботи за 
фахом в інших сферах управління не менше 2 років.

Заяви до конкурсної комісії приймаються про-
тягом 30 днів з дня опублікування оголошення за 
адресою: м.Кривий Ріг, вул. Леніна, 27, каб.419.

За інформацією звертатись за телефо-
ном: 90-07-46.
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Криворізькі міські електричні мережі 
ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» 

ПОВІДОМЛЯЮТЬ,  

що для проведення ремонтних робіт в 
період з 2.01.2013 р. по 4.01.2013 р.   мож-
ливі тимчасові (з 9.00 до 17.00) відклю-
чення ел. енергії на вулицях:

Шмідта,  12-55, 10-92,  Гризодубової 2-50, 1-30,  Батьківщини, 105-
129; 106-130,  Промислова, 101-125; 74-94,  Лобачевського, 53-97; 88-
132,  Південна, 93-109;  118-132,  Чаплигіна, 93-125; 98-132,  Ковров-
ська, 102-128; 105-131;  Кубинська, 52-70; 45; 51-69; 69-1; 72-106;  69а; 
71-103,  Я.Купали 59-1; 61-1; 61-2; 63-77; 56-74;  74-1; 76-104; 60; 79а; 
79-109, 110а-162; 113-161,   Літке, 56-70; 53-63а; 63б,  122-136; 113-129,  
Малоархангельська, 14-24; 15-25,  113-155,  Петриківська, 60,  Лугова, 
87-а; 1а; 2; 3а; 5а; 11а; 15а; 17а; 47-85; 4-30; 89-121; 72-106,  Муромська, 
2-36; 1-55,  Ст. більшовиків, 51; 54; 56; 65; 67,  Лафарга, 2-58; 1-63; 24а; 
12а; 13а; 23а,  Липецька, 1-43; 2-60; 28а; 8а; 12а; 16а; 20а;  пер.Лікар-
ський, 2-34;  12;  9а;  13а;  15а;  17а;  27;  15; 17; 1; 74,  Грушевського, 22-
28; 23, 25; 3; 5; 7,  Косарева, 115-239; 98-228; 178,  Харцизька, 65--151; 
100-192; 153-197;  194-240,  Дідро, 28; 70; 27-69, 15а; 71-73; 72-74,  Ди-
шинського, 47-61,  Калінінградська, 14-21а,  Футбольна, 2-48; 50; 1-65,  
Софіївська, 2-6; 12-34; 38; 1-37а;  Вакуленчука, 2-42; 1-47,  Кириленка, 
62-114,  Шепетівська, 68-110; 65-109; 88,  Заньковецької, 74-108; 73-
107,  Щоголева, 41-47; 32-44; 35,  Південна, 11-39а; 26-52а; 24,  Бли-
нова, 2-34; 1-21,  Гашека, 2-26; 30-38; 1-23; 26б; 28; 28б; 30а,  Тіпанова, 
2-22; 1-11,  Батуринська, 87,  Вінницька, 5-51; 4-64,  Бурятська, 1-19; 
2-20,  Веселопільська, 15а,  Вечірньокутська, 2-50,  Пензенська, 46,  
Сечєнова, 20-26, 13-39,  Богдана Хмельницького, 22-30, 1-29,  пров.
Олега Кошового, 2-59,  вул.Матросова, 122-138,  Казахська,  5, 19-25,  
пров.Радянський, 6-16,  вул.Ударна, 103-115,  Верещинського, 2-32,  
Короленка, 1-29, 16-46.

Просимо  вибачення  за викликані незручності.

24.01.2013 о 15.00 в залі засідань виконкому Жовтневої районної у місті 
ради відбудуться громадські слухання з обговорення детального плану те-
риторії: «Розміщення земельної ділянки для ведення садівництва по вул. Кро-
пивницького в Жовтневому районі».

Детальний план території розроблений ПП «Арх-Іон» (ліцензія АВ № 488618 від 
6.11.2009 р., діє до 6.11.2014 р.). Підставою для розроблення вищезазначеної доку-
ментації є рішення Криворізької міської ради від 22.08.2012 № 1322 «Про розробку 
детальних планів території».

Детальним планом території запроектована земельна ділянка площею 0,0613 
га для ведення садівництва. Проектована земельна ділянка розташована в межах 
сельбищної зони, у кварталі індивідуальної забудови Жовтневого району, не пере-
дана в оренду або власність.

Детальний план території погоджений згідно з вимогами чинного законодавства 
України.

З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним матеріалом, мо-
жете ознайомитись в управлінні містобудування і архітектури виконкому міської 
ради, каб. 518, тел. 74-37-65, пл. Радянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної документації пропо-
нуємо надавати в управління організаційно-протокольної роботи виконкому міськ-
ради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 50101) до 23.01.2013.

18.01.2013 о 16.30 в залі засідань виконкому Центрально-Міської районної 
у місті ради відбудуться громадські слухання з обговорення детального пла-
ну території: «Розміщення базової станції зв’язку приватного акціонерного 
товариства «Київстар» у с. Рахманівка м. Кривого Рогу».

Детальний план території розроблений ДП «ДПІ «Кривбаспроект» (ліцензія АВ  
№ 488626 від 12.11.2009 р., діє до 12.11.2014 р.). Підставою для розроблення вище-
зазначеної документації є рішення Криворізької міської ради від 27.06.2012 № 1189 
«Про розробку детальних планів території».

Детальним планом території запроектована земельна ділянка площею 0,2500 га 
під будівництво базової станції зв’язку за рахунок земель не наданих у власність 
чи користування. Земельна ділянка, що підлягає відведенню під базову станцію 
зв’язку, відноситься за своїм функціональним призначенням до житлової терито-
рії садибного типу. Обмеженням у використанні земельної ділянки, що відводить-
ся для обслуговування базової станції зв’язку є зона обмеження забудови з макси-
мальним радіусом 96,61 м на висоті 54 м.

Детальний план території погоджений згідно з вимогами чинного законодавства 
України.

З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним матеріалом, мо-
жете ознайомитись в управлінні містобудування і архітектури виконкому міської 
ради, каб. 518, тел. 74-37-65, пл. Радянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної документації пропо-
нуємо надавати в управління організаційно-протокольної роботи виконкому міськ-
ради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 50101) до 17.01.2013.

Для дотримання природоохоронного законодавства України ДП «Криворізька теплоцентраль» 
необхідно отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На балансі підприємства знаходиться 
6 опалювальних котельних, обладнаних 
12 паровими та 19 водогрійними котла-
ми. Крім того, на балансі підприємства 
знаходяться служба ремонтів, служба ме-
ханізації і транспорту на Північний, Схід-
ний і Південний експлуатаційні райони. 
Проммайданчики підприємства розта-
шовані за наступними адресами: котло-
турбінний цех, служба ремонтів, Північ-
ний експлуатаційний район (Жовтневий 
район, вул. Електрична, 1); котельня № 2 
(Саксаганський район, проммайданчик 
шахта «Артем-2»); котельня № 3, Східний 
експлуатаційний район (Саксаганський 
район, мікрорайон Гірницький); котель-
ня № 4 (Жовтневий район, мікрорайон 

Зарічний); котельня № 5 (Саксаганський 
район, район Криворізького заводу гір-
ничого обладнання); котельня № 6 (Ін-
гулецький район, проммайданчик ГЗКа 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»); служба 
механізації і транспорту (Жовтневий ра-
йон, вул. Електрична, 5); Південний екс-
плуатаційний район (Інгулецький район, 
вул. Ярославська, 2-А).

В результаті обстеження стаціонарних 
джерел викидів ДП «Криворізька тепло-
централь» і подальшого розрахунку кіль-
кості забруднюючих речовин встановле-
но, що в атмосферне повітря надійшло 24 
найменування забруднюючих речовин 
– 406,274 т/рік, 3 найменування парни-
кових газів – 447951,722 т/рік, 1 найме-

нування важких металів – 0,00076 т/рік, а 
загальна їх кількість складає 448357,997 
т/рік.

Приземні концентрації в атмосфер-
ному повітрі на межах проммайданчиків 
підприємства та найближчих до них жит-
лових забудов на існуюче положення і на 
перспективу не перевищують гранично 
допустимих концентрацій.

ДП «Криворізька теплоцентраль» і на-
далі зобов’язується експлуатувати устат-
кування з дотриманням природоохорон-
ного законодавства України.

У разі виникнення зауважень або про-
позицій необхідно звертатись до управ-
ління екології Криворізького міськви-
конкому за тел. 74-56-41, 92-13-63.

Заява про наміри
Планована діяльність передбачена в Жовтневому районі м. Кривого Рогу Дніпропетров-
ської області на західній окраїні міста, та полягає у будівництві та експлуатації притулку 
для тварин. Замовником проекту є КП «Сансервіс».

Метою діяльності притулку для тварин 
є регуляція кількості безпритульних собак 
у місті, створення сприятливих умов для 
спів існування людей та тварин, та недо-
пущення широкомасштабного розповсю-
дження інфекційних хвороб серед тварин.

Технологічний процес у притулку для 
тварин прийнятий на основі методу «відлов-
стерилізація-повернення». Здорові та не-
агресивні тварини випускаються у колишнє 
середовище існування. На території притул-
ку для тварин передбачається розташувати 
технологічні будівлі: карантинне відділення, 
вольєри на 200 тварин, санпропускник, вете-
ринарний блок, господарський блок, а також 
будівлі та споруди інженерного забезпечен-
ня: відділення утилізації, закрита стоянка на 
три автомобілі з мийкою та дезинфекцією 
автомобілів, комплекси очисних споруд стіч-
них вод та поверхневого стоку, резервуар 
очищеної води з насосною станцією, транс-
форматорна електропідстанція, майданчик 
для сміттєвих контейнерів.

Персонал притулку для тварин стано-
вить 30 робітників.

Будівництво буде носити короткочасний 
характер (21,5 місяців), після закінчення 
терміну будівництва вплив будівельних 
робіт на навколишнє середовище припи-
няється.

На попередніх етапах проектування ор-
ганами державної виконавчої влади та екс-
плуатуючими організаціями обмеження по 

відношенню до планової діяльності не вису-
валися. Проведення спеціальної еколого-ін-
женерної підготовки та заходів щодо захисту 
території для здійснення планової діяльності 
не потрібно. В атмосферне повітря джерела-
ми викидів притулку для тварин (опалюваль-
ні котли, газові водонагрівачі, утилізатор, ав-
тотранспорт) викидатимуться забруднюючі 
речовини в обсязі 252,863 т/рік, у тому числі 
парникові гази в обсязі 252,143 т/рік. Вплив 
планованої діяльності на водне середови-
ще визначається споживанням води питної 
якості в об’ємі 13,178 куб. м/добу (4809,97 куб. 
м/рік), утворенням господарсько-побутових 
стічних вод в об’ємі 7,054 куб. м/добу (2574,71 
куб. м/рік), а також утворенням виробни-
чих стічних вод в об’ємі 6,124 куб. м/добу 
(2235,26 куб. м /рік). Господарсько-побутові 
стічні води та виробничі стічні води направ-
ляються для очищення на плановані очисні 
споруди господарсько-побутових стічних 
вод. Поверхневий стік з території притулку 
для тварин направляється для очищення на 
плановані очисні споруди зливових вод. В 
якості територіального базису для притулку 
для тварин передбачається використовувати 
земельну ділянку площею 1,2 га. З території 
ділянки знімається родючий шар грунту по-
тужністю 0,3 м в об’ємі 3670 куб. м. Родючий 
шар грунту в повному обсязі використову-
ється для благоустрою території притулку 
для тварин.

На стан здоров’я і захворюваність, умо-

ви життєдіяльності 
місцевого насе-
лення реалізація 
планованої діяльності не впливає. Діяль-
ність прилеглих промислових і цивільних 
об’єктів, їх експлуатаційна надійність та 
збереження забезпечуються.

В ході експлуатації притулку для тварин 
утворюються промислові відходи: лампи 
ртутьвмісні відпрацьовані, відпрацьовані 
акумуляторні батареї, відпрацьовані нафто-
сорбуючі бони, відпрацьований сорбент 
фільтрів, осад очисних споруд поверхнево-
го стоку, уловлені нафтопродукти очисних 
споруд гаражу, осад очисних споруд гаражу, 
шлам септика, залишок нелеткій утилізатору, 
відходи прибирання вольєрів, а також тверді 
побутові відходи. Відходи виробництва пе-
редбачено передавати спеціалізованим під-
приємствам для утилізації. У ході будівництва 
утворюються будівельні відходи: залишки 
розчинів, залишки асфальту та суміші асфаль-
тобетонної, бій цегли, залишки покрівельних 
матеріалів, бій виробів з кераміки, залишки 
лінолеуму, залишки ізоляційних матеріалів, 
лом металевий, відходи лісоматеріалів, тара 
з-під лакофарбових матеріалів, вийнятий 
грунт, а також тверді побутові відходи. Буді-
вельні відходи передбачено передавати спе-
ціалізованим підприємствам для утилізації.

Ознайомлення з матеріалами проекту і 
ОВНС за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Дзер-
жинського, 15, КП «Сансервіс».

g  Громадські слухання

Незалежна оцінка
майна та майнових прав:

ТОВАРНА БІРЖА «БАЗИС»

Послуги 
адвоката
ТЕЛ. 067-4593255.

– квартира – 350 грн.;
– приватний будинок – 550 грн.;
– гараж – 450 грн.;
– автотранспорт – 200-500 грн.ТЕЛ. 401-42-09, 096-2488831.

Для пенсіонерів – знижка!

До уваги  
мешканців  
м. Кривого Рогу

Релігійна громада Свідків 
Єгови в Інгулецькому районі 
міста Кривий Ріг, розташована 
по вул. Алуштинська, 10 в Ін-
гулецькому районі м. Кривого 
Рогу має наміри отримати до-
звіл на викиди забруднюючих 
речовин при експлуатації топ-
кової. В результаті обстеження 
джерела викиду з наступним 
розрахунком кількості забруд-
нюючих речовин, встановлено, 
що від цього джерела в атмос-
ферне повітря надходить 2 на-
йменування найбільш поши-
рених забруднюючих речовин: 
оксиди азоту (в перерахунку 
на діоксид азоту) в кількості 
0,0042 т/рік, оксид вуглецю – 
0,0048 т/рік, в загальній кіль-
кості 0,009 т/рік. Загальна кіль-
кість забруднюючих речовин, 
які викидаються в атмосферне 
повітря складає 0,009 т/рік.

Релігійна громада Свідків Єго-
ви в Інгулецькому районі міста 
Кривий Ріг зобов’язується дотри-
муватись природоохоронного 
законодавства при експлуатації 
джерел викидів забруднюючих 
речовин.

З питаннями та побажаннями 
про наміри Релігійної громади 
Свідків Єгови в Інгулецькому ра-
йоні міста Кривий Ріг отримати 
дозвіл на викиди можна зверта-
тись до управління екології ви-
конкому Криворізької міської 
ради за адресою: м. Кривий Ріг, 
пл. Радянська, 1, тел. (0564) 74-56-
41, 92-13-63.

Заява про екологічні наслідки діяльності
Метою діяльності притулку для тварин в м. Кривому Розі, що планується розмістити 
в Жовтневому районі на західній окраїні міста, є регуляція кількості безпритульних 
тварин у місті, створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, та недо-
пущення широкомасштабного розповсюдження інфекційних хвороб серед тварин.

Для зменшення впливу запланованої ді-
яльності на навколишнє середовище проектом 
передбачено заходи щодо забезпечення норма-
тивного стану навколишнього середовища:

– заходи щодо зниження рівня звуку;
– збір стічних вод і їх очищення та знезара-

ження на планованих очисних спорудах 
господарсько-побутових стічних вод;

– попереднє очищення виробничих стіч-
них вод гаража на планованих локальних 
очисних спорудах гаража;

– збір поверхневого стоку з території при-
тулку для тварин і його очищення на пла-
нованих очисних спорудах зливових вод;

– використання очищеної води для ви-
робничих потреб (миття автомобілів, 
прибирання вольєрів) – застосування 
оборотного циклу водопостачання;

– організація газонів з багаторічних трав;
– організований збір, зберігання, утиліза-

ція та інші операції щодо поводження з 
відходами виробництва, що утворюють-
ся в ході планованої діяльності.

В атмосферне повітря джерелами викидів 
притулку для тварин (опалювальні котли, га-
зові водонагрівачі, утилізатор, автотранспорт) 
викидатимуться забруднюючі речовини в об-
сязі 252,863 т/рік, у тому числі парникові гази 
в обсязі 252,143 т/рік. Розрахункові макси-
мальні приземні концентрації забруднюючих 
речовин в розглянутому районі не перевищу-
ють гранично допустимих значень.

Вплив планованої діяльності на водне се-
редовище визначається споживанням води 
питної якості в об’ємі 13,178 куб. м/добу 
(4809,97 куб. м/рік), утворенням господар-
сько-побутових стічних вод в об’ємі 7,054 куб. 
м/добу (2574,71 куб. м/рік), а також утворен-
ням виробничих стічних вод в об’ємі 6,124 
куб. м/добу (2235,26 куб. м/рік).

В якості територіального базису для при-
тулку для тварин передбачається використову-
вати земельну ділянку площею 1,2 га. З території 
ділянки знімається родючий шар грунту в об’ємі 
3670 куб. м. Родючий шар грунту в повному об-
сязі використовується для благоустрою тери-
торії притулку для тварин.

На стан здоров’я і захворюваність, умови 
життєдіяльності місцевого населення реалі-
зація планованої діяльності не впливає. Ді-
яльність прилеглих промислових і цивільних 
об’єктів, їх експлуатаційна надійність та збе-
реження забезпечуються.

Будівництво буде носити короткочасний 
характер (21,5 місяців), після закінчення тер-
міну будівництва вплив будівельних робіт на 
навколишнє середовище припиняється.

Ризик впливу планової діяльності на 
здоров’я населення від забруднення атмос-
ферного повітря оцінюється як вкрай малий, 
планована діяльність прийнята. Екологічний 
ризик планової діяльності відсутній.

Адміністрація комунального підприєм-
ства «Сансервіс» зобов’язується забезпечити 
здійснення проектних рішень у відповідності 
з екологічними і законодавчими та підзакон-
ними актами України на всіх етапах будівни-
цтва та експлуатації об’єктів проектованої 
діяльності.

Громадські слухання з питань реалізації 
проекту будуть проводитись 25.12.2012 о 
13.00 за адресою: Кривий Ріг, вул. Бикова, 6г.

Адреса звернення громадян: пр. Дзержин-
ського, 15/15, КП «Сансервіс».

З усіх виникаючих питань телефонувати – 
64-22-26.

КП «Сансервіс» для дотримання природо-
охоронного законодавства має намір отрима-
ти дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
від запроектованих джерел викидів.

З пропозиціями та скаргами звертатись до управління екології виконкому Криво-
різької міської ради за адресою: пл. Радянська, 1, м. Кривий Ріг, тел. 74-56-41, 92-13-63.

До уваги мешканців м. Кривого Рогу
ТОВ «Уніпласт», розташований в промисловій зоні по вул. 

Домобудівельна, 8 в Дзержинському районі м. Кривого Рогу, 
має наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин при експлуатації ліній електрохімічного цинкування та 
пластифікації дроту. В результаті обстеження джерел вики-
дів з наступним розрахунком кількості забруднюючих речо-
вин, встановлено, що від цих джерел в атмосферне повітря 
надходить 2 найменування небезпечних забруднюючих ре-
човин: цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) – 0,041 
т/рік, вініл хлористий – 0,001 т/рік, в загальній кількості 
0,042 т/рік, 2 найменування інших забруднюючих речовин, 

присутніх в викидах: натрію гідрооксид – 0,046 т/рік, кислота 
борна – 0,016 т/рік, в загальній кількості 0,062 т/рік. Загальна 
кількість забруднюючих речовин, які викидаються в атмос-
ферне повітря складає 0,104 т/рік.

ТОВ «Уніпласт» зобов’язується дотримуватись природо-
охоронного законодавства при експлуатації джерел викидів 
забруднюючих речовин.

З питаннями та побажаннями про наміри ТОВ «Уніпласт» 
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.

Реклама. Оголошення
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До уваги суб’єктів господарювання!
Відповідно до п 4.1. Положення про порядок 

оформлення оренди об’єктів комунальної влас-
ності міста, затвердженого рішенням міської ради 
від 23.11.2011 №726, Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні», комісією щодо проведення 
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
– суб’єктів господарювання для проведення неза-
лежної оцінки майна комунальної власності міста 
та спеціалізованих організацій для надання послуг 
з його продажу, 11.12.2012 визначено суб’єктів, які 
будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
майна комунальної власності міста для подальшої 
оренди протягом 2013 року:

1. Щодо виконання незалежної оцінки для по-
дальшої оренди об’єктів нерухомого кому-
нального майна визначено переможців наступ-
них суб’єктів господарювання – суб’єктів оціночної 
діяльності: 1. КП ДОР «Криворізьке бюро технічної 
інвентаризації». 2. ТОВ «МАМУЛЬЧИК І К». 3. ТОВ 
«ОЦІНОЧНА ФІРМА «ПОГЛЯД». 4. ТОВ «ДОБРОБУТ». 
5. ТОВ «Інвест-Кривбас-Експерт». 6. ФОП Оганесян 
Н.Ю. 7. ТОВ «ПРОМЕКСПЕРТ».

2. Щодо виконання оцінки для подальшої орен-
ди окремого індивідуально визначеного ко-
мунального майна: обладнання, машини, 
дорожні транспортні засоби тощо (за одини-
цю), визначено переможців наступних суб’єктів госпо-
дарювання – суб’єктів оціночної діяльності: 1. ТОВ «МА-
МУЛЬЧИК І К». 2. ТОВ «ОЦІНОЧНА ФІРМА «ПОГЛЯД». 3. ТОВ 
«ДОБРОБУТ». 4. ТОВ «Інвест-Кривбас-Експерт». 5. ФОП 
Оганесян Н.Ю. 6. ТОВ «ПРОМЕКСПЕРТ».

3. Щодо виконання оцінки для подальшої орен-
ди цілісного майнового комплексу визначено 
переможців наступних суб’єктів господарювання 
– суб’єктів оціночної діяльності: 1. ТОВ «ОЦІНОЧНА 
ФІРМА «ПОГЛЯД». 2. ТОВ «Інвест-Кривбас-Експерт». 
3. ТОВ «ПРОМЕКСПЕРТ».

4. Щодо виконання оцінки для подальшої 
оренди об’єктів незавершеного будівництва 
визна  чено переможців наступних суб’єктів гос-
подарювання – суб’єктів оціночної діяльності: 1. 
ТОВ «МАМУЛЬЧИК І К». 2. ТОВ «ОЦІНОЧНА ФІРМА 
«ПОГЛЯД». 3. ТОВ «ДОБРОБУТ». 4. ТОВ «Інвест-Крив-
бас-Експерт». 5. ФОП Оганесян Н.Ю. 6. ТОВ «ПРОМ-
ЕКСПЕРТ».

До уваги суб’єктів господарювання!
 Відповідно до рішення виконкому міської ради від 

20.09.2006 № 614 «Про затвердження Положення про 
конкурсний відбір страховиків орендованих об’єктів 
комунальної власності міста», 14.12.2012 року ко-
місією було проведено конкурс, за результатами 
якого право на страхування орендованих об’єктів 
комунальної власності міста протягом 2013 року 
мають 13 страхових компаній – учасників конкур-
су: 1. Приватне акціонерне товариство «Акціонерна 
страхова компанія «ІНГО Україна». 2. Приватне ак-
ціонерне товариство «Страхова компанія «Дніпро». 
3. Публічне акціонерне товариство «Українська СК 
«Гарант-Авто». 4. Приватне акціонерне товариство 
«Страхова група «ТАС». 5. Публічне акціонерне то-

вариство «Страхова компанія «Країна». 6. Приват-
не акціонерне товариство «Київський страховий 
дім». 7. Товариство з додатковою відповідальністю 
«Страхове товариство з додатковою відповідаль-
ністю «Глобус». 8. Товариство з додатковою відпо-
відальністю «Страхове товариство «Домінанта». 9. 
Приватне акціонерне товариство «Страхова ком-
панія «Українська страхова група». 10. Приват не ак-
ціонерне товариство «Українська акціонерна страхова 
компанія «АСКА». 11. Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «АХА Страхування». 12. Приватне 
акціонерне товариство «Українська пожежно-стра-
хова компанія». 13. Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «ПЗУ Україна».

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

№
з/п

Балансоутри-
мувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування Місцезна-
ходження

Загальна 
площа, м2 

Вартість  
майна за 

незалежною 
оцінкою, грн.

Макси-
мально 
можли-

вий строк 
оренди

Мета використання

1 КУ «Центр пер-
винної медико-
санітарної допо-
моги №5»

Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Вул.Орджо-
нікідзе,  2

3,0 4389,0 Станом 
на 12.11.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі 
друкованою продукцією 
іноземними мовами, 
продовольчими та кан-
целярськими товарами

2 МЗК «Народний 
дім»

Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 2 поверх окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Вул.Орджо-
нікідзе, 52

106,1 168947,0 Станом 
на 02.11.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення студії з 
танців, погодинно, згід-
но з графіком

3 КП «Міський тро-
лейбус»

Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Вул.Плано-
ва, 2

35,6 38680,0 Станом 
на 07.11.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі 
продовольчими това-
рами

4 УКВМ Нежиле приміщення, вбудо-
ване в окремо розташовану 
одноповерхову нежилу бу-
дівлю

Вул.Глинки,  
12а

43,9 35214,0 Станом 
на 28.11.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення худож-
ньої майстерні

5 УКВМ Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Вул.Леніна, 
60

312,0 492701,0 Станом 
на 21.11.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення службо-
вих приміщень держав-
ної установи

6 УКВМ Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 2 поверх окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Пр. Миру, 
24

389,3 740623,0 Станом 
на 24.11.2011

2 роки  
11 місяців

Під розміщення службо-
вих приміщень держав-
ної установи

7 УКВМ Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Вул. Вах-
тангова, 6а

118,1 103285,0 Станом 
на 13.11.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення складу

8 УКВМ Окремо розташована нежи-
ла будівля

Вул.Леніна, 
15д

62,2 51965,0 Станом 
на 17.11.2011

2 роки  
11 місяців

Під розміщення гаража

9 УКВМ Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 4 поверх окремо роз-
ташованої нежилої будівлі

Вул. ХХІІ 
Партз’їзду, 

41

12,8 18107,0 Станом 
на 19.10.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу 
громадської організації

10 КПМНЗ «Криво-
різька міська 
музична школа 
№12»

Нежиле приміщення, вбу-
доване у 1 поверх, та підвал 
окремо розташованої нежи-
лої будівлі

Вул.Ухтом-
ського, 29а

73,1 78428,0 Станом 
на 01.11.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення виробни-
чих потреб комунального 
підприємства (теплороз-
подільчого пункту)

Заяви про оренду зазначених об’єктів при-
ймаються відділом дозвільно-погоджувальних 
процедур виконкому міської ради протягом 10 
робочих днів після опублікування оголошення в 
міській комунальній газеті «Червоний гірник». 
У разі надходження двох і більше заяв на один 
об’єкт оренди, орендодавцем буде оголоше-
но конкурс на право його оренди відповідно до 

абз.3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна» та рішення 
міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвер-
дження Положення про порядок оформлення 
оренди об’єктів комунальної власності міста».

Довідки можна отримати  в  управлінні комуналь-
ної власності міста виконкому міської ради (пл. Ра-
дянська, 1, кімн. 361, 360,  тел.: 74-49-29,  74-43-97).

Запрошуємо до конкурсу!
Управління комунальної власності міста виконкому міськради запрошує 

суб’єктів господарювання усіх форм власності взяти участь у конкурсі на пра-
во укладення договору оренди об’єкта  комунальної власності міста:

– нежиле приміщення загальною площею 31,0 м2, вбудоване у 1 поверх окре-
мо розташованої нежилої будівлі на вул. Жовтневій,12в, балансоутриму-
вач – управління комунальної власності міста виконкому міської ради.

 Істотні умови конкурсу: найбільший відсоток розміру орендної плати 
до вартості об’єкта, визначеної експертним шляхом, порівняно зі стартовим;  
ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відпо-
відно до видів діяльності; належне утримання об’єкта оренди; найбільший 
розмір загальної вартості робіт з відновлення експлуатаційного стану об’єкта; 
створення та збереження  нових робочих місць; створення безпечних та не-
шкідливих норм експлуатації об’єкта і умов праці; ужиття заходів для захисту 
навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуа-
тації об’єкта; своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати з ураху-
ванням індексу інфляції;  забезпечення страхування об’єкта оренди на весь 
період оренди, пожежної безпеки та його охорони;  оформлення документів 
про сплату за землю, на якій розташований об’єкт оренди; без права передачі 
в суборенду.

Кінцевий термін прийняття заяв та конкурсної документації – 2.01.2013 
року.

Дата, час  та місце проведення конкурсу  –    4.01.2013  року  о  14.00,   
кімната  246  виконкому міської ради    (пл. Радянська, 1).

Учасникам конкурсу  необхідно надати до конкурсної  комісії  заяву на 
участь у конкурсі, пропозиції щодо використання об’єкта, запечатані у кон-
верті з написом «На конкурс»,  та належним чином оформлену  конкурсну  
документацію. Довідки щодо оформлення конкурсної  документації  можна 
отримати  в  управлінні комунальної власності міста виконкому міської ради 
(пл. Радянська, 1, кімн. 361, 360, тел. 74-49-29, 74-43-97).

Конкурсна комісія.

К сведению  
владельцев  
частных домов

На основании приказа Ми-
нистерства регионального 

развития № 91 от 24.06.2011 

появилась воз-
можность ввода в 

эксплуатацию и уза-
конения самовольно 
построенных жилых 

домов, хозяйственных 
построек и общест-

венных зданий через 
ГАСК.

ЧП «Архитектурное бюро 
«Брама» выполняет все виды про-
ектных работ, а также оказывает 
помощь в оформлении докумен-
тов по приватизации земельных 
участков, получении гос. актов на 
земельные участки и получении 
кадастровых номеров.
Обращаться по адресу: ул. 
Харитонова, 1а, офис 226, ЧП 
«Архитектурное бюро «Брама», 
тел. 409-61-98, 097-3298478.

Лицензия – серия АВ № 555225  
от 26 августа 2010 г.  
по 26 августа 2015 г.

g  Реклама

g  Офіційно

Про результати проведення публічних слухань
Відповідно до розпорядження міського голо-

ви у Єдиному дозвільному центрі м. Кривого Рогу 
(50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) 18.12.2012 
відбулись публічні слухання з обговорення проек-
ту рішення виконкому міської ради «Про прове-
дення конкурсу з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту загального 
користування в м. Кривому Розі» та аналізу його 
регуляторного впливу. 

У слуханнях брали участь: депутати міської та 
районних у місті рад, члени міської галузевої ради 
підприємців з питань діяльності у сфері транспорту 
і зв’язку, мешканці міста, суб’єкти господарюван-
ня, керівники структурних підрозділів виконкому 
міської та районних у місті рад та засобів масової 
інформації.

Прийняття цього регуляторного акта перед-
бачає затвердження умов конкурсу з визначення 
суб’єкта господарювання для  виконання функцій 
з організації та управління рухом пасажирського 
транспорту та підготовки інформації про роботу 
перевізників, що забезпечить здійснення постій-
ного контролю виконкомом міської ради як орга-
нізатором та суб’єктами господарювання – переві-
зниками за роботою водіїв на міських маршрутах 
загального користування в м. Кривому Розі, на-
дасть можливість організатору проводити конкур-
си та визначати на конкурсних засадах суб’єктів 

господарювання, здатних забезпечувати якісну  
підготовку інформації про роботу перевізників з 
використанням GPS-систем.

В ході слухань було проінформовано про очіку-
вані результати унаслідок прийняття регулятор-
ного акта – рішення виконкому міської ради «Про 
проведення конкурсу з організації та управління 
рухом міського пасажирського транспорту загаль-
ного користування в м. Кривому Розі» та аналізу 
його регуляторного впливу, а саме:  

– підвищення якості та комфортності переве-
зень;

– підвищення безпеки перевезень;
– збереження контролю організатора пере-

везень за роботою перевізників на міських 
маршрутах загального користування;

– виконання перевізниками затвердженого роз-
кладу руху;

– дотримання перевізниками умов перевезень.
За результатами обговорення відділом тран-

спорту і зв’язку виконкому міської ради було при-
йнято рішення про доцільність проведення до-
даткової фахової зустрічі, за участю представників 
відділу ДАІ, міської галузевої ради підприємців з 
питань транспорту і зв’язку, суб’єктів господарю-
вання – автоперевізників, для розгляду пропози-
цій, наданих під час проведення публічних слухань 
до зазначеного проекту рішення. 

Відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА!
24.12.2012 з 10.00 до 16.00 виконком Саксаганської районної у місті ради проводить «День 

прямого телефону» з питань захисту прав споживачів. 
Відповіді на всі запитання, які у вас виникають при придбанні товарів або замовленні послуг, 

ви можете отримати за телефоном 64-32-25.

Публічна інформація
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Реклама. Оголошення

№ 1668. 2-комн. квартиру со «све-
жим евроремонтом» и мебелью по 
ул. Буденного, 13: 3/5, рядом парк, 
напротив магазина «Мир кафеля», 
не над дорогой, магазины, садик, 
школа, остановки рядом. Тел. 097-
1880439, 096-4723677.

№ 1681. Стиральную машинку 
«INDESIT», 850 грн., торг. Тел. 097-
3669155.

№ 1611. А/м «Волга-31029», один 
хозяин. Тел. 096-7697610.

№ 1692. Очень дорого! Цена 
договорная. Старинные награ-
ды, знаки, документы на них. 
Кинокамеру «Красногорск-3», 
объективы, фотоаппараты, 
монеты, иконы, фарфоровые 
статуэтки, картины, часы, ста-
туэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое се-
ребро, корал. бусы, старин. 
книги, мебель, люстры, бивни 
мамонта, моржа, кашалота (из-
делия), ТВ, радио до 1955 г. Ни-
велир, теодолит. Тел. 401-17-42, 
063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 1693. Фотоаппараты: «Нар-
цисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
200 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн., «Киев-
88» – 300 грн., «Лейка» – от 1000 
грн., «Друг» – 200 грн., «Искра» 
– 200 грн., «ФЭД» – 100 грн., 
«Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» и 
«Алмаз» – 200 грн. ОБЪЕКТИВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн., «Руссар» 
– 250 грн., «Калейнар-3» – 300 
грн., «Вега-28» – 300 грн., «Гели-
ос-40» – 300 грн., «Юпитер» (3, 9, 
11, 12) от 150 до 650 грн., «Карл 
Цейс», «Пентакон», «Пан Ко-
лор», «Волна» и «Мир» – 350 грн. 
и др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 
066-1761807, 097-0422903.

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, 
ДЕУ, іномарку, «Славуту», «Таврію», 
мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 
067-9209037, 050-0412760.

№ 1683. ВАЗ-2101-099, «Славу-
ту», «Таврию», «Ланос», «СЭНС», 
«Москвич». Тел. 067-9819673.

№ 1531. Куплю гараж. Тел. 067-
7659992, 401-39-19.

№ 1532. КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. 
Тел. 097-5700958. Лиц. АВ № 548802 
МППУ.

№ 1696. Посвідчення особи, 
яка постраждала внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, катего-

рія 1, серія А № 442064, видане  
18.11.2005 р., та вкладку до нього № 
619322 на ім’я Довженка Анатолія 
Михайловича вважати недійсними.

№ 1701. Диплом молодшого спе-
ціаліста Політехнічного технікуму 
№ 32553992 від 20 червня 2007 р. 
на ім’я Коломойцева Анатолія Оле-
говича вважати недійсним.

№ 1702. Свідоцтво № р-р 1-2406 
на право спадщини за законом на 
1/6 частину будинку за адресою: 
вул. Чередниченка, б. 12, кв. 1, ви-
дане 1 Державною нотаріальною 
конторою 21.06.88 р. на ім’я Коло-
мойцева Олега Анатолійовича, вва-
жати недійсним.

№ 1703. Посвідчення АЕ 004650, 
видане 28.09.2010 р. Довгинців-
ським виконкомом на ім’я Павлен-
ко Наталі Володимирівни та Пав-
ленка Олександра Анатолійовича, 
вважати недійсним.

№ 1697. Свідоцтво про право 
власності на кв. 21, буд. 15 на мкрн. 
5 Зарічному на ім’я Голеги Лідії Ми-
колаївни, Голеги Василя Степанови-
ча, видане згідно з розпоряджен-
ням УЖКГ № Ж 476 від 30.06.2004 р., 
вважати недійсним.

№ 1698. Паспорт АА 610482, вида-
ний Вінницьким РВ УМВС України в 
Вінницькій обл. 3.11.1997 р., та іден-
тифікаційний код № 2282818218 на 
ім’я Коломійця Івана Михайловича 
вважати недійсними.

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

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

№ 1690. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН с ГА-
РАНТИЕЙ. Тел. 36-45-65, 067-5827721.

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

№ 1612. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-
62-78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 1691. Перевезу меблі та ін. 
послуги вантажників. Недорого. 
Тел. 401-31-05, 067-5671948.

№ 1665. ПЕРЕТЯЖКА и РЕ-
МОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! НАША 
ФИРМА МОЖЕТ ПРЕДОСТА-
ВИТЬ ВАМ ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ, 
в КОТОРОМ НУЖДАЕТСЯ МЯГ-
КАЯ МЕБЕЛЬ! РАБОТАЕМ по ГО-
РОДУ и БЛИЗЛЕЖАЩИМ СЕЛАМ! 
ВЫЗОВ и ДОСТАВКА по ГОРОДУ 
БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖДОМУ 
КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-3223562, 
401-39-01, Звоните, не пожалеете!

№ 1613. Ремонт и установка 
тепловых счетчиков, водяных, 
бойлеров, колонок, батарей, 
электросчетчиков; замена труб. 
Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 1614. РЕМОНТ ВОДОПРОВО-
ДА В ЧАСТНЫХ ДОМАХ. Тел. 096-
1217344.

№ 1192. Спил деревьев бензо-
пилами (с автовышкой). Порезка, 
вывоз, корчевка. Продаю дрова 
круглогодично. Тел. 098-6929955.

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

№ 1608. ЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. Тел. 097-
3406107.

№ 1512. Врезка замков. Уте-
пление, обшивка дверей, лоджий 
балконов пластиком. Тел. 401-35-
15, 098-2413969, 65-98-52.

№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 1511. РЕСТАВРАЦИЯ 
СТАРЫХ ВАНН БЕЗ НАРУШЕНИЯ 
РЕМОНТА! ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! 
КАЧЕСТВО! Тел. 404-91-04, 098-
6585254.

№ 1558. Цифровое спутниковое 
ТВ. Без абонплаты, 650 грн., 1 год 
гарантии. Ремонт антенн. Тел. 097-
9569771.

№ 1699. Школа кроя и шитья. 
Сайт: www.liza.dp.ua

№ 1530. Сниму квартиру на 
длительный срок, желательно с ме-
белью. Тел. 067-7659992, 401-39-19.

№ 1618. Требуется диспетчер. 
Тел. 097-3052016.

№ 1642. Работа на дому. Диспет-
чер. Тел. 096-4128990.

№ 1676. Работа молодым пенси-
онерам. Можно без опыта. Обучим, 
доход. Тел. 067-8539123.

№ 1677. Требуется сотрудник. 
Функции диспетчера, прием звон-
ков. Тел. 096-8114022.

№ 1659. РАБОТА МОЛОДЫМ 
ПЕНСИОНЕРАМ. ОФИС. 2500-2600 
грн. Тел. 067-5865391.

№ 1660. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА 
В ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в КОЛЛЕКТИВЕ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ. 2000-2500 
грн. Тел. 067-5865108.

№ 1661. ВАКАНСИЯ ДЛЯ СПЕЦИ-
АЛИСТА В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ. 
ДОХОД. Тел. 098-2435429.

№ 1667. Энергичные пенсионеры! 
Хотите пополнить свой бюджет? Ра-
бота в офисе. Дружный коллектив. 
Тел. 067-5693287.

№ 1700. Требуется помощник ру-
ководителя. Без опыта, доход раду-
ет. Тел. 098-2435429.

Адміністрація, трудовий ко-
лектив, студенти Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
«Криворізький національний 
університет» глибоко сумують 
з приводу смерті доктора істо-
ричних наук, професора, колиш-
нього завідувача кафедри по-
літичної історії (1981-1994 рр.), 
професора кафедри всесвітньої 
історії інституту

КАМЧУГОВОЇ 
Ірини Дмитрівни 

(16.05.1940 – 19.12.2012 рр.)

та висловлюють щирі співчут-
тя її рідним і близьким.

Викладачі, співробітники та 
студенти історичного факульте-
ту Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ «КНУ» глибоко 
сумують з приводу смерті докто-
ра історичних наук, професора

КАМЧУГОВОЇ 
Ірини Дмитрівни

та висловлюють щире співчут-
тя її близьким і рідним.

24 декабря  
2012 г. –  

2 года светлой 
памяти  

и горькой 
утраты  
дорогого  

и любимого  
нам человека

Владимира Семеновича 
КИСЕЛЕВА

Владимир – неоценим для 
семьи, очень уважал людей, по-
могал им, как мог.

Пока мы живы, помним и 
очень скорбим.

Родные, друзья, знакомые.

Если у Вас потеют  
окна, сквозят и плохо  
закрываются – 

обращайтесь, мы Вам помо-
жем решить эти проблемы. 
Тел. 401-73-19, 098-3561523.

g  Реклама
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Продаю

Куплю

Загублене

Послуги

Різне

g Актуальна тема
Що треба знати про піротехніку?

Незабаром настануть новорічні та Різдвяні свята, які багато хто з нас не уявляє без 
салютів, феєрверків, хлопавок та бенгальських вогнів, адже вони створюють особли-
вий святковий настрій. Але, купуючи піротехнічні іграшки, ми часто не замислюємо-
ся про небезпеку, яку несе необережне поводження з ними. 

Як відрізнити якісний товар від підробок?
Щоб не сумніватися в якості і безпеці, купувати піротехнічні засоби треба 

тільки у фірмових магазинах, а не на ринках, зупинках громадського транспорту 
або у сумнівних торговців. У кращому випадку, «піратські» петарди просто не спра-
цюють, і гроші будуть витрачені даремно. А в гіршому – свято може обернутися трав-
мами, опіками та іншими трагічними наслідками.

Звертаємо увагу, щоб не травмувати ні себе, ні оточуючих, треба чітко дотри-
муватися інструкцій, якими повинні бути забезпечені всі піротехнічні вироби. Ін-
струкція має бути українською мовою! В іншому разі – не купуйте. Це означає, 
що виріб – не сертифікований і користуватися ним небезпечно. 

При купівлі піротехнічного виробу поцікавтесь у продавця наявністю 
сертифіката якості на виріб, перевірте термін придатності виробу, зверніть 
увагу на упаковку, яка не повинна мати жодних ушкоджень. Ні в якому разі 
не можна використовувати піротехнічні вироби з дефектами: розірвані, зім’яті, під-
мочені, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту. 

Пам’ятайте, горючі речовини та порох, які входять до складу піротехнічних ви-
робів, дуже небезпечні. При необережному поводженні з ними або неправильному 
зберіганні вони легко розгоряються, що може призвести до пожежі. Тому існують 
загальні правила, які обов’язково необхідно виконувати:

– піротехнічні вироби слід зберігати в недоступних для дітей місцях, подалі від на-
грівальних приладів та відкритого вогню;

– відстань від місця феєрверка до поруч розташованих будівель, споруд повинна 
бути не менше ніж 100 метрів;

– кидати приведені в дію піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та бал-
конів, здійснювати феєрверки з дахів та інші дії, від яких можуть постраждати 
люди або майно;

– небезпечно влаштовувати феєрверк, перебуваючи у нетверезому стані та при 
цьому палити.

У разі неспрацювання піротехнічної установки ні в якому разі не запускайте її по-
вторно, а також не розбирайте її для того, щоб з’ясувати причину несправності, адже 
це може призвести до травмування.

І головне – дітям самостійно придбавати та користуватися піротехнічни-
ми виробами не можна!

Контролюючими службами міста, правоохоронними органами та органами місце-
вого самоврядування, у межах їх компетенції, вживатимуться заходи стосовно до-
тримання чинного законодавства з реалізації піротехнічних виробів.

Порушники, як суб’єкти господарювання-продавці, так і фізичні особи-громадяни, 
будуть притягуватися до адміністративної відповідальності за кількома статтями Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення:

– ст.159 «Порушення правил торгівлі на ринках» тягне за собою попередження або 
накладення штрафу на громадян 51 грн., а на посадових осіб до 119 грн.;

– ст. 160 «Торгівля з рук у невстановлених місцях» (це стосується стихійних рин-
ків, які в передноворічні дні виникають у місті) карається штрафом від 102  
до 255 грн. із конфіскацією предметів торгівлі;

– ст. 164 «Порушення порядку заняття підприємницькою або господарською ді-
яльністю» (без державної реєстрації як суб’єкта господарювання) тягне за собою 
накладення штрафу від 340 до 1700 грн. з конфіскацією товару;

– ст. 195-6 «Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та 
використання піротехнічних засобів тягне за собою накладення штрафу від 510 
до 1020 грн. із конфіскацією піротехнічних засобів (при повторному правопорушенні 
протягом року – від 1020 до 1700 грн. із конфіскацією піротехнічних засобів);

– ст.182 «Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів 
щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержан-
ня тиші в населених пунктах і громадських місцях» тягне за собою накладення 
штрафу на громадян від 85 до 255 грн. (при повторному правопорушенні про-
тягом року – від 255 до 510 грн. із конфіскацією піротехнічних засобів), на по-
садових осіб від 255 до 510 грн. (при повторному правопорушенні протягом року 
– від 850 до 2550 грн. із конфіскацією піротехнічних засобів). 

Сподіваємося, що наші поради допоможуть вам приємно та безпечно провести 
новорічні та Різдвяні свята. 

Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міськради і виконкому.

Інформаційне повідомлення
 Управління комунальної власності міста повідомляє, що переможцями конкурсу з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, які будуть залуче-
ні для проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації, що відбувся 14 грудня 
2012 року, визнані:
шляхом продажу через викуп:

 – ТзОВ «Інвест-Кривбас-Експерт»
Приміщення, що орендує ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМБАТ КР», м. Кривий Ріг,  
вул. Шостаковича, буд. 12, прим. 23.
Будівля з інфраструктурою, що орендує фізична особа-підприємець Чорний О.В.,  
м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, буд. 58.

 – ТзОВ «Оціночна фірма «Погляд»
Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Черниш О.О., м. Кривий Ріг, 
вул. Косіора, буд. 8, прим. 66.

 – ТзОВ «Мамульчик і К»
Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Готовський В.В., м. Кривий Ріг, 
вул. Адмірала Головка, буд. 40, прим. 50.
Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Готовський В.В., м. Кривий Ріг, 
вул. Адмірала Головка, буд. 40, прим. 51.

 – ТзОВ «ПромЕксперт»
Будівля, що орендує фізична особа Іванусь О.П., м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 102а.
Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Каналош В.М., м. Кривий Ріг, 
вул. Ярославська, буд. 2, прим. 66.
шляхом продажу через аукціон:

 – ТзОВ «Оціночна фірма «Погляд»
Приміщення, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 29в, прим. 5.

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради.

Подяка!
Батьківська громада, діти, трудовий колектив та адміністрація дошкільного 

навчального закладу № 82 компенсуючого типу «Незабудка» поздоровляють 
депутата Криворізької міської ради

Зозулю Олександра Івановича
Із наступаючими святами – Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаємо Вам міцного здоров’я, благополуччя, успіхів у подальшій Вашій ді-
яльності, благ, оптимізму, здоров’я, процвітання і великого людського тепла!

Висловлюємо щиру подяку за багаторічну допомогу закладу, небайдужість 
до підростаючого покоління, за вагомий внесок у розквітання «Незабудки»!
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g Благодійна акція

Щастя обдаровувати дітей
 До Дня Святого Миколая вихованці дитя-
чого будинку №3 наряджалися у казкових 
героїв, вчили пісні і вірші і, зрештою, пере-
коналися, що дива таки на світі бувають. 
Але... якщо до них ретельно готуватися і 
неодмінно чекати гостей.

І ось гості таємниче по-
стукали в двері. З’явилися 
на порозі з великими кор-
зинами пакунків старший 
прокурор прокуратури 
Сакс аг анського району 
Юлія Руденко і заввідділом 
міської газети «Червоний 
гірник» Микола Крамарен-
ко. Торти, цукерки, печи-
во і такий необхідний для 
юних артистів професій-
ний естрадний мікрофон 
та інші сюрпризи вручили 
дітям.

Юлія Вікторівна тепло 
поздоровила вихованців 
дитячого будинку зі святом 
і передала сердечні вітання 
від прокурора Саксагансь-
кого району, старшого рад-
ника юстиції Олексія Чер-
нова, який разом із «ЧГ» 

заснував благодійну акцію 
щодо підтримки дітей.

– Вірте в дива, – сказала 
вона. – Ви – не одні, у вас 
велика сім’я з вихователів, 
друзів, і з кожним роком їх 
дедалі більшатиме.

 Микола Крамаренко 
попросив діток неодмінно 
вчитися і ще раз вчитися: «І 
тоді ви обов’язково станете 
успішними металургами, 
гірниками, прокурорами, 
журналістами, артистами і 
самі приноситимете малечі 
подарунки...»

 Треба сказати, що ви-
хованці дитячого будинку 
№3 прагнуть знань. На-
передодні брали участь у 
виставці малюнків «Збере-
жемо рідну природу», яку 
проводив екологічний від-

діл «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг». І от на святі Мико-
лая було підбито підсумки 
та нагороджено цінними 
подарунками призерів ак-
ції. У молодшій віковій 
категорії 3 місце здобула 
Ілона Саглаєва, 2 місце – 
Олександра Паламарчук, 1 
місце – Максим Сафонік. 
У старшій віковій кате-
горії 3 місце здобув Во-
лодимир Ястремський, 2 
місце – Олександр Моргун, 
1 місце – Віола Санжа-
ровська. Не залишилися 
без подарунків й інші ви-

хованці дитячого будинку.
– Ми завжди раді мож-

ливості зробити добру 
справу і допомогти тим, 
хто цього потребує. Осо-
бливо, якщо ті, кому допо-
магаєш, – діти. Адже їхнє 
щастя та усмішки – це те, 
заради чого працює кожен 
з нас. Тож ми охоче відгук-
нулися на запрошення взя-
ти участь у виставці, – го-
ворить директор дитячого 
будинку №3 Ірина Тєлєгі-
на. – Спільними зусиллями 
ми зробили наших дітей 
щасливими. А це для нас – 
найголовніше!

Багато років триває 
дружба дитячого будин-
ку №3 з Благодійним фон-
дом «Громадська ініціатива 
мешканців Кривбасу». За-
вдяки йому кожна дитина 
отримала солодкий пода-
руночок особисто від Ми-
колая.

Сюрпризом для дітей 
стало частування соло-
дощами в колі друзів, яке 
стало можливим завдяки 
студентам географічного 
факультету Криворізького 
національного універси-
тету, де навчається один з 
кращих випускників дит-
будинку Валерій Каритко.

Святковий візит
З подарунками та хорошим настро-

єм завітали нещодавно до дітлахів 
одного з інтернатів в Інгулецькому 
районі представники прокуратури.

У середу, 19 грудня, на День Святого 
Миколая прокурор Інгулецького району 
Олексій Кривенко і колектив районної 
прокуратури відвідали Криворізьку за-
гальноосвітню школу-інтернат №9. 

Незважаючи на серйозні посади гостей, 
цей візит був святковим. Поважні візи-
тери привітали дітей зі святом. З собою 
дітлахам привезли дарунки – солодощі, 
фрукти, спортінвентар, ігровий настільний футбол. Натомість вихованці інтернату тепло зу-
стріли благодійників та влаштували для них концертну програму.

Анна РОДІЧКІНА .
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22.12.2012    23.12.2012

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.

g Погода
Морозно

За даними Українсько-
го гідрометцентру, у неділю 
очікується хмарна погода, з 
проясненнями. Температура 
вночі до 10 градусів морозу, 
вдень до 11 градусів морозу. 
Вітер північний та північно-
східний, 1-3 м/сек. Атмосфер-
ний тиск 755…758 мм рт. ст. 

27 30 32 33 38 44

22-23 грудня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
10 000 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1221 
виграшні номери 19.12.2012 

джек-пот  9 500 000

2:00 2 1
5:00 1 1
8:00 2 2

11:00 1 2
14:00 2 1
17:00 1 2
20:00 2 2
23:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 0 0.00
4 203 4926.00
3 3907 23.00
2 36782 6.00

станом на 21.12.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,986 1058,7528

УкрСиббанк
806,50 25,70 1056,00
812,00 26,50 1080,00

ПриватБанк
807,00 25,90 1055,00
811,50 26,90 1085,00

Промінвест-
банк

806,80 25,90 1060,00
812,40 26,70 1084,00

Райффайзен 
Банк Аваль

807,00 25,80 1062,00
812,00 26,80 1097,00

Форум
805,00 26,10 1050,00
811,50 27,20 1078,00

Південком-
банк

808,00 25,50 1055,00
811,00 26,40 1085,00

Укрексімбанк
808,00 25,80 1055,00
811,00 26,40 1071,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

g Курси валют

g Анонс g Посміхніться

Малюнки Анатолія ГАЙНА.
ТЕЛ.: 92-33-00, 098-7830153

«Театр авторської пісні»
запрошує на авторський вечір 

криворізького барда  
Федора Попова  

і кіровоградської поетеси 
Валентини Кондратенко-

Процун, 
який відбудеться  

23 грудня 2012 року  
о 14.00 в ПК ім.Артема.

ВХІД ВІЛЬНИЙ.

g Офіційно
Публічні слухання

Керуючись Законом України 
«Про засади державної регуля-
торної політики у сфері госпо-
дарської діяльності», на вико-
нання розпорядження міського 
голови від 11.12.2012 №301-р 
«Про проведення публічних 
слухань» у Єдиному дозвіль-
ному центрі м. Кривого Рогу 
17.12.2012 проведено публічні 
слухання з питання обгово-
рення проекту рішення міської 
ради «Про внесення змін у дода-
ток до рішення міської ради від 
28.04.2010 №3816 «Про затвер-
дження Положення про поря-
док надання ритуальних послуг 
на території міста Кривого Рогу» 
та аналізу його регуляторного 
впливу. 

У слуханнях взяли участь пред-
ставники постійних комісій міської 
ради, члени міської координаційної 
ради з питань розвитку підприємни-
цтва, заступники голів виконкомів 
районних у місті рад, керівники та 
спеціалісти структурних підроз-
ділі виконкому міської ради та 
районних у місті рад, керівники та 
фахівці підприємств та організацій 
міста, суб’єкти господарювання, які 
надають ритуальні послуги, пред-
ставники територіальної громади та 
засобів масової інформації.

Основним питанням, що пору-
шувалося на публічних слуханнях, 
було ознайомлення всіх присутніх 
з метою внесення змін та змістом 
проекту рішення міської ради «Про 
внесення змін у додаток до рішення 
міської ради від 28.04.2010 №3816 
«Про затвердження Положення про 
порядок надання ритуальних послуг 
на території міста Кривого Рогу».

На отримані в ході публічних 
слухань запитання та зауваження 
надано відповідні роз’яснення.

Зауваження та пропозиції до 
проекту рішення приймаються у 
письмовій формі до 26.12.2012 
(крім святкових та вихідних днів) 
за адресою: 50101, м. Кривий Ріг,                               
пл. Радянська, 1.Микола СУМСЬКИЙ. 

Дзвінок у банк:
– Ви даєте кредит па-

цієнтам психоневроло-
гічного диспансеру?

– Даємо, але під боже-
вільний відсоток.

* *  *
Підручник із найнові-

шої історії: «Будь-який 
збіг із реальними істо-
ричними фактами є ціл-
ковитою випадковістю».

Побилися два матема-
тика. Кажуть, щось не 
поділили.

* *  *
Зранку не хочете йти на 

роботу? Розгорніть жур-
нал «Форбс» і знайдіть там 
своє прізвище. Не знайшли? 
Тоді шуруйте на роботу!..

* *  *
– Тепер я наркоман! 
– Чому це?
– З бабусями біля під’їзду 

не привітався...

g Анонс
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