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g  Знай наших!
Кращі медсестрички
У Дніпродзержинську відбувся обласний 
конкурс на кращу медичну сестру, в якому 
взяли участь 7 конкурсанток зі всієї Дніпро-
петровщини.

У ньому криворіжці не 
пасли задніх. За результа-
тами набраних балів, рент-
ген-лаборант із Криворізь-
кої стоматологічної полі-
клініки №3 Наталя Громо-
ва посіла друге місце.

Власне, обласний кон-
курс на кращу медичну 
сестру Дніпропетровщи-
ни складався з двох турів. 

Перший тур проводився 
в містах та районах облас-
ті впродовж вересня-лис-
топада поточного року. В 
ньому взяли участь 120 
медсестер, з яких було об-
рано 7 учасників другого 
туру – фіналу обласного 
конкурсу.

У фіналі учасники проде-
монстрували трихвилин-

ний фільм-презентацію 
про себе і медичний за-
клад, у якому вони працю-
ють. Також фіналісти ви-
конали практичні завдан-
ня, де показали рівень 
своїх професійних нави-
чок та вмінь. Наша зем-
лячка, як уже сказано, під-
нялася на другу сходинку 
п’єдесталу. Перемога ж за 
Анною Орел – медичною 
сестрою-анестезіологом, 
яка працює в Дніпропет-
ровській міській клінічній 
лікарні №9.
Володимир СКІДАНОВ.
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g Вітання g Благочинність криворіжців

Унікальний апарат – лапароскоп 
придбано для 8-ї міськлікарні
Завідуючий дитячим хірур-
гічним відділенням міської 
клінічної лікарні № 8 Борис 
Томашевський давно хотів 
з колегами мати унікальний 
сучасний апарат для про-
ведення лапароскопічних 
операцій. 

Щоб у відділенні не лише діток ді-
агностувати, але й лікувати цілу низ-
ку патологій в ургентній та хірургіч-
ній практиці. І ось його довгоочіку-
вана мрія збулась: диво-лапароскоп, 
придбаний за кошти 
небайдужих до бла-
гочинності мешкан-
ців нашого міста, під-
приємців, меценатів, 
було встановлено в 
цій дитячій хірургії.

– Віднині має-
мо змогу за допо-
могою лапароско-
па проводити опера-
тивне втручання не 
шляхом хірургічно-
го розрізання, а ро-
блячи невеличкі про-
коли, – пояснює за-
доволений завідувач 
відділу дитячої хірур-
гії Б. Томашевський. 
– Це значно зменшує 
травматизм опера-
цій, перебування ді-
точок на лікарняно-
му ліжку, а головне – 
значно зменшують-
ся крововтрати. А рани після таких 
ось операцій заживають буквально 
через 4-5 днів. Хворим при відкри-
тих операціях ми знімаємо шви тіль-
ки на 10 день. Інколи, на жаль, вини-
кає післяопераційне нагноєння ран, 

буває, що й розхо-
дяться шви. А зараз, 
коли вже маємо один 
із кращих у світі ла-
пароскоп німецько-
го виробництва фір-
ми «Карл Сторц», та-
ких ускладнень уже 
не буде.

Після проведення 
деяких операцій хво-
рий уже через 2-3 дні 
може повернутись 
додому. Тобто еко-
номляться не лише 
час, але й кошти, 
зменшується й кіль-
кість ліжко-місць.

Як зазначив до-
свідчений фахівець, 
під час такого опера-
тивного втручання 
робиться кілька про-

колів діаметром 0,8-1 см, вводиться 
туди спеціальний апарат із відеока-
мерою, скажімо, у черевну порожни-
ну. І на моніторі все видно як на до-
лоні. Навіть краще, ніж після звич-
ного хірургічного розрізу. Тож усі 

труднощі відходять на другий план.
– Для того, щоб провести опера-

тивне втручання, треба зробити так 
званий доступ до того чи іншого ор-
гана шляхом розсікання черевної 
порожнини, – продовжує Борис Фе-
дорович. – Після цього дитина про-
тягом 10-12 днів виходить із важ-
кого стану лише тому, що в неї є та-
кий розріз. Нині, як я вже сказав, усе 
інакше.

До речі, цей надсучасний диво-
апарат (лапароскоп), гроші на який 
збирали всім гуртом, коштує 400 ти-
сяч гривень.

– Добре, що вдалося реалізува-
ти мрію Бориса Федоровича, – ска-
зав кореспонденту «Червоного гірни-
ка» один із меценатів, приватний під-
приємець Олександр Мірошниченко. 
– До цієї доброї справи долучилося 
70 криворіжців. І надалі, чим зможе-
мо – допоможемо медико-технічному 
оснащенню цього відділення.

Усім меценатам, які за покликом 
душі взяли участь у цій благочинній 
акції, щиро подякував медичний ко-
лектив восьмої міської клінічної лі-
карні.

Віталій ТКАЧУК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Шановні працівники  
органів прокуратури міста!

 1 грудня відзначається професійне свято – День працівни-
ків прокуратури.

Першочерговою залишається роль працівників прокурату-
ри в забезпеченні прав і свобод громадян, верховенства за-
кону. Вірність професійному обов’язку, принциповість, своє-
часне реагування на порушення закону – це притаманні вам 
ознаки. Вони є запорукою соціальної справедливості й поряд-
ку в суспільстві.

Від імені міської ради, її виконкому та всієї громади міста 
щиро вітаю вас із нагоди свята.

Бажаю успіхів у професійній діяльності, щастя, здоров’я та 
благополуччя вам і вашим родинам.

Криворізький  міський  голова Ю. ВІЛКУЛ.  

g  1 грудня – День боротьби зі СНІДом

ВІЛ через дружбу не передається
Донести цю істину до широких громадських 
кіл, поінформувати про шляхи передачі 
небезпечної хвороби та подолати дискримі-
націю ВІЛ-інфікованих членів українського 
суспільства вже багато років намагаються 
представники організацій, покликаних 
боротись з поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу 
в нашій країні.

До Дня боротьби зі  
СНІДом Всеукраїнська 
бла годійна організація 
ЛЖВ (людей, що живуть 
з ВІЛ) ініціювала акцію 
«Червону стрічку носять 
небайдужі». Червона стріч-
ка на нашому одязі має ста-
ти символом толерантності 
й відповідальності кожно-
го за ситуацію з розповсю-
дженням захворювання.

 На прес-конференції 
для криворізьких журна-
лістів до цього закликали 
голова правління Криво-
різького відділення ВБО 
ЛЖВ Олександр Кріпак, 
психолог Центру профі-
лактики і боротьби зі СНІ-
Дом Микола Красуля, го-
ловний лікар міського 

Центру здоров’я Лілія Ве-
ровенко, представниця 
БФ «Громадське здоров’я» 
Світлана Халаім, керів-
ниця БО «Наше майбут-
нє» Інна Тюрькова та лідер 
гурту «Лабораторія №9» 
Андрій Великодний.

– Епідемія давно вийшла 
за межі груп ризику (нар-
козалежних, жінок секс-
бізнесу), – підкреслили фа-
хівці. – Нині ВІЛ все час-
тіше передається статевим 
шляхом. Одного незахи-
щеного статевого контак-

ту достатньо, аби інфіку-
ватись. Насамперед це сто-
сується молоді, яка нерід-
ко веде бурхливе, бездум-
не статеве життя. Серед 
причин високої смертнос-
ті від небезпечної інфекції 
– недостатня поінформова-
ність населення про шляхи 
її передачі, а також запізні-
ле звернення хворих по до-
помогу до фахівців через 
страх розголошення діа-
гнозу. Люди не охоче звер-
таються до СНІД-центру, 
боячись, що про їх ВІЛ-
позитивний статус дізна-

ються колеги по роботі, 
друзі. Приходять в остан-
ній момент, коли до ВІЛ 
приєднуються інші небез-
печні недуги (зокрема ту-
беркульоз), вилікувати які 
вже майже неможливо. 

СНІД збирає свій ще-

дрий врожай і через низь-
кий відсоток охоплення 
хворих антиретровірусною 
терапією (АРТ). Посприя-
ла цій ситуації і ми-
нулорічна несвоє-
часна закупівля від-
повідних препара-
тів – багато хворих 
так і не дочекались 
лікування. 

– К а р т и н а 
невтішна, але ми не 
опускаємо рук, – за-
певнили представ-
ники зазначених організа-
цій. – У Кривому Розі на-
лагоджена співпраця між 
СНІД-центром, благодій-
ними організаціями, про-
титуберкульозним дис-
пансером, інфекційною лі-
карнею, училищем з під-
вищення кваліфікації мед-
сестер, які згодом стануть 
сімейними медсестрами. 
Мета цієї роботи - підви-
щити рівень знань стосов-
но ВІЛ-інфекції, шляхів її 
передачі та лікування.

– У Центрі СНІДу, – 

стверджують меди-
ки, – є всі необхідні 
ресурси, щоб про-
тистояти епідемії: 
кваліфіковані фа-

хівці, лабораторія, АРТ-
препарати. За 9 місяців 
2012 року АРТ призначи-
ли 587 криворіжцям, нині 
її приймає 1450 дорослих і 
200 діток. Благодійні фон-
ди та організації надають 
ВІЛ-інфікованим юридич-
ну, медичну, психологічну 
підтримку. Але все ж цієї 
роботи недостатньо. Щоб 
епідемія пішла на спад, на 
неї треба навалитись усім 
миром. Це питання ви-
магає мобілізації зусиль 
усього суспільства. Кож-

ному необхідно пройти 
обстеження на ВІЛ, без 
перестороги переступити 
поріг СНІД-центру, подо-
лати стереотипи мислення 
щодо хворих на ВІЛ, узяти 
на себе відповідальність за 
власне здоров’я, виявляти 
толерантне ставлення до 
тих, хто мав нещастя на-
разитись на цю небезпеч-
ну хворобу.

На підтримку акції лідер 
криворізького музично-
го гурту «Лабораторія №9» 
Андрій Великодний закли-
кав усіх небайдужих до 
проблеми завітати 1 груд-
ня о 19.00 на концерт гур-
ту в кафе «Ліверпуль» (пр. 
Металургів, 27).

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

За офіційною статистикою, щодня в Україні інфіку-
ються 63 людини, 31 українець помирає від СНІДу. 
З початку епідемії в Україні зареєстровано 219 919 
випадків інфікування ВІЛ і 27 000 смертей від СНІДу. 

g  Уже не терпітимуть?
Металурги виходять  
на акцію протесту
На «АрселорМіттал Кривий Ріг» металурги у 
захисті своїх прав переходять від суто пере-
мовин до більш рішучих дій.

Як стало відомо, акція протесту проти тієї політи-
ки, котру проводить власник підприємства, намічена 
на 4 грудня 2012 року. Розпочнеться вона о 14.00. Міс-
це проведення – маршрути слідування на роботу через 
КПП №1, 3, 13, 14, 26, 30 та 38. Профспілковий комітет 
ПО профспілки металургів та гірників «АМКР» закли-
кав усіх працівників підприємства приєднатися до акції. 
Підкресливши у своєму зверненні до людей: «Сьогодні 
ця політика (власника, – ред.) у прямому сенсі виштов-
хує за ворота підприємства багатьох людей – наших то-
варишів з різних цехів та служб. Не будьте до цього бай-
дужими! Завтра від такої політики може постраждати 
кожен з вас!»

g  Статистика
Шлюби переважають

За даними міського управління 
юстиції, минулого тижня в Криво-
му Розі народилося 149 немовлят. 
За традицією, знову-таки хлопчики 
в цьому переліку чисельно переважають. Їх з’явилося на 
світ 78, дівчаток – 71.

Водночас, за цей період на шлюбний рушник встало 
79 пар. Натомість лише 29 пар офіційно оформили роз-
лучення.

Володимир СКІДАНОВ.
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g У міській раді

Про землеустрій, заборону реалізації  
закису азоту та спартакіаду
Минулої середи відбулось пленарне засі-
дання ХХVІІІ сесії Криворізької міськради VІ 
скликання, яке провів в.о. міського голови – 
секретар міськради Сергій Маляренко. 

На порядок денний було 
винесено 65 питань, біль-
ша частина яких – земель-
ні. А також питання щодо 
внесення змін до попере-
дніх рішень міськради сто-
совно виконання показни-
ків міського бюджету на 
нинішній рік і до Програ-
ми соціально-економічно-
го розвитку міста на 2012 
рік, Програми енергоефек-
тивності, Програми соці-
ального захисту окремих 
категорій мешканців та 
інші. Оскільки 23 листопа-
да проводилось спільне за-
сідання постійних комісій 
міськради, депутати добре 
ознайомилися з усіма цими 
питаннями. Під час прове-
дення голосування висту-
пили зі своїми пропози-
ціями депутати від фрак-
ції КПУ Геннадій Тенетко 
та Юрій Болтенко. Зокре-
ма, Г. Тенетко запропону-
вав навести лад на троту-
арах, де з’являються тор-
говельні лотки, малі архі-
тектурні форми, котрі за-
важають руху пішоходів. І 
назвав конкретні адреси.

С. Маляренко повідомив 

депутатам (а їх цього разу 
в сесійному залі зібралось 
68) про результати роботи 
тимчасової комісії міськ-
ради з протидії розповсю-
дженню психотропних ре-
човин у нашому місті, зо-
крема закису азоту.

– Цією комісією було 

прийнято рішення, – за-
значив він. – Криворізь-
кому управлінню міліції 
доручено посилити конт-
роль за незаконним пе-
ревезенням, зберіганням, 
використанням та недо-
пущенням незаконної реа-
лізації закису азоту на те-

риторії міста. 
Зобов’язано 
керівників ме-
дичних закла-
дів Кривого 
Рогу інформу-
вати право-
охоронні ор-
гани про фак-
ти отруєння 
дітей закисом 

азоту чи інші отруєння з 
подібними симптомами. 
Рекомендовано виконко-
мам районних у місті рад 
вжити комплекс заходів 
щодо недопущення реалі-
зації на території районів 
закису азоту. Про вияв-
лення таких фактів негай-

но повідомляти в право-
охоронні органи міста.

Головуючий на пленар-
ному засіданні сесії міськ-
ради подякував міському 
депутатському корпусу за 
дієву допомогу криворізь-

кій громаді стосовно ви-
рішення багатьох нагаль-
них та проблемних пи-
тань. Зачитав і окремі лис-
ти від вдячних виборців. 
Так, за останні два міся-
ці цього року, за словами 
С. Маляренка, від мешкан-
ців нашого міста, виконко-
му Саксаганської районної 
у місті ради, батьківсько-
го комітету КЗШ № 93, 
педагогічного колекти-
ву та батьківського комі-
тету КЗШ № 41 надійшли 
листи-подяки депутатам 
міськради Вірі Вернигор,  
Ярославу Жилкіну, Павлу 
Тимошенку, Олегу Черед-
ниченку та іншим. 

В.о. міського голови – 
секретар міськради С. Ма-
ляренко також відзначив 
активність депутатів в об-
ласних змаганнях, під час 
яких вони достойно захи-

щали спортивну честь на-
шого міста. Депутати цю 
переможну традицію праг-
нуть закріпити в наступ-
них турнірах. Адже вже 
навесні наступного року 
візьме старт ІІІ обласна 
спартакіада. Тому з метою 
підготовки та формування 
збірної команди Кривого 
Рогу в середині грудня ни-
нішнього року в нашому 
місті заплановано провес-
ти І міську спартакіаду се-
ред збірних команд депу-
татів міської та районних 
у місті рад. Для того, щоб 
уже на ІІІ обласній спарта-
кіаді здобути перше місце. 
А також добиватись зви-
тяг і надалі.

З усіх розглянутих пи-
тань порядку денного пле-
нарного засідання сесії 
міськради депутати при-
йняли відповідні рішення.

На часі

g Міський транспорт

GPS-навігатор для маршрутки
У нашому місті приступили до реалізації урядо-
вого доручення щодо остаточного внормування 
роботи міського пасажирського транспорту. 

Один із розділів цієї програ-
ми полягає в обладнанні кожної 
одиниці міського пасажирсько-
го транспорту спеціальними GPS-
навігаторами, що дозволять у ре-
жимі реального часу контролю-
вати, де саме перебуває той або 
інший автобус, з якою швидкістю 
рухається та за яким напрямом, 
чи не зійшов він з лінії та чи по-
ставив його водій на встановле-
ну стоянку тощо. Доступ до цієї 
мережі матимуть представники 
контролюючих органів, причому 
система в автоматичному режи-
мі відслідковуватиме рух у зада-
них параметрах, у разі порушен-
ня яких сигнал про це одразу ви-
водитиметься на екран для вжит-
тя відповідних заходів. Про це 
розповів заступник міського го-
лови Андрій Гальченко під час не-
щодавньої наради з питань робо-
ти міського пасажирського тран-
спорту загального користування 
та підвищення рівня безпеки до-
рожнього руху, яка проходила за 
участю автоперевізників регіону, 
представників Державтоінспекції 
та управління Укртрансінспекції в 
Дніпропетровській області тощо.

Як зазначив старший держав-
тоінспектор сектору автомобіль-
но-технічної інспекції міського 
відділу Державтоінспекції, ма-
йор міліції Костянтин Сагайдак, 

нинішнього року на території ре-
гіону за участі пасажирських ав-
топеревізників трапилось 45 ДТП, 
в яких 4 людини загинули, а біль-
ше вісімдесяти отримали трав-
ми. Причому в п’яти випадках ви-
нуватцями дорожніх аварій стали 
саме водії автобусів, які не дотри-
муються безпечної відстані, пе-
ревищують допустимі швидкіс-
ні режими, небезпечно маневру-
ють тощо.

Доповнив не надто радісну 
картину завідувач сектору орга-
нізації перевезень на наземному 
транспорті відділу державного 
контролю управління Укртрансін-
спекції в Дніпропетровській об-
ласті Сергій Іонов. За його слова-
ми, внаслідок близько тридцяти 
спільних з іншими контролюючи-
ми органами рейдів було притяг-
нуто до адміністративної відпові-
дальності порушників транспорт-
ного законодавства на загальну 
суму 130 тисяч гривень. Причо-
му під час шести перевірок ви-
пуску транспортних засобів на лі-
нію було оштрафовано винуват-
ців на 18 тисяч гривень, а резуль-
татами 30 перевірок ліцензійних 
умов стало анулювання 13 ліцен-
зій на право здійснення пасажир-
ських перевезень.

Утім, адміністративна відпо-
відальність та штрафні санкції – 

це ніщо порівняно з карним пе-
реслідуванням. Про це нагадала 
представник Криворізької тран-
спортної прокуратури Тетяна Си-
вогривова. Вона розповіла про 
судовий процес, що днями роз-
почався в Марганці, де два роки 
тому сталася страшна трагедія на 
залізничному переїзді з 45 заги-
блими та 8 травмованими людь-
ми. На лаві підсудних – автопе-
ревізник, чий автобус й опинився 
на шляху потяга. Причому в роди-
чів та близьких постраждалих до 
нього єдине питання – чому во-
дій не був офіційно працевлашто-
ваний, а отже, не проходив від-
повідний контроль та підготов-
ку, що, можливо, й спричинило ту 
страшну трагедію.

– Ще раз нагадаю, що відне-
давна набув чинності новий Кри-
мінально-процесуальний кодекс, 
– зауважила Т. Сивогривова. – 
Якщо раніше порушити кримі-
нальну справу можна було тільки 
за поданням представників пра-
воохоронних органів, то віднині 
ініціатором цього може стати ко-
жен громадянин, який вбачає по-
рушення своїх прав. Він звернув-
ся – ми зобов’язані реагувати та 
вживати заходи. Тож моя вам по-
рада, шановні автоперевізники: 
не порушуйте закон, і тоді ми з 
вами будемо бачитись на таких 
ось зібраннях, а не в стінах про-
куратури. І своїх водіїв працевла-
штовуйте офіційно, щоб не було 
зайвих непорозумінь.

– У скоєних дорожньо-тран-
спортних пригодах винуваті всі: і 
водії, які порушують, і механіки, 
які випускають на лінію не впо-
вні справний рухомий склад, і на-
віть ми, бо, можливо, недостат-
ньо контролюємо процес органі-
зації перевезень, – підсумував 
А. Гальченко. – Але це неприпус-
тимо, адже головна цінність – це 
життя і здоров’я людей. І ми по-
винні за всяку ціну не допустити 
аварії, в якій страждають люди. 
Натомість практично за кожною 
аварією стоїть порушення Правил 
дорожнього руху. Коли навіть на 
перший чи десятий раз пронесло, 
то на одинадцятий обов’язково 
станеться те, що повернути й ви-
правити вже неможливо. І з цим 
доведеться потім жити. А щоб не 
жалкувати й спокійно спати, умо-
ва одна – не порушувати жод-
ної законодавчої настанови, і 
тоді все має бути добре. Місто, 
зі свого боку, вже немало зроби-
ло для поліпшення стану дорож-
нього покриття, і кожен водій це 
бачить. А в подальшому зробимо 
ще більше, маючи для цього від-
повідні плани.

Віталій ТКАЧУК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Едуард БІЛИК.

g Перспектива

Дорога – в об’їзд міста
Кривий Ріг перебуває на перетині 
двох загальноміських магістра-
лей Запоріжжя – Миколаїв та 
Дніпропетровськ – Кіровоград, 
якими через наше місто щодня 
проїжджає кількадесят тисяч 
одиниць транзитного транспорту. 

Немала частка з нього – багатотонні ван-
тажівки, які не тільки завантажують місь-
кі магістралі та розбивають дорожнє по-
криття криворізьких вулиць, а й негатив-
но впливають на екологічний стан регіону. 
Для подолання цього в нашому місті завер-
шується розробка проекту створення Кри-
ворізької об’їзної дороги, реалізація яко-
го дозволить вивести за межі міста тран-
зит. Про це повідомив заступник міського 
голови Андрій Гальченко під час недавньої 
зустрічі з автоперевізниками міста.

Він зазначив, що транзитний транспорт 
передбачається проводити повз місто на-
вколишніми дорогами через примісь-
кі села, з’єднавши міжміські траси в єди-
ну об’їзну мережу. Задля цього вже про-
ведено відповідні переговори з Дніпропе-
тровським облавтодором, котрий повинен 
здійснити необхідні роботи з поліпшення 
та розширення відповідних напрямків. 
Принципова згода досягнута, залишилось 
проробити окремі деталі.

За словами А. Гальченка, це досить ам-
бітний проект, який навряд чи вдасть-
ся реалізувати за один рік. Але головне, 
що справа зрушила з мертвої точки, тож 
упродовж наступних років вона повинна 
бути втілена в дійсність.

Е. МІСЦЕВИЙ.
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g Прямий телефон «ЧГ»

Адміністративні послуги по землі –  
безкоштовно
Минулий прямий телефон «Червоного гірника» за-
свідчив: земельні питання залишаються надзвичай-
но актуальними. Спілкування читачів з начальником 
управління Держземагентства у Криворізькому 
районі Дніпропетровської області Сергієм Ніколає-
вим було плідним протягом усього часу, відведеного 
на прямий телефон.

– Добрий день. Це 
прямий телефон 

«Червоного гірника»?
– Так.
– Турбує Олена Василівна з Цен-

трально-Міського району. Пла-
ную оформлювати документи на 
землю. Чула, що відтепер за ці по-
слуги не доведеться платити?

– Не зовсім вірно. 11 жовтня цього 
року, разом із Законом України «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2012 
рік», ухваленим Верховною Радою 
України, набрала чинність Постанова 
Кабінету Міністрів України від 6 серп-
ня 2012 р. № 808 «Про внесення змін 
до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України». Вона врегульовує саме пи-
тання надання адміністративних по-
слуг при веденні Державного реєстру 
земель. Зокрема, скасовуючи плату 
по деяких з них.

– Цікаво, які саме послуги ста-
ли безоплатними?

– Тепер не доведеться платити за 
видачу витягу з Поземельної книги, 
державну реєстрацію земельної ді-
лянки, державну реєстрацію держав-
них актів на право власності на зе-
мельну ділянку та на право постій-
ного користування земельною ділян-
кою. Без оплати і державна реєстрація 
права власності на земельну ділян-
ку в разі набуття її на підставі цивіль-
но-правової угоди щодо відчуження 
земельної ділянки або свідоцтва про 
право на спадщину, державна реє-
страція договору оренди (суб оренди) 
земельної ділянки (її частини) та від-
повідних змін до нього, договору про 
розірвання договору оренди (субо-
ренди) земельної ділянки. Крім того, 
в безоплатних – державна реєстра-
ція обмежень у використанні земель-
ної ділянки, земельного сервітуту, ем-
фітевзису і суперфіцію, їх зміни (при-
пинення), перевірка файлу обміну 
даними про результати робіт із зем-
леустрою в електронному вигляді (об-
мінного файлу).

– Зрозуміло.
– Алло, пряма лі-

нія?
– Так. У вас яке запи-

тання?
– Нещодавно отримала дер-

жавний акт на право власності 

на земельну ділянку. Раніше до-
велося сплатити за перевірку 
файлу і 60 гривень, і 195 гривень. 
Мені ці кошти тепер мають по-
вернути?

– Коли подавали заяву про отри-
мання державного акта?

– Десь у другій половині верес-
ня цього року.

– У такому разі, відомості про зе-
мельну ділянку було внесено до ав-
томатизованої системи державного 
земельного кадастру до 11 жовтня, 
коли почала діяти постанова Кабмі-
ну. Тож за дану послугу кошти не по-
вертаються.

А от державний акт вам було ви-
дано після набрання чинності По-
становою Кабінету Міністрів Украї-
ни №808. Відтак і кошти, сплачені за 
державну реєстрацію земельної ді-
лянки, – 93 гривні та за державну 
реєстрацію державних актів на пра-
во власності на земельну ділянку і на 
право постійного користування зе-
мельною ділянкою – 102 гривні, бу-
дуть повернуті.

– Яким чином я можу поверну-
ти собі кошти?

– Вам потрібно спочатку зверну-
тися до управління (каб. № 407), де 
оформите відповідну заяву. Зразок 
заяви нададуть в управлінні. З со-
бою мати копії паспорта, довідки про 
присвоєння реєстраційного номе-
ра облікової картки платника подат-
ків (тобто ідентифікаційного номера) 
та квитанції про оплату послуг. А че-
рез 10 робочих днів – до Управління 
Державного казначейства у м. Кри-
вому Розі за адресою: 50101, м. Кри-
вий Ріг, пр. Металургів, 36-б. Час його 
роботи – з 9.30 до 15.00.

– Добрий день. 
Сергію Володимиро-
вичу, правильно?

– Так, слухаю.
– Потрібно замовити витяг з 

Поземельної книги для продажу. 
Це також безкоштовно?

– Видача витягів з Поземельної 
книги здійснюється безкоштовно.

– А черги у вас великі? Коли 
проводиться прийом?

– Прийом суб’єктів звернень за 
отриманням адміністративних по-
слуг здійснюється щоденно, у робочі 
дні, з 9.00 до 17.00. До того ж, можу 

порадувати: для зручності відвідува-
чів та відповідно до Закону України 
«Про адміністративні послуги» пра-
цюємо додатково щосуботи з 9.00 до 
16.00. Тож приходьте у зручний для 
вас час!

– Пробачте, я 
правильно потра-

пив? Пряма лінія? За-
губив державний акт на 

землю. За новий доведеться пла-
тити чи отримаю його безко-
штовно?

– Для початку, аби отримати но-
вий державний акт, вам необхідно 
розмістити відповідне повідомлен-
ня в місцевих друкованих засобах 
масової інформації. І вже якщо про-
тягом місяця з дня публікації ніяких 
повідомлень щодо втраченого дер-
жавного акта не надійшло, пись-
мово звернутися до управління, за 
адресою: майдан Праці, 1.

У заяві вказати, де, коли і за яких 
обставин було втрачено держав-
ний акт. До заяви ви маєте додати 
копію документа, на підставі якого 
було видано втрачений державний 
акт. Видача державного акта взамін 
втраченого здійснюється протягом 
15 робочих днів з дня подання від-
повідної заяви та матеріалів. Ця по-
слуга є платною.

– Шкода. А скільки доведеться 
сплатити?

– Оплата за видачу нового дер-
жавного акта – 182 гривні.

– Спасибі за інформацію.
– Добрий день. 

Алла з Тернів теле-
фонує.

– Слухаю вас.
– Якщо в мене вже є держав-

ний акт на землю, але в ньому 
немає кадастрового номера, чи 
обов’язково його потрібно при-
своювати?

– Дивлячись в якому разі. Право 
власності на земельну ділянку по-
свідчується вже самим державним 
актом. Він у вас, Алло, вже є. І за цим 
документом ваше право на земель-
ну ділянку є непорушним.

– Отже, немає потреби в када-
стровому номері?

– Якщо ви бажаєте подарува-
ти, продати, обміняти будинок із 
земельною ділянкою, що пере-
буває у власності на підставі дер-
жавного акта без визначення ка-
дастрового номера, така потреба є 
обов’язковою, в інших випадках – 
ні. Адже істотною умовою догово-
ру, який передбачає набуття права 
власності на житловий будинок, бу-
дівлю або споруду, є саме кадастро-

вий номер земельної ді-
лянки, право на яку пере-
ходить у зв’язку з набут-
тям права власності на ці 
об’єкти. Ось у такому разі 
постає потреба визначити 
земельній ділянці када-
стровий номер.

– Олексій з Ново-
пілля. У мене при-
ватна садиба із зе-

мельною ділянкою…
– Зрозуміло.
– Зараз усі навколо говорять: 

потрібно отримати кадастро-
вий номер на ділянку. А якщо я не 
хочу перейматися зараз присво-
єнням кадастрового номера?

– Це, звісно, вам вирішувати, але 
потрібно врахувати наступне. По-
перше, наявність кадастрового но-
мера є підставою для формування 
Поземельної книги на земельну ді-
лянку та здійснення державної реє-
страції такої ділянки. По-друге, када-
стровий номер гарантує захист дер-
жавою конституційних прав грома-
дян та юридичних осіб на землю.

І нарешті, по-третє, відповідно до 
статті 132 Земельного кодексу Украї-
ни угоди про перехід права власнос-
ті на земельні ділянки повинні міс-
тити кадастровий номер земельної 
ділянки.

– То й що?
– Приміром, при зверненні до но-

таріальних органів основною вимогою 
до укладення цивільно-правової уго-
ди щодо земельної ділянки є наявність 
кадастрового номера цієї ділянки.

– Але продавати будинок я не 
збираюсь.

– Тоді можете не поспішати з ка-
дастровим номером. Утім, знов-
таки, не забувайте, що ця процедура 
досить тривала. І краще пройти її за-
здалегідь.

– Спасибі, врахую.
– Нарешті до-

дзвонився. Микола 
Іванович з Інгулець-

кого району.
– Слухаю вас.
– У мене державний акт уже ро-

ків з п’ятнадцять. Нині вирішив 
оформити кадастровий номер. У 
такому разі доведеться отриму-
вати і новий державний акт?

– Заспокою вас одразу: в цьо-
му немає потреби. Хоча акти справ-
ді нині нового зразка, що відрізня-
ється від того, котрий є у вас на ру-
ках. Але законодавство не перед-
бачає обов’язковості для громадян 
заміни державного акта на право 
власності на земельну ділянку ста-

рого зразка на державний акт ново-
го зразка. Відповідно до пункту 2 По-
станови Кабінету Міністрів України 
від 2.04.2002 № 449 (зі змінами) ра-
ніше видані державні акти на право 
власності на земельну ділянку зали-
шаються чинними і підлягають замі-
ні тільки в разі добровільного звер-
нення громадян.

– А як у такому разі бути з ка-
дастровим номером?

– Відмітка про його присвоєння 
ставиться на ваш державний акт.

– Підкажіть, куди потрібно 
звертатись за кадастровим но-
мером?

– Для вирішення питання щодо 
присвоєння кадастрового номера зе-
мельній ділянці необхідно звернути-
ся до територіального органу земель-
них ресурсів із відповідною заявою.

– До вашого управління?
– До того управління, у зоні від-

повідальності котрого й знаходиться 
ваша земельна ділянка. Присвоєння 
кадастрових номерів на вже прива-
тизовані земельні ділянки при існую-
чому державному акті старого зразка 
повинно відбуватися на підставі тех-
нічної документації із землеустрою по 
відновленню меж земельної ділян-
ки, виконання робіт з визначення ге-
одезичних координат поворотних то-
чок існуючих меж земельної ділянки 
з прив’язкою до державної геодезич-
ної мережі, а також внесенням відо-
мостей про земельну ділянку до бази 
даних автоматизованої системи дер-
жавного земельного кадастру. Все це 
здійснюють відповідні землевпоряд-
ні організації.

– А хіба не ваше управління?
– Ні, в управління інші функ-

ції. Технічна документація із земле-
устрою щодо складання документів, 
що посвідчують право на земельну 
ділянку, а також документація щодо 
відновлення меж земельної ділян-
ки розробляється землевпорядними 
організаціями, які мають ліцензії на 
проведення землевпорядних робіт.

– Де їх знайти?
– Адреси таких організацій ви мо-

жете дізнатися в управлінні земель-
них ресурсів (за місцем знаходжен-
ня ділянки) або на сайті Криворізь-
кого ресурсного центру. Далі вже ви-
бір за вами.

– Спасибі.
Володимир СКІДАНОВ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Сергій Ніколаєв.

g Інформаційне повідомлення
 Управління комунальної власності міста виконкому 

міської ради повідомляє про перелік об’єктів, що під-
лягають приватизації, затверджений рішенням Криво-

різької міськради від 28.11.2012 № 1511 «Про затвер-
дження переліку об'єктів комунальної власності міста, 
що підлягають приватизації в 2012-2013 роках» та ого-

лошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності-
суб’єктів господарювання, які будуть залучені до прове-
дення незалежної оцінки об’єктів приватизації:

 Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі до-
кументи: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності за встановленою формою; копію установчого документа пре-
тендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у 
штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписан-
ня звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додат-
ково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, 
а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копію сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно-
го майна України; інформацію про претендента (документ, який містить 
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо-
бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі 
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому чис-
лі подібного майна тощо). Конкурсна пропозиція претендентів подається 
в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання 
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк 
виконання робіт (у календарних днях).

 Конкурс відбудеться 14 грудня 2012 р. об 11-00 за адресою: 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управління комунальної влас-
ності міста, каб. 246. Документи до комісії приймаються до 07 груд-
ня 2012 р. включно. Телефон для довідок: 74-75-79, 74-16-30.

– шляхом викупу:
№ 
з/п

Назва об’єкта та його адреса Площа, 
кв.м

Балансо-
утриму-

вач

Ідентифіка-
ційний код 
за ЄДРПОУ

1 Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Готов-
ський В.В., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, буд. 40, прим. 50

34,7 УКВМ 25522449

2 Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Готов-
ський В.В., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, буд. 40, прим. 51

31,1 УКВМ 25522449

3 Приміщення, що орендує ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМБАТ 
КР», м. Кривий Ріг, вул. Шостаковича, буд. 12, прим. 23

56,13 УБЖП 03364324

4 Будівля, що орендує фізична особа Іванусь О.П., м. Кривий Ріг, 
вул. Співдружності, 102а

17,3 УКВМ 25522449

5 Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Черниш 
О.О., м. Кривий Ріг, вул. Косіора, буд. 8, прим. 66

63,7 УКВМ 25522449

6 Будівля з інфраструктурою, що орендує фізична особа-підприє-
мець Чорний О.В., м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, буд. 58

1 206,8 УКВМ 25522449

7 Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Каналош 
В.М., м. Кривий Ріг, вул. Ярославська, буд. 2, прим. 66

87,0 УБЖП 03364324

– шляхом продажу через аукціон
1 Приміщення, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 29в, прим. 5 245,2  УКВМ 25522449

Криворізьке міське управління юстиції для інформуван-
ня населення м. Кривого Рогу повідомляє, що 04.12.2012 
року з 10.00 до 12.00 відбудеться проведення прямої «га-
рячої» телефонної лінії начальником Довгинцівського від-
ділу державної виконавчої служби Криворізького міського 
управління юстиції Чеботарьовим Антоном Сергійовичем, 
за номером 71-57-97, з питань виконання рішень судів (по-
садових осіб).

g Оголошення

Виконавчий комітет Жовтневої  
районної у місті ради 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
спеціаліста І категорії управління праці та соціаль-

ного захисту населення (тимчасово)
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна 

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 
або магістра, вільне володіння державною мовою, вміння пра-
цювати на комп’ютері. Учасники конкурсу складають письмо-
вий іспит.

Документи приймаються протягом ЗО днів з дня опубліку-
вання оголошення за адресою: 50014, м. Кривий Ріг, вул. Шуру-
пова, 2, кімн. 310.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 50-
31-83 (відділ кадрів), 53-00-95 (управління праці та соціально-
го захисту населення).
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g Прем’єр-ліга

«Кривбас» в Одесі розчарував,  
хоча епізодично непогано грав…
А от «моряки» вийшли сухими з води
Знову доводиться критикувати захист «Кривба-
су», який у 17-му турі чемпіонату країни проти 
«Чорноморця» в Одесі припустився дитячих по-
милок. Саме через цю обставину підопічні Олега 
Тарана, котрі, по суті, непогано й виглядали, все-
таки програли – 0:2. Хоча, за великим рахунком, 
кривбасівці провели два різних тайми так само, 
як і одесити.

У першому гості діяли 
якось прямолінійно: в осно-
вному, футболісти навішува-
ли довгими передачами сму-
гастого на хід Сергію Самоді-
ну. Та у форварда цього разу 
гра не пішла, тож відзначи-
тись не вдалось. До перерви 
домінували «моряки», яких 
на їхньому новенькому стаді-
оні палко підтримувала бага-
тотисячна аудиторія (такого в 
нас, у Кривому Розі, на жаль, 
уже давно не було, тож можна 
лише по-доброму позаздрити 
одеситам).

Основні події цього проти-
стояння розгорнулися в дру-
гому таймі. Були в «Кривба-
су» епізоди, коли команда, 
вміло пресингуючи, закри-
вала господарів на їхній по-
ловині поля. Небезпечно об-
стрілювали ворота суперни-
ка Олексій Антонов (кращий 
нинішній бомбардир кривба-
сівців), Рінар Валєєв, Іржі Єс-
лінек. Останній взагалі мав 
кілька нагод засмутити «мо-
ряків». Та не вийшло… А ось 
підопічні Романа Григорчу-
ка протягом дев’яти хвилин у 
другому таймі зуміли вкотити 
два м’ячі. На 68-й це зробив 
Іван Бобко, добивши голо-
вою м’яч у «рамку» голкіпера 
Артема Штанька, а на 77-й – 
одесит Анатолій Діденко ско-
ристався неузгодженістю дій 
оборонців гостей. Причому 
практично в обох епізодах не-
впевнено й пасивно поводили 
себе Богдан Шершун (до речі, 

капітан команди) та Пав-
ло Пашаєв. Особливо кур-
йозним був другий гол. Оде-
сит А.Діденко, перебуваючи 
в оточенні двох футболістів 
«Кривбасу», виявився кміт-
ливішим. Вірніше, захисни-
ки чомусь взагалі зупинилися 
й дали можливість одеситам 
пробити мимо їхнього воро-
таря. Отож, після двох остан-
ніх виграшів «Кривбас» по-
ступився «морякам», які біль-
ше прагнули перемоги. Про 
це, зрештою, свідчить і ста-
тистика: господарі пробили у 
ворота кривбасівців 10 разів, 
гості – 7. Так що все законо-
мірно. Натомість є певні плю-
си: у другому таймі «Кривбас» 
хоча й розчарував, та епізо-
дично непогано грав…

– На початку зустрічі ми 
довше, ніж зазвичай, шукали 
свою гру, – наголосив після 
поєдинку головний тренер 
одеського «Чорноморця» 
Роман Григорчук. – Для нас 
це була остання цього року 
домашня гра в рідних сті-
нах. Наступна тільки навесні, 
тому дуже хотілося її завер-
шити на мажорній ноті. Спо-
чатку намітилось якесь стар-
тове хвилювання, скоріше за 
все переживання, бо ми ро-
зуміли, що маємо серйозного 
суперника. «Кривбас» у своє-
му складі має непоганих ви-
конавців, тож навіть наймен-
ша помилка могла закінчити-
ся голом у наші ворота. Такі 
думки були, та в цілому наша 

команда виглядала непогано.
– Я подякував хлопцям 

за самовіддачу в цьому поє-
динку, – зазначив головний 
«коуч» кривбасівців Олег 
Таран. – Звичайно, мали пе-
реломний момент, коли Іржі 
Єслінек із двох небезпечних 
моментів бодай в одному по-
винен був забивати. Думаю, 
якби таке трапилось, то піс-
ля цього гра склалася б по-
іншому.

– Після перерви ваша ко-
манда діяла краще, ніж у пер-
шому таймі. Можливо, тре-
ба було так грати й на по-
чатку зустрічі?

– Розумієте, нині у нас скла-
лися такі реалії, що в цьо-
му поєдинку грала повністю 
нова лінія захисту. Плюс до 
цього, Рінар Валєєв діяв не на 
своїй позиції. На жаль, сьо-
годні в нас немає реального 
підсилення на лаві запасних. 
Та в цілому мені ця гра підо-
пічних із одеситами сподоба-
лась.

– «Кривбас» у цьому чемпіо-
наті нагадує команду, яка пе-
ребуває немов на навчально-
тренувальних зборах. Постій-

но ви шукаєте якісь ходи…
– Із «Кривбасом» я працюю 

вже чотири місяці. Мій попе-
редник хотів відрахувати із 
команди десь 8-10 футболіс-
тів. А ми з ними працюємо, і 
вважаю, що гідно. Хлопці на-
брали певну кількість очок, за 
що їм вдячний.

***
Сьогодні об 11 годині на 

стадіоні «Спарта» відбудеть-
ся розіграш суперкубка міс-
та між командами «Міттал» 
та «Еверест».

Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК.

g Плавання
«Золота» доріжка 
Владислава Чумака

Майстру спорту України з плавання Вла-
диславу Чумаку з ДЮСШ № 8 лише 16 ро-
ків. Але незважаючи на ще зовсім юний 
вік, він з кожним роком демонструє все 
кращі результати. У кримському Севас-
тополі, де проводилась першість України 
серед юніорів, земляк став чемпіоном у 
запливі 200 метрів на спині.

– У цих кількаденних стартах змагались на 
голубих доріжках разом із Владом ще четве-
ро наших вихованців, – пояснює директор 
восьмої дитячо-юнацької спортшколи Сер-
гій Прокопенко. – Це Софія Зубенко, Яна Мі-
лецька, Юлія Філоненко, Вікторія Савшак. Се-
ред цієї четвірки найліпші показники у Яни Мі-
лецької, котра одразу в трьох запливах була 
п’ятою на фініші (це, зокрема, 200 метрів бра-
сом, 100 метрів на спині та 200 метрів у комп-
лексному плаванні). А ось Влад зумів здобути 
медаль найвищого ґатунку і стати чемпіоном 
на 200-метрівці в запливах на спині. Вісім ро-
ків тренує цього хлопця Оксана Анатоліївна Фе-
дорук. Безперечно, у Чумака непогані перспек-
тиви в майбутньому. 

g Криворізький  
        характер
Лише наші  
акробати можуть 
вище всіх стрибати

Останнім часом спортивні акробати об-
любували Дніпродзержинськ для своїх ви-
ступів. Ще не вщухли пристрасті обласних 
змагань серед ДЮСШ із стрибків на акро-
батичній доріжці, як на порозі – нові. Від-
булося таке ж суперництво, та вже серед 
представників ДЮСШ усієї країни.

Але дівчачій команді криворізької ДЮСШ 
№ 1 все одно, де вигравати. Перша дитячо-
юнацька спортшкола постійно має виправ-
довувати свою назву. І юні акробатки зно-
ву до  мог лися вікторії, причому в упертій бо-
ротьбі. Тріумфували у всеукраїнському турні-
рі Юля Юрченко, Аліна Дрига, Дарина Козяр-
ська, Віола Гусакова. Непогано виступали на 
акробатичній доріжці й хлопці з першої спорт-
школи. Вони «стрибнули» на другу сходинку 
п’єдесталу пошани (це Єгор Анісімов, Богдан 
Семашкін, Стефан Філіпович, Влад Пашковець 
та Іван Широкий). Тож у загальнокомандному 
заліку перемога за криворіжцями. А ось зма-
гання в особистому заліку (як у дівчат, так і в 
хлопців) відбулись за чотирма віковими кате-
горіями. Зокрема, у середній віковій категорії 
досить впевнено виступила за програмою май-
стрів спорту криворізька семикласниця з КЗСШ 
№ 4 Дарина Козярська. Вона виграла все, що 
можна: із розігруваних трьох медалей – три 
«золота». У фіналі Дарина була найкращою в 
багатоборстві та в його окремих видах. Як ка-
жуть стрільці, попадання в десятку! Є привід 
пишатися її наставникам – заслуженим трене-
рам України Олексію Машкову та Марині Родіо-
новій. У тій же віковій категорії, що й Д. Козяр-
ська, добре себе проявила на акробатичній до-
ріжці в окремих комбінаціях Юля Юрченко – 
вихованка тренера Людмили Метелі. За першу 
вправу вона отримала срібну медаль, за дру-
гу – бронзову. Ще одна юна спортсменка – Віо-
ла Гусакова (молодший вік) у фіналі багатобор-
ства за програмою кандидатів у майстри спор-
ту виборола «бронзу».

У старшій віковій категорії в хлопців (за май-
стрівською програмою) Влад Пашковець до-
бився «срібного» результату. Влад завдячує 
своїм тренерам – Любові Внуковій та Марині 
Родіоновій. У фіналі з окремих видів багатобор-
ства він поповнив скарбничку ще двома наго-
родами – срібною та бронзовою. Та це не всі 
досягнення криворізьких хлопців-стрибунів. У 
фіналі багатоборства другим був Єгор Анісімов 
(майстрівська програма), такий же результат – 
у Богдана Семашкіна (за програмою кандида-
тів у майстри спорту).

Отож, знову свою високу марку підтвердили 
спортсмени ДЮСШ № 1. Лише вони, криворізькі 
акробати, можуть так майстерно й високо стри-
бати. І характер у них бійцівський, як у солдатів...

g Традиційне карате

Криворізька федерація – у трійці призерів
Нещодавно Дніпропетровськ став ареною проведення тре-

тього етапу розіграшу Кубка України з фунакоші шотокан кара-
те. За цей трофей (а суперництво відбувалося під егідою Мініс-
терства України у справах сім’ї, молоді та спорту) боролися 230 
каратистів із 17 клубів різних міст. 

Причому вік учасників коли-
вався від 6 до 40 років і більше. 
Поєдинки, як завжди, проходили 
у двох номінаціях: ката (демон-
страція техніки) та куміте (лег-
кий контакт). Криворіжці деле-
гували на цей турнір 32 учасни-
ків – у попередніх двох етапах 
розіграшу кубка країни земля-
ки з об’єктивних причин не зма-
гались. За підсумками всіх висту-
пів криворіжці завоювали 9 золо-
тих, 9 срібних та 4 бронзових ме-
далей. Найбільше відзначились 
Олексій Рабцун, Євген Вовк, На-
таля Слудна, Кристіна Якунен-
ко, Роза Кім, Вероніка Карлович, 
Катерина Барабаш і Яна Федій. 

Остання, до речі, привезла з Дні-
пропетровська одразу чотири на-
городи. Без «золота» залишився 
Владислав Симоновський, котрий 
здобув срібну медаль у куміте. 
Але важливим особистим досяг-
ненням для Влада стала перемо-
га над багаторазовим чемпіоном 
України й світу в його віковій но-
мінації. У підсумку криворізька 
федерація з традиційного карате 
ввійшла до трійки лідерів. До по-
єдинків земляків готувала група 
тренерів міської федерації. Най-
краще серед них себе зарекомен-
дували підопічні старшого трене-
ра Антона Ємельянова та інструк-
тора Ольги Кухарук. Сумлінно й 

професійно обслуговувала турнір 
і бригада суддів із Кривого Рогу – 
Олександр Яновський, Юрій Охрі-
менко та Андрій Морозов. Між 
іншим, бригаду рефері з нашого 
міста визнано в цьому всеукра-
їнському змаганні найбільш про-

фесійно підготовленою.
– Виступи в Кубку України ста-

ли першим етапом масштаб-
ної підготовки та відбору наших 
спортсменів на чемпіонат світу з 
традиційного карате, – зазначив 
президент міськфедерації Анато-
лій Волошин. – Адже світовий фо-
рум каратистів відбудеться на-
ступного року в Польщі. В цілому, 
ми задоволені рівнем професій-
ної майстерності наших вихован-
ців у Дніпропетровську. Практич-
но в кожній віковій номінації, в 
якій були заявлені криворізькі ка-
ратисти, міська федерація змогла 
здобути призові місця. Найближ-
чим часом уся наша робота буде 
спрямована на підготовку мак-
симальної кількості представни-
ків Кривого Рогу, котрі заслуже-
но можуть увійти до складу збір-
ної України з карате, яка виступа-
тиме на міжнародних змаганнях.

М КОМАНДА І О
1 Шахтар 17 48
2 Динамо 17 34
3 Дніпро 16 34
4 Металіст 16 30
5 Чорноморець 17 27
6 Металург Д 17 25
7 Волинь 17 23
8 Арсенал 17 23
9 Іллічівець 17 22

10 КРИВБАС 17 21
11 Ворскла 17 20
12 Зоря 17 19
13 Таврія 16 18
14 Карпати 17 16
15 Говерла 17 11
16 Металург З 16 3

Турнірна таблиця
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Управління комунальної власності міста виконкому міськради оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності – суб’єктів господарювання, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки безхазяйного нерухо-
мого майна – окремо розташованої одноповерхової нежитлової будівлі загальною площею 17 м кв., розташованої 
за адресою: вул. Каховська, 40г, що передається до комунальної власності територіальної громади міста Кривого 
Рогу і підлягає облікуванню на балансовому обліку управління комунальної власності міста виконкому міськради 
згідно з рішенням міської ради від 24.10.2012 № 1451.

Учасникам конкурсу необхідно надати до конкурсної комісії 
такі матеріали:

– заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
– нотаріально посвідчену копію статуту учасника конкурсу  

(для юридичних осіб);
– копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, 

які залучаються до незалежної оцінки ( кваліфікаційні свідо-
цтва оцінювачів, сертифікати суб’єктів оціночної діяльності);

– бізнес-програму учасника конкурсу, в якій зазначається до-
свід та кваліфікація у сфері проведення незалежної оцінки, 
пропозиції щодо умов та виконання робіт.

Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно 
до калькуляції витрат та терміну виконання подаються у запе-
чатаному конверті. Пропозиції щодо умов, терміну виконання 
робіт необхідно зазначити в єдиній одиниці виміру – кален-
дарних днях.

Конкурс відбудеться 14.12.2012 о 14 год. в управлінні кому-
нальної власності міста (кім.246), пл. Радянська, 1. 

Прийом заяв на участь у конкурсі здійснюється від дня пу-
блікації оголошення про його проведення, кінцевий термін 
прийняття заяв – за 2 доби до дати проведення конкурсу.

 Довідки за тел.: 74-71-92.

Шановні колеги!  
Президія Академії гірничих наук України 

сердечно вітає весь колектив 
 Криворізького національного університету  

з 90-річчям від дня заснування.
Ваш університет є одним з відомих і авторитетних установ не тільки України, 

країн СНД, але й усього світу.
Протягом усієї своєї історії він був і залишається справжнім центром підго-

товки висококласних фахівців.
Кожне покоління співробітників університету своєю самовідданою працею 

внесло вагомий внесок до скарбниці світлової науки. Колектив університету по 
праву пишається своїми вченими й випускниками.

Ми впевнені, що професорсько-викладацький склад і наукові співробітники 
підготують гідну плеяду фахівців і наукових відкриттів.

Нехай не вгасає в стінах університету вогонь спраги знань.
У день славного ювілею від усією душі бажаємо вам міцного здоров’я, добра, 

щастя й плідної праці.
З повагою Президія Академії гірничих наук України.

g Офіційно

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» 
повідомляють,  

що для проведення ремонтних робіт в період з 10.12.2012 р. по 14.12.2012 р. можливі 
тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:
Ягідна,  5-12;   Мерецкова,  129-

137,  79,  89-115,  41-71,  9-35,  1-9а;  
42-52,  вул. Гончарова,  11,  17,  14,  26,  
30-34,  38;  вул. Фарфорова,  4-18,  38;  
пров. Північний,  15-23,  16-18;  вул. 
Підстепна,  5-23,  43,  8-30,  42,    Гріна,  
9,  11,  10,  12,  18;   Горійська,  2-12,  3,  
7,  9,  11,  19;    Далека,  22,  24б;  21-
37,  24-42;  СКЗ;  ТЗК (ФОП Десятник),  
1-19,  2-20;     Маршрутна,  1-21,  2-36;  
23,  25,  38,    Муравйова,  1-15,  2-14;   
Городовикова,  2-14,  3-17;  1;  Біло-
руська,  1,  5,  7,  2,  3а;   Дюма,  1-49,  
2-42,  Тянь-Шанськая,  1-9,  2-6;   Грі-
на,  2-40,  1-37,  55-65;   Черемшини,  
1-53,  2-48;   Постоя,  1-29,  2-6;  Тюль-
панів,  2-16,  3-15;  вул. Чудська,  54,   
Амосова,  2-32,  11-17;  Шмідта,  15-
55,  10-42;   Гризодубової,  2-50,  1-39;  
Лациса,  20-114;  Конєва,  2-32,  3-39;  
Купріна,  125,  127а;  пров. Новоло-
зуватський,  1-17,  2-24,  вул. Дарго-

мижського,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9;   Чка-
лова,  7б,  пров. Мерецкова,  10-18,  
15-33,  39,  61-69;   вул. Табірна,  27а,  
26,  31-37,  45,  47а,  30/4,  32,  Стер-
літамацька,  2-34,  1-25;  Татарська,  
2-42,  1-31;   Саранська,  1-73,  Лазо,  
2-20,  21,  Волзька,  1-29, 2-32,  Якіра,  
2-6,  Рязанська,  1, 6-46,  Бехтерева,  
2-18, 1-17,  Іллічівська,  10-20,  пер.
Дорожний, 28-38,  Промислова 2-24, 
1-27, 10, 8,  Батьківщини 16-18,  Во-
лодимирівська, 11-22;  27; 37; 23-25,  
Сільськогосподарська, 2-12; 1-9,  Ко-
мунарна, 1; 2,  Попова, 2-16; 1-718-36; 
7а-19,  Башкирська, 3-17; 4-18,  Горо-
дищенська, 58-138; 27-107, 39; 43; 25;  
Уборевича, 1-71;  2-48,  Гаджибекова, 
2-84; 19-83,  Маяковського, 14-20; 43-
51,  Калініна, 2-63; 3-29а,  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,  

Літке, 56-70; 53-63а; 63б,  Малоархан-
гельська, 14-24; 15-25,  Петриківська, 
60,  Лугова, 87-а; 1а; 2; 3а; 5а; 11а; 15а; 
17а; 47-85, 4-30; 89-121; 72-106,  Му-
ромська, 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; 10,  пров. 
Лікарський, 2-34; 12; 9а; 13а; 15а; 17а; 
27; 15, 17; 1; 74,  Грушевського, 22-
28; 23425; 3; 5; 7,  Магнітогорська; 22;  
23;  24;  25;  27;  28;  30,  Світлогірська, 
1-67;  84-114,  Гірничорятувальна, 
13; 14,  Тольятті 2-8; 3-11,  Кузнечна, 
2-18; 3-19,   Самарська, 1-37,  Перова, 
1-56,  Пічугіна, 2-7,  Олонецька, 1-36,  
Рубльова, 19; 20; 7-22,   Тухачевсько-
го, 51, 55,  Женевська, 4, 10,  Петро-
градська,  24-80,  Станюковича, 1-91,  
Алексєєва, 71-124,   Привільна, 1-38,  
33-76,  вул. Карбишева,  гаражний 
коо ператив «Саксагань».

Просимо  вибачення  за викликані незручності.

Товариство «Весташлях-
буд», розташоване за адресою: 
50045, м. Кривий Ріг, вул. Уро-
жайна, 1, спеціалізується на 
виготовленні асфальтобетон-
ного покриття, має намір отри-
мати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне 
повітря.

Викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря скла-
дуть в тоннах в рік: азоту двоокис 
– 4,5; вуглеводні – 10,8; пил неор-
ганічний – 2,2; оксиди вуглецю – 
8,9.

З пропозиціями та зауважен-
нями звертатися протягом міся-
ця до управління екології викон-
кому міської ради за адресою: 
50101, Дніпропетровська обл.,  
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1.

Заявление о намерениях
ООО «МЕГА-МАРКЕТ» планирует замену котла в 

существующем здании теплогенераторной Цент-
рально-Городского рынка (АБК).

В топочной будет установлен один котел мощ-
ностью 75 кВт. В атмосферный воздух будут выбра-
сываться загрязняющие вещества: азота двуокиси 
(0,177 т/год), углерода окиси (0,169 т/год), пыли, 
недифференцированной по составу (0,252 т/год). 
Расход воды на подпитку системы теплоснабже-
ния составит 0,014 куб. м/ч. Количество образуе-
мых отходов составит 0,252 т/год.

Общественные слушания по проекту будут про-
водиться 26.12.2012 г. по адресу: ул. Октябрьская, 
44/7 в 16.00. Приглашаются все заинтересованные 
организации и физические лица.

Ознакомиться с материалами проекта и подать 
свои предложения можно по адресу: 50000, г. Кри-
вой Рог, ул. Октябрьская, 44/7, тел. 067-5690991.

Предприятие намерено получить разрешение 
на выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух.

Замечания и предложения по вопросу полу-
чения разрешения на выбросы от стационарных 
источников ООО «МЕГА-МАРКЕТ» можно подать  в 
управление экологической безопасности Криво-
рожского горисполкома, тел. 74-56-41, 92-13-63.

Заявление о намерениях
ООО «МЕГА-МАРКЕТ» планирует замену котла в 

существующем здании теплогенераторной.
В топочной будут установлены два котла мощ-

ностью 50 кВт каждый. В атмосферный воздух бу-
дут выбрасываться загрязняющие вещества: азо-
та двуокиси (0,236 т/год), углерода окиси (0,226 
т/год), пыли, недифференцированной по составу 
(0,336 т/год). Расход воды на подпитку системы те-
плоснабжения составит 0,019 куб. м/ч. Количество 
образуемых отходов составит 0,336 т/год.

Общественные слушания по проекту будут про-
водиться 26.12.2012 г. по адресу: ул. Октябрьская, 

44 в 16.00. Приглашаются все заинтересованные 
организации и физические лица.

Ознакомиться с материалами проекта и подать 
свои предложения можно по адресу: 50000, г. Кри-
вой Рог, ул. Октябрьская, 44/7, тел. 067-5690991.

Предприятие намерено получить разрешение 
на выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух.

Замечания и предложения по вопросу полу-
чения разрешения на выбросы от стационарных 
источников ООО «Интермаркет» можно подать  в 
управление экологической безопасности Криво-
рожского горисполкома, тел. 74-56-41, 92-13-63.

Заявление о намерениях
ООО «МЕГА-МАРКЕТ» планирует замену котлов 

в существующем здании теплогенераторной Цент-
рально-Городского рынка (Башня).

В топочной будут установлены два котла мощ-
ностью 50 кВт каждый. В атмосферный воздух бу-
дут выбрасываться загрязняющие вещества: азо-
та двуокиси (0,236 т/год), углерода окиси (0,226 
т/год), пыли, недифференцированной по составу 
(0,336 т/год). Расход воды на подпитку системы те-
плоснабжения составит 0,019 куб. м/ч. Количество 
образуемых отходов составит 0,336 т/год.

Общественные слушания по проекту будут про-
водиться 26.12.2012 г. по адресу: ул. Октябрьская, 
44 в 16.00. Приглашаются все заинтересованные 
организации и физические лица.

Ознакомиться с материалами проекта и подать 
свои предложения можно по адресу: 50000, г. Кри-
вой Рог, ул. Октябрьская, 44/7, тел. 067-5690991.

Предприятие намерено получить разрешение 
на выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух.

Замечания и предложения по вопросу полу-
чения разрешения на выбросы от стационарных 
источников ООО «МЕГА-МАРКЕТ» можно подать  в 
управление экологической безопасности Криво-
рожского горисполкома, тел. 74-56-41, 92-13-63.

Заявление о намерениях
ООО «МЕГА-МАРКЕТ» планирует замену котлов 

в существующем здании теплогенераторной Цен-
трально-Городского рынка (ул. Лермонтова).

В топочной будут установлены два котла мощ-
ностью 50 кВт каждый. В атмосферный воздух 
будут выбрасываться загрязняющие вещества: 
азота двуокиси (0,236 т/год), углерода окиси (0,226 
т/год), пыли, недифференцированной по составу 
(0,336 т/год). Расход воды на подпитку системы те-
плоснабжения составит 0,019 куб. м/ч. Количество 
образуемых отходов составит 0,336 т/год.

Общественные слушания по проекту будут про-
водиться 26.12.2012 г. по адресу: ул. Октябрьская, 
44/7 в 16.00. Приглашаются все заинтересованные 
организации и физические лица.

Ознакомиться с материалами проекта и подать 
свои предложения можно по адресу: 50000, г. Кри-
вой Рог, ул. Октябрьская, 44/7, тел. 067-5690991.

Предприятие намерено получить разрешение 
на выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух.

Замечания и предложения по вопросу полу-
чения разрешения на выбросы от стационарных 
источников ООО «МЕГА-МАРКЕТ» можно подать  в 
управление экологической безопасности Криво-
рожского горисполкома, тел. 74-56-41, 92-13-63.

Заявление о намерениях
ООО «МЕГА-МАРКЕТ» планирует замену котлов 

в существующем здании теплогенераторной Цен-
трально-Городского рынка (ковровый сектор).

В топочной будут установлены два котла мощ-
ностью 50 кВт каждый. В атмосферный воздух бу-
дут выбрасываться загрязняющие вещества: азо-
та двуокиси (0,354 т/год), углерода окиси (0,338 
т/год), пыли, недифференцированной по составу 
(0,504 т/год). Расход воды на подпитку системы те-
плоснабжения составит 0,029 куб. м/ч. Количество 
образуемых отходов составит 0,504 т/год.

Общественные слушания по проекту будут про-

водиться 26.12.2012 г. по адресу: ул. Октябрьская, 
44/7 в 16.00. Приглашаются все заинтересованные 
организации и физические лица.

Ознакомиться с материалами проекта и подать 
свои предложения можно по адресу: 50000, г. Кри-
вой Рог, ул. Октябрьская, 44/7, тел. 067-5690994.

Предприятие намерено получить разрешение 
на выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух.

Замечания и предложения по вопросу полу-
чения разрешения на выбросы от стационарных 
источников ООО «МЕГА-МАРКЕТ» можно подать  в 
управление экологической безопасности Криво-
рожского горисполкома, тел. 74-56-41, 92-13-63.

Заявление о намерениях
ООО «МЕГА-МАРКЕТ» планирует замену котлов 

в существующем здании теплогенераторной Цен-
трально-Городского рынка (ковровый сектор).

В топочной будут установлены два котла мощ-
ностью 50 кВт каждый. В атмосферный воздух бу-
дут выбрасываться загрязняющие вещества: азо-
та двуокиси (0,236 т/год), углерода окиси (0,226 
т/год), пыли, недифференцированной по составу 
(0,336 т/год). Расход воды на подпитку системы те-
плоснабжения составит 0,019 куб. м/ч. Количество 
образуемых отходов составит 0,336 т/год.

Общественные слушания по проекту будут про-
водиться 26.12.2012 г. по адресу: ул. Октябрьская, 
44/7 в 16.00. Приглашаются все заинтересованные 
организации и физические лица.

Ознакомиться с материалами проекта и подать 
свои предложения можно по адресу: 50000, г. Кри-
вой Рог, ул. Октябрьская, 44/7, тел. 067-5690991.

Предприятие намерено получить разрешение 
на выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух.

Замечания и предложения по вопросу полу-
чения разрешения на выбросы от стационарных 
источников ООО «МЕГА-МАРКЕТ» можно подать  в 
управление экологической безопасности Криво-
рожского горисполкома, тел. 74-56-41, 92-13-63.

Поздравляем дорогого папочку, дедушку, прадедушку

Дунаева Григория Максимовича
с 89-летием!

Желаем крепкого здоровья.
Дети, внуки, правнуки.

2 декабря поздравляем 

с 75-летним юбилеем

Пачковскую  
Раису  

Александровну!

С днем рождения, дорогая,
Ты наш Бог и наш кумир,
С днем рождения, родная,
Наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора,
Ты на все найдешь ответ,
Ты судья любого спора,
Ты для нас авторитет.

Так живи на радость людям,
До ста лет – врагам назло.
Вместе мы счастливы будем,
Нам с тобою повезло.
Чтоб здоровья был избыток,
Мама, ты у нас одна.
Всем прошу налить напиток,
Пьем за маму все до дна!

Любящие дети, внуки и правнуки.

Чуйну, вродливу та активну  
студентку 5 курсу будівельного  
факультету Криворізького  
національного університету

Яцкевич  
Наталію Володимирівну

щиро вітаємо  
з днем народження!

Від усього серця бажаємо доброго здоров’я, 
щасливої долі, довгих і плідних років життя, 
творчої наснаги, удачі у здійсненні задумів і 
прагнень.

З повагою викладачі,  
друзі та студенти групи ВВ-08.
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Інформація. Оголошення

Куплю

Продаю

Загублене

Різне

Про планування регуляторної діяльності міської ради  
з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності» рішенням міської ради № 1498 від 28.11.2012 затвердже-
но план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік.

Регуляторну процедуру до проекту рішення міської ради «Про затверджен-
ня Порядку приватизації об’єктів комунальної власності міста та неза-
вершеного будівництва» передбачено розпочати в І кварталі. Метою проек-
ту рішення міської ради є  подальше удосконалення організації порядку 
здійснення приватизації об’єктів комунальної власності міста, правово-
го врегулювання процесу приватизації.  До регуляторного акта – проекту 
рішення міської ради «Про затвердження Порядків виявлення, узяття на 
облік, збереження, використання безхазяйного нерухомого майна та 
відумерлої спадщини в місті Кривому Розі» передбачено розпочати проце-
дуру в ІІІ кварталі. Метою проекту рішення міської ради є установлення єдино-
го прозорого механізму правового регулювання взаємовідносин щодо 
виявлення, взяття на облік, збереження, використання безхазяйного 
нерухомого майна та відумерлої спадщини в місті Кривому Розі.  Роз-
робником вищезазначених регуляторних актів – проектів рішень місь-
кої ради є управління комунальної власності міста (50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1, каб.246, тел.493-04-14).  Детальну інформацію можна 
отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому міської ради щоден-
но (50101, м. Кривий Ріг, пл.Радянська, 1, каб.505, тел.74-12-03).

Заява про наміри
З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства України ТОВ 

«Стройіндустрія», що знаходиться за юридичною адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Ферганська, 9, виробничий майдан-
чик, розташований на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», необхідно отрима-
ти дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Аналіз результатів 
розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин, утворених викидами 
підприємства, показав, що на межі санітарно-захисної зони виробничого майданчика 
перевищень гранично допустимих концентрацій немає. Викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел підприємства складають: оксид 
вуглецю – 0,004 т/рік, вуглецю діоксид – 27,89 т/рік, метан – 0,0005 т/рік, речовини у 
вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,069 
т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,033 
т/рік, оксид діазоту – 0,00005 т/рік.

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

g Публічна інформація

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

№ 1579. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кинока-
меру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое серебро, 
корал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио до 
1955 г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-
17-42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 1580. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
– 500 грн., «Горизонт» – 350 грн., «Ле-
нинград» – 150 грн., «Спорт» – 3000 
грн., «Спутник» – 200 грн., «Геодезия» 
– 2000 грн., «Репортер» – 1500 грн.,  
«Киев-88» – 300 грн., «Лейка» – от 
1000 грн., «Друг» – 200 грн., «Искра» 
– 200 грн., «ФЭД» – 100 грн., «Зор-
кий» – 100 грн., «Киев-5» и «Алмаз» 
– 200 грн. ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» – 
400 грн.,  «Руссар» – 250 грн., «Калей-
нар-3» – 300 грн., «Вега-28» – 300 грн., 
«Гелиос-40» – 300 грн., «Юпитер» (3, 
9, 11, 12) от 150 до 650 грн., «Карл 
Цейс», «Пентакон», «Пан Колор», 
«Волна» и «Мир» – 350 грн. и др. Тел. 
401-17-42, 063-7670807, 066-1761807, 
097-0422903.

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

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

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

№ 1606. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 20, буд. № 16 на вул. Ко-
сигіна на ім’я Євтушенка Івана Михай-
ловича, Євтушенко Асі Володимирівни, 
Євтушенка Володимира Івановича, видане 
згідно з розпорядженням УЖКГ № Т 426 від 
20.07.1995 р., вважати недійсним.

№ 1607. Державний акт на земельну 
ділянку серія ЯК № 321535 від 9.04.2012 
р., яка знаходиться у м. Кривому Розі 
Саксаганського району по вул. Одесь-
кій, виданий на ім’я Геночкіна Віктора 
Володимировича, вважати недійсним.

№ 1615. Всі установчі документи 
ОСББ «Вікторія у м. Кривий Ріг», зареє-
строваного ОСББ 22.08.2012 р., вважати 
недійсними. ОСББ «Скала у м. Кривий 
Ріг» являється правонаступником ОСББ 
«Вікторія у м. Кривий Ріг».

№ 1617. Військовий документ на ім’я Ква-
ши Ігоря Юрійовича вважати недійсним.

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

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

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

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

№ 1600. Перевезу меблі та ін. по-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1613. Ремонт и установ-
ка 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 бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

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

№ 1608. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ 
И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.  Тел. 097-3406107.

№ 1512. Врезка замков. Утепле-
ние, обшивка дверей, лоджий балко-
нов пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 1360. 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.

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

№ 1538. Школа крою та шиття. Сайт: 
www.liza.dp.ua.

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

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

№ 1616. Сниму 1-, 2-комн. квартиру 
у хозяев для 2 чел. на длительный срок 
по разумной цене. Оплату, чистоту га-
рантирую. Тел. 067-7583893.

№ 1591. Магнипсор. Эффективное, 
не гормональное лечение от псориаза. 
Тел. 098-9307140, 406-92-89.

№ 1415. ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМЩИК. 
Тел. 097-3052016.

№ 1506. Работа молодым пенсионе-
рам. Собеседование. Тел. 096-3459236.

№ 1560. ПАО «ИнГОК» приглашает 
на работу: инвалидов ІІ (рабочей) и ІІІ 
группы инвалидности для трудоустрой-
ства подсобными рабочими. Тел. 407-
67-71, 407-64-11.

№ 1592. Требуется сотрудник в 
рекламный отдел. Оплата высокая. Тел. 
096-4128990.

№ 1604. Предлагаю работу в офисе. 
Рассмотрю все кандидатуры. Тел. 098-
24335429.

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

№ 1610. 6.12.2012 року об 11.00 
в Муніципальному центрі послуг м. 
Кривого Рогу за адресою: пл. Радян-
ська, 1, відбудуться чергові збори 
міської галузевої ради підприємців 
з питань діяльності готелів, надання 
індивідуальних послуг. Запрошуються 
суб’єкти господарювання – члени га-
лузевої ради та всі зацікавлені підпри-
ємці. Тел. для довідок 409-42-77.

№ 1593. Организации в договорной 
отдел требуются сотрудники. Тел. 066-
7182005.

№ 1609. Офисная работа для 
молодых пенсионеров. Обработка вхо-
дящих звонков. Доход высокий. Тел. 
067-5693287.

Впроваджено в експлуатацію програмне забезпечення «Реєстраційний портал»
5 листопада 2012 року впроваджено в пілотну експлуатацію 

програмне забезпечення «Реєстраційний портал», що дозво-
ляє формувати та подавати пакет документів в електронному 
вигляді для проведення державної реєстрації юридичної осо-
би та фізичної особи – підприємця у Єдиному державному ре-
єстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Програмне забезпечення «Реєстраційний портал» забезпе-
чує виконання усіх кроків формування та відправки пакету доку-
ментів державному реєстратору на інтернет-сторінці. Система має 
зручний інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс користувача з підказка-
ми щодо правильності заповнення реєстраційних форм.

Поточна версія порталу дозволяє подати державному реє-
стратору наступні типи заяв в електронному вигляді:

– заява про реєстрацію фізичної особи – підприємця в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб 
– підприємців;

– заява про реєстрацію юридичної особи в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Для початку роботи з програмним забезпеченням «Реєстра-
ційний портал» необхідно мати електронний цифровий ключ та 
здійснити процедуру реєстрації на порталі.

Пілотна експлуатація програмного забезпечення «Реєстра-
ційний портал» здійснюється за адресою: http://rp.irc.gov.ua.

Інструкція користувача програмного забезпечення «Реє-
страційний портал» доступна для завантаження на веб-сайті 
Державної реєстраційної служби України (http://irc.gov.ua/ua/
Elektronna-reiestratsiya.html).

Запрошуємо мешканців міста скористатися можливістю 
надати документи для державної реєстрації підприємницької 
діяльності в електронному вигляді. Довідки за телефонами: 
65-65-70, 65-13-82, 65-79-26, 440-77-37 (Реєстраційна палата 
м. Кривого Рогу, м-н Праці, буд.1, 2-й поверх).
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3.12.2012  
годовщина  

со дня смерти

МОЛЧАНОВА  
Виктора  

Алексеевича
(28.03.1952 – 

3.12.2011)
Ушел мгновенно,
Не простившись,

В мир без боли и беды…
Прости невольные обиды,
Прости, что не смогли спасти…
С небесной синей высоты, на нас
Смотри, смотри, смотри.
Мы не забудем никогда
Твои черты, твои слова.

Любим, помним, скорбим.
Родные и друзья.

g Оголошення

ТОВ «Кривбасасфальт» 
має намір отримати 
дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в 
атмосферу на промпло-
щадці № 2, розташованій 
по вул. Купріна, 128.
З пропозиціями та зауваженнями 
звертатися протягом місяця до 
управління екології виконкому місь-
кої ради за телефоном 92-13-63.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
28 листопада 
на 67-му році 

перестало 
битися серце 

начальника від-
ділу з надзви-

чайних ситуа-
цій і цивільної 
оборони ПАТ 

«Кривбасзаліз-
рудком»

Олександра Максимовича 
ВЕЛИЧКА

Народився О. М. Величко 13 травня 
1946 року в м. Сміла Черкаської об-
ласті. Відслуживши рік у 365-й гвар-
дійській мотострілковій дивізії, подав 
рапорт з проханням зарахувати на 
навчання до Київського вищого Чер-
вонопрапорного загальновійськово-
го училища. Після випуску пройшов 
шлях від командира взводу до на-
чальника штабу батальйону. Був на-
правлений до Московської воєнної 
академії, яку закінчив з відзнакою. На-
ступним місцем служби О. М. Величка 
стала Москва, де він був командиром 
парадного батальйону гвардійської 
мотострілкової дивізії імені Калініна.

Потім Олександр Максимович ви-
пробовував бойові машини піхоти у 
складі обмеженого контингенту ра-
дянських військ в Ефіопії.

Далі його військова служба була 
пов’язана з нашим містом. Протя-
гом трьох років він командував тан-
ковим полком, а потім – очолював 
штаб Криворізької танкової дивізії. Пізні-
ше служив в Анголі радником коман-
дуючого фронтом. Тут Рауль Кастро 
вручив йому кубинський орден.

Вийшовши у відставку, О.М. Ве-
личко обіймав посаду військово-
го комісара Тернівського району. 
Збройним силам він присвятив 30 
років свого життя.

З 1996-го по 2002-й рік він працю-
вав начальником штабу цивільної 
оборони шахти «Гвардійська». А з 
квітня 2002-го О. М. Величко очолю-
вав відділ з надзвичайних ситуацій 
і цивільної оборони Криворізького 
залізорудного комбінату. Зареко-
мендував себе грамотним спеціа-
лістом, працьовитим, принциповим 
і небайдужим. Він користувався за-
служеним авторитетом у колективі.

Його відзначено численними на-
городами.

Керівництво ПАТ «Кривбасзаліз-
рудком», профком ПМГУ підприєм-
ства, трудовий колектив, колеги та 
друзі глибоко сумують з приводу пе-
редчасної смерті Олександра Мак-
симовича Величка та висловлюють 
щирі співчуття рідним і близьким 
покійного.

ПАО «Криворожгаз» предупреждает
В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ будет прекращена подача 

газа в Центрально-Городском районе с 9.00 3.12.2012 г. до 16.30 4.12.2012 г. по 
адресам:  

частный сектор: ул. Декабристов, дома 85-128; ул. Кобылянского, дома 130-
271; ведомственный сектор: пр. Мира, дома 1-4; ул. Кобылянского, дома 197-223, 

а также с 9.00 5.12.2012 г. до 16.30 6.12.2012 г. в Долгинцевском районе по 
адресам: ведомственный сектор: ул. Водопьянова, дома 1-8; ул. Кирова, 
дома 1-29; ул. Симонова, дома 1-9.

 

Вітання!
1 декабря поздравляем  

с юбилеем прекрасную женщину, 
мудрого руководителя

Максименко  
Лилию Васильевну!

Мы от души желаем Вам
Здоровья, счастья и удачи.
Чтоб никакой печали тень
Судьбы и жизни не касалась, 
И все, что хочется, сбывалось, 
И был прекрасен каждый день.

Педагогический, ученический  
и родительский коллективы СШ № 67.

Відділ державних реєстраторів  апарату міськради і виконкому. 
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Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

01.12.2012  02.12.2012

станом на 30.11.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

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

g Погода
Опади

За даними Українського гідро-
метцентру, у неділю очікується 
хмарна погода. Можливі опади. 
Температура вночі до 10 градусів 
тепла, вдень до 7 градусів тепла. 
Вітер північний та північно-схід-
ний, 2-5 м/сек. Атмосферний тиск 
746…749 мм рт. ст.     

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,737 1038,6104

УкрСиббанк
814,50 25,80 1050,00
819,50 26,70 1074,00

ПриватБанк
815,00 26,00 1050,00
819,50 27,00 1080,00

Промінвест-
банк

815,00 26,10 1053,00
820,00 26,80 1079,00

Райффайзен 
Банк Аваль

815,00 25,70 1045,00
819,50 26,70 1085,00

Форум
814,00 26,10 1037,00
819,50 27,30 1070,00

Південком-
банк

817,00 25,00 1040,00
821,00 26,50 1085,00

Укрексімбанк
809,00 25,90 1053,00
811,00 26,60 1071,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

01 31 40 43 45 46

1-2 грудня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
8 600 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1215 
виграшні номери 28.11.2012 

джек-пот 8 500 000.00

g Курси валют

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

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

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 0 0.00
4 70 412.00
3 1743 28.00
2 17518 6.00
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За якість друку газети 
від по   відальність несе друкарня. 

50027, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 28. Тел. 90-63-35.

 Індекс – 61621. Обсяг 2 др. арк. Друк офсетний.
Свідоцтво про державну реєстрацію газети 

«Червоний гірник» ДП реєстр № 709 від 28 лютого 2000 р.
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Через тиждень породілля при-
ймала офіційні вітання. Голова 
комітету у справах сім’ї і молоді 
виконкому міськради Світлана 
Лавренко передала найщиріші по-
здоровлення від міського голови 
Юрія Вілкула:

– Наразі в місті є 2341 багато-
дітна родина. Ви, Олено, попо-
внили їхнє число. Від мера міста 
прийміть найнеобхідніші речі для 

догляду за немовлятами. Ікона 
Казанської Богоматері оберігати-
ме вас від негараздів. Міська вла-
да бажає вам найголовнішого: хай 
дітки зростають у любові, а щоб 
вони зростали гідними криворіж-
цями, потурбуємося спільно!

Протягом десятиліття в місті 
народилося лише чотири трійні, 
причому три з них – за останні 
п’ять років, і всі – у Жовтневому 

районі. Раїса Костиркіна 
вручила щедрі презенти 
від депутатської фракції 
Партії регіонів Жовтне-
вої районної у місті ради, 
а голова районного осе-
редку ПР Олег Неводник 
зобов’язався постійно 
тримати над Струбчев-
ськими шефство. Вико-
нуючий обов’язки голо-
ви району Олександр 
Швець, на додачу до гори 
подарунків, пишним бу-
кетом привітав Валенти-
ну Василівну, бабусю ве-

ликого потомства, бо на неї також 
лягає величезна відповідальність 
за турботу про онуків. Вона роз-
чулено пригадала мить, коли аж 
перед самими пологами довідалась, 
яке неймовірне щастя їх очікує:

– Очевидно, й добре, що донька 
під час вагітності вперто не роз-
голошувала таємниці, а то я від 
хвилювання зовсім би змарніла. 
Проте, коли вперше побачила не-
вимовну доброту в очах головного 
лікаря Ніни Бобровник, умить за-
спокоїлась, затямила: така людина 
здійснить навіть неможливе в ім’я 
порятунку інших. Ніякі клопоти, 
що мені випали, не зрівняються з 
Божою нагородою пестити одразу 
аж стількох нащадків.

За словами Ніни Бобровник, 
майбутня багатодітна ненька від-
носилась до групи ризику, постій-
но перебувала під якнайретель-
нішою опікою медиків від самого 
раннього терміну вагітності та під 
диспансерним наглядом у відділен-
ні патології – з огляду на загрозу 
передчасних пологів. Неоцінен-
ний досвід криворізьких лікарів 
дозволив успішно підтримувати 
Олену до кесаревого розтину.

Статистика ж свідчить: трійня 
народжується в однієї жінки з 
тридцяти тисяч.

g Качати й величати!

Потрійна Божа нагорода

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

21 листопада в 
комунальному за-
кладі «Криворізь-
кий перинатальний 
центр» трапилась 
неординарна подія. 
Тридцятиодноріч-
на пацієнтка Олена 
Струбчевська, пра-
цівниця ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий 
Ріг», подарувала 
світу трійню. Оскіль-
ки знаменне діло від-
булось на празник 
архістратига Михаї-
ла, так нарекла сина, 
а доньок назвала 
Вікою та Міланою.

g Посміхніться
Ідеальний чоловік – це 

той, який вчасно прихо-
дить додому, купує про-
дукти, готує їжу, миє по-
суд, займається з дітьми. 
Звідси висновок: ідеальний 
чоловік – це дружина.

* * *
Нова сигналізація «Гри-

горій Лепс». При спробі ви-
крадення машини кричить: 
«Але ж вона не твоя».

* * *
Набрид безпорядок в 

квартирі?
Скажіть дружині, що че-

рез 15 хвилин до вас прий-
дуть батьки.

* * *
Є люди заради яких хо-

четься померти, хоча при 
цьому вставати заради них 
же о 7 ранку вже неохота.

* * *
– Око за око, зуб за зуб! – 

сказав Вовочка і наставив 
Марії Іванівні двійок на фо-
тографії в «Однокласниках».

* * *
Послуга «Брат на півго-

дини»: чоловік криміналь-
ної зовнішності прийде в 
школу і заступиться на 
перерві за клієнта.

* * *
... І тут нас зупинив 

поліцейський і запропону-
вав обміняти 50 грн. на 
«Щасливої   дороги!»

* * *
Ніч. Години 2 ночі. Про-

кидаюся від дикого крику 
кота. Виявилося, що цей 
бовдур заліз в підодіяльник 
і заблукав там. Довелося 
рятувати.

* * *
У дитинстві я боявся те-

мряви. Тепер же, коли я бачу 
свій рахунок за електроенер-
гію, я боюся світла.

* * *
Я звичайно переживаю за 

кінець світу... Але більше 
все-таки мене хвилює пи-
тання, ... що мені одягну-
ти на Новий рік ...

g Передплата 2013

З 1.01.2013 набирає чиннос-
ті Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень» в но-
вій редакції, яким передбачено, 
що оформлення прав власності 
на об’єкти нерухомого майна 
здійснюється Укрдержреєстром 
та структурними підрозділами 
територіальних органів Міністер-
ства юстиції України. У зв’язку з 
цим виконавчим комітетом Кри-
ворізької міської ради свідоцтва 
про право власності на нерухоме 
майно оформлюватися не будуть.

Прийом відповідних заяв буде 
здійснюватися представником 
юридичного управління викон-
кому Криворізької міської ради 
до 07.12.2012 в муніципально-
му центрі послуг м. Кривого Рогу  
(пл. Радянська, 1).

У разі зміни вказаного терміну 
прийняття заяв на оформлення 
прав власності на об’єкти неру-
хомого майна, про нову дату буде 
повідомлено додатково.

Виконком Криворізької 
міської ради.

g Оголошення
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