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g Реклама

Читайте 2 стор.  Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Минулого вівторка в Києві відбулася звітно-ви-
борча конференція Асоціації міст України. Новим 
президентом Асоціації обрано Криворізького місь-
кого голову Юрія Вілкула. Як повідомили у відділі з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з громад-

ськістю міськвиконкому, за це рішення проголосу-
вало 220 делегатів з 226, котрі брали участь у кон-
ференції.

На адресу мера надійшло чимало привітань з обран-
ням на цю високу посаду. Щирі поздоровлення луна-

ли і на урочистостях з нагоди Дня місцевого самовря-
дування, які відбулися 6 грудня в театрі імені Т. Шев-
ченка. Як відзначалося, це свідчить про престиж Кри-
вого Рогу серед інших міст України і визнання профе-
сіональних якостей його керівництва.

Юрія Вілкула обрано  
президентом Асоціації міст України

g Передплата-2013
День передплатника на поштамті
Наступної середи, 12 грудня, на Криворізькому поштамті відбудеться 
останній нинішнього року День передплатника. 

На ньому читачів, які оформлять абоне-
менти на видання на наступний рік, зокрема 
на «Червоний гірник», очікуватимуть при-
ємні сувеніри на згадку, а на найактивнішо-
го передплатника – ще й суперприз.

Співробітники поштамту нададуть чита-
чам усю необхідну допомогу в оформленні пе-
редплатних абонементів та проконсультують 
у діючих знижках при здійсненні передплати. 
Водночас городяни матимуть змогу безпосе-

редньо поспілкуватись з представниками ре-
дакцій, передовсім – «Червоного гірника», які 
традиційно беруть участь у подібних заходах.

Отже, до зустрічі на поштамті наступної 
середи, початок заходу – об 11.00.

***
Нагадуємо, що передплата на «Черво-

ний гірник» на 2013 рік триває по 28 груд-
ня включно.

Не відкладайте передплату на останній день!

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ  «ЧЕРВОНОГО ГІРНИКА»  
З УРАХУВАННЯМ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ ПО ДОСТАВЦІ ТА ПРИЙОМУ ПЕРЕДПЛАТИ:

Телефони для довідок з передплати: міського поштамту – 92-43-41, редакції «Червоного гірника» – 92-89-01.

ЗВИЧАЙНА:
на 3 місяці  40,20 грн.,
на півроку 78,75 грн.,
на весь рік 156,30 грн.

ПІЛЬГОВА (для інвалідів усіх груп і категорій, для чор-
нобильців, 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 (для підприємств, установ 
та організацій):
на 3 місяці 46,80 грн.,
на півроку 91,95 грн.,
на весь рік 182,70 грн.

Всеукраїнське визнання
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g  До Дня місцевого самоврядування

Як ми будемо працювати – 
так буде жити наше місто
Теплі слова вдячності за плідну працю 
напередодні Дня місцевого самовря-
дування приймали ті, хто працює на 
благо територіальної громади, від-
стоює її потреби й інтереси, зміцнює 
інститут демократичного суспільства. 
У святковій залі театру імені Тараса 
Шевченка зібрались керівники області 
і міста, депутати різних рівнів, пред-
ставники органів самоврядування, 
самоорганізації населення, право-
охоронних і контролюючих органів, 
духовенство.

За наполегливу ро-
боту задля процвітан-
ня рідного міста при-
сутнім подякував місь-
кий голова Юрій Віл-
кул. Він підкреслив, що 
саме завдяки їх висо-
кому професіоналізму 
і відповідальності ви-
конуються соціально-
економічні програми, 
реалізовуються потуж-
ні проекти, створю-
ються комфортні умо-
ви життя для мешкан-
ців Кривого Рогу. Го-
ловне в цій роботі, на 
думку мера, – поверта-
тись обличчям до лю-
дей, перейматись їхні-
ми проблемами і ефек-
тивно вирішувати їх. 
«Як ми будемо працю-
вати – так буде жити 
наше місто», – висло-
вив переконання Юрій 
Вілкул. Урочисте зі-
брання у свою чергу 
поздоровило місько-
го голову з нещодав-
нім обранням його на 
високу посаду – пре-
зидента Всеукраїнської 

асоціації органів місце-
вого самоврядування 
«Асоціація міст Украї-
ни». 

Важкою, часто не-
вдячною, але завжди 
відповідальною і бла-
городною справою на-
звав служіння громаді 
присутній на святі гу-
бернатор нашої облас-
ті Олександр Вілкул. У 
своїй промові він ще 
раз нагадав, як багато 
останнім часом було 
зроблено спільними 
зусиллями органів дер-
жавної влади та вину-
ватців свята: у місті ре-
алізовуються екологіч-
ні програми, зміцню-
ється інвестиційний 

потенціал, реконстру-
юються дороги та ву-
лиці, оновлюються ста-
діони, парки, сквери та 
проспекти.

Велику роль органів 
місцевого самовряду-
вання у побудові гро-
мадянського суспіль-
ства, і, зокрема, висо-
ку планку криворізь-
кої громади, її приклад 
і вболівання за резуль-
тат, підкреслив голо-
ва Дніпропетровської 
обласної ради Євген 
Удод.

Жертвенним трудом, 
в основі якого лежить 
любов до ближнього, 
назвав професійну ді-
яльність присутніх ар-
хієпископ Єфрем. За-
порукою успіху в їх ро-
боті він вважає чуй-
ність і щире прагнення 
допомогти людям, які 
цього потребують.

Свято стало щедрим 
на словесні й музичні 
привітання, побажан-
ня, нагороди. Так, на-
городами облдержад-
міністрації «За ваго-
мий внесок у розви-
ток Дніпропетровської 

області» і «За розви-
ток регіону» були від-
значені Катерина Про-
свєтова і Ольга Крав-
ченко, пам’ятним зна-
ком «80 років Дніпро-
петровській області» 
– Сергій Маляренко, 
Андрій Гальченко, Іне-
са Благун, Тетяна Мала, 
Валентина Давидова, 
Юрій Черняєв. Нагруд-
ним знаком «За роз-
виток місцевого само-
врядування» вшану-
вали працю Людмили 
Дмитрієвої. Найкращі 
представники органів 
самоврядування отри-
мали почесні грамоти 

й подяки обласного та 
міського рівнів. Імен-
ні годинники з напи-
сом від мера міста пре-
зентували Георгію Гон-
чаруку та Костянтину 
Павлову. Плідна пра-
ця 11 криворіжців була 
відзначена нагородою 
«За заслуги перед міс-
том» II і III ступенів. 
Багатьох посадовців 
вітали з високими ре-
зультатами та перемо-
гами в різних номіна-
ціях. Так, кращим го-
ловою районної у місті 
ради став Євген Риж-
ков. У номінації «За 
відданість справі» від-
значили Любов Маля-
ренко.

Винуватцям свя-
та зичили добробу-
ту, сумлінного слу-
жіння, нових здобут-
ків. Справжніх профе-
сіоналів громадських 
справ вітали не менш 
вправні професіонали 
хореографії та вокалу.

Подробиці

g Всеукраїнське визнання

Юрія Вілкула обрано президентом Асоціації міст України

Виступаючи на засіданні АМУ, 
Юрій Вілкул зазначив, що пріо-
ритетними напрямами в робо-
ті він бачить розвиток і зміцнен-
ня місцевого самоврядування в 
Україні, захист його інтересів, 
тісну взаємодію та спільну робо-
ту з органами державної влади, 
впровадження передового до-
свіду муніципального управлін-
ня, у тому числі перспективно-
го планування, надання високо-
якісних громадських послуг, 
розвитку партнерських зв’язків 
як між містами, що входять до 

Асоціації, так і 
з зарубіжними 
партнерами.

На теперішній 
час Асоціація міст 
України – потуж-
на організація, що 
об’єднує 557 міст, 
селищ і сіл, у яких 
проживає біль-
ше 80% населення 
України. На її ра-
хунку – активна 

участь у розробці низки проек-
тів надважливих законів Украї-
ни. Серед них: «Про місцеве са-
моврядування в Україні», «Про 
комунальну власність», «Про 
місцеві податки і збори», «Про 
службу в органах місцевого са-
моврядування», «Про бюджетну 
систему України» та інші.

Після обрання на високу по-
саду на адресу Юрія Вілкула на-
дійшло чимало щирих поздо-
ровлень та побажань в успішно-
му утвердженні принципів міс-
цевого самоврядування в країні. 

Криворізького міського голову 
поздоровив Президент України 
Віктор Янукович.

Надійшло привітання від го-
лови Верховної Ради України VI 
скликання, народного депута-
та Володимира Литвина. У ньо-
му він підкреслив, що ця висо-
ка довіра є визнанням багато-
річної сумлінної й самовідданої 
праці Юрія Вілкула на відпові-
дальних посадах, досвіду та про-
фесіоналізму мудрого керівника, 
умілого організатора, який зро-
бив вагомий внесок у становлен-
ня української державності.

Голова Київської обласної 
ради Олександр Качний поба-
жав новообраному керівнику 
Асоціації, аби його життєва по-
зиція і надалі сприяла утвер-
дженню в країні принципів міс-
цевого самоврядування та пра-
вових засад. Від імені Харків-
ського регіонального відділення 
Асоціації міст України приві-
тав Харківський міський голова 
Геннадій Кернес, котрий висло-

вив переконання, що життєвий 
та професійний досвід дозво-
лить Юрію Вілкулу вивести ро-
боту Асоціації на якісно новий 
рівень, сприятиме підвищенню 
соціально-економічного розви-
тку територіальних громад.

Приєднались до поздоровлень 
і Українська асоціація район-
них та обласних рад та депутат-
ський корпус Харківської облас-
ної ради. Урядова телеграма на-
дійшла від їхнього імені за під-
писом голови асоціації та обл-
ради Сергія Чернова. Останній 
за уважив, що принципова пози-
ція, наполегливість, відповідаль-
ність та професіоналізм нового 
керівника Асоціації міст Украї-
ни сприятимуть успішному ви-
конанню завдань, пов’язаних із 
формуванням позитивного імі-
джу міст України, розвитком їх-
ньої інфраструктури та покра-
щенням рівня життя громадян. 
Сергій Чернов щиро побажав 
Юрію Вілкулу успіху в цій спра-
ві, зазначивши: «Хай довіра гро-

мад надає вам сил і наснаги в не-
легкій праці».

КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
07.12.2012 м. Кривий Ріг № 284-р

«Про скликання ХХІХ сесії міської ради 
VI скликання»

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

1. Скликати ХХІХ сесію міської ради VI скли-
кання.

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

– спільне засідання постійних комісій – 21 
грудня 2012 року о 9.00;

– пленарне засідання – 26 грудня 2012 року 
о 9.00.

3. Унести на розгляд питання:
– про виконання Програми соціально-еко-

номічного розвитку міста, роботу виконкому 
міської ради в 2012 році та затвердження Про-
грами соціально-економічного розвитку міста 
на 2013 рік;

– про міський бюджет на 2013 рік;
– урегулювання земельних відносин;
– інші.

Міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

Володимир СКІДАНОВ.

«Глибоко переконаний, 
що мудрість керівника та 
відповідальність стануть 
надійною запорукою розвитку 
місцевого самоврядування на 
регіональному рівні. Бажаю 
Вам міцного здоров’я, щастя 
та незмінних успіхів у всіх 
починаннях», – йдеться у 
привітанні Глави держави.

g  З вдячністю
Щира подяка –  
за розуміння та допомогу

Міському голові м. Кривого Рогу Ю.Г. Віл-
кулу

Шановний Юрію Григоровичу!
Висловлюю щиру подяку Вам та працівни-

кам виконкому міської ради – керуючій спра-
вами виконкому міськради Олені Миколаївні 
Шовгелі, начальнику управління по роботі зі 
зверненнями громадян Віктору Анатолійо-
вичу Чорному, начальнику відділу з питань 
прийому громадян згаданого управління Лю-
бові Григорівні Дружиніній, головному спеці-
алісту цього відділу Тетяні Василівні Хомен-
ковій за розуміння та допомогу у вирішенні 
питання ремонту дороги по вулиці Пости-
шева.

Маю надію на те, що працівники викон-
кому міської ради завжди будуть з повагою 
та розумінням ставитися до звернень гро-
мадян та сприяти вирішенню важливих для 
них і міста питань.

З повагою до Вас  
та колективу виконкому міськради 

В.П. РАДЧЕНКО, вул. Постишева. Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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g До Дня Збройних сил України

Криворізькі танкісти – кращі в армійському корпусі

Урочистості, присвячені 21 річниці Збройних сил України, у Криво-
різькому військовому гарнізоні розпочалися з покладання квітів 
до монумента з танком, який встановлено на самому в’їзді в розта-
шування славної орденоносної 17-ї танкової бригади. 

Від влади Кривого Рогу почесну мі-
сію виконали заступник міського голови 
Андрій Гальченко та голова Центрально-
Міської районної у місті ради Ірина Сал-
товська, депутати місцевих рад, від тан-
кістів – комбриг полковник Олександр 
Тарнавський, його заступники, шанов-
ні ветерани бронетанкових військ, вій-
ськові комісари, представники громад-
ськості.

У Будинку офіцерів продовжилося 
святкове дійство. У короткому вступно-
му слові командир бригади О. Тарнав-
ський щиро привітав підлеглих, зазна-
чивши, що 2012 рік був успішним для 
воїнів-танкістів. На масштабних все-

українських навчаннях, які проходили 
на Деснянському полігоні, саме криво-
різькі танкові взвод та екіпаж вибороли 
1 і 3 місця.

– У цілому за підсумками навчального 
року наша оптимальна за кількістю мо-
більна бригада посіла 3 місце серед бри-
гад армійського корпусу, – відзначив 
Олександр Георгійович. – І ми маємо не 
зупинятися на цьому успіху.

При цьому він підкреслив, що захист 
рідної України – священний обов’язок 
кожного громадянина.

Заступник міського голови Андрій 
Гальченко – серед тих, хто з особливою 
повагою ставиться до воїнів-танкістів, ці-
нує їхню службу, ветеранів гарнізону. Ак-
тивно сприяв відновленню Т-34, який те-
пер бере участь у парадах у дні свят.

– Без перебільшення, ви зразок служін-
ня Вітчизні, – сказав він, звертаючись до 
присутніх у залі. – Щиро дякую від місь-
кої влади за сумління і бажаю й далі гор-
до нести бойовий прапор частини, який 
вам передали доблесні танкісти – ветера-

ни Великої Вітчизняної війни.
Андрій Володимирович вручив нагоро-

ди найкращим у службі.
Сердечно привітали танкістів зі свя-

том голова Центрально-Міської районної 
ради Ірина Салтовська, владика Єфрем та 
інші поважні особи.

Микола КРАМАРЕНКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Урочистості

Розумники й розумниці
Тоненька та гнучка 
Наталя – чемпіон-
ка України з танців. 
Цього року в Одесі 
разом з іншими учас-
ницями колективу 
«Юність» вона пред-
ставляла Кривий Ріг 
на чемпіонаті України 
та заслужила путівку 
на чемпіонат світу до 
Угорщини. 

Сьогодні Наталка Штану-
хіна – одна з двох сотень ро-
зумниць та розумників, на-
городжених відзнакою місь-
кого голови. Днями цю наго-
роду вручали кращим з кра-
щих молодих криворіжців.

На урочисту церемонію 
запросили тренерів, вчите-
лів, наставників та батьків 
обдарованої молоді. Таку на-
городу криворізьким талан-
там вручають удруге.

– З ініціативи Юрія Віл-
кула в 2011 році було за-
проваджено вручення від-
знаки міського голови кра-
щій молоді та кращим дітям, 
– коментує голова комітету 
у справах сім’ї і молоді ви-
конкому міськради Світлана 
Лавренко. – Це діти та моло-
ді люди, які досягли успіхів 
протягом навчального року. 
У нас декілька номінацій – 
за творчі досягнення, спор-
тивні, наукові, інтелектуаль-
ні. Нагороджені також ліде-
ри молодіжних і дитячих ор-
ганізацій. Перш за все, це ті, 
хто зайняв перші або призо-

ві місця на всеукраїнських 
та міжнародних конкурсах, 
тобто прославив Кривий Ріг 
не лише на Дніпропетров-
щині, а й за її межами.

Стимулювати юнь до по-
дальших успіхів має грошо-
ва премія: дітлахи від 7 до 10 
років отримали по 300 гри-
вень, доросліші діти – 500 
українських грошових оди-
ниць, а молодь від 18 до 35 
років заохочували премією у 
800 гривень.

Спочатку на сцену вихо-
дять дорослі спортсмени, 
які цього року доводили, що 
Кривий Ріг – місто сильних 
та спритних. Першими на-
городи отримують учасники 
Олімпійських ігор у Лондо-
ні боксер Євген Хітров, май-
стер спорту міжнародно-
го класу з кульової стрільби 
Денис Кушніров та учасник 
Паралімпійських ігор-2012 
плавець Максим Ісаєв.

Сьогодні в місті мешкає і 
працює більше 220 тисяч мо-

лодих людей, а дітлахів у Кри-
вому Розі – більше 110 тисяч.

– Молодь – це третина на-
шого міста. Усі ми розумі-
ємо, що молодь – це наше 
майбутнє, – зазначив, звер-
таючись до присутніх, секре-
тар міської ради Сергій Ма-
ляренко. Він також зазначив, 
що обдарованій молоді місто 
щороку вручає різні премії, у 
тому числі – стипендії імені 
Поля та Гутовського.

Щоб стати чемпіонкою 
України з танців, Наталка 
Штанухіна разом зі своїм ко-
лективом «Юність» під керів-
ництвом Тетяни Вдовенко 
тренується по декілька годин 
щодня. Єдиний вихідний, 
позбавлений танцюваль-
них тренувань, – неділя. Але 
не виснажливу працю у залі 
вона вважає секретом успіху.

– Щоб чогось досягти, тре-
ба мріяти і прагнути, – мо-
вить тендітна танцівниця. – 
Цього я і бажаю всім своїм 
ровесникам.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g На одну довгожительку стало більше

«Золотий» ювілей  
тернівчанки Ганни Булах
Свою соту зиму відсвяткувала криворо-
жанка Ганна Прохорівна Булах. Із таким 
поважним віком довгожительку приві-
тали рідні, близькі їй люди, а також троє 
дітей, шість онуків та вісім правнуків. 
Отакий багатий родовід! 

Цього знаменного дня 
тернівчанку (а вона мешкає 
зараз у старшої доньки) те-
пло поздоровив заступник 
міського голови Костянтин 
Бєліков, зачитавши приві-
тання від Президента Укра-
їни Віктора Януковича.

«Золотій» ювілярці було 
вручено квіти та подарунки 
від мера нашого міста Юрія 
Вілкула, а також від пред-
ставників міської та район-
ної влади. К. Бєліков побажав 
криворізькій довгожитель-
ці міцного здоров’я, благопо-
луччя та всього найкращого.

Ганна Прохорівна щиро 
подякувала за таку увагу 
до себе, розповіла про своє 
життя-буття. Адже має не-
погану пам’ять у такий по-
важний вік. А життя не за-
вжди було усіяне троян-
дами: пережила війну, го-
лод… Але була оптимісткою 
й прагнула всього нового. 
Ще коли мешкала у селі Вар-
варівка (що на Кіровоград-
щині), працювала спочатку 
їздовою на конях, закінчив-
ши курси, сіла на трактор, 
потім – на комбайн. Сумлін-
но трудилася скрізь, за що й 
шанували жінку. Вміла бага-
то чого – орати, культивува-
ти землю на тракторі, збира-
ти врожаї на комбайні. Бо ж 

патріотка рідної землі. Од-
ного разу, ще під час війни, 
Ганна Булах врятувала ра-
дянську розвідницю Тоню, 
яка приземлилася з пара-
шутом. Узагалі, Ганна Про-
хорівна з душею любила в 
молодості й зрілі роки пек-
ти духмяний смачний хліб, 
варити борщі, супи, варени-
ки. Сама свого часу вихову-
валась у великій родині, де 
було семеро дітей. Навчила 
всіх отих кулінарних секре-
тів і своїх доньок. Вміла та-
кож ткати, вишивати – сло-
вом, на всі руки майстриня. 
Он, онучці Людмилі виши-
ла такий гарний рушничок 

– очей не відвести! Любить 
і зараз співати, читати вірші. 
Із такою, ще в гарному гумо-
рі, довгожителькою приєм-
но й спілкуватись. Рідня Ган-
ни Прохорівни не натішиться 
нею, залюбки всі розповіда-
ють про добрі справи бабу-
сі. Скажімо, 44-річний онук 
Андрій Шаповал, який зараз 
працює в КП «Кривбасводо-
канал», як і всі інші, дуже 
вдячний бабусі, котра його 
добре виховала…

Про секрети свого довго-
ліття Ганна Прохорівна ска-
зала коротко.

– Знаєте, любі, я май-
же ніколи не зверталась 
до лікарів, не пила табле-
ток, отієї «хімії», – поділи-
лась вона. – Кожного дня 
завжди була «на ногах», по-
стійно рухалась. А головне 
– любила свою професію й 
багато працювала…

Віталій ТКАЧУК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Квіти та поздоровлення ювілярці.
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g Славетні постаті

Український  
подвижник духу

Світло відкриває нам те, про що ми у темряві лише 
здогадувалися.

 Григорій Сковорода

Ще одна культурологічна 
дата минула майже непомітно. 
3 грудня 2012 р. виповнилося 
290 років від дня народження 
Григорія Савича Сковороди, 
видатного мислителя, україн-
ського філософа, поета, тала-
новитого педагога-новатора, 
творчість якого була спрямо-
вана на пізнання світу в собі і 
себе у світі. «Если хощем изме-
рить небо, землю и моря, – го-
ворив він у діалозі «Наркисс. 
Разглагол о том: узнай себе», – 
должны, во-первых, измерить 
самих себе». На думку Григо-
рія Сковороди, пізнаючи себе, 
кожна людина пізнає свої зді-
бності і відповідно до них вла-
штовує своє життя, своє щас-
тя, яке полягає не в почестях і 
матеріальних благах, а в чис-
тій совісті, сердечній веселос-
ті, у дружбі й незалежності.

На пам’ятнику Григорію 
Сковороді в Києві викарбова-
но слова філософа: «Світ ло-
вив мене і не впіймав», що за-
свідчують найвищий ступінь 
внутрішньої свободи цієї ви-
датної людини. Створенню 
пам’ятника передувала досить 
драматична історія. Його ав-
тор скульптор Іван Кавалері-
дзе задумав зобразити Григо-
рія Сковороду босим і з Біблі-
єю під пахвою. 90-річний май-
стер саме так хотів передати 
байдужість Сковороди до ма-
теріальних благ і всю глиби-
ну його прихильності до благ 
духовних, що визначало суть 
усього життя філософа. Од-
нак тодішнім ідеологам з ЦК 
Компартії України ця ідея не 
сподобалася, і вони зажада-
ли, щоб Сковорода був одяг-
нутий у постоли, а замість Бі-
блії у нього в руках була тор-
бина. Таким Григорій Савич у 
1977 р. і постав на Контрак-
товій площі столиці, навпро-
ти Києво-Могилянської ака-
демії, де колись учився він 
сам. Зла іронія долі: можли-
во, саме цей ідеологічно зні-
вечений пам’ятник не в остан-
ню чергу посприяв тому, що в 
уявленні багатьох наших пере-
січних співгромадян постать 
Григорія Сковороди асоцію-
ється лише з таким собі дива-
ком, який, не маючи постій-
ного місця проживання, все 
життя чомусь блукав Украї-
ною. Зовсім недавній живий 
курйоз, як кажуть, навмисне 
не придумаєш: якось банко-
мат видав мені гроші купюра-
ми по 500 гривень – на них, як 
відомо, зображений Григорій 
Сковорода. Жінка, яка була 
за мною в черзі до банкомата, 
раптом сказала: «Розміняйте 
десь ці купюри і не несіть до-
дому цього «бомжика» – до-

статку не буде».
І це про 

енциклопе-
дично осві-
чену для сво-
го часу лю-
дину. Про 
людину, яка вивча-
ла праці видатних філософів 
і вчених – Фалеса і Геракліта, 
Сократа і Платона, Демокрі-
та і Арістотеля, Спінози і Де-
карта. Про людину, яка, пере-
буваючи в Австрії, Угорщині, 
Словаччині, Польщі (до речі, 
Григорій Сковорода був добре 
обізнаний з працями поль-
ського астронома, творця ге-
ліоцентричної системи сві-
ту Миколи Коперника), кож-
ну мить використовувала для 
поповнення своїх знань, для 
ознайомлення з життям, по-
бутом, мистецтвом, фолькло-
ром народів Європи. Вбираю-
чи в себе вчення видатних фі-
лософів Заходу і Сходу, Григо-
рій Сковорода сам піднявся 
до рівня світового мислите-
ля. Духовно успадковуючи лі-
тературну і філософську твор-
чість своїх попередників – від 
уже названих давньогрецьких 
філософів до його європей-
ських сучасників – Григорій 
Сковорода розвинув власну 
концепцію трьох тріад: Все-
світ – це єдність неба, сонця 
і землі; природа – це єдність 
макро-, мікросвітів та Біблії; 
людина – це єдність тіла, сер-
ця та інтелекту. У його розу-
мінні, як сонце дає життя небу 
і землі, як Біблія (Слово) син-
тезує сутність природи і лю-
дини, так серце дає життя ін-
телектові й тілу.

Цікаві міркування Григорія 
Сковороди про людське щас-
тя. На його думку, головною 
передумовою щастя, яке є 
«пренужнейшим и любезней-
шим для всех благом», є праця 
людини за її природними на-
хилами, бо тільки така «срод-
ная» з людиною праця дає 
справжню насолоду їй самій 
і велику користь суспільству. 
Зокрема у своєму «Алфави-
те, или Букваре мира» він пи-
сав про це так: «Разумным и 
добрым сердцам гораздо ми-
лее и почтеннее природный 
и честный сапожник, неже-
ли бесприродный штатский 
советник…» Авжеж, дума-
єш собі сьогодні, перечитую-
чи Сковороду, якби ж то ко-
жен з нас займався тим, до 
чого йому дав покликання 
Бог, яким би досконалим було 
людське суспільство. А то ж 
від часів Сковороди: «Коль 
скудное число сродных дела-
телей! А когда уже стал волк 
пастухом, медведь монахом, 

а лошак 
сове тни-
ком, сие 

не шутка, но 
беда. О когда б 

мы проникли, как сие 
обществу вредно!»

 Саме на вченні про само-
пізнання та «сродну», тобто 
за покликанням, працю ґрун-
тується і педагогічна концеп-
ція природовідповідного ви-
ховання Григорія Сковороди, 
яку свого часу небезуспішно 
пробував втілювати в радян-
ську педагогіку Василь Су-
хомлинський. Суть концепції 
полягає в тому, що людина від 
природи добра, у ній закладе-
но природні здібності й нахи-
ли. Завдання учителя – роз-
пізнати ці здібності і якнай-
точніше спрямувати їх. «Клу-
бок сам собою поточится из 
горы: отними только ему пре-
пятствующий претыкания 
камень. Не учи его котиться, а 
только помагай, – писав Гри-
горій Сковорода у філософ-
ській притчі «Благодарный 
Еродий». – Яблони не учи 
родить яблока: уже сама на-
тура её научила. Огради её 
только от свиней, отрежь 
волчцы, очисти гусень, от-
врати устремляющуюся на 
корень её урину и протчая. 
Учитель и врач несть учи-
тель и врач, а только служи-
тель природы, единственныя 
и истинныя и врачебницы, 
и учительницы». Хіба це не 
актуально й сьогодні, через 
майже 300 років?

Тільки хто розпізнає ге-
нія лицем до лиця? Філософ-
ська та соціальна доктрини 
Григорія Сковороди, викла-
дені в його трактатах, поезі-
ях, байках, не сприймались 
тодішньою офіційною вла-
дою, хоча, як бачимо, успіш-
но витримали випробуван-
ня часом. Свою педагогічну 
концепцію Сковорода про-
бував застосовувати, викла-
даючи в Переяславському та 
Харківському колегіумах, од-
нак і вона викликала неаби-
який спротив. Тож рішення 
стати мандрівним філософом 
і решту 25 років свого життя 
присвятити просвітницькій 
діяльності було для Григорія 
Сковороди єдино можливим 
шляхом реалізації мети всьо-
го його життя. У творчості і в 
житті він спові дував свободу 
людини як найвищу суспіль-
ну цінність. Він сам був віль-
ною людиною, як бувають 
вільними вітер, думка, пта-
шиний політ.

Мотрона ПАНОВА.

g Хроніка пригод
Неуважних на дорогах 
більшає

На проспекті Південному не втримав 
рівновагу на мокрому асфальті 30-річ-
ний водій скутера, добряче вдарився го-
ловою об трамвайну колію, та від медич-
ної допомоги відмовився.

На пішохідному переході вул. Консти-
туційної водій ВАЗ-2109 збив неповно-
літню студентку будівельного ліцею, її 
госпіталізовано з переломом основи кіс-
ток черепа, у комі 2-го ступеня.

У Центрально-Міському районі 32-річ-
на власниця розкішного «Лексуса» на пе-
рехресті не віддала перевагу в русі та про-
таранила ВАЗ-2106. Трирічний пасажир 
«шістки» зазнав серйозного забою голови.

Навпроти ринку «Ювілейний» марш-
рутне таксі збило легковажного грома-
дянина, котрий перетинав дорогу в забо-
роненому місці. Чоловік має струс мозку. 
Не зважала на правила перетину проїж-
джої частини вулиці Марійської і 88-річ-
на бабця, тому втрапила під колеса КА-
МАЗа, із мозковою комою перебуває в 
реанімації.
Їй щастя материнства 
чуже

Променисту звістку про народження 
трійні затьмарила новина протилежно-
го ґатунку. У тому-таки Жовтневому ра-
йоні 25-річна особина (жінкою, тим паче 
матір’ю ту істоту назвати важко) за міс-
цем проживання народила дитину та 
викинула немовля в під’їзді. Новонаро-
дженого врятували лікарі перинаталь-
ного центру.
«Ривок» до в’язниці

По вул. Косіора грабіжник вирвав у 
пенсіонерки сумку з понад тисячею гри-
вень. Міліція майже одразу перехопила 

зловмисника – раніше засудженого не-
робу 1988 року народження.
Смертельний «Супутник»

У власному помешканні по вул. Спів-
дружності родичі виявили мертве тіло он-
кохворої пенсіонерки 1949 р. н. Самогуб-
ця розрізала вени лезом «Супутник», у пе-
редсмертній записці залишила розпоря-
дження про розподіл майна та прохання 
до дітей «не нарікати на свою страждаю-
чу від жахливого болю матусю».

У Центрально-Міському районі вліз у 
зашморг 20-річний юнак. Мешкаючий з 
ним брат мотивував такий крок єдино-
кровця депресією.
Ледь не вчадів від цигарки

2 грудня посеред ночі загорілась квар-
тира на 2-му поверсі 5-поверхового бу-
динку по вул. Тинка в Саксаганському ра-
йоні. Сусіди повідомили про перебуван-
ня в помешканні 60-річного чоловіка, за-
блокованого у вогні. Рятувальники виби-
ли броньовані двері, винесли погорільця 
на свіже повітря, постраждалого госпіта-
лізували з отруєнням чадним газом. Як 
з’ясувалось, він винен сам, біда трапилась 
через незагашену ним цигарку.

Через дві години спалахнув автомо-
біль «Тойота-Авенсіс» на тимчасовій сто-
янці в Тернівському районі. Вогонь по-
шкодив також бампер «Шевроле-Авео», 
припаркованого поруч.
Снаряди-«ветерани»

 Минулої неділі в Апостолівському ра-
йоні поблизу села Михайло-Заводське 
місцеві жителі, шукаючи на пустищі ме-
талобрухт, наткнулись на артилерійський 
снаряд часів війни. Майже в той самий час 
у сусідньому селі виявили 4 снаряди калі-
бру 152 мм. Наступного дня піротехнічна 
група Криворізького МУ МНС знешкодила 
боєприпаси-«ветерани».

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

g Правоохоронці

Свята і будні стражів законності
Одночасно з професійною датою, Днем працівників про-
куратури, відзначається і 55-річчя від часу заснування 
Криворізької військової прокуратури.

З 15 серпня поточного року реформування торкнулись сфери військової 
прокуратури, згідно з наказом Генерального прокурора України почала дія-
ти Криворізька прокуратура з нагляду за дотриманням прав у воєнній сфе-
рі Південного регіону, керівником призначено молодшого радника юстиції 
Романа Грищенка. За цей короткий період, наводить він дані, поновлено по-
рушені права понад шести сотень військовослужбовців та членів їхніх ро-
дин, відшкодовано до місцевих бюджетів за актами прокурорського реагу-
вання близько півмільйона гривень.

Міністерство оборони цілеспрямовано вживає заходи для посилення дис-
ципліни і поліпшення умов проходження служби в Збройних силах України, 
однак випадки свідомого ігнорування вимог законодавства трапляються. Не-
щодавно порушено кримінальну справу стосовно старшого солдата за конт-
рактом і солдата-строковика за ухиляння від виконання посадових обов’язків 
без вагомих причин: молоді люди пред’явили фальшиві документи про пере-
бування в лікарні. Центрально-Міським судом завершено розгляд справи офі-
цера Криворізького гарнізону, звинуваченого в перевищенні статутних вимог. 
Слідство довело, що, зловживаючи повноваженнями, він систематично засто-
совував насильство до підлеглих – встановлено шістьох потерпілих, одна особа 
загинула під час перебування на варті. Колишньому старшому лейтенанту при-
значено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

У середині листопада в одній із військових частин гарнізону на робочому 
місці повішався старшина. Слідство триває, найімовірнішою причиною са-
могубства стали сімейні негаразди, що розхитали психіку чоловіка.

g Офіційно
Публічні слухання

Відповідно до розпорядження міського голови у єдиному дозвільному центрі м. Кривого 
Рогу (пл. Радянська, 1) 18.12.2012 о 16.00 відбудуться публічні слухання з обговорення проек-
ту рішення виконкому міської ради «Про проведення конкурсу з організації та управління ру-
хом міського пасажирського транспорту загального користування в м. Кривому Розі» та аналі-
зу його регуляторного впливу.

З вищезазначеними документами можна ознайомитися (з 8.30 до 17.00, перерва з 12.30 до 
13.00, крім вихідних та святкових днів) у виконкомі міської ради за адресою: 50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1, як в управлінні розвитку підприємництва (каб. №№ 505, 513, тел. 74-12-
03, 74-70-63), так і у розробника рішень – відділі транспорту і зв’язку виконкому міської ради 
(каб. №№ 151, 155, тел. 74-70-49, 74-24-41), також зазначені рішення розміщені на офіційно-
му веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет.

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднання, громадські організації, 
наукові установи та консультативно-дорадчі органи відповідно до процедури здійснення дер-
жавної регуляторної політики взяти участь в обговоренні та у разі необхідності надати пропо-
зиції і зауваження до вищевказаних регуляторних актів.

Відділ транспорту і зв'язку виконкому міської ради.
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КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет

Р I Ш Е Н Н Я
28.11.2012 м.Кривий Ріг  №1494

Про затвердження звіту про виконання 
міського бюджету за 9 місяців 2012 року
Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, підпунктом 23 

пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 міся-
ців 2012 року (додається):

1.1 за доходами з урахуванням сум, одержаних з бюджетів 
інших рівнів, у сумі 1 882 420,6 тис.грн., з них за загальним фон-
дом – 1 494 350,3 тис.грн., спеціальним фондом – 388 070,3 тис.грн.;

1.2 за видатками з урахуванням сум, переданих бюджетам 
інших рівнів, у сумі 1 756 191,2 тис.грн., з них за загальним фон-
дом – 1 388 769,1 тис.грн., спеціальним фондом – 367 422,1 тис.грн.;

1.3 з повернення кредитів до спеціального фонду міського 
бюджету в сумі 55,6 тис.грн.;

1.4 з надання кредитів у сумі 581,0 тис.грн., у тому числі із за-
гального фонду 567,8 тис.грн., зі спеціального фонду – 13,2 тис.
грн.

2. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громад-
ськістю виконкому міської ради (Полтавець А.А.) забезпечити 
оприлюднення рішення в Криворізькій міській комунальній га-
зеті «Червоний гірник» у визначений чинним законодавством 
термін.

В.о. міського голови – секретар міської ради  
С. МАЛЯРЕНКО.

Уточнений 
план 

 на 2012 рік

у тому числі: Виконано  
на 

01.10.2012

у тому числі:

загальний 
фонд

спеці-
альний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 

розвитку
загальний 

фонд
спеціаль-
ний фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

Д О Х О Д И
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ всього, 1 367 536,8 1 367 536,8 0,0 0,0 947 489,7 947 489,7 0,0 0,0
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб (без фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю) 807 865,3 807 865,3 0,0 0,0 509 655,6 509 655,6 0,0 0,0
фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,0 -7,0 0,0 0,0
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 4 764,0 4 764,0 0,0 0,0 29 546,0 29 546,0 0,0 0,0
збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0
збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення 238,0 238,0 0,0 0,0 234,8 234,8 0,0 0,0
плата за землю  554 669,5 554 669,5 0,0 0,0 408 097,2 408 097,2 0,0 0,0
місцеві податки і збори 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,6 -38,6 0,0 0,0
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ всього, 23 489,0 23 489,0 0,0 0,0 18 008,7 18 008,7 0,0 0,0
у тому числі:
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету 44,0 44,0 0,0 0,0 -64,6 -64,6 0,0 0,0
плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 1 753,0 1 753,0 0,0 0,0 2 722,5 2 722,5 0,0 0,0
реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 205,0 205,0 0,0 0,0 137,7 137,7 0,0 0,0
плата за утримання дітей у школах-інтернатах 80,0 80,0 0,0 0,0 40,2 40,2 0,0 0,0
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  17 174,0 17 174,0 0,0 0,0 13 605,8 13 605,8 0,0 0,0
державне мито  3 736,0 3 736,0 0,0 0,0 925,7 925,7 0,0 0,0
інші надходження 497,0 497,0 0,0 0,0 641,3 641,3 0,0 0,0
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ усього, 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 0,0 0,0
у тому числі:
кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також 
валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 0,0 0,0
УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ власних та закріплених: 1 391 025,8 1 391 025,8 0,0 0,0 965 513,8 965 513,8 0,0 0,0
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами 0,0 0,0 0,0 0,0 -571,7 -571,7 0,0 0,0
Субвенції, дотації, одержані з державного та обласного  бюджетів 734 056,2 734 056,2 0,0 0,0 529 408,3 529 408,3 0,0 0,0
РАЗОМ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ: 2 125 082,1 2 125 082,1 0,0 0,0 1 494 350,3 1 494 350,3 0,0 0,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 0,0 0,0 0,0 0,0 212,7 0,0 212,7 0,0
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 1 667,4 0,0 1 667,4 0,0 1 560,3 0,0 1 560,3 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, 
заправних пунктах 285,0 0,0 285,0 0,0 214,8 0,0 214,8 0,0
Збір за забруднення навколишнього природного середовища 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,3 0,0 -9,3 0,0
Екологічний податок  33 674,2 0,0 33 674,2 0,0 31 596,1 0,0 31 596,1 0,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  100,0 0,0 100,0 0,0 125,9 0,0 125,9 0,0
Власні надходження бюджетних установ 59 196,6 0,0 59 196,6 0,0 43 468,9 0,0 43 468,9 0,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 25 240,3 0,0 25 240,3 0,0 25 031,5 0,0 25 031,5 0,0
у т. ч. бюджет розвитку (без трансфертів): 50 229,8 0,0 50 229,8 50 229,8 44 377,1 0,0 44 377,1 44 377,1
кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 8 000,0 0,0 8 000,0 8 000,0 5 185,1 0,0 5 185,1 5 185,1
кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної Республіки Крим)  3 100,0 0,0 3 100,0 3 100,0 1 219,6 0,0 1 219,6 1 219,6
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
єдиний податок 38 629,8 0,0 38 629,8 38 629,8 37 972,5 0,0 37 972,5 37 972,5
Субвенції, одержані з державного та обласного  бюджетів 252 626,8 0,0 252 626,8 3 677,0 241 492,3 0,0 241 492,3 788,2
РАЗОМ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ: 423 020,1 0,0 423 020,1 53 906,8 388 070,3 0,0 388 070,3 45 165,3
УСЬОГО ДОХОДІВ: 2 548 102,1 2 125 082,1 423 020,1 53 906,8 1 882 420,6 1 494 350,3 388 070,3 45 165,3

В И Д А Т К И
Органи мiсцевого самоврядування 52 838,9 49 065,3 3 773,6 1 726,9 31 791,0 29 671,4 2 119,6 963,4
Освiта 955 583,8 886 360,7 69 223,1 16 612,6 608 125,2 562 852,7 45 272,5 7 857,4
Охорона здоров’я 157 954,6 144 483,8 13 470,8 13 183,4 75 508,8 70 404,6 5 104,2 4 971,4
Соцiальний захист та соціальне забезпечення всього, 157 746,3 155 868,3 1 878,0 664,2 99 597,5 98 562,5 1 035,0 281,0
у тому числі:
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жерт-
вам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 77 486,9 77 486,9 0,0 0,0 43 921,8 43 921,8 0,0 0,0
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам на-
цистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 396,0 396,0 0,0 0,0 191,6 191,6 0,0 0,0
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають осо-
бливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, 
які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщи-
ною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 1 621,2 1 621,2 0,0 0,0 661,4 661,4 0,0 0,0
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Держав-
ної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам 
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, 
ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, 
дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої систе-
ми, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, 
звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (по-
мерли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного 
захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, 
суддям у відставці, на  житлово-комунальні послуги 5 847,4 5 847,4 0,0 0,0 3 837,4 3 837,4 0,0 0,0
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Держав-
ної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам 
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, 
ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових 
обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива 0,7 0,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою,  на житлово-комунальні послуги 4 028,3 4 028,3 0,0 0,0 2 504,1 2 504,1 0,0 0,0
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою,  на придбання твердого палива 13,0 13,0 0,0 0,0 6,7 6,7 0,0 0,0
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою 63,6 63,6 0,0 0,0 19,3 19,3 0,0 0,0
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку 4 445,0 4 445,0 0,0 0,0 2 781,0 2 781,0 0,0 0,0
Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги 3 678,9 3 678,9 0,0 0,0 2 466,4 2 466,4 0,0 0,0
Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 32,8 32,8 0,0 0,0 19,3 19,3 0,0 0,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 36 675,8 36 675,8 0,0 0,0 28 229,6 28 229,6 0,0 0,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 261,4 261,4 0,0 0,0 159,3 159,3 0,0 0,0
Iншi  видатки на соціальний захист населення 3 588,9 3 340,3 248,6 248,6 2 658,3 2 488,1 170,2 170,2
Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у 
будинках, що мають центральне опалення 18,0 18,0 0,0 0,0 7,8 7,8 0,0 0,0
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах 7 943,4 7 695,4 248,0 208,5 5 027,6 4 937,3 90,3 49,5
Інші програми соціального захисту дітей 191,4 191,4 0,0 0,0 95,2 95,2 0,0 0,0
Утримання центрів соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді 3 234,1 3 027,0 207,1 207,1 1 625,9 1 564,6 61,3 61,3
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до звіту про виконання міського бюджету 

за 9 місяців 2012 року
За даними управління Державної казначейської служби у 

м. Кривому Розі всього до бюджету міста, враховуючи між-
бюджетні трансферти, за 9 місяців 2012 року надійшло до-
ходів у сумі 1 936 254,0 тис.грн., в тому числі до загального 
фонду – 1 544 389,3 тис.грн. (99,9% від плану), спеціального 
фонду – 391 864,7 тис.грн. (107,3% річного плану).

До міського бюджету надійшло доходів у сумі 1 882 420,6 
тис.грн., з них:

– до загального фонду – 1 494 350,3 тис.грн. або 99,7 % від 
плану 1 498 123,6 тис.грн., в тому числі податків, зборів 
і платежів – 965 513,8 тис.грн., що становить 100,5 % від 
плану;

– до спеціального фонду – 388  070,3 тис.грн. або 107,4 % 
від плану.

За 9 місяців 2012 року до міського бюджету надійшли офі-
ційні трансферти з бюджетів вищих рівнів у сумі 770 900,6 
тис.грн., що складає 41 % від загального обсягу надхо-
джень, в тому числі:

 – дотації з державного бюджету – 120 535,1 тис.грн. або 
97 % (згідно законодавства стовідсоткові надходження за-
безпечуються до 10 числа місяця, наступного за звітним);

 – субвенції з державного та обласного бюджетів – 
650  365,5 тис.грн. або 99,0 % від плану, у тому числі: до 
загального фонду міського бюджету – 408  873,2 тис.грн.  
  (98,9 %), до спеціального фонду міського бюджету – 
241 492,3 тис.грн. (99,2 %).

У структурі власних і закріплених доходів міського бю-
джету найбільшу частину надходжень забезпечують пода-
ток на доходи фізичних осіб та плата за землю, питома 
вага яких складає 95,1 %. По інших джерелах в сукупності 
надходження становили менше 5 %.

 По більшості джерел міського бюджету забезпечено вико-
нання планових показників, в тому числі по основних: пла-
ті за землю – на 104,4%, надходженнях від орендної плати за 
користування комунальним майном – на 105,3%, податку на при-
буток підприємств комунальної власності та платі за розміщення 
тимчасово вільних коштів міського бюджету в декілька разів.

Плати за землю за 9 місяців 2012 року до міського бюджету 
надійшло 408 097,2 тис.грн., що на 17 077,0 тис.грн. або на 4,4 % 
більше від плану. Всього до бюджету міста (разом з районними 
бюджетами) надходження плати за землю склали 454 254,2 тис.
грн., що на 107 723,7 тис.грн. або на 31 % більше, ніж у відповід-
ному періоді 2011 року.

Перевиконання планових показників у звітному періоді та 
збільшення надходжень проти минулорічних показників за-
безпечено в основному за рахунок зростання надходжень від 
підприємств гірничо-металургійного комплексу у зв’язку з пе-
реходом на оренду землі по окремих земельних ділянках під-
приємств гірничо-металургійного комплексу – приріст близь-
ко 22400,0 тис.грн.

Надходження від орендної плати за користування ці-
лісним майновим комплексом та іншим майном, що у ко-

мунальній власності склали 13 605,8 тис.грн. або 105,3 % від 
плану 12 924,0 тис.грн.

Порівняно з відповідним періодом 2011 року надходження 
зросли на 7 010,4 тис.грн. або в 2,1 рази за рахунок переукла-
дання договорів оренди на загальних підставах з орендарями, 
яким були надані пільги (приріст склав 1 461,5 тис.грн.), пере-
рахування 50 відсотків отриманої орендної плати бюджетними 
установами до міського бюджету, яка раніше в повному обся-
зі залишалась у їх розпорядженні (приріст склав 1 183,4 тис.
грн.), збільшення відрахування з 50% до 70% орендної плати 
до міського бюджету комунальними підприємствами та під-
приємствами-балансоутримувачами комунального майна 
(приріст склав 3 545,2 тис.грн.).

За підсумками 9 місяців 2012 року завдяки розміщенню тим-
часово вільних коштів спеціального фонду міського бюджету 
на депозитному рахунку банку міський бюджет отримав плату 
за розміщення коштів (відсотки) у сумі 2 722,5 тис.грн., що 
на 1 886,2 тис.грн. або в 3,3 рази більше, ніж у відповідному пе-
ріоді 2011 року.

Не виконано планові показники по наступних джерелах 
міського бюджету: податку на доходи фізичних осіб – на 7,1 % 
від плану, державному миту – на 47,5 %, реєстраційному збору 
за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб 
– на 7,6 %, платі за утримання дітей у школах-інтернатах – на 24,1%.

Більше половини надходжень в міському бюджеті складає 
податок на доходи фізичних осіб. За 9 місяців 2012 року над-
ходження податку склали 509 655,6 тис.грн., що на 38 839,3 тис.
грн. або на 7,1 % менше від плану 548 494,9 тис.грн.

Основною причиною такого невиконання є доведений Мі-
ністерством фінансів України темп росту доходів на рівні 124%, тоді 
як фактичний темп росту за 9 місяців 2012 року складає 109,4%.

Таке невиконання пов’язано з вже досягнутим високим рів-
нем середньої заробітної плати, який випереджає середні по-
казники по Україні. Так, за І півріччя 2012 року середня заробіт-
на плата по місту склала 3,5 тис.грн., що на 20,5 % більше, ніж 
по Україні, а по 7 гірничо-металургійних підприємствах міста, 
які забезпечують майже 50% надходжень податку на доходи 

Програми і заходи центрів соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді 105,5 105,5 0,0 0,0 68,5 68,5 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 132,5 132,5 0,0 0,0 38,6 38,6 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 16,2 16,2 0,0 0,0 16,2 16,2 0,0 0,0
Інші видатки 177,3 177,3 0,0 0,0 124,1 124,1 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 77,9 77,9 0,0 0,0 57,1 57,1 0,0 0,0
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильскої катастрофи 17,5 17,5 0,0 0,0 15,5 15,5 0,0 0,0
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 100,3 100,3 0,0 0,0 63,4 63,4 0,0 0,0
Фінансова пітримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 849,0 849,0 0,0 0,0 536,6 536,6 0,0 0,0
Інші установи та заклади 6 743,3 5 569,0 1 174,3 0,0 4 464,3 3 751,1 713,2 0,0
Житлово-комунальне господарство всього, 333 324,3 104 802,7 228 521,6 21 577,9 294 683,1 80 297,4 214 385,7 7 442,0
у тому числi:  
Житлово-експлуатаційне господарство 1 590,0 1 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 3 870,1 0,0 3 870,1 3 870,1 230,1 0,0 230,1 230,1
Капітальний ремонт житлового фонду  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 4 654,5 0,0 4 654,5 4 654,5 2 908,1 0,0 2 908,1 2 908,1
Теплові мережі 28 105,5 27 820,0 285,5 285,5 28 105,5 27 820,0 285,5 285,5
Благоустрiй мiст, сіл, селищ 80 597,8 70 176,4 10 421,4 10 421,4 50 505,3 48 833,4 1 671,9 1 671,9
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 2 346,4 0,0 2 346,4 2 346,4 2 346,4 0,0 2 346,4 2 346,4
Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання, інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 5 166,3 5 166,3 0,0 0,0 3 644,0 3 644,0 0,0 0,0
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися 
та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 
тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування 206 943,7 0,0 206 943,7 0,0 206 943,7 0,0 206 943,7 0,0
Культура і мистецтво 87 668,3 78 231,0 9 437,3 4 930,4 56 942,2 52 340,0 4 602,2 2 216,7
Засоби масової iнформації всього, 4 400,0 4 400,0 0,0 0,0 3 047,2 3 047,2 0,0 0,0
у тому числi:
Телебачення і радіомовлення 3 707,1 3 707,1 0,0 0,0 2 418,8 2 418,8 0,0 0,0
Періодичні видання (газети та журнали) 692,9 692,9 0,0 0,0 628,4 628,4 0,0 0,0
Фiзична культура i спорт 358,2 358,2 0,0 0,0 214,3 214,3 0,0 0,0
Будiвництво всього, 62 075,1 12 500,4 49 574,7 49 574,7 27 738,8 2 583,4 25 155,4 25 155,4
у тому числi:
Капітальні вкладення 49 574,7 0,0 49 574,7 49 574,7 25 155,4 0,0 25 155,4 25 155,4
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 12 042,2 12 042,2 0,0 0,0 2 583,4 2 583,4 0,0 0,0
Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури, премії в галузі архітектури 458,2 458,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Землеустрій 946,0 108,1 837,9 20,0 310,0 10,1 299,9 0,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика всього, 235 192,0 194 207,8 40 984,2 4 121,3 134 512,3 116 789,0 17 723,3 501,0
у тому числi:
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 81,5 81,5 0,0 0,0 8,4 8,4 0,0 0,0
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 2 043,0 2 043,0 0,0 0,0 1 707,9 1 707,9 0,0 0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 35 775,3 35 775,3 0,0 0,0 22 893,5 22 893,5 0,0 0,0
Інші заходи у сфері електротранспорту 104 191,9 100 285,6 3 906,3 3 906,3 75 918,4 75 428,9 489,5 489,5
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 86 862,9 50 000,0 36 862,9 0,0 29 594,8 12 372,5 17 222,3 0,0
Національна програма інформатизації 1 036,4 821,4 215,0 215,0 490,3 478,8 11,5 11,5
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 5 201,0 5 201,0 0,0 0,0 3 899,0 3 899,0 0,0 0,0
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 2 270,1 582,6 1 687,5 1 687,5 735,8 483,5 252,3 252,3
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 1 178,0 1 178,0 0,0 0,0 845,4 845,4 0,0 0,0
Цільові фонди всього, 77 565,0 0,0 77 565,0 0,0 45 127,2 0,0 45 127,2 0,0
у тому числi:  
Фонд охорони навколишнього природного середовища 47 794,7 0,0 47 794,7 0,0 32 455,7 0,0 32 455,7 0,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 29 770,3 0,0 29 770,3 0,0 12 671,5 0,0 12 671,5 0,0
Видатки, не вiднесенi до основних груп усього, 487 041,6 478 674,8 8 366,8 5 440,7 377 012,4 370 667,6 6 344,8 3 553,9
у тому числi:
Резервний фонд 8 236,5 8 236,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 76 525,6 76 525,6 0,0 0,0 61 482,3 61 482,3 0,0 0,0
Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування 11 625,2 10 861,8 763,4 763,4 11 047,5 10 861,8 185,7 185,7
Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 3 233,0 0,0 3 233,0 3 233,0 3 233,0 0,0 3 233,0 3 233,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 
тимчасової державної допомоги дітям 372 700,7 372 700,7 0,0 0,0 289 800,9 289 800,9 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати 
частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім 
пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 558,7 558,7 0,0 0,0 517,8 517,8 0,0 0,0
Інші видатки 1 458,1 1 232,1 226,0 226,0 725,4 725,4 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, гро-
шового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом 
«гроші ходять за дитиною» 2 704,4 2 704,4 0,0 0,0 2 374,1 2 374,1 0,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 3 293,9 3 293,9 0,0 0,0
Інші субвенції 6 562,5 2 418,1 4 144,4 1 218,3 4 502,6 1 576,5 2 926,1 135,2
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 36,9 36,9 0,0 0,0 34,9 34,9 0,0 0,0
УСЬОГО ВИДАТКІВ: 2 616 142,2 2 110 821,7 505 320,5 119 539,6 1 756 191,2 1 388 769,1 367 422,1 53 194,5
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 614,4 567,8 46,6 0,0 581,0 567,8 13,2 0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла -46,6 0,0 -46,6 0,0 -55,6 0,0 -55,6 0,0
РАЗОМ ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ: 2 616 710,0 2 111 389,5 505 320,5 119 539,6 1 756 716,6 1 389 336,9 367 379,7 53 194,5
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фізичних осіб, досягла рівня 5,1 тис.грн., що на 50,2 % більше 
ніж по Україні у галузі «Промисловість».

У порівнянні з відповідним періодом 2011 року в поточно-
му році надходження податку зросли на 43 856,3 тис.грн. або 
на 9,4 % за рахунок збільшення середньої заробітної плати по 
місту, вжитих заходів з легалізації діяльності суб’єктів господа-
рювання та детінізації заробітної плати (до міського бюджету 
спрямовано більше 300,0 тис.грн.).

Станом на 01.10.2012 року обсяг боргу по податках, зборах, 
обов’язкових платежах до бюджету міста склав 14 792,3 тис.грн. і 
збільшився порівняно з початком року на 2 887,7 тис.грн. в основно-
му за рахунок податку на доходи фізичних осіб та плати за землю.

Видатки та кредитування міського бюджету за 9 місяців 
2012 року склали 1 756 716,6 тис.грн., у тому числі:

– по загальному фонду – 1 389 336,9 тис.грн., з них за ра-
хунок:
• власних доходів міського бюджету – 882 591,7 тис.грн.;
• дотації та субвенцій з державного і обласного бюджетів 

– 506 745,2 тис.грн.
 – по спеціальному фонду – 367 379,7 тис.грн. з них за раху-

нок субвенцій з інших бюджетів – 230 997,8 тис.грн.
 Враховуючи надходження доходів міського бюджету, фі-

нансування головних розпорядників коштів у звітному періоді 
проводилося відповідно до розпису міського бюджету за ви-
датками з урахуванням пропозицій, наданих головними роз-
порядниками коштів.

На соціально захищені видатки направлено 1 171 689,3 
тис.грн. або 84,3 відсотка, у тому числі на:

• оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфе-
ри – 541 730,3 тис.грн.;

• медикаменти – 6 505,6 тис.грн.;
• придбання продуктів харчування – 35 252,6 тис.грн.;
• оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 128  024,0 тис.

грн., у тому числі бюджетної сфери – 108 897,1 тис.грн., які 
забезпечили у повному обсязі оплату поточних рахунків;

• дотацію вирівнювання районним у місті бюджетам – 61 482,3 
тис.грн.;

• трансферти населенню – 383  666,6 тис.грн., з них на піль-
ги, житлові субсидії, виплату різних видів допомоги сім’ям 
з дітьми за рахунок субвенцій з державного бюджету – 
377 366,9 тис.грн.;

• субвенція обласному бюджету на утримання установ охоро-
ни здоров’я – 10 861,8 тис.грн.;

• інші поточні видатки на утримання 7 центрів первинної ме-
дико-санітарної допомоги та міського центру здоров’я –  
4 166,1 тис.грн.

За рахунок залишків коштів, що склалися на 01.01.2012 на 
рахунках міського бюджету повністю погашено кредиторську 
заборгованість, що виникла на початок поточного року (через 
непроходження платежів в органах держказначейства) у сумі 
31  870,5 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 4  800,5 
тис.грн., по спеціальному фонду – 27 070,0 тис.грн.

На фінансування бюджетних установ та соціальний за-
хист населення направлено 724 302,0 тис.грн., що становить 
82,1% у видатках загального фонду міського бюджету (без 
врахування субвенцій з інших бюджетів).

На виконання міської програми соціального захисту 
окремих категорій мешканців міста із загального фонду 
спрямовано 6 816,2 тис.грн., у тому числі на:

– надання матеріальної допомоги ветеранам, учасникам бо-
йових дій до визначних дат, дітям-сиротам, сім’ям, у складі 
яких є діти-інваліди, на поховання та лікування мешканцям 
міста, що опинились у скрутному становищі, на загальну 
суму 2 455,4 тис.грн.;

– надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг сім’ям 
військовослужбовців, загиблих в Афганістані, внаслідок 
катастрофи вертольоту МІ-8Т, субмарини «Курськ» та гро-
мадянам міста, яким присвоєно звання «Почесний грома-
дянин м.Кривого Рогу», пільг з оплати послуг з поховання 
учасників ліквідації ЧАЕС, членів сімей загиблих воїнів-ін-
тернаціоналістів на загальну суму 73,1 тис.грн.;

– фінансову підтримку міській організації ветеранів – 536,6 
тис.грн.;

– на утримання 2-х будинків милосердя, діяльність яких на-
правлена на створення належних умов для проживання, 
соціально-побутового обслуговування, надання медичної 
допомоги громадянам похилого віку – 3751,1 тис.грн.

На заходи з молодіжної політики видатки склали 2 641,5 
тис.грн., які направлено на утримання міського центру соці-
альних служб для молоді – 1 625,9 тис.грн., благодійні та про-
філактичні акції, заходи, спрямовані на виконання молодіжної 
політики в місті – 243,9 тис.грн., виплату іменних стипендій ім. 
Г.І.Гутовського та ім. О.М.Поля обдарованій студентській мо-
лоді – 124,1 тис.грн., на надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на придбання житла - 581,0 тис.грн. та ви-
трати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових кре-
дитів – 34,9 тис.грн.

На міську програму підтримки багатодітних сімей та ді-
тей пільгових категорій із загального і спеціального фон-
дів направлено 296,3 тис.грн., у тому числі на проведення 
експертизи та капітальних ремонтів у 3-х квартирах дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування (170,2 тис.грн.), 
безкоштовне харчування дітей 5-11 класів, дітей із студент-
ських сімей, які перебувають у дошкільних закладах (103,1 тис.
грн.), надання одноразової допомоги громадянам, які беруть 
на виховання дітей (23,0 тис.грн.).

В рамках реалізації міської програми оздоровлення та від-
починку дітей на компенсаційні виплати 62 дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклування, які в літній пері-
од не були оздоровлені в таборах за медичними показаннями, 
видатки склали 15,5 тис.грн.

За 9 місяців 2012 року по житлово-комунальному господар-
ству видатки склали 294 683,1 тис.грн., які були направлені на:

■благоустрій міста – 48 833,4 тис. грн., з них на:
• утримання, поточний ремонт, розмітку шляхів, проведення 

робіт з поточного ремонту мостів, шляхопроводів та до-
рожніх знаків – 32 225,6 тис.грн.;

• утримання і поточний ремонт мереж зовнішнього освітлен-
ня та світлофорних об’єктів; оплату електроенергії для зо-
внішнього освітлення міста; технічну перевірку, ремонт та 
придбання електролічильників – 10 995,2 тис.грн.;

• утримання кладовищ – 2 742,0 тис.грн.;
• поточний ремонт, утримання об’єктів благоустрою, охоро-

на парків, скверів та інші видатки, пов’язані з благоустроєм 
території – 1742,4 тис.грн.;

• утримання дренажних насосних станцій – 600,0 тис.грн.;
• відлов бродячих тварин, ліквідацію стихійних звалищ – 

265,5 тис.грн.;
• озеленення міста – 262,7 тис.грн.
■поховання самотніх, невідомих та громадян, від похован-

ня яких відмовилися родичі, осіб без певного місця прожи-
вання, та на перевезення тіл померлих до судмедекспертизи 
– 1 628,8 тис.грн.

■ фінансову підтримку комунальним підприємствам, у т.ч.:
– КП «Ритуал» на погашення заборгованості із заробітної пла-

ти – 1 447,5 тис.грн.;
– для сплати податку на прибуток надано фінансову підтрим-

ку в сумі 27832,0 тис.грн. (у т.ч. КПТМ «Криворіжтепломе-
режа» – 27500,0 тис.грн., КП «Ритуал» – 332,0 тис.грн.);

– для сплати заборгованості з податку на землю, оренду при-
міщень КП «Криворізьке міськсвітло» – 191,9 тис.грн;

■ погашення кредиторської заборгованості за виконані ро-
боти з розробки оптимізованої схеми теплопостачання міста 
– 320,0 тис.грн;

■ роботи з експертизи проектів для проведення капітально-
го ремонту конструктивних елементів будинків ОСББ – 2 908,1 
тис.грн.;

■ придбання туалетів модульного типу, зупиночних павіль-
йонів, звукових пристроїв та приладів зворотнього відліку 
часу на світлофорні об’єкти – 927,1 тис.грн.;

■ проведення робіт з капітального ремонту об’єктів благо-
устрою – 744,8 тис.грн.;

■ виготовлення проектно-кошторисної документації та капі-
тальний ремонт ліфтів, диспетчеризацію та їх експертне обсте-
ження – 230,1 тис.грн.;

■ погашення кредиторської заборгованості за придбані у 
2011 році лічильники (2  346,4 тис.грн.) та виконані роботи з 
капітального ремонту теплової ізоляції наземних трубопроводів 
(285,5 тис.грн.) «КПТМ Криворіжтепломережа» – 2 631,9 тис.грн.

На виконання Програми поліпшення роботи комуналь-
них підприємств міського електротранспорту, для стабілі-
зації фінансового становища надана фінансова підтримка цим 
підприємствам на суму 75 428,9 тис.грн.

На виконання Програми фінансової підтримки та роз-
витку КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» надано фі-
нансову підтримку у сумі 3 899,0 тис.грн., які направлено на 
заробітну плату працівникам та погашення заборгованості за 
електроенергію.

На виконання Програми розвитку та утримання жит-
лово-комунального господарства міста видатки склали 
29 603,2 тис.грн., у тому числі:

– на поточний та капітальний ремонт доріг – 29 594,8 тис.грн.,
– на технічний огляд, перереєстрацію транспортних засобів, 

які знаходяться на балансі управління благоустрою та житло-
вої політики, із загального фонду направлено – 8,4 тис.грн.

В цілому по галузі «Будівництво» видатки склали 27 738,8 
тис.грн., у тому числі за рахунок кошів:

– загального фонду на проведення топографо-геодезичних і 
аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних 
планів у цифровому і графічному вигляді для продовження 
робіт над генеральним планом міста відповідно до кален-
дарного плану – 2 583,4 тис.грн.;

 – спеціального фонду – 25 155,4 тис.грн. (бюджет розвитку) на-
правлено на об’єкти будівництва та реконструкції, відповід-
но до Програми соціально-економічного розвитку міста, 
а саме на будівництво інженерних мереж до сучасної спор-
тивної споруди зі штучним льодом – 5 380,0 тис.грн. (в т.ч. на 
погашення кредиторської заборгованості – 300,0 тис.грн.); 
реконструкцію будівлі гуртожитку під житловий будинок по 
вул. Кустанайській, 6 – 4 953,5 тис.грн. (погашення кредитор-
ської заборгованості); реконструкцію трамвайних колій в 
районі станції ШТ «Кільцева», проспекті Південному – 4 376,4 
тис.грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості – 
218,9 тис.грн.); газифікацію селищ Терноватий Кут, Горького (ІІ 
черга), вулиць Тернівського району – 2 200,1 тис.грн. (в т.ч. на 
погашення кредиторської заборгованості – 687,7 тис.грн.); 
реконструкцію систем опалення шкіл, амбулаторій, котелень 
та будівництво теплових мереж – 1 679,4 тис.грн. (в т.ч. на 
погашення кредиторської заборгованості – 1260,6 тис.грн.); 
будівництво та реконструкцію інших об’єктів – 1517,0 тис.
грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості – 
696,8 тис.грн.); реконструкцію парків ім. Ю.Гагаріна, «Героїв», 
скверу монумента «Перемога», проспекту К.Маркса – 1 477,3 
тис.грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованос-
ті – 1446,7 тис.грн.); реконструкцію будівлі театру ім. Тараса 
Шевченка та першого поверху будівлі загальноосвітньої шко-
ли №18 – 1 200,5 тис.грн. (в т.ч. на погашення кредиторської 
заборгованості – 491,4 тис.грн.); оновлення (реконструкція 
з модернізацією) трамвайного парку вагонів – 762,3 тис.грн. 
(погашення кредиторської заборгованості, у т.ч. за раху-
нок коштів субвенції з обласного бюджету 644,2 тис.грн.); 
реконструкцію приміщень під амбулаторії – 685,4 тис.грн., з 
них 101,4 тис.грн. – за рахунок дотації з державного бюдже-
ту; будівництво доріг та зливостоків на вулицях міста – 420,8 
тис.грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості 
– 48,9 тис.грн.); реконструкцію будівлі по вул. Туполєва під 
житловий будинок – 285,5 тис.грн. (погашення кредиторської 
заборгованості – 243,8 тис.грн.); реконструкцію систем опа-
лення з установкою приладів обліку та регулювання теплової 
енергії в житловому фонді – 196,0 тис.грн. (погашення креди-
торської заборгованості); розширення кладовищ «Західне»  
(V черга), «Центральне» (ІІ черга), в районі Північного ГЗК – 
21,2 тис.грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгова-
ності – 7,3 тис.грн.).

На виконання Програми розвитку земельних відносин 
виділено 310,0 тис.грн., за рахунок цих коштів погашено кре-
диторську заборгованість за виконані роботи з інвентаризації 
землі парку Ювілейний та скверу монумента «Перемога» (10,1 
тис.грн.), з проведення інвентаризації земель рекреаційного 
призначення (73,8 тис.грн.) та проведення грошової оцінки зе-
мель 5 населених пунктів направлено (226,1 тис.грн.).

На виконання Програми розвитку та безпеки дорожньо-
го руху у місті надана фінансова підтримка КП «Криворіжав-
тотранс» у сумі 140,0 тис.грн. для виплати заробітної плати та 
погашення заборгованості з податку на землю.

Фінансування заходів Програми захисту прав споживачів 
(виготовлення довідників споживача) становить 20,0 тис.грн., 
Програми розвитку підприємництва в місті – 130,9 тис.грн., 
Програми розвитку місцевого самоврядування у місті з 
міського бюджету виділено 526,3 тис.грн., Програми стратегії 
інноваційного розвитку електрон них інформаційних ре-
сурсів і технологій – 208,8 тис.грн.

Протягом звітного періоду з міського бюджету на заходи з 
організації рятування на воді спрямовано 802,4 тис.грн.

За рахунок надходжень до цільового фонду озеленення 
від сплати відновної вартості зелених насаджень, що видаля-
ються, та залишку на початок року проведено роботи по озе-
лененню території міста на суму 3 021,3 тис.грн.

За рахунок залишку коштів та надходжень до цільового фон-
ду від плати за право тимчасового використання місць роз-
ташування об’єктів зовнішньої реклами – 375,6 тис.грн., у 
тому числі на погашення кредиторської заборгованості на ви-
готовлення плакатів, демонтаж рекламних конструкцій, на-
дання експертних висновків (184,1 тис.грн.) та придбання зу-
пиночних павільйонів (53,7 тис.грн.). Кошти у сумі 137,8 тис.грн. 
направлено на реконструкцію проспекту К.Маркса та об’єктів 
благоустрою (59,0 тис.грн.), виготовлення плакатів із соціаль-
но-значущою інформацією (32,8 тис.грн.), демонтаж рекламних 
конструкцій (22,3 тис.грн.), оплату послуг із надання висновків, 
рекомендацій щодо стану та можливості подальшої експлуа-
тації великогабаритних рекламних конструкцій (23,7 тис.грн.).

Кошти цільового фонду міської ради за рахунок залишку 
на 01.01.2012 року та надходжень за звітний період у загальній 
сумі 23 461,3 тис.грн. відповідно до договорів з ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг» (15 000,0 тис.грн.), ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» 
(2 000,0 тис.грн.), ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний 
комбінат» (3 000,0 тис. грн.), ПАТ «Північний гірничо-збагачу-
вальний комбінат» (3046,3 тис.грн.), ПАТ «ХайдельбергЦемент 
Україна» (400,0 тис.грн.), ПП «КривБасакадемінвест» (15,0 тис.
грн.) розподілено на поточний ремонт доріг – 6000,0 тис.грн., 
капітальний ремонт житлового фонду – 4 283,5 тис.грн., про-
ведення реконструкції та придбання обладнання, предметів, 
відеоматеріалів, меблів для встановлення на об’єкт благо-
устрою «Квітковий годинник» – 5 115,5 тис.грн., проведення 
поточного ремонту покрівель у житлових будинках (крім тих, 
у яких створено ОСББ) – 1200,0 тис.грн., придбання спортив-
ного обладнання для подальшого розташування на спортив-
них майданчиках загальноосвітніх закладів – 2344,9 тис.грн., 
комп’ютерних класів – 500,0 тис.грн., проведення капітального 
ремонту асфальтного покриття у загальноосвітній школі №4 
– 167,1 тис.грн. та виготовлення проектно-кошторисної доку-
ментації та проведення експертизи з проведення капітального 
ремонту асфальтного покриття в Центрально-Міському ліцеї 
– 17,0 тис.грн. і науково-технічному металургійному ліцеї №81 
– 15,9 тис.грн., культурно-мистецькі заходи з нагоди святкуван-
ня Дня міста – 780,0 тис.грн., участь команди міста у Всеукраїн-
ському конкурсі «Телевізійний проект «Майданс» – 569,5 тис.
грн., придбання обладнання для КП телерадіокомпанії «Руда-
на» – 620,0 тис.грн., фестиваль національних культур – 50,0 тис.
грн., будівництво трамвайних колій в районі станції швидкіс-
ного трамваю «Кільцева» – 515,0 тис.грн., проведення рекон-
струкції проспекту К.Маркса та об’єктів благоустрою, І черга 
– 1 009,0 тис.грн., першого поверху будівлі загальноосвітньої 
школи №18 для створення НВК – 351,9 тис.грн., моста парку ім. 
Ю.Гагаріна в Центрально-Міському районі – 90,0 тис.грн., ви-
конання робіт з демонтажу незавершеної будівництвом спору-
ди «Тягова підстанція №3 по проспекту Металургів» – 20,0 тис.
грн., встановлення меж ландшафтного заказника загальнодер-
жавного значення «Балка Північна Червона», винос їх в натурі 
та встановлення межевих знаків, оплату послуг з розроблен-
ня пакетних програмних засобів для впровадження проекту 
«Електронна система оцінки якості надання послуг у муніци-
пальному центрі послуг міста Кривого Рогу».

На виконання природоохоронних заходів видатки склали 
32 455,7 тис.грн., у тому числі за рахунок коштів субвенції з об-
ласного бюджету – 9 279,8 тис.грн. Кошти направлені на роз-
ширення та реконструкцію об’єктів для очистки стічних вод та 
будівництво каналізаційних мереж, проведення заходів щодо 
озеленення міста, запобігання та ліквідацію наслідків шкідли-
вої дії води, придбання обладнання, спецтехніки для збору, 
транспортування побутових відходів.

За 9 місяців 2012 року використано міжбюджетних трансфертів 
з інших бюджетів на загальну суму 737 743,0 тис.грн., за рахунок 
яких проведено видатки на надання пільг та субсидій; допомо-
гу сім’ям з дітьми; утримання дітей–сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу; 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 
міста; утримання 3 притулків для неповнолітніх та центру соціаль-
но-психологічної реабілітації; погашення кредиторської заборго-
ваності, яка виникла станом на 01.01.2012 за виконані роботи у 
2011 році з оновлення (реконструкції, модернізації) трамвайного 
парку вагонів; природоохоронні заходи; на створення центру на-
дання послуг в режимі «єдиного вікна» у виконкомі Центрально-
Міської районної у місті ради; погашення заборгованості з різниці 
в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водо-
постачання та водовідведення; на облаштування світлофорних 
об’єктів зі звуковими пристроями та таймерами зворотнього об-
ліку часу; капітальний ремонт загальноосвітньої школи №38; при-
дбання мультимедійних дошок та ноутбуків молодим вчителям.

Крім того, з міського бюджету протягом звітного періо-
ду надано субвенції іншим бюджетам на загальну суму 

Продовження. Початок на 5 стор.

Закінчення на 8 стор.
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20 395,3 тис.грн., з них на:
– створення та поповнення матеріальних резервів для запо-

бігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру та їх наслідків – 30,0 тис.грн.;

– утримання медичних об’єктів спільного користування (вто-
ринної допомоги) у зв’язку з реформуванням галузі «Охо-

рона здоров’я» – 13 838,4 тис.грн., з них на погашення за-
боргованості, яка виникла на початок року у сумі 365,1 тис.грн.;

– виконання інвестиційних проектів для забезпечення спів-
фінансування об’єктів, на які виділено кошти з державного 
бюджету (реконструкція будівлі театру ім. Тараса Шевчен-
ка та трамвайних колій і благоустрою на проспекті Пів-

денному) у сумі 3 233,0 тис.грн.;
– виконання програм соціально-економічного та культурно-

го розвитку регіонів для реалізації заходів Програми за-
безпечення громадського порядку та безпеки грома-
дян (на придбання пально-мастильних матеріалів) у сумі 
3293,9 тис.грн. 

До уваги суб’єктів господарювання міста
Шановні фізичні особи-підприємці та представники юри-

дичних осіб! Реєстраційна палата м. Кривого Рогу нагадує про 
закінчення 01.01.2013 терміну приведення видів діяльності у 
відповідність до класифікатора України ДК009:2010 «Класифі-
кація видів економічної діяльності» (далі – КВЕД-2010), який 
набрав чинності 01 січня 2012 року.

Для цього фізичній особі-підприємцю необхідно надати дер-
жавному реєстратору реєстраційну картку форма №11 (www.
krogerс.info), заповнену за новою КВЕД, та пред’явити паспорт. 
Юридичній особі необхідно заповнити реєстраційну картку 
форма №4 (підписати керівником, підпис засвідчити печаткою 
юридичної особи). Керівнику пред’явити паспорт, якщо доку-
менти подаються уповноваженою особою, додатково надаєть-
ся документ, що засвідчує повноваження, та пред’являється 
паспорт уповноваженої особи.

Реєстраційний збір при цьому не справляється.
Для того щоб визначитися з необхідним видом діяльності, 

варто скористатися сервісом для визначення кодів видів еко-
номічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010, який розмі-
щено на головній сторінці офіційного веб-сайту Держкомстату 
(www.ukrstat.gov.ua) на банері «Сервіс для визначення кодів 
видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010», або 
звернутися до фахівців Реєстраційної палати м.Кривого Рогу за 
адресою: майдан Праці,1, 2 поверх, кабінет 1, тел.65-65-70, 65-
13-82, 65-79-26, 440-77-37, 65-37-92.

Управління комунальної власності міста виконкому 
міськради оголошує конкурс з відбору суб’єктів гос-
подарювання для надання послуг з продажу станка 
токарно-гвинторізного ТВ-7, дозволеного управлінню 
комунальної власності міста виконкому міської ради 
на продаж за рішенням виконкому міської ради від 
10.10.2012 № 307.

Учасникам конкурсу необхідно надати до конкурсної комісії 
такі матеріали: 1 – лист-заява до управління комунальної влас-
ності міста виконкому міськради на участь у конкурсі, складена 
за довільною формою і підписана керівником суб’єкта господа-
рювання, в якій зазначається назва основного засобу, для про-
дажу якого має намір надати послуги суб’єкт господарювання; 
2 – копія статуту; 3 – копія свідоцтва про державну реєстрацію; 
4 – довідка про склад працівників та копії їх кваліфікаційних 
свідоцтв; 5 – копія угоди з Фондом державного майна Украї-

ни про продаж майна, що перебуває у державній власності;  
6 – бізнес-програма учасника конкурсу, в якій зазначається до-
свід та кваліфікація у сфері послуг з продажу; 7 – у запечатаних 
конвертах на операцію з продажу зазначити пропозицію щодо 
умов виконання робіт та винагороду за неї.

 У випадках, коли суб’єкт господарювання більше одного 
разу бере участь у конкурсах на надання послуг з продажу ко-
мунального майна міста, а його окремі документи, які зазна-
чені в підпунктах 2-5, не зазнали змін, дозволяється повторно 
не надавати ці документи. У такому випадку суб’єкт господа-
рювання про відсутність змін у вищенаведених документах 
письмово повідомляє управління комунальної власності міста.

Конкурс відбудеться 24.12.2012 о 14.00 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 мешканці Жовтневого району!
Виконком Жовтневої районної у місті ради 12 грудня 2012 

року проводить «День прямого телефону» з питання надання 
адміністративних послуг за принципом організаційної єдності 
служби «Одного вікна».

На ваші    запитання з 9.00 до 17.00 надасть компетентні від-
повіді Усата Олена Францівна, спеціаліст служби «Одного вікна». 
Звертатись за телефоном 440-32-20.

Виконком Дзержинської районної у місті ради оголо-
шує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 
1 категорії відділу ведення Державного реєстру вибор-
ців (тимчасово).

Вимоги до претендентів: громадянство України; повна вища 
освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володін-
ня державною мовою, стаж роботи за фахом не менш як один 
рік та практичний досвід автоматизованої обробки інформації.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом ЗО днів 
з дня опублікування оголошення за адресою: 50069, м. Кривий 
Ріг, пр. Миру, 42, каб.37.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 90-
67-88 (відділ кадрів), 90-67-76 (відділ ведення Державного 
реєстру виборців).

Вітання! g Оголошення
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Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дні-
прообленерго» повідомляють,  що для проведення ре-
монтних робіт в період з 17.12.2012 р. по 21.12.2012 р.   
можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. 
енергії на вулицях:

Мерецкова,  54-76,  78-102,  104-114;  49-59,   47-45,  41-43,  28,  26-20,  4б,  
6а,  4а-6,  1-13,  Буковинська,  2-10,  30-56,  12-28,   Баумана,  42-56,   49-75;   
Гете,  42-62;   Авторська,  2-28,  1-21;  Пржевальського,  34-54,  23-43;   Вірмен-
ська,  1-21,  2-22,  Політехнічна,  15-61,  46-62,  44а,   Вольська,  1-9,  2-12,  11-
27,  14-30,  29-55,  32-58;   Вишнева, 1-11,  2-14,  13-57,  16-54,   Волховська,  
1-13,  2-16,  18-32,  15-29,   Лабораторна,  49-67,  56-78,  82а,  110,  73,   54-62,  
49,     Нартова,  1-17;   Менжинського,  2-110,  1-91;    Шокальського,  53-73,  
Неруди,  2-52,  1-41;    Молодості,  2-8,  9,  9а,  13,  3а;   Луначарського,   1-13,  
27-55,  Пирогова,  35-51,  Довженка,  54-82,  51-73,  1-49,  38-52,    Сиктивкар-
ська,  2-20,  1-17;    Сумгаїтська,  1,  3,  2-26;   Татарська,  45-51;  Автозаводська,  
1,  3а,  5,  Лазо,  2-20,  21,  Волзька,  1-29, 2-32,  Якіра,  2-6,  Рязанська,  1, 6-46,  
Бехтерева,  2-18, 1-17,  Іллічівська,  10-20,  пров. Дорожний, 28-38,  вул.Джека 
Лондона,  Отто Брозовського,  34-41,  Дніпровська,  6-9,  Волгоградська,  10-18,  
Володимирівська, 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,  Городи-
щенська, 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,  Малоархангельська, 
14-24; 15-25,  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; 10,  пров. Лікарський, 2-34; 12; 9а; 13а; 15а; 17а; 27; 15, 17; 1; 74,  Грушев-
ського, 22-28; 23425; 3; 5; 7,  Магнітогорська; 22;  23;  24;  25;  27;  28;  30,  Світло-
гірська, 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,   вул. Конституційна,  ТОВ «Терни-Авто»,  ПП «Вікам»,  
вул. Конституційна,  10, 12, 14,  Новобудов, 1-58,  Ладозька, 1-85,  Сковороди, 
1-21,  Сибірська, 19-50,  Жуковського, 28-69,  Верещагіна, 1-39,  Гвардійська, 
1-33,  Вузлова, 16-33,  Курильська, 1-21. Просимо  вибачення  за ви-
кликані незручності.

У Мирошник Веры Васильевны 
и Мирошник Федора Ивановича

9 декабря – золотая свадьба!
С юбилеем поздравляют 

дочь Виктория,  
внук Мирослав, зять 

Михаил.
Желаем счастья,  

здоровья, долголетия!

С любовью муж, дочери, зятья, внук.

Поздравляем

Кузнецову Нину Петровну

с юбилеем!
Пусть станет жизнь еще светлей,

Еще длинней и лучше!
Благополучия во всем,

Здоровья и удачи!
Пусть полной чашей будет дом
И все в нем будут счастливы!

Воробьев Николай Иванович

9 декабря 2012 г. празднует свое 85-летие,  
участник войны, ветеран труда, оптимист.

Несмотря на свой возраст, работает в 
саду, на огороде. Мастер на все руки, лю-
бое дело он может сделать на отлично.

Все родственники поздравляют его с 
юбилеем.

Поздравляем с юбилеем!
Жизненных желаем сил,
Мы Вас любим, уважаем

И хотим, чтоб приносил
Вам здоровье каждый год,
Что к 100-летию ведет.

Дети, внуки, правнуки.

16 декабря с 9.00  
Харьковский выездной  
лечебно-диагностический  
медицинский центр  предлагает: 

Комплексную диагностику всего организма, 
позволяющую: выявить заболевания на ранних 
стадиях развития; определить причину заболева-
ния,  склонность к хроническим, наследственным 
и онкологическим заболеваниям. 

Комплексная диагностика организма вклю-
чает в себя осмотр: сердечно-сосудистой си-
стемы, сосудов головного мозга; нервной систе-
мы; верхних дыхательных путей: бронхов, легких 
и ЛОР-органов; желудка и двенадцатиперстной 
кишки; толстого и тонкого кишечника; печени и 
желчного пузыря; почек и мочевого пузыря; ги-
некологические заболевания, молочные железы, 
репродуктивные мужские органы; урологические, 
венерические заболевания; эндокринных желез: 
щитовидной, поджелудочной, надпочечников, ги-
пофиза; кожных, потовых, сальных желез; крови, 
лимфы, тест организма на предмет аллергии.

Тестирование: на наличие новообразований 
(фибромы, кисты, полипы, аденомы и т.д.); на на-
личие бактериальной и вирусной инфекции (ста-
филококк, стрептококк, хламидии,  глисты, лям-
блии и др.) результат выдается сразу.

По окончании обследования выдается выписка 
с диагнозом по каждому органу. Назначается 

курс лечения препаратами, которые можно  при-
обрести сразу в Медцентре.

Обследование организма 135 грн. Повтор-
ное обследование 45 грн. Запись на обследо-
вание по телефонам:  401-24-28; 067-8678062.  
Адрес: ул. Мелешкина,14-А (бывшее рудоуправ-
ление им. Кирова возле ДК Артема).

Закінчення. Початок на 5 стор.

Анатолия Александровича Андрусевича, 

начальника Криворожского колледжа НАУ

поздравляем с юбилеем!
Есть такие понятия, над которыми не 

властно время: долг, профессионализм, 
ответственность, дух созидания. И все это 
применимо к Вам. Еще не подвластно го-
дам уважение. Примите наше искреннее 
уважение и пожелание оставаться тем, кем 
Вы были для нас все эти годы, тем челове-
ком, за которым хочется идти и с которым 
хочется работать.
С уважением администрация, профком, 

коллектив колледжа.
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№ 1620. 3-комн. квартиру в цен-
тре Соцгорода, выведенную с жи-
лого фонда, при необходимости 
– смежную жилую 1-комн. Тел. 050-
3213250, 401-04-17.

№ 1621. 1-комн. квартиру в Дзер-
жинском районе по пр. Металлур-
гов, пл. 32 кв.м, 1/5, кирпичный дом, 
бронированные двери, решетки, 
новая сантехника. Тел. 050-4522502.

№ 1639. 1-комн. квартиру «чеш-
ку» на 17 кв., 5/5, пл. 36,1 кв.м, ц. 
12000 у.е. Тел. 067-5644472.

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

№ 1637. 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.

№ 1638. 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.

Послуги

Куплю

Продаю

Загублене

Різне

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

Якщо ви помітили обірвані дроти на лініях електропередач або відчинену транс-
форматорну підстанцію, побачили роботи з демонтажу ліній електропередач або 
обладнання трансформаторної підстанції людьми, що не є працівниками Дніпрообл-
енерго (це легко розпізнати по спецодягу), – негайно повідомте про це міліцію (102), 
МНС (101), районний виконком, міськвиконком, район електричних мереж (РЕМ) або 
диспетчерську службу Криворізьких міських електричних мереж за телефонами, які 
наведені нижче.

ЩОБ УНИКНУТИ СМЕРТЕЛЬНИХ ЕЛЕКТРОТРАВМ, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯ-
ЄТЬСЯ: наближатись до обірваних проводів ближче 8 метрів. Залазити на опори по-
вітряних ліній електропередач, тим більше намагатись зняти електропровід.  Відчи-
няти двері та проникати в трансформаторні підстанції.  Дозволяти дітям залазити на 
дерева, що ростуть під проводами ліній електропередач. Зводити будь-які будови, 
складати дрова, солому тощо, розпалювати багаття під проводами електроліній  і по-
вітряними вводами будинків. Кидати дріт або будь-які інші предмети на проводи пові-
тряних ліній електропередач. Встановлювати металеві стояки для телевізійних антен 
поблизу ліній електропередач. Розташовувати ігрові майданчики, а також проводити 
ігри під повітряними лініями, запускати повітряних зміїв поблизу повітряних ліній та 
гратися біля електричних установок.

Будьте уважні – БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ!
Диспетчерська служба (Центрально-Міський, Дзержинський райони) – тел. 92-

31-19. Диспетчерська служба (Саксаганський район) – тел. 440-28-57. Диспетчерська 
служба (Жовтневий, Тернівський райони) – тел. 66-12-09.

Если у вас потеют  
окна, сквозят и плохо  
закрываются – 

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

№ 1623. ВАЗ-2101-099, «Славу-
ту», «Таврию», «Ланос», «СЭНС», 
«Матиз», «Москвич». Тел. 067-
9819673.

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

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

№ 1640. Диплом НР № 28346191 
від 1.03.2006 р., виданий Криворізь-
ким медичним коледжем за спеці-
альністю «Акушерська справа» на 
ім’я Мішуровської Юлії Олексан-
дрівни, вважати недійсним.

№ 1643. Диплом НР № 10503866, 
виданий Тернівським індустріаль-
ним технікумом на ім’я Перуняка 
Дмитра Петровича, вважати недій-
сним.

№ 1647. Рішення суду Централь-
но-Міського району від 3.09.2007 р., 
справа № 2-314/2007 р. на ім’я Ба-
ришенської Олександри Андріївни 
та Чубай Петра Сергійовича вважа-
ти недійсним.

№ 1644. Витяг про реєстрацію на 
квартиру за адресою: вул. Леніна, 
24-134, виданий на ім’я Лялюшка 
А.В. та Запорожець В.В., вважати не-
дійсним.

№ 1645. Свідоцтво про право 
власності на кв. № 27, буд. № 98 на 
вул. Димитрова на ім’я Могили Ва-
лентини Миколаївни, видане згідно 
з розпорядженням В/о «Кривбасру-
да» УСП № 11 від 27.01.1994 р, вва-
жати недійсним.

№ 1646. Свідоцтво про право 
власності на кв. № 8, буд. № 1-А  
на ім’я Тонконога Анатолія Ти-
мофійовича, видане згідно з роз-
порядженням УЖКГ № Д-2493 від 
24.10.1994 р., вважати недійсним.

№ 1647. Свідоцтво про право 
власності на кв. № 14, буд. № 2 на 
вул. Калінінградській на ім’я Щерба-
кової Валентини Ізосимівни, Щер-
бакова Василя Леонтійовича, Щер-
бакова Василя Васильовича, видане 
згідно з розпорядженням шахти 
«Батьківщина» ВО «Кривбасруда» 
від 12.04.1994 р. № 101, вважати не-
дійсним.

№ 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.

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

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

№ 1631. Перевезу меблі та ін. 
послуги вантажників. Недорого. 
Тел. 401-31-05, 067-5671948.

№ 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.

№ 1641. ДЕЛАЕМ МЕТАЛЛОИЗ-
ДЕЛИЯ ДОЛГОВЕЧНЫМИ. АНТИ-
КОРРОЗИЙНОСТОЙКИЕ и ХИМИ-
ЧЕСКИ СТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ (в 
т.ч. ХОЛОДНОЕ ОЦИНКОВАНИЕ) 
от ЧП «КИНЕТИК». Тел. 401-04-17, 
92-29-98, 050-3213250.

№ 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.

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

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

№ 1636. ВНИМАНИЕ! НОВО-
ГОДНИЕ АКЦИИ. Любое спутни-
ковое телевидение. Лучшие цены, 
полное обслуживание, Установка. 
Гарантия 2 года. Тел. 097-3669155.

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

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

№ 541. Предприятию «Криво-
рожаглореконструкция» СРОЧНО 
требуется МАШИНИСТ АВТОКРА-
НА КрАЗ – 25 т. ОПЫТ РАБОТЫ по 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. Информация 
по тел. (056) 406-48-43, 406-48-45, 
096-2488843, 067-2841984.

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

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

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

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

11.12.2012 р. – 
сороковини 

смерті

ПРИХОДЬКА  
Миколи  

Олександровича

(10.07.1943 – 
2.11.2012)

Царство небесне. Вічний спо-
кій.

Не вистачає слів, щоб переда-
ти весь біль тяжкої втрати...

Сумуємо. Пам’ятаємо.
Від імені багаточисленних ро-

дичів, близьких, друзів.
Василь Мишенко.
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Підприємство КПТМ «Криворіжтепломережа» інформує 
всіх мешканців міста, що у листопаді 2012 р.:

 – фактична вартість централізованого опалення за 1 кв.м загальної пло-
щі 5,12 грн. (при середньовиваженій температурі зовнішнього пові-
тря +4,8°С) за 1 Гкал 269,5 грн.;

 – вартість «підігріву води»: за одного мешканця – 46,49 грн., по показ-
никах лічильника за 1 куб. м – 13,47 грн.;

 – вартість «вода на підігрів»: за одного мешканця – 7,87 грн., по по-
казниках лічильника за 1 куб. м – 2,28 грн.

Криворізький коледж  
економіки та управління  
ДВНЗ КНУ ім. В. Гетьмана

запрошує 15 грудня 2012 р.  
о 10.00 на День відкритих дверей.
Коледж пропонує випускникам 9 та 
11 класів спеціальності:
• Фінанси і кредит
• Бухгалтерський облік
• Діловодство
• Товарознавство та 

комерційна діяльність
• Комерційна діяльність
• Виробництво харчової продукції.
На вас чекає зустріч з керівництвом коледжу, 
приймальною комісією, провідними фахівцями.
Телефони для довідок: 404-69-77, 404-69-71, 
404-69-82. Адреса коледжу: вул. Ватутіна, 37а.

ООО «Мега-Маркет» планирует замену 
газовых котлов на твердотопливные

Объект проектирования располагается в существующем 
здании теплогенераторной Центрально-Городского рынка 
(полоса) г. Кривого Рога. В теплогенераторной предприятия 
происходит установка двух твердотопливных котлов «АОТВ-А75», топливом для 
которых служат древесные пелеты. В атмосферный воздух будут выбрасывать-
ся следующие загрязняющие вещества: азота двуокись – 0,354 т/год; углерода 
окись –  0,338 т/год; пыль, недифференцированная по составу – 0,504 т/год. Ис-
ходя из приведенных расчетов рисков воздействия предприятия на здоровье 
населения, можно сделать вывод о приемлемости планируемой деятельности. 

Замечания и предложения по вопросу получения разрешения на 
выбросы от теплогенераторной коврового сектора можно подать в 
управление экологической безопасности Криворожского гориспол-
кома, тел. 74-56-41, 92-13-63.

Про проведення публічних слухань
В єдиному довільному центрі м. Кривого Рогу (пл. Ра-

дянська, 1) 17.12.2012 о 16.00 відбудуться публічні слу-
хання з питання обговорення проекту рішення міської 
ради «Про внесення змін у додаток до рішення міської 
ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження Положен-
ня про порядок надання ритуальних послуг на території 
міста Кривого Рогу».

Проект рішення опубліковано 29.11.2012 в міській ко-
мунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційній сто-
рінці виконкому міської ради в мережі Інтернет.

Додаткову інформацію з вищезазначеного питання 
можна отримати у розробника – управління благоустрою 
та житлової політики виконкому міської ради за адресою: 
50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1, каб.442, тел.74-43-44, 
74-56-38  (з  8.30 до 17.00, крім вихідних та святкових днів).

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх 
об’єднання, консультативно-дорадчі органи, відповідно 
до процедури здійснення державної регуляторної полі-
тики, взяти участь в обговоренні та надати свої пропози-
ції і зауваження до вищевказаних проектів рішень.

g Офіційно

Реклама. Оголошення

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ ТА ЇХ БАТЬКІВ!

Криворізький національний університет
запрошує 15 грудня 2012 року об 11 годині у Палац молоді та студентів на

День відкритих дверей
ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 74-16-16, 74-31-30.

Ректорат.

Національного університету  
«Одеська юридична академія»

15 грудня 2012 р. (субота) об 11.00 
за адресою:  

Кривий Ріг, пр. Миру, 22 

КРИВОРІЗЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПРОВОДИТЬ

День відкритих дверей
Довідки за тел. (0564) 92-09-23, 442-88-85.

РЕКЛАМА «ЧГ» • 92-97-16 • 067-743-79-02 • REKLAMA@RMINER.DP.UA •
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Калейдоскоп

g Посміхніться

g Обрії мистецтва

Двічі на «відмінно»!
Палац культури ВАТ «Південний 
гірничо-збагачувальний 
комбінат» відзначив 55-річчя. 
Самодіяльні митці, які працюють 
на індустріальному гіганті 
та мешкають на прилеглому 
житломасиві, барвисто вшанували 
знаменну дату осередку 
прекрасних поривів душі.

Маленька принцеса випурх-
нула на сцену, милуючись диво-
вижною мінливістю світу мис-
тецтва, мов казкова Аліса – За-
дзеркаллям, де все незрівнян-
но яскравіше, гучніше, суттєві-
ше, аніж у буденному вимірі. За 
юними талантами на імпровізо-
ваному майже родинному бене-
фісі з’явились дорослі учасники 
творчих колективів.

Першим віншував присутніх 
технічний директор ПівдГЗК 
Володимир Гай. «Адміністра-
ція виділила нинішнього року нашому Пар-
насу натхнення понад 5,5 мільйона гривень, 
– промовив він. – До того мільйон витраче-
но на систему кондиціювання. Створюємо 
всі умови для гармонійного відпочинку піс-

ля доблесного трудового завзяття». Голова 
профкому Анатолій Філоненко поділився не-
пересічним фактом: щоліта діти працівників 
комбінату набираються сил у Євпаторії і єди-
ні серед численних тамтешніх оздоровчих та-
борів прикрашають власне дозвілля своїми ж 
чудовими розважальними програмами. Звіс-
но, у вирощенні обдарованого покоління – 
заслуга Палацу культури.

Від імені голови правління комбінату, Ге-
роя України Михайла Коро-
ленка на подіум винесли ве-
личезну корзину полум’яних 
троянд і оголосили про роз-
кішний подарунок. Творчий 
колектив, очолюваний дирек-
тором Анжелікою Вовк, отри-
мав можливість влаштувати 
чотириденний туристичний 
вояж у будь-яку точку країни 
в будь-який період. Підбадьо-
рені несподіваною радісною 
звісткою артисти рясно апло-
дували за лаштунками: «От 

що значить магія цифр, 5 і 5 – значить, дві-
чі «відмінно»!»

 Заступник міського голови Валентина 
Бєрлін з неприхованим хвилюванням зізна-
лась, що Палац культури вважає колискою 

свого кар’єрного злету:
– Тут назавжди лишилась частка моєї душі, 

навчилась брати на себе відповідальність за 
рішення, чиїсь долі. Пригадую, заклад пер-
шим в області перейшов на госпрозраху-
нок. Не кожному щастить працювати з таки-
ми прекрасними людьми, які повністю від-
дані творчості. Ця сцена не терпить фальші, 
розкриває сутність людини і перетворює її на 
достойну гучних аплодисментів. Будьте й на-
далі неповторними!

За естетичне виховання трудящих, багато-
річну плідну працю нагрудний знак «За за-
слуги перед містом» ІІІ ступеня отримав ре-
жисер Георгій Лошатинський, низку праців-
ників відзначено грамотами міської ради. 
Концерт сузір’я самобутніх талантів ПК ВАТ 
«ПівдГЗК» розпочали народний хор «Дже-
рела Кривбасу» і композитор, поет, співак 
Олексій Грицишин.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

– Шановні, пропоную перечекати кінець 
світу тут, безкоштовно!!!– Хлопці, вилазьте, кінця світу не буде!..

Мал. Анатолія ГАЙНА.

Цікаво, увечері пе-
ред кінцем світу буде 
телевізійне приві-
тання президента? 

***
Хтось знає, в 

чому потрібно зу-
стрічати цей кі-
нець світу і що по-
давати на стіл?

***
– Що робить слон, 

аби заховатись?
– Одягає темні 

окуляри.
– І як це допома-

гає?
– Ось ти коли-не-

будь бачив слона в 
темних окулярах? 
Ні? Значить, допо-
магає.

***
Коли ваші справи 

йдуть погано – не 
ходіть з ними.

***
– Чому?
– А тому.
– А конкретніше?
– Тому що!

***
Окуляри прихову-

ють 10% зовнішнос-
ті, 90% нахабства і 
100% того, як добре 
було минулої ночі...

***
Не такий страш-

ний день 21 грудня, 
як загальне похміл-
ля 22-го.

***
За результата-

ми SMS-голосування 
кінця світу не буде.

***
Реклама: Кінець 

світу близький! По-
кайтесь та купуй-
те прибори нічного 
бачення!

8.12.2012 9.12.2012

станом на 7.12.2012 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.

Морозно
За даними Українського гід-

рометцентру, у неділю очіку-
ється малохмарна погода. Тем-
пература вночі до 3 градусів 
морозу, вдень до 1 градуса мо-
розу. Вітер східний, 2-5 м/сек. 
Атмосферний тиск 755…758 
мм рт. ст.      

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,858 1044,845

УкрСиббанк
814,00 25,70 1046,00
819,00 26,70 1072,00

ПриватБанк
815,00 25,90 1045,00
819,50 26,90 1075,00

Промінвест-
банк

814,30 26,00 1054,00
819,40 26,80 1079,00

Райффайзен 
Банк Аваль

814,00 25,50 1050,00
819,00 26,50 1090,00

Форум
814,00 26,10 1050,00
819,00 27,30 1074,00

Південком-
банк

815,00 25,50 1060,00
818,50 26,50 1090,00

Укрексімбанк
809,00 25,80 1051,00
811,00 26,40 1067,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

13 19 26 31 36 43 

8-9 грудня

Геомагнітний прогноз  
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного  
розіграшу 
9 500 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1217  
виграшні номери 05.12.2012 

джек-пот 9 000 000.00

g Курси валют

0:00 3 2
3:00 3 1
6:00 2 1
9:00 1 1
12:00 2 2
15:00 1 1
18:00 1 2
21:00 1 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 3 6563.00
4 103 267.00
3 2249 21.00
2 20117 6.00
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