
«Червоний гірник» №9 (21334)
Середа, 6 лютого 2013 року 1Читайте нас на сайті

www.girnyk.com.ua

Актуально й пізнавально

Головний лікар міжобласного Центру медичної генетики та пренатальної діагностики Микола Веропотвелян:

«Ми впроваджуємо 
нові сучасні методи 
діагностики та лікування 
в практичну медицину»

25 січня 2012-го виповнився рівно рік, 
як уперше в Україні у Кривому Розі було 
зроблено внутрішньоутробне переливання 
крові при хворобі плоду. Хлопчику Джасті-
ну з Миколаєва цю успішну унікальну ме-
дичну процедуру зробив головний лікар 
міжобласного Центру медичної генетики та 
пренатальної діагностики Микола Петрович 
Веропотвелян, кандидат меднаук, віце-пре-
зидент української Асоціації перинатальної 
медицини. А вже 2 лютого ц.р. виповнився 

теж рік дівчинці з Дніпропетровська, котрій 
було зроблено таку ж медпроцедуру.

 – Є вже й маленькі криворіжці, яким десь 
півроку, з подібними переливаннями крові, – 
пояснює Микола Петрович. – Кілька тижнів 
тому, зокрема, знову його зробили. Заплану-
вали переливання крові ще для тих, хто має 
таку ж патологію. До речі, саме 25 січня в на-
шому центрі проводилась конференція в ре-
жимі он-лайн, в якій брали участь лікарі з Ки-
єва, Полтави, Львова, Донецька та інших міст 

України. Усе це відбувалося в інтерактивному 
режимі: фахівці виступали в прямому ефірі з 
доповідями, їм задавали питання. Тобто все 
– у конструктивному плані (між іншим, саме 
Микола Петрович став ініціатором таких ось 
регіональних конференцій, – авт.). На остан-
ній конференції в мене було три доповіді, ко-
трі, в основному, присвячувались рідкісним 
випадкам патології.

             Закінчення на 5 стор.

Більший бюджет – 
більші можливості  3

«Замість 
санепідстанції – 

дві нові 
структури» 
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Ростемо!

На 9 членів НСЖУ стало більше
На засіданні правління Криворізької місь-

кої організації НСЖУ, яке провела її голова 
Людмила Тіміргалєєва, розглянуто низку ор-
ганізаційних питань. Зокрема, до професій-
ної журналістської спілки прийняті молоді 
кореспонденти і редактори засобів масової 
інформації Криворіжжя. Переважно, це вже 
знані в нашому місті і за його межами творчі 
працівники. Вам теж, шановні читачі, вони 
знайомі: художник «Червоного гірника» і 
журналу «Перець» Анатолій Гайно, редак-

тори ТРК «Рудана» Юлія Лошанюк та Еліна 
Павлухіна, кореспондент газети «Пульс» Пе-
тро Сердюк, фотокореспондент і спортивний 
оглядач «UA – «Футбол» Дмитро Білоненко, 
редактори багатотиражки «За агломерат» 
Юлія Приходько (8 років працювала на «Ру-
дані») та Світлана Вавілова, позаштатний ко-
респондент «Рудани» Олена Горіна.

До правління міського осередку НСЖУ 
введений та обраний заступником голови 
міської журналістської організації заввідді-

лом «Червоного гірника», талановитий газе-
тяр Віталій Ткачук.

Також предметно обговорено питання 
постійної допомоги літнім членам творчої 
спілки, створено молодіжний сектор. Вла-
дислав Хоменко та Іван Галамасюк поін-
формували, як іде підготовка фотовиставки 
майстрів фотооб’єктива Кривого Рогу до Дня 
журналіста.

Микола КРАМАРЕНКО, член правління 
Криворізької міської організації НСЖУ  

Подорожуємо 
Україною 8-9

Пряма 
лінія «ЧГ»:
Як не захворіти 
на сухоти 
Наступної 
середи, 
13 лютого, 
з нашими 
читачами 
на прямій 
лінії
голов ний фти зіатр 
Кривого Рогу Тетяна Борачук. 

Подзвонивши за телефоном 
92-84-09, ви зможете почути  від-
повіді на всі питання щодо тако-
го небезпечного захворювання, 
як туберкульоз (його нерідко ще 
називають сухотами). А саме: як 
уникнути важкої недуги, коли 
і де можна пройти флюорогра-
фічне обстеження, як лікуватись, 
коли ви вже захворіли, тощо. 

Отож, нагадуємо – телефо-
нуйте нам 13 лютого з 15 до 16 
години, і ви почуєте компетент-
ну відповідь, яку надасть Тетяна 
Станіславівна Борачук. 

16

Вісім коліс 
для повного 

щастя

Криворізька міська газета виходить з 7 грудня 1924 року
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Оголошення
До уваги мешканців 

міста, виборців Тернівського 
і Жовтневого районів

Народний 
депутат України 
Костянтин Павлов 
проводить 
прийом городян

– четверта середа щомісячно 
з 10.00 до 13.00, виконком Тер-
нівської районної у місті ради 
(вул. Короленка, 1а);

– четвертий четвер щомісяця 
з 10.00 до 13.00, виконком Жов-
тневої районної  у місті ради 
(вул. Шурупова, 2).

Фото Андрія ТРУБІЦИНА
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Стратегічний план розвитку

Комфортне місто – спільними зусиллями
Під таким гаслом проводить роботу КП «Інститут розвитку 
міста Кривого Рогу», яке презентувало свою діяльність під 
час минулого спільного засідання Комітету з управління 
впровадженням Стратегічного плану розвитку міста 
Кривого Рогу до 2015 року та дорадчого комітету з 
місцевого економічного розвитку в рамках проекту 
«Місцевий економічний розвиток міст України», яке 
проводив міський голова Юрій Вілкул.

Він зауважив, що минулий рік 
був дійсно напруженим та водночас 
плідним у напрямку реалізації запла-
нованих заходів плану розвитку. Для 
забезпечення ефективності та якості 
реалізації заходів протягом 2012-го 
було проведено 5 засідань Комітету, 
під час яких сформовано план дій 
з реалізації Стратегії та проведено 
значну роботу над упровадженням 

пілотного проекту з розробки систе-
ми моніторингу та оцінки показників 
ефективності впровадження Страте-
гічного плану.

В.о. директора інституту Андрій 
Нагорний провів презентацію діяль-
ності свого закладу, зупинившись на 
перспективних проектах, а також на 
тих, які вже розпочали свою практич-
ну реалізацію. Скажімо, промисловий 

чи індустріальний туризм, який набув 
значного поширення в усьому світі. 
Водночас, разом з найбільшими гро-
мадськими об’єднаннями велосипе-
дистів міста триває розробка програ-
ми «Велокривбас», яка передбачає 
створення спеціальних велодоріжок, 
велопарковок і велопарків. Одночас-
но з цим, паралельно відбуваються 
розробка ще кількох значущих про-
ектів – брендінгу міста, маркетингові 
та соціологічні дослідження, налаго-
дження контактів із закордонними 
партнерами, які можуть виступити 
донорами реалізації різноманітних 
проектів, тощо. З практичного боку, 
з числа студентів уже підготовлено 
кількадесят сертифікованих управи-
телів ОСББ, триває підготовка друго-

го випуску управителів.
Представники проекту «Місцевий 

економічний розвиток міст України» 
Ігор Лепьошкін та Володимир Про-
скурін на початку презентації першої 
версії таблиці змістовного визна-
чення індикаторів впровадження 
Стратегічного плану розвитку міста 
Кривого Рогу дуже позитивно оці-
нили появу означеного інституту та 
виконану ним роботу. Зауваживши, 
що наявність таких інституцій дасть 
змогу місту активніше просуватися 
вперед у реалізації планів. Щодо са-
мих індикаторів, то вони спрямовані 
передовсім на визначення ефектив-
ності реалізації передбачених пла-
ном заходів та їх користь для гро-
мади міста. Оскільки це була тільки 

перша версія, то консультант проекту 
В. Проскурін запропонував фахівцям 
управлінь виконкому міськради до-
опрацювати запропоновану таблицю 
індикаторів, при потребі внісши до 
неї зміни чи доповнення.

– Ми повинні об’єктивно підійти 
до цієї системи індикаторів, – під-
сумував засідання Ю. Вілкул. – Вона 
допоможе нам не тільки поетапно 
відслідковувати виконану роботу, а й 
знаходити так звані вузькі місця, які 
вимагатимуть свого доопрацювання. 
Водночас, уся програма Стратегічно-
го плану розвитку міста Кривого Рогу 
повинна бути публічною та відкри-
тою, тож ознайомитись з нею мати-
муть змогу всі бажаючі. 

Едуард БІЛИК

На найближчу  
перспективу

Голова Дніпропетровської облдерж-
адміністрації Дмитро Колєсніков під час 
колегії окреслив пріоритетні проекти 
розвитку Дніпропетровщини на 2013 рік.

Зокрема, це будівництво Південно-
го обходу Дніпропетровська, Право-
бережних з’їздів з Кайдацького мосту, 
дніпропетровського метрополітену, 
забезпечення населених пунктів регі-
ону якісним водопостачанням та опти-
мальними системами теплопостачання, 
модернізація ліфтового господарства, 
захист територій від небезпечних гео-
логічних процесів та створення єдиної 
диспетчерської служби швидкої допо-
моги. У 2013 році також буде проводи-
тися підготовка до «Євробаскету-2015», 
продовжаться реконструкція та будівни-
цтво об’єктів спортивної інфраструктури.
До сімейного  
виховання

У 2013 році на Дніпропетровщині 
кількість дітей, які знаходяться на вихо-
ванні у державних закладах, скоротить-
ся з 1065 до 500.

У цьому році за підтримки губернатора 
Дмитра Колєснікова вже створено 2 дитя-
чі будинки сімейного типу та 6 прийомних 
сімей, в яких виховуються 33 дитини. Про 
це повідомила заступник голови – керівник 
апарату облдержадміністрації Надія По-
доплєлова під час колегії Мінсоцполітики 
України на тему «Досвід роботи області з 
питання розвитку сімейних форм вихован-
ня та влаштування до них дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування». 

Борг скорочується
За даними Держстату України, Дні-

пропетровщина за підсумками 2012 
року скоротила заборгованість із заро-
бітної плати на 30,1%.

Натомість, всеукраїнський показник 
скоротився на 8,6%. Станом на 1 січня 
2013 року заборгованість із заробіт-
ної плати на Дніпропетровщині склала 
близько 10,4 млн. Це найкращий по-
казник серед промислових регіонів 
України. Як повідомив голова Дніпропе-
тровської облдержадміністрації Дмитро 
Колєсніков, наразі в регіоні розроблено 
щомісячний графік подальшої ліквідації 
заборгованості.

Підготував
Володимир 
СКІДАНОВ

Визнання

Олександр Вілкул – почесний 
громадянин Дніпропетровська
На першій сесії Дніпропетровської міської 
ради в 2013 році за поданням 114 зі 118 
депутатів усіх фракцій Віце-прем’єр-міністру 
України Олександру Вілкулу присвоєно звання 
«Почесний громадянин Дніпропетровська». 

Таке високе звання Олек-
сандр Вілкул отримав за реалі-
зацію потужних проектів роз-
витку міста та регіону, біль-
шість з яких були реалізовані 
вперше з часів проголошення 
незалежності України.

Під час сесії Дніпропет
ровської міської ради депу-
тати зазначили, що у рамках 
Комплексної стратегії розви-
тку Дніпропетровщини «Регі-
онлідер!», розробленої під ке-
рівництвом Олександра Вілку-
ла, за підтримки Президента 
України Віктора Федоровича 
Януковича, за три роки в ре-
гіоні введено в експлуатацію 
більше 2 тисяч нових пускових 
об’єктів.

Зокрема, відкрито близько 
100 дитячих садків, 2 сучасні 
Льодові арени – у Дніпропет
ровську та Кривому Розі, три 
нові школи. Створено Дніпро-
петровський «Артек» – уні-
кальний сучасний дитячий 
центр соціальної реабілітації 
«Перлина Придніпров’я». За-
значений центр розрахова-
ний на щорічне оздоровлен-
ня 3 тисяч дітейсиріт та дітей, 
позбавлених батьківського пі-
клування. У ньому функціо-
нує сучасний медичний центр 
та школа. Завдяки цьому діти 
проходять комплексні курси 
лікування та реабілітації без-
відривно від навчального про-
цесу.

Системно проводилося ви-
рішення найактуальніших пи-
тань розвитку Дніпропетров-
ська. Зокрема, це стосуєть-
ся модернізації транспортної 
інфраструктури: побудована 
перша черга об’їзної навколо 
Дніпропетровська, розпочато 
будівництво з’їздів з Кайдаць-
кого мосту та дніпропетров-
ського метро.

Площа відремонтованих до-
ріг у регіоні перевищила 5 млн. 
квадратних метрів. Введений 

в експлуатацію авто-
мобільний міст че-
рез річку Вовча в Пав-
лограді на міжнарод-
ній трасі Знам’янка 
– Луганськ – Ізвари-
не, який є частиною 
транс європейського 
маршруту Е50.

У Дніпропетров-
ській області – першій 
в Україні – розпоча-
то реалізацію проекту 
«Доступне житло», що 
проваджується у рам-
ках Соціальних Ініціа-
тив Президента Украї-
ни Віктора Федорови-
ча Януковича.

За допомогою елек
т рон ної системи «Від-
крита влада» впро-
ваджено систему он
лайнконтролю тер-
мінів надання адмі-
ністративних послуг в 
дозвільних центрах.

Усі дозволи видаються за 
принципом «єдиного вікна». 
Завдяки цьому 90% дозволів у 
Дніпропетровській області ви-
даються підприємцям достро-
ково.

За рівнем залучених в еко-
номіку регіону прямих інозем-
них інвестицій, загальна сума 
яких складає понад 8,3 млрд. 
доларів США, Дніпропетров-
щина впевнено посідає перше 
місце в Україні.

На Дніпропетровщині ство-
рена і функціонує перша в 
Україні комплексна система 
перинатальної допомоги мате-
рям та новонародженим. Збу-

довано два нових сучасних пе-
ринатальних центри – у Дні-
пропетровську та Кривому 
Розі, розрахованих на 7 тис. по-
логів на рік.

У Дніпропетровській області 
для оновлення медичного ав-
топарку було придбано 92 нові 
сучасні «швидкі», у тому числі 
для обласного центру екстре-
ної медицини та медицини ка-
тастроф – 3 реанімобілі «Мер-
седес». Реанімобілі забезпечені 
спеціальним обладнанням, що 

дозволяє, зокрема, перевозити 
новонароджених вагою від 500 
грамів.

Як результат комплексно-
го підходу – кількість здорових 

пологів на Дніпропетровщині 
збільшено в два рази.

На Дніпропетровщині за-
проваджено прогресивну мо-
дель роботи швидкої допомоги 
за принципом екстериторіаль-
ності. Це означає, що тепер на 
виклик їде та бригада «швид-
кої», яка знаходиться ближче 
до пацієнта, а не та, яка безпо-
середньо відноситься до даної 
територіальної одиниці, звід-
ки надійшов виклик. Було до-
датково відкрито 45 пунктів 
тимчасового базування «швид-
кої» та створено 20 додаткових 
бригад швидкої допомоги. Та-
ким чином, загальна кількість 
пунктів, з яких «швидкі» ви-
їжджають на виклик, в регіоні 
збільшилась на 50%, і складає 
136 пунктів. Усі пункти прийо-
му дзвінків від громадян об-
ладнані архіваторами мовлен-
ня. Усі «швидкі» обладнані GPS
системами навігації. Для коор-
динації роботи «швидких» на 
Дніпропетровщині створюєть-
ся Єдина регіональна диспет-
черська служба.

Під особливою увагою Олек-
сандра Вілкула у Дніпропе-
тровській області за три роки 
піднято на високий рівень вій-
ськовопатріотичного вихо-
вання молоді. У всіх школах об-
ласті започатковано й прово-
диться Єдиний урок мужності, 
зустрічі з ветеранами, створе-
но музеї Великої Вітчизняної 
війни (ВВВ), кімнати бойової 
слави та тематичні виставки.

Загалом у рамках масш-
табної програми з відновлен-
ня пам’ятників ВВВ, ініційо-
ваної Олександром Вілкулом, 
за останні два роки капіталь-
но відновлено та наново відбу-
довано понад 1,3 тисячі брат-
ських могил, пам’ятників і мо-
нументів воїнам ВВВ.

Уперше за всю історію не-
залежності країни українське 
народне мистецтво подано в 
ЮНЕСКО на отримання стату-
су всесвітньої культурної спад-
щини. Ним став Петриківський 
розпис – символ історії та куль-
тури Дніпропетровщини та всі-
єї України.

Дніпропетровщини
Новини

Ірина Зайцева,  
заступник Дніпропетровського міського голови:

«Олександр Вілкул за три роки керівництва Дніпро-
петровською областю зробив більше, ніж будь-який 
інший губернатор за часи незалежності України. Ми 
бажаємо йому удачі на високому державному рівні».

Олександр Вілкул:

«Висока оцінка, яку мені дали 
жителі Дніпропетровська, 
стане ще одним додатковим 
стимулом та потужною  
силою для подальшої роботи 
для розвитку області. І я дякую 
всім, з ким працював,  
реалізуючи проекти розвитку.  
Я вдячний землякам за під-
тримку!»
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Сесія міськради

Що таке доброта?
На базі дитсадка №257 пройшло за-

сідання районної Школи молодого педа-
гога. Методист Тетяна Волчак розглянула 
концептуальні засади духовного розви-
тку дошкільнят. Вихователям признача-
лись тренінгові вправи «Робота в парах», 
«Проблемне коло». Дітки з групи №5 за 
згодою батьків вивчають витоки христи-
янської етики, з ними провели відкриту 
лекцію на тему «Що таке доброта?», далі 
розгорнулись жваві дидактичні ігри.
П’ятикратні  
чемпіони –  
гімназисти

У гімназії №127 відбувся фінал шкіль-
ної першості району з волейболу. Серед 
дівчат путівку на чемпіонат Кривого Рогу 
вибороли вихованки школи №114. Поміж 
юнаків – господарі майданчика, до слова, 
гімназисти п’ятий рік поспіль представля-
тимуть район на загальноміському турнірі.

Задоволено 98% 
звернень громадян

Протягом 2012 р. райвиконкомом 
розглянуто 669 письмових і 334 усних 
заяви громадян, з них 89 – колективних. 
За рік проведено 20 громадських зборів, 
29 інформаційних зустрічей, 13 прямих 
телефонів, 38 перевірок на підприєм-
ствах, 29 виїзних прийомів. З бюджету 
району надано одноразову допомогу 208 
мешканцям на суму близько 35 тис. грн.

З «Урядового контактного центру» 
переадресовано 218 звернень, 92% з 
них стосуються комунального господар-
ства. На «Гарячу лінію Олександра Віл-
кула» надійшло 304 дзвінки. За даними 
завідувача загального відділу райви-
конкому О. Журавської, задоволено 98% 
звернень громадян.

Інгулецький район

Підготував
Тарас
ЗАТУЛЬНИЙ

Новини

Оголошення

ШАНОВНІ ВИБОРЦІ  
ІНГУЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ.

Дніпропетровською обласною виборчою 
комісією призначено проведення проміжних 
виборів депутатів Дніпропетровської обласної 
ради 3 березня 2013 року.

По місту Кривий Ріг вибори призначено по 
одномандатному мажоритарному виборчому 
округу №4, до меж якого входять Дзержин-
ський, Довгинцівський, Інгулецький та Цен-
трально-Міський райони.

Межі виборчих дільниць оприлюднені в за-
собах масової інформації.

Відділ ведення Державного реєстру вибор-
ців виконкому Інгулецької районної у місті ра-
ди постійно здійснює перевірку персональних 
даних, внесених до загальноукраїнської бази 
даних в межах Інгулецького району.

Для актуалізації відомостей просимо вас 
звернутись до відділу та перевірити дані про 
себе та виборців за вашою виборчою адресою, 
а також уточнити номер та місцезнаходження 
вашої виборчої дільниці.

Прийом здійснюється за адресою: пл.60-
річчя СРСР, 1, кабінет 205 (приміщення викон-
кому на Південному житловому масиві), про-
тягом робочого тижня з 8.30 до 17.00, обідня 
перерва з 12.30 до 13.00.

Для зручності мешканців району запрова-
джено прийом у вихідний день – суботу з 9.00 
до 12.00.

При зверненні обов’язково мати при собі 
паспорт або тимчасове посвідчення громадя-
нина України.

У разі виявлення неточностей у персональ-
них даних просимо вас надати до відділу до-
кументи, які підтверджують правильні дані.

Довідки за телефонами: 21-17-13, 406-91-
73.

Відділ ведення Державного реєстру  
виборців виконкому Інгулецької районної  

у місті ради.

Більший бюджет – 
більші можливості
Останньої середи січня відбулося перше цьогоріч пленарне 
засідання ХХХ сесії Криворізької міської ради VI скликання, яке 
проводив міський голова Юрій Вілкул. Згідно з реєстрацією, в 
залі були присутні 67 обранців.

На початку Ю. Вілкул вручив відзна-
ки різного рівня. Зокрема, відзнаку голо-
ви Дніпропетровської облдержадміні-
страції «За розвиток регіону» та іменний 
годинник Криворізького міського голо-
ви отримала начальник відділу дозвіль-
но-погоджувальних процедур виконкому 
міськради Наталія Романовська. Після на-
городження депутати міськради перейшли 
безпосередньо до пленарної роботи, маю-
чи на розгляді 116 питань життєдіяльності 
міста. Основного серед них не було, а всі 
поточні питання були винесені структур-
ними підрозділами виконкому міськради, 
їх левова частка традиційно стосувалась 
земельних питань. Також депутати за-
твердили звіти щодо виконання заходів 
за різними програмами розвитку міста та 
внесли необхідні доповнення до існуючих. 
Скажімо, було ухвалено рішення «Про вне-
сення змін до рішення міської ради від 
28.12.2012 №1585 «Про затвердження роз-
рахункового кошторису на 2013 рік витрат 
коштів міського бюджету для фінансуван-
ня Програми перспективного розвитку 
«Освіта міста Кривого Рогу» на 2013-2015 
роки», винесене на розгляд управлінням 
освіти і науки виконкому міськради.

Оскільки всі запропоновані проекти рі-
шень були ретельно опрацьовані депутата-
ми під час їхньої роботи в складі постійних 
комісій, то під час розгляду якихось непо-
розумінь практично не виникало. Хоча 
деякі депутати й ставили питання безпо-
середньо в залі. Наприклад,  поцікавились, 
чому недостатньо прибираються дороги 
після нещодавнього снігопаду. На це місь-
кий голова відповів, що прибирання про-
їжджої частини доріг розпочалося одразу 
після початку снігопаду. Завдяки цьому 
не було жодного випадку, аби швидка до-
помога чи автомобілі інших оперативних 
служб не могли дістатися до потрібної 
адреси. Натомість залишаються претензії 
щодо стану тротуарів, зупинок громад-
ського транспорту, підходів до торговель-
них чи побутових закладів тощо.

Наприкінці засідання секретар міськра-
ди Сергій Маляренко зачитав кілька подяк, 
що надійшли на адресу міськради стосов-

но кількох депутатів міськради, а також 
нагадав про обов’язок обранців звітувати 
про свою роботу перед виборцями щонай-
менше один раз на рік. Крім цього, депута-
ти міськради зобов’язані представити свої 
декларації за минулий рік до відповідних 
органів.

* * *
Після завершення пленарного засідання 

міський голова Ю. Вілкул взяв участь у тра-
диційній прес-конференції. Підсумовуючи 
минулий рік, він зазначив, що в 2012-му 
Кривий Ріг мав доходну частину міського 
бюджету в розмірі 2,895 млрд. грн., що на 
30 відсотків більше від показників 2011 
року. Також відчутно зросли офіційні 
трансфери, коштом яких минулоріч вда-
лося зробити чимало корисного для міста. 
Це стало можливим завдяки спільній і зла-
годженій роботі всіх гілок влади. Ю. Вілкул 
сподівається, що така практика взаємодії 
продовжиться й нинішнього року.

– На минулій сесії депутатами було 
ухвалено низку програм, зокрема, спрямо-
ваних на забезпечення громадського по-
рядку, – зауважив мер Кривого Рогу. – Ми 
вже маємо зменшення кількості злочинів, 
передовсім важких, і цю роботу треба по-
силювати й підтримувати. Крім того, ми-

нулого року за рахунок коштів державного 
бюджету було придбано три сучасні томо-
графи. І на сесії депутати виділили кошти 
для їхньої установки на базі 2-ї та 8-ї місь-
ких лікарень.

Говорячи про новобудови міста, міський 
голова розповів про плани щодо створен-
ня нового спортивного комплексу на вул. 
Волосевича, нової амбулаторії, дитячого 
комбінату за схемою «дитсадок-школа» 
тощо. Передбачені в бюджеті також кошти 
й для створення притулку для бездомних 
тварин.

Відповідаючи на запитання журналіс-
тів, Ю. Вілкул зазначив, що триває розроб-
ка проектів промислового туризму, до яко-
го активно залучений «Інститут розвитку 
міста Кривого Рогу». Адже наш регіон має 
унікальну структуру, зокрема промислову, 
якою можна й треба зацікавити весь світ. 
Причому як її наземною, так і підземною 
частинами, використовуючи можливості 
індустріальних гігантів Криворіжжя.

Говорячи про подальший ремонт доріг 
криворізьких вулиць і проспектів, міський 
голова зауважив, що вже існують проекти 
на суму близько 340 млн. грн. Для їхньої 

реалізації в міському бю-
джеті передбачено 48 млн. 
грн., а з рештою сподіва-
ються впоратись за допо-
могою залучення необхід-
них коштів з інших джерел. 
Як це сталося, приміром, з 
поштовими скриньками, 
які торік було замінено в 
Тернівському районі за-
вдяки наданому облрадою 
фінансуванню. Більше ти-
сячі з числа замінених по-
штових скриньок можна 
відновити, встановивши 
опісля в інших потрібних 
місцях. Тож практика за-
міни розтрощених скри-
ньок продовжуватиметься 
й цьогоріч.

Згадали на прес-
конференції й про успіх 
криворізької команди на 
телепроекті «Майдан’s», 
завдяки чому, як обіцяли 
майдансери, буде придба-
но спеціальний автобус 
для міського лялькового 
театру. І хоч ця радісна для 
всього міста подія сталася 
певний час тому, але влас-
не гроші надійшли тільки 
нещодавно. Тож нині три-
ває розгляд пропозицій з 
придбання такого спеці-

алізованого транспорту, який дозволить 
лялькарям уже невдовзі давати свої виста-
ви по всьому місту.

Міський голова відповів і на інші запи-
тання журналістів.

Едуард БІЛИК.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Юрій Вілкул:
«Варто показати всьому світу, який гарний 
наш з вами Кривий Ріг. Причому, що він не тіль-
ки потужний промисловий центр, а й справді 
зелений та привабливий, в якому дійсно піклу-
ються про екологію. Бо, приміром, минулого 
року під час гірничих робіт не було використано 
жодного кілограма тротилу з його шкідливи-
ми наслідками для довкілля. І незважаючи на 
зростання промислового виробництва, місто 
завдяки впровадженню екологічних програм не 
відчуло збільшення навантаження викидів»
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Щоб пам’ятали
«Я знаю, никакой моей вины в том, 

что другие не пришли с войны, в том, что 
они – кто старше, кто моложе – остались 
там… речь не о том, но всё же, всё же, 
всё же…» – написав після Великої Віт
чизняної Олександр Твардовський. На 
долю повоєнного покоління радянської 
молоді випали війни у «гарячих» точках. 
Найбільш болючою з них стала війна в 
Афганістані, де загинуло близько 15 ти
сяч українських хлопців, у тому числі 52 
– з Кривого Рогу.

8 лютого о 12.00 в ПК «Першотрав
невий» відбудеться творча зустріч моло
ді району з колишнім воїномафганцем 
Володимиром Стецьким. За фахом енер
гетик, за творчим обдаруванням поет 
і музикант, Володимир Стецький при
свячує свою творчість бойовим побра
тимам. Саме він свого часу взяв на себе 
організаційні роботи по спорудженню 
пам’ятника загиблим в Афганістані тер
нівчанам.

Творча співпраця
З 2003 року при музичній школі  

№10 працює театральне відділення, яке 
прилучає дітей до сценічного мистецтва. 
Так, студентками Дніпропетровського 
театральнохудожнього коледжу стали 
випускниці цього відділення Ярослава 
Самборська та Дарина Козак. Днями ви
кладачі театрального відділення побували 
в Дніпропетровському театральнохудож
ньому коледжі, де в рамках обміну до
свідом обговорювали план проведення 
в кінці лютого 2013 р. на базі музшколи 
№10 спільного творчого семінару.

Краса і грація
Сто гімнасток з 9ти ДЮСШ та спор

тивних клубів Кривого Рогу, а також з 
Дніпродзержинська, Кіровограда та 
Олександрії зібрав турнір з художньої 
гімнастики «Казкові сніжинки», що про
ходив на базі СК «Північне сяйво». Цей 
турнір проводиться вже всьоме. Най
меншим учасницям турніру виповнилося 
всього по 5 років. Справжню гімнастич
ну феєрію показали вихованки тренера 
Діани Масюти (хореограф – Людмила 
Панченко, акомпаніатор – Світлана Пи
сарєва) з СК «Північне сяйво». На турні
рі розігрувалося 30 комплектів нагород. 
Вручав їх переможцям генеральний ди
ректор ПАТ «ПівнГЗК» Андрій Левіцький.

Тернівський район

Підготувала
Мотрона 
ПАНОВА

Новини Партийная жизнь 

Александр Вилкул провел  
1-й этап ХХ конференции  
Днепропетровской областной  
организации Партии регионов
В минувшую субботу в Днепропетровском театре имени  
Т.Г. Шевченко прошел 1-й этап ХХ конференции Днепропетровской 
областной организации Партии регионов. На конференции вице-
премьер-министр Украины, председатель Днепропетровской 
областной организации Партии регионов Александр Вилкул 
подвел итоги работы за 2012 год и поставил задачи на 2013-й. 

Среди участников партконферен-
ции – министр регионального развития, 
строительства и ЖКХ Геннадий Темник, 
председатель Днепропетровской облгос
администрации Дмитрий Колесников, 
председатель Днепропетровского облсове-
та Евгений Удод, народные депутаты Укра-
ины, депутаты советов и руководители всех 
уровней, а также делегаты от местных орга-
низаций Партии регионов. Делегацию Кри-
ворожской городской организации Партии 
регионов возглавил ее председатель, народ-
ный депутат Украины Константин Павлов.

Днепропетровщина уверенно  
сохраняет лидерство

Анализируя итоги 2012 года, Александр 
Вилкул отметил, что Днепропетровщина 
сохранила за собой лидирующие позиции. 
Даже во время продолжающегося мирово-
го экономического кризиса в регионе рост 
экономики составил 3%.

Объем прямых иностранных инвестиций 
в экономику области превысил 8,3 милли-
арда долларов США, причем за 20102012 
годы привлечено около 1,3 миллиарда дол-
ларов США. То есть каждый шестой доллар, 
вложенный иностранными инвесторами в 
Украину, работает сегодня в нашей области. 

С 2010 года средний уровень заработной 
платы в регионе вырос почти в полтора 
раза и составил 3260 гривен. На предпри-
ятиях базовых отраслей экономики, прежде 
всего ГМК, средняя зарплата превысила 4 
тысячи, а на многих и 5 тысяч гривен.

«Это высокие результаты. Главным фак-
тором их достижения является поддержка 
нашим Президентом Украины Виктором 
Фёдоровичем Януковичем системной реа-
лизации Комплексной стратегии развития 
Днепропетровщины «Регионлидер!», – 
сказал Александр Вилкул.

Средняя зарплата на предприятиях ГМК 
превысила 4 тысячи гривен.  
За три года создано почти 200 тысяч 
новых рабочих мест.

С 2010 года в области введено в эксплуа-
тацию более 2 тысяч новых пусковых объ-
ектов, построено и отремонтировано более 
5 миллионов квадратных метров дорог.

Модернизация  
и реформирование  
страны продолжатся

Ставя задачи Днепропетровской област-
ной организации Партии регионов на 2013 
год, Александр Вилкул сказал: «Наш Прези-
дент Виктор Фёдорович Янукович на засе-
дании Комитета по экономическим рефор-
мам подчеркнул, что 2013 год будет годом 
дальнейшей модернизации и продолжения 
реализации реформ во всех сферах жизни 
страны. Мы должны обеспечить четкое и 
полное выполнение Национального плана 
действий на 2013 год на местном уровне».

В 2013 году будет продолжен масштаб-
ный ремонт дорог. Будет открыт современ-
ный Радиологический центр в областном 
центре, создана Единая диспетчерская 
служба скорой помощи.

«Реконструкция и строительство детских 
садиков, школ, больниц и объектов жилищ-
нокоммунального хозяйства, закупка ме-
дицинского оборудования и 
автотранспорта для лечебных 
учреждений области – это все 
приоритеты нашей деятель-
ности на 2013 год», – подчер-
кнул Александр Вилкул.

В городах и районах обла-
сти будет установлено более 
150 детских и спортивных 
площадок.

 Более подробную инфор-
мацию о проектах и планах 
областной организации Пар-
тии регионов можно будет уз-
нать на Интернетсайте http://
partyofregions.dp.ua/

Дмитрий Колесников –  
первый заместитель председателя 
Днепропетровской областной  
организации Партии регионов

На партконференции председатель 
Днепропетровской облгосадминистрации 
Дмитрий Колесников был единогласно из-
бран первым заместителем председателя 
Днепропетровской областной организации 
Партии регионов. Александр Вилкул по-
здравил Дмитрия Колесникова с избранием 
и пожелал успехов в партийной работе.

Согласно уставу Партии регионов коли-
чество заместителей председателя партор-
ганизации не ограничено. Поэтому Евгений 
Удод также остался на посту первого заме-
стителя председателя Днепропетровской 
областной организации Партии регионов.

«В декабре 2012 года произошла смена 
руководства областной государственной 
администрации. Губернатором Днепро-
петровской области назначен хорошо вам 
всем известный Дмитрий Валерьевич Ко-
лесников. Он имеет большой опыт руково-
дящей хозяйственной работы, избирался 
народным депутатом Украины VI созыва, 
был министром промышленной полити-
ки Украины, является членом Политсовета 
Партии регионов. Считаю, что его опыт и 
знания будут чрезвычайно полезны в ра-
боте областной партийной организации», 
– сказал Александр Вилкул.

Выдвинуты кандидаты  
в депутаты облсовета

После проведения парламентских выбо-
ров 2012 года, полномочия депутатов Дне-
пропетровского областного совета сложили  
Игорь Цыркин, Юрий Любоненко, Алек-
сандр Момот, Артур Мартовицкий и Виктор 
Бутковский, избранные народными депута-
тами Украины от Партии регионов.

В связи с этим, делегаты ХХ конферен-
ции Днепропетровской областной орга-
низации Партии регионов официально 
выдвинули 5 кандидатов в депутаты по ма-
жоритарным округам, которые примут уча-
стие во внеочередных выборах в областной 

совет 3 марта 2013 года. Так, в Кривом Роге 
по мажоритарному округу №4 от Партии 
регионов будет баллотироваться главный 
врач Криворожского межобластного цен-
тра медицинской генетики и пренатальной 
диагностики Николай Веропотвелян.

2й этап ХХ партконференции пройдет 
после выборов в областной совет.

Поставленные задачи  
будут выполнены!

Председатель Криворожской городской 
организации Партии регионов, народный 
депутат Украины Константин Павлов высо-
ко оценил уровень проведения ХХ парткон-
ференции.

«Сегодня состоялся очень конструктив-
ный, насыщенный диалог, в ходе которого 
была дана оценка нашей работе в прошлом 
году и указаны ориентиры на текущий год. 
Мы полностью поддерживаем принятые на 
конференции решения. Работа Криворож-
ской городской организации Партии реги-
онов в 2013 году будет направлена на под-
держку курса реформ нашего Президента 
Украины Виктора Фёдоровича Януковича, 
выполнение Программы Партии регио-
нов и наших предвыборных программ, на-
правленных на повышение благосостояния 
граждан и дальнейшее развитие Днепропе-
тровщины и Кривбасса. Все задачи, которые 
поставил перед нами Александр Юрьевич 
Вилкул, будут выполнены в полном объеме 
и досрочно!» – сказал Константин Павлов.

Дмитрий Колесников: 
«Уже много лет я являюсь 
членом Партии регионов.  
Я выбрал эту политическую силу 
за ее ответственность перед 
людьми, за инициативность в 
решении возникающих вопросов. 
Наша задача сегодня – укрепить 
созданную Александром 
Вилкулом в области взаимосвязь 
исполнительной власти, 
местного самоуправления и 
партийных организаций».

Андрей МИХЕЙЧЕНКО. Фото автора

Інформаційне повідомлення
Управління комунальної власності міс

та повідомляє, що переможцями конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності – 
суб’єктів господарювання, які будуть залучені 
для проведення незалежної оцінки об’єктів 
приватизації шляхом продажу через викуп, що 
відбувся 24 січня 2013 року, визнані:

– ТзОВ «Інвест-Кривбас-Експерт»: при
міщення рекламноінформаційної агенції з 
топковою та інфраструктурою, що орендує 
товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТАЛАН ЛТД», м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 
буд. 71, прим. 3.

– ТзОВ «Оціночна фірма «Погляд»: 
комплекс будівель та споруд з інфраструк
турою, що орендує товариство з обмеженою 
відповідальністю «СЕРВІС СПЕЦ ГРУП», м. Кри
вий Ріг, вул. Дишинського, 5.

– ТзОВ «Мамульчик і К»: приміщення, 
що орендує фізична особапідприємець 
Єрьоміна Т.М., м. Кривий Ріг, вул.Федоренка, 
буд. 5а, прим. 14.

– ТзОВ «ПромЕксперт»: приміщення, що 
орендує фізична особапідприємець Кулі
шова С.В., м. Кривий Ріг, вул. 23 Лютого, буд. 
118, прим. 39.

Оголошення
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Готуються  
гірничі кадри

У рамках міської програми «Школа 
– ПТНЗ – підприємство» у районі прово-
диться низка профорієнтаційних заходів 
для учнів 9-11 класів. Так, за ініціативи 
ПАТ «Кривбасзалізрудком» та Криворізь-
кого гірничо-технологічного ліцею в січні 
ц.р. відбулися зустрічі з випускниками.

– Мета зустрічей – готувати високо-
класних фахівців для нашого гірничо-
металургійного краю, – зазначає голова 
комітету у справах сім’ї і молоді виконко-
му Жовтневої райради Оксана Ушакова. 
– Причому на новому обладнанні, врахо-
вуючи сучасні технології. Окрім цього, це 
й спілкування з керівництвом комбінату, 
з представниками різних професій.

Шахраї у формі… 
ремонтників

Наявність білого халата, уніформи 
чи валізи з інструментами – ще не до-
каз того, що перед вами справжній 
представник цієї професії. Обов’язково 
перевірте в цієї людини документи,  
зателефонуйте туди, звідки направили 
фахівця. Коли відвідувач пропонує за-
телефонувати з його мобілки – не робіть 
цього. А якщо відвідувач розповідає, що 
незабаром у державі мінятимуть старі 
гроші на нові – телефонуйте до міліції 
за номером 102, попереджає Жовтне-
вий райвідділ КМУ ГУМВС України в 
Дніпропетровській області.

За нагородами – у 
Дніпропетровськ

Відмінно грали в чемпіонаті міста з 
настільного тенісу вихованці ДП «Спорт-
Майстер», яких тренує Гаррі Білостоцький.

Серед старших юнаків перемога діс-
талась Стасу Яременку, серед молодших 
– Антону Савіну. У дівчат тріумфували 
представниці ДП «Спорт-Майстер» Тетя-
на Бородіна, Оксана Шміль та Настя Ха-
чатурова (директор – Віктор Баландін). 
Переможці цих груп завоювали право 
суперничати в першості Дніпропетров-
щини. А їх старші колеги проведуть тур 
у розіграші клубного чемпіонату України 
в суперлізі в Києві.

Жовтневий район

Підготував
Віталій
ТКАЧУК
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Актуально й пізнавально

Головний лікар міжобласного Центру медичної генетики та пренатальної діагностики Микола Веропотвелян:

«Ми впроваджуємо  
нові сучасні методи 
діагностики та лікування  
в практичну медицину»

Початок на 1 стор.
– Ваш центр накопичив колосаль-

ний досвід щодо великої кількості 
різних вроджених аномалій...

– Так. Торік, приміром, ми вияви-
ли 570 випадків вроджених анома-
лій розвитку, 400 з «хвостиком» – у 
мешканців Дніпропетровщини. Інші 
– у пацієнтів з найближчих регіонів, 
звідки їх до нас направляють. У тому 
числі тих, хто в складних випадках 
потребує консультації. У своїй недав-
ній доповіді я розповів про перший в 
Україні рідкісний випадок патології, 
коли у плоду виникла водянка... Коли 
вчасно не пролікувати, то жінка і не-
мовля можуть загинути. Між іншим, 
у світі досліджено 130 таких випадків 
за останні 100 років, а також опублі-
ковано інформацію щодо них. Один 
був у нас. За останні 10 років у світі 
опубліковано 20 спостережень, коли 
мала місце рання діагностика ано-
малії кишечнику у вагітних жінок на 
початкових стадіях. У нас уже своїх та-
ких – п’ять. До нас із різних областей 
їдуть жінки, які не можуть розібрати-
ся в чомусь. Тому всім надаємо кон-
сультативну та експертну допомогу. 
Встановлюємо діагноз, намагаємося 
дізнатись про причину та шляхи вирі-
шення проблеми. Коли це можливо. І, 
звичайно, ми лікарям даємо відповіді, 
свіжу інформацію. Не чекаємо яки-
хось конференцій, публікуємо оперативно 
інформацію в журналах. Лікарі в режимі 
он-лайн отримують усе це і можуть впро-
ваджувати у свою повсякденну практику 
вже в різних областях України. І навіть в 
зарубіжних країнах, адже наша всеукраїн-
ська Асоціація входить до Всесвітньої асо-
ціації.

– Миколо Петровичу, які основні на-

прямки діяльності вашого міжобласного 
центру?

– Їх, звичайно, декілька. Це, насамперед, 
медико-генетичне консультування сімей та 
окремих пацієнтів, у яких є якісь проблеми. 
За один лише рік до нас звернулося понад 25 
тисяч пацієнтів. Їх консультують лікарі-ге-
нетики, призначають спеціалізоване обслу-
говування, у результаті якого уточнюється 

діагноз. Даємо також висновок і прогноз на 
майбутнє. Ще один напрям – це комплексна 
пренатальна діагностика. Тут існує два під-
ходи. Якщо з інших міст до нас приїздять 
пацієнти з групи ризику, то в Кривому Розі 
інший підхід, навіть доктрина – кожна ва-
гітна жінка обов’язково двічі проходить че-
рез наш центр. А саме: на 11-14 тижнях ва-
гітності та на 18-22. І при проходженні цієї 
скринінгової програми проводиться відсів, 
виявляються пацієнти групи ризику. Їм за 
необхідності вже виконуються інші проце-
дури. І ми вирішуємо – чи можна залишати 
вагітність…

Займаємося ми фетальною терапією 
та фетальною хірургією. Це внутрішньо-
утробне лікування за допомогою таких 
методів, як переливання крові. Воно, до 
речі, проводиться не часто, а лише по по-
казаннях. Цей процес трудомісткий та 
складний. Важливою є малоінвазійна 
внутрішньо утробна хірургія. Це коли ми 
під конт ролем ультразвуку вибираємо у 
плоду крупні кісти. Торік, приміром, ви-
падків щодо кісти яєчника було сім. Небез-
печні кісти грудної клітини, котрі здавлю-
ють серце. Якщо цього не зробити, малюк 
може загинути одразу після народження. 
Тобто після перерізування пуповини. А 
так це дозволяє зберегти життя. В окремих 
випадках навіть уникнути операції або її 
перенести на майбутнє, коли дитина під-
росте й набереться сил. Між іншим, окрім 
Києва та нас, в Україні ніхто конкретно 
фетальною медициною не займається. У 
нашому арсеналі – й інші види діяльності.

 – Ви постійно буваєте на міжнародних 
конференціях і набираєтесь нового досві-
ду, дізнаєтесь про сучасні методики, які 
потім впроваджуєте разом із колегами.

– Так, обираємо все нове, по можливості 
– впроваджуємо. Є задумки проводити фе-
тоскопічні складні операції, та для цього 
потрібне відповідне обладнання.

Мені хотілося б зупинитися ще на од-
ному напрямку – репродуктивних пору-
шеннях. До нас щороку звертаються сотні 
пацієнток, у яких безпліддя чи недовино-
шування вагітності. І вони без нашої до-
помоги не можуть отримати дитину. Ця 
допомога надається як амбулаторно (об-
стеження та підготовка до вагітності), так і 
стаціонарно. Щороку в нашому стаціонарі 
понад 600 вагітних і тих, у кого були не-
одноразові недовиношування вагітності. 
Та в переважній більшості ми її зберігає-
мо вже протягом 20 років своєї діяльнос-
ті. А це величезна кількість діточок, які 
з’явились у тих сім’ях, що були позбавлені 
родинного щастя – батьківства та мате-
ринства.

Віталій ТКАЧУК.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

По роботі й шана
Миколу Веропотвеляна було нагороджено за 
вагомий внесок у розвиток медичної генетики 
Почесною грамотою та медаллю Комітету з пи-
тань охорони здоров’я Верховної Ради України. 
Нещодавно від митрополита Володимира 
(Патріарха всієї України) він отримав грамоту 
та орден Святителя Луки (покровителя усіх тих, 
хто лікує та лікується). Згадаємо принагідно, 
що торік відкрився при медзакладі храм на 
честь ікони Божої Матері. Ще одну нагороду 
– орден Російської асоціації з ультразвукової 
діагностики Микола Петрович отримав за 
розвиток пренатальної діагностики на не-
щодавньому з’їзді російських фахівців. Уже 
нинішнього року його нагородили міською 
відзнакою за підвищення медичного іміджу 
Кривого Рогу. У номінації «Людина року» Ми-
колу Петровича названо гордістю Центрально-
Міського району. ПРО УК ЛАДАННЯ  

КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ
Виконком Довгинцівської районної в місті 

ради повідомляє, що станом на 01.01.2013 в 
районі діє 228 колективних договорів. Чисель-
ність працівників, яких охоплено колективни-
ми договорами, складає 16519 працюючих.

За ІV квартал 2012 року в районі укладено та 
зареєстровано 8 колективних договорів:

– Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Юридичний центр «Юрекс» – директор Тол-
стогузов Б.О., представник трудового колективу 
Роганова Г.В.;

– Комунальний комбінований дошкільний нав-
чальний заклад № 204 – завідувач Хроленко Т.І., 
голова профспілкового комітету Заклецька І.С.;

– Публічне акціонерне товариство «ЗНВФ «Ко-
ло» – директор Дробот В.О., представник трудо-
вого колективу Ісаєва І.Г.;

– Комунальний комбінований дошкільний 
нав чальний заклад № 227 – завідувач Гаврюк Г.В., 
голова профспілкового комітету Румянцева О.А.;

– Криворізька міська музична школа № 11 – 
директор Шовгеля В.В., голова профспілкового 
комітету Осадчук Л.О.;

– Комунальний дошкільний навчальний зак-
лад № 93 – завідувач Гусакова Г.А., голова проф-
спілкового комітету Вікторова Н.І.;

– Приватне підприємство «Галос» – директор 
Галицька О.М., представник трудового колективу 
Соболєва І.А.;

– Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Гарант-Агро» – директор Наумчук В.І., представ-
ник трудового колективу Габрись О.Г.

Також протягом відповідного періоду заре-
єстровано 7 змін та доповнень до раніше заре-
єстрованих колективних договорів.

ПРО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ
З метою залучення членів територіальної громади, 

суб’єктів господарювання до участі у здійсненні регулятор-
ної діяльності органів місцевого самоврядування, розробни-
ками (структурними підрозділами виконкому міської ради) 
здійснюються заходи з відстеження результативності дії 
регуляторних актів.

Згідно із Законом України від 09.07.2010 №2479-VI «Про 
Державне регулювання у сфері комунальних послуг», до відання 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг (надалі – Національна комісія), належать по-
вноваження щодо встановлення тарифів на комунальні послуги 
суб'єктам природних монополій. Постановами Національної комі-
сії поетапно були переглянуті тарифи за групами споживачів для 
ДПП «Кривбаспромводопостачання» та КП «Кривбасводоканал». 
Тому виконавчим комітетом Криворізької міської ради було вне-

сено відповідні зміни до рішення від 26.11.2008 №821.
На сьогодні в зазначеному рішенні залишились незмін-

ними тарифи на послуги водопостачання та водовідведення 
(на технологічні та господарські потреби) для відпуску ДП 
«Криворізька теплоцентраль» та КПТМ «Криворіжтепломе-
режа». Обсяг цих послуг складає 3-5% від загального.

У зв'язку з тим, що Національною комісією переглянуто 
тарифи неодночасно для всіх груп споживачів, це не дає 
можливості здійснювати порівняльний аналіз за показни-
ками попередніх відстежень (ліквідація збитковості під-
приємств-надавачів; здійснення своєчасних розрахунків за 
енергоносії та до бюджетів усіх рівнів; кількість звернень 
від споживачів; стабільне забезпечення послугами, що на-
даються споживачам міста). Ураховуючи зазначене, виникла 
необхідність переглянути показники для відстеження.

По 01.03.2013 проводиться періодичне відстеження 
результативності регуляторного акта – рішення виконкому 
міськради від 26.11.2008 №821 «Про встановлення тарифів 
на послуги водопостачання та водовідведення у м. Кривому 
Розі» по підприємствах – надавачів послуг КП «Кривбасво-
доканал» і ДПП «Кривбаспромводопостачання» за пропоно-
ваними показниками: доходи від наданих послуг, фактична 
їх собівартість, стабільність роботи (ритмічність обсягів на-
дання послуг) (розробник – управління економіки викон-
кому міської ради, каб.222, тел.92-25-91).

Вказане рішення виконкому міськради було розміщено в 
міській комунальній газеті «Червоний гірник» від 27.11.2008 
№181-182 та на офіційній сторінці виконкому міськради в 
мережі Інтернет www.kryvyirih.dp.ua.

Управління економіки виконкому міськради
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Оголошення

Слава тим,  
хто зі спортом  
дружить!

Цікаво і змістовно пройшов у Палаці 
культури імені Артема спортивно-розва-
жальний захід «Кращі спортсмени Сак-
саганського району 2012 року». Учас-
ників свята привітали заступник голови 
Саксаганської райради з питань діяль-
ності виконавчих органів ради Світлана 
Скляр та головний спеціаліст комітету 
з фізичної культури і спорту виконкому 
міської ради Сергій Турчин. У заході взя-
ли участь 75 чоловік, серед яких – кращі 
спортсмени, тренери та вчителі фізично-
го виховання.

Заборгували майже 
20 мільйонів

Заборгованість мешканців району 
за житлово-комунальні послуги перед 
комунальним підприємством «Житлово-
експлуатаційна організація № 35» на 
сьогодні складає 19,6 мільйона гривень. 
З метою зменшення заборгованості 
населення району за спожиті житло-
во-комунальні послуги з початку року 
проведено 6 сходів з мешканцями жит-
лових будинків, які знаходяться в межах 
обслуговування вищеназваного кому-
нального підприємства. На зібраннях 
йшла мова про необхідність своєчасної 
сплати за надані житлово-комунальні 
послуги та недопустимість нарощування 
заборгованості.

Змагалися майбутні 
бальцеровичі

На базі Криворізької спеціалізованої 
школи з поглибленим вивченням еко-
номіки і правознавства №70 відбувся 
традиційний міський конкурс-захист 
науково-дослідних робіт серед учнів 
9-11 класів «Юний економіст» у секці-
ях: «Макроекономіка», «Мікроекономі-
ка», «Банківська справа» та «Інтеграція 
економіки з іншими предметами». Пе-
реможцями та призерами цікавого зма-
гання ерудитів, зокрема, стали: Михайло 
Альохін, КСШ №70, Марія Куренкова, 
КНТМЛ №81, Марія Цапіна, КСШ №9, 
Дмитро Юровський, КЗШ №44 та інші.

Саксаганський район

Підготував
Микола
КРАМАРЕНКО

Новини

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ! 
Створено Реєстр продавців (постачальників, виробників, ви-
конавців), які систематично порушують права споживачів!
Шановні мешканці міста, радимо бути пильними та уважними 

при виборі суб’єктів господарювання, які здійснюють підприєм-
ницьку діяльність з виготовлення та установки  металопластикових 
виробів та дверей. 

Відповідно до Реєстру продавців (постачальників, виробників, 
виконавців), які систематично порушують права споживачів, який 
розміщено на офіційному веб-сайті Державної інспекції України з 
питань захисту прав споживачів (dsiu.gov.ua),  у розділі «Скринька 
споживача» зазначено два суб’єкти господарювання, які здійсню-
ють діяльність у м. Кривому Розі:

 

№ 
п/п

Назва 
суб’єкта

господа-
рювання

Фактична та 
юридична 

адреси
Вид діяль-

ності

Порушена стаття 
Закону України 

«Про захист прав 
споживачів»

1
ПП 
Манейло 
С.О.

м. Кривий Ріг, 
вул. 22 Парт-
з’їзду, буд.  37

Виготов-
лення та 
встановлен-
ня вікон та 
дверей

п. 11 ст. 23 Закону 
України «Про за-
хист прав спожи-
вачів»

2
ПП  
Лєбєдєв 
Р.Є.

м. Кривий Ріг, 
вул. Лермон-
това,  буд. 19, 
оф. 1

Виготов-
лення та 
встановлен-
ня дверей

пп. 1, 9, 11 ст. 23 
Закону України 
«Про захист прав 
споживачів»

Відділ з питань захисту прав споживачів апарату  
міської ради і виконкому.

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА ВИКОНКОМУ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ ПРО НАМІРИ ПЕРЕДАТИ В ОРЕНДУ ОБ’ЄКТИ 
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩОДО ЯКИХ НАДІЙШЛИ ЗАЯВИ

№
з/п Балансоутримувач

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

Найменування Місцезнахо-
дження

Загальна 
площа, 

м2

Вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн.

Максимально 
можливий 

строк оренди
Мета використання

1 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване в на-
півпідвал житлового будинку Б-р Вечірній, 4 43,5 34270,0 Станом 

на 07.12.2012 1 рік
Під розміщення торгівлі продовольчими 
товарами, крім товарів підакцизної групи, 
за умови згоди всіх співвласників житло-
вого будинку

2
Відділ освіти виконко-
му Центрально-Міської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення спортивної за-
ли в окремо розташованій нежилій 
будівлі

Вул.Стрельцова, 
4в 342,0 392007,0 Станом 

на 17.01.2013
2 роки 
11 місяців

Для проведення занять джиу-джитсу, по-
годинно згідно з графіком

3 УКВМ Нежиле приміщення на 1 поверсі 
окремо розташованої нежилої будівлі

Вул. Отто Брозов-
ського, 79-б 122,8 90618,0 Станом 

на 15.01.2013
2 роки 
11 місяців Для надання ритуальних послуг

4 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 
поверх житлового будинку Вул.Вахрушева, 9 101,5 72419,0 Станом 

на 10.01.2013
2 роки 
11 місяців

Під розміщення торгівлі продовольчими 
товарами

5 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 
поверх житлового будинку

Вул.Тухачевсько-
го, 57 99,8 85900,0 Станом 

на 05.12.2012
2 роки 
11 місяців

Під розміщення виставкової зали святко-
вої атрибутики та дитячих іграшок

6 УБЖП Нежиле приміщення на 1 поверсі 
окремо розташованої нежилої будівлі

Вул.Тихвінська, 
1а 60,0 33375,0 Станом 

на 05.12.2012
2 роки 
11 місяців

Під розміщення виготовлення вікон та 
дверей

7 УБЖП Нежиле приміщення на 1 поверсі 
окремо розташованої нежилої будівлі

Вул.Томського, 
22а 66,4 52737,0 Станом 

на 25.01.2013
2 роки 
11 місяців

Під розміщення торгівлі ритуальною атри-
бутикою та надання ритуальних послуг

8
Відділ освіти виконко-
му Тернівської район-
ної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 поверсі 
окремо розташованої нежилої будівлі

Вул. 23 Лютого, 
170 23,73 30822,0 Станом 

на 12.12.2011
2 роки 
11 місяців

Під розміщення клубу раннього розвитку, 
погодинно, згідно з графіком

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвільно-погоджуваль-
них процедур виконкому міської ради протягом 10-ти робочих днів після опубліку-
вання оголошення в міській комунальній газеті «Червоний гірник». У разі надходжен-
ня двох і більше заяв на один об’єкт оренди, орендодавцем буде оголошено конкурс 
на право його оренди відповідно до абз.3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» та рішення міської ради від 23.11.2011 №726 
«Про затвердження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комуналь-
ної власності міста».

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

Стратегические договоренности

70-летие Великих Побед  
отметим достойно
ХХ конференция Днепропетровской областной 
организации Партии регионов, которая прошла 
в Днепропетровске 2 февраля, совпала 
с 70-летием победоносного завершения 
Сталинградской битвы, переломившей ход  
не только Великой Отечественной, но и Второй 
мировой войны. Достаточно сказать,  
что 2 февраля 1943 года вермахт лишился 
сразу трети всех своих сил на Восточном фронте  
и так и не сумел оправиться от этого поражения.

В эту славную дату, когда по 
всей области проходили че-
ствования ветеранов и участ-
ников Сталинградской битвы, 
Днепропетровская областная 
организация Партии регионов 
во главе с вице-премьер-мини-
стром Украины Александром 
Вилкулом выступила с иници-
ативой подготовить и провести 
ряд широкомасштабных меро-
приятий, посвященных 70-ле-
тию освобождения городов и 
районов области в 2013-2014 
годах и 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в 
2015 году.

Благородная инициатива 
регионалов нашла полную и 
искреннюю поддержку как со 
стороны Днепропетровского 
областного совета ветеранов 
войны и труда, так и со стороны 
депутатов Днепропетровского 
областного совета от Партии 
регионов, которые решили вы-
нести этот вопрос на рассмо-
трение сессии облсовета.

Перед началом ХХ парт-
конференции председатель 
Днепропетровской областной 
организации Партии регио-
нов Александр Вилкул, пред-
седатель фракции Партии ре-

гионов в Днепропетровском 
областном совете Евгений 
Удод и председатель Днепро-
петровского областного совета 
ветеранов Станислав Шевчен-
ко подписали трехстороннее 
соглашение о совместных дей-
ствиях. Главная цель соглаше-
ния – увековечить героический 
подвиг воинов Великой Оте-
чественной войны, усилить 
военно-патриотическое вос-
питание молодежи, оказать 
достойную помощь ветеранам 
фронта и тыла, на высоком 
уровне встретить 70-летие ос-
вобождения Днепропетровщи-
ны и 70-летие Великой Победы.

«Партия регионов является 
надежным защитником прав-
дивой истории нашего народа, 
наши депутаты в советах всех 
уровней являются инициатора-
ми и реализаторами программ 
поддержки наших ветеранов. 
Забота о героях является одной 
из ключевых составляющих Со-
циальных Инициатив нашего 
Президента Украины Виктора 
Фёдоровича Януковича. Сегод-
няшнее трехстороннее согла-
шение о сотрудничестве между 
областной организацией Пар-
тии регионов, ветеранами и 

депутатами облсовета является 
одним из этапов реализации 
нашей системной работы», – 
сказал Александр Вилкул.

В рамках соглашения на 
Днепропетровщине по ини-
циативе Партии регионов в 
2013-2015 гг. пройдут массовые 
мероприятия, посвященные 
знаменательным событиям Ве-
ликой Отечественной войны. 
Помимо традиционных воз-
ложений цветов к памятникам 
и монументам, уроков муже-
ства в школах и адресных по-
здравлений ветеранов, в Дне-
пропетровске будет построена 
Аллея Героев. В области будет 
реализован проект «Школьный 
музей» и проведена военно-
спортивная игра «Зарница». К 
70-летию прорыва Восточно-
го вала на Днепропетровщине 
пройдет конкурс детского ри-
сунка «Битва за Днепр». В об-
ластном центре будет создан 
уникальный Музей фортифи-
каций Великой Отечественной 

войны под открытым небом, 
где все желающие смогут уви-
деть устройство блиндажей, 
огневых точек и оборонитель-
ных сооружений времен Вто-
рой мировой войны, а также 
познакомиться с особенностя-
ми фронтового быта тех вре-
мен. Кульминацией 2013 года 
станет военно-историческая 
реконструкция форсирования 
Красной Армией реки Днепр 
осенью 1943 года, в которой 
примут участие реконструкто-
ры из Украины и других стран, 
будет задействована боевая 
техника 1940-х годов.

Следует ожидать, что в фев-
рале 2014 года криворожане 
станут свидетелями зрелищ-
ного и масштабного праздно-
вания 70-летия освобождения 
Кривого Рога от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Андрей МИХЕЙЧЕНКО. 
Фото пресс-службы  

Днепропетровской областной 
организации Партии регионов

Новый руководитель

«В первую очередь – интересы работников компании»
Новоназначенный генеральный директор 

«Укрзалізниці» должен в первую очередь за-
щищать интересы работников компании.

Это, как сообщил Укринформ, подчеркнул 
Вице-премьер-министр Александр Вилкул во 
время официального представления трудовому 
коллективу «Укрзалізниці» нового генерально-
го директора Государственной администрации 

железнодорожного транспорта Украины Сергея 
Болоболина. В церемонии участвовал Министр 
инфраструктуры Владимир Козак, сообщает 
пресс-служба Мининфраструктуры.

«Прежде всего, Сергей Петрович Болоболин 
должен думать об интересах почти 400-тысяч-
ного трудового коллектива, о благосостоянии и 
будущем работников и их семей, помнить о не-

обходимости социальной защиты ветеранов от-
расли», – сказал Вилкул.

По словам Вице-премьера, среди главных задач 
нового руководителя «Укрзалізниці» – продолже-
ние работы по повышению стандартов безопасно-
сти и комфорта для пассажиров, достижение нового 
качества услуг, введение самых современных тех-
нологий и передового мирового опыта.
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Повідомлення

Районна сесія  
про районний  
бюджет

На черговому пленарному засіданні 
ХXIIІ сесії Довгинцівської районної у 
місті ради VI скликання було розглянуто 
16 питань. Серед них – про виконан-
ня районного бюджету за 2012 рік та 
про районний у місті бюджет на 2013 
рік. Також була затверджена Програма 
вдосконалення функціонування ринків 
Довгинцівського району на 2013-2015 
роки.

З усіх розглянутих питань було при-
йнято відповідні рішення.

Мільйон без боргу
Торік районною комісією з коор-

динації дій щодо забезпечення по-
даткових та інших надходжень до 
державного та місцевого бюджетів і 
погашення заборгованості із заробітної 
плати, пенсій та інших соціальних ви-
плат по Довгинцівському району було 
проведено 32 засідання. На них роз-
глядалися такі питання, як виконання 
планових показників доходної частини 
районного та місцевого бюджетів; стан 
оплати заборгованості до Пенсійного 
фонду та бюджету; легалізація найма-
них працівників тощо. За результатами 
проведеної роботи за звітний період 
погашена заборгованість на суму май-
же 1 млн. грн.

Складна сім’я
Нині в районі на обліку перебуває 

198 сімей, що опинилися в складних 
життєвих обставинах, з яких – 35 бага-
тодітних, де виховується 138 дітей.

На нещодавньому засіданні комісії 
з питань взаємодії суб'єктів соціаль-
ної роботи із сім’ями, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, було 
розглянуто результати соціального ін-
спектування щодо взяття під соціальний 
супровід тих, хто потребує допомоги 
у вирішенні соціальних питань. Також 
членами комісії було прийнято рішення 
про зняття із соціального супроводу 23 
сімей у зв’язку з досягненням ними по-
зитивного результату.

Довгинцівський район

Підготував
Едуард
БІЛИК

НовиниВиконуючий обов’язки начальника Криворізького міського управління Головного управління держсанепідслужби  
по Дніпропетровській області, головний санітарний лікар Кривого Рогу Валерій Барабаш:

«Замість 
санепідстанції  
в нашому місті –  
дві нові структури»
Ще минулого року в Україні розпочалося реформування 
державної санітарно-епідеміологічної служби – у зв’язку  
з відповідною постановою Кабміну України «Про проведення 
граничної чисельності працівників санітарної державної 
санепідслужби». 

У чому ж суть цього реформування? Які 
завдання нині стоять перед санітарною 
службою нашого міста? 

Ці та інші запитання були в центрі уваги 
під час спілкування кореспондента «Чер-
воного гірника» з в.о. начальника Криво-
різького міського управління Головного 
управління держсанепідслужби по Дніпро-
петровській області, головним санітарним 
лікарем Кривого Рогу Валерієм Барабашем 
(ось така сьогодні в нього посада).

– Сьогодні цей процес, по суті, ми вже за-
вершили в нашому місті, – пояснює Валерій 
Михайлович. – Реформування пов’язано з 
тим, що держсанепідслужбу було виділено 
як окремий орган центральної виконавчої 
влади. Тобто, коли раніше головний сані-
тарний лікар України був першим заступ-
ником міністра охорони здоров’я (тобто всі 
заклади знаходились у мережі МОЗ), то за-
раз державна санепідслужба отримала ста-
тус окремого органу центральної виконав-
чої влади. Хоча й координується через МОЗ. 
Нині керівник санітарної служби – це голо-
вний державний санлікар, начальник сан-
епідемічної служби України. Отож, ще торік, 
згідно з відповідною постановою Кабінету 
Міністрів України, було створено головні 
територіальні управління – обласні, а також 
Автономної Республіки Крим. З’явилося 
головне управління санепідслужби у нас, у 
Дніпропетровській області. Раніше, як знає-
те, на території нашого міста розміщувалось 
7 районних санепідстанцій (згідно з адміні-
стративним поділом), одна міська санепід-
станція та міська ДЕЗстанція, котра викону-
вала функції дезінфекції, дезактивації. І все 
це було в підпорядкуванні МОЗ.

Одні – контролюють,  
інші – досліджують

– Відтепер функції станцій як таких роз-
діляються. Причому на два основних на-
прямки. Це – контролююча, тобто епідна-
гляд, і функція проведення лабораторних 
досліджень. Іншими словами, сьогодні на те-
риторії Кривого Рогу створюється немовби 
дві структури, і вони одночасно є відокрем-
леними підрозділами відповідних структур 
у нашій області. Перша – це Криворізьке 
міське управління Головного управління 
Держсан епідслужби в Дніпропетровській 
області. І друга – відокремлений структу-
рований підрозділ – Центр з проведення 
лабораторних досліджень (він теж підпо-
рядковується відповідному цілісному облас-
ному закладу). Сьогодні Криворізьке міське 
управління санітарної служби буде розмі-
щуватись у приміщенні по вулиці Олейни-
кова, 3. А так званий лабораторний центр 
вирішено розмістити в трьох приміщеннях 
колишніх райСЕС із урахуванням географіч-
ного розміщення та специфіки нашого міста 
з його величезною протяжністю. Так званий 
північний відділ буде знаходитись у примі-
щенні Жовтневої районної санепідстанції 
(по вул. Міжпланетній, 2), центральний – у 
приміщенні Саксаганської райСЕС (це на 
«Олімпі») і південний – Центрально-Міської 
райСЕС (по вул. Сиволапа, 9). Таким чином, 
з метою проведення лабораторних дослі-
джень і виконання наглядових функцій, ми 
цими центрами повинні охопити південний 

напрям (це Інгулецький, Центрально-Місь-
кий, Дзержинський райони), центральний 
(Довгинцівський і Саксаганський райони), 
північний (Тернівський, Жовтневий райо-
ни).

Цінні кадри втрачати  
не збираємось...

– Валерію Михайловичу, яка ситуація 
щодо штатних працівників служби, яку 
ви очолюєте?

– На сьогодні маємо 90 штатних пра-
цівників, з яких 30 будуть держслужбовця-
ми, тобто це третина. Тому наше місто, як 
і Дніпропетровська область, Україна, без 
санітарно-епідеміологічної служби не за-
лишиться. Можливо, будуть видозмінені 
якісь підходи, та зрештою всі залишаються 
на своїх робочих місцях.

– Тобто віднині всіма тими функціями, 
котрі виконували заклади санепідслужби, 
будуть опікуватися ці дві структури?

– Саме так, згідно зі своїми повноважен-
нями, – це дві функції, про які я говорив. Усі 
ті дослідження, які необхідні, будуть прово-
дитися в цілях санепіднагляду. А саме: спе-
ціалісти, виходячи на той чи інший об’єкт, 
залучатимуть фахівців центру для прове-
дення досліджень в інтересах державної 
сан епідслужби.

– Очевидно, у процесі ліквідації старої 
структури працювала і ліквідаційна ко-
місія?

– Вона була організована, згідно з відпо-
відним наказом МОЗ щодо ліквідації закла-
ду й затверджено її склад. Нині, до речі, у 
кожному з названих мною закладів вона ще 
працює. Завдання комісії – ліквідувати за-
клад як юридичну особу. Тобто ще торік усі 
працівники були звільнені у зв’язку з лік-
відацією закладу, згідно з буквою Закону. 
При цьому ми максимально цю процеду-
ру проводили з гарантійними виплатами. 
Проводили законодавчі виплати, одноразо-
ві виплати тощо. Як і годиться. Сьогодні в 
міській станції ще працює ліквідаційна ко-
місія, готуються акти прийому-передачі на 
власність, матеріально-технічну базу. Про-
водились відповідні перевірки (Пенсійний 
фонд, податкова інспекція). Міська сан-
епідстанція ліквідована як юридична особа.

– Можливо, було скорочення працівни-
ків?

– Його таким у чистому вигляді назвати 
не можна. Ми у відповідності до вже зга-
даної мною постанови Кабміну всіх спів-
робітників звільнили. При формуванні 
територіального управління міста й лабо-
раторій центру максимально із урахуван-
ням вакансій і штатного розкладу, який 
затверджено, усіх наших працівників по-
вернули назад. Так, є певні втрати: це на-
самперед стосується людей пенсійного віку, 
не медиків. А ось стосовно медпрацівників, 
то вони трудяться. У такий непростий час 
цінний кадровий потенціал ми не збирає-
мось втрачати. Особливо в період ниніш-
нього реформування й модернізації нашої 
медицини. Є молодь, яку треба вчити, пе-
редавати знання. Як кажуть, повинна бути 
естафета поколінь. Тому сподіватимусь, що 
все в нас вийде. Хочу зазначити: жодного 
дня під час реформування ми не припи-

няли роботу – всі санітарні та епідемічні 
питання в нас були на контролі. Ще напе-
редодні Нового року ми проводили роботу 
в плані профілактики гострих кишкових і 
гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Епідситуація – керована
– Якою зараз, у зимову пору, основною 

діяльністю займається санітарна служба 
міста?

– Важко виділити якісь пріоритетні на-
прямки. Їх багато. Сьогодні ми відстежуємо 
ситуацію щодо захворюваності на ГРВІ та 
грип. Бо ж знаходимось у передепідеміч-
ному стані. За результатами моніторингу, 
за минулий тиждень городян захворіло в 
1,7 раза менше від епідпорога. Але в інших 
регіонах країни ситуація гірша, тому варто 
її відстежувати, насамперед у дошкільних 
та шкільних закладах. Із тим, аби, можли-
во, вживати радикальні заходи. Торік, при-
міром, ми школи не зачиняли: обійшлися 
локальними заходами. Тобто не навчалися 
лише окремі класи. Це дало свої плюси. Про-
вели імунізацію городян, насамперед лю-
дей з групи ризику. До речі, у Кривому Розі 
вакцинувалось найбільше людей у Дніпро-
петровській області. Адже чимало хто при-
слухався до нашої думки й сам проходив ще-
плення. Моніторимо надважливе питання 
харчування, особливо в дитячих колективах. 
В умовах морозної погоди контролюємо си-
туацію з опаленням у дитячих дошкільних 
закладах, школах, інтернатських закладах. 
Проводимо рейдові перевірки по підпри-
ємствах, різних організаціях щодо введення 
карантинного режиму. За останній тиждень 
у нас спостерігається невелике зростання 
захворюваності на ГРВІ серед дітей, які по-
вернулися з канікул. Але епідеміологічна 
ситуація нами керована. Маємо підтримку й 
розуміння з боку міської влади.

Про питну воду
– Валерію Михайловичу, яка зараз 

якість нашої питної води?
– Вона, як відомо, залежить від кількох 

факторів. Це стан джерела та способи водо-
підготовки й транспортування, стан водоме-
режі. Коли на якомусь етапі будуть складно-
щі, то виникнуть певні проблеми. Як знаєте, 
протягом двох останніх років було прове-
дено серйозні заходи на Карачунівському 
водосховищі. Це й модернізація, рекон-
струкція фільтрів, й установка відповідного 
обладнання. І зараз у нас різко зменшилася 
кількість скарг з боку мешканців Централь-
но-Міського району. Це практично пооди-
нокі випадки анонімного характеру. Тобто 
вже нині ми бачимо результативність цих 
заходів. У цілому по нашому місту санітарні 
норми щодо якості питної води виконують-
ся. Цьому важливому питанню щодо мо-
дернізації максимальна увага приділяється 
міською владою. Проводили ми кампанію 
з установлення фільтрів води в лікувальних 
установах, дитячих дошкільних закладах. 
Іншими словами, це гарантована очищена 
питна вода. Треба лише вчасно міняти кар-
триджі в залежності від марки очищуваль-
них фільтрів.

Віталій ТКАЧУК.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

ПРО ЛІКВІДАЦІЮ  
КОМУНАЛЬНОГО ЗАК ЛАДУ

«Притулок для дітей «Пролісок»  
служби у справах дітей» виконкому 

Криворізької міської ради»
Криворізька міська рада прийня-

ла рішення від 30.01.2013 №  1742 
«Про ліквідацію комунального закладу 
«Притулок для дітей «Пролісок» служ-
би у справах дітей» виконкому Криво-
різької міської ради» (вул. Кириленка, 
буд. 31, м. Кривий Ріг, 50055, код ЄД-
РПОУ 24445008, р/р 35411001010051 
в ГУДКСУ у Дніпропетровській області 
м. Дніпропетровськ, МФО 805012).

Заяви кредиторів приймаються 
протягом двох місяців з дня публіка-
ції даного повідомлення за адресою: 
вул. Дніпропетровське шосе, буд. 11,  
м. Кривий Ріг, 50086, голові ліквідацій-
ної комісії Луценко Галині Миколаївні.

Виконком Довгинцівської  
районної в місті ради.
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Домініканський собор у Львові

 Домініканський собор, що височіє у середмісті 
мальовничого Львова, котрий, як і кожне поважне 
старовинне європейське місто, може похвалитися 
не лише історичними пам’ятками, а й численними 
гостями з потойбіччя.

Майбутня оселя знаменитого львівського при-
вида та за сумісництвом пам’ятка архітекту-
ри національного значення була закладена 1749 
року. Проект собору був виконаний комендантом 
Кам’янець-Подільської фортеці, видатним поль-
ським інженером голландського походження Яном 

де Вітте. Будували храм коштом корон-
ного гетьмана Юзефа Потоцького та 
остаточно завершили 1764-го. До Другої 
світової війни цей величний бароковий 
храм був головним собором римо-като-
лицького монастиря ордену домінікан-
ців, за радянщини у стінах пам’ятки діяв 
музей історії релігії. Нині споруда нале-
жить місцевій греко-католицькій грома-
ді.

Згідно зі свідченнями численних ніч-
них охоронців, більшість із яких звільня-
лася після першого ж чергування, рівно 
опівночі тут починають коїтися неймо-
вірні речі. У порожньому темному соборі 
відбуваються голосні відправи, а хороша 
акустика приміщення посилює звуки 
співу потойбічного хору. Ці служби відбу-
ваються регулярно та тривають не мен-
ше трьох годин. Крім того, у книгозбірні 
собору з полиць часто падають щільно 

утрамбовані книги, а із замурованої кімнати цілу 
ніч вистукує друкарська машинка. Подібні явища 
спостерігають у храмі останні кілька десятиліть, 
відтоді як були виявлені та розчищені підземелля 
храмового комплексу. Кажуть, що саме звідти явля-
ється винуватець усіх нічних неподобств – привид 
монаха-домініканця, котрий час від часу трапляєть-
ся на очі наляканим нічним охоронцям. Напівпро-
зора фігура у білому плащі продовжує займатися 
звичними за життя справами, так і не усвідомивши, 
що давно вже є часткою потойбічного світу.

Ставка Гітлера «Вервольф» 
на Вінниччині

«Вервольф» фактично був змен-
шеною копією головної ставки 
Гітлера «Вольфшанце» у Східній 
Пруссії. Зовні ставка була доволі 
непоказною та ще й вміло замас-
кована. Загалом «Вервольф» – це 
кількаповерховий комплекс. У 
центральній зоні були зведені го-
ловні будівлі, розміщувалося Гес-
тапо, телефонна станція, їдальня 
для вищого начальства і офіцерів, 
плавальний басейн, 12 житлових 
будинків для генералів та вищих 
офіцерів штабу, приміщення для 
Гітлера і два підземні бункери. За-
галом на території цього комплек-
су було понад 80 наземних об’єктів 
і кілька глибоких бетонних бунке-
рів. Будівництво ставки тривало з 
листопада 1941-го по квітень 1942 
року. Найважчі земляні роботи ви-
конували 5 тис. радянських вій-
ськовополонених, котрі згодом 
були усі до єдиного знищені. Така 
сама доля спіткала німецьких інже-
нерів: літак, яким вони повертали-
ся на батьківщину, за нез’ясованих 
обставин вибухнув у повітрі.

Сам Гітлер відвідував свою укра-
їнську ставку тричі – у період між 

липнем 1942-го та серпнем 1943 
року. Саме тут фюрер підписав зна-
мениту Директиву № 45 про взяття 
Чорноморського узбережжя Кавказу 
та Сталінграда. В один із останніх 
днів свого перебування у «Верволь-
фі» Гітлер затвердив наказ про ото-
чення і знищення частин Червоної 
Армії на Курській дузі. На ліквіда-
цію ставки, що відбулася в березні 
1944-го, було використано 60 тонн 
вибухівки.

Деякі вчені стверджують, що по-
ява «Вервольфа» саме у цій місцині 
мала особливі, містичні причини. 
Обираючи орієнтир для ставки, фю-
рер керувався порадами 400 магів, 
екстрасенсів і астрологів з Інституту 
окультних наук у Берліні. Згідно із 
задумом «Вервольф» мав стати по-
тужним магічним центром, навколо 
якого об’єднаються розрізнені кра-
їни Європи і з якого почнеться за-
воювання всього світу. Про магічне 
значення «Вервольфа» говорила і 
болгарська віщунка Ванга. Дослід-
ники паранормального попереджа-
ють: вінницька ставка є надзвичай-
но небезпечним місцем, оскільки 
випромінює смертельну ауру.

Долина привидів 
неподалік Алушти

Ця долина простяглася південним схилом мальовничого гір-
ського масиву Демерджі, що є частиною Головної гряди Крим-
ських гір. У середні віки греки називали цю гору Фуною, тобто 
«тією, що димить». Нинішня ж назва Демерджі у перекладі із 
кримськотатарської означає «коваль». На відміну від більшості 
кримських гірських масивів утворена з вапняків Демерджі має 
ще й численні вкраплення твердих порід, схоплені вапняковим 
«цементом». Під впливом водної ерозії та вивітрювання м’які 
вапняки руйнуються, утворюючи скульптури з твердіших порід.

Саме такі скульптури і формують химерний ландшафт До-
лини привидів. Численні кам’яні фігури, яких тут понад сотня, 
залежно від освітлення набувають рис то людського обличчя, 
то тварин. Деколи обриси цих стовпів нагадують різноманіт-
них фантастичних істот і чудовиськ. Подейкують, ці кам’яні 
боввани можуть налякати навіть дорослу людину, особливо в 
сутінках чи тоді, коли долину вкриває густий туман.

Вчені стверджують, що очевидці надприродних явищ, які 
тут регулярно відбуваються, стають жертвами галюцинацій. 
На їхню думку, виною цьому є деякі види місцевих рослин, які 
нібито виділяють речовини, що спричиняють у людей тимча-
совий розлад психіки. А ось дослідники паранормальних явищ 
стверджують: Долина привидів – це класична аномальна зона, 
де спостерігаються потужні викиди енергії. Саме тому півден-
ний схил Демерджі став справжнім місцем паломництва екс-
трасенсів та численних адептів різних містичних учень з усієї 
Східної Європи.

Камінне село на Житомирщині
Шосту позицію рейтингу посідає місцина під назвою 

Камінне село, загублена у густих поліських лісах Олев-
ського району, що на північному заході Житомирської 
області, неподалік кордону з Білоруссю.

Геологічний об’єкт Камінне село є великою кількістю 
масивних кам’яних брил, що лежать у правильному гео-
метричному порядку, котрий, у свою чергу, відтворює 
план сільської вулиці. Каменюки за формою нагадують 
справжні хати, а один із них – навіть церкву! Науковці досі 
сперечаються, як ці гігантські брили тут опинилися, адже 
ніяких гір чи скель на сотні кілометрів навколо немає. За 
однією з офіційних версій, титанічні брили з’явилися тут 

внаслідок зсуву льодовика. Після цього форму будинків 
протягом 20 тисяч років їм надавав вітер. Незрозуміло 
лише, як вони вишикувалися у правильному та чіткому 
порядку. Не порозкладав їх же льодовик? Словом, запи-
тань більше, ніж відповідей.

За легендою, це кам’яне село колись давно було селом 
звичайним. І ось одного разу ним проходив бідний подо-
рожній чоловік. Попросивши хліба та води в хазяїна од-
ного з дворів, він отримав відмову. І так – у всіх будинках. 
Розгнівався чоловік та перетворив усі житла на кам’яні. 
А щоб не забували – залишив у деяких колишніх хатах 
сліди від своїх ніг: один величезний та кілька слідів роз-

міром з людські. Виявилося, що подорожнім був сам Бог.
Цікаво, що дерева у межах Камінного села вирізняють-

ся дещо чахлим виглядом, а листя на них завжди тьмяне 
та трохи прив’яле. Дивно, але, на відміну від навколиш-
ньої місцевості, рослини цього зачарованого місця ніко-
ли не буяли яскраво-зеленими барвами. Неабияку увагу 
дослідників привертає камінь із відбитком скам’янілого 
так званого Божого сліду. Цікаво, що ця заглибина у будь-
яку пору року лишається теплою. Подейкують, що потуж-
на енергетика, яку випромінює цей слід, здатна зцілити 
безліч хвороб, а бажання, загадане тут, неодмінно справ-
джується.

Алімова балка у Криму

Алімова балка розкинулася у межах  Качин-
ського каньйону, промитого стрімкою річкою 
Качею у м’яких породах Внутрішньої гряди 
Кримських гір. Качинський каньйон вважаєть-
ся одним із найбільш важкодоступних в Укра-
їні. На скелястих схилах каньйону, складеного 
з мергелів та вапняків, впадають в очі кам’яні 
виступи-миси, біля підніжжя котрих видніють 
численні природні гроти. Багато тисяч років 
тому ці печери слугували прихистком для пер-
вісних людей. В межах Качинського каньйону є 
ще одна пам’ятка давнини – середньовічне пе-
черне місто-монастир Качі-Кальйон, заснова-
не у VI столітті  монахами-втікачами з Візантії.

Увагу туристів та науковців Алімова 
балка привернула у 50–80-х роках ми-
нулого століття. Тоді тут було виявлено 
та досліджено стоянку людини епохи 
середньокам’яного віку, неподалік якої 
можна побачити унікальні ритуальні на-
скельні малюнки, виконані давнім худож-
ником понад 5 тис. років тому.

Проте, незважаючи на численні при-
родні, історичні й археологічні принади, 
Алімова балка здавна має дурну славу. 
Річ у тім, що у цій нескладній навіть для 
туриста-початківця місцині регулярно 
губляться люди. Як стверджують числен-

ні потерпілі, якась невідома сила змушувала їх 
годинами блукати навколо одного й того само-
го місця. Є в ущелині й однойменна печера, у 
якій, за легендою, мешкає дух кримськотатар-
ського «Робін Гуда» Аліма. Кілька десятиліть 
тому в ній стали регулярно безслідно зникати 
люди, внаслідок чого вхід до зловісної печери 
довелося запломбувати.

У наш час Алімова балка користується не-
абиякою популярністю серед прибічників різ-
них езотеричних вчень. Екстрасенси стверджу-
ють, що ущелина є місцем скупчення потужної 
енергії, котра може як піти на користь, так і за-
шкодити непідготовленій людині.

Географія містики
В Україні є чимало місць, оповитих міфами та легендами. Як давніми, так і відносно новими. 
Пропонуємо оглянути 10 містичних точок на мапі нашої країни, які мали б викликати інтерес 
для людей, не байдужих до містики. Звісно, цей перелік є до певної міри суб’єктивним 
і неповним, але це лише привід розвинути тему в наступних публікаціях.

Ужгородський 
замок

Ужгородський замок відомий з кінця ІХ 
століття. Тоді він мав вигляд дерев’яної фор-
теці та належав місцевому слов’янському пле-
мені білих хорватів. Наприкінці Х-початку 
ХІ сторіччя ці землі входять до складу Угор-
ського королівства, а на місці дерев’яного 
укріплення зводять новий мурований замок. 
Сучасного вигляду твердиня набула напри-
кінці ХVI століття. На запрошення магнат-
ської родини Другертів, які на той час воло-
діли замком, італійські інженери провели 
повну реконструкцію споруди, відтак замок 
утілив найновіші досягнення фортифікацій-
ного мистецтва тогочасної Європи. Після цієї 
реконструкції твердиня жодного разу не була 
взята штурмом. Своє оборонне значення за-
мок втратив на початку ХVІІІ століття, а нині 
у ньому розмістився Закарпатський крає-
знавчий музей.

Приблизно з середини минулого століття 
Ужгородом поповзли чутки, що у місячні ночі 
подвір’ям замку блукає привид. Нічна сторо-
жа неодноразово бачила білу жіночу постать. 
Ті з охоронців, хто наважувався наблизитися 
до неї, із жахом виявляли, що фігура ця ціл-
ковито прозора. Кажуть, що примара є духом 
доньки одного з комендантів замку. Під час 
осади дівчина нібито видала ворогові таєм-
ницю замкових підземель, якими можна було 
безперешкодно потрапити в укріплення. Ді-
знавшись про зраду, розлючений батько зве-
лів живцем замурувати дівчину в стіні замку. 
Відтоді нещасна кілька разів на рік виходить 
зі своєї в’язниці, та, важко зітхаючи, до ранку 
блукає замком.

Цікаво, що нещодавно тут було проведено 
кілька молебнів, щоби нарешті покласти край 
земним поневірянням гостя із потойбіччя. 
Тим не менш, примара продовжує регулярно 
виходити на нічні променади старовинним 
замком.

Лиса гора у Києві
Є давня слов'янська легенда, згідно з якою 

землю оперізує змія, що кусає себе за хвіст. 
Місце, де вона себе кусає,  є Лиса гора.

Ще здавна це місце мало для наших пред-
ків неабияке духовне значення – тут був 
язичницький жертовник та капище. Після 
насильницького насадження християнства у 
Київській Русі Лиса гора ще довго лишалася 
святим місцем для адептів старих вірувань. 
Згодом її частина перейшла під владу Печер-
ського монастиря. Тут християнські монахи 
мали свої пасіки. У середині ХІХ століття ці 
землі викупила міська влада, а 1872 року було 
розпочато будівництво Лисогірського форту, 
що мав увійти до складу складної фортифі-
каційної системи під назвою Київська фор-
теця. Наприкінці того ж таки ХІХ століття Ли-
согірський форт втрачає оборонне значення 
та перетворюється на гарнізонну в’язницю, 
у якій згодом страчували так званих держав-
них злочинців. У 1930-х роках Лису гору пе-
ретворили на військовий підземний завод, 

а за німецької окупації ці підземелля 
облаштували під танкову базу, яку гіт-
лерівці знищили, коли відступали. До 
середини 1970-х тут базувалася ракет-
на частина, а з початку 1980-х гора має 
статус природного парку.

Щоправда, парк цей через певні об-
ставини є найменш відвідуваною лісо-
парковою зоною столиці. Обачні кияни 
бояться заходити у густий і темний ліс. 
І небезпідставно. Ті, хто відкинувши 
усі забобони, усе-таки наважилися на 
прогулянку Лисою горою, стверджують, що 
відчувають тут неабиякий дискомфорт: весь 
час ввижається, що з густих паркових хащ за 
ними пильно стежать десятки очей, а їхні по-
гляди відчуваються ледь не фізично. Відомо, 
що ще за часів існування Лисогірського фор-
ту начальник гарнізону видав дивну інструк-
цію, у якій зазначалося: «Перед выходом в 
караул офицер обязан предупреждать солда-
та, чтоб он не смущался непонятных шумов – 

то всего лишь порывы ветра и крики ночных 
птиц…» Крім того, дослідники стверджують, 
що неодноразово стикалися з рапортами ні-
мецьких солдатів, у яких ті описували свої 
зустрічі на горі з незвичайними та пара-
нормальними явищами. Також серед вояків 
траплялися випадки втрати глузду та само-
губств. Словом, зловісна Лиса гора цілком 
підтверджує свою лиху репутацію…

Кам’яна Могила 
під Мелітополем

До трійки переможців пробилася Кам’яна Могила. Ця надзвичайно 
містична місцина та за сумісництвом пам’ятка давньої культури сві-
тового значення розкинулася на правому березі річки Молочної, не-
подалік села Терпіння Мелітопольського району Запорізької області.

Кам’яна Могила має площу близько трьох гектарів, висота останця 
сягає 12 м. Цей великий і таємничий кам’яний пагорб став культо-
вим місцем для багатьох давніх народів та племен, що мешкали або 
проходили територією сучасної південної України. Кам’яна Могила 
виконувала функції храму і для мисливців епохи міді й бронзи, і для 
кіммерійців, скіфів, сарматів, гунів, готів, печенігів, хазар та половців. 
Протягом багаторічного дослідження пам’ятки у її численних гротах 
та печерах було виявлено кілька тисяч наскельних зображень-петро-
гліфів – унікальних зразків первісного мистецтва, найдавніші з яких 
вчені зараховують ще до кам’яного віку. Цікаво, що низка вітчизняних 
та зарубіжних дослідників інтерпретували ці зображення як протошу-
мерські письмена, що привернуло до пам’ятника неабияку увагу. Су-
перечки стосовно наявності у Кам’яній Могилі зразків найдавнішої у 
світі писемності не вщухають і нині.

Цікаво, що нацисти вважали нашу Кам’яну Могилу найдревнішим 
пам’ятником аріїв. Достеменно відомо, що у 1942 та 1943 роках дослі-
дженням пам’ятки займалася група засновника та керівника містичної 
організації Анненербе, котра, як відомо, спеціалізувалася на вивченні 
окультного досвіду цивілізацій минулого. Є дані, що нацисти не пішли 
звідси з порожніми руками, а все ж таки прихопили з собою кількаде-
сят знайдених табличок із найдревнішими на Землі письменами. Окрім 
всього іншого, Кам’яна Могила відзначається особливою енергетикою 
– місцевість навколо неї випромінює радіоімпульси частотою 5 Гц! На 
поверхні землі виходи такої енергії фіксуються аерофотозйомкою у ви-
гляді кілець. Геологи і геофізики називають їх мантійними каналами 
і вважають, що вони «висвердлюються» своєрідними завихреннями у 
гравітаційному полі, що йде від Сонця до планет. Наявність тут надпо-
тужного енергетичного поля підтверджують численні електроприлади. 
Відеоапаратура часто виходить з ладу та навіть інколи сама по собі вми-
кається та вимикається. І все це – лише десята частка тих загадок, які є у 
таємничій Кам’яній Могилі. 

Галявина Громовище 
на Житомирщині

Ця галявина біля 
села Купище у Ко-
ростенському районі 
Житомирської об-
ласті, зусібіч оточена 
лісом, вже не один де-
сяток років викликає 
жвавий інтерес серед 
науковців та числен-
них дослідників ано-
мального. Річ у тім, що ця  місцина під час гроз ніби притягує до себе 
блискавки. Місцевий люд дощової погоди минає галявину десятою 
дорогою – жертвами блискавки стали близько десятка людей. Крім 
того, іноді ночами на галявині виникає дивне свічення, після чого в 
небо піднімається яскравий промінь світла. У того, хто ступить на 
цю галявину, миттєвj погіршується настрій та фізичне самопочуття. 

Місця, куди грозові розряди б’ють із неабиякою постійністю, в на-
роді називають «гніздом блискавок». Вчені стверджують, що такі ано-
малії спричинені пониженим електричним опором деяких ділянок 
земної поверхні. У середині 1990-х років Громовищем зацікавилися 
археологи. Невдовзі, за чутками, ними були виявлені залишки старо-
давньої споруди з масивних кам’яних блоків та значна кількість рим-
ських та боспорських монет початку І тисячоліття нашої ери. Ким було 
закладене це капище та скільки воно проіснувало, наразі залишається 
загадкою – зрештою, як і все, пов’язане з цією таємничою місциною. 

Підгорецький замок

Село Підгірці, розкинулося у 
Бродівському районі Львівської 
області. Замок тут звели між 1635 
та 1640 роками на кошти поль-
ського магната Конєцпольського. 
Замок був виконаний як зразок 
поєднання імпозантного палацу з 
бастіонними укріпленнями і сво-
го часу вважався одним із кращих 
палацово-замкових комплексів 
Європи. Він має форму квадрата, 
сторона якого дорівнює приблиз-
но 100 м. На кутах розташовані 
п’ятикутні бастіони.

До приходу в Галичину ра-
дянської влади замок почергово 
належав відомим польським ро-
динам. Не раз тут бували і євро-
пейські монархи: польські королі 
Владислав IV і Ян Собєський, ав-
стрійський цісар Франц-Йозеф І 
та німецький кайзер Вільгельм.

Історії про привидів Підго-
рецького замку побутують вже не 
одну сотню років. Проте наукове 
підтвердження існування пара-
нормального у стінах та околицях 

палацу вдалося дістати лиш не-
щодавно. Кілька років тому під 
час підготовчих робіт з рестав-
рації та відновлення замку було 
проведено фотосесію усіх об’єктів 
історичного комплексу. На де-
яких світлинах, зроблених біля 
входу до підземелля та у внутріш-
ніх покоях палацу, вдалося зафік-
сувати прозорий силует людини. 
Відтоді Підгорецький замок став 
справжньою лабораторією до-
слідників паранормальних явищ. 
Вражаючі висновки були зроблені 
командою української телепере-
дачі «Битва екстрасенсів». Усі 20 
екстрасенсів одноголосно заяв-
ляли, що замок просто-таки пе-
реповнений привидами! Згодом 
Підгорецький замок відвідали 
фахівці з  американської дослід-
ницької групи «Мисливці за при-
видами». Провівши дослідження 
за допомогою надсучасної апа-
ратури, американці зазначили: 
привиди є майже в усіх закутках 
палацу.
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Шануючи  
переможців

Їх залишилось небагато, хто пережив 
жахи останньої кривавої війни. І, зокре-
ма, пройшов випробування облогою ко-
лиски революції.

У рамках заходів із вшанування ве-
теранів війни, які пережили блокаду 
Ленінграда, народний депутат України 
В’ячеслав Задорожний відвідав двох 
колишніх блокадників, які мешкають на 
території району: Георгія Климентійови-
ча Колесникова та Олександру Іванівну 
Коновалову. Народний обранець вручив 
їм цінні подарунки.

Питання виховання
Нещодавно у Криворізькому науково-

технічному металургійному ліцеї №16 
відбулося засідання «круглого столу». 
Його темою стали питання взаємодії пе-
дагогічних працівників, батьків і дітей 
щодо виховання і навчання підроста-
ючого покоління. У заході взяли участь, 
зокрема, представники управління освіти 
і науки виконкому міськради, районно-
го відділу освіти, закладів освіти міста, 
служб у справах дітей виконкомів район-
них у місті рад, правоохоронних органів.

Відзначити  
визволення

Район готується відзначити чергову 
річницю визволення міста від фашист-
ських загарбників. Минулого тижня на базі 
Криворізької гімназії № 95 проведено 
розширену нараду з питань підготовки до 
святкування 69-ї річниці цієї події, а також 
70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні та інших дат. У нараді взяли участь 
представники управління освіти і науки 
виконкому міськради, районних відділів 
освіти, районної ради ветеранів.

Волейболісти  
змагаються

У рамках районної спартакіади «Олім-
пійські надії» минулого тижня проходили 
змагання з волейболу серед учнів за-
гальноосвітніх закладів. За результатами 
проведених змагань серед хлопців пере-
можцем стала команда КЗСШ № 4, друге 
місце – за командою КЗШ №15, третє – у 
школярів з КЗШ №103. Серед дівчат пе-
ремога за вихованцями КЗШ №103, дру-
ге місце посіла команда КЗШ № 7, третє 
– команда КЗШ № 15.

Дзержинський район

Підготував
Володимир
СКІДАНОВ

Новини Історичні читання

Шляхами українського 
державотворення
Міські Історичні читання в Жовтневому ліцеї по праву можна 
вважати унікальним явищем на теренах не тільки Дніпропетров-
щини, а й цілого освітнього простору України.

Тільки тут, започаткований тодішнім 
директором Жовтневого ліцею Світланою 
Маркіною, науково-дослідницький учнів-
ський форум вісімнадцять років поспіль 
розробляє одну-єдину тему: шляхи україн-
ського державотворення на різних етапах 
історії нашої держави, починаючи від часів 
Київської Русі до сьогоднішнього дня. Роз-
глядаючи численні його аспекти, юні істо-
рики давно дійшли висновку, що тема ця 
– невичерпна.

– За цей час можна прослідкувати, як Іс-
торичні читання поступово набирали дедалі 
більшої науково-дослідницької висоти, – го-
ворить історик КЗШ №111 Жанна Бабенко. – 
Пригадую, як на перші Історичні читання ми 
з моїм учнем Антоном Веселовим подавали 
роботу, що вміщалася всього на трьох арку-
шах зі шкільного зошита. Сьогодні на секції 
історії, яку я очолюю, представлені об’ємні 
реферати, оснащені значним науково-до-
слідницьким апаратом. З кожним роком 
конкуренція на читаннях стає більш жор-
сткою. Подані роботи настільки сильні, що 
нам нелегко було визначити кращу. Зауважу, 
що чимало вчителів – керівників сьогодніш-
ніх наукових учнівських робіт свого часу 
самі були учасниками Історичних читань. 
Ряд молодих істориків саме звідси стартував 
у велику науку.

– Усі 18 років Історичні читання Жовтне-
вого ліцею, – підкреслила Світлана Маркіна, 
– працювали на головну ідею – виховання 
свідомого українця, громадянина і патріота 
своєї держави.

Як журналіст, який 18 літ поспіль висвіт-
лює роботу Історичних читань, хочу додати, 
що за цей час у їхню науково-дослідницьку 
орбіту були залучені не тільки вчителі місь-
ких шкіл та викладачі педінституту, а й істо-
рики КТУ, економічного інституту, гірничого 
технікуму, медичного училища, а віднедавна 
й Криворізького факультету Національного 

університету «Одеська юридична академія», 
а також вчені Дніпропетровського держав-
ного університету, Інституту українознав-
ства НАНУ, працівники міського історико-
краєзнавчого музею та обласного музею ім. 
Д. Яворницького. Якщо на перші Історичні 
читання було подано всього два десятки 
учнівських науково-дослідницьких робіт, то 
на нинішніх представлено 139, що засвідчує 
їх престижність. У трійці лідерів першість 
належить Жовтневому району (54 роботи), 
далі – Саксаганський (33 роботи) та Дов-
гинцівський (23 роботи). Упродовж більш 
як півтора десятка років Історичні читання 
приростали й новими секціями, як-то: «Гео-
графія» та «Правознавство». Нині працювало 
аж 5 краєзнавчих секцій, що демонструє по-
глиблений інтерес юних дослідників до ви-
вчення місцевої історії. Приємно зауважити, 
що й публікації «Червоного гірника» нерідко 
стають об’єктами учнівських наукових до-
сліджень. Зокрема, цього року роботи двох 
учениць КЗШ №103 присвячені краєзнавчій 
творчості червоногірничанки Тетяни Воро-
нової та дослідженню її публікацій у рубриці 
«ЧГ» «Ріднокрай».

Темою нинішніх Історичних читань 
«Шляхами українського державотворення» 
став «Український національний проект: 
ХІХ – початок ХХІ ст. Творення модерної 
української нації».

– Увага до націотворчого процесу, – го-
ворила у вступному слові директор Жовт-
невого ліцею Наталія Бабова, – породжена 
гострою суспільною потребою, адже цей 
процес постійно триває і від його результатів 
залежатиме самоусвідомлення українського 
народу як багатонаціонального суспільного 
суб’єкта. Кожна національність, що є в Украї-
ні, вносила свій вклад в її державотворення. 
Автором першої української Конституції був 
чех за походженням Пилип Орлик, засно-
вник Києво-Могилянської академії Петро 

Могила – молдаванин, просвітитель Василь 
Капніст – грек, вчений Володимир Антоно-
вич – син угорця і польки. Саме пошукам 
відповідей на запитання: що таке модерна 
нація, коли і як вона формується? – присвя-
чені наші цьогорічні Історичні читання.

Передував же учнівським історичним 
дискусіям показ створеного Світланою 
Маркіною, Валентиною Бєльченко та Олек-
сієм Грукаленком документального фільму 
«Одна мрія, одна надія, одна нація, одна дер-
жава», який цілком можна вважати серйоз-
ним самостійним історичним досліджен-
ням. Фільм настільки глибокий, що було б 
добре, якби він став надбанням кожної кри-
ворізької школи і навіть вишів. Головна його 
думка: ніхто нам не збудує державу, коли ми 
самі не збудуємо, і ніхто нас не зробить на-
цією, якщо ми самі нацією не схочемо бути.

Історичні читання в Жовтневому ліцеї є 
також регіональним етапом захисту учнів-
ських науково-дослідницьких робіт МАН. 
Вітаючи їх учасників з початком цього твор-
чого шляху, заступник голови міської орга-
нізації Партії регіонів Олег Жицький запев-
нив, що зі свого боку підтримуватиме творчу 
учнівську молодь, а переможці МАН 2013 
року матимуть змогу безплатно відпочити 
в літніх оздоровчих таборах «Артек», «При-
морський» та «Альбатрос».

Мотрона ПАНОВА

Кривбас літературний

Зігріє слово поетичне
Щирістю й гармонійним поетичним словом зігрів поціновувачів 
поезії літературний вечір Творчої ліги криворізьких майстрів 
красного письменства.

25 січня в книжковій крамниці «Бук-
виця» лунали лірично-ніжні поезії Лю-
бові Баранової, натхненне слово Фелік-
са Мамута. Торкаючись найпотаємніших 
струн душі, вірші криворізьких поетів 

пробуджували світлі почуття радості й 
швидкоплинності моменту, примушува-
ли замислитись над загальнолюдськими 
цінностями й чеснотами. В тон звучан-
ню римованих рядків линули й мело-

дії у виконанні струнного квартету 
Криворізького обласного музичного 
училища під керівництвом Наталії 
Чернійчук. Мистецькою окрасою при-
міщення стали світлини фотохудож-
ників Вальдемара Боутмена и Сергія 
Герка.

Тетяна ДРЄЄВА

Краєзнавчі читання

Леся Сухомлин

«В обіймах її слова»
До свята великомучениці Тетяни в міській бібліотеці-філії №10 пройшли вже тради-
ційні краєзнавчі читання «В обіймах її слова», присвячені пам’яті самобутньої по-
статі, Почесного громадянина Кривого Рогу, журналістки-червоногірничанки Тетяни 
Воронової.

До заходу долучилось не-
мало молоді з місцевих вишів, 
позаяк угодниця Божа Тетяна 
здавна вважається небесною 
покровителькою студентів і 
тих, хто прагне пізнавати об-
рії нових наук, а її земна тез-
ка продемонструвала гідний 
приклад того, як вивчення 
вікопам’ятних віх життєпису 
краю перетворюється на захо-
плююче та вкрай потрібне ін-
шим заняття.

Донька дослідниці криво-
різької минувшини передала на 
збереження до фондів бібліоте-

ки зібрання улюбле-
них книг і величезний 
архів листування своєї 
видатної матері. За-
служений журналіст 
України Володимир 
Штельмах, який бага-
то років був головним 
редактором «Червоно-
го гірника», поділився 
спогадами про Тетяну 
Петрівну й розповів про сучас-
не становлення школи молодо-
го газетяра – підростаюча твор-
ча зміна багато в чому вчиться 
на досягненнях майстрів слова 

попереднього поко-
ління. Це підтвердила 
студентка Бердянсько-
го університету Леся 
Сухомлин, котра про-
довжує розвивати в 
наукових спробах на-
робки та ідеї, започат-
ковані Т. Вороновою.

Бажаючих висту-
пити з доповідями 

виявилось немало. Теми для 
обговорення пропонувались 
найрізноманітніші: від суто 
технічних аспектів, актуальних 
для міста, як-то вплив солей 

важких металів на криворізьке 
довкілля, до гуманітарних роз-
відок, відстеження культурних 
явищ, духовного відродження.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. 
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА
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Пам’ятаємо  
про подвиг…

У районі розпочаті заходи з підготов-
ки відзначення 70-ї річниці Перемоги 
у Великій Вітчизняній війні. 28 січня з 
нагоди 69-ї річниці зняття блокади Ле-
нінграда депутати райради привітали 
2 учасників оборони та 8 мешканців 
блокадного Ленінграда, яким вручили 
святкові продуктові набори від Криво-
різької міської Партії регіонів. Депутат 
Верховної Ради України Вячеслав Задо-
рожний привітав Лідію Тихоступ – меш-
канку Центрально-Міського району, яка 
пережила блокаду Ленінграда. Поздо-
ровлення від депутатського корпусу та 
ради ветеранів отримали 9 учасників 
Сталінградської битви, які мешкають у 
районі. Учасники заходів отримали ві-
тальні листи від губернатора області 
Дмитра Колєснікова та святкові продук-
тові набори.

Справи дитячі – 
справи злочинні?

Наприкінці січня у виконкомі Цен-
трально-Міської районної у місті ради за 
участі освітян, представників служби у 
справах дітей, правоохоронних органів, 
прокуратури та фахівців центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді від-
булося засідання координаційної ради 
з питань профілактики бездоглядності, 
правопорушень та соціально-правово-
го захисту дітей. У засіданні брав участь 
прокурор Центрально-Міського району 
С. Артеменко. 

Промовці відзначили, що за підсум-
ками минулого року у скоєнні 20 зло-
чинів на території Центрально-Міського 
району взяли участь 8 неповнолітніх 
(2011 рік – 58 злочинів, 33 неповно-
літніх). При цьому переважають «дитячі» 
злочини корисливої спрямованості. Було 
прийнято рішення активізувати роботу з 
виявлення сімей, що опинились у склад-
них життєвих обставинах, надавати їм 
соціальні послуги, посилити роботу з 
дітьми, які схильні до скоєння правопо-
рушень, інформувати районний відділ 
міліції, забезпечити зайнятість дітей у 
вільний від навчання час.

Ц.-Міський район

Підготувала
Тетяна 
ДРЄЄВА

Новини

РекламаОголошення

Спорт
Міжсезоння

Спаринги «Кривбасу» в Туреччині
Уже давно облюбував «Кривбас» турецьке місто Белек (що на березі 
Середземного моря) для тренувань у зимове міжсезоння. Сприятливий теплий 
клімат, гарна футбольна інфраструктура, чимало спаринг-партнерів – усе це 
до вподоби будь-якій команді, котра серйозно готується до весняного відрізку 
футбольного чемпіонату. 

Вже зараз тренерський штаб криворізь-
кої команди разом із футболістами пере-
бувають на другому навчальнотренуваль-
ному зборі й проведуть три контрольні зу-
стрічі зі своїми суперниками.

А до цього гравці «Кривбасу» стільки ж 
матчів провели з болгарами, азербайджан-
цями та молдаванами. Першій – болгар-
ській команді «Пірин» підопічні Олега Тара-
на поступились – 1:2 (гол на рахунку напа-
даючого Сергія Самодіна). Дебютантам ви-
щої ліги цієї країни забити вирішальний гол 
на останніх хвилинах матчу допоміг... силь-
ний вітер. Саме під час удару захисника сму-
гастий, здійснивши несподівану траєкторію, 
влетів у «рамку» кривбасівців. Очевидно, 
справедливим підсумком цього контроль-
ного матчу повинна бути б нічия – 1:1. Але 

вже в іншому контрольному протистоянні 
кривбасівці сповна потішили високою ре-
зультативністю. У зустрічі проти неоднора-
зового чемпіона Азербайджану, переможця 
Кубка СНД «Хазара» земляки «накидали» у 
ворота суперників шість м’ячів, а свої ворота 
залишили в недоторканості. Засмутили «ха-
зарів» Сергій Самодін, Олександр Іващенко 
(вони забили по два м’ячі), Міхель Бабатунде 
та Олексій Антонов. Азербайджанці не змо-
гли нічого протиставити діям криворіжців, 
які продемонстрували високу результатив-
ність. Виграли підопічні О.Тарана також у 
«Рапіда» (не плутати з австрійською коман-
дою елітного дивізіону). Це молдавський 
клуб, який у чемпіонаті своєї країни зараз 
знаходиться на четвертій позиції. Кривба-
сівці теж зуміли у цьому спарингу подолати 

команду з Кишинева, 
відзначившись трьо-
ма точними «пострілами» з боку Володими-
ра Прийомова, Дениса Дедечка та Олексан-
дра Іващенка. Суперники наших футболістів 
спромоглися лише на гол престижу. Отож, 
3:1 на користь кривбасівців.

Пресслужба «Кривбасу» повідомляє, 
що нині на оглядинах у клубі знаходяться 
футболісти, котрі добре відомі нашим вбо-
лівальникам, – це голкіпер Боровик, по-
льові гравці Гітченко та Максимов. Вони 
поки що в контрольних поєдинках не гра-
ли (окрім Гітченка), бо отримали невелич-
кі травми. Вболівальники, очевидно, зна-
ють: у кривбасівській команді зараз уже 
немає голкіпера Віталія Реви та орендова-
ного з київського «Динамо» Кирила Петро-
ва, не виступатимуть й Антоніо Яколиш, а 
також Артем Бобух та Ігор Іваненко. Два 
останніх футболісти, в основному, грали за 
молодіжний склад «Кривбасу» й нині ви-
ставлені на трансфер. Уся ж «основа» крив-
басівців поки що збереглася.

Міжнародний турнір

Борцівський вояж «вільників» до Криму
Цілий десант криворізьких юнаків – борців вільного сти-
лю на кілька днів висадився в кримському Севастополі. 

Це 17 представників ДЮСШ 
№ 2, котрі дали бій іншим бор-
цям (а їх було близько 300 із 
усіх областей України, а також 
з Росії та Молдови).

– У результаті гострих по-
єдинків вісім наших бійців 
привезли додому медалі різ-

ного ґатунку, – коментує під-
сумки цього міжнародно-
го турніру директор ДЮСШ 
№2 Петро Малиш. – Це 2 зо-
лоті, 1 срібна та 5 бронзових 
медалей. 

– Петре Петровичу, в 
яких вікових групах супер-

ничали між собою юнаки-
борці?

– Це 1415річні хлопці, та ті, 
кому виповнилося 1213 років. 
Найкраще серед юних спорт
сменів виступили Вадим Під-
кользін та Дмитро Щербина. 
Вони стали чемпіонами цьо-
го міжнародного турніру в сво-
їх вагових категоріях. А от сріб-
на медаль була вручена Мики-

ті Абрамову. Бронзові нагороди 
завоювали Дмитро Шуба, Вла-
дислав Балан, Данило Шелудь-
ко, Микита Ляшенко та Владис-
лав Смірнов. Посприяв тому, 
щоб хлопці змогли вдало себе 
проявити в Криму, генераль-
ний директор ТОВ «МІЦентр», 
депутат міськради Віктор Геор-
гійович Дербас, за що ми йому 
дуже вдячні.

Чому я люблю «Червоний гірник»

«Міська газета – це літописець наших досягнень та звитяг»
Свого часу відомий у світі спортивної гімнастики (зо-
крема, на теренах колишнього Союзу) наставник Олексій 
Машков був активним дописувачем «Червоного гірни-
ка». Його спортивні замітки, кореспонденції нерідко 
друкувалися на шпальтах міського видання. Тому Олек-
сій Михайлович, який підготував цілу плеяду гімнасток 
європейського та світового рівня, – багаторічний та 
щирий друг червоногірничан.

Пам’ятаєте, як колись писав український ра-
дянський поетичний класик: «У щастя людсько-
го два рівних є крила. Троянди й виноград, кра-
сиве і корисне».

Так само в житті О.Машкова, котрий має 
дві іпостасі. А саме: його покликання – спор-
тивна гімнастика та акробатика, а поезія 
– це захоплення (Олексій Михайлович, між 
іншим, уже видав друком 15 ліричних своїх 
збірок).

– «Червоний гірник», який давно читаю і 

передплачую, в усі 
часи мені імпонував 
своєю багатогранністю, – говорить відомий 
тренер і поет. – Насамперед, тим, що подає 
немало матеріалів спортивного спрямування, 
розповідає про досягнення наших земляків. 
Адже Кривий Ріг завжди був і залишається 
спортивним містом. Уже десятки років «Гірни-
чок» є немовби літописцем тих успіхів, яких 
досягали й зараз досягають криворізькі гім-
насти й акробати, зокрема з ДЮСШ №1 (Олек-

сій Михайлович там виховує молоду плеяду, 
майбутніх чемпіонів, – авт.). Широкою є палі-
тра подачі інших матеріалів. Останнім часом, 
скажімо, була ціла серія публікацій щодо ви-
хованців нашої спортшколи №1. Зокрема, про 
юну чемпіонку України зі спортивних стрибків 
на акробатичній доріжці Дарину Козярську. 
Коли вона виступала на чемпіонаті України 
серед ДЮСШ три дні поспіль без відпочинку – 
здійснила, на мій погляд, спортивний подвиг. 
Із чотирьох видів завоювала аж три золотих 
медалі! Тобто три дні виступала на акроба-
тичній доріжці в Дніпродзержинську за ви-
щим розрядом. Мені це приємно, бо з 6 до 10 
років я її тренував. Уже тоді одразу побачив, 
що Дарина – здібна спортсменка, яка не про-
пустила жодного тренування.

Про успіх Дарини Козярської одразу опера-
тивно повідомив «Червоний гірник», як і про 
інші досягнення наших гімнастів та акробатів. 

Виконком Дзержинської районної у місті ради на виконання п. 4.8 рішення виконкому Криворізької міської ради від 
08.06.2005 р. № 297 «Про стан укладення та виконання колективних договорів на підприємствах, в установах і організаці-
ях міста в 2004 році» та Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних догово-
рів, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 05.04.1994 р. № 225,  інформує, що в ІV кварталі 2012 року здійснили 

повідомну реєстрацію колективних договорів наступні підприємства, установи та організації району: 
ПАТ «Криворіжгаз» (голова прав-

ління І.Є. Вакуленко), ТОВ «Міжна-
родний центр «Есперанто» (директор 
В.А.Самоніна), ТОВ «Вілена» (директор 
С.М.Доровський), ТОВ «Колор» (дирек-
тор О.О.Ляшенко), ТОВ «Електро Люкс 
Монтаж» (директор О.І. Шкурко), КЗ 
«Криворізька міська поліклініка № 4» 
Дніпропетровської обласної ради» (го-
ловний лікар М.В.Стебловський), ТОВ 
«Науково-виробниче підприємство 
«Гамаюн» (директор В.М.Волошин), КП 
«Редакція літературно-художнього і пу-
бліцистичного альманаху «Саксагань» 
(головний редактор А.А.Кучер), КПНЗ 
«Дитячо-юнацька спортивна школа 
№1» Криворізької міської ради» (ди-
ректор Ю.В.Суббота), КЗ «Дитячий оздо-
ровчий табір «Корчагінець» (директор 
О.С.Щербанюк), ТОВ «Домінат» (дирек-
тор Ю.Н.Джамберідзе), КЗ «Криворізька 
станція швидкої медичної допомоги» 
Дніпропетровської обласної ради» (го-
ловний лікар А.М.Бійовський), Центр 

підготовки та перепідготовки робітни-
чих кадрів № 1 (директор В.А.Іслам), 
ТОВ «Будконструкція» (директор В.П. 
Скоробогатий), ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» (в.о. ректора 
М.І. Ступнік).

Внесені зміни та доповнення в ко-
лективні договори установ, підпри-
ємств та організацій району: КДНЗ № 
189 загального розвитку (завідувач 
І.Р.Темник), КП «ЖЕО № 8» (директор 
Р.І.Приймак), КП «Міський трамвай» 
(головний інженер О.А.Кузнєцов), 
ПП «Страж» (директор Т.М.Лисенко),  
ПП «Діклі» (директор Т.М.Лисенко), ТОВ 
«Спецмонтажпроектбуд» (директор 
М.О.Савченко), КП «Інститут розвитку 
міста Кривого Рогу» (в.о. директора 
А.І.Нагорний), КП «Аварійно-рятуваль-
на мобільна служба рятування на воді» 
(начальник В.Г.Бєлік), КП Дніпропетров-
ської обласної ради «Криворізьке бюро 
технічної інвентаризації» (директор 
В.В.Довгаль), Концерн «Стальпромбуд» 

(генеральний директор В.А.Коваленко), 
МКЗК «Народний дім» (директор 
В.М. Варавіна).

Станом на 01.01.2013 року в районі 
діє 293 колективних договори. Чисель-
ність  працюючих,  охоплених  дією ко-
лективних  договорів,  складає  56585 
чоловік. Серед підприємств малого та 
середнього бізнесу уклали та зареє-
стрували колективні договори 124 під-
приємства, чисельність працюючих на 
них 1286 чоловік. У 2012 році 10 нових 
колективних договорів. 

Для підприємств, установ та орга-
нізацій Дзержинського району нага-
дуємо, що для отримання методичної 
допомоги та повідомної реєстрації 
колективних договорів, змін та допо-
внень до них необхідно звернутися до  
управління праці та соціального за-
хисту населення виконкому Дзержин-
ської районної у місті ради за адре-
сою: пр. Металургів, 16, каб. 218, тел. 
92-80-87. 

Підготував Віталій ТКАЧУК



girnyk.com.ua

Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №9 (21334)
Середа, 6 лютого 2013 року12 Офіційно

Звіт про повторне відстеження результативності дії 
регуляторного акта – рішення міської ради 

від 21.12.2011 №778 «Про затвердження Методики 
розрахунку орендної плати за комунальне майно 

та пропорції її розподілу»
Вид та назва регуляторного акта, резуль-

тативність якого відстежується: рішення 
міської ради від 21.12.2011 №778 «Про за-
твердження Методики розрахунку орендної 
плати за комунальне майно та пропорції її 
розподілу».

Назва виконавця заходів з відстеження: 
управління комунальної власності міста ви-
конкому міської ради.

Цілі прийняття регуляторного акта: 
подальше удосконалення організації дого-
вірно-майнових відносин щодо надання в 
оренду майна комунальної власності міста 
та порядку використання орендної плати за 
користування майном територіальної грома-
ди міста.

Строк виконання заходів з відстеження: 
з 24.12.2012 по 24.01.2013.

Тип відстеження: повторне.
Методи одержання результатів відсте-

ження.
Для повторного відстеження результатив-

ності регуляторного акта враховано статис-
тичні дані про стан використання та збере-
ження майна територіальної громади міста 
та грошові надходження за його орендне 
використання.

Дані та припущення, на основі яких 
відстежувалася результативність, а також 
способи одержання даних: статистичні дані 
комунальних підприємств, закладів, установ.

Головним чинником результативності дії 
регуляторного акта є приведення діючих 
методики розрахунку і порядку використан-
ня орендної плати за користування майном 
територіальної громади міста Кривого Рогу 
і ставок орендної плати за використання 
об’єктів нерухомого майна комунальної влас-
ності міста до чинного законодавства Укра-
їни, подальше удосконалення організації 
договірно-майнових відносин щодо надання 
в оренду майна комунальної власності міста 
та порядку використання орендної плати за 
користування майном територіальної грома-
ди міста.

Наслідки повторного відстеження свід-
чать, що Методика розрахунку орендної 
плати за комунальне майно територіальної 
громади міста Кривого Рогу та пропорції її 
розподілу, затверджена діючим рішенням 
міської ради від 21.12.2011 №778, відпо-
відає чинному законодавству України, удо-
сконалено організацію договірно-майнових 

відносин щодо надання в оренду майна ко-
мунальної власності міста, чітко визначено 
порядок використання орендної плати за ко-
ристування майном територіальної громади 
міста, а також створення сприятливих умов 
для розвитку підприємництва у місті.

Кількісні та якісні значення показників 
результативності дії регуляторного акта.

Порівнюючи два періоди: з 24.06.2012 по 
24.12.2012 (повторний) та з 24.12.2011 по 
24.06.2012 (базовий), слід зробити висновок, 
що надходження загальної суми коштів від 
орендної плати за використання об’єктів ко-
мунальної власності, що надходять до місько-
го бюджету, у т.ч. через розрахункові рахунки 
обслуговуючого комунального підприємства 
та інших комунальних підприємств, закладів, 
установ з 12872,9 тис.грн. збільшились до 
14169,6 тис.грн., що на 1296,7 тис. грн. біль-
ше та складає 110,1%, надходження коштів 
від орендної плати за використання об’єктів 
комунальної власності, які знаходяться на 
балансовому обліку управлінь комунальної 
власності міста, житлово-комунального гос-
подарства виконкому міськради – до місь-
кого бюджету, через розрахункові рахунки 
обслуговуючого комунального підприємства 
з 8674,2 тис.грн. збільшились до 9486,7 тис.
грн., що на 812,5 тис. грн. більше та складає 
109,4 %.

Повторне відстеження свідчить, що з при-
йняттям зазначеного регуляторного акта до-
сягнуто схоронність та ефективне цільове ви-
користання об’єктів територіальної громади 
міста, відновлення їх експлуатаційного стану, 
як результат – покращення в цілому естетич-
ного вигляду міста та забезпечено:

– прозорість процедури впровадження 
регуляторного акта;

– чіткий механізм нарахування орендної 
плати за об’єкти комунальної власності міста;

– збільшення надходжень до місцевого 
бюджету від орендної плати за об’єкти кому-
нальної власності міста;

– забезпечення належного утримання та 
збереження комунального майна;

– захист власних інтересів та прав суб’єктів 
господарювання через договірні відносини.

Результати від упровадження регуля-
торного акта – рішення міської ради від 
21.12.2011 №778 «Про затвердження Ме-
тодики розрахунку орендної плати за кому-
нальне майно та пропорції її розподілу»:

Порівняльний аналіз показників
Кількісні показники

Повторне *
24.06.2012– 
24.12.2012

Базове
24.12.2011-
24.06.2012

Відхилення +, –

Упорядкування орендно-договірних відносин щодо надання в оренду майна комунальної 
власності міста (загальна сума коштів від орендної плати, що надходять на розрахункові 
рахунки обслуговуючого комунального підприємства та інших комунальних підприємств, за-
кладів, установ, тис.грн.)
14169,6 12872,9 + 1296,7
 у т.ч. надходження коштів від орендної плати до міського бюджету
9486,7 8674,2 + 812,5
Удосконалення порядку використання орендної плати за користування майном територіаль-
ної громади міста, %

100 100
за рахунок приведення діючих нормативних актів у відповід-
ність до вимог чинного законодавства, що надало можливість 
більш ефективно використовувати комунальне майно, внаслі-
док чого збільшились надходження від надання його в оренду

Збереження та відновлення експлуатаційного стану об’єктів комунальної власності міста

100 100
за рахунок виконання орендарями зобов’язань згідно з догово-
рами оренди щодо здійснення ремонтних робіт орендованих 
приміщень, їх фасадів, забезпечення заходів з благоустрою 
прилеглої території

Якісні показники **
Механізм упорядкування оформлення орендних відносин

5 5 упорядковано орендно-договірні відносини щодо надання в 
оренду майна комунальної власності міста

Збереження комунального майна міста

5 4 дія зазначеного рішення забезпечує збереження комунального 
майна в цілому по місту

Ефективне використання комунального майна міста за цільовим призначенням відповідно 
до видів діяльності юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, з урахуванням соціальних 
потреб району, міста

4 4
суб’єктами господарювання здійснюється використання майна 
комунальної власності міста відповідно до задекларованих ви-
дів діяльності з урахуванням соціальних потреб району, міста

Належне утримання об’єктів соціально-культурного призначення та їх відродження

4 4
належне утримання та збереження об’єктів соціально-культур-
ного призначення та їх відродження здійснюється за рахунок 
спрямування до міського бюджету плати за оренду

Відновлення експлуатаційного стану об’єктів, естетичне покращення району, міста

5 4
стабільність надходжень до місцевого бюджету коштів за орен-
ду дає можливість вирішувати питання відновлення експлуата-
ційного стану об’єктів соціального плану, благоустрою міста

Примітка:
* сфера впливу у період, аналогічний по-

вторному відстеженню, була запроваджена 
відповідно до діючої у той період Методики 
розрахунку і порядку використання орендної 
плати за користування майном комунальної 
власності міста;

** оцінка здійснена за 6-бальною систе-
мою, де 6 балів – досягнуто у високій мірі 
результат якісного показника; 5 балів – на 
100% результату якісного показника; 4 бали 
– досягнуто не менше 75% результату якіс-
ного показника; 3 бали – досягнуто 50% ре-
зультату якісного показника; 2 бали – досяг-
нуто на 25% результату якісного показника; 
1 бал – практично не досягнуто результату.

Оцінка результатів реалізації регуля-
торного акта та ступеня досягнення визна-

чених цілей.
Аналіз повторного відстеження резуль-

тативності дії регуляторного акта – рішення 
міської ради від 21.12.2011 № 778 «Про за-
твердження Методики розрахунку орендної 
плати за комунальне майно та пропорції її 
розподілу» підтверджує в певній мірі досяг-
нення цілей, визначених при його прийнятті, та 
визначає необхідність дії рішення для подаль-
шого розвитку договірно-майнових відносин 
щодо надання в оренду майна комунальної 
власності міста, а також створення сприятли-
вих умов для розвитку підприємництва у місті, 
забезпечення належного рівня та умов обслу-
говування населення в орендованих об’єктах, 
покращення умов праці та норм експлуатації 
об’єктів комунальної власності міста.

Голова постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин,  
планування та забудови міста, міської комунальної власності Ю. ІВАНОВ.

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежу-
ється: рішення міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затверджен-
ня Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної 
власності міста».

Назва виконавця заходів з відстеження: управління комунальної 
власності міста виконкому міської ради.

Цілі прийняття регуляторного акта: впорядкування орендно-дого-
вірних відносин щодо надання в оренду майна комунальної власності 
міста та удосконалення конкурсу на право укладення договору оренди 
об’єктів комунальної власності міста, встановлення балансу інтересів 
усіх учасників регуляторного процесу.

Строк виконання заходів з відстеження: з 26.11.2012 по 26.12.2012.
Тип відстеження: повторне.
Методи одержання результатів відстеження.
Для повторного відстеження результативності регуляторного акта 

використовуються статистичні дані про стан цільового використання 
об’єктів комунальної власності, відновлення їх експлуатаційного стану 
та збереження, шляхом контролю за своєчасним та повним надходжен-
ням коштів від орендної плати, збільшення обсягів їх надходження, 
виконання договірних зобов’язань орендарями щодо використання 
об’єктів комунальної власності міста.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результатив-
ність, а також способи одержання даних: статистичні дані комуналь-
них підприємств, установ та закладів.

Головним чинником результативності дії регуляторного акта є при-
ведення діючого Положення про порядок оформлення оренди об’єктів 
комунальної власності міста у відповідність до Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна», вдосконалення організації 
договірно-майнових відносин та впорядкування орендно-договірних 
відносин щодо надання в оренду майна комунальної власності міста.

Наслідки повторного відстеження свідчать, що з прийняттям рішення 
міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про 
порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста» ді-
юче Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної 
власності міста приведено у відповідність до чинного законодавства 
України та чітко, прозоро визначено механізм упорядкування оренд-
но-договірних відносин щодо надання в оренду майна комунальної 
власності міста, а також створення сприятливих умов для розвитку під-
приємництва у місті, вдосконалено порядок проведення конкурсу на 
право укладення договору оренди об’єктів комунальної власності міста, 
упорядковано опрацювання заяв від суб’єктів господарювання на укла-
дення договору оренди, у т.ч. з урахуванням їх розгляду на конкурсних 
умовах.

Кількісні та якісні значення показників результативності дії регу-
ляторного акта.

Протягом повторного відстеження регуляторного акта, порівнюючи 
два періоди: з 26.05.2012 по 26.11.2012 та з 26.11.2011 по 26.05.2012, 
слід зробити висновок, що надходження загальної суми коштів від 
орендної плати за використання об’єктів комунальної власності, що 
надходять до міського бюджету, у т.ч. через розрахункові рахунки об-
слуговуючого комунального підприємства та інших комунальних під-
приємств, закладів, установ з 12803,0 тис. грн. збільшились до 13855,0 
тис. грн., що на 1052,0 тис. грн. більше та складає 108,2 %.

Також управлінням комунальної власності міста щомісяця форму-
ється перелік вільних приміщень, який передається до відділу дозвіль-
но-погоджувальних процедур виконкому міської ради та розміщується 
на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет і сайті 
Ресурсного центру, з метою надання в оренду об’єктів комунальної влас-
ності міста, кошти від використання яких спрямовуються до міського 
бюджету та на розрахункові рахунки комунальних підприємств, закла-
дів, установ відповідно.

Розміщення переліку вільних приміщень, що пропонуються в оренду, 
здійснюється публічно, прозоро. У разі наявності на них попиту з боку 
суб’єктів господарювання оренда зазначених об’єктів розглядається на 
конкурсних засадах.

Повторне відстеження свідчить, що з прийняттям вказаного регуля-
торного акта забезпечено:

– прозорість процедури впровадження регуляторного акта;
– чіткий механізм нарахування орендної плати за об’єкти комуналь-

ної власності міста;
– визначення порядку проведення конкурсів на право укладення до-

говору оренди об’єктів комунальної власності міста;
– захист власних інтересів та прав суб’єктів господарювання через 

договірні відносини.
Так, порівнюючи два періоди: з 26.05.2012 по 26.11.2012 та з 

26.11.2011 по 26.05.2012, слід зробити висновок, що надходження ко-
штів від орендної плати за використання об’єктів комунальної власності, 
які знаходяться на балансовому обліку управлінь комунальної власнос-
ті міста, благоустрою та житлової політики виконкому міськради – до 
міського бюджету, через розрахункові рахунки обслуговуючого кому-
нального підприємства з 8878,0 тис. грн. збільшились до 9426,4 тис. 
грн., що на 548,4 тис. грн. більше та складає 106,2 %.

З прийняттям вказаного регуляторного акта досягнуто схоронність та 
ефективне цільове використання об’єктів територіальної громади міста, 
відновлення їх експлуатаційного стану, як результат – покращення в ці-
лому естетичного вигляду міста.

Порівняльний аналіз показників відстеження
Кількісні показники

 Повторне *
26.05.2012 –
26.11.2012

Базове
26.11.2011-
26.05.2012

Відхилення
+, –

Упорядкування орендно-договірних відносин щодо надання в оренду 
майна комунальної власності міста (загальна сума коштів від орендної 
плати, що надходять на розрахункові рахунки обслуговуючого кому-
нального підприємства та інших комунальних підприємств, закладів, 
установ, тис.грн.)
13855,0 12803,0 + 1052,0
** у т.ч. надходження коштів від орендної плати до міського бюджету
9426,4 8878,0 + 548,4
Удосконалення порядку проведення конкурсу на право укладення до-
говору оренди, %

100 100
чітко визначено порядок проведення кон-
курсів на право укладення договору орен-
ди об’єктів комунальної власності міста

Збереження та відновлення експлуатаційного стану об’єктів комуналь-
ної власності міста, %

100 100
забезпечено ефективне використання та 
збереження майна, що перебуває у влас-
ності територіальної громади міста

Звіт про повторне відстеження результативності дії регуляторного акта – 
рішення міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про порядок 

оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста»

Примітка:
* сфера впливу у період, аналогічний повторному відстеженню, була 

запроваджена відповідно до діючого у той період Положення про по-
рядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста;

** плата за оренду (включно з нарахованими штрафними санкціями) 
спрямовується:

– за нерухоме та окреме індивідуально визначене майно, балансо-
утримувачем якого є управління комунальної власності міста або управ-
ління благоустрою та житлової політики виконкому міськради, через 
розрахункові рахунки обслуговуючого комунального підприємства: 
70% до міського бюджету, 30% підприємству;

– за об’єкти нерухомості та інше окреме індивідуально визначене 
майно бюджетних установ комунальної власності, балансоутримувача-
ми яких є ці установи, – до міського бюджету в розмірі, встановленому 
законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

– за об’єкти нерухомості та інше окреме індивідуально визначене 
майно комунальних підприємств, балансоутримувачами яких є ці під-
приємства, – 70% до міського бюджету та 30% балансоутримувачу з ви-
користанням коштів на його утримання;

– за об’єкти нерухомості та інше окреме індивідуально визначене 
майно комунальної власності міста, що перебуває на балансовому об-
ліку державних підприємств, закладів, установ, об’єкти незавершеного 
будівництва, що перебувають на балансовому обліку управління капі-
тального будівництва виконкому міськради, – до міського бюджету в 
повному обсязі з використанням цих коштів згідно з чинним законо-
давством України.

Виконання орендарями зобов’язань згідно з договором оренди що-
до здійснення ремонтних робіт орендованих приміщень дозволяє з 
кожним роком покращувати естетичний вигляд міста, забезпечувати 
належний рівень та умови обслуговування населення в орендованих 
об’єктах, покращити умови праці та норми експлуатації об’єктів кому-
нальної власності міста.

*** оцінка здійснена за 6-бальною системою, де 6 балів – досягнуто у 
високій мірі результат якісного показника; 5 балів – на 100% результату 
якісного показника; 4 бали – досягнуто не менше 75% результату якіс-
ного показника; 3 бали – досягнуто 50% результату якісного показника; 
2 бали – досягнуто на 25% результату якісного показника; 1 бал – прак-
тично не досягнуто результату.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досяг-
нення визначених цілей.

Аналіз повторного відстеження результативності дії регуляторного 
акта – рішення міської ради від 23.11.2011 № 726 «Про затвердження 
Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної влас-
ності міста» підтверджує в певній мірі досягнення цілей, визначених 
при його прийнятті, та визначає необхідність дії рішення для подаль-
шого розвитку договірно-майнових відносин щодо надання в оренду 
майна комунальної власності міста, а також створення сприятливих 
умов для розвитку підприємництва у місті, забезпечення належного 
рівня обслуговування населення в орендованих об’єктах, покращення 
умов праці та норм експлуатації об’єктів комунальної власності міста.

Але, враховуючи вимоги Податкового кодексу та Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван-
ня земель державної та комунальної власності», виникла необхідність 
перегляду регуляторного акта (внесення доповнення до Положення про 
порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста та 
додатків до нього). Тому комісія доручає управлінню комунальної влас-
ності міста підготувати пропозиції на І півріччя до плану діяльності місь-
кої ради з питання підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік 
та розпочати регуляторну процедуру до проекту рішення міської ради 
«Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок оформ-
лення оренди об’єктів комунальної власності міста».

Голова постійної комісії міської ради з питань регулювання  
земельних відносин, планування та забудови міста,  

міської комунальної власності Ю. ІВАНОВ.

Якісні показники ***
Спрощення організації оформлення орендних відносин

5 5
упорядковано орендно-договірні відно-
сини щодо надання в оренду майна кому-
нальної власності міста

Контроль за термінами виконання погоджувальних, дозвільних про-
цедур

5 4
виконання погоджувальних, дозвільних 
процедур здійснюється у терміни, визна-
чені Положенням про порядок оформлення 
оренди об’єктів комунальної власності міста

Упорядкування оформлення орендних відносин

4 4

потребує доповнень до Положення про 
порядок оформлення оренди об’єктів 
комунальної власності міста та додатків 
до нього стосовно урегулювання питання 
плати за землю

Збереження комунального майна міста в цілому

5 4
дія зазначеного рішення забезпечує збе-
реження комунального майна в цілому по 
місту

Ефективне його використання за цільовим призначенням відповідно 
до видів діяльності юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, з ура-
хуванням соціальних потреб району, міста

4 4

суб’єктами господарювання здійснюється 
використання майна комунальної влас-
ності міста відповідно до задекларованих 
видів діяльності з урахуванням соціальних 
потреб району, міста

Належне утримання об’єктів соціально-культурного призначення та їх
відродження

4 4

належне утримання та збереження об’єктів 
соціально-культурного призначення та 
їх відродження здійснюється за рахунок 
спрямування до міського бюджету плати 
за оренду

Відновлення експлуатаційного стану об’єкта, естетичне покращання 
району, міста

5 4

стабільність надходжень до місцевого 
бюджету коштів за оренду дає можливість 
вирішувати питання відновлення експлуа-
таційного стану об’єктів соціального плану, 
благоустрою міста

Про результати публічних слухань
Керуючись Законом України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», на виконання роз-
порядження міського голови від 24.12.2012 
№317-р «Про проведення публічних слухань», 
у муніципальному центрі послуг м. Кривого 
Рогу (пл.Радянська,1) 29.01.2013 проведено 
публічні слухання з питання оцінки ступеня 
досягнення цілей, задекларованих при при-
йнятті регуляторного акта – рішення міської 
ради від 29.12.2011 №838 «Про встанов-

лення ставок єдиного податку для суб’єктів 
малого підприємництва міста».

У слуханнях брали участь депутати міської 
ради, члени міських галузевих рад підприєм-
ців, суб’єкти господарювання, представники 
громадських організацій підприємців, по-
даткових інспекцій міста, засобів масової ін-
формації, структурних підрозділів виконкому 
міської та районних у місті рад.

За підсумками слухань присутніми було від-
мічено, що цілі, передбачені регуляторним актом 

щодо установлення економічно обґрунтованого 
розміру ставки єдиного податку залежно від 
виду господарської діяльності, досягнуто, та на-
голошено на важливості рішення для стабільної 
підприємницької діяльності в місті, захисту ін-
тересів усіх учасників регуляторного процесу – 
суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Розробники регуляторного акта: управлін-
ня розвитку підприємництва (тел. 74-39-72, 
74-12-03), фінансове управління виконкому 
міської ради (тел. 74-57-54).
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В Кривом Роге завершен первый этап реализации проекта мониторинга экологической ситуации.

Будуть гроші 
на ремонти доріг

На першій у новому році нараді з сіль-
ськими та селищними головами, яку провів 
голова Криворізької районної державної 
адміністрації Олександр Позивайло, гово-
рилося про те, що і в 2013 році очікується 
надходження субвенцій до району в роз-
мірі не меншому, ніж 2012 року. Кошти 
підуть у тому числі й на поточний ремонт 
доріг у селах Валовому, Гейківці, Златоус-
тівці, Надеждівці та інших.

Влаштували свято 
хліборобів

Учні Христофорівської середньої за-
гальноосвітньої школи провели в нав-
чальному закладі «Свято хліборобів», 
запросивши до себе знаних фермерів 
Василя Вовка, Олександра Чечуна, Сергія 
Валецького. Як і годиться, школярі підне-
сли гостям коровай на рушнику, заспівали 
пісень про хліб насущний, затанцювали.

Проявили ініціативу на святі і батьки 
учнів – пригостили присутніх варениками 
з сиром і картоплею у сметані. Учні, вчителі 
та гості залишилися задоволені частуван-
ням і святом взагалі. А головне, ще раз по-
дякували людям, які вирощують хліб.

Проти насилля
У навчальних закладах району про-

йшла акція «Молодь проти насилля» У за-
ході взяли участь 614 учнів, які говорили, 
що не будуть мовчати, коли їхні батьки, 
близькі, знайомі допускатимуть знущання 
над малими і старими. Заплановано про-
довжити такі заходи у формі різноманіт-
них конкурсів та вікторин.

Криворізький район

Підготував
Микола
КРАМАРЕНКО

Новини

Оголошення

Оголошення

На порі смарагдове весілля

Живуть 
між собою,
як риба з водою
Так їхні друзі кажуть про Валентину 
Олексіївну та Петра Петровича Поло-
халів. З Петром Полохалом знайома 
давно. Як людина по життю активна, 
він умів підкинути мені цікаву для 
журналіста тему. Не раз бувало, що 
після виходу написаних з його подачі 
статей навколо них виникали бурхли-
ві читацькі дискусії.

А ось побувати в його 
родині довелося впер-
ше. І привід для цього 
теж був неабиякий. У 
2013 році ця красива 
подружня пара відзна-
чатиме своє смарагдове 
весілля.

55 літ поспіль вони 
йдуть рука об руку – і на-
віть осінь їхнього життя 
зігріта теплом великої 
любові одне до одного. І 
це видно по тому, з якою 
теплотою вона дивиться 
на нього, по тому, як він 
без слів розуміє, що тре-
ба робити, де треба бути 
в цю хвилину. Вони вже 
давно одне нероздільне 
єство.

– Якщо зважити, що 
ми ще 5 років до весіл-
ля з Петею дружили, 
то вже впору й про діа-
мантове весілля думати, 
– жартома каже Вален-
тина  Олексіївна, ко -
ли ми напередодні Во-
дохреща сидимо за 
святковим столом у їх-
ній затишній оселі.

– Авжеж, – підхоплює 
розмову Петро Петро-
вич, – Валя була у 8 кла-
сі, як ми познайомили-
ся, а я в 10-му. Відтоді, 
вважайте, й разом.

– Наскільки я знаю, 
десятикласники рідко 
задивляються на вось-
микласниць, – кажу. – Це 
вже коли стаєш дорос-
лим, тоді різниця в 2 роки 
абсолютно не помітна. І 
де, скажіть, у сімнадця-
тирічного хлопця взяло-
ся стільки мудрості, щоб 

з першого разу розгледі-
ти ту саму, одну, єдину на 
все життя жінку?

– Не інакше, як доля 
все вирішила за нас, – в 
один голос кажуть обоє.

Життя, як стерня, –
не пройдеш,
ноги не вколовши

Далекої тепер воєнної 
пори Валині батьки по-
вернулися у визволений 
Кривий Ріг з евакуації. 
Хоч на території ниніш-
нього Тернівського ра-
йону, як відомо, точили-
ся запеклі бої, але їхня 
оселя на руднику Леніна 
дивом уціліла. Туди й 
вернулася родина. У тіс-
ній хаті стали жити тато 
з мамою, троє дітей, ба-
буся та ще й тітка.

– Нині, що б там не 
казали, люди живуть не-
погано, але чомусь між 
ними так багато злоби, 
ненависті, заздрощів, 
підлості, – говорить Ва-
лентина Олексіївна. – 
Дарма, що в нашій хаті 
було затісно, всі жили 
мирно і в ладу одне з од-
ним. А щоб якось допо-
могти, одна з тіток взяла 
мене у свою родину в 
Довгинцеве й опікува-
лася мною, як рідною. 
Так що я виросла, можна 
сказати, при двох ма-
мах. Щовихідних ходила 
додому (з Довгинцевого 
пішки неблизький світ!). 
А Петя жив на Пижмур-
ках – так і познайоми-
лися ще, вважай, дітьми.

Після школи Пе-
тро поїхав учитися в 
Дніпропет ровськ. Зго-
дом вступив у Харків-
ський інститут культури, 
де, як не важко здогада-
тися, дівчат було більше, 
ніж хлопців. Валя пішла 
вчитися до Криворізь-
кого медучилища.

– Та навіть після на-
шого з Валею весілля в 
1958 році чи не на дру-
гий день я виїхав у Ка-
захстан на збирання 
цілинного врожаю, – го-
ворить Петро Петрович, 
показуючи мені Грамоту 
ЦК ВЛКСМ, якою його, на 
той час студента, нагоро-
дили за цілинну епопею. 
– Перевіз Валю до бать-
ків, а сам – на поїзд. До 
речі, мій батько теж був 
цілинником – піднімав 
цілину в 1956 році.

– І як воно було: чо-
ловік – у Харкові, а ви в 
новій сім’ї – у Кривому 
Розі? – запитую Вален-
тину Олексіївну.

– А так і було, – усмі-
хається, – ждала. Чо-
ловікова родина гарно 
прийняла мене. Було, як 
верталася з роботи по-
темки, свекор неодмін-
но виходив стрічати. 
Харківська розлука – то 
ще й так собі. От коли в 
1961 році я вже була на 
останніх місяцях вагіт-
ності, а тут Петі пові-
стку в армію принесли, 
стало не до жартів. Що 
ж це, думалось, і наро-
джуватиму без чолові-
ка? Тож, нікому нічого 
не сказавши, поїхала я 
в райвійськ комат. Пер-
шим мій живіт до ка-
бінету військкома зай-
шов, а потім я. Дали Петі 
відстрочку на 4 місяці. 
Так що Танюшу з поло-
гового будинку він сам 
забирав. Аж тоді пішов 
служити. Так що наше 
кохання витримало ви-

пробування і часом, і 
відстанню, а тепер і ро-
ками. Коли через 8 літ 
народжувала сина, Петя 
під вікнами написав 
мені, що назвемо його 
Павлом. Отож маю те-
пер двох заступників, 
двох найрідніших апос-
толів – Петра і Павла…

– Через мою роботу, 
що не знала ні буднів, ні 
свят, ні вихідних, не був 
я Валі вдома великим 
помічником, – зізнаєть-
ся Петро Петрович. – Не-
вдовзі після армії мене 
призначили керуючим 
справами новостворе-
ного Тернівського ра-
йону. Першим секрета-
рем райкому партії був 
Григорій Гутовський, 
головою райвиконко-
му – Андрій Морозюк: 
люди, які самі горіли на 
роботі й іншим спокою 
не давали. По тому ще 10 
років працював з Григо-
рієм Івановичем як ке-
руючий справами міськ-
виконкому. Секретарем 
міськкому партії був 
Юрій Бабич. Дякую долі, 
що звела мене в житті з 
такими потужними осо-
бистостями.

Додам, що за служін-
ня Кривбасові Петро По-
лохало нагороджений 
знаком «За заслуги пе-
ред містом».

Які мама й татко,
таке й дитятко

– Як по нинішніх 
часах, то ви були «ко-
зирною», елітною дру-
жиною, – жартома кажу 
Валентині Олексіївні.

– Та які там козирі, 
– зіт хає, – зраночку як 
пішов на роботу, то до-
дому рідко по цей бік, а 
здебільшого по той бік 
ночі вертався. Терпе-
ливість і чекання – оце 

мій «привілей». Колись, 
було, Петя з Москви їхав, 
а мені так захотілося для 
нього щось гарне зроби-
ти, чимось порадувати. 
Отож після роботи взя-
ла щітку, вибілила нашу 
кімнату, підлогу вими-
ла, чистенькі фіраночки 
на вікна повісила. Лягла 
спати під самісінький 
ранок і, звісно, проспа-
ла, коли Петя подзвонив 
у двері. Сусіди відчини-
ли й кажуть: «Проходь 
тихіше, вона тільки-но 
прилягла». Не знаю, це 
любов чи щось інше, але 
ми так усе життя одне 
за одним душі не чуємо. 
Діти те бачили, і, думаю, 
ми були їм за доб рий 
приклад. Обоє мають 
хороші пари. Донька в 
Харкові нині живе, син 
– у Кривбасі. Уже й наші 
старші внуки до дівчат 
придивляються. Віри-
мо, що й у них родинне 
життя складеться. Іноді 
думаю: усякій, хай най-
простішій роботі треба 
вчитися. А сім’я – це ж 
цілодобова робота душі, 
серця, почуттів, рук, щоб 
родину турботою зігрі-
ти. А цьому ж ніде не 
вчать! Більше того, нині 
в стосунках між моло-
дими людьми сім’я стає 
наче й не обов’язковою. 
Неправильно це. А нам з 
Петею, мабуть, особливо 
пощастило, бо й через 
55 літ і він мені любий, і 
я для нього найдорожча.

– Вона мій безцінний 
скарб, моя втіха, моє 
найбільше багатство, 
– тихо каже Петро Пе-
трович, – навіть уявити 
не можу свого життя 
без неї. Напевно, це вже 
щось більше, ніж любов.

Мотрона ПАНОВА. 
Фото з родинного 

архіву

Такими вони були в 1958 році

ПОВІДОМЛЕННЯ
виконкому Центрально-Міської районної 

у місті ради про ліквідацію комунального за-
кладу «Притулок для дітей №2 служби 

у справах дітей» виконкому Криворізької 
міської ради Дніпропетровської області

Криворізька міська рада прийняла рішення від 
30.01.2013 № 1743 «Про ліквідацію комунального 
закладу «Притулок для дітей № 2 служби у спра-
вах дітей» виконкому Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області (вул. Ушакова, буд. 2а, 
м. Кривий Ріг, 50025, код ЄДРПОУ 25843225, р/р 
35410004005923 в ГУДКСУ у Дніпропетровській 
області м. Дніпропетровськ, МФО 805012).

Заяви кредиторів приймаються протягом двох 
місяців з дня публікації даного повідомлення 
за адресою: вул. Ушакова, буд. 2а, м. Кривий Ріг, 
50025, голові ліквідаційної комісії Лисиці Світла-
ні Анатоліївні.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ «СТРОИТЕЛЬСТВО ХВОСТОХРАНИЛИЩА «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»
ДО ОТМ. 125,00 м» НА ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ»

Вниманию жителей города Кривого Рога.
19 февраля 2013 года в 11.00 в ДК Металлургов по 

адресу: проспект Металлургов, 7, состоятся общественные 
слушания заявления о намерениях и экологических по-
следствиях проекта «Строительство хвостохранилища 
«Центральное» до отм. 125,00 м» на ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог».

Для справки просьба обращаться по телефону 499-16-
80 с 9.00 до 15.00.

Для возможности поддержания мощности ПАО «Арсе-
лорМиттал Кривой Рог» на уровне 28,547 млн. тонн/год по 
сырой руде предприятие намерено выполнить строитель-
ство дополнительных емкостей для складирования хвостов.

Проект «Строительство хвостохранилища «Централь-
ное» до отм. 125,00 м» на ПАО «АрселорМиттал Кри-
вой Рог» разработан ГИ «УкрНИИводоканалпроект», 
материалы ОВОС в составе проекта выполнены ЧАО 
«Тяжпромавтоматика».

Строительство хвостохранилища «Центральное» плани-
руется в две очереди, в условиях действующего предпри-
ятия без дополнительного отвода земель.

Первая очередь предусматривает строительство (с 

марта 2013 года по апрель 2021 года) и замыв хвосто-
хранилища «Центральное» в балке Большая Кроква с мак-
симальной отметкой наращивания ограждающей дамбы 
– 115,0 м.

Во второй очереди предусмотрено строительство (с 
апреля 2018 года по август 2025 года) и замыв основной 
части хвостохранилища «Центральное» с отметкой нара-
щивания ограждающей дамбы 115,0 м, с последующим 
наращиванием хвостохранилища по всему периметру до 
отметки гребня ограждающей дамбы 125,0 м и с перспек-
тивой дальнейшего наращивания до отметки 160,0 м.

Разработанный проект строительства хвостохранили-
ща «Центральное» до отм. 125,0 м позволит ввести до-
полнительную емкость для складирования хвостов обо-
гащения с полезным объемом 81,172 млн. м3. Созданная 
емкость будет зашламована до 2028 года. Расчетный срок 
эксплуатации сооружения составит 14 лет.

Источниками воздействия на атмосферный воз-
дух будет являться совокупность отдельных пылящих 
плоскостных источников (карт, пляжей), расположенных 
вокруг наполненной водой чаши хвостохранилища. Все 
источники выбросов площадные, неорганизованные. 

В атмосферу выбрасываются взвешенные вещества, 
классифицированные как ПСК (пыль с содержанием SiО2) 
20-70%. Валовый выброс загрязняющих веществ, при 
реализации 1-й очереди строительства составит 4,4018 
т/год и при реализации 2-й очереди строительства соста-
вит 12,9712 т/год.

Максимальные приземные концентрации ПСК (пыль с 
содержанием SiО2) 20-70% в атмосферном воздухе с уче-
том фонового загрязнения не превысят санитарно-гигие-
нические нормативы как на границе санитарно-защитной 
зоны комбината, так и в селитебных зонах, расположенных 
за ее пределами.

Уровень шумового воздействия от объектов проектируе-
мой деятельности не выходит за пределы допустимых норм.

Источники ультразвуковых колебаний, источники иони-
зирующего и радиационного излучения в составе техно-
логического оборудования отсутствуют.

Остаточные воздействия на подземную гидросферу ра-
йона практически не изменятся в сравнении с существую-
щим положением.

 Планируемая деятельность будет способствовать улуч-
шению качества транспортируемой по обводному каналу 

воды и не ухудшит качества воды в р. Ингулец ниже сбро-
са из обводного канала.

Сброс воды из обводного канала в р. Ингулец не ухуд-
шает фоновых показателей качества речной воды.

Образование отходов, связанное с процессом склади-
рования хвостов в хвостохранилище «Центральное», не 
предполагается.

Состояние флоры и фауны в рассматриваемом райо-
не существенным образом не изменится. На природно-
заповедные объекты планируемая деятельность оказывать 
воздействие не будет.

Реализация планируемой деятельности на условия 
жизнедеятельности и здоровье местного населения 
существенным образом не влияет. Деятельность близ-
лежащих промышленных и гражданских объектов, их 
эксплуатационная надежность и сохранность обеспечи-
ваются.

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» обязуется осу-
ществлять в полном объеме мероприятия по охране 
окружающей среды, предусмотренные в рабочем про-
екте в соответствии с требованиями природоохранных и 
санитарных органов.
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Куплю

Продаю

Загублене

Різне

Послуги

№ 104. Недостроенный дом 
12х13, есть гараж, участок земли 
приватизированный, сад, Долгин-
цевский район. Тел. 097-5721248, 
096-3496560, в любое время.

№ 81. Дом 47 кв.м, времянка 6х6, 
два сарая. В доме газ, вода, участок 7 
сот. Сад, виноград. Тел. 097-2268508.

№ 105. Метал. подставку под ТВ; 
мебель для канцтоваров черную; 
ксерокс «Canon» ir 2016А3. Тел. 067-
5998506.

№ 30. Маршрутку. Тел. 067-7215757.
№ 62. «Волгу-31029», один хозяин. 

Тел. 096-7697610.
№ 61. Гараж на «Сухой Балке», кооп. 

«Горняк», кирпичный, без ямы. Тел. 
067-1393095, 405-91-02.

№ 88. Очень дорого! Цена дого-
ворная. Старинные награды, зна-
ки, документы на них. Кинокаме-
ру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную фор-
му до 1960 г., знамена, столовое 
серебро, корал. бусы, старин. 
книги, мебель, люстры, бивни 
мамонта, моржа, кашалота (из-
делия), ТВ, радио до 1955 г. Ниве-
лир, теодолит. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 89. Фотоаппараты: «На-
рцисс» – 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., «Калей-
нар-3» – 300 грн., «Вега-28» – 300 
грн., «Гелиос-40» – 300 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 
грн., «Карл Цейс», «Пентакон», 
«Пан Колор», «Волна» и «Мир» – 
350 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

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

№ 68. ВАШ АВТОМОБИЛЬ на 
ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. ВОЗМО-
ЖЕН ВЫКУП из КРЕДИТА. ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЮ. Тел. 
067-5392676.

№ 98. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров и мониторов. Запись 
с кассет на DVD. Продажа и ремонт 
пультов ДУ. Рынок Соцгорода, маг. 
«Ковры». Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 106. ВАЗ или ИНОМАРКУ ЛЮ-
БУЮ, В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. 
Тел. 098-3287864.

№ 107. Посвідчення, видане у 1988 
р. на ім’я Федоришина Дмитра Дми-
тровича, вважати недійсним.

№ 108. Договір купівлі-продажу на 
ім’я Матвєєнко Олени Євгеніївни, по-
свідчений 1 Криворізькою нотаріаль-
ною конторою 29.11.1989 р. за р-№ 
І-5033, вважати недійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 11. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29-В, 8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 10. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 
067-3165901, 050-5614766. Ремонт 
пральних машин. Тел. 440-38-10, 
401-57-12. Майстерня – вул. Крем-
лівська, 28.

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

№ 55. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ. 
ВЫЕЗД за ГОРОД. Тел. 410-03-73, 
098-5105170.

№ 114. Столярная мастерская. Из-
делия из сосны: двери, рамы, окна. 
Установка дверей, раздвижные 
системы. Тел. мастерской: 65-44-91, 
067-1656023.

№ 24. Снимем квартиру. Тел. 410-
01-77, 097-4810162.

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

№ 122. Київський лікар психоте-
рапевт-нарколог Гарницький В.П. 
допоможе бажаючим позбавитись 
АЛКОГОЛЬНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРО-
ВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Виводить із запою, 
зменшує зайву вагу,  лікує енурез, за-
їкання, гіпертонію, невроз. Прийоми: 
9, 10, 11, 16, 17, 18 лютого, 2, 3, 4, 16, 
17, 18 березня 2013 р. Тел. 401-25-42, 
067-7992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 від 
14.12.2009 р.).

№ 2. Радиошкола ОСОУ прово-
дит набор на платные курсы: 1. 
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Оператор 1-С: предприятие. 3. 
Секретарь руководителя (делопро-
изв., ПК). 4. Радиомеханик по ремон-
ту цвет. ТВ. 5. Электрогазосварщик. 
6. Электромонтер. 7. Машинист хо-
лодильного оборудования. Адреса: 
ул. Телевизионная, 10 (ост. «Авто-
вокзал»), тел. 71-23-84, 067-6386564. 
Филиал: ул. Щорса, 35 (ост. «Пл. 
Толстого»), тел. 36-33-10. Лиц. МО 
Украины № 582911.

№ 37. ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАБОТА 
ДЛЯ КрАЗов-САМОСВАЛОВ. Тел. 
067-6281206.

№ 117. КРИВОРІЗЬКА ГІМНА-
ЗІЯ № 95 проводить конкурсний 
набір учнів в 5-ті класи з україн-
ською та російською мовами на-
вчання 18 травня. Діти виконують 
роботу з математики (письмово) та 
української мови (диктант). Заяви 
батьків приймаються до 17 травня. 
З 16 БЕРЕЗНЯ ЩОСУБОТИ ПРО-
ВОДЯТЬСЯ БЕЗКОШТОВНІ ЗА-
НЯТТЯ В «ШКОЛІ МАЙБУТНЬО-
ГО П’ЯТИКЛАСНИКА». Початок о 
9.00.  Контактний телефон 90-76-19.

№ 120. Прошу учнів і вчителів (ко-
лишніх та сьогоденних) всіх шкіл Кри-
вого Рогу надати (хто знає) адресу 
вчительки (нині пенсіонерки) Раху-
бовської Лідії Гаврилівни (прізвище 
батьківське). Тел. 096-9335791.

№ 22. ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУД-
НИЧЕСТВУ КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ, 
АКТИВНЫХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ 
ЛЮДЕЙ. ПОСТОЯННАЯ И ИНТЕРЕС-
НАЯ РАБОТА. ВАШИ СТАРАНИЯ БУ-
ДУТ ХОРОШО ОПЛАЧЕНЫ. Тел. 067-
1552226.

№ 32. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР-
КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 067-1169608.

№ 41. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ. 2000-2500. Тел. 
067-5865108.

№ 65. Помощь в трудоустройстве. 
Тел. 067-7835074.

№ 78. Работа молодым активным 
пенсионерам. Функции диспетчера. 
Тел. 067-8539123.

№ 115. Обучение. Работа. Карьера. 
Тел. 096-6153620.

№ 116. Нужен консультант-диспет-
чер. Тел. 096-4128990.

№ 119. Работа. Помощник админи-
стратора. Тел. 066-7182005.

№ 118. Требуется диспетчер. Воз-
можно без о/р. Тел. 096-7714297.
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40 дней светлой 
памяти и тяжелой 

потери дорогого 
нам человека
КАПУРЫ  

Олега  
Лукьяновича

6.04.1948 – 29.12.2012
Олег Лукьянович 

свою трудовую деятельность начинал 
в 8 горбольнице врачем-педиатром. 
Позже защитил в Москве в Академии 
наук кандидатскую работу и рабо-
тал на кафедре усовершенствования 
врачей 20 лет. Шесть лет, до послед-
них дней жизни, преподавал в мед. 
колледже, учил молодое поколение 
мед. сестер, всем помогал и любил. Не 
смог помочь только себе.

Помним. Любим. Скорбим.
Жена, дочь, зять, внуки, друзья.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-82-
63, 067-3981097.

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

№ 64. Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, МИКРОВОЛНОВОК, ТV, КО-
ФЕ-МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 440-
18-10.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 1502. Гранит (каталог – более 90 

образцов), крошка, бетон; 
оградки, столики, скамейки. 
Укладка плитки недорого и 
качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. 
Телевизионная, 1-А.

№ 110. 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 с 1.01.2013 по 31.12.2013 г.  
Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 
098-0421494.

№ 1465. Памятники. Пионер. Тел. 
66-10-77, 406-43-50.

№ 54. Памятники. Черный, красный 
гранит. Долгинцево. Тел. 499-09-49, 
067-5690949.

 • МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ

№ 109. Металеві двері та грати 
за 1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 
098-3871377.

 • МЕБЛІ

№ 111. Перевезу мебель и др. 
Услуги грузчиков. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1665. ПЕРЕТЯЖКА и РЕ-
МОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! НАША 
ФИРМА МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ 
ВАМ ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ, в КО-
ТОРОМ НУЖДАЕТСЯ МЯГКАЯ 
МЕБЕЛЬ! РАБОТАЕМ по ГОРО-
ДУ и БЛИЗЛЕЖАЩИМ СЕЛАМ! 
ВЫЗОВ и ДОСТАВКА по ГОРОДУ 
БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖДОМУ 
КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-3223562, 
401-39-01, Звоните, не пожалеете!

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОР-
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; 
ДЕТСКИЕ; ПРИХОЖИЕ и МНОГО 
ДРУГОЙ ИНТЕРЕСНОЙ МЕБЕЛИ. 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ! ЗВО-
НИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! Тел. 096-
8296577, 410-04-00.

№ 57. Ремонт на дому любой ме-
бели: шкаф, комод, кровать. Пере-
тяжка кресел, диванов, реставрация 
стульев. Сложный ремонт в цеху. Тел. 
410-07-44, 097-3853008.

• ІНШЕ

№ 112. Ремонт и установка бой-
леров, колонок, котлов, стиральных 
машин, счетчиков тепла, воды; 
замена труб. Тел. 66-05-47, 098-
4842663.

№ 87. Ручная чистка сливных ям и 
канализации. Тел. 097-3406107.

№ 38. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН без мусора на дому. Новые 
технологии. Договор, гарантия, ка-
чество! Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 79. Эмалировка ванн. Выбор 
цвета. Качество, гарантия. Тел. 27-
58-95, 096-2452758.

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

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

№ 1655. АДВОКАТ: всі види пра-
вової допомоги. Звертатись: пр. К. 
Маркса, 52 («Мрія»), офіс 313. Тел. 
401-04-34, 097-0444425. Свід 2254.

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

№ 50. Курси перукаря і кравця. 
Тел. 096-6699770.

№ 103. Спутниковое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт. Без абонплаты. 
Скидки. Тел. 097-3669155.

№ 113. ГАЗ-53. НЕДОРО-
ГО ЗАВЕЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
КАРЬЕРНЫЙ, ШЛАК, ГРАНШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ, КЕ-
РАМЗИТ, ЦЕМЕНТ и др. ВЫВОЗ 
МУСОРА НЕДОРОГО. Тел. 067-
4993888, Юрий.

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

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

ЩОБ УНИКНУТИ СМЕРТЕЛЬНИХ ЕЛЕКТРОТРАВМ, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬ-
СЯ: наближатись до обірваних проводів ближче 8 метрів. Залазити на опори повітряних 
ліній електропередач, тим більше намагатись зняти електропровід.  Відчиняти 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 повітряними вводами будинків. Кидати 
дріт або будь-які інші предмети на проводи повітряних ліній електропередач. Встановлювати 
металеві стояки для телевізійних антен поблизу ліній електропередач. Розташовувати ігрові 
майданчики, а також проводити ігри під повітряними лініями, запускати повітряних зміїв по-
близу 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.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» пові-
домляють,  що для проведення ремонтних робіт в період з 11.02.2013 р. по 
15.02.2013 р.   можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на 
вулицях:

Жовтовського,  6, 9а;   Українська,  100,  102/1,  Читачів,  1-11,  2-22,  Бардіни,  2-18,  1-21,  Сте-
ценка,  44-58,  25-41,  пров. Піонерський,  1-5,  2-8,  Стефаника,  2-10,  Батьківщини, 105-129; 106-
130,  Промислова, 101-125; 74-94,  Лобачевського, 53-97; 88-132,  2-38,   Південна, 93-109; 
118-132,  Чаплигіна, 93-125; 98-132,  Ковровська, 102-128; 105-131;  Сагайдачного, 1-27; 
2-28,  Чигоріна, 31-9а,  Кузнецова, 13-15,  Каспійська, 3; 5; 6,  Поперечна, 1; 2,  Гафури, 1; 2; 
2а; 3; 6; 7; 9; 12; 13; 23-28,  Карельська, 1;  3;  3А;  5;  7;  9;  11;  11а;  13;  14-37,  Петриківська, 
11а-65; 14-42а; 6а,  Достоєвського, 1-37; 18-60,  Іванівська, 4; 8; 22-24; 26-46,  Кириленка, 29; 
35,  62-114,  Малоархангельська, 9а; 7а; 4а; 25-51; 26-50, 113-155,   Я.Купали 27-51; 20-44; 59-
2; 48-50; 55, 110а-162; 113-161,  Літке, 43; 15-41; 12б-46; 54а; 42а, 122-136; 113-129,  Самар-
ська, 1-37,  Серпуховська, 1-12,  Магнітогорська,  29;  31;  33;  32;  34;  36;  35;  38;  40;  42;  37;  
39,  41; 44; 46; 48; 43; 45; 47; 50; 51а,  Тольятті, 15,  Світлогірська,  87,  Шепетівська, 68-110; 
65-109; 88,  Заньковецької, 74-108; 73-107,  Щоголева, 41-47; 32-44; 35,  Південна, 11-39а; 
26-52а; 24,  Блинова, 2-34; 1-21,  Гашека, 2-26; 30-38; 1-23; 26б; 28; 28б; 30а,  Тіпанова, 2-22; 
1-11,  Батуринська, 87,  Вінницька, 5-51; 4-64,  Бурятська, 1-19; 2-20,  Веселопільська, 15а,  
Вечірньокутська, 2-50,  Пензенська, 46,  Кириленка, 40-62; 39-67; 15; 1-13; 2-38; 1-37,  Шепе-
товська, 1-63; 2-66;  Щоголєва, 1-33; 2-28,  Вернадського, 92-128; 67-123а,  Башкирська, 19-23; 
20; 22,  Занковецької, 1-71; 2-38-72,  Пастера, 14-26; 15-25; 3-13; 4-10; 91,  Нестєрова, 1-91; 2-52,  
Дишинського, 47-61,  Калінінградська, 14-21а,  Футбольна, 2-48; 50; 1-65,  Софіївська, 2-6; 12-34; 
38; 1-37а;  Вакуленчука, 2-42; 1-47,  Алексєєва, 41-96,  Ризька, 8-20,  7-й Зарічний (Побуткомбі-
нат),  Приміська, 30-67,  Армавірська,  6,  8,  10,  2,  4,  13,  5-й Зарічний,  63,  64,  65,  Лаштоби, 1,  
Урюпінська, 1-22,  Таллінська, 7-19,  Ухтомського,  20, 21, 30,  24, 25,  18, 19, 22.

ПРОСИМО  ВИБАЧЕННЯ  ЗА ВИКЛИКАНІ НЕЗРУЧНОСТІ.

Заява про наміри
Відновний поїзд № 2 Відокремленого структурного підрозділу «Криворізька 

дирекція залізничних перевезень «ДП «Придніпровська залізниця» повідомляє 
про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне 
повітря.

Виробництво розміщене на одному проммайданчику за адресою: 50105, Дніпро-
петровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Транспортна, 69-А.

До складу підприємства належать:
– майстерня (пост електрозварювання, заточувальний та деревообробний вер-

стати, пост ручного фарбування);
– котельня (газовий котел);
– відновний поїзд (дизель-генератор та вагонний вугільний котел);
– склад ПММ (два резервуара зберігання дизпалива);
– автомобільний бокс (один автомобіль ГАЗ-3307).
Загальний фактичний викид становить 1,964 тонн на рік. Найближча житлова за-

будова розташована в північно-західному напрямку на відстані 56 м від найближчо-
го джерела викиду (дж. № 6 – резервуар зберігання дизпалива).

Проведений аналіз результатів розрахунку забруднення атмосферного повітря 
показав, що вплив викидів від джерел підприємства знаходиться у межах допусти-
мих санітарних норм.

Звернення та пропозиції громадян приймаються в органах місцевого самовря-
дування м. Кривий Ріг протягом місяця з дня опублікування цієї об’яви у засобах 
масової інформації.

Заява про наміри
 Автотранспортний цех Відокремленого структурного підрозділу «Криво-

різька дирекція залізничних перевезень «ДП «Придніпровська залізниця» пові-
домляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у ат-
мосферне повітря.

Виробництво підприємства розміщене на одному проммайданчику за адресою: 
50023, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ленінського комсомолу, 2.

До складу підприємства належать:
– майстерня (пост електрозварювання, заточувальний верстат);
– акумуляторна (пост зарядки кислотних акумуляторів);
– склад ПММ (три ємності зберігання автомасел);
– пост ручного фарбування;
– гараж (26 автомобілів).
Загальний фактичний викид становить 0,0135 тонн на рік. Найближча житлова 

забудова розташована в південно-східному напрямку на відстані 109 м від території 
проммайданчика та 132 м від найближчого джерела викиду (дж. № 6 – заточуваль-
ний верстат). 

Проведений аналіз результатів розрахунку забруднення атмосферного повітря 
показав, що вплив викидів від джерел підприємства знаходиться у межах допусти-
мих санітарних норм.

Звернення та пропозиції громадян приймаються в органах місцевого самовря-
дування м. Кривий Ріг протягом місяця з дня опублікування цієї об’яви у засобах 
масової інформації.

Шановні мешканці Тернівського району!

БЕРЕЖІТЬ СВІЙ БУДИНОК ТА СВОЄ МАЙНО. 
Оплатіть заборгованість, і ви отримаєте гідні умови проживання у ньому!

Адміністрація КП «ЖЕО № 14».

Шановні мешканці та суб’єкти господарювання 
Саксаганського району! 

  Прийом громадян та суб’єктів господарювання з питань надання адміністратив-
них послуг та погоджувальних процедур в режимі «єдиного вікна» здійснюється у 
виконкомі Саксаганської районної у місті ради за адресою: вул. Мелешкіна, 32, в 
каб. №118; понеділок, середа, четвер, субота – з 8.30 до 17.00; вівторок, п’ятниця – з 
8.30 до 20.00.
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У храбреца рождается храбрец
Его отца можно назвать сыном четырех народов. 
И в этом есть большой смысл. Степан Маркозьян 
по национальности – армянин, родился в Аджа-
рии, жил в Кривом Роге (Украина), освобождал 
Польшу, где погиб и похоронен. 

Когдато в далеких тридцатых Сте
пан Маркозьян приехал в Кривой Рог. 
Здесь 11 октября 1938 года и родился 
сын Петр. Ему суждено было стать на 
пути взбешенного от человеческой 
глупости атома. До этого было еще 
далеко. Парень в раннем детстве по
терял отца. Тот в бою погиб. Мать сама 
поднимала своих сыновей. Они почти 
не помнили своего папку. Вот только 
письма много раз перечитывали. Теми 
строками он общался с ними, как со 
взрослыми. Парни учились хорошо, 
мать старались не расстраивать. 

Позади остались годы учебы в СШ 
№ 20. Петр с детства увлекался авто
техникой. Мог бы машины и строить, 
и ремонтировать. Начал со второго. 
Устроился слесарем в автобусный 
парк. Профессией овладел. Мужал 
физически и духовно. С виду все шло 
как бы хорошо, а тех «слесарских» 
денег семье не хватало. Петр Марко

зьян сам нашел себе работу на ЮГОКе. 
Это предприятие только выходило на 
проектную мощность, и ему требова
лись молодые сильные руки. По этой 
же профессии Петр работал и на  
ЦГОКе. Там он прошел путь от машини
ста мельниц до мастера производства. 

А в это время в эфире звучали по
зывные первого искусственного спут
ника Земли.  Петра Маркозьяна и еще 
несколько сот приднепровцев в тот 
период эшелон нес к месту армейской 
службы. Так криворожский армянин 
оказался в Минске. Когдато его отец 
освобождал этот город. А теперь сыну 
предстояло там служить в гарнизоне. 
В военном билете отмечено, что это 
воинская часть 59204 Белорусского 
военного округа. Будучи сержантом, 
командовал отделением. Заслужил 
несколько знаков за армейскую до
блесть. С ними домой и вернулся. С тех 
пор прошло более десяти лет.

В 1970 году машинист мельниц 
дробильной фабрики ЦГОКа резко 
сменил профессию. Поступил на служ
бу в пожарную часть. К этому времени 
Петр Степанович успел окончить Кри
ворожский горный техникум (1967) 
по специальности «техникобогати
тель». Служил в службе «01». В составе 
команд выезжал на тушение пожаров. 

Запомнилась Петру Степановичу 
длительная восьмилетняя командиров
ка на БАМ. События между Байкалом и 

Амуром должны были стать стройкой 
века. Так планировали, пропаганде по
верили, и в далекие края поехали ты
сячи и тысячи. Там на трассе огромной 
стройки востребовалась профессия 
пожарного. Вот здесь Петр Маркозьян 
заслужил свою первую правительствен
ную награду – медаль «За строительство 
БайкалоАмурской магистрали». Не 
успел вернуться в Кривой Рог, как ка
питана внутренней службы Маркозьяна 
послали в новую командировку. Более 
опасную, чем поездка в хвойные дали, 
которыми богат край БАМа.

Теперь маршрут следования вел на 
северозапад. Там уже второй год шла 
борьба с мятежным атомом, который, 
прорвав крышу четвертого энерго
блока, вырвался наружу. Опасность 
для всего живого еще существовала. 
Петра Маркозьяна назначили стар
шим инспектором пожарной охраны, 
что входила в систему МВД Киевской 
области. Любое возгорание в зоне 
аварии было чревато для окружаю
щей среды непредсказуемыми по
следствиями. Даже поднятая ветром 
радиоактивная пыль пагубно влияла 
на атмосферу. Пожарным было чем 
заняться. Бывало, капитан Маркозьян 

сутками не отдыхал. А еще бойцы и ко
мандиры пожарной охраны проводили 
профилактику среди ликвидаторов и 
рабочих станции. И эту задачу капитан 
П.С.Маркозьян выполнил с честью.

За БАМ он получил благодар
ность от  начальника Управления МВД 
СССР на «БАМстрое» генералмайора 
А.П.Чурилова, а за командировку на 
Припять – личную благодарность от 
министра внутренних дел УССР. Итак, в 
зоне аварии на ЧАЭС Петр Маркозьян 
находился с 13 октября по 12 декабря 
1987 года. 

Вскоре Петра Степановича произ
вели в майоры. Он еще год служил 
по пожарной части, работал старшим 
инспектором отдела ВПЧ20. Она за
нималась охраной объектов коксо
химзавода. Ушел в запас по выслуге. 
Теперь сын фронтовика, строитель 
БАМа и ликвидатор аварии на ЧАЭС 
П.С.Маркозьян является активистом 
движения чернобыльцев. Принима
ет деятельное участие в проведении 
акций. Наш герой награжден украин
ской медалью «Защитнику Отечества», 
советскими медалями за выслугу лет в 
системе МВД, за БАМ и как ветеран 
труда.

Сын четырех народов
Игнат Маркозьян до сих пор свято хранит память 
о своем отце. Вот уже почти 70 лет нет на све-
те старшего из армянского рода Маркозьянов. 
Именно сын собрал и передал нам для публика-
ции все документы и материалы. 

Память о нем, защитнике 
Отечества, жителе довоенного 
Кривбасса. Сначала парень вмес-
те с матерью ждал возвращения 
отца с фронта. Высматривали в 
почтовом ящике весточку в виде 
треугольника  с родным почер-
ком и пометкой «полевая почта 
№ 43  193Р». Это и была воин-
ская часть, где воевал родной че-
ловек – муж и отец. 

Необходимо сказать несколь-
ко слов о Степане Петровиче 
Маркозьяне. Из армянского 
рода, гордых горцев и храбре-
цов. Походил из местечка Арт-
вин Батумской провинции (по 
другим источникам – Батуми, 
что в Аджарии). Теперь местечко 
Артвин находится на террито-
рии Турции. В роду все мужчины 
– сапожники. Так повелось ис-
стари, от дедапрадеда. Вместе 
семейным подрядом и занима-
лись. Семья не голодала. И хле-
ба было вдоволь, и к нему еще 
коечто. 9  марта собирались за 
праздничным столом. Млад-
шего, Степана, поздравляли с 
днем рождения. А на свет он по-
явился в болееменее спокойном 
1907 году. Два года назад стра-
ну сотрясали революционные 
события. А до 1917 года было еще 
сравнительно далеко. Так как се-
мья жила за пределами Армении, 
ей удалось избежать резни 1915 
года. Страшный год в истории 
армянского народа. Отец все
таки вывез всех своих за пределы 
Кавказа. Подальше от греха. Мы 
не знаем, как складывалась судь-
ба Степана Петровича Маркозья-
на до приезда в наш город. Безу-
словно, он зарабатывал на жизнь 
своим семейным ремеслом. 

Игнат Степанович, сын на-
шего героя, рассказал, что ро-

дители приехали в Кривой Рог в 
1936 году. Тогда много люда сюда 
прибыло. Быстрыми темпами 
развивалась промышленность 
бассейна. Между Ингульцом и 
Саксаганью вырастали целые 
поселки. Молодые поселились 
в старой части города, на улице 
Чкалова, в доме № 45. Именно 
сюда и станет писать письма с 
фронта отец семейства. А пока 
мирных дел для него нашлось 
достаточно много. Сапожники 
всегда в дефиците там, где на-
селение растет не по месяцам 
и даже не неделям, а по дням. В 
Кривой Рог за сутки прибывали 
тысячи завербованных. Степану 
Маркозьяну удалось целую ар-
тель организовать по пошиву и 
ремонту обуви. Заказов сразу на 
весь месяц! Готовую продукцию 
возами вывозили. Председате-
лю артели пришлось даже об-
ращаться на городскую биржу 
труда. Именно туда шли тысячи 
и тысячи приезжих в поисках 
работы в чужом городе. 

Кривой Рог тогда многих при-
ютил. Умельцев шить обувь на 
бирже находили. На строитель-
стве цехов завода «Криворож-
сталь» и многочисленных шахт 
требовались в основном сапоги. 
Заказы росли. Артельщика Сте-
пана Маркозьяна признавали 
даже ударником труда. В 30х 
это звание ценилось и почита-
лось. А вот и счастье, простое, 
житейское. Семья в Кривом Роге 
пополнилась. У Виктории и Сте-
пана родилось двое ребят – Петр 
и Игнат. Бывало, наморится, на-
трудится в мастерской, а дома 
подхватит малышей на руки и 
так ходит то по двору, то по ком-
нате. Так отец спину расправлял. 
Радость в доме, детский смех. 

Они росли. Все бы хорошо, 
если бы не зловещий вос-
ход солнца 22 июня 1941 
года. Ближе к обеду радио 
сообщило о вероломном напа-
дении фашистской Германии на 
Советский Союз.

Все сразу же переменилось. 
Мирную жизнь грубо затоптали 
будни войны. Степана Петро-
вича Маркозьяна вызвали было 
в райвоенкомат. Врачи осмо-
трели, на комиссии проверили 
анкетные данные. Словом, из 
19051907 годов рождения реши-
ли никого пока под ружье не ста-
вить. К тому же, у Степана Мар-
козьяна сердце пошаливало. Тем 
временем он продолжал шить 
сапоги. Теперь уже для действу-
ющей армии. Она, к сожалению, 
не сумела сдержать противника. 
Танки с крестами вошли в Кри-
вой Рог практически без боя. Так 
Степан Маркозьян и оказался 
в оккупации. Ему приходилось 
скрываться от полиции, жандар-
мерии и облав. Он так ни одного 
гвоздя и не забил в каблук сапо-
га, который должен был носить 
немец с автоматом. Тайно кому 
из горожан подошьет, кому – но-
вую обувь смастерит. Тем и пе-
ребивался с семьей. И так все те 

черные годы, месяцы, недели и 
дни, когда Кривой Рог находился 
в руках захватчиков. Их изгнали 
в конце февраля 1944 года.

И вот новая тревога на подво-
рье Маркозьянов. Почти сразу 
появились представители поле-
вого военкомата. Те брали всех, 
кто мог еще носить оружие. Так 
и Степан Маркозьян оказался 
мобилизованным. Обычно ново-
бранцевкриворожан зачисляли 
в полки и дивизии 3го Украин-

ского фронта. Онто и принес 
свободу нашему городу. Степа-
на Маркозьяна зачислили крас-
ноармейцем 1010 стрелкового 
полка 266 Артемовской Красно
знаменной стрелковой дивизии 
1го Белорусского фронта. Со-
всем недавно его принял под 
свое командование маршал Жу-
ков. Фронт как раз выходил на 
просторы Белоруссии. 

Красноармеец Маркозьян 
воевал в отделении младшего 
сержанта Фаддея Филипповича 
Онуфриенко. Позади остались 
края аистов и болот, скрылась 
синева белорусского Полесья. 
Выручая союзников, Красная 
Армия начала раньше времени 
стратегическое наступление в 
направлении Одера. Стоял ян-
варь 1945 года. Страшные бои 
разгорелись на берегах реки. На 
пути к Берлину больше не будет 
серьезных водных преград. Вот 
почему гитлеровцы цеплялись  
за эти берега. Здесь армянин из 
Кривого Рога получил тяжелое 
ранение. Рядом упал и коман-
дир отделения младший сержант 

Онуфриенко. Четверо суток вра-
чи боролись за их жизнь. Они 
умерли от ран в один и тот же 
день. Случилось это в прифрон-
товом госпитале в г. Нойдамм 
Бранденбургской провинции. 
Освободителей похоронили на 
городском кладбище. Теперь это 
польский город Дембно. О мес-
те захоронения криворожани-
на сообщили нам следопыты из 
Москвы Виктор Нечаев и Степан 
Калинин. В семье сохранилось 
несколько фотографий отца. Сын 
Игнат передал их нам. Все пу-
бликуем. Большинство впервые. 
Было много фронтовых писем от 
родного человека. К сожалению, 
они не сохранились. Только одно 
дошло до наших дней. Оно напи-
сано 8 мая 1944 года. Ровно за год 
до Победы, до которой Степан 
Петрович Маркозьян не дожил. 
Понятно, что солдат писал пись-
мо не за привычным столом, а, 
наверняка, в окопе или блинда-
же. Все, что удалось разобрать, 
подаем без сокращений:

«Здравствуйте, мои доро-
гие мамаша, Виктория, Ника и 
славные мои Петик и Игнатик.

Первым долгом сообщаю, что 
я жив и здоров, дорогие мои. 
Числа  16го писал вам письмо, 
надеюсь, его получили. Если вы 
мне писали, то оно могло не до-
йти, так как нахожусь в другом 
месте. Адрес такой: полевая по-
чта 43 193Р.

На этом пока заканчиваю пи-
сать. Всех целую крепкокрепко. 
Извините, что писал мало. Еще 
раз целую детей. 08.05.1944 г.»

В 70х годах Виктория Игна-
тьевна вместе с сыновьями по-
сетила могилу мужа. Вот таким 
он был, сын четырех народов, 
геройосвободитель, простой са-
пожник из Кривого Рога. По на-
циональности армянин, родился 
в аджарских горах, дети его по-
явились в украинском Кривом 
Роге, а сам лежит за польской Ви-
слой. Вечная память.

Эстафета семейного подвига

С.П. Маркозьян

Страницу подготовил Владимир БУХТИЯРОВ, тел.: 097-2801876

П.С. Маркозьян
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Курси валют
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6 0 0.00
5 5 4178.00
4 167 175.00
3 3163 15.00
2 23855 6.00

номер розіграшу 1234
виграшні номери 2.02.2013
джек-пот 10 100 000.00

ДЖЕК ПОТ
наступного
розіграшу

10 300 000 гривень

Лотерея

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.

   6.02.2013      7.02.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ
ПРОГНОЗ
по Кривому Рогу
6-7 лютого

Магнітні бурі

Погода
ХМАРНО, ОПАДИ

За даними Українського 
гідрометцентру, у п’ятницю 
очікується хмарна погода. 
Можливі опади. Температу
ра вночі до 5 градусів тепла, 
вдень до 10 градусів тепла.
Вітер південнозахідний, 
35 м/сек. Атмосферний тиск 
756…758 мм рт. ст.  

Посміхніться
Ховають електрика. З на

товпу:
– Охохох.... Адже такий 

молодий ще. Скільки йому 
стукнуло?

– 220!

Долар Рубль Евро

Курс НБУ 799,30 26,71 1083,2114

УкрСиббанк
811,0 26,40 1083,00

816,00 27,30 1108,00

ПриватБанк
811,00 26,60 1082,00
816,00 27,40 1110,00

Промінвест-
банк

811,10 26,50 1086,00
815,90 27,20 1110,00

Райффайзен 
Банк Аваль

811,00 26,40 1085,00
816,00 27,40 1125,00

Форум
809,00 26,70 1070,00
815,20 27,80 1106,00

Південком-
банк

812,50 25,30 1090,00
815,50 27,30 1110,00

Укрексімбанк
812,00 26,60 1087,00
815,00 27,10 1105,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

5 6 13 30 33 44

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

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

Вісім коліс 
для повного щастя
У велосипеда їх два, в автомобіля – чотири, 
а в роликів – двічі по чотири. Чотирирічно-
му Дані взути й застібнути свої «вісім коліс» 
поки що допомагають старші. Зате щойно клац-
не остання застібка – хлопчика не впізнати.

Шістнадцятирічний Артур – 
тренер, який навчає малого їзди
ти на роликах, – переконує: по
ставити «на колеса» маленьких 
дітей значно легше, ніж розум
них і поміркованих дорослих.

Надворі зимно і трохи сні
жить, дороги обмерзли, що й 
асфальту не видно, а діти після 
уроків дістають «ковзани на ко
лесах» і прямують у ролершколу. 
Навідатися сюди вирішив і «ЧГ».

…Сходинки ведуть униз, на 
стінах – плакати з ролерами, за
прошення на ролердискотеку і 
величезні малюнки.

– Це ми самі все тут оформ
лювали, – показує на «настінний 
живопис» Артур Чумак. Десь по
руч чути дитячі голоси і дзиж
чання маленьких коліс. У роздя
гальні майорять яскраві дитячі 
курточки – значить, відвідувачів 
уже багацько. На «паркеті» ка
таються і малі діти, і старші, і 
підлітки. Стати на ролики тут 
можуть і дорослі. Виявляється, 
за вісьмома колесами ховаєть
ся безліч різних можливостей. 
Взувши ці колеса, можна не тіль
ки кататися тудисюди.

– Можна грати в настільний 
теніс, баскетбол, хокей, танцюва
ти (ми, наприклад, влаштували 
новорічну дискотеку на роликах) 
і виписувати кренделі, – комен
тує Іра Кушнарчук, яка тут за 
організатора. – Діти всі канікули 
сюди приходили.

– Беруть з собою «тормозки», 
розігрівають, бо проводять тут 
багато часу, – вступає в розмову 
Вікторія Самохіна. Вони з чоло
віком Ігорем – одні з тих, хто ор
ганізував цю школу. – Це не про
сто спорт, це мистецтво, це живе 
спілкування. Місто нам допома
гає, підтримує, запрошує на різні 
заходи, за що вдячні, зокрема, 
спортивному комітету виконко
му міської ради. У Кривому Розі 
наші ролери виступали на День 
незалежності, на різних фестива
лях. Яскраві враження у дітей за
лишилися після участі в проекті 
«Майданс».

Сьогодні, коли  вуличне «по
ганяймо м’яча» з руховою актив
ністю та веселощами, на жаль, 
для багатьох школярів зміню
ється на «гоу в кс» із багатого
динним сидінням біля монітора 
комп’ютера, дуже важливо заці
кавити дитину спортом чи вза
галі якимось рухливим хобі. Так 
подумали батьки ролерів та ви
рішили орендувати приміщення 
для ролершколи.

– Знайшли це приміщення, 
привели його до ладу, постелили 
лінолеум, – веде далі мову Вікто
рія. Її десятилітня донька Юля 

цього літа якраз стала на 
ролики. – За тим придба
ли і баскетбольний кошик, 
м’яч…

Ролики 
від роликів різняться

Доки вона розповідає, на 
«паркеті», чи то пак на лінолеумі, 
«учні» ролершколи показують 
свою майстерність. Філігранно, 
майже ювелірно об’їжджають 
конуси в режимі слалому, стри
бають через жердину, виписують 
на підлозі якісь фігури… Щоб 
опанувати ці вісім коліщаток, 
треба впасти потрібну кількість 
разів, жартують ролери.

– До вищого пілотажу нам ще 
далеко, – усміхається студент 
Вік тор Камінскас, який тут теж за 
тренера. – Трюки ми підглядаємо 
в Інтернеті. Фактично, вигадати 
щось нове надзвичайно важко – 
усе, що можна було, вже, здаєть
ся, придумали.

Це тільки на погляд новачка 
і непосвяченого в такий вид до
звілля здається, що всі ролики 
однакові. Ні. Їх вибирають з огля
ду на те, як вони потім будуть 
використовуватися. Є дитячі, є 
– для фітнесу, є – для слалому та 
для агресивного катання, є на
віть спеціальні для хокею… Про 
особливості догляду за такими 
«чобітками» розповідає Віктор:

– Потребують ласки та уваги 
– без цього ніяк. В основному, 
доглядати доведеться за підшип
никами та колесами. Це те, що 
постійно потребує заміни. Якщо 
кататися вулицями, то одного 
комплекту коліс вистачить на 
три місяці літа.

–  Звісно, все залежить від 
якості коліс. Якщо пластмасові, 
то, самі розумієте, далеко на них 

не поїдеш, тож вибирати кра
ще силіконові, – додає Артур.

Як і будьяке спортивне 
знаряддя, хороші ролики влі
тають у копійку. Хлопці зізна
ються: свої ролики придбали 
за 1800 гривень.

Докотилися
Офіційна презентація пер

ших роликових ковзанів від
булася в 1760 році. Їх винахід

ником був ЖанЖозеф Мерлін. 
Колеса на цих роликах були ме
талевими. Хоча й до цього роли
кові ковзани вже існували. Так, 
деякі свідчення говорять про те, 
що один з акторів у Лондоні ще 
у 18 столітті причепив невелич
кі колеса до звичайних ковзанів, 
аби зімітувати катання на льоду 
на театральній сцені. А японці 
переконані: ще давніше ніндзя 
використовували черевики на 
бамбукових коліщатках, щоб 
швидше пересуватися. Сьогодні 
ж ролики – це не тільки швид
кість і мобільність, а й цілий 
стиль життя. У багатьох мегапо
лісах по всьому світу ролики – 
це екологічний транспорт, адже 
він допомагає уникнути заторів, 
тримає тебе в тонусі і просто да
рує гарний настрій.  Докотилося 
розуміння цього і до нашої кра
їни.

– Ми здивувалися, коли нам 
сказали, що у великих містах, як, 
скажімо, Москва, люди їдуть на 
роботу чи на навчання на роли
ках, – веде мову Ігор Самохін. – А 
й дійсно – так  можна спуститися 
в метро, чого не зробиш з вело
сипедом. Це дуже динамічний 
спорт: енергозатрати високі, а 
навантаження на серце – міні
мальне. Єдине, що треба, – укрі
плювати суглоби та сухожилля.  
Щоб уникнути травм, діти спо
чатку роблять розминку. Ідея ор
ганізувати ролершколу виникла 
через те, що набралося багато 
ролерів, дітям цей вид дозвілля 
подобається. Ось минулого року 
на базі КЗСШ №4 відбувся пер

ший зліт криворізьких ролерів. 
Тоді нас активно підтримав ди
ректор школи Максим Новіков. 
Після зльоту з’явилися в нас нові 
яскраві ролери. Нині вже є ко
манда, ми спілкуємося з феде
раціями інших міст. Більше того 
– віднедавна існує і Криворізька 
федерація ролерів.

Визнання ролерського руху на 
офіційному рівні надзвичайно 
важливе. Після першого зльоту 
з’явилося багато яскравих «зі
рок».

– Налагоджуємо контакти з 
Всеукраїнською федерацією ро
лерів. Найголовніше – це органі
зація власних змагань у Кривому 
Розі, а також – виїзд в інші міс
та, – продовжує Ігор. – У роликів 
– великі переваги. Це не тільки 
спорт. Хоча якщо підходити до 
роликів так, то це спорт дуже 
важкий. Крім того, це ще й шоу. 
Це красиво.

Ролики люблять рівний ас
фальт. Тому, щоб гарно кататися 
на них, потрібні гарні дороги.

 – Зазвичай катаємося біля 
пам’ятника козаку Рогу, біля 
«Сонячної галереї» чи навпроти 
стадіону «Металург». Коли там 
ролерів збирається багато, то 
перехожі, буває, просто зупиня
ються, щоб подивитися. І це дуже 
приємно, – визнають шануваль
ники ролерспорту.

Дівчатам, які натхненно пі
клуються про фігуру, не буде 
зайвим замислитися. Адже, за 
підрахунками медиків, навіть 
повільне катання «спалює» 400 
калорій на годину, а швидке 
– 900. Це при тому, що година 
аеробіки «з’їсть» максимум 600 
калорій, велосипед – 450, а теніс 
– 550 щонайбільше.

Не боятися вставати, якщо 
впадеш, – ось чого насамперед, 
на думку тринадцятирічного 
Максима, вчать ролики людину. 
А ще – спонукають більше часу 
проводити на свіжому повітрі, 
дають відчуття польоту та воло
діння тілом.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА
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