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АНОНС

 Закінчення на 3 стор.  
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Криворізький міський голова
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Кривий Ріг  
05.04.2013                   №93-р

Про скликання  
ХХХІІІ сесії міської 
ради VI скликання
Відповідно до Регламенту місь-

кої ради, затвердженого рішенням 
міської ради від 30.11.2010 №7, ке-
руючись Законом України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні»:

1. Скликати ХХХІІІ сесію міської 
ради VI скликання.

2. Провести в сесійній залі місь-
кої ради (пл. Радянська, 1):

– спільне засідання постійних 
комісій – 19 квітня 2013 року о 
9.00;

– пленарне засідання – 24 квіт-
ня 2013 року о 9.00.

3. Унести на розгляд питання:
– урегулювання земельних від-

носин;
– інші.

Міський голова       Ю. Вілкул

З робочим візитом

Обласна влада сприяє  
розвитку Кривбасу

Пряма лінія «ЧГ»
За новим 
Кримінальним 
кодексом
У середу, 10 квітня, 
на прямому зв’язку 
з читачами 
заступник начальника  
Головного управління  
МВС України 
в Дніпропетровській  
області – начальник Криворізького 
міського управління міліції 
полковник С. В. Шматов.

Сергій Володимирович розповість, як міліція 
ось уже більше 4 місяців працює за новим Кри-
мінальним процесуальним кодексом України, як 
бореться з корупцією та хабарництвом, іншими 
ганебними явищами в суспільстві. Отож, телефо-
нуйте головному міліціонеру міста з 13.00 до 
15.00 за номером 92-84-09.

За цим же телефоном можете адресува-
ти запитання і раніше, їх прийме і передасть 
Сергію Шматову журналіст «ЧГ» Микола Кра-
маренко.

Офіційно Акція «Червоного гірника»

«Озеленимо і впорядкуємо  
рідне Криворіжжя»
 Спасибі, спасибі, дорогі криворіжці, за підтримку 
нашого журналістського починання – акції 
«Озеленимо і впорядкуємо рідне Криворіжжя»! 

Маленькі та великі колекти-
ви міста щодня приєднуються до 
традиційної мас-медійної вес-
няної толоки, яка розпочнеться в 
четвер, 11 квітня, о 10.00. Уявіть 
собі, що бажаючих взяти участь у 
ній вже понад тисячу.

– Мені особливо приємно 
відзначити, що наш заклик по-
чули і підставляють плече в цій 
благородній справі давні друзі 
– голови Саксаганської, Тернів-
ської, Криворізької районних рад 
Валерій Беззубченко, Володимир 
Терьохін та Володимир Мельник, 
– говорить організатор екологіч-
ної акції, журналіст «Червоного 
гірника» Микола Крамаренко. – 
Це означає, що «чистий четвер» 
буде ще більш організованим, а 

обсяги виконаних робіт – значні-
шими. Важко переоцінити і вклад 
у нашу загальну справу началь-
ника відділу Державтоінспекції 
у Кривому Розі полковника Ми-
коли Панченка, котрий дбає про 
забезпечення транспортом, ке-
рівника ДП «Криворізьке лісове 
господарство» Сергія Цикалова 
– допомагає з виділенням са-
джанців, в.о. ректора Криворізь-
кого національного університету 
Миколи Ступніка та сумлінних 
студентів цього вишу, багатьох 
інших керівників. Ви справжні 
патріоти міста!

 До речі, такими побажали 
бути й цигани з Довгинцевого на 
чолі зі своїм пастором церкви 
«Скінія» Станіславом Павленко-
вим. Понад 20 її прихожан ві-
зьмуть участь в акції.

 Нагадуємо, працювати будемо 
на територіях, які стали знаковими 
для Криворіжжя: у 32-гектарному 
мальовничому, але вкрай занед-
баному парку «Веселі Терни», по-
близу святого для кожного жителя 
краю місця – кургану Могила-Ба-
ба, звідки починалося визволення 
Криворіжжя від німецько-фа-
шистських окупантів 82-м стрі-
лецьким корпусом, і на правому 
березі річки Саксагань, де знахо-
диться геологічна пам’ятка приро-
ди «Виходи амфіболітів».

 Усіх, хто щиро бажає приєднатися до благородної справи,  
запрошуємо телефонувати до штабу журналістської акції  

за номерами: 92-84-09, 097-69-15-727.
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Вартість передплати «Червоного гірника» з урахуванням поштових послуг по доставці та прийому передплати:

Телефони для довідок з передплати: міського поштамту – 92-43-41, редакції «Червоного гірника» – 92-81-60

ЗВИЧАЙНА, індекс 37385:

на 3 місяці 40,20 грн.,

на півроку 78,75 грн.,

на 8 місяців 105,50 грн.

ПІЛЬГОВА, індекс 61621
(для інвалідів усіх груп і категорій, для чорнобильців, 
а також для учасників війни та пенсіонерів):

на 3 місяці 37,20 грн.,
на півроку 72,75 грн.,
на 8 місяців 97,50 грн.

ВІДОМЧА, індекс 37386
(для підприємств, установ 
та організацій):

на 3 місяці 46,80 грн.,
на півроку 91,95 грн.,
на 8 місяців 123,10 грн.

Передплата на

 
не закінчується 

ніколи! ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ НА «ЧГ» МОЖНА В КОЖНОМУ ПОШТОВОМУ ВІДДІЛЕННІ

Подробиці
Незабутні

Місто пам’ятає і пам’ятатиме  
про визначного дипломата  
Геннадія Удовенка 
Міський голова Юрій Вілкул зустрівся з 
родиною померлого в лютому визначного 
українського політика і дипломата Геннадія  
Удовенка – рідною сестрою Вікторією, 
близькими родичами, які проживають у 
Кривому Розі. Юрій Григорович особисто знав 
нашого знаменитого земляка і багато років 
спілкувався з ним. 

- Ще раз висловлюю вам щире співчуття у зв’язку з 
втратою рідної людини, – сказав, зокрема, мер. - Це ве-
лика втрата для всієї України. Міська рада,  я особисто 
подбаємо, аби пам’ять про Геннадія Йосиповича була 
увіковічена в нашому місті. Адже він гідно представляв  
Кривий Ріг, нашу державу, перебуваючи на всіх поса-
дах - міністра закордонних справ України, голови 52-ї 
сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних На-
цій, інших.    

 Вікторія Йосипівна поділилася щемливими спога-
дами про брата.

 - Як би далеко від Кривого Рогу не працював Гена, 
він завжди линув думками до рідного міста, цікавив-
ся, як воно розвивається, а коли випадала перша-ліп-
ша нагода, приїздив додому... 

  Треба сказати, що найчастіше до нашого міста 
Геннадій Йосипович приїздив, коли був народним де-
путатом України та головою Народного руху України 
після смерті В’ячеслава Чорновола. Криворіжці радо 
його зустрічали, спілкування тривало годинами. 

  Від родини Геннадія Удовенка надійшла пропози-
ція щодо встановлення пам’ятної дошки на будинку, в 
якому проживав наш знаменитий земляк.

  Вікторія Йосипівна передала міському голові 
Юрію Вілкулу написану Геннадієм Удовенком книгу з 
дарчим написом, зробленим ще за життя, а також  по-
просила передати такий же примірник ексклюзивно-
го видання Віце-прем’єр-міністру України Олексан-
дру Вілкулу.

Міський голова вручив родичам  Геннадія Удовен-
ка гарний фотоальбом про Кривий Ріг.   

Микола КРАМАРЕНКО.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА 

Новини країни та регіону
«Укрпошта» розширює  
«Єдине вікно»

«Уряд проводить системну роботу щодо спрощення процедури отри-
мання громадянами та бізнесом адміністративних послуг. У тому числі 
це стосується проекту «Укрпошти», завдяки якому громадяни мають мож-
ливість за принципом «єдиного вікна» отримати низку адміністративних 
послуг через відділення поштового зв’язку», – сказав Віце-прем’єр-міністр 
України Олександр Вілкул під час презентації проекту «Адміністративні 
послуги: спрощений доступ через пошту» на Дніпропетровщині.

Зокрема, цей проект вже реалізується в усіх відділеннях поштового 
зв’язку Дніпропетровській області. Також на основі британського досвіду 
він впроваджений у Львівській (6 відділень), Закарпатській (4 відділен-
ня), Сумській (1 відділення) й Одеській (5 відділень) областях.

«Ця робота буде продовжена і масштабована на всю Україну. Із кінця 
травня у більш ніж 1 тисячі відділень «Укрпошти» буде надаватися більше 
100 видів адмінпослуг. Згодом громадяни зможуть отримувати адмінпослуги 
у всіх 14000 поштових відділеннях України», – сказав Олександр Вілкул.

Заборгованість по зарплаті 
зменшується

Систематичне скорочення заборгованості із заробітної плати на 
Дніпропетровщині є одним з пріоритетів діяльності обласної влади.

 За два місяці 2013 року заборгованість із заробітної плати по підпри-
ємствах, що припинили свою діяльність, скоротилася на 63 %, що становить 
1,2 млн грн. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміні-
страції Дмитро Колєсніков під час селекторної наради з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати. Нарада пройшла під головуванням 
Віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула. Також губернатор по-
відомив, що за два місяці 2013 року на діючих підприємствах заборгова-
ність із заробітної плати скорочена на 233 тис. грн, або на 7,3%.

Алея Олімпійської слави
На Дніпропетровщині за ініціативи губернатора Дмитра Колєсні-

кова була започаткована символічна Алея Олімпійської слави.
Вона знаходиться на території Дніпропетровського вищого училища 

фізичної культури. Тут будуть висаджувати дерева спортсмени з Дніпро-
петровщини, якими пишається область та вся країна, – призери Олімпій-
ських ігор. Перші 5 дерев на Алеї висадили чемпіонки ХХХ Олімпійських 
ігор 2012 року з академічного веслування Яна Дементьєва, Катерина 
Тарасенко, Анастасія Коженкова та їх тренер Дина Міфтахутдинова.

Власне житло для сотень родин
Наприкінці квітня у Новомосковську буде відкрито переший у цьо-

му році будинок, збудований в рамках програми «Доступне житло».
Вже влітку буде відкрито другий будинок – у Дніпропетровську, ще 

один будинок в обласному центрі буде збудований до кінця року на 
житловому масиві Лівобережний. Загалом у програмі «Доступне житло» 
беруть участь 10 будинків. Цього року в рамках цієї програми на Дніпро-
петровщині близько 370 родин зможуть придбати квартири. Про це по-
відомив губернатор Дмитро Колєсніков під час наради щодо реалізації 
на Дніпропетровщині Соціальної Ініціативи Президента України Віктора 
Януковича «Доступне житло».

Профорієнтація

Ярмарок вакансій в обласному центрі
На минулому тижні у Національному центрі аерокосмічної 
освіти молоді, що у Дніпропетровську, проходила  
ХІІ виставка «Освіта. Кар’єра. Суспільство». Засновннками 
незмінно виступили управління освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
та журнал «Сучасна освіта».

Виставку урочисто відкрив 
голова Дніпропетровської обл-
держадміністрації Дмитро Ко-
лєсніков. Губернатор без поспіху 
уважно оглянув експозиції, вия-
вив бажання взяти участь у кіль-
кох майстер-класах. Особливо 
Дмитру Валерійовичу припало 
до душі опанування майстер-
ності штукатура, досвідчені на-
ставники одразу розпізнали у 
його руках талант до «тонкої» 
роботи і вишуканий смак. 

Метою щорічного форуму є 
забезпечити випускникам шкіл 

стартовий майданчик у здо-
бутті спеціальності. Цьогоріч 
свої презентації розгорнули 
півсотні вузів, профтехучилищ, 
коледжів, навчальних центрів 
Дніпропетровщини та сусідніх 
регіонів. Вичерпна інформація 
надавалась щодо форм начан-
ня, перспектив певної професії, 
можливостей фахового зростан-
ня. Організатори потурбувались 
забезпечити доставку автобуса-
ми школярів з усіх, навіть най-
віддаленіших куточків облас-
ті. Захід відвідало понад п’ять 

тисяч юних, кому настала пора 
обирати професію, – вочевидь, 
кожен почерпнув тут для себе 
щось нове й корисне.

Інтерв’ю із генеральним ди-
ректором Національного центру 

аерокосмічної освіти молоді Ві-
ктором Хуторним читайте в од-
ному з наступних номерів «Чер-
воного гірника»

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото 
Олександра ПОРТНЯГІНА   

Справи комунальні

Ліфти – до роботи
Нині в місті з різних причин простоює близько трьох десятків ліфтів, зупинених через 
технічний стан. Підприємство «Промліфт», яке займається їх обслуговуванням, обіцяє до 
кінця місяця дві третини з них запустити.

– Запустити необхідно всі підйомні кабінки, розташова-
ні у житлових багатоповерхівках, - переконаний заступник 
міського голови Костянтин Бєліков. – Бо далі нас очікують 
численні травневі свята, зокрема – особливо значущий для 
всіх День Перемоги. Тож ветерани повинні мати змогу ви-
йти з квартири на горішньому поверсі, зустрітись із своїми 

однополчанами чи просто покласти квітку до підніжжя 
пам’ятника тим, з ким поруч воювали. Відтак, необхідно до-
класти максимум зусиль для того, аби до кінця квітня від-
новити кожен із непрацюючих ліфтів, не допускаючи при 
цьому зупинок інших.

Е. МІСЦЕВИЙ

До уваги суб’єктів  
господарювання!

На виконання заходів Програми 
розвитку малого й середнього під-
приємництва в місті на 2013-2014 
роки, затвердженої рішенням місь-
кої ради від 28.12.2012 №1577, 
управлінням розвитку підприємни-
цтва виконкому міськради будуть 
проведені семінари на тему: «Ак-
туальні питання ведення бізнесу у 
2013 році».

 Запрошуємо всіх бажаючих 
взяти участь у зазначених заходах, 
які відбудуться 12.04.2013 у викон-
комах Довгинцівської районної в 
місті ради (зала засідань) об 11.00, 
Жовтневої районної у місті ради 
(зала засідань) о 14.00.

За більш детальною інформаці-
єю звертатись до управління роз-
витку підприємництва виконкому 
міськради (каб. 512) або за телефо-
ном 92-25-89.

Управління розвитку  
підприємництва виконкому 

міської ради

Офіційно
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Обласна влада сприяє розвитку Кривбасу
На минулому тижні у Кривому Розі з робочим візитом побував 
голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Ко-
лєсніков. Він ознайомився з роботою ряду соціально значимих 
об'єктів та зустрівся з активом підприємницької громадськості.
Криворізька вода за європейськи-
ми нормативами

На Карачунівському водопровідному 
комплексі підприємства «Кривбаспром-
водопостачання» розпочинається третій, 
останній етап реконструкції. Про це роз-
повів його генеральний директор Олек-
сандр Донець під час виїзної наради, яку 
проводив на комплексі губернатор Дні-
пропетровщини Дмитро Колєсніков за 
участю міського голови Юрія Вілкула.

У рамках третього й останнього ета-
пу реконструкції передбачено створити 
технологічний комплекс з розділення 
фаз осадів, в якому буде застосовуватись 
інноваційна, так звана «безстічна» схема 
очищення. Вона дозволить освітлювати 
технологічні води й повертати їх на по-
чаток очисних споруд, а осад ущільнюва-
ти та зневоднювати. У подальшому осад 
у сухому вигляді, як це прийнято в євро-
пейських країнах, можна використовува-
ти при асфальтуванні доріг, при укладенні 
фундаментів та в інших цілях.

– Треба максимально пришвидши-
ти проведення необхідних тендерних 
та інших процедур, пов’язаних з рекон-
струкцією комплексу, – дав доручення 
губернатор. – Щоб робота розпочалась і 
проводилась не тільки швидко, а й на ви-
сокому якісному рівні. І я постійно маю 
бути в курсі проведення робіт на цьому 
дуже значущому об’єкті.

Для нинішнього етапу реконструкції з 
обласного бюджету вже виділено 8 млн. 
грн., а повне завершення всіх передба-
чених обсягів заплановано на 2014 рік. 
Загальна кошторисна вартість робіт з ви-
конання третього етапу складає 25 млн. 
грн. Варто додати, що впродовж 2010-2012 
років уже було здійснено перші два етапи 
реконструкції, які дозволили розпоча-
ти роботи з подачі освітленої промивної 
води в голову очисних споруд і завдяки 
яким було впроваджено сучасні технології 
очистки оборотної води, спрямовані на її 
освітлення, вилучення осаду та передачу 
на коагуляційну обробку. Також заверше-
но реконструкцію діючих та будівництво 
нових споруд реагентного господарства 
для вводу реагентів в технологію оборот-
ної системи промивних вод. Вартість ро-
біт, виконаних під час реалізації перших 
двох етапів, склала понад 26 млн. грн. 
Загалом до складу ДПП «Кривбаспромво-
допостачання» входять 5 водосховищ за-
гальним об’ємом 437 млн. м3, канал «Дні-
про – Кривий Ріг» довжиною 42 км, три 
комплекси очисних водопровідних спо-
руд продуктивністю більш як 1 млн. м3 на 
добу, 34 водонасосні станції та майже 640 
км магістральних водогонів.

– Реконструкція Карачунівського водо-
провідного комплексу – це один зі страте-
гічних проектів для всієї Дніпропетров-
щини, – зазначив у коментарі для преси  
Д. Колєсніков. – Це підприємство – єди-
ний виробник води у Криворізькому регі-
оні, що постачає питну й технічну воду на-
селенню та промисловим підприємствам 
Кривбасу, а також кількох прилеглих до 
нього районів. Повна модернізація комп-
лексу має довести рівень очистки води до 
найвищих, прийнятних в Європі норм і 
стандартів. Впровадження проекту дозво-
лить не тільки суттєво поліпшити якість 
питної води, а й зменшити втрати в систе-
мі водопідготовки, поліпшити екологічну 
ситуацію в регіоні. Зокрема, буде повніс-
тю припинено скид забрудненої води до 
Карачунівського водосховища та до річки 
Інгулець.

Другим об’єктом губернаторського ві-
зиту став парк імені Газети «Правда», де 
нині тривають роботи з його реконструк-
ції. Д. Колєсніков не тільки вислухав пояс-

нення з цього приводу голови Централь-
но-Міської районної у місті ради Ірини 
Салтовської, а й особисто доклав рук до 
паркового благоустрою, посадивши на 
алеї почесних гостей молоденьку ялинку 
та міцненького дубка. А також закликав 
усіх городян приєднатись до роботи з на-
ведення ладу на криворізькій землі.

Оновлення швидкісного триватиме
Під час робочого візиту до Кривого 

Рогу губернатор побував на КП «Швидкіс-
ний трамвай». Дмитро Колєсніков оглянув 
два капітально відремонтовані вагони та 
здійснив поїздку від трамвайного депо до 
2-ї міської лікарні.

Голова облдержадміністрації зазначив, 
що швидкісний трамвай – це один із най-
зручніших видів громадського транспор-
ту у Кривому Розі. Лише минулого року 
цим видом транспорту було перевезено 
більше 60 мільйонів пасажирів.

«Саме тому особлива увага влади на-
правлена на оновлення рухомого складу 
трамвайного депо, а також реконструкцію 
дорожнього полотна та електричних ме-
реж. Зокрема, минулого року було капі-
тально реконструйовано дорожнє полот-
но швидкісного трамваю вздовж всього 
проспекту Південний, виведено на марш-
рут нові вагони. Сьогодні ми запускаємо 
ще 2 вагони швидкісного трамваю. І онов-
лення парку буде продовжено», – сказав 
Дмитро Колєсніков.

Центр реабілітації 
розширюватимуть

Губернатор Дмитро Колєсніков відві-
дав Центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів.

У цьому закладі надають допомогу 
маленьким пацієнтам з ураженням цен-
тральної нервової системи та дитячим 
церебральним паралічем. Керівник об-
ласті ознайомився з роботою центру та 
перспективами його подальшого розви-
тку. Губернатор доручив розглянути мож-
ливість початку реконструкції наданої під 
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалі-
дів більшої будівлі у другому півріччі 2013 
року. Таким чином, перене-
сення Центру до неї дозво-
лить спеціалістам приймати 
вдвічі більше пацієнтів, ніж 
зараз, та розширити спектр 
послуг.

Дмитро Колєсніков на-
голосив на тому, що нові 
соціальні ініціативи Пре-
зидента України Віктора 
Федоровича Януковича 
«Діти – майбутнє України» 
спрямовані на підтримку 
та розвиток підростаючого 
покоління. Особлива увага у 
них приділяється дітям-ін-
валідам – забезпеченню їх 
необхідним лікуванням та 

засобами реабілітації, підвищенню мате-
ріальної допомоги для сімей, що вихову-
ють таких дітей, тощо.

«Рівень турботи про дітей з особливи-
ми потребами, ставлення до них – показ-
ник людяності та рівня розвитку суспіль-
ства, – зауважив Дмитро Колєсніков. – Ці 
діти та їхні батьки не повинні залишатися 
зі своїми проблемами наодинці. У нових 
соціальних ініціативах Президента Укра-
їни передбачено створення системи, яка 
дозволить таким дітям вести повноцінне 
життя та розвиватися».

Директор Центру соціальної реабілі-
тації дітей-інвалідів Кривого Рогу Наталя 
Дігтяр каже, що завдяки комплекс-
ному підходу до реабілітації, який 
застосовується в Центрі, його фа-
хівці отримують реальні позитивні 
результати своєї роботи. «Навіть 
діти з патологією починають краще 
розвиватися: покращується їх рухо-
ва активність, вони починають роз-
мовляти. Такі навіть невеликі досяг-
нення наших особливих пацієнтів 
– великий крок вперед для них та їх 
батьків», – зазначила вона.

Приклад всій країні – 
створення інвестиційного 
клімату

 Перебуваючи з робочою поїзд-
кою у Кривому Розі, голова Дніпро-
петровської обласної державної 
адміністрації Дмитро Колєсніков 
познайомився з роботою Криворізь-
кого муніципального центру послуг, 
який сьогодні кращий в Україні, є 
мультимедійним офісом європей-
ського рівня, в якому створені спри-
ятливі умови для підтримки бізнесу, при-
йому громадян.

 Після цього губернатор і міський голо-
ва Юрій Вілкул провели зустріч за круглим 
столом з підприємцями Кривого Рогу – 
членами міської ради з питань підприєм-
ництва.

 У вступному слові мер міста наголосив, 
що виконком міської ради тісно працює з 
підприємцями, але потрібні зміни в зако-
нодавстві для кращого розвитку продук-

тивних сил в економіці, як у регіону, так 
і держави.

– До Верховної Ради України ми вже 
направили пропозиції щодо змін в 4 зако-
нах для поліпшення розвитку підприєм-
ництва в Україні, – сказав, зокрема, Юрій 
Григорович.

 Дмитро Колєсніков у свою чергу пові-
домив, що урядом підготовлено пакет за-
конопроектів із розвитку бізнесу в Україні 
і вже в квітні парламент має їх прийняти. 
І що в цілому за останні роки на держав-
ному рівні зроблено чимало кроків для 
дебюрократизації бізнесу та створення 
сприятливого інвестиційного клімату.

– Чинності набрав Закон України «Про 
адміністративні послуги», який визна-
чив і спростив порядок їх надання, – по-
відомив він. – А в одному із поданих до 
Верховної Ради України законопроектів 
йдеться про посилення відповідальності 
органів влади за порушення галузевого 
законодавства. Щодо області. У Дніпро-
петровську ми створили інвестиційне 
агентство, і кожний з бізнесменів, хто 
захоче вкласти в нашу територію кошти, 

може скористатися його 
послугами, отримати най-
сприятливіші умови для 
праці. Якщо говорити кон-
кретніше, то отримає пер-
сонального менеджера, 
який вестиме підприємця, 
образно кажучи за руку, 
до тих пір, поки створене 
підприємство не вийде на 
проектну потужність.

 Розмова за круглим сто-
лом тривала у вигляді кон-
структивного діалогу, під-
приємці отримали багато 
корисної інформації та мо-
ральну підтримку від місь-
кого голови і губернатора.

Едуард БІЛИК, Володимир СКІДАНОВ, Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів був створений у 2011 році на 
базі двох відділень ранньої соціальної 
реабілітації дітей з особливими потребами. 
Ці відділення надавали допомогу пацієнтам 
у віці до 7 років, створення Центру дало 
можливість обслуговувати пацієнтів віком 
від народження до 14 років.
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Минулої суботи зустріч криворізьких поціновувачів світу прекрасного із 
творчим колективом міського театру музично-пластичних мистецтв «Ака-
демія руху» розпочалась приємним моментом. 

Художній керівник театру, заслужений діяч 
мистецтв України Олександр Бєльський удо-
стоївся пам’ятної медалі «За вагомий внесок у 
розвиток Дніпропетровської області» та імен-
ного годинника від голови Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації Дмитра Ко-
лєснікова.

Академрухівці, після жвавого обговорення з 
глядачами своїх останніх спектаклів, предста-
вили найбільш видовищні фрагменти кількох 
вистав, що готуються зайняти чільне місце в ре-
пертуарі. Отже, незабаром відбудуться прем’єри 
відомих творів «Одруження» та «Пер Гюнт».

Складалось стійке враження, ніби  режи-
серські підходи набули невловимого, проте 

якісно іншого забарвлення. Сергій Бєльський 
продовжує пошуки самобутнього шляху, не 
повторюючи наробок батька. З гоголівського 
«Одруження» був показаний масовий етюд з 
неймовірною динамікою та елементами легкої 
еротики. До мотивів «Пер Гюнта» хто тільки не 
вдавався, однак поміж і балету, і мюзиклу, й без-
лічі суто драматичних спроб донині не існувало 
пластичного варіанта. Схоже, криворізький екс-
перимент, де вельми вдало використовується 
музика Гріга і Шнітке, обійме поміж одноймен-
ними зверненнями до класики гідне місце. 
Сцена юнацького становлення бунтівного генія, 
першого досвіду морального розпутства про-
низана високим емоційним напруженням. Як і 

трагічна увертюра, що зображує смерть матері 
одіозного героя.

Звісно, за уривками судити складно, та й не-
вдячна то місія – ділитись міркуваннями про 
цілісну річ, не маючи змоги охопити її повністю. 

Від того інтрига й нетерпіння чимшвидше пе-
режити зустріч із повноцінними постановками 
наростає.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. 
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА   

Театральна інтрига

Творче

– Ми відкриваємо новий сезон, щоб по-
знайомити криворіжців з якісною музикою, 
– запевнили нас організатори проекту На-
талія Погорєлова, Влада Петрушенко і Вале-
рій Ляшенко. – «Red Citi Jazz» – унікальний, 
небізнесовий, суто криворізький проект. 
Прищеплюючи городянам смак до елітарної 
музики, ми таким чином боремось з попсою 
та шансоном. Прикметно, що у складі запро-
шених нами музичних колективів щоразу 
трапляються музиканти з Кривого Рогу. Зна-
чить, недарма наше місто зажило слави кузні 
джазових кадрів.  

Перед концертом у Палаці ім. Артема му-
зиканти дали для місцевих медійників прес-
конференцію.

– Ми хвилюємось перед концертом, бо 
насправді така кількість джазових музикан-
тів із Кривого Рогу вказує на те, що тут зна-
ються на цій музиці і люблять її, – відзначив 
Ігор Закус. – Тому й відповідальність більша. 
Ми вже були тут з групами «ВіаГра», «Фест», 
а ось в такому складі вперше.

– Ну то як зараз справи на вітчизняному 
джазовому просторі?

– Ніяк, – сміються хлопці, – слава Богу, 
що в кожному місті є такі один-два не-
нормальні, як Наталя Погорєлова, які за-
хоплюються джазом і поширюють цю куль-
туру. Інакше треба було б тікати звідси. 
Серед джазових музикантів побутує таке 

прислів’я: «Хочеш грати джаз – плати!» Це 
яскраво окреслює ситуацію. Джаз вимагає 
більше знань, старань, часу і занять, мабуть, 
через те він є елітарною музикою і має най-
меншу аудиторію. Відповідно, через те й оку-
пити затрати на нього нелегко. У джазі зараз 
– лише ентузіасти. Він не має ані державної 
підтримки, ані достойного фінансування. 

– А ви намагаєтесь це якось змінити?
– Від музикантів це не залежить. Ми про-

сто займаємось тим, що любимо. Приміром, 
зараз робимо музичну програму на каналі 
М1, граємо різну музику, експериментуємо. 

– Як ви ставитесь до новацій у музиці?
– Позитивно. Завжди корисно зробити 

акцент на нові тенденції, музичну моду. За-
прошуємо молодих музикантів, які сприй-

мають музику вже 
трохи інакше. Спіл-
кування музикантів 
з різними смаками 
і поглядами наро-
джує щось цікаве.

– Олександр 
Фокін вважає, що в 
Україні не так бага-
то класних джазо-
вих музикантів. Ви 
згодні?

– Так. Класних 
музикантів навіть в 
усьому світі не може 
бути багато. Джаз 

недарма вважають елітарною музикою. Це 
нелегка професія, і люди, які претендують на 
зірковий статус, мусять володіти ремеслом 
досконало.  

– Є в Україні міста – осередки джазу?
– Найбільшою мірою це Київ, що й за-

кономірно. Там більше людей, які приїхали в 
Україну працювати, більше акцій, виставок і 
концертів. Крім столиці, можна назвати Хар-
ків, Львів, Дніпропетровськ, Донецьк. Приєм-
но, що можна додати до переліку і Кривий 
Ріг. В таких проектах, як у вас, є шанс обка-
тати програму в концерті, переосмислити та 
переробити її перед записом у студії. 

– Ви бували на гастролях за кордоном? 
Наші музиканти конкурентоспроможні?

– Були в Європі. Там люди живуть ситніше, 
тому й становище на музичному олімпі кра-
ще: більше руху, інформації, роботи. Але ми 
там не потрібні. Музика - це не спорт, там не 
повинно бути конкуренції. У кожної держави 
має бути своє обличчя. Чому б не показати, 
що Україна – це не лише погані дороги, це 
ще й країна талановитих музикантів.

– На досягнутому рівневі майстерності 
не зупиняєтесь?

– Ні, молодь не дає. Тут треба або на пен-
сію іти, або намагатись встигати за ними.

– Чим здивуєте сьогодні криворіжців?
– Власне, нічим. Музика повинна не ди-

вувати, а торкати за душу: коли вам хочеться 
сміятися чи плакати, або ж сказати комусь 
потрібні слова... 

«Джаз – 

Підготували Тетяна ДРЄЄВА, Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА, Олександра ПОРТНЯГІНА

Кривий Ріг знову накрило драйвовою 
хвилею джазу. За ініціативи незалеж-
ного арт-промоутера Наталії Погорєло-
вої і АСТ-медіацентру минулого тижня 
в місті вкотре стартував проект «Red 
Citi Jazz». Цього разу його зірками стали 
відомий бас-гітарист і композитор Ігор 
Закус та Z-band.

У фойє перед концертом меломани ку-
штують ароматну каву та бродять поміж 
експозиціями виставки, влаштованої 
«Кривбасфотоклубом». Потроху стає зро-
зуміло, що в залі ніде буде яблуку впасти. 
Нарешті нагомонівшись перед концер-
том, публіка концентрується в залі. Мить 
чекання – і на сцену виходять музикан-
ти. По-творчому недбало розставляють 
аркуші з нотами, і починається те, по 
що, власне кажучи, і прийшли цього дня 
криворіжці, втомлені зимою, що затяг-
нулася. По свою порцію музики.

– Джаз починає весну в Кривому Розі, – 
лунає зі сцени.

У першому відділенні – багато ліри-
ки, у другому – енергійність. Хлопці ви-
ходять на сцену не всі одразу. Спочатку 
грають у скороченому складі. Потім до 
них «підходить» клавішник Родіон Іва-
нов, а вже через одну композицію осо-
бливу, подвійну чи навіть потрійну дозу 
оплесків отримує наш земляк Денис Аду. 
Загалом же, ця музика відома тим, що 
тут правилом хорошого тону вважається 
винагороджувати джазменів оплесками 
прямо посеред композицій. І треба ви-
знати динамічність криворізької ауди-
торії, яка завжди активно користується 
цим, особливо, якщо йдеться про партію 
відомого в джазі земляка. 

А наступного дня до міста дійсно 
прийшла весна, начебто її «нашамани-
ли» саме того вечора.

– Ми відкриваємо новий сезон, щоб по-
Кривий Ріг знову накрило драйвовою Кривий Ріг знову накрило драйвовою 

це коли хочеться сказати 
потрібні слова…»

Під час прес-конференції

Коли джаз наступний раз?
Наступну порцію джазу криворіжці від 

RedCityJazzTime отримають 26 квітня. На 
цей раз спеціальними гостями стануть 
Сергій Давидов та Дмитро Бондарєв.
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...Зайшла в палату медсестра,  
а з нею – радість та весна
На базі першого міського пологового клінічного будинку за 
гарячої підтримки колег із різних лікувальних закладів за-
вершився міський огляд-конкурс «Краща медсестра Кривого 
Рогу 2013 року». 

Гарні, професійні, за-
повзяті медсестрички з 
восьми медзакладів міста 
суперничали за звання пе-
реможниці. Дивлячись на 
цих умілих конкурсанток, 
можна було б про кожну 
з них сказати: «Зайшла в 
палату медсестра, а з нею 
– радість та весна». Усі без 
винятку продемонстрували 
як високі теоретичні, так і 
практичні знання.

– Робота нашого журі 
була напруженою, – наго-
лосила заступник началь-
ника управління охорони 
здоров’я міськвиконкому 
Тетяна Сухіна (голова журі). 
– Оскільки всі учасниці по-
казали високий рівень під-
готовки й міцні знання. 
Відрадно, що з кожним 
роком підвищуються план-
ки їх професійного росту. 
Медсестрички, і це при-
ємно, демонструють гарні 
практичні навички, котрі вони 
набувають в своїх медичних за-
кладах.

– Ці навички охоплюють ши-
рокий спектр медичних питань, 
– додає голова міської ради мо-
лодших медичних спеціалістів 
Кривого Рогу Василь Ярошенко. 
– Зокрема, в педіатрії, терапії, 
хірургії та керівній діяльності. 
Характерна особливість ниніш-
нього огляду-конкурсу полягає в 
тому, що це черговий етап під-
вищення професіоналізму наших 
криворізьких медсестричок. Він 
зайвий раз довів, що міська про-

грама, яка спрямована на підго-
товку та вдосконалення навичок 
медсестричок, дієва й ефективна. 
А значить, ми знаходимося на 
вір ному шляху. І минулий рік, і 
нинішній показують: наші медсе-
стри на різних рівнях проявлять 
себе з найкращого боку в Дніпро-
петровській області.

Усі конкурсантки, що змагали-
ся між собою майже дві години, 
були нагороджені дипломами, 
цінними подарунками та кві-
тами. А переможниця та при-
зери влітку цього року будуть 
оздоровлятися й відпочивати на 

Південному узбережжі Кри-
му – путівки надала міська 
профспілка медиків.

– Я отримала велику на-
солоду від цього конкурсу, 
– посміхається щаслива пе-
реможниця – найкраща мед-
сестра Кривого Рогу-2013 
Юлія Мармеладова з міської 
клінічної лікарні № 8. – Вже 
два роки працюю операцій-
ною медсестрою дитячо-
го хірургічного відділення, 
мені подобається. А до цьо-
го закінчила Криворізький 
медичний коледж за спеці-

альністю «хірургічна справа» й 
бакалаврат. У конкурсі прагнула 
зайняти перше місце, дуже стара-
лася, й перемогла. Мене підтри-
мував наш дружний медколектив 
– це допомогло бути впевненою. 
Адже конкуренція серед колег 
була ще та. Що для мене головне 
в роботі? Уміння спілкуватись з 
пацієнтом, знайти з ним контакт, 
щоб у подальшому було повне 
взаєморозуміння.

Вітаємо Юлію Мармеладову, 
бажаємо землячці ще й стати 
кращою медсестричкою Дніпро-
петровщини.

На часі
Офіційно
 Керуючись Законом України 

«Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господар-
ської діяльності», на виконання 
розпорядження міського голови 
від 27.02.2013 № 61-р «Про про-
ведення публічних слухань» у Му-
ніципальному центрі послуг міста 
Кривого Рогу (50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1) 29.03.2013 о 
16.00 відбулися публічні слухання 
з питання обговорення проекту 
рішення виконкому міської ради 
«Про затвердження порядку ком-
пенсаційних виплат власникам 
автостоянок (суб’єктам господарю-
вання) вартості послуг, що надані 
безкоштовно, зі зберігання тран-
спортних засобів інвалідів, членів 
їх сімей, законних представників 
та організацій» і аналізу його регу-
ляторного впливу.

У слуханнях взяли участь депута-
ти міської та районних у місті рад, 
члени міських галузевих рад під-
приємців, керівники громадських 
організацій інвалідів, суб’єкти гос-
подарювання, представники органів 
місцевого самоврядування, засоби 
масової інформації.

Під час обговорення була під-
тверджена важливість розроблення 
вказаного рішення з метою по-
дальшого упровадження в місті 
механізму надання пільг власникам 
транспортних засобів: інвалідам, 
членам їх сімей, законним пред-
ставникам інвалідів та організаціям, 
здійснення компенсаційних виплат 
власникам автостоянок (суб’єктам 
господарювання) вартості послуг із 
зберігання автотранспорту користу-
вачів, що надані безкоштовно, від-
повідно до діючого законодавства 
України.

За результатами публічних слу-
хань присутні погодились із за-
пропонованим проектом рішення 
виконкому міської ради «Про за-
твердження порядку компенсацій-
них виплат власникам автостоянок 
(суб’єктам господарювання) вартості 
послуг, що надані безкоштовно, зі 
зберігання транспортних засобів 
інвалідів, членів їх сімей, законних 
представників та організацій» та 
аналізом його регуляторного впливу 
як з таким, що необхідний для за-
доволення потреб територіальної 
громади міста, суб’єктам господа-
рювання, органам місцевого само-
врядування.

Пропозиції та зауваження, які 
будуть надані в процесі обговорен-
ня проекту регуляторного акта до 
19.04.2013 від громадян, суб’єктів 
господарювання, їх об’єднань, на-
укових установ та консультатив-
но-дорадчих органів, будуть опра-
цьовані розробником проекту, та у 
разі необхідності будуть ураховані 
в рішенні виконкому міської ради.

Управління праці та  
соціального захисту населення  

виконкому міської ради

ПРО ПРОВЕДЕННЯ  
ПУБЛІЧНИХ СЛУХАНЬ

Відповідно до розпорядження 
міського голови від 26.03.2013  
№ 78-р «Про проведення публічних 
слухань» у муніципальному центрі 
послуг міста Кривого Рогу (м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1) 16.04.2013 о 
16.00 відбудуться публічні слухан-
ня з перевірки цілей, задекларова-
них при прийнятті діючого регуля-
торного акта – рішення виконкому 
міської ради від 14.03.2012 №79 
«Про Порядок встановлення режи-
мів роботи об’єктів бізнесу», під час 
здійснення заходів щодо повторно-
го відстеження результативності йо-
го дії. Вказане рішення виконкому 
міської ради розміщено в міській 
комунальній газеті «Червоний гір-
ник» від 17.03.2012 та на офіційній 
сторінці виконкому  міськради в ме-
режі  Інтернет www.kryvyirih.dp.ua. 

Консультацію з питання про-
ведення публічних слухань можна  
отримати у виконкомі міської ради 
за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. 
Радянська, 1 в управлінні розвитку 
підприємництва (каб. 504а, тел. 92-
13-76, та в каб. 505, тел. 74-12-03).  

Запрошуємо громадян, суб’єктів 
господарювання, їх об’єднання, 
представників громадських органі-
зацій міста, консультативно-дорадчі 
органи відповідно до процедури 
здійснення державної регуляторної 
політики взяти участь в обговоренні 
та надати пропозиції і зауваження 
до вищезазначеного  діючого регу-
ляторного акта.

Управління розвитку  
підприємництва виконкому 

міськради                                                                                         

Юлія Мармеладова:
«Сподіваюсь добре виступи-
ти в обласному конкурсі, де 
конкуренція буде ще вищою. 
Максимально старатимусь, 
бо ж представлятиму рід-
ний Кривий Ріг»

Дніпропетровщина гідно склала іспит  
у першому в Україні матчі з прогресивних шахів
2 квітня в Києві під егідою Міжнародної федерації шахів (FIDE) від-
бувся перший в Україні матч з прогресивних шахів.  Участь у ньому 
взяли чемпіонка світу, гросмейстер Ганна Ушеніна та представниця 
Дніпропетровщини, голова правління Всеукраїнського благодійного 
фонду «Дитячі шахи», міжнародний майстер Олена Бойцун. Почесним 
гостем заходу став міністр молоді та спорту України Равіль Сафіуллін.  
Матч продемонстрував юним шахістам України переваги, які вони 
можуть отримати від успішного наполегливого навчання та викорис-
тання новітніх комп’ютерних технологій у досягненні мрії.

«Завдяки нашим спільним зусиллям інтелекту-
альні ігри та інтелектуальні види спорту на Дніпро-
петровщині отримали новий імпульс до розвитку та 
відродження, – сказав Віце-прем’єр-міністр, голова 
обласної організації Партії регіонів Олександр Віл-
кул. – До професійних занять шахами сьогодні за-
лучено понад 3,5 тисячі мешканців регіону, в області 
працює більше 100 тренерів, які залучають до цього 
виду спорту талановитих хлопчаків і дівчаток. Упев-
нений, що вихованці шахових шкіл Дніпропетров-
щини вже незабаром будуть яскраво виступати на 
турнірах як українського, так і міжнародного рівня».

Гра між Ганною Ушеніною та Оленою Бойцун за-
кінчилася нічиєю. Слід зазначити, що спортсменки в 
прогресивні шахи грали вперше. За словами Ганни 
та Олени, це був цікавий досвід і вони залишилися 
задоволені грою.

«Думаю, що нічия з чемпіонкою світу – це відмін-
ний результат», – сказала Олена Бойцун, коментую-
чи результати поєдинку.

Також після матчу благодійний фонд «Дитячі 
шахи» розіграв серед гостей планшет з установле-

ною шаховою програмою. Цей приз 
дістався 12-річному киянину, який 
має 1-й розряд з шахів.

З 2011 року Дніпропетровська 
обласна організація Партії регіонів 
реалізує проект Олександра Вілкула 
«Розвиток інтелектуального руху на 
Дніпропетровщині», спрямований 
на популяризацію інтелектуальних 
ігор та інтелектуальних видів спорту. 
Одним з найважливіших напрямів 
цієї роботи стало відродження ін-
тересу до шахів серед юних жителів 
області. У рамках проекту в школах 
Дніпропетровщини відкрито нові 
клуби і відділення шахів, де вихову-
ють нову плеяду шахістів – гідних наступників відо-
мих земляків-гросмейстерів.

У рамках програм, ініційованих Олександром 
Вілкулом, у Дніпропетровську у квітні 2012 року 
пройшов Міжнародний тиждень шахового мисте-
цтва, в якому взяли участь президент FIDE Кірсан 

Ілюмжинов і більше тисячі шахістів з різних країн. 
До Міжнародного дня шахів 20 липня 2012 року 
було проведено більше 50 турнірів, чемпіонатів та 
інших заходів з популяризації гри в шахи.

 Підготував  
Андрій МІХЕЙЧЕНКО

Прогресивні шахи як різновид шахової гри є синтезом 
креативної шахової думки і сучасних комп’ютерних 
технологій. За правилами гри, під час партії шахісти 
мають можливість використовувати комп’ютерні 
програми для аналізу позиції та прийняття рішень щодо 
наступного ходу. Таким чином, виключається елемент 
випадковості й помилки, що значно підвищує якість і 
збільшує освітній аспект шахової гри в цілому.

Віталій ТКАЧУК.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Ігри розуму

Міський огляд-конкурс
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Офіційно

Новий електронний інформаційний ресурс
на сайті «Криворізький ресурсний центр» (krogerc.info)

У зв’язку зі змінами в нормативно-правових актах, що регулюють архітектурну діяль-
ність у питаннях проектування об’єктів архітектури, на сайті «Криворізький ресурсний 
центр» створено та підтримується в актуальному стані новий ресурс «Спеціалісти, які 
мають кваліфікаційний сертифікат архітектора» (krogerc.info/architect.html). 
Крім того, громадяни та суб’єкти господарювання під час будівництва нових і прове-
дення реконструкції вже існуючих об’єктів можуть скористатися вже діючими на сайті 
ресурсами «Проектні організації» та «Будівельні організації».

До уваги громадян і суб’єктів господарювання на сайті пропонується оновлена та 
розширена змістовно інформація в рубриках «Наукова база з ефективного викорис-
тання енергоносіїв» та «Правові основи у галузі поховання».

Відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста  
апарату міськради і виконкому

Виконком Центрально-Міської районної у місті ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантних посад:  голови комітету з фізичної культури і спорту;   провідного 
спеціаліста відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням со-
ціальних виплат управління праці та соціального захисту населення (тимчасова вакансія).

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

На посаду голови комітету з фізичної культури і спорту: стаж роботи за фахом 
на керівних посадах не менше 3 років.

На посаду провідного спеціаліста: стаж роботи за фахом на службі в органах міс-
цевого самоврядування та державній службі на посаді спеціаліста І або ІІ категорії не 
менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 років.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 днів з дня опублікування ого-
лошення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 27, каб. 419. За інформацією звертатись 
за телефоном: 90-07-46.

У Кривому Розі активно проводиться обговорення проекту 
Указу Президента України «Про Концепцію реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні»

У заходах беруть участь представники органів місцевого самоврядування, пред-
ставники трудових колективів, науковці, молодь, громадськість. На зустрічах обгово-
рюються питання щодо необхідності у кардинальних змінах системи місцевого само-
врядування, яка виникла вже давно.

В Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування, ратифіковано 
Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято низку базових нормативно-
правових актів, які створюють правові та фінансові основи діяльності цієї системи.

На останньому засіданні Ради регіонів Президент України Віктор Федорович Януко-
вич доручив провести широке обговорення Концепції із залученням широкого кола 
громадськості. Заходи з обговорення зараз проходять в усіх районах нашого міста.

Одним із головних очікуваних результатів реформи місцевого самоврядування має 
стати підняття рівня довіри населення до державних інституцій, а це, в свою чергу, за-
безпечить поглиблення співпраці суспільства і влади. Адже метою Концепції є визна-
чення напрямів, механізмів та строків формування ефективного місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади, спроможної забезпечити надання якісних та 
доступних публічних послуг, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяль-
ності, а також узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Загалом, реалізація Концепції реформування місцевого самоврядування та терито-
ріальної організації влади в Україні сприятиме правовій, організаційній та матеріальній 
спроможності територіальних громад, органів місцевого самоврядування, проваджен-
ню їх діяльності з дотриманням принципів та положень Європейської хартії місцевого 
самоврядування, стимулюванню економічного розвитку територій та забезпеченню 
адекватного розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування базово-
го та регіонального рівнів, місцевими державними адміністраціями та територіальни-
ми органами центральних органів виконавчої влади.

Криворіжці в ході обговорень підтримують проект концепції розвитку місцевого са-
моврядування і адміністративного-територіального устрою. Більшість мешканців ви-
словлюють думку, що для стабільного розвитку та прогресу сучасному українському 
суспільству це вкрай необхідно. Сподіваємося, що ухвалення Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні обов’язково має 
відбутися. Це стане ще одним вагомим кроком на шляху до Європейських стандартів і 
впровадження кращих практик державного управління та місцевого самоврядування.

За даними відділу преси та інформації апарату  
Криворізької міської ради і виконкому

Управління комунальної власності міста інформує

Дані про хід здійснення приватизації 15.03.-31.03.2013

ТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОН
Нежиле приміщення, загальною площею 24,9 кв.м за адресою: 50083, м. Кривий Ріг, 

вул. Федоренка, буд. 5а, прим. 14. Приватизоване шляхом викупу фізичною особою-
підприємцем за 29 312 грн. 40 коп., у тому числі ПДВ – 4 885 грн. 40 коп.

Нежиле приміщення, загальною площею 44,3 кв.м, за адресою: 50047, м. Кривий Ріг, 
вул. 23 Лютого, буд. 118, прим. 39. Приватизоване шляхом викупу фізичною особою-
підприємцем за 48 843 грн. 60 коп., у тому числі ПДВ – 8 140 грн. 60 коп.

Управління комунальної власності міста виконкому міськради оголошує кон-
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, які бу-
дуть залучені до проведення незалежної оцінки: 

1 – безхазяйного нерухомого майна – одноповерхової нежитлової будівлі загаль-
ною площею 16,4 м², за адресою: вул. Погребняка, 18м, що передається до комунальної 
власності територіальної громади міста Кривого Рогу і підлягає облікуванню на балан-
совому обліку управління комунальної власності міста згідно з рішенням міської ради 
від 27.03.2013 № 1853;  2 – 832 одиниць основних засобів КП «Міський трамвай», що 
перебувають у розпорядженні комісії з припинення діяльності юридичної особи, для 
складання актів приймання-передачі майна.

Учасникам конкурсу необхідно надати до конкурсної комісії такі матеріали: 
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;  нотаріально посвідчену копію 
статуту учасника конкурсу (для юридичних осіб); копії документів, що підтверджують 
кваліфікацію працівників, які залучаються до незалежної оцінки (кваліфікаційні свідо-
цтва оцінювачів, сертифікати суб’єктів оціночної діяльності); бізнес-програму учасника 
конкурсу, в якій зазначаються досвід та кваліфікація у сфері проведення незалежної 
оцінки, пропозиції щодо умов та виконання робіт.

Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно до калькуляції витрат 
та терміну виконання подаються у запечатаному конверті. Пропозиції щодо умов, тер-
міну виконання робіт необхідно зазначити в єдиній одиниці виміру – календарних 
днях. Конкурс відбудеться 22.04.2013 о 14.00 в управлінні комунальної власності міста 
(кімн. 246), пл. Радянська, 1. Прийом заяв на участь у конкурсі здійснюється від дня пу-
блікації оголошення про його проведення, кінцевий термін прийняття заяв – за 2 доби 
до дати проведення конкурсу.  Довідки за тел.: 74-71-92.

Шановні мешканці Інгулецького району!
На виконання Постанови від 11 березня 2011 року №238 «Про Єдиний державний 

реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов», громадською комісією 
з житлових питань проводиться перереєстрація громадян, які перебувають на квар-
тирному обліку при виконкомі Інгулецької районної у місті ради, з метою формування 
Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Для перереєстрації громадянам необхідно звернутись до 01.05.2013 до виконкому 
Інгулецької районної у місті ради (пл. 60-річчя СРСР, 1) у каб. 210, тел. 21-00-66, та нада-
ти такі документи: 1. Довідку про склад сім'ї та реєстрацію. 2. Копію паспорта та іденти-
фікаційного номера (на всіх членів сім'ї, хто перебуває на квартирному обліку). 3. До-
відку з місця роботи (на всіх повнолітніх членів сім'ї, які перебувають на квартирному 
обліку). 4. Документ, що підтверджує пільгу черговика (за наявності). Графік прийому: 
вівторок, четвер, 9.00-16.30; перерва з 12.30 до 13.00.

Громадяни, які не перереєструються до 01.05.2013, не будуть включені до Єди-
ного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Секретар громадської комісії з житлових питань

Інформаційне повідомлення
Управління комунальної власності міста виконкому міської 

ради повідомляє про перелік об’єктів, що підлягають прива-
тизації шляхом викупу, затверджений рішенням Криворізької 
міськради від 27.03.2013 № 1851 «Про затвердження переліку 
об’єктів комунальної власності міста, що підлягають приватиза-
ції в 2013 році», та оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності – суб’єктів господарювання, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації:

№ 
з/п Назва об’єкта та його адреса

Пло-
ща, 

кв.м

Ба-
лансо-
утри-

мувач

Ідентифі-
каційний 

код за 
ЄДРПОУ

1 2 3 4 5

1
Будівля, яку орендує фізична особа-

підприємець
Чумак О.В., м. Кривий Ріг, вул. 

Черкасова, 28г
69,8 УКВМ 25522449

2
9/10 частин будівлі разом з огорожею, 

які орендує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮЖИНБУД», 
м. Кривий Ріг, вул. 23 Лютого, буд. 54-б

86,2 УБЖП 03364234

3
Приміщення, яке орендує ТОВАРИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РОСГРІ», м. Кривий Ріг, вул. Коротчен-

ка, буд.1-б, прим. 1
173,0 УБЖП 03364234

4

Приміщення разом із замощенням 
та передавальними пристроями, яке 
орендує фізична особа-підприємець

Дімова О.М., м. Кривий Ріг, вул. 
Орджонікідзе, буд. 44,

прим. 4

132,0 УКВМ 25522449

1 2 3 4 5

5
Приміщення, яке орендує фізична 

особа-підприємець Голубчик І.О., м. 
Кривий Ріг, вул. Добролюбова, буд. 19, 

прим. 16
298,8 УБЖП 03364234

 Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії 
такі документи: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності за встановленою формою; копію установ-
чого документа претендента; копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залуче-
но до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре-
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, 
а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копію сер-
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 
Фондом державного майна України; інформацію про претен-
дента (документ, який містить відомості про претендента щодо 
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково 
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі поді-
бного майна тощо). Конкурсна пропозиція претендентів пода-
ється в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо 
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан-
ням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

 Конкурс відбудеться 25 квітня 2013 р. об 11.00 за адре-
сою: м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управління комуналь-
ної власності міста, каб. 246.

 Документи до комісії приймаються до 18 квітня 2013 р. 
включно.

 Телефони для довідок: 74-75-79, 74-16-30.

Заявление о намерениях
1. Инвестор (Заказчик). ОАО «ЮГОК».
Почтовый адрес и электронный адрес: 

50026, г. Кривой Рог, Днепропетровская область. 
ОАО «ЮГОК», www.ugok.com.ua.

2. Месторасположение площадок (трасс) 
строительства (варианты). Основная пром-
площадка ОАО «ЮГОК». Автотранспортный цех.

3. Характеристика деятельности (объекта). 
Мойка автомобилей с оборотным циклом водо-
снабжения.

Технические и технологические данные. 
Режим работы мойки автомобилей следующий: 
количество рабочих дней в неделю – 7, режим 
работы односменный, количество часов работы 
в смену – 12.

4. Социально-экономическая необходи-
мость планируемой деятельности. Реконстру-
ируемая мойка автомобилей предназначена для 
обслуживания автомобилей автотранспортного 
цеха ОАО «ЮГОК».

5. Потребность в ресурсах при строитель-
стве и эксплуатации:

земельных. Дополнительное отведение зе-
мельных участков не предусматривается, 
сырьевых. Не предусматривается;
энергетических (топливо, электроэнер-
гия, тепло). Источником электроснабжения 
является существующая трансформаторная 
подстанция. Установленная мощность элек-
трооборудования составляет 580 кВт;
водных. Источником воды на производ-
ственные и хозяйственно-бытовые нужды 
являются существующие сети водоснабжения 
автотранспортного цеха. Расход воды питье-
вого качества составляет: заполнение обо-
ротной системы – 6,4 м3 , подпитка оборотной 
системы – 0,96 м3/ч, хозяйственно-питьевые 
нужды – 0,575 м3/сутки. Отведение хозяй-
ственно-бытовых стоков в объеме 0,575 м3/
сутки предусматривается в существующую 
хозяйственно-бытовую канализацию авто-
транспортного цеха. После определенного 
периода (до 50 циклов) отработанную воду из 
оборотной системы предусматривается вы-
возить и использовать для пылеподавления 
на автодорогах карьера ОАО «ЮГОК»;
трудовых. Рабочий персонал – 3 человека.

6. Транспортное обеспечение (при стро-
ительстве и эксплуатации). Транспорт ОАО 
«ЮГОК».

7. Экологические и прочие ограничения 
планируемой деятельности по вариантам. 
Соблюдение требований нормативно правовых 
актов санитарно-эпидемиологического, приро-
доохранного законодательства и техногенной 
безопасности.

8. Необходимая эколого-инженерная под-
готовка и защита территории по вариантам. 
Не предусматривается.

9. Возможные воздействия планируемой 
деятельности (при строительстве и эксплуа-
тации) на окружающую среду:

климат и микроклимат. В результате осу-
ществления планируемой деятельности не 
ожидается изменений микроклимата, воз-
никновения микроклиматических условий 
для благоприятного распространения вредных 
видов фауны, флоры и связанных с ними небла-
гоприятных изменений в окружающей среде. 
воздушную. Не предусматривается;
водную. Не предусматривается;
почвы. Возникновение опасных инженерно-
геологических процессов, явлений и других 
факторов, которые негативно влияют на со-
стояние почв в процессе планируемой дея-
тельности, не наступит;
растительный и животный мир, заповед-
ные объекты. Изменение состава флоры и 
фауны, истощение или деградация домини-
рующих популяций не наступит;
окружающую социальную среду (населе-
ние). Не предусматривается; 
окружающую техногенную среду. Обору-
дование, которое будет использоваться при 
осуществлении планируемой деятельности, 
по уровням звуковой нагрузки, вибрации, 
ударной и динамической нагрузок не превы-
сит предельно допустимых показателей.

10. Отходы производства и возможность 
их повторного использования, утилизации, 
обезвреживания или безопасного захороне-
ния. Образующиеся отходы предусматривается 
хранить согласно ДСанПіН 2.2.7.029-99 и переда-
вать для дальнейшего использования специали-
зированным организациям.

11. Объем выполнения ОВОС. Согласно ДБН 
А.2.2-1-2003 с изменениями.

12. Участие общественности. Проведение 
общественного обсуждения проекта.

Шановні пасажири!
У зв’язку із проведенням робіт по капітальному ремонту 

трамвайної колії на ділянці від вул. Вітчизни до кільця «ПАТ «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг» рух трамвайних вагонів КП «Міський 
трамвай» буде організовано наступним чином:

 – з 09.04. по 12.04.2013 року щоденно з 9.00 до 
16.00 буде призупинятися рух трамваїв всіх марш-
рутів через вул. Вітчизни, на ділянці «2-га місь-
ка лікарня» – «Маг. «Стріла». Трамвайні маршрути  
№№ 1, 2, 5, 7 курсуватимуть до кільця «ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», на трамвайному маршруті № 13 збільшено кіль-
кість трамваїв до 3 одиниць, рух на трамвайних маршрутах 
№№ 9, 10, 11 буде тимчасово призупинено;

 – 13.04, 14.04, 20.04, 21.04.2013 року цілодобово припиняєть-
ся рух на трамвайних маршрутах №№ 3, 9, 12, 13;

 – 25.04, 26.04, 27.04, 28.04.13 р. цілодобово припиняється 
рух трамваїв маршрутів №№ 9, 10, 11 через вул. Вітчизни, 
на ділянці «2-га міська лікарня» – «Маг. «Стріла», а трамвай-
ні маршрути №№ 1, 2, 5, 7 курсуватимуть до кільця «ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг», на трамвайному маршруті  
№13 збільшено кількість трамваїв до 3 одиниць;

 – 27.04, 28.04.2013 р. рух тролейбусних маршрутів №№ 2, 11, 
12а, 21, з пл. Горького до ст. Кривий Ріг буде здійснюватися 
через пр. Миру – вул. Кобилянського, а зі ст. Кривий Ріг згід-
но з маршрутом.

Трамвайні маршрути №№ 3,14,17 працюватимуть у звичайно-
му режимі.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.
З повагою адміністрація КП «Міський трамвай»

Шановні криворіжці!
Комунальне підприємство «Криворіжавтотранс» надає послу-

ги з проведення обов’язкового технічного контролю стану тран-
спортних засобів для підприємств та суб’єктів підприємницької 
діяльності за адресою: вул. Аляб’єва, 1 (район 173 кварталу).

Довідки за телефонами: 0564-66-30-61, 0564-66-10-17.
Відділ транспорту  

і зв’язку виконкому міськради
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Продаю

Послуги

Комітет з фізичної культури і спор-
ту виконкому Криворізької міської 
ради, спортивна громадськість міста 
глибоко сумують з приводу смерті 
ветерана фізкультурного руху, За-
служеного тренера України з кікбок-
сингу, майстра спорту СРСР з боксу, 
віце-президента Криворізької міської 
федерації бойових мистецтв

ВЕНГЕРЕНКА 
Анатолія Олексійовича

та висловлюють співчуття близь-
ким і рідним.

№ 405. Дешево рабочую стирал-
ку-автомат «SAMSUNG» за 500 грн. с 
мелким браком – шумит подшипник. 
Доставка бесплатно. Гарантия на под-
ключение. Тел. 067-7453080.

№ 385. 3-комн. квартиру по пр. Ме-
таллургов, выведенную из жилого 
фонда, 1/5, кирпичный дом, общ. пл. 
70 кв.м. Тел. 050-3213250, 401-04-17.

№ 396. Срочно 1-комн. квартиру 
«сталинку» на ЮГОКе. Цена договор-
ная. Тел. 097-8413938.

№ 382. Дачу площадью 6,35 сот., 
есть фруктовые деревья, клубника, 
малина, виноград, кусты. Цена дого-
ворная. Тел. 095-5339358.

№ 363. Телочку, возраст 3 мес., хо-
рошей породы. Тел. 067-1407536.

№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-
НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 
067-5581550.

№ 188. А/м СААБ-9000 1993 г. Тел. 
050-3215111.

Про намір отримання дозволу 
 Для дотримання вимог природоохоронного законодавства України КПТМ 

«Криворіжтепломережа» має намір отримати дозволи на викиди забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря котелень і допоміжних виробництв, розта-
шованих на території м. Кривого Рогу.

Утворення і виділення забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбувається 
при експлуатації опалювального обладнання, яке розміщене в котельнях, та облад-
нання допоміжних виробництв (ремонтно-механічні майстерні, хімлабораторія, РБВ). 
Основними джерелами виділення забруднюючих речовин є газові водогрійні та па-
рові котли. В результаті експлуатації опалювального обладнання і обладнання допо-
міжних виробництв в атмосферне повітря будуть викидатися забруднюючі речовини, 
загальна кількість яких становить 118092,32 т/рік (в т.ч. азоту діоксид – 187,71 т/рік, 
вуглецю оксид – 56,89 т/рік), а також здійснюються викиди парникових газів і важких 
металів (ртуть). Аналіз результатів розрахунку приземних концентрацій забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря показав, що перевищень гранично допустимих 
концентрацій на межі житлової забудови не спостерігається. КПТМ «Криворіжте-
пломережа» зобов'язується і надалі дотримуватися вимог чинного природо-
охоронного законодавства. У разі виникнення питань або пропозицій зверта-
тися до управління екології міськвиконкому за тел. 92-13-63, 74-56-41.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» 
повідомляють, що для проведення ремонтних робіт в період 
з 15.04.2013 р. по 19.04.2013 р.   можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) 
відключення ел. енергії на вулицях:
Тополина,  3,  13,  15;  сарай;  гараж;  прод. маг.,  ФОП Іванчук;   вул.Клари Цеткін,  1-47, 2-76;  вул.Українська,  
193,  193а,  195,  197,  201,  203,  203а,  209;  вул.Горького,  1, 3, 2, 4, 6, 8,  Кімівська,  39-55,  Алуштинська,  
Аварська,   Льоні Голікова,  4-20,  1-17,  Аврори,  20-26,  38,  92-126,  88,  90,  Ліста,  1-35,  вул.Алуштинська,  
магазин «Астра»,  вул.Алуштинська ЮКОМ,   Громової,  95,  97,  Лумумби,  47,  49, 1-45,  3-36,   Аральська,  
9,  11,  12,  14,  3-7,  2-10,   Аглостроївська,  2-52,  Ангарська,  73-129,  66-120,   Громової,  3-9,  65-93,  36,  38,  
15,  16,  Лисенка,  23-71,  24-70,  пр. Південний,  19,  23,  Панаса Мирного,  4,  6,  пр. Південний,  17А магазин 
«Будматеріали»,  пр. Південний,  17 магазин «Соцторг»,  швейна майстерня,   Савицького,  5,  1,  3,  Панаса 
Мирного,  2,   пр. Південний,  21а,  17,  пр. Південний,  магазин «Меблі»,  магазин «Геліос»,  магазин 
«Копійка»,  вул. Подлєпи,  41, 26,  28,  39,  24,  37,   Груні Романової,  20,  18,  22,  Шафа СПМ (вул. По-
длєпи,  43,  47,  49,  магазин «Таврія»),  вул.Інтернаціональна,  1-73,  6-72,  Каховська,  2а,  2б,  2,  1,  1а,  
4,  6,  Вітчизняна , 1-61а,  2-68,  Пролетарська,  2-30,  1-23,  Вокзальна,  81,  83,  91,  Кошута,  52а,  52б,  
Залізоводська,  1-79,  12-80,  Інтернаціональна,  2,  4,  Салтикова-Щедрина,  3-39,  43, 45, 46, 55-63,  56-
62,  2-38,  Уткіна,  1-15,  Пісочна,  1-43,  53,  55,  61-65,  2-22,  26-40,  44-56,  62-66,  вул. Співдружності 
72, 74, 81, 83,  Молочний магазин вул. Співдружності,  Магазин «Інтер Спорт» вул. Співдружності,  Об-
норського, 1-9; 6-52;  56-64,  70; 2-4; 4а,   Серафимовича, 14, 2-38, 40, 42,  Вернадського,  46-64,  68-90,  
1-59,  6-44,  Тамбовська, 42-44,  2,  31/3,  31/4,  1-29,  2-40,  Лєпєшинського,  64, 66, 66а, 68,  37-55,  2-62,  
1-35,  Гуцульська,  1-19,  2-18,  Тюменська,  7/1,  7/2,  7/3,  5/1,  1-7,  2-8,  8а,  Жигулівска,  42-48,  1-21,  
2-40,  Тєміртауська,  2-24,  1-25,  Володимирівська,  6,  магазин «Жигулівський» вул. Жигулівська,  44а,  
Упіта, 1-33; 2-52; 68;  музична школа,   Льотчиків, 15-27; 14:70; 71; 72; ; 74; 1-13; 2-12,  Харцизська, 5,  
Філатова, 2-12,  Севастопольська, 2-46; 1-47,  Вахрушева, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12, 13, 17, 24, 28, 15, 29,  
Аптека№16,  амбулаторія,  ощадна каса,  магазин «Тетяна»,    К.Карого, 15-27; 12-32; 1-13; 2-10,  Живо-
писна, 1-7; 9/1; 9/2; 2-14,  Молодіжна, 2-34; 4а; 1а,  Буніна, 1-9; 4-10,  Попова, 1-39; 2-58,  Славянська, 1-23; 
2-30,  Потєряєва, 1-5; 13; 2-8; 14; 16,  Горбаченко, 2-6; 1-9,  Басова, 1-7; 2-12; 11; 19,  Буніна, 2,  Кацалапа, 1-13; 
1а; 2-12,  Клімова, 1-21; 2-24,  Безсонова, 1-23; 2-14,  Кокотіна, 1-15; 19; 2-20,  вул. Ватутіна,  24, 24-22-21,  28,  
21-ательє,  Томського,  25, 25а, 31, 33,  вул. Ватутіна,   магазин «Ренесанс»,  вул. Кропивницького,  гуртожиток,  
ліцей №14,  майстерні,  вул. Ватутіна,  склади універмагу,  вул. Ватутіна,  26-універмаг,  ЗАО «Телесистеми 
України»,  вул. Ватутіна,  22/1-магазин «Квіти»,  вул. Ватутіна,  ПриватБанк,  ДК «Богдана Хмельницького»,  
вул. Ватутіна,  кафе,  вул. Черкасова, 1а,  дитячий садок №2,  вул. Черкасова, 6, 7,  8, 9,  Якушкіна, 1, 2, 4, 6, 
8;   Кальмана, 1-12;   Малинова, 1-17, 2-22;  Шухова, 1-31, 2-40; Шапошникова, 2-24, 1-19; Гомельська, 1-7; 
Кисловодська, 26-52, 41-71;  пров. Барановицький, 3-27, 2-30,  Цандера, 1-9; 10-16,  Вересаєва, 1-27, 2-40; 
Майкопська, 3-35,  8-44; Гомера, 1-27, 2-46;  Індустріальна, 1, 10, 12, 7-11.

ПРОСИМО  ВИБАЧЕННЯ  ЗА ВИКЛИКАНІ НЕЗРУЧНОСТІ.

Підприємство КПТМ «Криворіжтепломережа» інформує всіх мешканців 
міста, що у березні 2013 р. 

вартість централізованого опалення становить: 
за 1 кв.м загальної площі 6,74 грн. (при середньовиваженій 
температурі зовнішнього повітря +1,1°С).

Тариф за 1 Гкал 269,5 грн.
В будинках з централізованим гарячим водопостачанням, сидячими ваннами та душа-

ми (при нормі водоспоживання 130 л/добу на 1 особу) вартість «підігріву холодної води» 
на 1 мешканця – 54,30 грн.; по показниках лічильника – 13,47 грн./ куб.м; норма витрат 
г/в в куб. м на 1 мешканця – 4,03 куб.м.

Вартість «холодної води на підігрів» на 1 мешканця – 9,19 грн., разом з водовідведен-
ням; по показниках лічильника тариф за 1 куб. м – 2,28 грн., разом з водовідведенням. В 
будинках з централізованим гарячим водопостачанням, ваннами та душами (при нормі 
водоспоживання 140 л/добу на 1 особу) вартість «підігріву холодної води» на 1 мешкан-
ця – 58,48 грн.; по показниках лічильника – 13,47 грн./куб.м; норма витрат г/в в куб. м на 
1 мешканця – 4,34 куб.м.

Вартість «холодної води на підігрів» на 1 мешканця – 9,90 грн., разом з водовідведен-
ням; по показниках лічильника тариф за 1 куб.м – 2,28 грн., разом з водовідведенням.

В будинках, вищих за 12 поверхів, з централізованим гарячим водопостачанням, ван-
нами та душами (при нормі водоспоживання 150 л/добу на 1 особу) вартість «підігріву 
холодної води» на 1 мешканця – 62,66 грн.; по показниках лічильника – 13,47 грн. /куб. м; 
норма витрат г/в в куб. м на 1 мешканця – 4,65 куб. м.

Вартість «холодної води на підігрів» на 1 мешканця – 10,60 грн., разом з водовідведенням; 
по показниках лічильника тариф за 1 куб. м – 2,28 грн., разом з водовідведенням.

Тариф за 1 Гкал 269,50 грн.

Управління розвитку підприємни-
цтва виконкому міськради, керівники 
підприємств харчової промисловості, 
об’єктів роздрібної та оптової торгівлі, 
ресторанного господарства міста ви-
словлюють рідним та близьким співчут-
тя з приводу передчасної смерті ко-
лишнього президента ЗАТ «Надєжда» 

ГУРМАЗИ 
Павла Прокоповича, 

який займав активну громадську по-
зицію, вніс значний вклад у розвиток 
місцевої харчової галузі, фірмової тор-
гівлі та ресторанного господарства. 

Інгулецька районна у місті рада та її 
виконавчий комітет глибоко сумують 
з приводу смерті депутата Інгулецької 
районної у місті ради та Криворізької 
міської ради декількох скликань, ге-
нерального директора дріжджового 
заводу з 1985 по 2003 роки, президен-
та концерну «Надєжда» з 2003 року і 
по теперішній час

ГУРМАЗИ 
Павла Прокоповича

і висловлюють глибоке співчуття 
родині та близьким померлого.

№ 400. Посвідчення інваліда війни 
серія Б № 540260 від 12.07.2004 р., ви-
дане відділом соціального захисту на-
селення на ім’я Яковлєва Анатолія Во-
лодимировича, вважати недійсним.

№ 386. Атестат С1 № 009059, ви-
даний школою № 92 у 1997 р. на ім’я 
Дев’яткіної Валерії Валеріївни, вважа-
ти недійсним.

№ 387. Торговий патент за № 587616, 
серія ТПБ від 18 лютого 2011 р., вида-
ний Північною МДПІ м. Кривого Рогу 
ПП «ГАЛЕН», вважати недійсним.

№ 397. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кино-
камеру «Красногорск-3», объ-
ективы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, люстры, 
бивни мамонта, моржа, кашало-
та (изделия), ТВ, радио до 1955 
г. Нивелир, теодолит, бинокль, 
микроскоп. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 398. Фотоаппараты: «Нар-
цисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
200 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн., «Киев-88» 
– 300 грн., «Лейка» – от 1000 грн., 
«Друг» – 200 грн., «Искра» – 200 
грн., «ФЭД» – 100 грн., «Зоркий» – 
100 грн., «Киев-5» и «Алмаз» – 200 
грн. ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 
грн., «Руссар» – 250 грн., «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.

№ 249. 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.

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

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

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

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

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

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

№ 356. РУЧНАЯ ЧИСТКА СЛИВ-
НЫХ ЯМ и КАНАЛИЗАЦИИ. Тел. 
097-3406107.

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставоч-
ный зал (более 80 образцов). Про-
фессиональное художественное 
оформление. Беспроцентная рас-
срочка. Срочные заказы от трех 
дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. 
Пенсионерам скидки с 1.01.2013 
по 31.12.2013. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 
401-26-28, 098-0421494.

№ 388. Арки, двери из 
МДФ и шпонированные 
любого цвета и размера. 
Металлоизделия: воро-
та въездные, гаражные, 
навесы, козырьки, двери, 
ограждения, вольеры. Ков-
ка. Предметы интерьера, 

каминные наборы, кровати и другое. 
Сетки. Тел. 401-04-17, 050-3213250.

№ 390. Доставим песок, бетон, ще-
бень, отсев, шлак, граншлак, керам-
зит, цемент от 1 до 15 т., бетон (мик-
сер – КамАЗ). Тел. 067-9847171.

№ 401. Школа кроя и шитья. По-
иск kroyka.nabis.info

№ 372. СНИМЕМ КВАРТИРУ. Тел. 
410-01-77, 097-4810162.

№ 373. КУПЛЮ ГАРАЖ. Тел. 401-39-
19, 067-7659992.

№ 391. ПАСЕКА КАРАУШ А.А. 
ПРЕДЛАГАЕТ МЕД И ДРУГИЕ ПРО-
ДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА. ОЗДОРОВ-
ЛЕНИЕ В ЛЕЧЕБНЫХ УЛЬЯХ ПОСЛЕ 5 
МАЯ. Тел. 067-5846914, 098-4112820.

№ 392. Колійна машинна станція 
№ 80 працевлаштує машиніста буль-
дозера, електрогазозварника 4 роз-
ряду, токаря 4 розряду, монтерів ко-
лії, водіїв категорії С, Д. Звертатися за 
адресою: вул. Вахрушева, 37, їхати від 
залізничного вокзалу 269 маршрут-
кою. Тел. 442-03-88, 096-3391393.

№ 336. До уваги мешканців м. Кри-
вий Ріг! Комунальне підприємство 
«Криворіжавтотранс» надає послуги 
з проведення обов’язкового техніч-
ного контролю стану транспортних 
засобів для підприємств та суб’єктів 
підприємницької діяльності за адре-
сою: вул. Аляб’єва, 1 (район 173 кв.). 
Телефони: (0564) 66-30-61, 66-10-17.

№ 393. До відома суміжних зем-
левласників і землекористувачів! 
19.04.2013 р. о 10 годині будуть ви-

конуватись роботи зі встановлення 
меж земельної ділянки за адресою: м. 
Кривий Ріг, вул. Чусівська, 1. Збір відбу-
деться біля домоволодіння № 1 по вул. 
Чусівській. Заперечення та претензії 
щодо меж земельної ділянки надають-
ся в усній або письмовій формах.

№ 402. Гаражно-строительным 
кооперативом «АВИАТОР» (адрес: 
Кривой Рог, Ц.-Городской район, ул. 
Декабрьская, ул. Авиационная) про-
водит инвентаризацию гаражей на 
арендуемой территории. В настоящее 
время не определены владельцы га-
ражей №№ 4, 5, 15, 18, 26, 1-6, 1-10, 2-6, 
2-10, 2-15, 2-17, 2-18, 2-20, 2-21, 2-22, 3-2, 
3-3, 4-1, 4-2, 4-5, 4-6, 4-8, 5-6, 5-10, 5-12, 
5-13, 5-14, 5-15, 5-16, 5-18, 5-19, 5-24, 
5-26, 6-3. Просим до 15 апреля 2013 
года (решение общего собрания ГСК 
«Авиатор» от 17.03.2013 года, прото-
кол № 1) согласовать вопросы оформ-
ления взаимоотношений и оплатить 
взнос за аренду земли. В случае не-
согласования вопросов оформления 
взаимоотношений, ворота гаража бу-
дут заварены и строение подготовле-
но к продаже как бесхозное. Правле-
ние ГСК «АВИАТОР» сообщает, что на 
территории, арендуемой коопера-
тивом, имеется свободная площадь 
для постройки гаражей. Тел. 096-
7680210. Правление ГСК «АВИАТОР».

№ 338. Энергичные пенсионеры, 
безработные! Работа в офи-
се, дружный коллектив. Доход 
постоянный. Тел. 098-1915905.

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

№ 286. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-КОН-
СУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 067-1169608.

№ 350. РУКОВОДИТЕЛЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩ-
НИК. Тел. 098-7894818.

№ 351. Работа в офисе. Различные 
вакансии молодым пенсионерам. 
Тел. 098-2689532.

№ 394. Административно-кадро-
вая работа. Не важно, студент или 
пенсионер. Научим, можно без о/р 
– главное человек. Тел. 098-8986643.

№ 395. Открыто рабочее место 
офисного характера: прием теле-
фонных звонков, ведение деловой 
документации. Тел. 066-3655712.

№ 396. Срочно требуется сотруд-
ник с функциями бухгалтера, админи-
стратора, оператора. График полный, 
с 20 лет, оплата 2700-3200 грн. Тел. 
097-4279883.

№ 383. Работа в оптово-складской 
системе для операторов, помощни-
ков руководителя. Заработок евро-
уровня. Тел. 097-5624027.

№ 384. Работа! Для сотрудников 
«АМКР». У вас перемены? А ваш опыт 
и знания приветствуются. Обучение 
и ввод в должность. Тел. 067-5447566.

№ 403. Работа в офисе для домохо-
зяек. Без о/р. Доход выше среднего. 
Тел. 096-1133466.

№ 404. Нужен сотрудник с о/р в 
военных структурах. Оплата высокая. 
Тел. 096-1133466.

№ 125. ТБ «Базис» та Ліквідатор ФОП 
Чурбанов С., який діє відповідно до  
Постанови Господарського суду Дні-
пропетровської області по справі № 
Б3/151-10, керуючись вимогами ст. 43, 
44, 71 Закону України «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом», оголошує 
про продаж з аукціону наступного 
майна, включеного в ліквідаційну масу: 
1/4 частини – трикімнатної квартири 
загальною площею 63,9 кв.м, жила пло-
ща – 44,6 кв. м., сарай – загальна площа 
5 кв.м,  за адресою м. Кривий Ріг, Тер-
нівський район, вул. Івана Сірка, 36/11 
– 8117,00 (вісім тисяч сто сімнадцять 
грн.) грн, без НДС. МАЗ 53371, 1993 р.в. 
в розукомплектованому, непридатно-
му для використання стані (кабіна) - 
1200,00 (одна тисяча двісті) грн. 00 коп. 
без ПДВ.   Рефрижератор KRONE ZZP18, 
1991 р.в в розукомплектованому, непри-
датному для  використання стані (рама) 
1400,00 (одна тисяча чотириста) грн. 00 
коп. без ПДВ. Вантажний фургон-рефри-
жератор марки MAN M червня 1993 р.в. 
в розукомплектованому, непридатному 
для використання стані - 3500,00 (три ти-
сячі п'ятсот) грн. 00 коп. без ПДВ. Аукціон 
відбудеться 30 квітня 2013 року о 10.00 за 
адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 33, 
кімн.12. Заяви приймаються до 27 квіт-
ня 2013 р. Для участі в торгах необхідно 
сплатити 10% гарантійного внеску на 
розрахунковий рахунок.  Отримувач: 
ТБ «Базис», ЄДРПОУ 31736375, банк 
отримувача: КФ ПАТ КБ ПриватБанк, 
р\с 26003060865792, МФО: 305750. За 
інформацією та для ознайомлення з 
майном та порядком продажу зверта-
тись: 056-401-42-09, 096-248-88-31.

Висловлюємо глибоке співчуття й 
скорботу з приводу смерті президента 
концерну «Надєжда», колишнього  ге-
нерального директора дріжджевого 
заводу

ГУРМАЗИ 
Павла Прокоповича –

 депутата декількох скликань Криво-
різької міської ради та Інгулецької ра-
йонної у місті ради.

Павло Прокопович пройшов зміс-
товний життєвий шлях, який, завдяки 
його цілеспрямованості й наполегли-
вості, був сповнений  великих досяг-
нень і перемог. Трудову біографію він 
розпочав з робітника-будівельника, 
працював на Інгулецькому гірничо-
збагачувальному комбінаті: майстром, 
начальником дільниці, начальником 
цеху, заступником директора. У 1985 
році став керівником відсталого на той 
час дріжджевого заводу, яким керував 
28 років, перетворивши його на одне з 
передових підприємств харчової про-
мисловості. Створив перший концерн 
Криворіжжя – закрите акціонерне то-
вариство «Надєжда» і став його прези-
дентом. Ініціював пропозиції, які допо-
могли перейти на прогресивні форми 
господарювання, збільшити виробни-
цтво продукції, створити фірмову ме-
режу, значно розширити асортимент 
продукції, збудувати нові цікаві об’єкти.

Завдяки багаторічній невтомній пра-
ці, високому професіоналізму, таланту  
мудрого й умілого керівника він корис-
тувався великим авторитетом серед 
колег і жителів міста. Проводив активну 
громадську діяльність, яка завжди була  
спрямована на вирішення соціальних 
питань криворіжців. Завжди викорис-
товував будь-яку можливість допома-
гати людям, віддавав їм часточку своєї 
душі, користувався заслуженим авто-
ритетом й неодноразово обирався де-
путатом міської ради та районної у місті 
ради. Його доброзичливість і щирість 
завжди викликали довіру й приваблю-
вали людей. За життя ми знали  Павла 
Прокоповича як людину чесну, добро-
порядну, толерантну, віддану справі, 
справжнього патріота Кривого Рогу.

За активну трудову діяльність Павло 
Прокопович був нагороджений відзна-
кою  виконкому  Криворізької  міської   
ради  –  нагрудним  знаком «За заслуги 
перед містом» ІІІ і ІІ ступенів, Почесною 
грамотою Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації та іншими на-
городами.

Світла пам’ять про Павла Прокопо-
вича Гурмазу  назавжди збережеться у 
пам’яті криворіжців. Висловлюємо гли-
боке співчуття близьким і рідним покій-
ного, поділяємо гіркий біль утрати.

Криворізька міська рада 
та її виконком
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Курси валют

ÑÏ²ÂÏÀËÈ ÑÒÀÂÊÈ ÑÓÌÀ

6 0 0.00
5 3 7413.00
4 131 237.00
3 2769 19.00
2 23239 6.00

номер розіграшу 1252
виграшні номери 6.04.2013

джек-пот 10 900 000.00

ДЖЕК ПОТ
наступного
розіграшу
11 000 000 гривень

Лотерея

1. Нема помітних збурень.  2. Невели-
кі збурення.  3. Слабка геомагнітна 
буря.  4. Мала геомагнітна буря.  5. 
Помірна геомагнітна буря.  6. Сильна 
геомагнітна буря.  7. Жорсткий геомаг-
нітний шторм.  8. Екстремальний шторм.

10.04.2013 11.04.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ
ПРОГНОЗ
по Кривому Рогу
10-11 квітня

Магнітні бурі

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,278 1034,6139

УкрСиббанк
810,00 25,10 1042,00
815,00 26,10 1067,00

ПриватБанк
811,00 25,30 1042,00
815,00 26,00 1065,00

Промін вест-
банк

811,20 25,40 1047,00
815,70 26,10 1068,00

Райффайзен 
Банк Аваль

810,00 25,30 1032,00
815,00 26,30 1070,00

Форум
810,00 25,30 1034,00
814,50 26,30 1069,00

Південком  -
банк

810,30 25,00 1045,00
814,00 26,00 1075,00

Укрексімбанк
810,00 25,20 1045,00
813,90 25,90 1062,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

1 6 20 23 26 38

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

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

Погода
Середа, 10 квітня

 +2…+5°С +11°С

Північно-східний 
та східний, 2-3 м/сек

Четвер, 11 квітня
 +5…+7°С   +12°С

Південний та південно-за-
хідний, 1-3 м/сек
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Під такою промовистою назвою в імпровізованій галереї економічного ін-
ституту КНУ відбулась фотовиставка. Це вже друга весняна експозиція фото-
робіт обдарованих студентів і викладачів вишу.

Цього разу око відвідувачів милували 28 робіт 
у пейзажному та портретному жанрах. Фотомай-
стри розширювали горизонти, відкривали перед 
глядачем безмежні простори кримської, уман-
ської і криворізької землі. Якщо минулого разу 
свій погляд на навколишній світ демонстрували 
студенти, то цього разу більшу активність ви-
явили викладачі вишу: Андрій Шайкан, Микола 
Ан, Сергій Нєвєров, Віктор Бойко.

За словами організатора виставки Віктора 
Бойка, головною ідеєю заходу є об’єднання лю-
дей, які цікавляться фотографією, прагнуть рости 

і розвиватись, максимально використо-
вувати можливості своєї техніки.

З вітальним словом до учасників 
експозиції звернувся завідувач кафе-
дри маркетингу Михайло Сагайдак. Він 
відзначив, що в пошуку нових вражень 
і емоцій ми й не помічаємо, як приско-
рюється наш рух по колу буденності. А 
ці маленькі приємні моменти, зафіксо-
вані на знімках, здатні нагадати про 
неосяжну красу природи за межами 
міста – там, де закінчується асфальт.

Фотовиставка

Під такою промовистою назвою в імпровізованій галереї економічного ін-

«Там, 
де закінчується 
асфальт»

Посміхніться
Жителі Британії дуже 
люблять кататися на вели-
ках. Так цю країну і називають: 
«Великобританія».

***
З ізраїльського зоопарку втік 
єнот. Кожному, хто бачив 
єнота: «Прохання внести по 10 
шекелів в касу зоопарку».

***
Зграя комарів вкрала з полік-
лініки списки донорів з адресами.

Тур карикатур

Старший викладач кафедри право-
знавства Микола Ан зізнався, що лю-
бить фотографувати з дитинства:

– Маю сказати, що якість фотознімків 
не завжди залежить від можливостей 
техніки. Часом вражаючі знімки отриму-
єш звичайним, простеньким фотоапара-
том. Я люблю мандрувати, люблю Крим, 
гори. Там душу опановують надзвичайні 
відчуття, врешті стаєш самим собою. Так 
хочеться поділитись враженнями зами-
лування неповторною красою довкіл-

ля... Бажаю всім бодай хоч раз відчути ці переживання.
З числа студентів свої роботи на суд публіки пред-

ставила третьокурсниця Марина Легенька. Їй найбіль-
ше до вподоби пейзажна тематика. Вловити момент за-
чаєності природи, подиху вітру, барвистої осінньої гами 
чи неосяжності обрію для дівчини неабияк цікаво.

Високий рівень фотографів-аматорів з професійної 
точки зору оцінив майстер об’єктива Станіслав Лебе-
динський. Він вручив їм дипломи учасників виставки 
і побажав творчого зростання й самовдосконалення.

Виставка світлин триватиме до кінця квітня. На-
ступною в задумі організаторів стане тематична екс-
позиція «Кривий Ріг – моє місто».

Тетяна ДРЄЄВА. 
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Малюнок Анатолія ГАЙНА

Морозний квітень і дощовий травень   
Весняне тепло зігріє Україну ще нескоро. Ближчим часом на українців 
чекають морози та дощі.

Синоптики прогнозують дощовий травень і таку ж половину літа. А ще – раптові стрибки тем-
ператури. Метеорологи обіцяють як екстремально спекотні, так і дуже холодні дні. Тепла радять 
не чекати аж до другої декади травня. На травневі свята вночі ще стоятимуть заморозки, небезпечні 
для фруктових дерев.  «Температурний режим на території України зараз не відповідає весняному 
сезону», – сказала завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди 
Українського науково-дослідницького метеорологічного інституту Вазира Мартазинова.

«Мене турбує найбільше те, що з 11 по 20 квітня ми очікуємо зниження температури повітря. 
Якщо думати про опалення, то треба просити, щоб його, вочевидь, ще не вимикали. Тому що тем-
пература повітря може опускатися до 3-6 градусів тепла вдень. І нічні температури також будуть 
низькими», – підкреслила метеоролог.

Прогноз

Автори та організатори фотовернісажу

Øàíîâíó Тамару Митрофанівну Нечаєву
ùèðî â³òàºìî ç þâ³ëåºì!

 З почуттям щирої поваги бажаємо, щоб на довгій життєвій дорозі
Доля щедрою рукою дарувала Вам
Благополуччя, злагоду, світлі та радісні дні.
Нехай поряд з Вами завжди будуть рідні, добро-

зичливі і порядні люди, які привноситимуть у Ваше 
життя яскраві події, додаватимуть джерельної снаги 
для творення добра, здоров’я буде міцним, а дні – 
щасливими!

З повагою колектив та друзі ДВТП «Заріччя».ВІ
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