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Зі святом, металурги та гірники!

Шановні мешканці міста, 
прилеглих районів  
та селищ!

В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗВІДСОТ КОВОГО КРЕ-
ДИТУВАННЯ за національною програмою енерго збе ре-
ження.

Безвідсоткові кредити надаються виключно на ме-
талопластикові вік на та двері з високо якісних профілів 
VEKA, DECEUNINCK та REHAU виробництва Німеччини та 
Бельгії з підвищеним коефіцієнтом енергозбереження. 
Можливе оформлення без першого внеску, без комісії та 
переплати, строком до одного року.

За детальною інформацією звертайтесь до консуль-
тантів кредитного центру за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 
Мелешкіна, 1а, магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 2-й поверх (ра-
йон площі Артема, зупинка «вул. Філатова»), або за ба-
гатоканальним телефоном гарячої лінії у м. Кривий Ріг: 
401-33-44 (моб. тел. 097-309-00-99), з понеділка по субо-
ту з 9 до 18. При замовленні вікон за даною програмою 
доставка, монтаж та демонтаж висококваліфікованими 
спеціалістами підприємства «ВІКНОПЛАСТ» виконується 
БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам та пенсіонерам надається 
додаткова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі вікон в зимовий період 
використовуються високо якісні герметики Penosil (Ні-
меччина), що гарантують якісний монтаж при темпера-
турі до мінус 18⁰С.

У разі виникнення зауважень щодо якості обслугову-
вання, ви можете звернутись до конт ролюючого керів-
ництва у м. Кривий Ріг за тел. 097-289-22-22 чи у м. Києві 
за тел. 044-466-26-66.

Телефон офіційної гарячої лінії  
у м. Кривий Ріг: (056) 401-33-44.

________________________________________________________________________________________________________________ Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Шановні працівники підприємств гірничо-металургійного  
комплексу Дніпропетровщини!

Вітаємо вас із професійним святом – Днем металургів та гірників!
Вітаємо вас, сильних та мужніх людей, з 

професійним святом – Днем працівників ме-
талургійної та гірничодобувної промисловості!

Завдяки виробничим успіхам десятків ти-
сяч працівників галузі ГМК Дніпропетровська 
область впевнено несе почесне звання локо-
мотива національної економіки, провідного 
центру сучасних технологій, столиці україн-
ської металургії.

Ваші досягнення відомі далеко за межами країни й широко ви-
користовуються на всіх континентах світу.

Розвиток ГМК стимулює розвиток енергетики, вуглевидобуток, 
машинобудування, будівництво, фінансової сфери тощо.

Основу ГМК області складають 30 базових стратегічних для 
економіки держави підприємств, на яких видобувається 100% 
марганцевої руди, 80% залізної руди, виробляється майже 60% 
труб, третина прокату чорних металів та чавуну, 40% сталі від за-
гального обсягу по Україні.

Використання нових технологій, підвищен-
ня конкурентоспроможності продукції, раціо-
нальне використання природних ресурсів та 
збереження навколишнього природного се-
редовища – це нагальні завдання, які ставить 
перед нами наш Президент Віктор Федорович 
Янукович.

Металурги та гірники Дніпропетровщини 
зустрічають своє свято впевненими здобут-
ками. Нарощуючи обсяги виробництва, підприємства ГМК по-
силюють соціальну відповідальність, інвестуючи значні кошти 
у модернізацію виробництва та програми соціального партнер-
ства, разом із владою розбудовують регіон.

Шановні металурги та гірники! Добуваючи руду та плавлячи ме-
тал, ви примножуєте індустріальну міць регіону та країни. Велика 
дяка і шана вам! Здоров’я, енергії, сили та нових перемог вам!

Наш успіх – успіх України!
Зі святом!

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІлКул.
Голова Дніпропетровської облради Євген уДОД.

Шановні працівники й ветерани металургійної та гірничодобувної промисловості!
Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята.
Металургійна та гірничодобувна промисловість є візитною карткою нашого міста. Понад 97% реалізованої під-

приємствами міста продукції припадає на цю галузь. Металурги та гірники Кривбасу протягом століть здійснюють 
вагомий внесок у зростання економічного потенціалу міста й держави.

Металургійні та гірничодобувні професії є водночас найважчими та найпочеснішими. Завдячуючи загартовано-
му, мужньому характеру й відданості справі, металурги та гірники в усі часи були й залишаються прикладом про-
фесіоналізму й трудової доблесті.

Висловлюю щиру подяку за вашу нелегку працю! Бажаю міцного здоров’я, родинного щастя та благополуччя, 
гарного настрою й примноження життєвих сил на довгі роки.

Криворізький міський голова Юрій ВІлКул.
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Сердечно поздравляю с профессиональным 
праздником всех работников предприятий  

горно-металлургического комплекса Кривбасса!
Ваш труд всегда был и остается в особом почете. Вы 

вносите свой весомый вклад в промышленную мощь и 
экономический потенциал не только Кривого Рога, но и 
Днепропетровщины, всей Украины.

Предприятия ГМК нашего города успешно выполня-
ют задачи, связанные с масштабной модернизацией 
производства, повышением конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, реализацией экологических 
программ.

Благодаря стабильной производственной динами-
ке предприятий этой отрасли развивается экономика всего Кривого Рога. 
Город получает важные инвестиции для решения актуальных социальных 
проблем.

Продолжается дальнейшее развитие социального партнерства города 
с предприятиями горно-металлургического комплекса. В итоге наших со-
вместных усилий Кривой Рог становится все более комфортабельным, бла-
гоустроенным, современным.

Спасибо за ваш нелегкий, ответственный труд! Сердечно желаю вам 
крепкого здоровья, взаимоподдержки в коллективе, оптимизма, счастья, 
хорошего настроения, достижения намеченных целей, потому что для 
этого у вас есть все – мастерство, сила духа, настоящий рабочий характер. 
Пусть будут добро и достаток в ваших семьях, пусть любимая работа радует 
и приносит уверенность в завтрашнем дне.

Константин ПАВлОВ,  
председатель Криворожской городской организации  

Партии регионов, депутат Днепропетровского  
областного совета.

Уважаемые работники металлургической  
и горнодобывающей промышленности!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником. Этот праздник для нас стал определя-
ющим, ведь металлурги и горняки - крепят государ-
ственное могущество, могущество нашего народа! 
Металлургия по праву считается одним из двигателей 
развития национальной экономики. Залог успеха Укра-
ины  – самоотверженный и вдохновенный труд каж-
дого металлурга и горняка. В этом заслуга каждого из 
вас. Поэтому примите самые искренние пожелания в 

преддверии праздника. 
Желаю вам трудовых побед, новых достижений. Вашим семьям здоро-

вья, согласия и успехов. Уверенности в завтрашнем дне!
Вячеслав ЗАДОРОжНый,  

первый заместитель председателя Днепропетровской 
облгосадминистрации, депутат Днепропетровского  

областного совета.

Шановні працівники і ветерани металургійної 
та гірничодобувної промисловості!

Від усієї душі вітаю вас з професійним святом!
Металурги і гірники Криворіжжя – справжні майстри 

своєї справи. Свій професіоналізм ви щоденно підтвер-
джуєте зростанням обсягів виробництва, підвищенням 
якості продукції. Праця металургів і гірників особливо по-
чесна саме в Кривому Розі, де металургія і гірнича справа 
завжди були і залишаються провідними галузями, на 
яких тримається слава і промислова міць всієї країни. Це 
визначне свято для всіх мешканців нашого міста, адже 
доля кожної криворізької родини тісно пов’язана з мета-

лургійними та гірничорудними підприємствами Кривбасу. Особливі слова 
подяки ветеранам галузі, які змогли не лише зберегти, а й примножити 
промисловий потенціал Кривого Рогу.

Я вдячний усім вам за сумлінну працю, мужність і терпіння, за віру в світ-
ле майбутнє нашого міста. Бажаю вам міцного здоров’я, нових трудових 
звершень, професійних досягнень, удачі і благополуччя! Нехай у кожному 
домі панують мир і спокій, збуваються всі заповітні мрії!

Депутат Дніпропетровської обласної ради  
Юрій лЮбОНеНКО.

Шановні працівники металургійної і гірничо- 
добувної промисловості! Дорогі криворіжці!

Від щирого серця вітаю вас зі святом –  
Днем металурга!

Металургія – це візитна картка нашого міста, яке є 
одним з найпотужніших промислових центрів в Україні. 
Професія металурга у Кривому Розі є почесною, шанова-
ною та найпопулярнішою, тому що тисячі криворіжців 
пов´язані з нею своєю працею та життям.

 Ви працюєте на благо рідного краю, підвищення до-
бробуту співвітчизників. Висловлюю вам щиру вдяч-
ність за відданість професії, надійність і терпіння.

Від усієї душі бажаю вам впевненості у завтрашньому 
дні, успіхів у реалізації намічених планів, плідних пошуків та знахідок, ціка-
вих ідей та їх вдалого втілення.

Міцного здоров’я, щастя, успіхів та благополуччя!
З повагою

народний депутат україни М. Ф. ТРАйДуК.

g урочистий прийом

Гордість і слава Північного ГЗК
Понад сто кращих працівників ПАТ 
«Північний ГЗК» були учасниками 
урочистого прийому на честь Дня 
працівників металургійної та гірничо-
добувної промисловості. Їх делегували 
трудівники всіх структурних підрозді-
лів комбінату.

Час, що минув від ми
нулорічного свята, по
значений для північан 
значними успіхами. Зо
крема, ПАТ «Пів ніч 
ний ГЗК» стало пере
можцем регіонального 
ета пу Всеукраїнсько
го конкурсу «100 кра
щих товарів України», 
на РЗФ1 вироблена  
500мільйонна на Пів
нічному комбінаті тон на 
концентрату, триває бу
дівництво циклічнопо
токової технології в Пер
шотравневому кар’єрі, 
новими 130тонними  
БілАЗами, екскаватора
ми, потужними бульдо

зерами, навантажувача
ми та 180тонними са
москидами фірми «Ка
терпіллер» поповнився 
технічнотранспортний 
парк Першотравневого 
та Ганнівського кар’єрів. 
Північани стали орга
нізаторами проведення 
ІІ  Всеукраїнського кі
нофестивалю «Кіно під 
зорями». На комбінаті 
велика увага приділя
ється розвитку культу
ри і спорту.

Вручаючи нагоро
ди, генеральний дирек
тор ПАТ «ПівнГЗК» 
Андрій Шпилька під
креслив, що за кожним 

досягненням стоїть ве
лика повсякденна пра
ця кожного трудівника 
на його робочому міс
ці. Він вручив грамоти 
Групи Метінвест трудо
вим колективам РЗФ1, 
РЗФ2 та цеху мереж і 
підстанцій, а всі учасни
ки урочистого прийому 
переглянули фільм про 
роботу цих структур
них підрозділів.

Перший заступник 
міського голови Костян
тин Павлов вручив на
грудний знак «За заслуги 
перед містом» ІІ ступеня 
начальнику цеху з ви
робництва обкотишів 
№2 Віктору Трипутеню.

– ПАТ «Північний 
ГЗК» є визнаним лідером 
української економіки, – 

підкреслив він, – а Група 
Метінвест є надійним 
соціальним партнером 
міста. Цього року нами 
спільно узгоджено соці
альний проект на суму 
40 млн. грн., які спрямо
вуються на створення 
соціальної інфраструк
тури Кривого Рогу та на 
його благоустрій.

Трудівники комбіна
ту були відзначені По
чесними грамотами, 
грамотами та подяками 
міськвиконкому, Тернів
ського райвиконкому, 
ПАТ «Північний ГЗК», 
концерну «Укррудпром», 
міськкому ПМГУ.

Концерт для учасни
ків прийому підготува
ли студенти музичного 
училища.

g Профспілкове життя

Професії, на яких тримається місто
Думка щодо цього питання для Кривого Рогу цілком 
зрозуміла. Звісно, це гірники, шахтарі й металурги. 
Представники всіх цих фахів об’єднані, головним 
чином, профспілкою металургів та гірників. Про те, 
з яким настроєм вони зустрічають своє професійне 
свято, наша розмова з головою Криворізького 
міськкому ПМГу Анатолієм Макаренком.

– Анатолію Кириловичу, нині 
підприємства галузі заявляють 
про суттєві плани виробничого 
розвитку. Але не єдиним вироб-
ництвом живе підприємство…

– Звичайно. Відрадно, що по
тужні підприємства галузі сьо
годні мають змогу розвиватися, 
займатися технічним переосна
щенням, але водночас не забува
ють про соціальну сферу. На під
приємствах приділяється велика 
увага реалізації соціальних про
грам, спрямованих на створення 
належних умов виробничого по
буту. Продовжується оздоровлен
ня трудящих та членів їхніх сімей. 
Приділяється велика увага роботі 
з молодим поколінням.

І водночас, не слід забувати, на 
комбінатах продовжують турбу
ватися про рідне місто, робити 
його більш красивим та затиш
ним. Прикладом такого підходу 

можуть слугувати ті зміни, що 
відбулися на мікрорайонах Пів
денного ГЗК та Даманському. Або 
на тому самому житломасиві Інгу
лець. Або подивіться, як змінилася 
на краще вулиця Мусоргського…

– Як відомо, колективні догово-
ри комбінатів завжди ставились 
за приклад іншим підприємствам 
не лише регіону, але й усієї країни.

– Колективні договори більшос
ті підприємств міста можуть по
хвалитися суттєвим соціальним 
пакетом. Велика заслуга в цьому 
– голів первинних профспілкових 
організацій, які в переговорах з 
роботодавцями принципово від
стоювали кожен пункт. Приміром, 
практично всі криворізькі комбі
нати перевищили рівень середньої 
зарплати по підприємствах галузі. 

Нещодавно ЦК ПМГУ підби
ло підсумки конкурсу на кращий 
колективний договір серед під
приємств ГМК України минулого 
року. Приємно, що у своїй кате
горії основний документ життє
діяльності ПАТ «Центральний 
ГЗК» зайняв перше місце, а ПАТ 
«КЗРК» – друге. З чим щиро і ві
таю колективи криворізьких ком
бінатів! Крім того, Президія ЦК 
профспілки відзначила соціальну 
спрямованість колдоговорів ВАТ 

«Південний ГЗК» та ДПП «Крив
баспромводопостачання». 

– Але ж не завжди взаєморозу-
міння між профспілкою та адмі-
ністрацією підприємства нала-
годжується належним чином.

– На щастя, таких прикладів не
багато. Приміром, зараз тривають 
переговори з підготовки проекту 
нового Колективного договору 
на ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг». Як мені відомо, переговори 
йдуть складно. Позиція проф
спілки: новий договір не повинен 
поступатися нині діючому дого
вору, він повинен бути тільки кра
щим. Відстоюють її досить твердо. 
І міськком повністю підтримує 
таку позицію профкому. Власник 
повинен конкретними справами 
підтвердити, що «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» дійсно є соціально 
спрямованим підприємством, як 
це постійно декларується.

– Що б хотіли побажати гірни-
кам та металургам у це свято?

– Усім трудівникам – стале
вого здоров’я, гірницької удачі 
та матеріального достатку! Ра
зом з тим, кожному металургові 
та гірникові хочу сказати слова 
вдячності за сумлінне ставлення 
до справи, за те, що не зраджу
ють обраній професії.

Мотрона ПАНОВА. Фото Олександра буДКА.

___________________________________ Володимир СКІДАНОВ. Фото Андрія ТРубІциНА.
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Напередодні святкового інтерв’ю з ди-
ректором прокатного департаменту ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» Володимиром 
лясовим з цікавістю зазирнула в офіційні 
дані його трудової біографії.

«… На «Криворіжсталь» 
прийшов слюсарем з ремон
ту металургійного устатку
вання цеху блюмінг № 3. За 
30 років пройшов шлях від 
старшого майстра стана, 
старшого майстра основної 
виробничої дільниці про
катного цеху № 3, старшого 
майстра основної виробни
чої дільниці цеху блюмінг  
№ 2 до заступника началь
ника цеху блюмінг № 2 з 
технології. Працюючи на 
підприємстві, у 1989 році 
здобув повну вищу освіту у 
Дніпропетровському мета
лургійному інституті. На
бутий досвід виробничої і 
управлінської діяльності, 
досконале знання специ
фіки прокатного переді
лу дозволили Володимиру 
Григоровичу ефективно 
працювати на посаді голов
ного прокатника служби 
головного прокатника. У 
лютому 2008 року був при
значений на посаду дирек
тора прокатного департа
менту ВАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг». Під його без
посереднім керівництвом 
успішно проводилась ро
бота з підвищення якості 
продукції, її відповідності 
світовим стандартам, кон
курентоспроможності. Ро
ки бездоганної роботи на 
підприємстві створили 
Володимиру Лясову неза
перечний авторитет і за
служену повагу як серед 
колегпрокатників, так і се
ред керівників цехів, інже
нерних служб та управлінь. 
Запорукою цього є його 
професійна компетентність, 
висока відповідальність у 
забезпеченні надійної ро
боти ввірених підрозділів, 
вміння працювати з людь
ми. За сумлінну працю він 
неодноразово відзначав
ся грамотами та подяками 
підприємства, а у 2009 році 
йому було присвоєно почес
не звання «Честь та гордість 
«АрселорМіттал Кривий 
Ріг».

Скупі офіційні форму

лювання чіткими штри
хами окреслюють портрет 
умілого керівникавироб
ничника, відданого своїй 
справі професіонала. Але, 
як на мене, цьому портре
ту не вистачає інших рис 
– людських, характерних, 
особистісних. При зустрічі 
Володимир Григорович на
справді виявився людиною 
привітною, різноплановою, 
гостинним господарем і ці
кавим співрозмовником.

– Володимире Григорови-
чу, чи можете ви у кількох 
словах охарактеризувати, 
чим займається ваш де-
партамент?

– Тут краще один раз по
бачити… Виробництво 
прокату являє собою конве
єр, де якнайкраще проявля
ється мушкетерський прин
цип «один за всіх, і всі за 
одного». Якщо хоч в одно
го члена колективу відсутні 
навички командної роботи 
і спрямованість на кінце
вий результат, то він про
сто не приживається тут. 
Існують такі металургійні 
процеси, коли можна щось 
зробити, а потім, образно 
кажучи, відійти вбік, поди
витись і виправити. У нас 
же ціна помилки надто ви
сока. Швидкість прокатки 
досягає 90 метрів за секун
ду, тож людина за лічені долі 
секунди повинна прийняти 
правильне рішення. У цьо
му, власне, специфіка нашо
го департаменту. Чому я тут 
прижився? Мабуть, стиль 
швидкого мислення, стиль 
командної роботи – це моє.

– Я знаю, що в молоді 
роки ви стояли перед ви-
бором – журналістика або 
металургія…

– Було таке. У 20 років я 
працював на Полтавщині 
кореспондентом на радіо. 
Я був тоді дуже амбітним, 
випускав в ефір скандальні 
передачі про розкрадання 

в «Коопторзі». Мене ви
кликали в міськком партії 
і привели «до тями»… У 
1980 році мрію про журна
лістику я привіз у Кривий 
Ріг. Мене гречно прийняли 
на радіо і попросили по
казати диплом. Зрозуміло, 
що його в мене не було. 
Тоді я подався у «Черво
ний гірник» і навіть один 
день побув його кореспон
дентом: мені дали завдан
ня написати про змагання 
екскаваторників на ІнГЗК. 
Але так склалось, що мою 
роботу забракували не 
читаючи. На тому, влас
не, журналістська кар’єра 
скінчилась.

– Ви пригадуєте свій пер-
ший день роботи на «Кри-
воріжсталі»? Яким епізо-
дом він запам’ятався?

– Ще й як пригадую: мене 
загнали під конвеєр, і я ра
зом з іншими 8 годин по ко
ліно в багнюці носив бруд
ні шматки металу на собі. 
Пам’ятаю, як у лазні поба
чив свої брудне обличчя, 
робочі руки. Тоді для нас, 
радянських людей, це була 
гордість.

– Сучасне підприємство 
кардинально відрізняєть-
ся від колишньої «Криво-
ріжсталі»?

– Так вважають люди, які 
знають підприємство лише 
з чуток. По суті комбінат 
так і залишився містоутво
рюючим. Як і раніше, тут 
працює чудовий колектив 
металургів. Першочерго
вим завданням виробничо
го процесу є якість продук
ції. Коли в 2006 році я став 
головним прокатником, на 
технічне переоснащення 
нам виділяли близько 20 
мільйонів гривень. Зараз ця 
сума у 78 разів більша – ко
шти на розвиток виробни
цтва виділяються суттєві. 

Наразі здійснюється вели
кий проект з інвестиціями 
більше 15 мільйонів дола
рів: на 2му дрібносортно
му стані відома італійська 
фірма будує лінію пакуван
ня, яка позбавить людей від 
ручної праці. Загалом хочу 
відзначити, що нашим ме
талургам є що сказати про 
Кривий Ріг, про ДП9, про 
підприємство та його тра
диції, гірничозбагачуваль
ні комбінати. За останні 5 
років я відвідав більше 10 
країн, де розташовані під
приємства АрселорМіттал. 
І виступаючи в США з до
повіддю, з приємністю впій
мав себе на думці, що мені є 
чим поділитись з колегами.

– Кого ви вважали своїм 
наставником?

– Не можу сказати, що 
був такий учитель, який 
би чогось мене навчав. Ма
буть, головним наставни
ком був батько. Вперше 
він привів мене 5річного 
у свою «чугунку» – цех, де 
слова «вагранка», «модель», 
«опока» видались мені 
страшними. До 20 років я 
зовсім не збирався ставати 
металургом, бо бачив, як 
тато приходить втомлений, 
як він прокидається о пів на 
п’яту ранку…А тепер я сам 
вже 32 роки поспіль встаю 
щоденно о 4.30 і вже не 
уявляю, як можна встава
ти пізніше. Наставниками 
можу назвати всіх тих лю
дей, з якими спілкувався по 
роботі. І гарних, і не дуже 
– від кожного взяв щось 
корисне. Поважав Іона Ро
тару – людину, на перший 
погляд, достатньо жорстку, 
незручну в спілкуванні. Для 
тих же, хто його добре знав, 
він був абсолютно людя
ним. Припало працювати з  
А. Сторожуком. До речі, 
перше своє покарання на 
виробництві я отримав в 
одній із ним компанії. Од
ним із моїх учителів вважаю 
В. Гетьманця. Бачимося з  
М. Костюченком, В. Касья
ненком, А. Шикеріним – ве
теранів не забуваємо, спіл
куємось, чаюємо.

– Якби у вас була мож-
ливість «відредагувати» 
сторінки минулого? Що б 
ви змінили?

– Нічого. Я можу проана
лізувати події, пошкодувати 
про щось, можливо, чогось 
і посоромитись. Але зміни
ти… Ні.

– Ви можете сказати, 
що задоволені собою?

– Знаєте, я з великою пе
ресторогою ставлюся до 
самозакоханих людей, до 
хвальків. Буває, заходить 
молодий працівник із фра
зою: «Я закінчив інститут 
з червоним дипломом». А 
в розмові з’ясовується – в 
голові порожньо. Я, напри
клад, і досі не можу сказати, 
що все знаю про прокатне 
виробництво.

– Справжній сучасний 
чоловік. Який він у вашому 
розумінні?

– Сучасний? Такий же, як 
і печерний. Надійний, спро
можний захистити жінку, 
порядний. Такий, як у фільмі 
«Калина красная», – мужик. 
У прокатників існує гасло: 
«Чесність, дисципліна, про
фесіоналізм, єдність». Такі 
якості вповні можна спів
віднести з поняттям «справ
жній чоловік».

– Ваш улюблений літе-
ратурний персонаж, кіно-
герой?

– Остап Бендер із «12 
стільців», людина, яка на 
все дивиться з оптимізмом, 
за будьяких обставин. Ми 
всі пам’ятаємо часи, коли не 
платили зарплату. Мої зна
йомі тоді втекли з заводу, а я 
залишився, бо вірив у мета
лургію. Оптимізм допоміг. 
Що ж до кіно, то це всена
родно улюблені радянські 
актори Любшин, Миронов, 
Папанов, Євстигнєєв, Аб
дулов. Молодших навряд чи 
згадаю...

– Чому віддаєте перева-
гу: книзі чи екрану?

– Із письменників люблю 
Чехова, Буніна, нещодавно 
відкрив для себе малові
домого СергєєваЦенсько

го. Я великий прихильник 
Шукшина, перечитую його 
вздовж і впоперек. Щодо 
телебачення, то воно нині 
схоже на смітник: багато 
негативу й бруду. Моя ста
ренька мати приголомшена 
кількістю страхітливих но
вин: потопів, землетрусів. 
Невже нічого приємного не 
відбувається довкола? У нас 
така чудова країна, хороші 
люди, прекрасне місто. Я 
люблю Кривий Ріг. Вважаю, 
що у нас найкращі жінки 
(мабуть, це наші рудні ано
малії впливають). У мене є 
мрія – побачити, коли з про
спекту Карла Маркса при

беруть машини, щоб там 
гуляли діти, молоді мами. Я 
зрадів, коли почали чистити 
Саксагань. Коли мер займа
ється господарчою діяльніс
тю, це дуже добре.

– Знаю, що ви пишете 
книги. Про що вони?

– Про людей, про роботу, 
про особисте.

– Реалізуєте своє журна-
лістське покликання?

– Скоріше, самоутвер
джуюсь. З роками прихо
дить такий момент, коли 
хочеться щось по собі за
лишити. Я часто повторюю 
молодим слова Маркеса: «За 
ваші думки вас ніхто не зга
дає, думайте, що ви залиши
те після себе».

– Людське щастя. У чому 
воно, на ваш погляд?

– Як і для всіх, у родині, 
роботі, дітях та внуках. Я 
щасливий, що четвертий 
онук нарешті розбавив моє 
родинне жіноче царство. 
Думаю, щастя – це той відрі
зок життя, який нам дається. 
Хтось на яхті за 40 мільйонів 
не почувається щасливим, 
а хтось радіє шматочку ба
нана. Маркес висловив це 
простіше: «Усі люди хочуть 
жити нагорі, але мало хто 
розуміє, що щастя – це коли 
ти йдеш вгору»…

Люди твої, Криворіжжя

Щастя металурга: працюю, 
люблю, утверждаюсь…

____________________________________________________________________________________________  Тетяна ДРЄЄВА. Фото Станіслава лебеДиНСьКОГО.

Прокатну продукцію підприємства використано при рекон-
струкції НСК «Олімпійський» м. Київ; будівництві стадіону 
«Арена Львів»; саркофагу для Чорнобильської АЕС; терміналу 
«D» аеропорту м. Бориспіль; нового терміналу Львівського 
аеропорту; метрополітену в Баку; Троїцького собору  
(м. Тбілісі); Центру Гейдара Алієва в Баку; найвищої у світі 
будівлі «Бурдж-Халіфа» (Дубай) – 162 поверхи, 828 метрів.

Основні споживачі прокатної продукції ПАТ «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг» – країни Східної Європи, ЄС, СНД, Близько-
го Сходу, Африка, Персидська затока, Туреччина.

Арматура № 40 мм 
виробництва «Арсе-
лорМіттал Кривий 
Ріг» – переможець 8-го 
Всеукраїнського конкурсу 
«100 кращих товарів 
України» 2011 року.
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g  Реклама, оголошенняg  у планах

Напередодні Дня працівників металургійної 
та гірничодобувної промисловості відбувся 
урочистий прийом на честь кращих 
працівників ПАТ «Північний ГЗК». Вів цей 
прийом фахівець з колійного господарства 
цеху зовнішнього транспорту комбінату  
Володимир Ганзенко.

– Тільки на перший по
гляд здається, що все про
сто: є сценарій, є список 
нагороджених людей, – а 
насправді це дуже відпо
відально, – говорить ке
рівник Палацу культури 
ПівнГЗК Віталій Фесун. – 
За 9 років, що Володимир 
Миколайович веде уро
чисті прийоми, концерти 
в нашому палаці, не було 
жодного випадку, щоб він 
неправильно назвав пріз
вище чи щось наплутав. 
Уже сам його голос, стри
маний і водночас емоцій
ний, надає урочистості 
події. А загалом Ганзенко 
– дуже різнобічна, творчо 
обдарована людина.

Авжеж, знайома з Во
лодимиром Ганзенком 
добрих півтора десятка 
років, і знайома саме як 
з творчою особистістю – 
актором агіттеатру «Ритм» 
Палацу культури «Першо
травневий», керівником 
циркового колективу, ве
дучим оглядуконкурсу 
художньої самодіяльності 
«Мій комбінат – моя роди
на» ПАТ «Північний ГЗК».

– Звідки у вас ця велика 
тяга до мистецтва? – за
питую у Володимира Ган
зенка при зустрічі.

– Це у нас родинне, – 
відповідає. – Мій дід Си

дір Прокопович свого часу 
славився як майстер з ви
готовлення скрипок, ман
долін, бубонів. Його доля 
драматична. У 20х роках 
ХХ століття був розкурку
лений, вивезений з рідної 
Черкащини аж у Казах
стан. Коли в 30х роках у 
Кривбасі почалося велике 
промислове будівництво, 
дід з родиною – мав трьох 
синів і трьох дочок – при
їхав сюди. Збудував буди
нок по вул. Шадринській, 
78, який, до речі, стоїть і 
досі. Уся наша  родина була 
співуча. Мій батько  Мико
ла Сидорович мав розкіш
ний баритон. Працюючи 
на шахті «Північній», він 
був постійним учасником 
художньої самодіяльнос
ті. Співав і сам, і в дуеті 
з Романом Косівським. 
Мати також співала в хорі.  
Тож голос я успадкував 
від батьків. Ще школярем 
став учасником народно
го агіттеатру Катерини 
Косенюк при Першотрав
невому палаці культури 
–  агітбригади тоді були 
дуже популярними. Ми 
багато виступали на шах
тах, комбінатах, у радгос
пах Криворізького району. 
Відтоді я у вічному полоні 
мистецтва і безмежно тим 
щасливий.

– А звідки взявся у ва-
шому житті цирк? 

– Любов до цирково
го мистецтва ще в дитин
стві прищепив мені Петро 
Лавров. Це був унікальний 
чоловік. Працював воді
єм в автоцеху Північного 
ГЗК, а у вільний від робо
ти час очолював цирковий 
колектив у Першотравне
вому палаці культури. Ми 
там училися і еквілібру, і 
жонглюванню, були пові
тряні гімнасти, гімнаст
ки на трапеції, та, власне, 
ми освоювали всі цирко
ві жанри. Я вже навчався 
в Тернівському індустрі
альному технікумі, коли 
в палац прийшли працю
вати професійні циркачі 
Анатолій та Анна Ахіло
ви (згодом вони обоє по
вернулися в Московський 
цирк Юрія Нікуліна на 
Цвєтному бульварі). При 
Ахілових я почав працю
вати як силовий акробат у 
парі з повітряною гімнаст
кою Світланою Підопри

горою – нині вона мешкає 
в Чехії. При різноманіт
ності жанрів у нас, однак, 
не було клоунів. А без кло
унів, погодьтесь, який же 
цирк? От Анатолій Ахілов 
і запропонував мені спро
бувати освоїти клоунаду. 
До пари я знайшов собі 
Валерія Завадського, який 
у той час займався в дра
матичному гуртку. Разом 
ми почали розучувати 
пантоміму, репризи. Під
готували 6 реприз. Наш 
цирковий дебют відбувся 

на сцені Палацу культури 
ім. Богдана Хмельниць
кого в 1971 році. Взагалі, 
наші з Валерієм репризи 
користувалися незмінним 
успіхом. Саме тоді я впер
ше професійно заговорив 
зі сцени. І (Сміється.) го
ворю й досі. 

А потім була служба в 
армії. Теж цікавий момент. 
Мені вручили повістку 
на 10 травня з’явитись 
у військкомат. Тож ми 9 
травня відпрацювали кон
церт з нагоди Дня Перемо
ги, потім усі до мене на ви
провадини, а на ранок – у 
дорогу.

– В армії, як правило, 
на людей творчих попит. 
Стало в пригоді вам цир-
кове уміння? 

– Служити випало в Та
джикистані, Середньоазі
атський військовий округ, 
Памірський прикордон
ний загін, до складу якого 
входило 17 застав, розта
шованих на висоті від 800 
до понад 5 тисяч метрів. 

Мене одразу зарахували в 
музичний взвод, який ви
ступав по всіх заставах, 
давав шефські концер
ти по прилеглих районах. 
Там довелося і співати, і 
пантоміму показувати. В 
ансамблі «Мы из крыши 
мира» довелося освоїти 
ще й великий барабан. До 
речі, саме в складі цього 
ансамблю я здобув своє 
перше творче визнання, 
ставши лауреатом Всесо
юзного оглядуконкурсу 
художньотехнічної твор

чості в Таджикистані. І 
досі мороз по шкірі, коли 
згадую розкладену на 
п’ять голосів  «Памірську 
рапсодію». (Наспівує мені 
таджицькою мовою.) А 
відслуживши, не повірите, 
прямо з дембельським че
моданчиком не додому, до 
батьків першим ділом по
спішив, а в Першотравне
вий палац культури. Зго
дом, як почав працювати 
на Північному ГЗК, жоден 
оглядконкурс художньої 
самодіяльності «Мій ком
бінат – моя родина» не 
обійшовся без моєї участі 
чи то як артиста, чи то як 
ведучого програми. Вод
ночас продовжував керу
вати цирковим колекти
вом у Першотравневому 
палаці культури. Тішуся з 
того, що вдалося зберег
ти набутки, закладені ще 
Лавровим та Ахіловими. 
Що з мого колективу ви
йшли такі професійні ак
тори цирку, як повітряна 
гімнастка Марія Алексіна 
і гімнаст на першах Віктор 
Щербак – вони працюють 
в Українському державно
му цирку. 

Зайшовши в управління 
залізничного транспор
ту ПАТ «Північний ГЗК», 
важко не помітити числен
ні дипломи та кубки гран
прі за зайняте перше міс
це в оглядіконкурсі «Мій 
комбінат – моя родина». 
До речі, й на цьогорічному 
конкурсі творчий колек
тив залізничників посів 
почесне І місце серед своєї 
групи цехів. 

– Ви доклали до цього 
зусиль? – запитую у Воло
димира Ганзенка.

– У міру сил. (Сміється.) 
У нас працює багато тала
новитих, художньо обда
рованих людей. Зокрема, у 
цьогорічному оглядікон

курсі художньої самоді
яльності кращим вокаль
ним дуетом, за рішенням 
журі, було названо наших 
машиністів тепловоза Ан
дрія Дубіса та Геннадія 
Флягіна. Перемогли ми і 
в номінації «Кращий во
кальний колектив». За
стрільником тут є Марія 
Захаренко. Вона білоруска. 
Любить співати білоруські 
пісні і нас під це діло «під
прягає». Гарні в нас і хлоп
цітанцюристи. Залучаємо 
до участі в конкурсі навіть 
дітей наших працівників. 
Так, цього року добре ви
ступила Наташа Беркова 
– її мати Світлана Берко
ва працює у нас диспетче
ром на навантажувальній 
станції. Свого часу Світла
на була солісткою вокаль
ного ансамблю, тепер же її 
донька гідно захищала спі
вочу честь цеху.

– При такій вашій від-
даності мистецтву, 
культурі не було думки 
якогось разу змінити своє 
життя, професію?

– Річ у тім, що я дуже 
люблю ту роботу, якою 
займаюсь усе своє життя. 
Нині моя служба відпові
дальна за вивезення гото
вої продукції з комбінату, 
за безпеку роботи колій
ного господарства при 
вивезенні гірничої маси з 
Першотравневого та Ган
нівського кар’єрів. Там є 
своя специфіка. Є свої мо
менти, коли треба опера
тивно приймати виважені, 
правильні рішення. Бува
ють ситуації, коли  саме 
від прийнятого тобою рі
шення залежить результат, 
– і це додає професійного 
адреналіну. Я радий з того, 
що і мої фахові знання, і 
моє хобі можуть прислу
житися комбінатові, лю
дям.

Мотрона ПАНОВА. Фото автора.

Цікавий ракурс

Огляд-конкурс художньої самодіяльності «Мій комбінат – моя 
родина» проводиться на Північному ГЗК 21 рік поспіль. У 2012 
році в ньому взяли участь понад 400 самодіяльних артистів 
з 27 структурних підрозділів комбінату. За мистецькі таланти 
учасники фестивалю щороку нагороджуються екскурсійними 
поїздками. Тільки в останні роки вони побували в Києві та 
Санкт-Петербурзі, на Закарпатті та в Криму.

g Сучасник

У вічному полоні мистецтва

Заявление об экологических намерениях
Обязательства по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

являются  одной из приоритетных целей и неотъемлемой частью развития ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог» и задекларированы в Экологической политике. На предприятии планомерно 
выполняются работы по внедрению новых экологически безопасных технологий и выводу из 
эксплуатации технологий, не отвечающих современным экологическим требованиям.

С целью определения оптимального направления дальнейшего развития горных работ и  
поддержания объемов добычи сырой руды ООО «Южгипроруда» разработан проект «Рекон-
струкция и развитие карьеров № 2-бис и № 3 горного департамента ПАО «АМКР» для поддержа-
ния производительности по добыче сырой руды 30 млн. т в год на период до 2020 года», который 
позволит обеспечить работоспособность горного департамента с сохранением рабочих мест для 
жителей города.

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду в качестве взрывчатых 
веществ для взрывания горных пород предусмотрено применение анемикса и игданита, 
преимуществом которых является отсутствие в составе тротила, а также высокий уровень 
промышленной и экологической безопасности при применении.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении взрывных 
работ в карьерах № 2-бис, № 3 составит 254,251 т/год.

Для пылегазоподавления при проведении массовых взрывов в карьерах предусматривают-
ся следующие мероприятия: внутренняя и внешняя гидрозабойка взрывных скважин, увлажне-
ние забоечного материала водой, орошение взрываемого блока и пылегазового облака водой 
или водным раствором углещелочного реагента, а также полив автодорог, которые позволяют 
снизить выбросы пыли на 85-90%.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ показывают, что, при условии применения 
мероприятий по пылеподавлению, максимальные приземные концентрации загрязняющих ве-
ществ на границах СЗЗ объектов проектирования и на территории ближайшей жилой застройки 
будут находиться в пределах установленных нормативов и составят без учета фона: СО – 0,0304 
ПДК; азота двуокись – 0,577 ПДК; пыль неорганическая – 0,183 ПДК.

С целью ведения производственной деятельности в рамках действующего при-
родоохранного законодательства Украины, ПАО «АМКР» имеет намерение получить 
разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Возражения и предложения направлять в управление экологии исполкома город-
ского совета по тел. 92-13-63 или по адресу: пл. Советская, 1, управление экологии (к. 
№ 402).

«ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 
ТЕХНІКУМ»
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ЗАПРОШУЄ  

ВИПУСКНИКІВ 911 КЛАСІВ  
НА НАВЧАННЯ У 2012 РОЦІ
на денне та заочне відділення 
за такими спеціальностями:

• Економіка підприємства
• Бухгалтерський облік
• Збагачення корисних копалин
• Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і обладнання
• Монтаж і обслуговування теплотехнічного 

устаткування і систем теплопостачання
• Будівництво, обслуговування і ремонт   

залізничних колій
• Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд
• Технічне обслуговування, ремонт та 

експлуатація тягового рухомого складу
• Обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів

Прийом документів: на денну форму на-
вчання – з 2 по 20 липня 2012 року,  на заочну 
– з 10 липня по 8 серпня 2012 року.

Адреса технікуму:  
50079, м. Кривий Ріг, вул. Ю.Смирнова, 47. 

Телефони: 35-10-12, 35-13-38.

До «Моста наречених» ще й Дерево щастя
Криворізькі наречені невдовзі отримають 
ще одне місце для свого паломництва. 

Нагадаємо, що багато 
подружніх пар або просто 
закоханих закріплюють на 
мосту через річку Сакса-
гань, розташованому по-
близу човнової станції, наві-
сні замки зі своїми іменами. 
Проте скоро замкам може 
забракнути місця, та й «міст 
наречених» може потрапи-
ти під реконструкцію.

А тому засновник благо-
дійного фонду «Громадська 
ініціатива мешканців Крив-
басу» Володимир Соколо-
вський (який опікується 
реконструкцією парку), іні-
ціював встановлення між 
мостом і човновою станцією 
скульптури «Дерево щастя».

– У нас було два варіан-
ти, – розповів «Червоному 

гірнику» Володимир Соко-
ловський. – Або відновити 
пам’ятник «Дівчина з вес-
лом», або запропонувати 
нареченим Дерево щастя. 
Врахувавши всі «за» і «про-
ти», ми вирішили зупинити-
ся на другому варіанті. Тому 
оголошуємо конкурс на кра-
щий варіант Дерева щастя. 
Варіант переможця буде 
втілено в життя, а для моло-
дят з’явиться нове місце за-
кріплення їхніх шлюбних уз.

У свою чергу, голова Цен-
трально-Міської райради 
Ірина Салтовська розповіла 
про те, що нині до криво-
різьких РАЦСів надходять 
заявки на проведення 
шлюбних церемоній ви-
їзними реєстраторами 

шлюбів саме на човновій 
станції. Усе більше молодих 
криворіжців хочуть уклада-
ти свої шлюби за західним 
зразком, не обмежуючи 
весільну церемонію стінами 
державних установ. Також 
до утримувачів парку над-
ходять пропозиції щодо 
організації на місці злиття 
двох річок зустрічей і свят 
наречених, дефіле мод та 
інших святкових заходів.

Додамо, що, за інфор-
мацією голови Централь-
но-Міської райради, на 
теперішній час проводиться 
технічне дослідження і скла-
дання кошторису на рекон-
струкцію 5 мостів, розташо-
ваних поруч із парком імені 
Газети «Правда». А до кінця 
поточного року розпочнуть-
ся роботи з капітального 
ремонту стадіону «Спартак».

_________________________________________________ Андрій РОйКО.
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g Цифрове телебачення

Телетюнери пільговикам 
вручили депутат Дніпропетровської облради Юрій Любоненко 
та голова Довгинцівської райради Ігор Колесник
Як уже повідомлялось у нашій газеті, до 
першого липня нинішнього року управлін-
нями праці та соціального захисту населен-
ня виконкомів райрад приймались заявки 
від представників пільгових категорій насе-
лення на безкоштовне забезпечення теле-
тюнерами для прийому цифрового телеба-
чення, мовлення якого вже здійснюється, у 
тому числі й у нашому регіоні. 

Отже, вже сьогодні з ефі-
ру можна переглядати біль-
ше тридцяти телеканалів у 
незрівнянно вищій якості 
зображення та звуку, мов-
лення яких здійснюється в 
цифровому форматі пара-
лельно з аналоговим.

Переконатись у цьому 
вже можуть кількадесят 

сімей довгинцівців, які 
минулого четверга в числі 
перших у Довгинцівсько-

му районі отримали таке 
обладнання з рук голо-
ви райради Ігоря Колес-
ника та депутата Дніпро-
петровської облради, По-
чесного громадянина міс-
та Юрія Любоненка.

– Це один з кроків на 
виконання соціальних 
ініціатив Президента 
України Віктора Янукови-
ча, – сказав Юрій Вікто-
рович під час вручення. – 
Таким чином держава ви-
конує свої зобов’язання, 
реальними справами до-
водячи, що слова не роз-
ходяться з ділом.

Загалом у Довгинців-
ському районі від піль-
говиків надійшло більше 
п’яти тисяч заяв на без-
коштовне отримання те-
летюнерів для перегляду 
цифрового телебачення. 
Як зазначили представ-
ники районного управ-
ління соцзахисту, це було 
перше, але не останнє 
вручення. Воно продо-
вжиться по мірі надхо-
дження приладів, про що 
кожен пільговик своєчас-
но буде проінформований 
разом із запрошенням на 
отримання.

Едуард Білик. Фото Андрій ТруБіЦинА.

g Засідання виконкому міськради

Борг холоду не спинить
Без належних платежів за отримані житлово-комунальні послуги місто не спроможне  
якісно підготуватись до наступного опалювального сезону
нинішньої спеки згадувати про холоди ніби 
не випадає. Але ж зима обов’язково прий-
де, а разом з нею й міцні морози, заметілі з 
хуртовинами та всіма іншими атрибутами 
холодної пори. Тому ще в середині січня 
нинішнього року виконком міськради ух-
валив рішення №21 «Про підготовку жит-
лового фонду, об’єктів соціальної сфери, 
тепловодопостачання, електротранспорту, 
дорожньо-мостового господарства міста до 
роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 
років». Стан його виконання став основним 
питанням під час минулого засідання ви-
конкому міськради, яке проводив міський 
голова Юрій Вілкул.

Як повідомив доповідач 
з головного питання, на-
чальник управління благо-
устрою та житлової полі-
тики виконкому міськра-
ди Олександр Катриченко, 
нинішній рівень виконан-
ня передбачених обсягів 
має становити не менше 
55 відсотків до запланова-
ного. У переважній біль-
шості комунальні служби 
міста саме такими темпа-
ми виконують відповідні 
обсяги, десь трохи відста-
ючи, а десь і випереджаю-
чи строки. Скажімо, уста-
нови соціального захис-
ту та освітянські заклади у 
своїй більшості вже отри-
мали паспорти готовнос-
ті, таким чином переваж-
но завершуючи підготов-

ку, а решту мають вико-
нати до кінця нинішньо-
го літа. Адже остаточний 
строк підготовки припа-
дає на 1 вересня, до якого 
всі споживачі житлово-ко-
мунальних послуг уже по-
винні бути з паспортами 
готовності. Причому осві-
тянські заклади за допомо-
гою міста вживають ще й 
активні енергозберігаючі 
заходи – у дитячих садках 
упродовж нинішньої під-
готовки встановлено біль-
ше сотні металопластико-
вих вікон, які значно кра-
ще зберігають тепло.

Не пасуть задніх й упра-
вителі, маючи показник 
від 55 процентів отрима-
них паспортів на багато-
поверхівки в Жовтневому 

районі до 62% у Дзержин-
ському. Водночас активно 
ведуться роботи й щодо 
ремонтів м’якої та ши-
ферної покрівлі на будин-
ках, як це й було визначе-
но відповідним доручен-
ням міського голови.

– Нагадаю ще раз – коли 
бодай одна покрівля во-
сени протікатиме, на що 
скаржитимуться мешканці, 
тоді розглядатимемо пер-
сональну справу керівни-
ка управителя, – підкреслив 
Ю. Вілкул з цього приводу. 
– Ми обіцяли, що покрівлі 
у багатоповерхівках не про-
тікатимуть, а тому за будь-
яку ціну мусимо дотрима-
тись свого слова.

Продовжуючи доповідь, 
О. Катриченко зазначив, 
що єдиним джерелом вико-
нання робіт є оплата меш-
канців за отримані послуги. 
Але з цим надто великі про-
блеми, оскільки загальна за-
боргованість городян за всі 
види житлово-комуналь-
них послуг уже перевищи-
ла півмільярдний показник, 
що дуже негативно впливає 
на хід та якість проведення 
обсягів. Найбільше боргів 
накопичилось за теплово-
допостачання й за обслуго-
вування будинків та прибу-
динкової території. І якщо 

співробітники бюджетних 
установ активно розрахову-
ються за послуги, то праців-
ники промислових гігантів, 
маючи значно більші заро-
бітки, дозволяють собі на-
копичувати житлово-кому-
нальні борги. Як приклад 
під час засідання був на-
ведений «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», працівниками 
якого накопичено заборго-
ваність у майже тридцять 
мільйонів гривень за вже 
надані послуги. Проте й 
самі комунальники, як мо-
виться, не без гріха – енер-
гетики з Криворізьких місь-
ких електричних мереж не 
заплатили в тому числі й за 
власні послуги майже 900 
тис. грн., погіршуючи й без 
того непросте становище 
житлово-комунальної галу-
зі міста.

– У цілому, як бачимо, 
січневе рішення виконко-
му міськради виконується, 
роботи проводяться згід-
но зі встановленими гра-
фіками, а подекуди і з пере-
виконанням, – підсумував 
розгляд основного питан-
ня міський голова. – Недо-
ліків і недоробок ще виста-
чає, вони повинні бути ви-
правлені не пізніше почат-
ку осені з тим, аби у верес-
ні можна було здійснити 

остаточну перевірку готов-
ності до наступних холодів. 
Але потрібно обов’язково 
зважати саме на якість ви-
конання. Бо почасти тра-
пляється так, що у звітах 
все чудово, натомість пе-
ревірка з виїздом на міс-
це з’ясовує, що не все так 
добре, як на папері. Тому 
якість і ще раз якість.

– Цьогоріч у рамках 
підготовки запланова-
но робіт удвічі більше, 
аніж у 2011-му, тоді як то-
рік було вдвічі більше, 
аніж у 2010-му, – зазна-
чив Ю. Вілкул. – І це до-
бре, бо поліпшується стан 
галузі. Але така величез-
на заборгованість за жит-
лово-комунальні послу-
ги, накопичена городяна-
ми, стає на заваді вико-
нанню необхідних робіт. 
Бо вже сьогодні з дуже ве-
ликими труднощами вда-
ється вирішувати питання 
щодо газопостачання міс-
та для подачі гарячої води. 
І за таких боргів залиша-
ється відкритим питання 
подальшого забезпечення 
міста блакитним паливом, 
яке стане особливо значу-
щим при настанні холодів. 
Тому потрібно невідклад-
но провести активну ро-
боту з відшкодування на-

копиченої заборгованос-
ті передовсім серед колек-
тивів промислових під-
приємств, металургійного 
і гірничо-збагачувальних 
комбінатів тощо. Особис-
то я дуже поважаю енерге-
тиків та Криворізькі елек-
тромережі, але як вони 
можуть вимагати опла-
ту з когось, коли самі не-
спроможні розрахуватись 
за свої ж послуги? Тако-
го підходу бути не пови-
нно, бо комунальники ма-
ють бути прикладом вчас-
них і повних розрахунків, 
а не потрапляти до списку 
злісних неплатників.

Внаслідок розгляду було 
прийнято відповідне рі-
шення, яким, зокрема, 
управителям у строк до 
31.08.2012 р. доручено за-
вершити роботи з ремонту 
покрівель і міжпанельних 
швів, а також забезпечити 
готовність внутрішньобу-
динкових інженерних сис-
тем і мереж централізова-
ного опалення, гарячого 
та холодного водопоста-
чання, електропостачання 
до експлуатації в осінньо-
зимовий період 2012-2013 
років. Також на засіданні 
виконкому було розгляну-
то ще 23 питання з життє-
діяльності міста.

Едуард Білик.

g реконструкція

кам’яні алеї  
в парку «Правди»
«Червоний гірник» уже розповідав про те, 
що парк імені Газети «Правда» знаходиться 
в стадії реконструкції, яку ініціював бла-
годійний фонд «Громадська ініціатива меш-
канців кривбасу».

Проте вже зараз певні оригі-
нальні елементи дизайну пар-
ку виокремлюють його з-поміж 
інших. Так, нещодавно від цен-
трального кола, звідки в глиби-
ни парку відходять тінясті доріж-
ки і де на місці квітників постане 
яскравий фонтан, завдяки участі 
великих гірничодобувних підпри-
ємств Кривбасу було зроблено 
кам’яні алеї-промені. На кожній з 
алей представлено різні види гір-
ничих порід, що залягають у над-
рах Криворіжжя і видобуті в тому 
чи іншому кар’єрі, які розробля-
ють криворізькі підприємства, 
передусім ГЗК Групи Метінвест.

Кожен відвідувач парку іме-
ні Газети «Правда» тепер може 
не тільки поглянути на багатства 
криворізьких надр, але й побачи-
ти їх наживо та доторкнутися до 
них. Усі бажаючі можуть дізнати-
ся про назву каменю, його похо-
дження, місце видобутку…

При цьому, у виконкомі Цен-
трально-Міської районної у міс-
ті ради навіть розглядають мож-
ливість проведення на кам’яних 
алеях парку імені Газети «Прав-
да» уроків краєзнавства.

Андрій ройко. Фото автора.
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Інформація. Оголошення

Згідно з Законом України «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків» від 
29.11.2001 №2866 власники жилих та нежилих 
приміщень мають право створити об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку.

Основна діяльність об’єднання полягає у 
здійсненні функцій, що забезпечують реалі-
зацію прав власників приміщень на володін-
ня та користування спільним майном членів 
об’єднання, належне утримання будинку та 
прибудинкової території, сприянням членам 
об’єднання в отриманні житлово-комуналь-
них послуг належної якості за обґрунтованими 
цінами та виконання ними своїх обов’язків, 
пов’язаних з діяльністю об’єднання.

Відповідно до ст.24 вищевказаного Закону, 
колишній власник, на балансі якого перебував 
багатоквартирний житловий будинок, бере участь 
у проведенні та фінансуванні після передачі на 
баланс об’єднанню першого капітального ремонту 
будинку відповідно до законодавства.

Рішенням Криворізької міської ради від 
29.12.2011 №860 затверджено Програму підтрим-
ки об’єднань співвласників багатоквартирного бу-
динку в м. Кривому Розі на 2012-2016 роки.

На теперішній час як результат виконання цієї 
програми можна навести наступні приклади.

По Жовтневому району:
Житловий будинок 5 на вул. Ігнатьєва, ОСББ 

«Дюжина», за кошти з місцевого бюджету вико-
нано ремонт системи централізованого опалення 
будинку на суму 37003 грн.

 За кошти мешканців будинку виконано: заміну 
систем холодного водопостачання та водовідведен-
ня; частково  благоустрій прибудинкової території; 
заміну дверей на вході до під’їздів; ремонт тамбуру; 
знесення дерева; підготовку будинку до осінньо-зимо-
вого періоду; ремонт цоколю; заміну вікон у під’їзді.

Виконано ремонтних  робіт на суму 19,1 тис.грн.
Розпочато роботи по ремонту системи централі-

зованого опалення житлового  будинку 29а на вул. 
Тухачевського, ОСББ «Цереус-4».

За кошти мешканців будинку виконано: ремонт 
покрівлі; заміну систем гарячого, холодного водо-
постачання та часткову заміну системи централі-
зованого опалення та встановлено прилад обліку 

теплової енергії.
Виконано ремонтних  робіт на суму 239,5 тис.грн.
У поточному році за кошти з місцевого бюджету 

заплановано виконати роботи з ремонту покрівлі 
по житловому будинку 63 на вул. Тухачевського, 
ОСББ «Пафос».

За кошти мешканців будинку виконано: заміну 
вводу холодного водопостачання; ремонт електро-
щитової та встановлення лічильників; встановлен-
ня козирків над входами до під’їздів.

Виконано ремонтних робіт на суму 9,7 тис. грн.
По Інгулецькому району розпочато: 
ремонт міжпанельних швів житлових будинків 

7, 19 на вул. Ярославська, ОСББ «Ярославська,7», 
ОСББ «Ярославська,19».

По будинку 7 на вул. Ярославська за кошти 
мешканців виконано: заміну системи водовід-
ведення; встановлення приладу обліку теплової 
енергії; частковий ремонт систем гарячого та хо-
лодного водопостачання;  ремонт електрощитової.

Виконано ремонтних робіт на суму 33,0 тис.грн.
По будинку 19 на вул. Ярославська за кошти 

мешканців виконано: ремонт запірної арматури 
та вводів на стояки холодного водопостачання; 
ремонт систем гарячого водопостачання та водо-
відведення; встановлення приладу обліку спожи-
вання теплової енергії; ремонт електрощитової.

Виконано ремонтних робіт на суму 49,9 тис.грн.
У поточному році планується виконати роботи з 

ремонту покрівлі по житловому будинку 13 на вул. 
Ярославська, ОСББ «Ярославська 13».

За кошти мешканців будинку виконано: част-
ковий ремонт міжпанельних швів; частковий ре-
монт систем гарячого, холодного водопостачання 
та водовідведення; встановлення приладу обліку 
теплової енергії; ремонт електрощитової.

Виконано ремонтних  робіт на суму 49,8 тис.грн.
За кошти мешканців будинку 11 на вул. Ярос-

лавська, ОСББ «Ярославська 11» виконано: ремонт 
покрівлі; часткову заміну системи гарячого та хо-
лодного водопостачання та водовідведення.

Виконано ремонтних робіт на суму 26,2 тис.грн.
Аналогічним чином вирішуються ці питання і в 

інших районах міста.
***

Щотижнево у виконкомах районних у 

місті рад проводяться оперативні наради 
із залученням представників підприємств-
надавачів житлово-комунальних послуг, 
асоціації об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку, голів будинкових та 
квартальних комітетів.

Так, 06.07.2012 у виконкомі Жовтневої районної 
у місті ради проведено чергову оперативну нараду 
під головуванням Швеця О.Г. – заступника голови 
виконкому Жовтневої районної у місті ради та за 
участю заступника міського голови Вербицького Г.П.

На оперативній нараді розглянуто ряд важли-
вих питань, що стосуються утримання житлового 
фонду міста всіх форм власності. Одним з акту-
альних питань утримання житлового фонду є ви-
конання робіт з поточного ремонту покрівель.

У Жовтневому районі в житлових будинках, де 
не створено об’єднання співвласників багатоквар-
тирного будинку, діють два управителя: комуналь-
не підприємство «ЖЕО №31» та приватне підпри-
ємство «Домініум».

З початку поточного року КП «ЖЕО №31» 
виконано ремонт покрівлі на 113 житлових 
будинках у обсязі 22000 м2 (по 341 зверненню 
мешканців).

Крім того, КП «ЖЕО №31» виконано коригуван-
ня графіку на виконання ремонту покрівлі з метою 
включення додаткових обсягів ремонтних робіт по 
зверненнях мешканців, які надійшли у І півріччі 
поточного року. До кінця 2012 року зазначеним 
комунальним підприємством заплановано додат-
ково виконати роботи з ремонту покрівлі у обсязі 
15 000 м2.

Загальний запланований обсяг робіт по ремон-
ту покрівлі КП «ЖЕО №31» складає 37 000 м2.

Додатково повідомляємо, КП «ЖЕО №31» ви-
конано роботи по ремонту покрівель:

– у 2010 –  365 ж/б – 42200 м2;
– у 2011 – 420 ж/б – 44800 м2.
Разом з цим, своєчасна оплата мешканцями 

послуг з утримання будинків і споруд та прибудин-
кових територій надасть можливість управителям 
своєчасно виконувати ремонтні роботи, збільшувати 
їх обсяги та суттєво покращити якість цих послуг, і 
відповідно – забезпечити комфортне проживання у 
помешканнях багатоквартирних будинків.

Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради інформує

Управління комунальної влас-
ності міста виконкому міськра-
ди оголошує конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності 
– суб’єктів господарювання, які 
будуть залучені до проведення неза-
лежної оцінки безхазяйного нерухо-
мого майна – окремо розташованої 
одноповерхової нежитлової будівлі 
за адресою: вул.Мусоргського, 2з, 
загальною площею 32,8 м2, що пе-
редається до комунальної власності 
територіальної громади міста Кри-
вого Рогу і підлягає облікуванню на 
балансовому обліку управління кому-
нальної власності згідно з рішенням 
міської ради від 27.06.2012 № 1184.

Учасникам конкурсу необхідно нада-
ти до конкурсної комісії такі матеріали:

– заяву на участь у конкурсі за вста-
новленою формою;

– нотаріально посвідчену копію ста-
туту учасника конкурсу (для юри-
дичних осіб);

– копії документів, що підтверджу-
ють кваліфікацію працівників, які 
залучаються до незалежної оцінки 
(кваліфікаційні свідоцтва оцінюва-
чів, сертифікати суб’єктів оціночної 
діяльності);

– бізнес-програму учасника кон-
курсу, в якій зазначається 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 пода-
ються у запечатаному конверті. Про-
позиції щодо умов, терміну виконан-
ня робіт необхідно зазначити в єдиній 
одиниці виміру – календарних днях.

Конкурс відбудеться 27.07.2012 о 
14.00 в управлінні комунальної влас-
ності міста (кім.246), пл. Радянська, 1.

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

Довідки за тел.: 74-71-92.

Виконавчий комітет Тернів-
ської районної у місті ради повідо-
мляє, що відповідно до плану заходів 
щодо запобігання та протидії корупції 
серед посадових осіб місцевого само-
врядування виконкому районної у місті 
ради на 2012-2015 роки, затвердженого 
розпорядженням голови районної у 
місті ради від 07.03.2012 № 35-р «Про 
організацію роботи щодо поперед-
ження проявів корупції у виконкомі 
районної у місті ради», у виконкомі ра-
йонної у місті ради щовівторка з 14.00 
по 16.00 працює «пряма» телефон-
на лінія з теми «Суспільство проти 
корупції» за телефоном: 35-00-26.

Заява про екологічні наслідки діяльності
Планована діяльність полягає в капітальному ремонті м’якої покрівлі і 

частковому відновленні цегляного карниза будівлі КЗК «Міський істори-
ко-краєзнавчий музей», розташованого в Центрально-Міському районі м. 
Кривого Рогу. Метою планованої діяльності є капітальний ремонт покрівлі 
будівлі музею.

На період будівництва передбачені заходи щодо забезпечення нормативно-
го стану навколишнього середовища:

– організований збір та інші операції з обігу з будівельними відходами;
– транспортування і зберігання сипучих і пилоподібних будівельних матері-

алів в закритій тарі.
На клімат і мікроклімат, повітряне, водне, геологічне середовища, а також 

грунти в даному районі планована діяльність не впливає. На рослинний і тва-
ринний світ, заповідні об’єкти планована діяльність не впливає.

На стан здоров’я і захворюваність, умови життєдіяльності місцевого населен-
ня реалізація планованої діяльності не впливає. Діяльність прилеглих промис-
лових і цивільних об’єктів, їх експлуатаційна надійність забезпечуються.

Адміністрація КЗК «Міський історико-краєзнавчий музей» зобов’язується за-
безпечити здійснення проектних рішень у відповідності з екологічними законо-
давчими та підзаконними актами України на всіх етапах будівництва та експлуа-
тації об’єктів планованої діяльності.

Громадські слухання з питань реалізації проекту будуть проводитись 
17.07.2012 р. об 11.00 в приміщенні КЗК «Міський історико-краєзнавчий музей» 
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Каунаська, 16.

З усіх виникаючих питань телефонувати: (0564) 90-27-56.

Уважаемые читатели, к Вам обращается коллектив Криворожских ма-
гистральных электрических сетей Днепровской энергетической системы.

В последнее время участились хищения элементов конструкций опор воз-
душных линий электропередач, что ослабляет устойчивость опоры, приводит к 
ее падению и развитию техногенных аварий огромных масштабов. Все это при-
водит к нарушению энергоснабжения целых регионов Украины, аварийным 
отключениям реакторов АЭС, а самое главное – угрозе жизни многих людей.

20.06.2012 г. в 18.00 в Криворожских магистральных электрических се-
тях Днепровской энергетической системы произошло отключение ВЛ-750 кВ  
«ЗАЭС-Днепровская» из-за падения опоры № 127 в результате хищения метал-
лических уголков с конструкции опоры в районе с. Семеновка Томаковского 
района. В результате чего в аварийном режиме была снижена выдача мощно-
сти с Запорожской АЭС. По случаю хищения проводятся следственные меро-
приятия органами МВД.

Следует отметить, что 13.02.2012 года из-за хищения металлических уголков 
с конструкции опоры № 77 ВЛ-750 кВ «ЗАЭС-Южнодонбасская» произошло па-
дение опоры в Запорожской области, в результате чего в аварийном режиме 
был временно остановлен реактор на Запорожской АЭС. По случаю хищения 
осуждены: Лабрищук И.И. 1986 г.р., Киричек В.А. 1978 г.р., Осипюк С.В. 1980 г.р. 
на 3,5 года лишения свободы согласно статье 194 УК «Тайное похищение или 
умышленное повреждение объектов электросетей».

Просим Вас проявить гражданскую позицию в вопросах сохранения энерго-
имущества и при выявлении подобных фактов информировать органы МВД и 
Криворожские МЭС по телефонам: 404-37-73 – служба линий КрМЭС, 404-37-01 
– служба охраны объектов КрМЭС, 404-37-52 – диспетчер КрМЭС.

Заявление об экологических последствиях предприятия 
Вниманию жителей г. Кривого Рога
30.07.2012 г. в 10.00 состоятся слушания по рабочему проекту: «Установка 

стационарного заправщика газа типа СЗГ – К-10.1 на территории существующей 
АЗС № 03/010 по ул. Лермонтова, 30а, г. Кривого Рога». Слушания пройдут по 
адресу: г. Кривой Рог, ул. Лермонтова, 30а.

Во время работы автозаправочной станции будут выбрасываться следующие 
загрязняющие вещества: бензин, свинец и его соединения, диоксид азота, сажа, 
ангидрид сернистый, оксид углерода, бенз(а)пирен, формальдегид, пропан, бу-
тан. Общее количество загрязняющих веществ составит 5,748 т/год.

Потребление воды питьевого качества из городских водопроводных сетей в 
объеме 1,5 куб.м/сут. Водоотведение в объеме водопотребления в наружную сеть 
канализации и далее на городские очистные сооружения. Производственные 
сточные воды не образуются. Образование отходов – 12,598 т/год. Прочие виды 
воздействий на природную среду сведены к минимуму или отсутствуют.

По вопросам проектируемой деятельности ПАО «Укрнафта» предложения и замеча-
ния от граждан принимаются по адресу: пл. Советская, 1, комн. 402, тел. 74-56-41.

Страхова компанія «Країна» рада вітати клієнтів  
у своєму новому офісі

Багато мешканців міста Кривого Рогу вже чули та користувалися послуга-
ми СК «Країна», тому пропонуємо Вам познайомитись з нами більш детально.

Страхова компанія «Країна» на страховому ринку України з 1994 року, має лі-
цензії на здійснення більш як 20 видів страхування, з найпопулярніших – авто-
страхування (ОСАГО, КАСКО), медичне страхування, страхування від нещасних 
випадків, страхування майна, зброї, вантажів.

У Кривому Розі СК «Країна» відома вже понад 8 років і запрошує постійних та 
нових клієнтів до нового офісу, який легко знайти завдяки яскравому оформ-
ленню, зручному для клієнтів – автомобілістів і пішоходів розташуванню по ву-
лиці Мелешкіна, буд. 8 (площа Артема).

В офісі Криворізької дирекції страхової компанії «Країна» працюють одні з 
кращих фахівців-консультантів. Кожен клієнт зможе одержати вичерпну інфор-
мацію з усіх видів страхування, рекомендації щодо оптимальних програм стра-
хування та індивідуальні тарифи для укладання договору страхування. Гордістю 
СК «Країна» у Кривому Розі є відкриття медичного асистансу з власною диспет-
черською службою лікарів-координаторів. Тому застраховані особи по добро-
вільному медичному страхуванню можуть звертатись до служби цілодобово і 
отримати кваліфікаційну консультацію чи допомогу. Кожному клієнту СК «Кра-
їна», що має поліс з добровільного медичного страхування, надається можли-
вість отримання знижки на всі види страхування (ОСАГО до 20%, страхуванні 
майна – 5%). Компанія пропонує та здійснює страхування як для фізичних, так і 
юридичних осіб (більш як 60 видів страхових програм).

Для отримання більш детальної інформації необхідно звернутись в РД Криво-
го Рогу по вул. Мелешкіна, 8, або за телефонами (056) 409-58-55, 409-52-85, або 
центри продажу, які розташовані у м. Кривий Ріг.

ЦП Центральний, вул. Орджонікідзе, буд. № 21,  тел/факс (056) 404-76-50.
ЦП Жовтневий, вул. Коротченка, буд. № 1а, тел/факс (056) 66-37-33.
ЦП Північний, вул. Кремлівська, буд. № 13, тел/факс (056) 406-43-26, 
401-31-14.

СК «Країна» завжди рада зустрічі з Вами.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» повідомля-
ють, що для проведення ремонтних робіт в період з 23.07.2012 р. по 27.07.2012 р.   
можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:
Універсальна 24-52, пров. Корсунський 2-42,1-11, вул. Комсомолу України 1-27,6-26, 
Єреванська 1-31,2-34, Федьковича 1-20, пров. Крамського,4-18, вул. Величка,1-35, 
вул.М.Раскової,25-70, Маршака, 8, 9, 10, 11, 12, 13, банк «Аваль» вул. Маршака,9, вул. Ад-
мірала Головка, 6, 7, 8, 9, 10, 11, магазин АТБ, кабельне ТБ «Рікона», Торговельний центр по 
вул. Адмірала Головка, Павлоградська д. 38-а; 38; 90; 41-103, Янки-Купали,106; 108; 110; 
111; 115, Львівська, 1-37, Лугова, 32-48;123, Муромська,40-64;57-79, Кубинська,110-134; 
105-131, Літке, 94, Чорноморська, 36а-80; 35а-79, Ст.Більшовиків, 36а-38а, Цитрусова 42-
62;35-65, Вольтера,1-35;2-34, Паркова,1-13;СШ-58, Упіта,51, 74-80; 53, Мелешкіна,2-6, 
8-10, Серафимовича,44-60;64;70, 340/1-374;231-247; 215а-219а; 225а-231а;231б, 163-
229; 228-340/2, Тупикова, 2-92; 3-33, 8, Хохломська,2-10;1-15, Грозненська,115а;119, 
Володимирівська,2-18;5-17, Бєляєва,11-13;10;16, Ігрова,1;2, Воронезька;3-25;4-24; 
Вятська,16-а;6а;4а;2а;1а;1б, Транзитна,1-17,28-42, Пловдивська,4-28;3-23, Левіта-
на,4-24;3-23,30-50;27-47,  Іскрівська, 37-59, 124,108а-122, 63-91,  Милашенкова, 30-а-52, 
4-24; 3-21,  Шполянська, 115, 94-116; 93-113,  Червонопресненська, 8-32; 7-25, Воронезь-
ка, 28-50;31-51, Улітіна, 4-26; 3-23, Сизранська, 4-22; 3-21, Аристова, 4-22;1-21, Благоє-
ва,12-22, Транзитна,19-65;44-94, Кузнецька,2-54, Коперника 1-17,2-28; Кравченка 36-44, 
11-25; Шевченка 31-53, 24-70;  Фурманова 24-38, 29-41,44-62;  Толстого , 29;  Українська 
123-125, Свердлова 45-109,11а,11б,128-170; Кравченка,9 24-30; Кривбасівська 88-122, 
Душанбинська 1-19, 2-28; Муравйова 16-32,17-35; Буковинська 2-28,12,12а,1-15, Дека-
бристів 84-128, 71-113;  Балхаська 45-49;  Кобилянського 177-191,120-140.  

Вибачаємося  за викликані незручності.

Увага! Вода!
З метою проведення невідкладних робіт в водогінному госпо-

дарстві, обсяги яких неможливо виконати без зупинки насосної 
станції № 2 Радушанського водопровідного комплексу,  

ДПП «Кривбаспромводопостачання» 

повідомляє, 
що з 8.00 17 липня 2012 р.  

до 8.00 18 липня 2012 р. 

буде повністю припинена 
подача води 

в Інгулецькому районі, в с. Широке, с. Латів-
ка, с. Степове, с. Рахманове, с. Радушне.
Шановні споживачі, просимо вибачити за ті не-

зручності, які будуть супроводжувати вас протя-
гом 24 годин відсутності питної води.

ДПП «Кривбаспромводопостачання».

Про відстеження результативності дії регуляторних актів
З метою залучення суб’єктів господарювання, членів територіальної громади 

до участі у здійсненні регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування, 
розробниками (структурними підрозділами виконкому міської ради) здійснюються 
заходи з відстеження результативності дії регуляторних актів.

З 16.07.2012 по 16.08.2012 повторне відстеження рішення виконкому міської 
ради: від 13.07.2011 №249 «Про внесення змін до міської маршрутної мережі паса-
жирського автомобільного транспорту» за показниками: удосконалення діяльності 
суб’єктів господарювання за рахунок зменшення транспортного навантаження та 
дублювання на діючих міських маршрутах загального користування, задоволення 
потреб мешканців проспекту Карла Маркса, вулиць Дунайська, Ентузіастів у пере-
везенні, кількість звернень від них з питань транспортного забезпечення та кори-
гування міської маршрутної мережі (розробник – відділ транспорту і зв’язку ви-
конкому міської ради, каб. 151, 155, тел.74-70-49, 74-24-41).

Публічні слухання
Відповідно до розпорядження міського голови у єдиному дозвільному центрі м. Кривого Рогу (пл. Радянська, 1) 

20.07.2012 о 15.00 відбудуться публічні слухання з питання перевірки цілей, задекларованих при прийнятті діючих ре-
гуляторних актів:  рішення міської ради від 22.06.2011 №444 «Про внесення змін до Положення про паркування транспортних 
засобів у місті Кривому Розі» під час здійснення заходів з повторного відстеження результативності його дії; рішення виконко-
му міської ради від 13.07.2011 №249 «Про внесення змін до міської маршрутної мережі пасажирського автомобільного 
транспорту» під час здійснення заходів з повторного відстеження результативності його дії.

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

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднання, громадські організації, наукові установи та кон-
сультативно-дорадчі органи відповідно до процедури здійснення державної регуляторної політики взяти участь в об-
говоренні та у разі необхідності надати пропозиції і зауваження до вищевказаних регуляторних актів.

Відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради.

Відповідно до розпорядження міського голови від 27.06.2012 №150-р управління земельних ресурсів та архітек-
тури і містобудування виконкому міської ради 23.07.2012 о 15.00 та 16.00 в муніципальному центрі послуг м. Кри-
вого Рогу (пл. Радянська, 1) проводять публічні слухання з питання перевірки цілей, задекларованих при прийнятті  
рішень міської ради:

– від 22.06.2011 №466 «Про затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення особистого сер-
вітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності» (зі змінами від 
21.12.2011 №794) (проект опублікований в Криворізькій загальноміській газеті «Червоний гірник» від 24.05.2011 
та розміщено на офіційному веб-сайті виконкому міської ради в мережі Інтернет www.kryvyirih.dp.ua у підроз-
ділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база»);

– від 27.07.2011 №514 «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням 
та охороною земель у м. Кривому Розі» (опубліковане в Криворізькій загальноміській газеті «Червоний 
гірник» від 30.07.2011 №114 та розміщено на офіційному веб-сайті виконкому міської ради в мережі Інтернет  
www.kryvyirih.dp.ua у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база»).

Визначені регуляторні акти мають вплив на суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність на 
території міста Кривого Рогу, а також на органи місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, правоохоронні 
та контролюючі органи, які здійснюють контроль за використанням та охороною земель у місті.

Публічні слухання проводяться у рамках здійснення заходів з повторного відстеження результативності дій рішень 
міської ради від 22.06.2011 №466 та від 27.07.2011 №514. Пропозиції до діючого регуляторного акта надаються до 
управління земельних ресурсів виконкому міської ради у письмовій формі до 30.02.2012 (крім святкових та вихідних 
днів) на адресу: 50101, м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, 36-б, каб.217, начальник Бризецький Олександр Федорович, кон-
тактний телефон 74-24-33.

Результати публічних слухань із визначених питань будуть оприлюднені не пізніше 10 календарних днів після їх про-
ведення.     

Управління земельних ресурсів виконкому міської ради.

Про результати проведення публічних слухань
Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на ви-

конання розпорядження міського голови від 20.01.2012 №13-р «Про проведення публічних слухань» 10.07.2012 о 16.00 
у  муніципальному центрі послуг міста Кривого Рогу (пл. Радянська 1) відбулися публічні слухання з обговорення пере-
вірки цілей, задекларованих при прийнятті рішення виконкому міської ради від 27.12.2011 №435  «Про встановлення 
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової  території для власників (орендарів) нежитлових 
приміщень в житлових будинках (гуртожитках) у  Кривому Розі», за участю представників постійних комісій міської 
ради, керівників структурних підрозділів виконкому міської ради, суб’єктів господарювання, мешканців міста та  засобів 
масової інформації.  Присутніх проінформовано про підстави проведення заходів  з повторного відстеження результативності 
дії регуляторного акта – рішення виконкому міської ради від 27.12.2011 №435  «Про встановлення тарифів на послуги з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкової  території для власників (орендарів) нежитлових приміщень в житлових будинках 
(гуртожитках) у  Кривому Розі». За результатами публічних слухань висловлені пропозиції щодо необхідності вжиття заходів 
управителями житлових будинків, а саме: 100% укладення договорів з суб’єктами господарської діяльності на послуги з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкової  території.

При обговоренні зазначеного регуляторного акта вирішили: управителями житлових будинків, в межах ді-
ючого законодавства, вирішувати питання щодо звільнення приміщень суб’єктами господарювання, які не сплачують 
кошти на надані послуги з утримання будинків та їх прибудинкових територій. Виконкомам районних у місті рад надано 
доручення контролювати питання щодо відновлення дорожнього покриття на прибудинкових територіях житлових бу-
динків після проведених робіт суб’єктами господарювання. 

Управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради є розробником зазначеного регуляторного акта, 
в період проведення заходів з повторного відстеження результативності дії запровадженого регуляторного акта - рі-
шення виконкому міської ради від 27.12.2011 №435 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і спо-
руд та прибудинкової  території для власників (орендарів) нежитлових приміщень в житлових будинках (гуртожитках) у  
Кривому Розі», яке триває до 28.07.2012, приймаються письмові пропозиції та зауваження за адресою: 50101, м. Кривий 
Ріг, пл.Радянська,1, каб.362, 550, тел. 74-56-37.

Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради.



7•Червоний гірник• субота, 14 липня 2012 року

Оголошення

Загублене

Продаю

Послуги

Різне

Куплю

Виконавчий комітет Тернівської районної 
у місті ради оголошує конкурси

• на заміщення тимчасово вакантної поса-
ди спеціаліста І категорії сектору бухгалтер-
ського обліку та контролю управління праці 
та соціального захисту населення виконкому 
районної у місті ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство Украї-
ни; володіння державною мовою; знання основних 
принципів роботи на комп’ютері та відповідних 
програмних засобів; повна вища освіта відповід-
ного професійного  спрямування  за освітньо-ква-
ліфікаційним   рівнем магістра, спеціаліста; без 
вимог до стажу роботи.

Документи на участь у конкурсі подаються до 
конкурсної комісії протягом 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення про 
проведення конкурсу.  Докладніше ознайоми-
тись з інформацією щодо переліку документів, 
основних функціональних  обо в’я зків, розміру та 
умов оплати праці можна у виконкомі Тернівської 
районної у місті ради (вул. Короленка, б. 1А, каб. 
303). Контактний телефон: 35-00-26.

• на заміщення вакантної посади заві
дувача сектору бухгалтерського обліку та 
контролю управління праці та соціального 
захисту населення виконкому районної у 
місті ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство Украї-
ни; володіння державною мовою; знання основних 
принципів роботи на комп’ютері та відповідних 
програмних засобів; повна вища освіта в галузі 
економіки та фінансів; стаж роботи на державній 
службі, за фахом та на керівних посадах не менш 
як п’ять років.

Документи на участь у конкурсі подаються до 
конкурсної комісії протягом 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення про 
проведення конкурсу.  Докладніше ознайоми-
тись з інформацією щодо переліку документів, 
основних функціональних  обов’язків, розміру та 
умов оплати праці можна у виконкомі Тернівської 
районної у місті ради (вул. Короленка, б. 1А, каб. 
303). Контактний телефон: 35-00-26.

Виконком Дзержинської районної у місті 
ради оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади начальника відділу освіти.

Вимоги до претендентів: громадянство 
України; повна вища освіта відповідного профе-
сійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння 
державною мовою, знання основних програм 
роботи на комп’ютері, стаж роботи за фахом на 
службі в органах місцевого самоврядування або 
державній службі на керівних посадах не менше 3 
років чи стаж роботи за фахом на керівних посадах 
в інших сферах управління не менше 5 років.

Заяви до конкурсної комісії приймаються про-
тягом 30 днів з дня опублікування оголошення за 
адресою: 50069, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 42, каб.37. 

За додатковою інформацією звертатися за 
телефонами: 90-67-88 (відділ кадрів), 90-76-20 
(відділ освіти).

Научная общественность выра-
жает глубокое соболезнование ви-
це-президенту, академику Акаде-
мии горных наук Украины Ткачуку 
Константину Нифонтовичу, семье и 
близким в связи с трагической гибе-
лью супруги 

Ткачук (Малаховой)  
Ирины Георгиевны.

Президиум Академии горных 
наук Украины.

№ 768. В Інгулецькому районі жит-
ловий будинок 9х9,5. Стіни – цегла, 
автономне опалення, газ, в будинку 
ванна, колонка, є відлив, туалет на дво-
рі, ділянка 6 сот. На ділянці – житлова 
врем’янка, гараж, сарай, сад. Ціна дого-
вірна. Тел. 067-2767855.

№ 769. Житловий будинок на НКГЗК. 
Ціна договірна. Тел. 067-5642460.

№ 841. Квартиру в Долгинцево по 
ул. Мухиной, 4-й этаж 5-этажного дома. 
Счетчики на воду. Тел. 096-2412877.

№ 851. 2-комн. квартиру 2-этажного 
дома: Соцгород, ул. Постышева, 12, кв. 
8, рядом Дзержинский райвоенкомат. 
Недорого. Тел. 067-5645705.

№ 887. 2-комнатная квартира 3 этаж 
5-этажного дома со свежим евроре-
монтом и мебелью по ул. Буденного, 13, 
рядом парк, напротив магазина «Мир 
кафеля» не над дорогой. Магазины, са-
дик, школа, остановка рядом. Тел. 097-
1880439, 096-4723677.

№ 857. Дом в пос. Степном в Центр.-
Городском районе, м/п окна, евроза-
бор, 15 соток земли. Тел. 098-2590690.

№ 801. Погріб у доброму стані, зуп. 
«Восход». Тел. 440-58-93, 067-5988826.

№ 888. Металлический гараж 3,5х2,5 м 
в районе КРЕСа. Тел. 096-7713727.

№ 852. Волга-21. Цена 8500 грн. Тел. 
096-7697610.

№ 902. Предприятие продает поли-
карбонат любого цвета и любого разме-
ра. Тел. 401-04-17, 92-29-98, 050-3213250.

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

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

ВОДИТЕЛЯ, МЕНЕДЖЕРЫ. ДОХОД 
1999-3990 ГРН. Тел. 063-1011854.

№ 787. Требуется сотрудник с опытом 
работы секретаря. Тел. 095-5401151.

№ 839. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. 
СРОЧНО! Тел. 067-9446864.

№ 840. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК С 
ФУНКЦИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА. З/П 
3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 848. Требуется диспетчер, прием 
входящих звонков. Тел. 063-2418758.

№ 849. Требуется администратор-
охранник. Тел. 063-2418758.

№ 850. Требуется исполнительный дирек-
тор, оргкадровые вопросы. Тел. 050-2080976.

№ 866. Требуется помощник бухгал-
тера на первичную документацию. Тел. 
063-3624652.

№ 879. Требуется диспетчер на телефон 
в офис, можно без опыта работы. Обучение. 
Доход 1713-3871 грн. Тел. 098-4966310.

№ 880. Требуются сотрудники в офис 
для работы с людьми, документами. 
Можно без опыта работы. Обучу сама, 
карьерный рост. Тел. 097-5785005.

№ 901. Требуется газоэлектросвар-
щик и слесарь по сборке металлоизде-
лий. Тел. 401-04-17, 92-29-98, 050-3213250.

№ 900. Предлагается жилье для отдыха 
в Симеизе рядом с Ялтой. Евроремонт, 
удобства в номере. Сайт: simeiz-natali.
com. Тел. 097-1880439, 097-5087809.

№ 871. Радиошкола ОСОУ про-
водит набор на платные курсы:  
1. Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Оператор 1-С: предприятие. 3. Се-
кретарь руководителя (делопро-
изв. ПК). 4. Радиомеханик по ремон-
ту цвет. ТВ. 5. Электрогазосварщик.  
6. Электромонтер. 7. Машинист хо-
лодильного оборудования. Для уча-
щихся школ, вузов по выходным дням 
работает УПК по специальностям:  
1. Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Секретарь руководителя (делопро-
изв. ПК). Адреса: ул. Телевизионная, 
10 (ост. «Автовокзал»), тел.: 71-23-84, 
067-6386563. Филиал: ул. Щорса, 35 
(ост. «Пл. Толстого»), тел. 36-33-10. 
Лиц. МО Украины № 582911.

№ 913. Товарна біржа «Базис» оголо-
шує про проведення аукціону з прода-
жу майна ТОВ «Орієнтир ЛТД». Лот № 1. 
Тимчасові будівлі та споруди за адресою:  
м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1з, в 
тому числі: будівля боксу (літ. «А-1» – 116,8 
кв.м), будівля складу (літ. «Б-1» – 93,3 кв.м), 
будівля складу з прибудовою (літ. «В-1, в, 
в-1» – 143,0 кв.м), будівля складу (літ. «Г-1, 
г» – 142,8 кв.м), будівля побутового при-
міщення (літ. «Д-1» – 16,3 кв.м), нежитло-
ва будівля (літ. «Е-2, е-2» – 293,1 кв.м), не-
житлова будівля (літ. «Ж-2, ж» – 704,7 кв.м), 
нежитлова будівля (літ. «К-1» – 86,0 кв.м), 
нежитлова будівля (літ. «Л-1» – 61,3 кв.м), 
замощення, огорожа, ворота. Загальна 
початкова вартість – 193990,00 грн. без 
ПДВ. Аукціон відбудеться 14 серпня 2012 
р. о 10.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 
Ногіна, 8. Усі бажаючі взяти участь в аук-
ціоні зобов’язані не пізніше ніж за 3 дні 
до його проведення подати до біржово-
го комітету заяву та документи, які пе-
редбачені п.3.4 Правил біржової торгівлі 
ТБ «Базис», а також не пізніше ніж за три 
дні до проведення аукціону  – внести ре-
єстраційний внесок 17,00 грн. та гарантій-
ний внесок у розмірі 10% від початкової 
вартості майна на банківський рахунок 
ТБ «Базис» 26001060432600 в ПАТ КБ 
«ПриватБанк», МФО 305750, код ЄДРПОУ 
31736375. Телефони: 401-42-09, 401-47-48 
– для ознайомлення з майном та умовами 
проведення аукціону.

році Криворізькою загальноосвітньою 
школою I-III ступенів № 46 Криворізької 
міської ради Дніпропетровської облас-
ті, вважати недійсним.

№ 905. Втрачений договір купівлі-
продажу домоволодіння № 4 по вул. Ле-
вітана, виданий на ім’я Фадєєва Андрія 
Вікторовича, Фадєєвої Тетяни Іванівни, 
посвідченого приватним нотаріусом 
Рогожиною А.В. від 30.11.2004 реєстра-
ційний номер 4232, вважати недійсним

№ 912. Право власності на нерухоме 
майно, видане Комунальним підпри-
ємством «Криворізьке бюро технічної 
інвентаризації» № 6328882, Дніпропет-
ровської обл., м. Кривого Рогу, по вул. 
Упіта, буд. 70, на ім’я Козлової Віти Лео-
нідівни, вважати недійсним.

 № 916. Право власності на нерухоме 
майно, видане Комунальним підпри-
ємством «Криворізьке бюро технічної 
інвентаризації» № 6328882, Дніпропет-
ровської обл., м. Кривого Рогу, по вул. 
Упіта, буд. 70, на ім’я Берези Анастасії 
Петрівни, вважати недійсним.

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

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

№ 709. Ремонт ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КОФЕ-МА-
ШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-18-10.

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

№ 870. КОНДИЦИОНЕРЫ. Чистка, 
устранение неприятных запахов, де-
зинфекция. Тел. 050-5346680, Юрий.

№ 865. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖПА-
НЕЛЬНЫХ ШВОВ. Ремонт небольших 
объемов мягкой кровли, реставрация 
балконов. Тел. 477-27-51, 067-9659768. 
Лиц. АОО № 424525.

№ 878. Врезка замков. Утепление, 
обшивка металлических дверей, ло-
джий, балконов пластиком. Тел. 401-
35-15, 098-2413969.

№ 877. Замена и установка стояков, 
отопления, канализации и др. Тел. 097-
2402266.

№ 710. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 846. Гранит (каталог – 
более 90 образцов), крош-
ка, бетон; оградки, столики, 
скамейки. Укладка плитки 
недорого и качественно. Тел. 
440-50-39, 401-17-82, 098-
1229633, ул. Телевизионная, 1а.

№ 711. ПАМЯТНИКИ. НИКОЛАЕВ-
СКОЕ ШОССЕ, 21. Тел. 401-42-51. РАС-
ПРОДАЖА! АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ! КО-
ЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ ОГРАНИЧЕНО.

№ 895. Перевезу меблі та ін. Послу-
ги вантажників. Недорого. Тел. 401-31-
05, 067-5671948.

№ 821. САНТЕХНІК. Тел. 097-0011962.
№ 713. КРОВЛЯ КРЫШ! Фасадные 

работы: ОТДЕЛКА, ПОКРАСКА, УТЕ-
ПЛЕНИЕ. Доставка материалов. 
СКИДКИ! Тел. 401-32-33, 097-3165445.

№ 822. ЕЛЕКТРИК. Тел. 097-0011962.
№ 698. Спил деревьев бензопилами 

(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

№ 712. ОТДЫХ У МОРЯ! ПГТ Ла-
зурное, ДО МОРЯ 200 м. ТИХИЙ 
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ СО ВСЕМИ УДОБ-
СТВАМИ. ТЕЛ. ХОЗЯЙКИ 098-5922038, 
Анна Борисовна (посредников про-
сим не беспокоить).

№ 758. КПГМЛ (ПТУ № 37) ЗА-
ПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ НА БАЗІ 
9-11 КЛАСІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОС-
ТЯМИ: ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК, 
ЕЛЕКТРОСЛЮСАР, АВТОСЛЮСАР, 
ПРОХІДНИК, МАШИНІСТ ЕЛЕКТРО-
ВОЗУ, ЕЛЕКТРОМОНТЕР, ПРОДА-
ВЕЦЬ. ПЛАТНІ КУРСИ З ЦИХ СПЕЦІ-
АЛЬНОСТЕЙ (3-6 міс.). СПІВБЕСІДА. 
СТИПЕНДІЯ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 
АДРЕСА: ВУЛ. БИКОВА, 13. Тел. 64-
14-54, 64-33-15.

№ 765. КРИВОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІ-
ЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  
№ 20 ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НА-
БІР УЧНІВ В 1, 7-9 КЛАСИ. Довідки за 
тел. 90-27-73.

№ 762. ПЕНСИОНЕРАМ РАБОТА В 
ОФИСЕ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ДОСТОЙ-
НАЯ ОПЛАТА. Тел. 067-3986396.

№ 780. СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: АД-
МИНИСТРАТОР, ПОМОЩНИК РУКО-

№ 825. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
– 1200 грн., «Горизонт» – 550 грн., 
«Ленинград» – 300 грн., «Спорт» 
– 3000 грн., «Спутник» – 300 грн., 
«Геодезия» – 2000 грн., «Репортер» 
– 1500 грн., «Киев-88» – 500 грн., 
«Лейка» – от 1000 грн., «Друг» – 200 
грн., «Искра» – 200 грн., «ФЭД» – 100 
грн., «Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» 
и «Алмаз» – 300 грн. ОБЪЕКТИВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн., «Руссар» – 550 
грн., «Калейнар-3» – 500 грн., «Вега-
28» – 300 грн., «Гелиос-40» – 1600 
грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 450 
до 650 грн., «Карл Цейс», «Пента-
кон», «Пан Колор», «Волна» и «Мир» 
– 450 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 853. ВАЗ 01-099, «Славуту», «Тав-
рію», «Ланос», СЕНС, «Москвич». Тел. 
067-9819673.

№ 914. Утерянный военный билет, 
выданный Центрально-Городским Во-
енным комиссариатом на имя Цурка-
ленко Николая Георгиевича, считать 
недействительным.

№ 911. Аттестат об окончании СШ 
№ 75, выданный в 1974 г. на имя Само-
новой Виктории Михайловны, считать 
недействительным.

№ 910. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: бульвар 
Кірова, 17-112, видане згідно з розпоря-
дженням УЖКГ № Б-3268 від 20.12.1993 
р. на ім’я Короналової Лілії Григорівни, 
вважати недійсним.

№ 909. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. Кон-
ституційна, 8-12, видане згідно з розпо-
рядженням РУ «Суха Балка» № 955 від 
25.01.1994 р. на ім’я Гладиш Світлани 
Петрівни, вважати недійсним.

№ 904. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. 
Под бєльського, 20-46, видане згідно з 
розпорядженням УЖКГ № С 1623 від 
01.10.1996 р. на ім’я Алєксєєнка Григо-
рія Андрійовича, вважати недійсним.

№ 915. Аттестат об окончании сред-
ней школы № 93, выданный на имя 
Шевченко Татьяны Викторовны в 
2004 г. серия НР № 24985306, считать 
недействительным.

№ 903. Державний акт на право 
приватної власності на землю IV-ДП 
№ 075143, виданий на підставі рішення 
Вільненської сільської Ради від 30 лис-
топада 1999 р. на ім’я Алєксєєнка Григо-
рія Андрійовича 12 лютого 2001 р., вва-
жати недійсним.

№ 908. Свідоцтво про право власнос-
ті на житло, видане згідно з розпоря-
дженням від 05.04.1994 р. № С 1948 на 
ім’я Турлак Наталії Іванівни та Турлака 
Валерія Михайловича в зв’язку з втра-
тою, вважати недійсним.

№ 907. Удостоверение участни-
ка боевых действий на имя Трофи-
менко Тамары Васильевны, считать 
недействительным.

№ 906. Шкільний атестат на ім’я Ізо-
това Олексія Олеговича, виданий у 2005 

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

№
з/п

Балансо-
утримувач

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 на 1 поверсі 
окремо розташованої нежилої будівлі

Вул.Шкапенка,13а 13,2 12571,0 Станом на 
13.06.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення пункту довід-
ково-інформаційної служби

2 УКВМ Нежиле приміщення на 2 поверсі 
окремо розташованої нежилої будівлі

Вул.Грицевця, 3в 42,3 48616,0 Станом на 
25.06.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу гро-
мадської організації

3 УКВМ Нежиле приміщення на 1 поверсі 
окремо розташованої нежилої будівлі

Вул.Адмірала Голо-
вка,40, прим.36

13,0 13812,0 Станом на 
07.05.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі не-
продовольчими товарами

4 УКВМ Нежила окремо розташована будівля 
з інфраструктурою

Вул.Димитрова,58 1206,8 667550,0 Станом на 
02.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу

5 КП
« К р и во р і ж -
книга»

Нежиле приміщення, вбудоване у 1 
поверх житлового будинку

Вул.Ватутіна,47 27,8 25777,0 Станом на 
14.06.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі не-
продовольчими товарами

6 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 
поверх житлового будинку

Вул.Водоп’янова,6 16,4 13721,0 Станом на 
01.07.2012

1 рік Під розміщення офісу, за 
умови згоди всіх співвласни-
ків житлового будинку

7 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у під-
вал житлового будинку

Пр-т Металургів,33 81,0 64558,24  Станом 
на 01.07.2012

1 рік Під розміщення складу, за 
умови згоди всіх співвласни-
ків житлового будинку

8 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 
поверх житлового будинку

Вул.Лісового,22 16,0 22741,37 Станом на 
01.07.2012

1 рік Під розміщення майстерні 
з ремонту взуття та надання 
послуг населенню з ксерокопію-
вання, за умови згоди всіх спів-
власників житлового будинку

9 УБЖП Нежиле приміщення в будівлі підзем-
ного пішохідного переходу

Пл.Визволення 23,4 25322,0 Станом на 
31.05.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі 
продовольчими товарами

10 УКВМ Нежила окремо розташована будівля Вул.Рудна,11 480,6 386423,0 Станом на 
17.05.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення службових 
та офісних приміщень 

11 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 
цокольний поверх житлового будинку

Вул.23 Лютого,118, 
прим.39

44,3 35310,0 Станом на 
14.06.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі не-
продовольчими товарами

12 Відділ освіти 
в и к о н к о м у 
Те р н і в с ь к о ї 
районної у 
місті ради

Нежиле приміщення на 1 поверсі 
окремо розташованої нежилої будівлі

Вул.Косигіна,29 53,4 56287,0 Станом на 
19.06.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі 
продовольчими товарами, 
крім товарів підакцизної 
групи

13 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 
цокольний поверх житлового будинку 
та окреме індивідуально визначене 
майно - інженерне обладнання (ви-
тяжна труба вентиляційної системи)

Вул.Пушкіна,2 4,1

1 од.

6767,0 Станом на 
14.06.2012

12186,0 Станом на 
14.06.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення службового 
приміщення товариства
та використання майна за 
призначенням

     
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради протягом 10-ти робочих днів після 

опублікування оголошення в міській комунальній газеті «Червоний гірник». У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, орендодавцем буде 
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 комунальної власності міста».

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

Публічні слухання
Відповідно до  розпорядження міського голови від 27.06.2012 № 150-р «Про  проведення  публіч-

них  слухань» у єдиному дозвільному центрі м. Кривого Рогу (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) 
24.07.2012  о 16.00  відбудуться  публічні слухання з питання обговорення базового відстеження ре-
зультативності дії регуляторного акта - рішення міської ради від 21.12.2011 № 778 «Про затвердження 
Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропорції її розподілу». Вказане рішен-
ня міської ради було розміщено в міській комунальній газеті «Червоний гірник» від 24.12.2011 №179 
(21223) та на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет www.kryvyirih.dp.ua.

Консультацію  з питання проведення публічних слухань можна отримати  у виконкомі міської ради 
за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, як в управлінні розвитку підприємництва (каб. №505, 
тел. 74-12-03), так і у розробника  проекту  рішення - управління  комунальної  власності  міста (каб.  
№№ 360, 361, тел. 74-54-53, 74-49-29). Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднання,  
представників громадських організацій міста, комунальних підприємств та консультативно-дорадчі ор-
гани відповідно до процедури здійснення державної регуляторної політики взяти участь в обговоренні 
зазначеного проекту рішення міської ради.

Управління комунальної власності міста виконкому міськради.

Требуется          З/п 3000 – 3500 гр.

менеджер
по работе с клиентами

Тел. 096-5782827

 

Требуется

менеджер по снабжению
Тел. 067-3452685

Доход   
3500 – 4200 гр.

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671
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Звістка про те, що кривий 
ріг нарешті стане містом-
учасником всеукраїнсько-
го телепроекту «Майданс» 
швидко поширилася се-
ред палких прихильників 
попередніх сезонів і самих 
танцюристів. Цього тижня 
команда «інтера» прибула 
до нашого міста, аби на-
брати учасників.

Кілька днів у Палаці моло-
ді і студентів тривали кастинги 
і репетиції, від стрибків та ша-
лених па кількох сотень учасни-
ків двигтіла підлога, а в чергу, 
щоб зареєструватися, вистроїло-
ся близько шестисот бажаючих. 
З них вибрали двісті тих, хто 18 
серпня танцюватиме на головно-
му майдані столиці.

Два сезони «Майдансу» про-
йшли повз Кривий Ріг. У проек-
ті, де на Майдані Незалежнос-
ті в танцювальній битві сходять-
ся учасники з різних міст Украї-
ни, перемогу вже здобули Кіро-
воград та Київ. Чи гучно заявить 
про себе Кривий Ріг, залежить не 
лише від двохсот вибраних горо-
дян, але й від їхніх тренерів, які 
іменують себе не інакше як Коля 
та Жора. У житті – це солісти 
гурту «Ва-банк» Микола Коваль і 
Тарас Копил. Вони вже тренува-
ли одеську команду, тож в управ-
лінні такою кількістю танцюрис-
тів нічого складного не бачать.

– Ми розуміємо, що багато за-
лежить від нас – щоб ми пра-
вильно налаштували команду, 
скерували в належне русло. За 
першими репетиціями сказати 
поки що про потенціал учасни-
ків нічого не можемо. Та гадаю, 

що це мегапотужна команда, яка 
просто порве своєю енергети-
кою, – сподівається Коля.

Репетиції тривали з п’ятої ве-
чора до десятої. Весь цей час май-
дансери доводили свою вправ-
ність. Організатори кажуть: 
якщо і чули нарікання від учас-
ників, то це були одиниці.

– До нас приходили і повні 
люди. Протягом проекту вони 

скидали по п’ятнадцять кілогра-
мів. Вага взагалі для нас не показ-
ник, – запевняє Жора. – А репе-
тиції повинні бути виснажливи-
ми, бо коли учасники приїдуть на 
виступ, на Майдан, буде складно. 
Маємо їх підготувати до того, що 
навколо багато народу, будуть по-
тужні софіти, камери звідусіль, а 
на асфальті – жодної розмітки.

– Минулого року ми дуже кру-
то підняли Одесу. Ніхто не очіку-
вав цього від одеситів, – каже хо-
реограф Жора. – У першому се-
зоні вони виступили кволо, а от 
у другому «вибухнули». Нам пи-
шуть одесити, що хочуть поїха-
ти в Кривий Ріг і виступати за це 
місто. Звичайно, це трохи дорого 
і навряд чи реально, але приємно.

Танцюристи –  
за лялькарів

– Всього в проекті візьмуть 
участь 12 міст, у тому числі 8 – 
обласні центри. З Дніпропетров-
ської області, крім нашого міста, 
поїде ще й Дніпродзержинськ, – 
веде мову заступник начальни-
ка управління культури і туриз-
му виконкому міськради Наталія 
Стрига. – Один з тренерів, Коля, – 
криворіжець. Він колись займав-
ся в ансамблі народного танцю 
«Самоцвіт» ПК ПівнГЗК. Це дуже 
цікава особистість, саме він пере-
важно веде перемовини з учасни-
ками. Знімальна група «Інтера» в 
нашому місті провела вже декіль-
ка днів. Вони знімають промо-ро-
лики про наше місто, про учас-
ників проекту. Наприклад, учо-
ра відзняли сюжет про кращі міс-
ця Кривого Рогу – і човнову стан-
цію, і театр, і краєвиди, і фонтани.

Для розваги майдансери прове-
ли дружній матч між хлопцями-
учасниками, влаштовували спід-
дейтинг (швидкісні побачення), а 
вранці у середу на фонтані навпро-
ти будівлі міськради влаштували 
веселий танцювальний флеш-моб. 
Руханка навколо фонтану відбула-
ся теж під обстрілом камер.

Починаючи з 18 серпня, щосу-
боти команди з двох міст будуть 
танцювати на Майдані в прямо-
му ефірі. Гарантовано кожне міс-
то потрапляє до чотирьох ефірів, 
а далі все покажуть симпатії суд-
дів та голоси телеглядачів. Зма-
гаються міста не просто так, а за 
мільйон. Кожне вибирає для себе 
«місію», тобто те, на що підуть 
ці гроші. Криворіжці вирішили 
пустити мільйон на автобус для 
пересувного лялькового театру. 
За це лялькарі показали на пер-
шій репетиції всім учасникам ви-

ставу про учасників «Майдансу».
– Наразі з шестисот учасників 

відібрано двісті, – коментує голо-
вний адміністратор «Майданс-3 
– Кривий Ріг» Оксана Підглаз-
на. – Це була величезна робота, 
але на нас чекає ще більше, адже 
головні зйомки попереду. До 
цих двохсот додасться ще стіль-
ки ж. Ми, звісно, не розслабляє-
мося, але все-таки зітхнули з по-
легшенням, бо хвилювалися, що 
ніхто не відгукнеться. Літо, ба-
гатьох «зіркових» колективів не-
має в місті, вони на фестивалях. 
Але ми були приємно здивовані, 
коли з різних районів міста, з Ін-
гульця, з Даманського приїхали 
не тільки танцювальні колекти-
ви, але й ті, хто просто почув про 
кастинг і вирішив прийти. Тут 
присутні такі відомі наші колек-
тиви, як «Сузір’я», «Ноктюрн», 
«Ритм», «Екстрим». Дуже багато 
дітей, котрі потрапили до «щас-
ливої двохсотки», – це діти, які 
досі не займалися танцями.

Калейдоскоп

g Телепроект

Анна родіЧкінА. Фото Андрія ТруБіЦинА.

g реклама

g оголошення

Танок на «Майдансі»станом на 13.07.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

Ясно, спекотно 
За даними Українського гідро-

метцентру, у неділю буде ясна по-
года. Температура вночі до 21 гра-
дуса тепла, вдень до 35 градусів 
тепла. Вітер південний та півден-
но-західний, 3-4 м/сек. Атмосфер-
ний тиск 748…750 мм рт. ст. 

g Погода

долар рубль Євро

курс НБУ 799,30 24,43 973,3875

УкрСиббанк
809,00 23,70 978,00
814,00 24,90 1003,00

ПриватБанк
809,00 24,00 975,00
814,00 25,00 1005,00

Промінвест-
банк

809,00 24,20 981,00
813,40 25,10 999,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,50 23,70 970,00
814,00 25,20 1010,00

Форум
808,50 24,30 972,00
812,50 25,30 999,00

Південком-
банк

809,00 24,00 970,00
813,50 25,00 1005,00

Укрексімбанк
807,00 24,20 975,00
811,00 24,80 999,00

куПіВлЯ ПродАж

32 36 38 39 48 51 

ДЖЕк -ПОТ 
наступного  
розіграшу 
3 500 000 гривень

g лотерея

номер розіграшу 1175  
виграшні номери 11.07.2012  

джек-пот 3 250 000.00

g курси валют

СПІВ-
ПАЛИ СТАВкИ СУМА

6 0 0.00
5 1 20786.00
4 63 461.00
3 1618 30.00
2 16117 6.00
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Шановні мешканці Жовтневого району!
Відділ ведення Державного реєстру виборців 

виконкому Жовтневої районної у місті ради про-
водить щосереди «День прямого телефону» з 
питання порядку звернення виборців до відділів 
ведення щодо уточнення своїх персональних да-
них у Реєстрі.

Звертатися з 9.00 до 17.00 за телефоном 440-
32-10.
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