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g Чекаємо на вас!

Відеогалерея запрошує до відвідин
Шановні мешканці міста! 
У павільйоні «Квітковий 
годинник» (пр. Металургів, 
Парк Героїв) працює 
відеогалерея комунального 
закладу культури «Міський 
історико-краєзнавчий 
музей».

На сьогоднішній день у галереї 
можна ознайомитися з відеофільмом 
щодо історії створення та розвитку 
міста «Кривий Ріг – моє місто», тайм-
лепсом «Динамічне місто» та 3-D вір-
туальною художньою галереєю, що 
презентує витвори образотворчого 
мистецтва видатних українських і су-
часних криворізьких художників.

Графік роботи:
Щодня з 9.00 до 17.00.
Вихідні дні: понеділок, п’ятниця
Розклад сеансів: 
09.00  – 09.45. 
10.00  – 10.45. 
11.00  – 11.45. 

12.00  – 12.45. 
13.15  – 14.00. 
14.15  – 15.00. 
15.15  – 16.00. 
16.15  – 17.00.
Запрошуємо всіх бажаючих відвіда-

ти відеогалерею КЗК «Міський істори-
ко-краєзнавчий музей».

Дістатися до відеогалереї КЗК 
«Міський історико-краєзнавчий му-
зей» можна скориставшись тролей-
бусними маршрутами № 2, 11, 12, 21.

Трамвайним маршрутом № 14 або 
одним з маршрутів швидкісного трам-
ваю до станції «Будинок Рад».

Тел. для довідок 92-22-12.

g Пряма 
        лінія «ЧГ»
Речові права 
на нерухомість – 
новий порядок реєстрації

З початку нинішнього року законодавчо змінений по-
рядок реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке 
віднині здійснюється державними реєстраторами, що 
входять до складу управлінь юстиції.

А тому наступний прямий телефон «ЧГ» буде при-
свячений саме цьому, під час якого на запитання на-
ших читачів з означеної теми відповідатиме начальник 
Криворізького міського управління юстиції Іван Ва-
сильович СТЕЛЬМАХ. Запрошуємо бажаючих до роз-
мови, яка відбудеться наступної середи, 23 січня, з 10 до 
12 години за редакційним телефоном 92-77-90.

g Реклама
ПРОСИМ ОТОЗВАТЬСЯ 
ВЫПУСКНИКОВ 
бывшего Криворожского 
техникума рудничной 
автоматики, группа ЭАУ-66-4/8.
Тел. 096-3135321. Управління культури і туризму виконкому міськради.

Кожен шостий автовласник – порушник
Читайте 3 стор. _____________________________________________________________________________________________________ Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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g Вітання g Актуальна тема

Не всяке сало 
до столу годиться

Як на ринку почу-
ли, що санстанція з 
перевіркою нагряну-
ла, так чимало продав-
ців із, м’яко кажучи, 
сумнівним товаром по-
накривали його ряднами 
та повтікали світ за очі. 
За прилавками лишили-
ся тільки ті, хто більш-
менш упевнений у своє-
му товарі.

Про такі випадки зга-
дав заступник місько-
го голови Олександр 
Світличний під час не-
щодавньої наради з ке-
рівниками підприємств 
харчової промисловос-
ті, мережевої роздрібної 
торгівлі та ринків міста. 
На початку зустрічі го-
ловуючий нагадав, що 
в місті діє програма за-
хисту прав споживачів, 
розрахована ще на кіль-
ка років. І це має бути 
не просто документ на 
колись, а, як мовиться, 
план до двору для кож-
ного суб’єкта підприєм-
ництва, який працює в 
такій царині. Натомість, 
проблем з харчовими 
продуктами вистачає.

Як зазначив у своїй 
доповіді заступник на-
чальника управління ве-
теринарної медицини в 
м. Кривий Ріг Олексій 
Оселедченко, на кож-
ному офіційному ринку 
міста працює ветеринар-
на лабораторія, що до-
сліджує продовольство, 
котре надходить. Завдя-
ки такому контролю не 
було допущено до про-
дажу більш як півтонни 
зараженої яловичини, 
кілька тонн непридатної 
свинини, близько чоти-
рьох тонн молока та мо-
локопродуктів, а також 
півтора десятка тонн не-
якісних овочів та фрук-
тів. За це чотири сотні 
продавців були притяг-
нуті до адміністративної 
відповідальності, а не-
придатне до споживан-

ня не потрапило до по-
купців. Але, підкреслив 
фахівець, такі перевірки 
проводяться лише на 
офіційних ринках, тоді 
як на близько сорока 
стихійних може реалізо-
вуватись прямо із землі 
будь-що, і при цьому без 
контролю з боку відпо-
відних органів.

Про це говорила і за-
відуюча відділом гігієни 
харчування міської сан-
станції Тетяна Семено-
ва. Вона зазначила, що 
серед відібраних улітку 
динь, що реалізовува-
лись на стихійних міс-
цях торгівлі, практично 
кожен третій зразок мав 
перевищення допусти-
мого рівня нітратів до 
двох разів.

– Треба посилити 
контроль за якістю про-
довольчих товарів, акти-
візувавши роботу в цьо-
му напрямі, – підсумував 
О. Світличний. – Адже 
всі ми – криворіжці, і 
коли продаємо непотріб, 
то ним можемо нагоду-
вати своїх сусідів, зна-
йомих чи близьких лю-
дей. Що неприпустимо 
в будь-якому разі. Вод-
ночас не варто забувати, 
що в місті діє програма 
«Марка якості «Криво-
ріжжя», до участі в якій 
запрошуємо всіх товаро-
виробників, насамперед 
– продовольчих товарів. 
Це звання надається піс-
ля ґрунтовного аналізу, 
а його отримання є не 
тільки підтвердженням 
високого реноме вироб-
ника, а й стає запорукою 
підтримки на рівні міста 
за різними напрямами. 
Бо всі городяни мають 
бути переконані, що ку-
пувати криворізьке – 
значить купувати краще.

Дорогі земляки! 
Щиро вітаю вас із Днем Соборності і Свободи України!

22 січня український народ відзначає величну дату своєї багатовікової 
історії – День Соборності і Свободи України. Це свято об’єднання українських 
земель в єдину самостійну державу.

Дніпропетровщина, Україна – це наша земля, наша країна, яку ми будуємо 
спільними зусиллями.

Під керівництвом нашого Президента Віктора Януковича розвивається 
держава, будуються нові дороги, школи і лікарні, підвищуються соціальні 
стандарти. Разом ми створюємо економічно розвинуту, вільну й демокра-
тичну країну.

Бажаю вам міцного здоров’я та довголіття, добра та благополуччя.
Зі святом!
З повагою

віце-прем’єр-міністр України, 
голова Дніпропетровської обласної 

організації Партії регіонів Олександр ВІЛКУЛ.

Дорогі земляки! Від усього серця вітаю вас
 з Днем Соборності і Свободи України!

Цей день вселяє в нас упевненість, що лише у єдності дій та соборності 
душ можемо досягти величної мети – розбудови економічно та духовно 
багатої, вільної та демократичної України. Про це протягом десятиліть 
мріяв український народ, і сьогодні ця мрія здійснюється.

Серед ключових напрямків державної політики наш Президент Віктор 
Федорович Янукович визначив єднання України, розвитку всіх її регіонів – 
від заходу до сходу. І сьогодні, об’єднуючи зусилля влади, громад, бізнесу, ми 
будуємо щасливу, заможну, соборну Українську державу. Наш успіх – це успіх 
України. Ці слова стали головним девізом Дніпропетровщини.

Бажаю всім жителям Придніпров’я добра, здоров’я, взаєморозуміння та 
упевненості в щасливому майбутньому нашої держави і кожної родини.

З повагою
голова Дніпропетровської обласної ради 

Євген УДОД.

Дорогі жителі Дніпропетровщини! 
Вітаю з Днем Соборності 

і Свободи України!
Щорічно 22 січня український народ святкує День Соборності 

і Свободи України. Саме в цей день у 1919 році було проголош е-
но Акт об’єднання Східної та Західної України.

Цей день є особливим, оскільки зміг об’єднати в собі дві різні 
за змістом, але єдині по духу історичні події, які багато в чому 
визначили подальшу долю України.

Акт Злуки став символом єдності вільного народу, що має 
силу рухатись у майбутнє. І сьогодні під керівництвом нашого 
Президента Віктора Федоровича Януковича, розвиваючи 
регіони, ми будуємо нову сильну Україну.

Бажаю міцного здоров’я вам і вашим родинам, благополуч-
чя, добра та нових досягнень задля процвітання Дніпропе-
тровщини та всієї України!

З повагою
голова Дніпропетровської облдержадміністрації 

Дмитро КОЛЄСНІКОВ.

Шановні криворіжці! 
Прийміть щирі вітання з нагоди 

Дня Соборності і Свободи України.
Це свято національної єдності, що є найважливішою 

умовою для успішного розвитку нашої держави. Лише єдиний 
народ може досягти величної мети – побудови економічно й 
духовно багатої, вільної й демократичної України.

У цей святковий для кожного громадянина держави день 
бажаю вам мудрості й толерантності, миру й злагоди, 
родинного затишку, віри в світле майбутнє рідного краю.

Криворізький міський голова Юрій ВІЛКУЛ.

g Єдина і неподільна

Соборна мати Україна, 
одна на всіх, як оберіг
У розпалі – екзаменаційна сесія! Криворізькі студенти,  
як і вся студентська молодь країни, жваво переживають 
цю «жнивну пору». Особливим хвилюванням 
переймаються наші першокурсники – це їхня перша в 
житті сесія. Саме від неї залежатиме, якими студентами 
вони будуть надалі.

І все ж серед заповнених ущент днів 
підготовки і складання іспитів студенти 
знаходять час, щоб згадати про націо-
нальне свято – День Соборності та Сво-
боди України, яке відзначається в нашій 
державі 22 січня.

Ідея єдності українських земель сягає 
своїм корінням у сиву далечінь. Бо і сьо-
годні це актуальна тема. А бере вона свій 
початок від об’єднання давньоруських 
земель навколо князівського престо-
лу в Києві. Протягом віків її втіленням 
займались українські гетьмани Богдан 
Хмельницький, Іван Виговський, Пе-
тро Дорошенко, Іван Мазепа. Пізніше, 
у ХVIIІ – на початку ХХ ст., коли укра-
їнські землі були поділені між Польщею, 
Росією, Румунією, Австро-Угорщиною, 
ця ідея знайшла своє відображення в 
працях вітчизняних мислителів, які на-
голошували, що для боротьби за свої 
національні інтереси Україні потрібна 
перш за все територіальна цілісність. 

Першим кроком до об’єднання розріз-

нених земель нашої держави стала Укра-
їнська революція 1917-1920 років, яка 
зробила реальністю мрію багатьох по-
колінь українців про об’єднання в єдину 
соборну державу. 

22 січня 1918 року Центральна Рада 
оприлюднила Четвертий Універсал, 
яким було проголошено незалежність 
України. Через рік, 22 січня 1919 року, 
з’явився Універсал Директорії УНР (ві-
домий як Акт Злуки) про возз’єднання 
Української Народної Республіки і За-
хідно-Української Народної Республіки 
в єдину соборну Україну. А 24 січня 1919 
року  було ухвалено закон про святку-
вання 22 січня як Дня проголошення са-
мостійності України. І саме з січня 1999 
року цей день офіційно став відзначати-
ся як День  Соборності України. 

Незважаючи на щільний графік іспи-
тів та заліків, студенти разом із викла-
дачами кафедр історії Криворізького 
національного університету цими дня-
ми провели «круглі столи», куратор-

ські години, єдиний урок патріотизму 
«Соборна мати Україна, одна на всіх, 
як оберіг».  Зокрема, кураторами груп 
студентів першого курсу гірничого, ге-
олого-екологічного, транспортного та 
інших факультетів університету (заві-
дувач кафедри професор Віталій Стец-
кевич) ще минулої суботи була проведе-
на інформаційна «хвилинка» на цю тему. 
В економічному інституті викладачами 
кафедри філософії, історії та політології 
під керівництвом доцента Тетяни Дацюк 
було проведено лекції для студентів об-
ліково-економічного, факультету еконо-
міки підприємств та інших факультетів. 
Напередодні свята, 21 січня, доцентом 
кафедри Ларисою Лехан був підготов-
лений виступ на криворізькому муні-
ципальному радіо про соборність Укра-
їни. А в день свята для працівників та 
студентів педагогічного інституту буде 
проведено урочисте зібрання.

Бібліотеки теж не лишилися осто-
ронь цього заходу – ними підготовлено 
тематичні заходи, присвячені Дню Со-
борності та Свободи України, видат-
ним сторінкам історії УНР та ЗУНР, ви-
ставки наукових публікацій і художніх 
творів. На них представлено видання, 
в яких аналізуються основні аспекти і 
теоретичне осмислення незалежності 
й соборності України, розвиток держа-
вотворчих ідей, розглядаються шляхи 
розбудови соборної України в сучасних 
умовах. 

Про ці події нашої історії  можна де-
тальніше дізнатися на сайті Криворізь-
кого національного університету, де 
більш докладно висвітлена ця тема.  

Ольга ТКАЧ, редактор газети «Університетські новини».

g Оголошення
Розцінки вартості ефірного часу 
телерадіокомпанії «Рудана» 
під час проведення проміжних виборів депутата Дніпро-
петровської обласної ради в одномандатному мажоритар-
ному окрузі № 4 в м. Кривий Ріг
– телебачення
Проміжок часу Вартість 1 сек. ефірного часу з ПДВ
06.00 – 09.00 5,00 грн.
09.00 – 18.00 3,00 грн.
18.00 – 19.30 7,00 грн.
19.30 – 22.30 10,00 грн.
22.30 – 24.00 7,00 грн.
24.00 – 06.00 3,00 грн.

– радіо
Проміжок часу Вартість 1 сек. ефірного часу з ПДВ

 Понеділок – п’ятниця
06.30 – 06.44

3,00 грн.10.30 – 10.59
11.40 – 11.59
                                                       Неділя
14.00 – 14.59 3,00 грн.

Едуард БІЛИК.



ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№5(21330)• 21 СІЧНЯ 2013 РОКУ 3Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

Подробиці

g Оголошення
Розцінки вартості  
ефірного часу  
ДО «Криворізька  
регіональна державна  
телерадіокомпанія 
«Криворіжжя»  
під час проведення проміжних виборів 
депутата Дніпропетровської обласної 
ради в одномандатному мажоритар-
ному окрузі № 4 в м. Кривий Ріг
– телебачення
Проміжок часу Вартість з ПДВ
1 сек. ефірного часу 2,27 грн.

– радіо
Проміжок часу Вартість з ПДВ
1 сек. ефірного часу 1,40 грн.

g Справи  
       комунальні
Штаб починає  
працювати

На нещодавньому засіданні ви-
конкому міськради було ухвалено 
рішення №19 від 9.01.2013 р. щодо 
підготовки міста до опалювального 
сезону 2013-2014 років. Цим доку-
ментом було створено міський штаб з 
контролю та координації робіт поста-
чальників житлово-комунальних по-
слуг та їхньої готовності до наступного 
опалювального сезону на чолі із за-
ступником міського голови Григорієм 
Вербицьким. Виконкомам районних 
у місті рад регламентовано створити 
аналогічні штаби на своєму рівні.

Згідно з рішенням міської влади 
визначено певний перелік робіт, який 
повинен бути виконаний до початку 
наступного опалювального сезону. Пе-
редбачені обсяги мають бути заверше-
ні не пізніше 31 серпня 2013 року, аби в 
осінь місто ввійшло повністю готовим 
до початку холодів.

Е. МІСЦЕВИЙ.

g Плани на вечір
Мистецька 
п’ятниця 

Уже традиційними для криво-
різьких літераторів стали вечори 
«Творчої ліги».

В одну з п’ятниць місяця відомі в 
місті письменники, музиканти та інші 
непересічні особистості, поціновувачі 
літератури збираються в таку «Творчу 
лігу». Чергова зустріч відбудеться 25 
січня о 16.00 у книжковому супермар-
кеті «Буквиця».

На попередніх засіданнях ліги мова 
йшла про міжнародну медійну групу 
«Інтелігент», яка видала блоки творів 
криворізьких авторів у московському 
та нью-йоркському виданнях. Свої 
доробки представляли барди Юрій 
Ващенко та Віталій Щербак, почули 
криворіжці і про книги з краєзнавства 
від відомого археолога та історика, за-
ступника директора з наукової роботи 
міського історико-краєзнавчого музею 
Олександра Мельника та старшого 
співробітника музею Ірини Стебліної.

 Цього ж разу організатори таких 
літературних посиденьок пропонують 
усім бажаючим познайомитися з пое-
зією криворізьких авторів: у «Буквиці» 
будуть представлені одразу дві нові 
книги, що вийшли з-під пера криво-
різьких літераторів. Свою збірку «Плід 
любові і снаги», ілюстровану карти-
нами нашого земляка Леоніда Дави-
денка, представить Любов Баранова. 
А Фелікс Мамут розповість про книгу 
«Степные дали», оформлену роботами 
ще одного криворізького художника 
– Івана Авраменка. Організатори ліги 
обіцяють і відкриття цікавої фотовис-
тавки, тож всіх небайдужих до куль-
турного життя міста запрошують на 
вечір літератури і мистецтва.

Анна РОДІЧКІНА.

g Прес-конференція

Кожен шостий автовласник – порушник
Практично кожен шостий автовласник 
міста минулого року був притягнутий до 
відповідальності за порушення Правил 
дорожнього руху. Такий висновок мож-
на зробити з інформації, оприлюдненої 
на нещодавній прес-конференції в 
міському відділі ДАІ. За словами дорожніх 
правоохоронців, загалом по місту 
зареєстровано близько 120 тисяч транс-
портних засобів, натомість минулоріч було 
зафіксовано більш як 17 тисяч порушень. 

Серед найбільш по-
ширених, зауважив на-
чальник відділу ДАІ, пол-
ковник міліції Микола 
Панченко, – перевищення 
встановленої швидкості, 
порушення правил проїз-
ду пішохідних переходів, 
керування транспортним 
засобом у стані сп’яніння 
тощо. Але не лише водії, 
а й пішоходи не дотриму-
ються вимог Правил до-
рожнього руху, за що май-
же 2,5 тисячі з них були 
притягнуті до адміністра-
тивної відповідальності.

Зупиняючи порушника, 
правоохоронці, можли-
во, попереджають аварію. 
Та всіх вчасно не вдалося 
зупинити, а тому торік на 
території міста було ско-
єно 493 дорожньо-тран-
спортні пригоди, в яких 
39 людей загинуло, а 652 
особи отримали травми. 
Причому навіч зростання 
кількості аварій порівняно 
з попереднім роком, що, з 
одного боку, пояснюється 
збільшенням транспор-
ту на дорогах, а з іншого 
– зменшенням кількос-
ті патрульних екіпажів. 
Якщо до останньої реор-
ганізації цього підрозділу 
кількість співробітників 
складала 220 чоловік, з 
них власне дорожньо-па-
трульна служба – 150, то 
нині у відділі налічується 
лише 106 співробітників, 
з яких більше половини 

– це патрульна служба.
– Зважаючи на це, а та-

кож на стан дорожньої си-
туації, міське управління 
внутрішніх справ видало 
наказ про залучення до 
патрулювання й офіцерів 
апарату відділу, – визнав 
М. Панченко. – Тому вони 
також працюють на лінії. 
Разом з тим, нині триває 
комплексне відпрацюван-
ня міста, внаслідок чого 
з різних регіонів Дніпро-
петровщини до нас при-
були ще п’ять екіпажів. Це 
звичайна ситуація, нічого 
в тому особливого немає. 
Наші співробітники також 
відряджаються на поси-
лення до інших міст облас-
ті й навіть за її межі.

На прес-конференції не 
міг бути обійдений увагою 
дитячий дорожньо-тран-
спортний травматизм, про 
який також йшла мова. 
Аналіз засвідчив, що в 
переважній більшості ви-
падків винуватцями авто-
пригод ставали дорослі, 
які або спричинили ава-
рію, або в салонах яких 
під час зіткнень стражда-
ли діти. Але навіть у тих 
випадках, в яких дорослі 

формально не були винні, 
провина все одно лежить 
на них. Значить, не навчи-
ли своїх дітей, як правиль-
но поводитися на проїж-
джій частині, не привчили 
до переходу дороги тільки 
на зелене світло й лише по 
пішохідному переходу. Що 
особливо значуще саме за-
раз, коли рано темнішає й 
в умовах недостатньої ви-
димості водій не завжди 
вчасно може помітити 
пішохода. Тому право-
охоронці звертаються до 
батьків з проханням по-
турбуватись про те, щоб 

діти мали на одязі світло-
повертальні елементи, що 
дозволить краще їх помі-
чати вночі або під час не-
годи. Недарма ж найбільш 
аварійний час – це вечір 
п’ятниці, з 16 до 20 години.

Важливим елементом 
безпеки залишається ор-
ганізація дорожнього 
руху по місту, щодо яко-
го ДАІ активно співпра-
цює з міською владою, 
знаходячи, підкреслив 

М. Панченко, повне вза-
єморозуміння. Тож упро-
довж двох останніх років 
спільними зусиллями було 
встановлено майже півто-
ри тисячі дорожніх знаків 
«Пішохідний перехід» на 
світлоповертальній основі 
лимонного кольору. З на-
явних сотні світлофорних 
об’єктів на більш як вісім-
десяти вже встановлено 
секції зворотного відліку 
часу та майже три сотні 
звукових пристроїв. Пе-
редбачається нинішнього 
року таку роботу повніс-
тю завершити й обладнати 

всі світлофори подібними 
аксесуарами. А про те, на-
скільки ці новації вплива-
ють на стан безпеки, го-
ворить той факт, що після 
встановлення потрійного 
світлофора на перехрес-
ті вулиці Іллічівської та 
проспекту Миру воно пе-
рестало бути місцем кон-
центрації ДТП. Натомість 
лишилось ще чотири – пе-
рехрестя вулиць Харито-
нова та Черняховського, 

проспект Миру в районі 
зупинки «Вулиця Балхась-
ка», в районі автоколеджу, 
а також об’їзна дорога по-
руч станції швидкісного 
трамваю «Міська лікар-
ня», де періодично ста-
ються аварії, у тому числі з 
травмуванням людей.

Найгірше, коли водій, 
який збив людину, тікає з 
місця пригоди, покидаю-
чи постраждалого напри-
зволяще. Минулого року 
в місті було зареєстровано 
шість десятків подібних 
аварій, в яких двоє людей 
загинули, а шістдесят були 
травмовані.

– Коли трапляється роз-
шукове ДТП, весь особо-
вий склад піднімається по 
тривозі й займається роз-
шуком злочинця, – зазна-
чив М. Панченко. – Це дає 
свої результати, адже три 
чверті з таких злочинів 
розкриті й винуватці при-
тягнуті до відповідальнос-
ті. На превеликий жаль, 
допоки не всі розшукові 
пригоди завершені. Над 
ними працюють наші спів-
робітники, тому певен, що 
зловмисники будуть знай-
дені.

Минулого року на автошляхах міста за участю дітей 
сталося 68 ДТП, в яких одна дитина загинула, а більше 
70-ти отримали травми.

__________________________________________________________________________ Едуард БІЛИК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

М. Панченко:
«Хочу звернутися до 

криворіжців з таким 
проханням: якщо ви 
стали свідками розшу-
кової аварії, коли водій 
збив людину та поїхав з 
місця пригоди, повідом-
те нам подробиці, які 
помітили. Прошу звер-
татись за телефоном 
102 або до нашої чергової 
частини за номером 26-
14-09. З допомогою свід-
ків ми значно швидше 
знайдемо й притягнемо 
до відповідальності ви-
нуватця, завдяки чому 
на вулицях міста стане 
безпечніше».

g Хроніка пригод
Куди летиш, водію?

Сніг приніс чимало клопотів автомобілістам. По 
вул. 23 Лютого 25-річний керманич «Ауді-80» пере-
вищив безпечну швидкість, вискочив на зустрічну 
смугу, де протаранив електроопору: він загинув на 
місці, один пасажир зазнав відкритих переломів 
обох гомілок, другий – перелому тім’яної кістки і 
струсу мозку, третій – чисельних переломів кісток 
тулуба та кінцівок, пошкодження внутрішніх органів.

Схожа халепа не минула й громадський транспорт. 
6 січня після 6-ї години ранку по проспекту 200-річчя 
Кривого Рогу 40-літній водій мікроавтобуса «Дайм-
лер Крайслер», виконуючий рейс по маршруту 
№281, перевищив швидкість, виїхав за межі про-
їжджої частини та влетів у дерево. Внаслідок аварії 
31-річний пасажир маршрутки отримав струс мозку, 
забій попереку й синці на обличчі.

На пішохідному переході по вулиці Харитонова по-
важного віку водій «Деу Ланос» збив молоду жінку, 
в якої діагностовано травми тулуба та закриті пере-
ломи обох передпліч.

Погорільці в хмільному анабіозі
Протягом першого тижня року вогнеборці подо-

лали 13 пожеж, протягом другого – 11.
У Святвечір по вул. Курчатова сусіди помітили гус-

тий дим з квартири. У помешканні перебував сильно 
захмелілий парубок, під ним тлів диван, що зайняв-
ся від цигарки. Схожа історія трапилась на Меланки. 
У Жовтневому районі сусіди відчули запах горілого з 

квартири на нижньому поверсі. На грюкіт двері від-
чинила 5-річна донька господаря, сам же татусь спав 
у алкогольному анабіозі, під ним чадів матрац. У 
обох випадках минулось без наслідків для здоров’я 
необачних.

ПроМАЗав
Під час віражу по мокрому асфальту на дамбі КРЕС 

водій МАЗа опустив з кузова вантаж одразу на два 
легковика. У трьох постраждалих внаслідок злочин-
ної безпечності водія МАЗа травми голови.

Легковажний пішохід
Біля зупинки громадського транспорту по вулиці  

23-го Лютого маршрутне таксі, щоправда, без пасажи-
рів, збило громадянина, котрий перетинав проїжджу 
частину в невстановленому місці. Легковажного пішо-
хода госпіталізовано з ушкодженнями грудної клітки.

Поквиталася за доброту
Двійко невідомих напали на власницю оптового 

складу по вул. Телевізійній: завдавши кілька ударів ку-
лаком в обличчя, заволоділи денним виторгом в сумі 
12  350 грн. Комерсантка встигла розгледіти в одному 
грабіжнику свого колишнього працівника, 1996 р.н., до 
котрого деякий час тому ставилась мов до сина.

Віддухопелила... дружина
Спочатку чергові міліціонери Довгинцівського 

райвідділу мали намір оголосити масштабні пошуки 
зловмисників, які побили 39-річного громадянина, 

за його словами, у темному закутку під’їзду будинку 
по вул. Гутовського. Наслідки сутички (синці на об-
личчі, серйозні ушкодження поясниці, закрита трав-
ма живота, моторошні гематоми на руках і по всьому 
тілу) свідчили про жорстокість нападників. Та щось 
не трималася купи розповідь побитого чоловіка. Не 
витримавши натиску дізнавачів, зрештою, він зізна-
вся: то його так з виховною метою віддухопелила 
рідна дружина, говорити ж правду він не наважився, 
побоюючись наступної екзекуції.

Життя скінчилось у зашморзі
12 січня у гаражному кооперативі по вул. Крив-

басівській повішався безробітний 1965 р. н. Мотиви 
вчинку лишаються не до кінця зрозумілими, родичі 
не підозрювали чоловіка у такому намірі. В іншому 
випадку, що трапився того ж дня, загадок не існує. 
32-річний чоловік відправив молодшій сестрі SMS: 
«Пробач, більше не можу, наркозалежність мене пе-
ремогла, я знову в боргах».

Загинув шахтар
11 січня на шахті «Ювілейна» ПАТ «Євраз – Суха 

Балка» смертельно травмувався прохідник, 1985 
року народження. Виконуючи наряд по обладнанню 
вибою для буріння на горизонті -1340 м, він упав з 
висоти понад півсотні метрів та зазнав відкритого 
перелому черепа, численних переломів і травм вну-
трішніх органів. Через кілька годин шахтар помер у 
відділені політравми 2-ї міськлікарні.

Начальник відділу ДАІ, полковник міліції  
Микола Панченко (ліворуч) та начальник 
сектору державної автотехнічної інспекції, 
майор міліції Петро Мараховський.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
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g Прес-конференція

Щоб не платити ціною життя
На прес-конференції, що її провів начальник 
Криворізького гірничопромислового 
теруправління Держгірпромнагляду України 
Олег Чередниченко, йшлося про стан 
травматизму на піднаглядних теруправлінню 
промислових підприємствах, розташованих  
у чотирьох областях України. 

Якщо проаналізувати ди-
наміку травматизму почи-
наючи з 2009 року, то вона, 
у цілому, втішна: загальна 
кількість нещасних випад-
ків і по Україні, і по Крив-
басу постійно знижується. 
Однак це не привід для са-
мозаспокоєння, говорилося 
на прес-конференції.

Сумна статистика
Упродовж 2012 року рі-

вень загального травма-
тизму на піднаглядних тер-
управлінню підприємствах 
у порівнянні з 2011 роком 
зріс на 15 %, або на 43 випад-
ки (330 проти 287), рівень 
смертельного травматизму 
зріс на 33%, або на 5 загиб-
лих більше. Левова частка 
травм припадає на підзем-
ні гірничі роботи. В Україні 
найбільш травмонебезпеч-
ними в минулому році були 
підприємства вугільної про-
мисловості та агропромис-
лового комплексу.

На криворізьких під-
приємствах кількість трав-
мованих у минулому році 
становить 197 осіб (проти 
170 у 2011 р.), у тому числі 
загинуло 15 людей (проти 
11). Загальний травматизм 
зріс на 11%. Сумним ліде-
ром у цьому виступає ПАТ 
«Кривбасзалізрудком» – 
травматизм тут зріс на 68% 
і на одну смерть побільша-
ло. Груповий нещасний ви-

падок стався також в ПАТ 
«Криворіжіндустрбуд».

Цей непереборний 
людський фактор

Олег Чередниченко на-
голосив на тому, що 79 % 
травмувань на виробництві 
та смертей робітників ста-
лися не з технічних, а саме 
з організаційних причин. 
Недостатній чи неякісний 
інструктаж працівника на 
робочому місці, неправиль-
но виданий наряд, недоско-
нало виготовлена технічна 
документація, недостатній 
контроль з боку служб охо-
рони праці та техніки без-
пеки підприємства стали 
причиною нещасних ви-
падків і смертей. Майстер, 
енергетик, начальник зміни 
виявляються, на жаль, най-
більш слабкими ланками в 
технологічному ланцюжку. 
А крім того, до нещасних 
випадків нерідко призво-
дить недотримання правил 
безпеки самим працівни-
ком. Тільки один приклад: 
після смертельних випад-
ків, що сталися в І півріччі 
2012 р. на шахтах «Родіна» і 
«Октябрська» ПАТ «Крив-
басзалізрудком», а також 
після того, як упав і вбив-
ся гірник шахти ім. Леніна 
з 15-річним стажем, розпо-
рядженням Криворізько-
го теруправління Держгір-

промнагляду на шахтах 
було запроваджено особли-
вий режим. Проте проведе-
на невдовзі перевірка пока-
зала, що практично ніщо не 
змінилося – до особливого 
режиму керівники різних 
ланок шахт поставили-
ся формально, а відомчий 
контроль був практично 
відсутній. Більше того, саме 
в період особливого режи-
му загинув від ураження 
струмом гірник на тій же 
шахті «Родіна». Тільки за 
безпосереднього втручання 
спеціалістів Держгірпром-
нагляду було введено ряд 
заборонних заходів. Після 
групового нещасного ви-
падку в ПАТ «Криворіж-
індустрбуд» роботу цього 
підприємства спеціалісти 
теруправління взагалі при-
зупинили, а дозвіл на її від-
новлення керівництву дове-
лося брати аж у Києві. Такі 
механізми впливу інспек-
тори Держгірпромнагляду 
змушені були застосовува-
ти для поліпшення ситуації 
з безпеки праці.

Щоб гроші не були 
на вітер

 – Користуючись наго-
дою, хотів би через ЗМІ 
звернутися до власників 
гірничорудних підпри-
ємств, – говорить Олег Че-
редниченко. – Ви несете 
відповідальність за жит-
тя працівників своїх під-
приємств. Позитивно, що 
сьогодні в охорону праці 
вкладаються потужні ін-
вестиції (на підприємствах 
Групи Метінвест це 18 тис. 
грн. на одного працюючого, 
у ПАТ «Євраз – Суха Бал-
ка» – 15 тис. грн. і т. д.), але 
робітники все одно травму-
ються й гинуть. Протягом 
2012 р. на шахтах Кривбасу 
було відсторонено від робо-
ти 100 працівників, які не 
пройшли навчання в екс-
пертно-технічному центрі. 
Це стало вагомим важелем, 
аби змусити і керівників 
підприємств, і працівників 
служб охорони праці на-
лежно ставитися до своїх 
службових обов’язків. Од-

нак прикметна й така де-
таль: ті з підземників, хто 
після навчання в експерт-
но-технічному центрі через 
низький рівень знань з пер-
шого разу не зміг пройти 
атестацію, були знову до-
пущені до підземних робіт. 
Тож спеціалістам теруправ-
ління іноді, на жаль, дово-
диться, по суті, підміняти 
роботу служб відомчого 
контролю підприємств, – 
зауважує Олег Чередничен-
ко.

За його словами, у 2012 р. 
в півтора раза проти 2011 
р. збільшилась кількість 
подань з боку Криворізько-
го теруправління до проку-
ратури щодо неналежного 
забезпечення та контролю 
за технікою безпеки та охо-
роною праці на міських 
гірничорудних підприєм-
ствах. 30 чоловік усунені зі 
своїх посад. У десятки ра-
зів зросла кількість штра-
фів. Протягом 2012 р. на 
підприємства, де виявлено 
порушення техніки безпе-
ки та охорони праці, було 

накладено 3900 штрафів, 
підприємства сплатили по 
них колосальні суми. І при 
тому їхні керівники та пра-
цівники служби відомчого 
контролю свідомо закри-
вають очі на численні по-
рушення.

Пріоритети  
2013 року

На прес-конференції 
Олег Чередниченко озна-
йомив журналістів з прі-
оритетними напрямками 
роботи Криворізького тер-
управління Держгірпром-
нагляду України. На пер-
шому місці – здійснення 
нагляду за веденням ви-
бухових робіт: у Кривба-
сі за рік використовується 
близько 150 тис. тонн ви-
бухівки, причому на 99% 
вона безтротилова. Веден-
ня вибухових робіт досі 
обходилося без нещасних 
випадків. Цю добру тен-
денцію треба плекати й на-
далі. Минулого року ста-
лися два обриви скіпів у 
стволах шахт «Родіна» та 
«Октябрська» ПАТ «Крив-
басзалізрудком». Тож на-
гляд за станом підйомних 
комплексів та за стволами 
шахт теж буде в пріоритеті. 
Ще два важливі напрямки – 
контроль за дотриманням 
енергобезпеки на виробни-
цтві та станом транспорт-
них засобів підприємств. 
Зокрема, особливе занепо-
коєння викликає стан кон-
веєрного транспорту, який 
налічує багато кілометрів.

 Олег Чередниченко та-
кож відповів на запитання 
журналістів.

Мотрона ПАНОВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Знаменна дата

85 «водних» років
Минулої суботи святкувалося Водохреще, 
і так співпало, що саме цього дня КП 
«Кривбасводоканал» відзначало свої 
іменини – 85 років тому, у далекому вже 
1928 році саме 19 січня став до дії перший 
криворізький водогін. Відтоді ця дата для 
міських водопровідників є днем народження 
підприємства.

З цієї приємної нагоди 
напередодні, п’ятничного 
вечора, у Палаці культу-
ри імені Артема зібралися 
ті, хто займається подачею 
питної води до осель горо-
дян та водовідведенням, без 
чого неможлива нормаль-
на життєдіяльність. Адже, 
як мовиться, без води й ні 
туди і ні сюди. Директор 
підприємства Анатолій Гон-
чаренко у своєму вітально-
му слові коротко згадав про 
історію становлення водо-
постачання міста, особливо 
підкресливши увагу міської 
влади до потреб водопро-
відників і налагодження 
якісного водозабезпечення.

– Останніми роками для 
поліпшення водопостачан-
ня криворізьких осель та 
якісного водовідведення 
виділено з бюджету май-
же чверть мільярда гри-
вень, які було витрачено 
на реконструкцію мереж і 
станцій аерації, – зазначив  
А. Гончаренко. – На цьо-
му не зупинятимемось, а 
за підтримки міста й нада-
лі продовжуватимемо вдо-
сконалювати існуючу схему 
водопостачання та водовід-
ведення.

Заступник міського го-
лови Григорій Вербицький 
тепло привітав ветеранів 
та нинішніх працівників 

підприємства, а також за-
читав вітальний адрес від 
міського голови Юрія Віл-
кула. У ньому, зокрема, ви-
словлювалась упевненість, 
що «дружний колектив 
підприємства завжди від-
повідатиме вимогам часу».  
Г. Вербицький додав, що, 
на думку міжнародних екс-
пертів, спільні мережі во-
допостачання підприємств 
«Кривбаспромводопоста-
чання» та «Кривбасводока-

нал» є одними з не тільки 
найбільш розгалужених, 
але й найбільш надійних у 
всьому світі.

Г. Вербицький виконав 
приємну місію і вручив 
кращим з кращих нагоро-
ди обласного та міського 
рівнів. Зокрема, відзна-
кою голови Дніпропетров-
ської облдерж адміністрації 
– нагрудним знаком «За 
розвиток регіону» був на-
городжений слюсар аварій-

но-водопровідних мереж 
підприємства Микола Леп-
ський, директор водоканалу 
А. Гончаренко отримав імен-
ний годинник від міського 
голови, а головний технолог 
Ольга Колесніченко одержа-
ла нагрудний знак «За заслу-
ги перед містом» І ступеня. 
Цим знаком ІІ ступеня були 
вдостоєні начальник відділу 
капітального будівництва і 
ремонту Галина Петленко та 
начальник служби водопро-

відних мереж міста Василь 
Суліма. Нагрудний знак «За 
заслуги перед містом» ІІІ 
ступеня вручено головно-
му бухгалтеру підприємства 
Антоніні Якущик. Була та-
кож відзначена й низка ін-
ших працівників.

Привітання перемежа-
лись виступами кращих 
творчих колективів, які да-
рували присутнім свої во-
кальні та хореографічні до-
робки.

Е. МІСЦЕВИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

На часі
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g До уваги підприємців

Розпочато конкурс-рейтинг  «Бізнес – імідж Криворіжжя 2013»!
З метою підтримки ділової та інноваційної актив-
ності суб’єктів господарювання міста, створення 
атмосфери взаємної довіри та плідної співпраці 
між суб’єктами господарювання, представниками 
громадськості й органів місцевого самоврядування 
на основі поширення об’єктивної інформації про 
досягнення підприємців, розповсюдження передо-
вого досвіду ведення бізнесу десятий рік поспіль 
проводяться конкурси-рейтинги серед підприємців 
міста, переможцями яких стали майже 220 кращих 
суб’єктів господарювання Криворіжжя. 

В поточному році рішенням ви-
конкому міськради від 09.01.2013 
№5 запроваджено проведення 
конкурсу серед суб’єктів госпо-
дарювання міста «Бізнес – імідж 
Криворіжжя 2013».

Метою конкурсу є підтрим-
ка та сприяння розвитку підпри-
ємницьких ініціатив, формуван-
ня привабливого інвестиційного 
середовища, виявлення кращих 
представників підприємницьких 
структур, їх відзначення за значні 
досягнення в забезпеченні ста-
більного розвитку галузей еконо-
міки міста, соціальної сфери, фор-
мування позитивної суспільної 
думки про підприємництво, про-
паганда ролі малого та середнього 
бізнесу в соціально-економічному 
розвитку міста, створення спри-
ятливого клімату для подальшого 
розвитку підприємницького сек-
тору в місті.

Учасниками конкурсу можуть 
бути суб’єкти господарювання 
малого та середнього бізнесу, які 
зареєстровані й здійснюють свою 
діяльність на території м. Кривого 
Рогу. Вони мають відповідати та-
ким вимогам:

• позитивна репутація в діло-
вих колах, стійке фінансове ста-
новище;

• стабільність виплати заробіт-
ної плати найманим працівникам;

• відсутність претензій від по-
даткових органів, соціальних 
фондів, споживачів міста;

• дотримання принципів інфор-
маційної відкритості.

Підготовка та проведен-
ня конкурсу покладається на 
управління розвитку підприєм-
ництва виконкому міськради та 
міську (галузеву) раду з питань 

розвитку підприємництва.
Зарахування учасників конкур-

су до відповідної номінації здій-
снюється на підставі пропозицій 
відповідних служб щодо участі в 
конкурсі окремих претендентів, 
поданих до управління розвитку 
підприємництва виконкому місь-
кої ради в термін до 15.07.2013, 
або особистих заяв претендентів, 
документів і матеріалів, що під-
тверджують їх підприємницьку 
діяльність:

• заповнена реєстраційна фор-
ма щодо участі в конкурсі, заві-
рена печаткою або підписом кон-
курсанта в разі її відсутності;

• копія першої сторінки пас-
порта учасника, завірена печат-
кою суб’єкта господарювання або, 
у разі відсутності печатки, підпи-
сом конкурсанта, реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків.

У разі необхідності претенден-
ти можуть додатково подавати 
(за наявності) презентаційні ма-
теріали учасника конкурсу (ре-
кламна інформація, відеоматеріа-
ли тощо).

Кандидатури учасників кон-

курсу можуть бути запропонова-
ні (при наявності повного пакета 
документів для участі в конкурсі):

• структурними підрозділами 
виконкому міської ради;

• виконкомами районних у міс-
ті рад;

• Криворізьким міським, Тер-
нівським, Інгулецьким районни-
ми центрами зайнятості;

• Криворізькими міжрайонни-
ми державними податковими ін-
спекціями Дніпропетровської об-
ласті Державної податкової служ-
би у м. Кривому Розі;

• громадськими, профспілкови-
ми організаціями та об’єднаннями 
підприємців;

• міською (галузевою) радою 
з питань розвитку підприємни-
цтва, галузевими радами підпри-
ємців;

• шляхом самовисування.
Оцінювання матеріалів, нада-

них учасниками конкурсу, здій-
снюється за такими критеріями:

– обсяги та повнота сплачених 
податків і загальнообов’язкових 

платежів до бюджетів усіх рівнів 
та державних цільових фондів;

– рентабельність, підвищен-
ня (стабільність) обсягів вироб-
ництва (товарообігу, надання по-
слуг);

– інноваційність продукції (ро-
біт, послуг), що виробляються 
(надаються) учасником;

– своєчасність виплати та рі-
вень заробітної плати;

– кількість діючих, збережених 
і створених робочих місць, ефек-
тивність роботи суб'єкта господа-
рювання з працевлаштування не-
зайнятого населення та інші соці-
альні гарантії;

– упровадження ресурсоза-
ощадних технологій, дотримання 
екологічних стандартів виробни-
цтва продукції та надання послуг;

– участь у соціально-еконо-
мічних міських і державних про-
грамах, громадському підприєм-
ницькому житті міста, конкурсах, 
виставках;

– популяризація ідей підприєм-
ництва.

Нагородження переможців конкурсу відбудеться на урочистос-
тях, присвячених Дню підприємця, що відзначається відповідно до 
Указу Президента України від 05.10.1998 №1110/98.

Пропозиції до участі в конкурсі надаються на адресу організаторів 
(управління розвитку підприємництва виконкому міської ради) по-
штою, кур’єрською службою за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Ра-
дянська, 1, каб. 510 (приймальня), з приміткою – конкурс «Бізнес – 
імідж Криворіжжя 2013».

Запрошуємо вас взяти участь в зазначеному конкурсі. За більш 
детальною інформацією та отриманням зразка реєстраційної фор-
ми, необхідної для участі в конкурсі-рейтингу, звертатись до 
управління розвитку підприємництва виконкому міськради (каб. 
512) або за телефоном 92-25-89. 

Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради.

Визначення та оцінювання 
учасників конкурсу про-
водиться за наступними 
номінаціями:
 «Бізнес-оперативність»;
«Новаторські ідеї в бізнесі»;
«Бізнес-династія»;
«Соціально орієнтований 
бізнес»;
«Бізнес-партнер»;
«Успішна жінка-підпри-
ємець»;
«Репутація та довіра».

g  Реклама

14.02.2013 о 15.00 в залі засідань виконкому Центрально-Міської районної в місті ради відбу-
дуться громадські слухання з обговорення містобудівної документації: «Детальний план терито-
рії під розміщення індивідуального житлового будинку після реконструкції існуючої господарської 
споруди на вул. Сиволапа, 32 в Центрально-Міському районі».

Детальний план території розроблений ПП 
«Арх-Іон» (ліцензія АВ № 488618 від 6.11.2009 р., 
діє до 6.11.2014 р.). Підставою для розроблення ви-
щезазначеної документації є рішення Криворізької 
міської ради від 28.03.2012 № 1030 «Про розробку 
детальних планів території».

Детальним планом території запроектована зе-
мельна ділянка площею 0,0631 га під реконструк-
цію господарської споруди для розміщення індиві-
дуального житлового будинку за рахунок земель: 
площею 0,0162 га, які на підставі державного акта 
на право приватної власності перебувають у влас-
ності громадянина Хуторного О.П. для будівництва 
та обслуговування господарських будівель, та пло-

щею 0,0469 га, не наданих у власність чи користу-
вання.

Детальний план території погоджений згідно з 
вимогами чинного законодавства України.

З проектом містобудівної документації, у тому 
числі графічним матеріалом, можете ознайоми-
тись в управлінні містобудування і архітектури ви-
конкому міської ради – каб. 518, тел. 74-37-65, пл. 
Радянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення 
містобудівної документації пропонуємо надавати 
в управління організаційно-протокольної роботи 
виконкому міськради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. 
Радянська, 1, 50101) до 13.02.2013.

Підприємство КПТМ «Криворіжтепломережа» 
інформує всіх мешканців міста, 

що з 21 січня 2013 року в КПТМ «Криворіжтепломережа» 
прийом громадян директором буде здійснюватися 
щоденно з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 11.00.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпро-
обленерго» повідомляють,  що для проведення ре-
монтних робіт в період з 28.01.2013 р. по 01.02.2013 р.   
можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. 
енергії на вулицях:

Зимова, 7-11,  17-25,  4а,  4б,  5,  8,  8а;  Глинки, 27-35,  29а,  31а,  22,  30,  34,  
38 , 42,  40,  50;  1а,  1б,  4а,  6,  4,  7а,  8,  9,  12,  12а,  12б,  16,  16а;   Саянська, 10,  
9,  15,  19,  19а,  17,  16;   Копиленка, 2, 4, 1а, 3, 5,  Янова, 4а,  6,  8,  4;  Леніна,  53,  
Батьківщини, 105-129; 106-130,  Промислова, 101-125; 74-94,  Лобачевського, 
53-97; 88-132,  Південна, 93-109; 118-132,  Чаплигіна, 93-125; 98-132,  Ковров-
ська, 102-128; 105-131;  Кубинська, 52-70; 45; 51-69; 69-1; 72-106;  69а; 71-103,  
Я. Купали, 59-1; 61-1; 61-2; 63-77; 56-74;  74-1; 76-104; 60; 79а; 79-109, 110а-162; 
113-161,   Літке, 56-70; 53-63а; 63б,  122-136; 113-129,  Малоархангельська, 14-
24; 15-25,  113-155,  Петриківська, 60,  Лугова,  87-а; 1а; 2; 3а; 5а; 11а; 15а; 17а; 
47-85; 4-30; 89-121; 72-106,  Муромська, 2-36; 1-55,  Старих більшовиків, 51; 
54; 56; 65; 67,  Лафарга, 2-58; 1-63; 24а; 12а; 13а; 23а,  Липецька, 1-43; 2-60; 28а; 
8а; 12а; 16а; 20а;  пров. Лікувальний, 2-34;  12;  9а;  13а;  15а;  17а;  27;  15; 17; 1; 
74,  Грушевського, 22-28; 23, 25; 3; 5; 7,  Косарева, 115-239; 98-228; 178,  Хар-
цизька, 65-151; 100-192; 153-197;  194-240,  Дідро, 28; 70; 27-69, 15а; 71-73; 72-
74,  Дишинського, 47-61,  Калінінградська, 14-21а,  Футбольна, 2-48; 50; 1-65,  
Софіївська, 2-6; 12-34; 38; 1-37а;  Вакуленчука, 2-42; 1-47,  Кириленка, 62-114,  
Шепетівська, 68-110; 65-109; 88,  Заньковецької, 74-108; 73-107,  Щоголєва, 41-
47; 32-44; 35,  Південна, 11-39а; 26-52а; 24,  Блинова, 2-34; 1-21,  Гашека, 2-26; 
30-38; 1-23; 26б; 28; 28б; 30а,  Тіпанова, 2-22; 1-11,  Батуринська, 87,  Вінницька, 
5-51; 4-64,  Бурятська, 1-19; 2-20,  Веселопільська, 15а,  Вечірньокутська, 2-50,  
Пензенська, 46,  Евенкійська, 1-17, 2-18,  Бізе, 1-17, 2-18,  Южина, 1-17, 2-20,  
пров. Куна, 3-21, 2-18,  вул. Салавата Юлаєва, 1-34, 19-37,  Юріївська, 2-31, 1-21,  
Кам’яна, 1-48,  45-69, 54-80,  Войкова, 1-54,  Сибірська, 1-18,  Мирівська,  Ки-
риленка, 40-62; 39-67; 15; 1-13; 2-38; 1-37,  Шепетівська, 1-63; 2-66;  Щоголєва, 
1-33; 2-28,  Вернадського, 92-128; 67-123а,  Башкирська, 19-23; 20; 22,  Занько-
вецької, 1-71; 2-38-72.

Просимо  вибачення  за викликані незручності.

Заява про наміри
З метою дотримання вимог природо-

охоронного законодавства КП «Міський 
тролейбус» (50086, м. Кривий Ріг, вул. Дні-
пропетровське шосе, 22) має намір отри-
мати дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря для існуючих 
джерел викидів наступних виробничих 
майданчиків:

«Тролейбусне депо №1» – м. Кривий Ріг, 
район залізничної станції «Роковата». Об-
сяг викидів складає 0,1889 т/рік, в тому чис-
лі: речовини у вигляді суспендованих твер-
дих частинок – 0,0239 т/рік; заліза оксид 
– 0,0236 т/рік; сажа – 0,034 т/рік; ангідрид 

сірчистий – 0,018 т/рік; вуглецю оксид – 
0,044 т/рік; НМЛОС – 0,0395 т/рік.

«Тролейбусне депо №1. Дільниця «Пів-
нічний ГЗК» – м. Кривий Ріг, Північний ГЗК. 
Обсяг викидів складає 0,1128 т/рік, в тому 
числі: речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок – 0,0063 т/рік; заліза 
оксид – 0,0071 т/рік; сажа – 0,034 т/рік; ангі-
дрид сірчистий – 0,018 т/рік; вуглецю оксид 
– 0,044 т/рік.

«Тролейбусне депо №2» – м. Кривий Ріг, 
вул. Дніпропетровське шосе, 22. Обсяг ви-
кидів складає 0,9976 т/рік, в тому числі: 
речовини у вигляді суспендованих твер-

дих частинок – 0,0599 т/рік; заліза оксид 
– 0,0443 т/рік; сполуки марганцю – 0,005 
т/рік; сажа – 0,068 т/рік; ангідрид сірчис-
тий – 0,036 т/рік; вуглецю оксид – 0,093  
т/рік; оксиди азоту – 0,0099 т/рік; НМЛОС – 
0,6813 т/рік. 

Розміри санітарно-захисних зон витриму-
ються. Підприємство зобов’язується дотри-
муватись вимог природоохоронного зако-
нодавства при експлуатації джерел викидів. 
З питаннями та пропозиціями щодо намірів 
підприємства можна звертатися до відділу 
екології міськвиконкому м. Кривого Рогу 
(пл. Радянська, 1, кімн. 405,  тел. 74-56-41).

g Реклама

Если у Вас  
потеют окна,  
сквозят  
и плохо  
закрываются – 

обращайтесь,  
мы Вам поможем 

решить  
эти проблемы. 

Тел.: 401-73-19,  
098-3561523.

понеділок-четвер з 9.00 до 18.00;
п’ятниця з 9.00 до 17.00

Тел. 92-97-16, 067-743-79-02 e-mail: reklama@rminer.dp.ua

Рекламний відділ «ЧГ»
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Читайте нас на сайті:  

www.girnyk.com.ua
Публічна інформація

В газеті «Червоний гірник» (№3 від 15.01.2013 р.) було опубліковано оголошення управління комунальної власності міста про наміри 
передати в оренду об’єкти комунальної власності, щодо яких надійшли заяви. В місцезнаходженні одного з об’єктів з технічних причин 
була допущена помилка. Нижче розміщуємо точні дані щодо цього об’єкта. 

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 вико-
ристання

1 Відділ освіти виконкому 
Центрально-Міської ра-
йонної у місті ради

Нежиле приміщення в од-
ноповерховій окремо роз-
ташованій нежилій будівлі

Вул. 
Лермонто-

ва, 12
39,95 56078,0 Станом 

 на 21.12.2012
2 роки  

11 місяців
Під розмі-
щення офісу

ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ  
ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:

В УПРАВЛІННІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я:
спеціаліста І категорії.
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна 

вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 
чи спеціаліста за спеціальностями будівельного напряму 
підготовки, без вимог до стажу роботи, вільне володіння 
державною мовою, знання основних програм роботи на 
комп’ютері.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 
днів з дня опублікування оголошення за адресою: 50101, м. 
Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, кімн. 226.

За додатковою інформацією щодо основних функціо-
нальних обов’язків, розміру та умов оплати праці зверта-
тися за телефонами: 74-66-28 (кадрова служба виконкому 
міської ради); 92-13-83 (управління охорони здоров’я ви-
конкому міської ради).

В АРХІВНОМУ ВІДДІЛІ:
спеціаліста І категорії сектору комплектування 

документів ліквідованих підприємств (на період від-
сутності основного працівника).

Вимоги до претендентів: громадянство України, повна 
вища освіта відповідного професійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, 
без вимог до стажу роботи, вільне володіння державною 
мовою, знання основних програм роботи на комп’ютері.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 
днів з дня опублікування оголошення за адресою: 50101, м. 
Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, кімн. 226.

За додатковою інформацією щодо основних функціо-
нальних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатися 
за телефонами: 74-66-28 (кадрова служба виконкому міської 
ради); 440-87-24 (архівний відділ виконкому міської ради).

ПУБЛІЧНІ СЛУХАННЯ
Відповідно до розпорядження міського го-

лови від 24.12.2012 №317-р «Про проведення 
публічних слухань» у муніципальному цен-
трі послуг м.Кривого Рогу (пл.Радянська,1) 
29.01.2013 о 16-00 відбудуться публічні слу-
хання з питання обговорення сталого досяг-
нення цілей, задекларованих при прийнятті 
регуляторного акта – рішення міської ради 
від 29.12.2011 №838 «Про встановлення 
ставок єдиного податку для суб‘єктів 
малого підприємництва міста».

З вищезазначеним документом можли-
во ознайомитись (з 8-30 до 17-00, перерва з  
12-30 до 13-00, крім вихідних, святкових днів) 
у виконкомі міської ради за адресою: 50101, 
м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1 у розробників 
рішення – управліннях розвитку підпри-
ємництва (каб.512, тел. 92-25-89), фінансо-
вому виконкому міської ради (каб.№204, 
тел.92-13-19), а також у газеті «Червоний 
гірник» від 31.12.2011 та на офіційному сайті 
виконкому міської ради в мережі «Інтернет» 
(www.kryvyіrih.dp.ua) у підрозділі «Регуля-
торна політика» розділу «Законодавство».

Запрошуємо громадян, суб’єктів господа-
рювання, їх об’єднання, наукові установи та 
консультативно-дорадчі органи відповідно 
до процедури здійснення державної регуля-
торної політики взяти участь в публічних слу-
ханнях та надати пропозиції і зауваження до 
вищевказаного рішення.

Управління розвитку підприємництва 
виконкому міської ради.

Інформація про підприємства, які є найбільшими 
забруднювачами у місті

СТАНОМ НА 01.01.2013

 № місця,
починаючи

з найбільшого 
забруднювача

Назва підприємства
% у загаль-
ному обсязі 
забруднен-
ня по місту

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
1 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 79,7
2 ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» 14,57
3 ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» 3,9
4 ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна » 0,5
5 ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» 0,8
6 ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» 0,4
7 ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 0,07
8 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,04
9 ПАТ «ММК ім.Ілліча» ГЗК «Укрмеханобр» 0,02

РОЗМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ
1 ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» 44,84
2 ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» 29,29
3 ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» 11,94
3 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг » 8,94
4 ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» 4,92
5 ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 0,07

Про стан виконання у 2012 році заходів довгострокової програми по вирі-
шенню екологічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану навколишнього 
природного середовища на 2011 – 2022 роки

В місті Кривий Ріг діє довгострокова програма по вирішенню екологічних проблем 
Кривбасу та поліпшенню стану навколиш нього природного середовища на 2011-2022 
роки, яка затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 29.04.2011 
№110-6/VІ (далі – Довгострокова програма).

Пріоритетними на 2012 рік визначено заходи Довгострокової програми, направле-
ні на вирішення питань з поліпшення стану атмосферного повітря, по верхневих, під-
земних вод, ліквідації підтоплення, іншого забруднення навколишнього середовища 
та охорони довкілля.

За 2012 рік на реалізацію програмних заходів усього освоєно 873,7 млн. грн., що на 
29,9%, або на 200,9 млн. грн. більше запланованого, з них:

– власних коштів підприємств (за даними суб’єктів господарювання на 01.12.2012) – 
822,5 млн. грн., при запланованих обсягах до залучення за рік 618,3 млн. грн.;

– бюджетних коштів 51,2 млн. грн., у тому числі: – обласного бюджету – 20,7 млн. грн., 
міського фонду охорони навколишнього природного середовища (надалі – міського 
фонду охорони) – 30,5 млн. грн.

 В результаті виконання підприємствами передбачених програмою повітроохорон-
них заходів вдалося запобігти надходженню 14 тис.тонн викидів забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря.

Публічними акціонерними товариствами «Північний гірничо-збагачу вальний комбі-
нат», «Кривбасзалізрудком», «ХайдельбергЦемент Україна» протягом року проводили-
ся роботи з будівництва та реконструкції фільтрів і аспіраційних установок.

Для доведення якості очищення стічних вод до нормативних показників у 2012 році 
продовжувалися роботи щодо розширення та реконструкції загальноміських каналіза-
ційних очисних споруд Північної станції аерації потужністю 36,0 тис.м3 стоків на добу та 
Центральної станції аерації ІІ черга, виконувалися проектні роботи щодо реконструкції 
споруд біологічного очищення стічних вод Центральної станції аерації потужністю 81 
тис.куб.м на добу з втіленням технологій нітри-, денітрифікації та дефосфатизації.

У 2012 році завершено роботи щодо будівництва об’єктів: «Будівництво напірного 
каналізаційного колектора по вул. Кузнєцова» довжиною 1,016 км та «Будівництво ка-
налізаційних мереж вулиць Каракалпацької, Єрмолової, Кленової» довжиною 0,739 км.

Реалізується один з ключових напрямів в екологічній програмі міста і регіону – підви-
щення якості води. Коштом обласного бюджету продовжуються роботи щодо модернізації 
Карачунівських очисних споруд ДПП «Кривбаспромводопостачання», виконуються проек-
тні роботи щодо робочого проекту «Оборотна система повторного використання промив-
них вод на Карачунівському водопровідному комплексі». ІІІ етап – реконструкція».

В рамках Програми продовжуються роботи щодо захисту і ліквідації наслідків підто-
плення швидкісного трамваю, у 2012 році завершено роботи щодо будівництва об’єкта 
«Захист від підтоплення станції швидкісного трамваю «Електрозаводська» .

Завершено роботи з розчистки русла річки Стара Саксагань із старицею. Розчищено 
4,81 км русла річки, виконано берегоукріплення шляхом облаштування георешітки та 
геотекстилю з послідуючим закріпленням камінням на площі понад 500 тис.кв.м. Ство-
рено умови для відпочинку мешканців та гостей міста. Для відновлення водних живих 
ресурсів річки проведено зариблення річки.

У сфері поводження з побутовими відходами для забезпечення санітарного очищен-
ня міста, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення коштом обласного та 
міського бюджетів придбано для потреб міста 4 машини-сміттєвози, кран-маніпулятор, 
оновлено контейнерний парк в кількості 500 одиниць. Для роздільного збору складо-
вих побутових відходів (збирання паперу, скла, полімерів, побутового металобрухту) 
52 сітчасті контейнери об’ємом 1,1 м3 встановлено експериментально на мікрорайо-
нах міста Східному, Гірницькому та Сонячному, бул. Вечірньому.

Для зменшення обсягів розміщення відходів виробництва підприємствами здійсню-
ється використання розкривних порід для будівництва хвостосховищ, виробництва 
щебеню, будівництва (ремонту) автомобільних доріг тощо.

У сфері покращення стану земель проведені роботи з гірничотехнічної рекультивації:
 – кар’єру №2 ПАТ «Центральний ГЗК» – шляхом засипки відпрацьованої ємності роз-

кривними породами цього підприємства та відходами ливарного виробництва ПрАТ 
«Криворізький завод гірничого обладнання» в обсязі 6,8 млн.тонн;

 – зон обвалення шахт «Ювілейна» і ім. Фрунзе ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» пустими по-
родами в об’ємі 765,4 тис.тонн;

 – зон обвалення ПАТ «Кривбасзалізрудком» в обсязі 491,1 тис.м3.
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконано біологічну рекультивацію 3,74 га поруше-

них земель шахтоуправління по підземному видобутку руди. ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 
проведено рекультивацію 2 га порушених земель у гірничому відводі підприємства, 
селищ Куйбишева та Верабового.

Коштом міського фонду охорони на об’єктах зеленого господарства протягом року 
висаджено зелених насаджень: дерев – 1000 шт., чагарників – 300 шт., квітників на пло-
щі 8685 м2 та видалено 1780 сухостійних та аварійних дерев. Для механізації робіт із 
озеленення, збільшення відсотка приживлювання дерев при пересадці придбано від-
повідне обладнання.

Управління екології .

Призначення житлової субсидії при наявності 
заборгованості за житлово-комунальні послуги

Управління праці та соціального захисту населення виконкому  Саксаганської 
районної у місті ради з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
стосовно призначення житлової субсидії при наявності заборгованості за житлово-
комунальні послуги повідомляє.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06. 07. 2011 № 774 «Про удо-
сконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива», яка набрала чинності з 23. 07. 2011, запроваджено 
спрощення умов призначення житлових субсидій, а саме: надано право громадянам, які 
мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, що утворилася до 01 груд-
ня 2006 року, отримувати субсидії (без заключення угоди на реструктуризацію боргу). 

Громадяни, яким призначено субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати 
обов’язкову плату, вказану в повідомленні про надання субсидії. 

За поданням організацій-надавачів послуг надання призначеної субсидії припиня-
ється, якщо заявник, якому призначено субсидію, не сплачує відповідну частку витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, за винятком випадків, пов’язаних із затримкою 
виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами, 
– з місяця, в якому надійшло зазначене подання. Громадянин набуває право на призна-
чення субсидії на наступний термін після подання документів, що підтверджують пога-
шення заборгованості, яка виникла за період користування субсидією. 

В управлінні праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської 
районної у місті ради прийом громадян стосовно призначення субсидії на опалю-
вальний період 2012-2013 років відбувається за талонами, які можна замовити на 
відповідний день та зручний час.  У разі виникнення питань індивідуального ха-
рактеру щодо порядку призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, одержати консультацію можна, безпосередньо звер-
нувшись до управління праці та соціального захисту населення виконкому Сакса-
ганської районної у місті ради за адресою: вул. Софії Перовської, 16а, м. Кривий Ріг, 
або за телефоном «гарячої»лінії 64-43-83.

Управління праці та соціального захисту населення.

Виконком Жовтневої районної у місті ради звертається 
до власників тимчасових споруд, які здійснюють підприєм-
ницьку діяльність без документів на право користування 
земельними ділянками, що належать територіальній 
громаді міста, щодо негайного їх звільнення. Об’єкти роз-
ташовані за наступними адресами:

– кіоск у складі ТЗК «Ринок «Габро», 5 мкр. Зарічний;
– кіоск у складі ТЗК «Студентська», вул. Ватутіна;
– кіоск у складі ТЗК «мкр-н Індустріальний»;
– кіоски з продажу продовольчих товарів та овочів, 5 мкр. За-

річний, біля будинку № 88;
– кіоск вул. Рзянкіна,2;
– кіоск 5 мкр. Зарічний,68а.
У разі невиконання відповідних дій, демонтаж вказаних тим-

часових об’єктів буде здійснено згідно з Тимчасовим порядком 
щодо встановлення меж зони дії особистого сервітуту під тим-
часовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності.

Комісія з упорядкування розміщення тимчасових 
об’єктів виконкому Жовтневої районної у місті ради

Виконком Жовтневої районної у місті ради повідомляє, 
що комісією з упорядкування розміщення тимчасових 
об’єктів для здійснення підприємницької діяльності при-
йняті рішення щодо демонтажу тимчасових споруд, які 
розміщені за адресами:

– вул. Г.Отса,1а, біля автостоянки «АВ-Авото»;
– бул. М.Василевського, навпроти буд. № 37;
– 4 мкр. Зарічний,21а.
Власники невідомі. Кіоски металеві, старого зразка, у незадо-

вільному стані.  За інформацією з даного питання звертайтесь до 
відділу розвитку підприємництва виконкому Жовтневої районної 
у місті ради за тел. 440-32-27.

Виконком Жовтневої районної у місті ради повідомляє, 
що 15.01.2013 було виконано демонтаж тимчасових спо-
руд для здійснення підприємницької діяльності, під якими 
відсутні документи на право користування земельними 
ділянками:

– кіоск ФО-П Лукащук О.М. – 4 мкр. Зарічний, біля буд. 10;
– кіоск ФО-П Лукащук О.М. – вул. Електрозаводська, біля буд. 20;
– кіоск ТОВ «Сінтез» – вул. Ногіна,1а.
18.01.2013 було виконано демонтаж тимчасової споруди – кі-

оску «Друк» ФО-П Котляр М.В. за адресою: 4 мкр. Зарічний,20а, під 
яким відсутній документ на право користування земельною ді-
лянкою. Вищезазначені споруди знаходяться на відповідальному 
зберіганні по вул. Електрозаводська,32.

Щодо питання повернення споруди та відшкодування коштів 
за виконані роботи рекомендуємо звернутись до КП «Парковка і 
реклама», яке розташоване за адресою: вул. Майдан Праці,1, за 
тел. 404-98-88.

26 та 27 січня о 15.00 X міський фестиваль вокальних та вокально-інструментальних ансамблів
 

g  Запрошуємо всіх на свято!

Генеральний спонсор 
фестивалю –
ПАТ «Центральний  гірничо-
збагачувальний  комбінат».

Дочірнє підприємство «Овація» ПАТ «ЦГЗК» (44-й квартал, вул. Мусоргського, 19) за підтримки управління культури і 
туризму виконкому Криворізької міської ради  проводить

«У НОВИЙ РІК З УЛЮБЛЕНИМИ ПІСНЯМИ». 
В програмі фестивалю конкурсна програма, майстер-клас заслуженої 

артистки України Тетяни Піскарьової, гала-концерт переможців.
ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 406-68-65

g  Уточнення

Специалистами УХИН проведена инвентаризация 
стационарных источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух коксохимического 

производства (КХП) ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»:
– после перевода горелок гаража размораживания углеподготовительного 

цеха с природно-доменной смеси на природный газ, который отвечает требова-
ниям охраны труда, экологической и пожарной безопасности;

– установленных гидравлических дыхательных клапанов на емкостях склада 
смолы и бензола цеха улавливания.

 Перевод гаража размораживания на природный газ позволил снизить 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 3,69 т/год (до внедрения про-
екта – 9,33 т/год).

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
проинвентаризированных источников составляет 6,247 т/год.

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

Возражения и предложения направлять в управление экологии исполкома го-
родского совета по тел. 74-56-41, 92-13-63 или по адресу: пл. Советская,1, управ-
ление экологии (к. 402).
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Різне

Оголошення 

Послуги

Куплю

Продаю

Шановні мешканці міста!
Виконком Центрально-Міської районної у місті ради попереджає про небезпеку 

для життя мешканців міста, особливо дітей, яка виникає під час виходу на лід водних 
об’єктів, та просить вас утриматись від виходу на лід, зимового рибальства на Карачу-
нівському водосховищі, річках Саксагань, Інгулець, затоплених кар’єрів на житлових 
масивах Карнаватка, КДЗ, у зв’язку з нестійкістю крижаного покрову на водоймищах.

Вітаємо!
Выражаю свою 

искреннюю благодарность
Одаренному Врачу

хирургического  
отделения 16 горбольницы

Антоник 
Александру  
Валериевичу

за высокий профессионально-
врачебный опыт, внимательность и 
заботу, проявленную во время лече-
ния моей мамы.

Для Вас я испрашиваю великую ми-
лость Всевышнего и прошу благости 
Господней.
С уважением к Вам Света.

19 січня зустрів 50-річний ювілей   
директор Криворізького міського центру зайнятості 

І.Б. ВОЗНЮК.
Вельмишановний Ігоре Богдановичу!
Для колег і підлеглих Ви – взірець високого 

професіоналізму, мудрості  і такту, наполегли-
вості і рішучості, відповідальності за наш ко-
лектив, чоловічого шарму.

Своєю невтомною працею, мудрістю керів-
ника і талантом організатора  Ви  здобули  авто-
ритет в місті та підняли на гідний рівень статус 
нашої установи.

Ми висловлюємо наші сердечні поздоров-
лення та шлемо букет щирих вітань. Хай дружні 
привітання додають життєвої наснаги, а повага і 
визнання крокують поруч з Вами все життя.  
З повагою колектив Криворізького 

міського центру зайнятості.
 

Хочу подякувати лікарю-травматологу 8 міської лікарні Макову 
Валерію Анатолійовичу за його людяність, порядність по відношен-
ню до хворих, «ювелірну» роботу, яку він творить за операційним 
столом. Хворі говорять: «Лікар від Бога».

Шалашна В.Д.

Директора Центрально-Городского 
 территориального центра  
социального обслуживания

Воронову Анжелу Владимировну
поздравляем с юбилеем!

Сердечно здоровья хотим пожелать,
Удачу пусть жизнь дарит чаще,

В реальность все планы, мечты воплощать,
Успехов в работе и счастья!

С уважением коллектив отделения 
социальной помощи на дому.

g Афіша

g Оголошення

До уваги населення, керівників підприємств 
і організацій Дніпропетровської області!

Високовольтні лінії електропередачі на металевих і залізобетонних опорах 
знаходяться під напругою. Тому не тільки дотик, але і наближення до проводів 
та ізоляторів небезпечно для життя.

Категорично забороняється влазити на опори, запускати повітряних зміїв у місцях 
проходження ліній електропередач, накидати на проводи і ізолятори сторонні пред-
мети. В охоронній зоні ПЛ-35кВ – 15 метрів, ПЛ-150 кВ – 25 метрів – від проекції крайніх 
проводів по обидві сторони, забороняється будівництво будинків і споруджень.

Під проводами ліній електропередач високої напруги також заборонено будувати 
тимчасові будівлі, влаштовувати смітники, складати скирти із соломи, розводити во-
гонь, спалювати стерню, проводити земляні роботи, саджати дерева, підвішувати різ-
ного роду дроти. Без дозволу і узгодження з енергопостачальною організацією забо-
роняється проїзд під проводами високовольтних ліній електропередач автомашин та 
інших механізмів, а також сільськогосподарських машин висотою вище трьох метрів, 
виконувати роботи кранами, екскаваторами, полив (поливальними машинами і агре-
гатами), обробку посівів і насаджень з літаків і вертольотів.

Розведення вогню в охоронних зонах повітряних ліній електропередач усіх класів 
напруги є грубим порушенням «Правил охорони електричних мереж» і «Правил по-
жежної безпеки» та призводить до аварійного відключення ліній електропередач, не-
щасних випадків, травмування людей.

Попереджаємо: у випадку аварійних відключень через пожежу, вся відповідаль-
ність за наслідки та збитки, пов’язані з цим, покладається на конкретного землекорис-
тувача. Прохання до громадян, що помітили ушкодження опор, ізоляторів і проводів, 
негайно сповістити про це чергового диспетчера ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» міста 
Кривого Рогу – 404-73-71, 404-73-52, 407-28-70, 66-01-45 або за телефонами: 404-73-73, 
404-73-77, 404-73-74. Високовольтні електричні мережі ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 
просять виконкоми райрад, районні відділи внутрішніх справ, директорів підпри-
ємств, організацій і шкіл, по землях яких проходять високовольтні лінії електропере-
дач, посприяти в проведенні роз’яснювальної роботи з населенням, особливо зі шко-
лярами і дітьми дошкільного віку.

Високовольтні електричні мережі ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

№ 17. 2-комн. свою квартиру на 1 
участке: 4/5, газ. колонка, во дворе 
погреб, сан. узел совмещен. Тел. 097-
8238860, 097-9020147.

№ 59. 2-комн. квартиру на кольце 
Косиора, 2/5, не угловая, после кап. 
ремонта, окна металлопластиковые, 
бойлер, Интернет, тел., с/у раздель-
но. Тел. 097-7149764, 71-15-76 (д.).

№ 60. Дачу на МОПРе: домик из 
белого кирпича 3х4, свет, полив пи-
тьевой водой, душ, туалет, 5 мин. 
до остановки, ц. 5500 грн. Тел. 067-
4982192.

№ 61. Гараж на «Сухой Балке», кооп. 
«Горняк», кирпичный, без ямы. Тел. 
067-1393095, 405-91-02.

№ 62. «Волгу-31029», один хозяин. 
Тел. 096-7697610.

№ 30. Маршрутку. Тел. 067-7215757.
№ 63. Дрова порубанные, сухие, 4 

складометра. Тел. 097-3098280.

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

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

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

№ 34. Мед. Тел. 067-9210634, 067-
9243057, 066-8271468.

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

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

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

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

№ 29. Профессиональный ремонт, 
обслуживание аудио-видеотехники, 
телевизоров, СВЧ, пылесосов, элек-
троинструмента и прочей бытовой 
техники. Тел. 098-4320865, Владимир.

№ 1709. Металеві двері та грати 
за 1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 
098-3871377.

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

№ 3. ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ, ВОРО-
ТА, ДВЕРИ, ляды, ставни, козырьки, 
лестницы, перила, заборы; замена 
замков, утепление дверей. Тел. 401-
07-88, 401-35-20, 063-3367853, 097-
2336250.

№ 49. Перевезу мебель и др. Услу-
ги грузчиков. Недорого. Тел. 401-31-
05, 067-5671948.

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

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

№ 7. Ремонт, установка бойлеров, 
колонок, счетчиков тепла, воды, 
эл. энергии; замена труб; ремонт 
стиральных машин. Тел. 66-05-47, 
098-4842663.

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

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

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

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

№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Профессио-
нальное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хране-
ние бесплатно. Благоустройство мес-
та на кладбище. Пенсионерам скид-
ки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 
098-0421494.

№ 1699. Школа кроя и шитья. 
Сайт: www.liza.dp.ua

Срочно требуется на работу мас-
тер (инвалид) по крою и шитью. Глу-
боко порядочная, со стажем работы 
8 лет. Ул. Тухачевского, 63-3. Тел. 65-
34-25, 096-4973273.

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

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

№ 2. Радиошкола ОСОУ про-
водит набор на платные курсы:  
1. Оператор ЭВМ (все офисы, 
Internet). 2. Оператор 1-С: предпри-
ятие. 3. Секретарь руководителя 
(делопроизв., ПК). 4. Радиомеханик 
по ремонту цвет. ТВ. 5. Электро-
газосварщик. 6. Электромонтер.  
7. Машинист холодильного обору-
дования. Адреса: ул. Телевизионная, 
10 (ост. «Автовокзал»), тел. 71-23-84, 
067-6386564. Филиал: ул. Щорса, 35 
(ост. «Пл. Толстого»), тел. 36-33-10. 
Лиц. МО Украины № 582911.

№ 67. Зніму однокімнатну кварти-
ру  в Ц-Міському районі. НЕДОРОГО! 
Для себе! Тел.: 067-773-39-12,  067-8-
444-11-7.

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

№ 41. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ОФИ-
СЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРОФЕССИО-
НАЛОВ. 2000-2500. Тел. 067-5865108.

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

№ 22. ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИ-
ЧЕСТВУ КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ, АК-
ТИВНЫХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ ЛЮ-
ДЕЙ. ПОСТОЯННАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ 
РАБОТА. ВАШИ СТАРАНИЯ БУДУТ ХО-
РОШО ОПЛАЧЕНЫ. Тел. 067-1552226.

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

№ 27. Приму на работу диспетчера. 
Тел. 066-7182005.

№ 47. Молодые безработные! 
Большой выбор вакансий в связи с 
расширением. Работа организацион-
ного характера. Тел. 067-5693287.

№ 48. Требуется консультант-дис-
петчер, пн – пт. Тел. 096-6153620.

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

40 днів світлої пам’яті і гіркої 
втрати дорогої нам людини

Григорія Федоровича КРЕЦУ 
21.09.1942 – 10.12.2012

Сумуємо, любимо, пам’ятаємо.
Дружина, діти, онуки.

Светлая  
память

ШУМЕЙКО Вера Ивановна 
10.10.1938 – 19.01.2008

Ты всегда будешь 
в наших сердцах.
Мы всегда будем тебя помнить.
Скорбим. Любим. Помним.

Муж, внучки и родные.

21 января –  
год горькой 

утраты  
и светлой 

 памяти дорого-
го, заботливого 

 и любимого мужа, 
отца и дедушки

БОГУНА  
Виталия Григорьевича 
10.09.1938 – 21.01.2012

Любим, помним, скорбим.
Ты всегда в нашей памяти, 
в наших сердцах.
Мир и покой твоей душе.

Жена, дети, внук, внучка.

Подяка 



8 •ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№5(21330)•21 СІЧНЯ 2013 РОКУ

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

Редакційна колегія
Головний редактор    Ольга КАЛИНЮК
Члени редколегії: 
Володимир СКІДАНОВ 
(заступник головного  редактора)  
Тетяна ДРЄЄВА   
(заступник головного редактора)
Віталій ТКАЧУК (завідувач відділу)
Анна РОДІЧКІНА (редактор)

Засновник:
Криворізька  
міська рада

Видавець: 
редакція   

Криворізької міської 
комунальної газети 

«Червоний гірник»

Адреса редакції: 
50027, пр. Металургів, 28.  

Довідки по редакції: 92-70-70, відділ реклами: 92-97-16. 
e-mail: rminer@rminer.dp.ua; reklama@rminer.dp.ua 

Віддруковано в друкарні «СТПРЕС» 
За якість друку газети від по   відальність несе друкарня.  
50025, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 12. Тел. 404-35-88.

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

«Червоний гірник» ДП реєстр № 709 від 28 лютого 2000 р. 
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ ДВІЧІ НА ТИЖДЕНЬ. 

Черговий по номеру Микола КРАМАРЕНКО.
Час підписання до друку за графіком 16.00       Зам. СФ69.

ТИРАЖ 26625 ПРИМІРНИКІВ. 
ТИЖНЕВИЙ ТИРАЖ 53 973 ПРИМІРНИКИ.

Редакція може публікувати статті у порядку обговорення, не поділяючи точки 
зору автора. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за під-
бір та точність наведених фактів, цифр, імен.

Листування з читачами - тільки на сторінках газети. Газета виплачує гонорар 
лише за публікацію замовлених матеріалів.

За зміст та достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність 
несе рекламодавець. Матеріали зі знаком   Р    друкуються на правах реклами.

Редакція залишає за собою право на мовностилістичну правку, змінювати  
заголовки, редагувати й скорочувати матеріали, не змінюючи їх змісту.

Рукописи і фотознімки не рецензуються і не повертаються.

22.01.2013   23.01.2013

станом на 21.01.2013 р. 
(грн. за 100 од.)

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

Хмарно
За даними Українського гід-

рометцентру, у середу очіку-
ється хмарна погода. Можливі 
опади. Температура вночі до 6 
градусів тепла, вдень до 4 гра-
дусів тепла. Вітер південний та 
східний, 3-5 м/сек. Атмосфер-
ний тиск 749…752 мм рт. ст.  

g Погода

Долар Рубль Евро

Курс НБУ 799,30 26,461 1064,9873

УкрСиббанк
810,00 26,10 1070,00
816,00 27,10 1094,00

ПриватБанк
810,00 26,40 1070,00
816,00 27,20 1100,00

Промінвест-
банк

810,20 26,40 1073,00
816,00 27,20 1098,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,00 26,10 1065,00
816,00 27,10 1110,00

Форум
807,50 26,40 1060,00
815,50 27,50 1093,00

Південком-
банк

813,00 26,00 1065,00
815,50 27,00 1095,00

Укрексімбанк
811,00 26,30 1075,00
816,00 27,00 1093,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

18 20 21 29 39 44 

22-23 січня

Геомагнітний прогноз  
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного  
розіграшу 
9 800 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1230  
виграшні номери 19.01.2013  

джек-пот 9 700 000.00

g Курси валют

2:00 2 2
5:00 2 1
8:00 2 2
11:00 2 1
14:00 2 2
17:00 1 2
20:00 1 2
23:00 1 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 5 4322.00
4 121 250.00
3 2582 20.00
2 22094 6.00

g Передплата-2013

Фінал акції «Подарунки від «ЧГ»
Як ми й обіцяли, минулого четверга на ганку редакції від-
бувся розіграш акції «Подарунки від «ЧГ». У ній, нагадає-
мо, мали право взяти участь ті прихильники міського ви-
дання, які передплатили «Червоний гірник» на поточний 
рік, а також надіслали поштою чи особисто принесли до 
редакції ксерокопію свого передплатного абонемента.

На наше запрошення до редак-
ції завітали кількадесят читачів, 
до яких з коротким вступним сло-
вом звернулася головний редактор 
«Червоного гірника» Ольга Кали-
нюк. Вона висловила щиру вдяч-
ність шанувальникам газети та за-
значила, що «Червоний гірник» не 
тільки найбільш досвідчене видан-
ня регіону за часом виходу, а й ко-
ристується заслуженою повагою 
серед криворіжців. Тож редакцій-
ний колектив зробить усе мож-
ливе, аби примножити заслужену 
славу «Гірника» та завжди корис-
туватись довірою городян.

До цього долучився завідуючий 
відділом газети Микола Крама-
ренко, який представив бджолярів, 
які виступили спонсорами про-
ведення акції, – Миколу Макого-
на, Олександра і Тетяну Караушів, 
Олега Варешка та Василя Недото-
пу. До слова, на присутніх очікував 
несподіваний, але приємний сюрп-
риз – усі вони отримали по слої-
ку запашного меду, а також поміж 
них були розіграні солодкі призи 
– три торти від крамниці «Споку-
са «Рошен», яку представляли Олег 
Іщенко, Володимир Тимченко та 
Євгенія Мартинюк.

Щодо власне розігра-
шу акції, то розпочався 
він з обрання членів ти-
ражної комісії, до скла-
ду якої обов’язково вхо-
дить представник чита-
чів. Цього разу ним ста-
ла жителька вул. Валі 
Котика, 11 Оксана Кру-
чененко, гарненький си-
нок якої й витягував ко-
пії абонементів. Чиє ім’я на ній – 
того й оголошений приз, яких за-
галом розігрувалось майже чотири 
десятки. Отже, цього разу фортуна 
розпорядилась таким чином.

Запрошення до цирку вигра-
ли: Л. Бутурлакіна з вул. Ватутіна, 
56; Н. Лисенко з вул. Карельської, 
9; Н. Данко з вул. Отто Брозов-

ського, 38; Ю. Баскаков з вул. Под-
бєльського, 35; С. Трубіцина з вул. 
Співдружності, 13; В. Омельчак з с. 
Лозуватка, вул. Щорса, 32а; М. Же-
глов з смт Радушне, вул. Дубкова, 
20; В. Мамика з вул. Будьонного, 
11; С. Олійник з вул. Мелешкіна, 43 
та Н. Воробйов з вул. Тельмана, 61.

Електронні годинники матимуть: 
А. Балінова з вул. Отто Брозовсько-

го, 24; О. Білик з пр. Мета-
лургів, 9 та О. Волошин з 
вул. Батуринської, 93.

По фотосесії від ре-
дакційних фотомай-
стрів виграли: Є. Івано-
ва з б-ра Вечірнього, 1 та 
Н. Сидоренко з вул. Кот-
ляревського, 5.

По відеречку меду при-
пало на абонементи таких 
читачів: Л. Чайка з вул. 

Перлинної, 50; І. Василенко з вул. 
Армавірської, 5; І. Чемерис з вул. 
Дмитра Донського, 27а; Л. Кучерявая 
з мкрн. 7-й Зарічний, 1; І. Комович з 
пр. Перемоги, 53; А. Чалий з мкрн. 
Сонячний, 49; Г. Чиж з вул. Лабора-
торної, 64а; Т. Мірошниченко з б-ра 
Маршала Василевського, 32; Н. Ка-
шель з вул. Косіора, 8; А. Корнієнко 

з мкрн. 4-й Зарічний, 8; А. Алексюк 
з вул. Криленка, 110; О. Райдаленко 
з вул. Заньковецької, 67; В. Виновет 
з вул. Димитрова, 76; А. Максимов з 
вул. Кириленка, 23; Мельниченко з 
мкрн. Сонячний, 24; І. Максименко 
з б-ра Маршала Василевського, 26; В. 
Ільєнков з вул. Солов’їної, 2а; Л. Іг-
натова з вул. Павлика Морозова, 63; 
А. Вінник з мкрн. Гірницький, 35 та 
О. Бухтіяров з вул. Української, 118.

Примітно, що коли оголошува-
ли «медових» переможців, то з чис-
ла присутніх пролунав радісний ви-
гук – один з них був присутній без-
посередньо на розіграші. Ним ста-
ла жителька 7-го Зарічного Лариса 
Кучерява, котра піз-
ніше розповіла, вже 
не перший рік перед-
плачує «Червоний 
гірник», але вперше 
бере участь у розігра-
ші. І тут одразу таке 
везіння!

– Шкода, що раніше 
не надсилала свої або-
нементи, – говорить 
Л. Кучерява. – Треба 
було й попередніми 
роками також брати 

участь у розіграші, може, тоді б щось 
і виграла. Але, хоч і хотілося путівку 
до Карпат, цього разу також вийшло 
дуже непогано. Утішатимусь віде-
речком лікувального медку.

Між тим, розіграш тривав, за 
його результатами сеанс апіте-
рапії отримає М. Цвіренко з вул. 
Урицького, 41, а «Енциклопедію 
Криворіжжя» – В. Лященко з вул. 
Авіаційної, 6.

Головні призи – путівки до Ялти 
та Ворохти – також знайшли своїх 
власників. На Кримське узбереж-
жя відправиться М. Жежер з мкрн. 
Сонячний, 30, а в Карпатах побу-
ває Т. Бабіна з вул. Паровозної, 7.

Щиро вітаємо наших переможців і 
запрошуємо їх до редакції отримати 
свої виграші. Чекаємо вас у четвер, 
24 січня, з 15 до 18 години. Для одер-
жання виграшу потрібно пред’явити 
оригінал передплатного абонемента 
та свій паспорт. Якщо передплата 
здійснена за пільговою вартістю, то 
й відповідний документ.

Калейдоскоп

Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Оголошення
Розцінки  
вартості публікації 
на сторінках газети 
«Червоний гірник»

матеріалів передвиборної агі-
тації в період виборчого процесу 
з проведення проміжних вибо-
рів депутата Дніпропетровської 
обласної ради 3 березня 2013 
року в м. Кривому Розі, за 1 кв. 
см, з урахуванням ПДВ:

– звичайна – 5 грн. 40 коп.;
– на першу сторінку – 8 грн. 

10 коп.;
– з позиціюванням (вибором 

місця на сторінці або сторінки в 
газеті, окрім першої) – 6 грн. 48 
коп.

Розклад сеансів вільного катання 
Понеділок: 

10.00 – 11.00; 
11.30 - 12.30; 
13.00 – 14.00; 
14.30 – 15.30; 
16.00 – 17.00; 
17.30 – 18.30; 
19.00 – 20.00; 
20.30 – 21.30. 

Вівторок –  
п’ятниця: 

10.00 – 11.00; 
11.15 – 12.15; 
12.35 – 13.35; 
18.10 – 19.10; 
19.35 – 20.35; 
21.00 – 22.00. 

Субота  
та неділя: 

14.00 – 15.00; 
15.25 – 16.25; 
16.50 – 17.50; 
18.15 – 19.15; 
19.40 – 20.40; 
21.00 – 22.00. 

Чекаємо на вас! 
запрошує криворіжців та гостей міста на вільне катання на ковзанах

Розклад сеансів секцій з хокею  
та фігурного катання 

вівторок – п’ятниця: 14.00 – 18.00;
субота та неділя:  10.00 – 14.00. 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ «ЛЬОДОВОЇ АРЕНИ»:  
вул. Рязанова, 21б (біля стадіону «Металург»). Їхати трамва-
ями №№ 4, 5, 7 до транспортної зупинки «Вулиця Рязанова» 
або швидкісним трамваєм до зупинки «Проспект Металур-
гів», маршрутним таксі до зупинки «Стадіон «Металург». 

Довідки за телефонами:
 90-71-51, 067-1678454 (моб.).

Для дорослих квиток  
коштує 30 гривень. 
Для студентів та школярів  
молодшого віку 20 гривень. 
Для дітей до 12 років –  
безкоштовно. 

«Льодова арена» ДЮСШ № 1  

g Анекдот в тему
– Чули, нещодавно Гідро-

метцентр влаштував бенкет?
– І з якого ж приводу?
– В них кругла дата – 10 ро-

ків, як вони востаннє вірно 
вгадали погоду!

Олександр Карауш.
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