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АНОНС

 Закінчення на 5 стор.  

Прямі 
лінії «ЧГ»:
Щоб місто
квітло
У четвер,
25 квітня,
на прямому
зв’язку з нашими
читачами
директор
Інституту розвитку міста 
Кривого Рогу
Андрій Ігорович Нагорний.

Пряма лінія буде присвяче-
на питанням діяльності ново-
створеного інституту, розробці 
проектів промислового туризму 
та позитивного бренду нашого 
міста.

Усіх небайдужих до долі рід-
ного міста запрошуємо до роз-
мови у четвер, 25 квітня, з 
16.00 до 17.00 за редакційним 
телефоном 92-80-29.

Косметолог 
на зв’язку!
У понеділок, 
29 квітня, 
на прямому зв’язку 
з читачами,
а радше – 
з чарівними 
читачками 
«Червоного гірника» 
буде  косметолог-естетист 
Світлана Ахвердова.

Звичайно, мова піде про кра-
су. Гадаємо, в розпал весни, а ще 
більше – напередодні літа, такі 
питання особливо турбують ча-
рівних криворожанок. Усі їх ви 
можете поставити Світлані Ра-
фаелівні, якщо зателефонуєте за 
номером 92-80-29 29 квітня з 
9.00 до 10.00 або ж раніше – ми 
їх неодмінно запишемо та пере-
дамо фахівцеві.

Реклама

Криворізька міська комунальна газета виходить з 7 грудня 1924 року
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День передплатника на поштамті
Як вже знають читачі «Червоного гірника», віднедавна розпочалась перед-
платна кампанія на друге півріччя нинішнього року.

– В її рамках проводимо перший цьогоріч 
День передплатника, – розповідає началь-
ник дільниці передплати періодичних ви-
дань Криворізького поштамту – центру по-
штового зв’язку №2 Наталя Гнезділова. – Він 

відбудеться у четвер, 25 квітня, на поштамті 
(пр. Карла Маркса, 26) з початком об 11.00.

Городяни, які завітають на цей захід, ма-
тимуть змогу отримати консультації щодо 
порядку здійснення передплати на часопи-

си та оформити передплатні абонементи 
на вподобані видання. Кожен читач, який 
оформить абонемент, отримає приємний 
сувенір на згадку, а на найактивнішого очі-
кує ще й суперприз. Запрошуємо всіх горо-
дян на День передплатника.

Е. МІСЦЕВИЙ

Північні ворота міста 
введуть в експлуатацію 
вже цього року
Станція «Рокувата» будується в чіткій 
відповідності до графіка. Про це стало відомо 
під час оперативної виробничої наради на 
об’єкті, яку провів 19 квітня міський голова 
Кривого Рогу Юрій Вілкул.

На сьогоднішній день три-
вають роботи зі спорудження 
фундаменту та опорної стін-
ки, далі буде цегляна кладка 

корпусу вокзалу, підведення 
комунікацій та оздоблення 
споруди. В липні планується 
завершити зовнішні роботи. 

В будівлі вокзалу будуть обла-
штовані три електромеханічні 
підйомники шведського ви-
робництва, один з яких – для 
людей з особливими потреба-
ми.

Власне будівлею ново-
го корпусу вокзалу справа не 
обмежиться. За дорученням 
міського голови територія на-

вколо новобудови буде повніс-
тю перепланована, оновлена 
та благоустроєна. Крім цього, 
до «Рокуватої» буде підведе-
на нова тролейбусна лінія, яка 
зробить пересування криво-
ріжців та гостей міста більш 
зручним та комфортним. Схе-
ма руху електротранспорту вже 
погоджена з ДАІ.

Фото Андрія ТРУБІЦИНА
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Додаток до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік

Офіційно

Примітка. 1. Декларація заповнюється і подаєть-
ся особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті «а» 
пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазна-
ченими в абзаці першому частини першої статті 11 
Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції». При цьому особами, зазначеними в абза-
ці першому частини першої статті 11 цього Закону, 
відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у деклара-
ції не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власноручно 
чорнильною або кульковою ручкою синього або 
чорного кольору таким чином, що забезпечує віль-
не читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звіт-
ному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спо-
чатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, 
а у дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переко-
нання відмовився від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та по-
відомив про це відповідний орган державної по-
даткової служби і має про це відмітку у паспорті 

громадянина України, – у декларації зазначаються 
серія та номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця 
проживання із зазначенням адреси житла на кінець 
звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіаль-
ної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році 
зміни, що не відображено у паспорті громадянина 
України – декларанта, – зазначається також назва 
станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом 
посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно 
до абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції».

7. Відомості щодо реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків або серії та номера 
паспорта громадянина України, що зазначаються у 
позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, 
що зазначаються у позиціях 2 та 23-34, є інформа-
цією з обмеженим доступом і не підлягають опри-
людненню.

8. У разі відсутності окремих відомостей у відпо-
відному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглю-
ються до гривні.

10. У полі «перерахованого у гривні» у позиціях 
21-22 і полі «у тому числі за кордоном» у позиціях 
45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом 
гривні до відповідної іноземної валюти, установле-
ним Національним банком України на день прове-
дення фінансової операції.

11. Поле «сума витрат (грн.) на придбання у влас-
ність/оренду чи на інше право користування» у по-
зиціях 23-28, 35-39 і поле «усього» у позиціях 46, 
48, 50, 56 та 59 заповнюються, якщо разова витрата 
(вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у 
звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. 
гривень.

12. Достовірність внесених до декларації відо-
мостей засвідчується підписом декларанта та за-
значенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначе-
ному Кабінетом Міністрів України порядку.
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На терезах демографії

Пережити – вижити – дожити
Як каже відома українська письменниця Оксана Забужко, 
ми зараз «доживаємо, дожовуємо і доношуємо 20-е сто-
ліття». І, переглядаючи його спадок, час від часу невтішно 
розводимо руками. Як, приміром, у випадку з демографіч-
ною ситуацією. Наслідки низького рівня народжуваності у 
1990-х та на початку 2000-х років болісно відчуватимуть-
ся упродовж наступних 20 років, коли люди, народжені в 
цей період, почнуть працювати та народжувати дітей.

Цій актуальній і для нашого 
міста темі було приділено по-
силену увагу на черговому за-
сіданні комітету з управління 
впровадженням проектів МЕРМ 
(Місцевого економічного роз-
витку міст України) та РЕОП 
(Розбудови спроможності до 
економічно обґрунтованого 
планування розвитку областей 
і міст України), яке відбулось 
у виконкомі під головуванням 
мера міста Юрія Вілкула. До ре-
тельного вивчення проблеми 
міська влада залучила фахівців 
названих проектів, науковців 
НАН України, управління і від-
діли Криворізької міської ради. 
У результаті досліджень за про-
відними канадськими методо-
логіями було розроблено демо-
графічний прогноз для Кривого 

Рогу до 2030 року (з показника-
ми щорічної міграції, народжу-
ваності й смертності населення 
та з рекомендаціями для покра-
щення ситуації).

Для чого це потрібно нашому 
місту? Перш за все, для перед-
бачення і планування соціально-
економічних процесів: вироб-
ництва та споживання товарів 
і послуг, розбудови житла та со-
ціальної інфраструктури, систем 
охорони здоров’я й освіти. За 
результатами цього прогнозу бу-
дуть проводитися довгострокові 
оцінки робочої сили, які стануть 
основою для визначення обся-
гів виробництва у майбутньому 
та довгострокового бюджетного 
прогнозу.

– Головна мета цього проекту 
– покращити рівень життя меш-

канців міста, – підкреслив спе-
ціаліст проекту МЕРМ Ігор Ле-
пьошкін. – Важливо, щоб він був 
реалізований на практиці, тому 
ми відстежуємо всі етапи його 
впровадження. Демографічний 

прогноз, як і по всій країні, не-
райдужний, але над цим треба 
працювати.

Фахові рекомендації на засі-
данні озвучила провідний спів-
робітник Інституту демографіч-
них та соціологічних досліджень 
НАН України Наталія Левчук, 
практичні поради канадських 
партнерів – директор проекту 
РЕОП Пол Дарбі. У числі важли-
вих заходів вони наголосили на 

необхідності підтримки сім’ї та 
стимулюванні народжуваності, 
створенні робочих місць, адап-
тації реформи системи охорони 
здоров’я до потреб городян, по-
кращенні екологічної ситуації, 
зменшенні виробничого та по-
бутового (переважно ДТП) трав-
матизму, популяризації здоро-
вого способу життя (зменшення 
кількості курців, особливо серед 
молоді, формування культури 
помірного вживання алкоголь-
них напоїв).

Мер міста подякував присут-
нім за плідну роботу і запевнив, 
що суттєві кроки з поліпшен-
ня ситуації в Кривому Розі вже 
здійснюються: відновлюються 
ліквідовані раніше дитячі садки, 
відкриваються додаткові групи 
для дошкільнят, якісну медичну 
допомогу породіллям надають 
у новому перинатальному цен-
трі, закуповується нове облад-
нання для онкодиспансера. Ряд 
важливих заходів затверджений 
міською радою у «Стратегічному 
плані розвитку м. Кривого Рогу 
до 2015 року».

Інтерв’ю з керівником про-
екту РЕОП (Канада) Полом 
Дарбі читайте в наступних 
випусках «ЧГ».

Тетяна ДРЄЄВА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Детальний аналіз демографічної ситуації у нашому місті 
виявив такі проблеми:
– у сфері народжуваності та сімейних процесів – 
невідповідність кількості дітей та молоді наявній кількості 
освітніх закладів, нестача робочих місць з гнучким 
режимом праці для жінок, які мають дітей дошкільного віку, 
нестабільність молодих сімей та їх недостатня соціальна 
захищеність;
– у сфері охорони здоров’я населення – низька тривалість 
життя та висока передчасна смертність населення від 
 хвороб, очікуване збільшення частоти ускладнень під час 
вагітності та пологів серед жінок середнього і старшого 
дітородного віку;
– у статево-віковій структурі населення загалом – старіння 
населення та робочої сили, що призведе до несприятливих 
зрушень у структурі зайнятості населення, збільшення 
навантаження на системи охорони здоров’я та соціального 
забезпечення;
 – у сфері міграційної політики – відтік населення внаслідок 
скорочення кількості робочих місць і погіршення соціально-
економічних умов у Кривому Розі в період економічної рецесії.

Згідно з прогнозом, середня очікувана тривалість життя жінок у Кривому Розі зросте з 72,6 років 
у 2010 р. до 73,6 років у 2030 р., а чоловіків – з 61,9 до 65,9 років. На жаль, кількість населення 
зменшуватиметься й надалі старішатиме: з 666 462 осіб (у 2011 р.) до 576 971 особи у 2030 р. 
Кількість молодого населення працездатного віку (від 16 до 30 років) зменшиться на 38%. Кількість 
новонароджених зменшиться з 7 002 немовлят у 2010 р. до 4 651 немовляти у 2030 р.

На часі

Підготовка до сесії

Влада надає послуги якісно,  
відкрито та оперативно
19 квітня під керівництвом міського голови 
Кривого Рогу Юрія Вілкула пройшло спільне за-
сідання постійних комісій Криворізької міської 
ради VІ скликання, присвячене підготовці до 
проведення XXXIII сесії.

До порядку денного пленарного засідання сесії під-
готовлено 73 питання, які стосуються змін до деяких га-
лузевих програм розвитку міста, організаційних питань 
роботи комунальних підприємств та закладів, земель-
них питань тощо.

У рамках спільного засідання постійних комісій місь-
кої ради було проведено навчання депутатів на тему 
«Про правові та організаційні засади функціонування 
дозвільної системи у сфері господарської діяльності й 
надання адміністративних послуг». Начальник відділу 
дозвільно-погоджувальних процедур виконкому місь-
кої ради Наталія Романовська розповіла про роботу 
Центру надання адміністративних послуг «Муніципаль-
ний центр послуг міста Кривого Рогу». За її словами, 
фахівці Криворізького муніципального центру послуг 
провели інвентаризацію адміністративних послуг, в ре-
зультаті чого їх кількість скоротилася більш ніж на 30%.

Ще одне із нововведень стосується надання комплекс-
них адміністративних послуг державними реєстратора-
ми безпосередньо в центрі. А це дозволяє пришвидшити 
узгодження дозволів. Наприклад, розглядання інспек-

цією ДАІ дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
скоротилось з 30 до 5 днів, управлінням містобудуван-
ня і архітектури та управлінням благоустрою і житло-
вої політики – до 3 днів. У 3 рази скорочується термін 
узгодження дозволу оренди приміщення комунальної 
власності міста інспекцією Держтехногенбезпеки. Ско-
ротилися терміни розгляду документів Криворізькими 
управліннями Держсанепідслужби та Держгірпромна-
гляду України. 

Міський голова Юрій Вілкул наголосив, що у місті 
створюються максимально комфортні умови для підви-
щення якості та оперативності надання адміністратив-

них послуг. Адже Криворізький муніципальний центр 
послуг одним із перших в Україні одержав сертифікат на 
захищеність інформації. Також Центр надання адміні-
стративних послуг є учасником пілотного проекту «Ад-
міністративні послуги: спрощений доступ через пошту». 
Звернувшись до відділень поштового зв’язку, мешканці 
можуть отримати 18 адміністративних послуг. Загалом, 
на сьогодні Криворізький муніципальний центр надає 
226 адміністративних послуг.

Депутати міської ради особисто ознайомились з ро-
ботою Центру надання адміністративних послуг «Му-
ніципальний центр послуг міста Кривого Рогу». Після 
навчання депутатів відбулись засідання постійних ко-
місій.

Андрій МІХЕЙЧЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА
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Додаток до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік

Офіційно

Примітка. 1. Декларація заповнюється і подаєть-
ся особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті «а» 
пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазна-
ченими в абзаці першому частини першої статті 11 
Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції». При цьому особами, зазначеними в абза-
ці першому частини першої статті 11 цього Закону, 
відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у деклара-
ції не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власноручно 
чорнильною або кульковою ручкою синього або 
чорного кольору таким чином, що забезпечує віль-
не читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звіт-
ному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спо-
чатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, 
а у дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переко-
нання відмовився від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та по-
відомив про це відповідний орган державної по-
даткової служби і має про це відмітку у паспорті 

громадянина України, – у декларації зазначаються 
серія та номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця 
проживання із зазначенням адреси житла на кінець 
звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіаль-
ної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році 
зміни, що не відображено у паспорті громадянина 
України – декларанта, – зазначається також назва 
станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом 
посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно 
до абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції».

7. Відомості щодо реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків або серії та номера 
паспорта громадянина України, що зазначаються у 
позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, 
що зазначаються у позиціях 2 та 23-34, є інформа-
цією з обмеженим доступом і не підлягають опри-
людненню.

8. У разі відсутності окремих відомостей у відпо-
відному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглю-
ються до гривні.

10. У полі «перерахованого у гривні» у позиціях 
21-22 і полі «у тому числі за кордоном» у позиціях 
45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом 
гривні до відповідної іноземної валюти, установле-
ним Національним банком України на день прове-
дення фінансової операції.

11. Поле «сума витрат (грн.) на придбання у влас-
ність/оренду чи на інше право користування» у по-
зиціях 23-28, 35-39 і поле «усього» у позиціях 46, 
48, 50, 56 та 59 заповнюються, якщо разова витрата 
(вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у 
звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. 
гривень.

12. Достовірність внесених до декларації відо-
мостей засвідчується підписом декларанта та за-
значенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначе-
ному Кабінетом Міністрів України порядку.
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Молодіжний форум

Дороги, які ми вибираємо
Де не дбають про свою молодь, там немає майбутнього. У 
Жовтневому районі нині налічується 35 тисяч молодих лю-
дей віком від 14 до 35 років. Вони різні за уподобаннями, 
професіями, життєвими захопленнями, однак є одне спіль-
не – кожний з них прагне успішно вибудувати своє життя, 
знайти застосування своїм природним здібностям і нахи-
лам, на повну силу використати свій життєвий потенціал. 

Саме, виходячи з прагнення мо-
лоді до успішної життєвої самореалі-
зації, з розуміння того, яким увійде в 
самостійне життя молоде покоління, 
як воно впишеться в загальні сус-
пільні процеси, наскільки активну 
займе життєву позицію, значною мі-
рою залежатиме майбутнє країни. З 
ініціативи Жовтневого райвиконко-
му, депутатського корпусу, районної 
організації Партії регіонів був запо-
чаткований широкомасштабний про-
ект проведення молодіжних форумів 
«Молодь в контексті майбутнього 
України», презентація якого відбула-
ся 10 квітня 2013 р., за участю учнів-
ського, студентського активу району, 
молодіжних активістів ПАТ «Криво-
різький залізорудний комбінат», 
«ЄВРАЗ Суха Балка», «Центральний 
гірничо-збагачувальний комбінат», 
громадських об’єднань Жовтневого 
району.

В рамках підготовки форуму сту-
дентами Криворізького факультету 
Запорізького національного універ-

ситету під керівництвом кафедри 
соціології проводилося опитування 
серед учнівської та студентської мо-
лоді Жовтневого району, яке допо-
могло скласти її соціальний портрет. 
Сьогоднішні молоді люди не тільки 
мріють бути успішними, а й упевнені 
в тому, що їм під силу стати такими. 
Тому більшість з них, аби сприяти 
досягненню професійної кар’єри, 
планує продовжити навчання у ву-
зах, пов’язує своє майбутнє з громад-
ською роботою, спортом, розвитком 
своїх творчих можливостей. Це кре-
ативно мислячий, цілеспрямований 
прошарок нашого суспільства.

Вітаючи учасників молодіжного 
форуму, народний депутат України, 
голова Криворізької міської органі-
зації Партії регіонів Костянтин Пав-
лов підкреслив, що підтримка моло-
діжних проектів з боку влади, Партії 
регіонів – це крок назустріч ініціа-
тивним, творчим людям з тим, щоб 
допомогти їм якнайповніше розкри-
ти свій потенціал. На це спрямована і 

робота громадської організації «Мо-
лоді регіони», що виступає кадровим 
резервом партії та надійним парт-
нером у здійсненні молодіжної по-
літики, втіленні багатьох соціальних 
ініціатив, адже чверть депутатів усіх 
рівнів від Партії регіонів – це мо-
лодь. Нині реалізується чимало мо-
лодіжних проектів. Найпотужніший 
з них, ініційований віце-прем’єром 
України Олександром Вілкулом, – 
проект «Новій Дніпропетровщині – 
новий стандарт освіти», спрямований 
на приведення у відповідність освіти 
до реальних вимог ринку праці, на-
дання школярам і студентам якісних 
інноваційних знань. Знаходять все-
бічну підтримку і численні молодіжні 
проекти, орієнтовані на цікаве, зміс-
товне проведення дозвілля, розвиток 
спортивних та мистецьких здібнос-
тей молоді. Провідну думку форуму, 
звернену до молодих, підкреслив 
Костянтин Павлов: будуйте своє жит-
тя вже сьогодні, активно втручайтеся 
у хід суспільних подій – у вас для 
цього є всі умови, підтримка і мож-
ливості, бо за вами стоїть майбутнє 
нашого міста, області і всієї країни.

На підтвердження цього голо-
ва Жовтневої районної організації 
Партії регіонів, депутат міської ради 
Павло Тимошенко навів такі дані: 
громадська організація «Молоді ре-

гіони» дає можливість багатьом про-
явити себе в різних сферах громад-
ського життя. За три роки її існування 
молодим вченим надано 45 грантів у 
сумі від 30 до 50 тис. грн. на реалі-
зацію наукових проектів, придбання 
сучасної комп’ютерної техніки та на 
можливість стажування за кордоном. 
«Молоді регіони» беруть участь у 
фестивалі «Студентська республіка», 
«Турбофлай». В 2012 р. був реалі-
зований проект «Школа молодого 
лідера», який продовжиться і в ни-
нішньому році та дасть можливість 
самореалізації молодим людям з ак-
тивною громадянською позицією, які 
стають генераторами молодіжного 
руху, втілення молодіжних ініціатив 
та залучення до їх здійснення якнай-
більшої кількості своїх ровесників. 
Так, з ініціативи «Молодих регіонів» 
третій рік поспіль в Жовтневому ра-
йоні проводиться відбірковий етап 
Всеукраїнських ігор з вуличного бас-
кетболу, були виграні гранти в сумі 
50 тис. грн. кожний на реконструкцію 
баскетбольних майданчиків, будів-
ництво скверу ім. Лесі Українки тощо. 
Тож думайте, пропонуйте, розробляй-
те системні бізнес-проекти, захищай-
те їх і отримуйте кошти на їх впрова-
дження, закликав учасників форуму 
«Молодь в контексті майбутнього 
України» Павло Тимошенко, бо тіль-

ки розвиваючи себе всебічно, маючи 
активну життєву позицію, можна ста-
ти лідером і власного життя, і життя 
району та міста.

Як це відбувається насправді, по-
ділилися з учасниками форуму голо-
ва міської громадської організації 
«Молоді регіони» Світлана Хватова 
та лідер районної організації Олег 
Костиркін, переможці чвертьфіналу 
Всеукраїнської ліги КВН «Генерали 
RK», багаторазові чемпіони Європи і 
світу, члени клубу бойових мистецтв 
«Барс», учасники гурту вуличного 
танцю «Білим по чорному», а також 
інші творчі особистості Жовтнево-
го району. Учасники форуму пере-
глянули відеофільми про роботу 
молодіжних організацій на підпри-
ємствах ПАТ «ЦГЗК», ПАТ «Кривбас-
залізрудком», «Євраз Суха Балка». 
Безумовно, це підштовхне багатьох 
молодих людей до коригування сво-
єї життєвої позиції, орієнтації своєї 
діяльності на досягнення поставле-
ної мети, на те, щоб стати успішною 
людиною, активним членом нашого 
суспільства. Віриться, що молодіж-
ний форум стане при цьому своє-
рідним дискусійним майданчиком 
для обміну думок між молодою 
людиною, представниками влади та 
громадськими організаціями.

Мотрона ПАНОВА

Пасажирам 
на замітку

Електричкою 
до … Криму
Згідно з урядовими реко-
мендаціями, на початку 
травня з перших дванад-
цяти днів місяця робо-
чими будуть тільки два 
– 7 та 8 травня, а решта 
– святкові чи вихідні.

– Спеціально до травневих 
свят Придніпровська залізниця 
приготувала для криворізьких 
пасажирів дуже цікаву пропо-
зицію, – розповідає начальник 
вокзалу Кривий Ріг-Головний Оль-
га Жук. – Згідно з відповідним 
розпорядженням, на 30 квітня 
призначається спеціальний елек-
тропоїзд сполученням «Кривий 
Ріг-Головний – Сімферополь», 
який прямуватиме через Апосто-
лове, Нікополь, Запоріжжя, Мелі-
тополь, Джанкой та Острякове.

Час відправлення – о 7.02, а 
прибуття на кінцеву станцію – о 
16.48. Оскільки це електропоїзд, 
то квитки можна придбати у при-
міській касі за ціною 67,25 грн., 
що значно дешевше за звичайний 
пасажирський квиток на поїзд від-
повідного напрямку. Але зауважу, 
що при відмові пасажира від такої 
поїздки повернення платежів за 
невикористані квитки не здійсню-
ється.

Е. МІСЦЕВИЙ

Північні ворота міста  
введуть в експлуатацію  
вже цього року

(Закінчення. Початок на 1 стор.)
«Я цілком задоволений побаченим, – ска-

зав міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул. 
– На сьогоднішній день немає жодного «зри-
ву» графіка. Ми питали у всіх підрядників та 
суміжників, державних і комунальних служб 
та організацій – все йде згідно з розробленим 
графіком. Я вдячний нашій Придніпровській 
залізниці за гідне ставлення до потреб жите-
лів Кривого Рогу. Вже досягнута домовленість 

з приводу збільшення напрямків руху з даної 
станції, й це також дуже важливо. Ми бачи-
ли, якою раніше була ця станція. Сьогодні ж 
це буде сучасний транспортний вузол з тро-
лейбусною розв’язкою та можливостями для 
автотранспорту. Тобто в місті з’явиться ще 
один транспортний вузол, який так необхід-
ний для жителів Тернівського, Жовтневого та 
Саксаганського районів. Темпи робіт набрані 
такі високі, що ми впевнені у введенні стан-

ції «Рокувата» до експлуатації вже в цьому 
році, з усією інфраструктурою, повністю».  

 «У нас накопичилось чимало боргів пе-
ред Кривбасом, – говорить начальник ДП 
«Придніпровська залізниця» Ігор Гладкіх. – 
Отже, реконструкція «Рокуватої» – це лише 
початок, хоча й дуже серйозний. Адже регі-
он, який забезпечує 52-55% усього наванта-
ження Придніпровської залізниці, потребує 
гідного ставлення. Я добився того, що додат-

кові кошти будуть ви-
ділятись на закупів-
лю рейко-шпальної 
решітки й ми будемо 
кардинально змі ню-
ва ти залізничний роз-
виток Кривого Рогу. 
Там, де замінюються 
рейки, змінюється й 
інфраструктура. Це 
буде наступним кро-
ком».
Андрій МІХЕЙЧЕНКО.  

Фото  
Андрія ТРУБІЦИНА

Під особистим контролем

Подробиці
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Додаток до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік

Офіційно

Примітка. 1. Декларація заповнюється і подаєть-
ся особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті «а» 
пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазна-
ченими в абзаці першому частини першої статті 11 
Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції». При цьому особами, зазначеними в абза-
ці першому частини першої статті 11 цього Закону, 
відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у деклара-
ції не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власноручно 
чорнильною або кульковою ручкою синього або 
чорного кольору таким чином, що забезпечує віль-
не читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звіт-
ному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спо-
чатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, 
а у дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переко-
нання відмовився від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та по-
відомив про це відповідний орган державної по-
даткової служби і має про це відмітку у паспорті 

громадянина України, – у декларації зазначаються 
серія та номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця 
проживання із зазначенням адреси житла на кінець 
звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіаль-
ної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році 
зміни, що не відображено у паспорті громадянина 
України – декларанта, – зазначається також назва 
станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом 
посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до 
абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону Украї-
ни «Про засади запобігання і протидії корупції».

7. Відомості щодо реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків або серії та номера 
паспорта громадянина України, що зазначаються у 
позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, 
що зазначаються у позиціях 2 та 23-34, є інформа-
цією з обмеженим доступом і не підлягають опри-
людненню.

8. У разі відсутності окремих відомостей у відпо-
відному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглю-
ються до гривні.

10. У полі «перерахованого у гривні» у позиціях 
21-22 і полі «у тому числі за кордоном» у позиціях 
45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом 
гривні до відповідної іноземної валюти, установле-
ним Національним банком України на день прове-
дення фінансової операції.

11. Поле «сума витрат (грн.) на придбання у 
власність/оренду чи на інше право користування» 
у позиціях 23-28, 35-39 і поле «усього» у позиці-
ях 46, 48, 50, 56 та 59 заповнюються, якщо разова 
витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених 
позицій у звітному році дорівнює або перевищує  
150 тис. гривень.

12. Достовірність внесених до декларації відо-
мостей засвідчується підписом декларанта та за-
значенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначе-
ному Кабінетом Міністрів України порядку.
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Управління комунальної власності міста виконкому міської ради оголошує про 
наміри  передати в оренду об’єкти комунальної власності, щодо яких надійшли 
заяви

№
з/п

Балансоутри-
мувач

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

Найменування Місцезнаход-
ження

Загаль-
на 

площа, 
м2 

Вартість  майна 
за незалежною 

оцінкою, грн.

Макси-
мально 
можли-

вий строк 
оренди

Мета використання

1 УКВМ Комплекс будівель та споруд з інфраструкту-
рою (замощення) Вул. Зарічна, 3д

275,5

188,0

184 186,0
Станом на 26.03.2013

2 роки 11 
місяців

Під розміщення оздо-
ровчого комплексу, гаражу, 

складу

2 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у напівпід-
вал житлового будинку

Вул. Лермонто-
ва, 21 13,0 11 488,0

Станом на 01.03.2013
2 роки 11 
місяців

Під розміщення майстерні 
з ремонту взуття

3 УБЖП Нежила окремо розташована одноповер-
хова будівля

Пр-т Карла Маркса, 
31д 116,5 59 462,0

Станом на 18.03.2013
2 роки 11 
місяців Під розміщення складу

4 УКВМ Нежила окремо розташована одноповер-
хова будівля Вул. Герцена, 67а 75,4 32 648,0

Станом на 11.02.2013
2 роки 11 
місяців

Під розміщення кафе, що 
не здійснює продаж товарів 

підакцизної групи 

5 УКВМ Нежила окремо розташована одноповер-
хова будівля Вул. Герцена, 67-б 55,0 17 655,0

Станом на 11.02.2013
2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі 
продовольчими товарами, 

крім товарів підакцизної 
групи

6 УБЖП

Окреме індивідуально визначене майно: 
транспортні засоби 

КРАЗ-65055
державні номери: АЕ0274СЕ, АЕ0273СЕ, 

АЕ0270СЕ, АЕ0269СЕ, АЕ0267СЕ, АЕ0241СЕ

Вул. Іллічівська, 2г 6 од. 752 985,0
Станом на 15.03.2013 1 рік

Для виробничих потреб 
спеціалізованого підпри-

ємства

7 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку Вул. Косіора, 12 12,0 19 332,0

Станом на 30.08.2011
2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу, за 
умови згоди всіх співвлас-
ників житлового будинку

8 УКВМ
Нежила окремо розташована будівля 

з прибудовою та підвалом, замощення, 
зелені насадження

Вул. Упіта, 55-б

139,7

331,5
56 од.

150 248,0
Станом на 07.07.2012 2 роки 11 

місяців Під розміщення офісу

9

КПНЗ «Центр 
туризму, краєзнав-

ства та екскурсій 
учнівської молоді 

Інгулецького 
району»

Нежиле приміщення в окремо розташованій 
одноповерховій будівлі та майно Вул. Гротеволя, 20

174,9

7 од.

90 112,0
Станом на 13.03.2013

2 роки 11 
місяців

Під розміщення столярної 
майстерні

10 УКВМ, УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. Юрія Смирно-
ва, 45 268,6 286 047,0

Станом на 27.03.2013
2 роки 11 
місяців

Під розміщення торговель-
ного об’єкта з продажу 
продовольчих товарів 

для пільгових категорій 
громадян

11 УКВМ Нежила окремо розташована одноповер-
хова будівля 

Вул. Коротченка, 
10-б 17,6 10 390,0

Станом на 21.03.2013
2 роки 11 
місяців

Під розміщення пункту 
прийому склотари

12 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку Вул. Вахрушева, 13 68,9 46 800,0  

Станом на 20.03.2013
2 роки 11 
місяців Під розміщення перукарні

13

Відділ освіти 
виконкому Цен-
трально-Міської 
районної у місті 

ради

Нежиле приміщення в напівпідвалі окремо 
розташованої нежилої будівлі

Вул. 10-річчя 
Жовтня, 24 190,2 97 371,0

Станом на 20.03.2013
2 роки 11 
місяців

Під розміщення спортивної 
секції кунгфу, погодинно 

згідно з графіком

14 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку Вул. Мелешкіна, 24 167,1 233 980,0

Станом на 03.04.2013
2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі 
продовольчими товарами, 
у тому числі підакцизною 

групою товарів

15 УКВМ Нежиле приміщення на 2 поверсі окремо 
розташованої нежилої будівлі Вул. Федоренка, 5а 17,0 17 208,0

Станом на 25.01.2013
2 роки 11 
місяців Під розміщення офісу

16 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку Вул. Косіора, 66 44,9 34 182,0

Станом на 13.02.2013
2 роки 11 
місяців

Під розміщення майстерні 
з ремонту телерадіоапа-

ратури

17 КП «Хладон» Нежиле приміщення в окремо розташованій 
одноповерховій будівлі Вул. Окружна, 10 64,4 50 762,0

Станом на 21.03.2013
2 роки 11 
місяців Під розміщення складу

18 УБЖП Нежиле приміщення на 1 поверсі окремо 
розташованої нежилої будівлі Вул. Доватора, 28 17,7 16 100,0

Станом на 19.03.2013
2 роки 11 
місяців

Під розміщення пункту 
довідково-інформаційної 

служби

19 УКВМ Нежиле приміщення на 2 поверсі окремо 
розташованої нежилої будівлі Вул. Щорса, 22 18,8 16 558,0

Станом на 28.03.2013 2 роки 
Під розміщення службових 
приміщень комунального 

підприємства

20 УКВМ Комплекс будівель та споруд з інфраструк-
турою

Вул. Централь-
на, 1д 2 351,4 238 865,0

Станом на 14.07.2010
2 роки 11 
місяців

Під розміщення кінно-
спортивної школи

21 УКВМ Частина комплексу будівель та споруд Вул. Женевська, 2 271,2 168 071,0
Станом на 19.03.2013

2 роки 11 
місяців

Під розміщення приватного 
навчального закладу

22 УБЖП Нежилі приміщення в окремо розташованій 
нежилій двоповерховій будівлі

Вул. Шостакови-
ча, 12 222,34 178 534,0

Станом на 09.04.2013
2 роки 11 
місяців Під розміщення офісу

23
КПМНЗ «Криво-

різька міська 
музична школа 

№14»

Нежиле приміщення на 1 поверсі окремо 
розташованої нежилої будівлі М-н 4 Зарічний, 30г 20,0 22 657,0

Станом на 29.03.2013
2 роки 11 
місяців

Під розміщення студії 
звукозапису

24 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у підвал 
житлового будинку Пр-т Металургів, 24 79,6 143 111,0

Станом на 03.04.2013
2 роки 11 
місяців

Під розміщення кафе, у 
тому числі здійснення 
торгівлі підакцизною 

групою товарів

25 УБЖП

Окреме індивідуально визначене майно: 
транспортні засоби – 
сміттєвози КО-427-32

державні номери:
АЕ7925ВА, АЕ8368ЕВ, АЕ6221АХ, АЕ1624ЕН,

АЕ2814ВС, АЕ4950АО, АЕ6207ВО

Вул. Іллічівська, 2г 7 од. 2 439 679,0
Станом на 28.03.2013 1 рік

Для виробничих потреб 
спеціалізованого підпри-

ємства

26 УБЖП Окреме індивідуально визначене майно – 
контейнери оцинковані об’ємом 1,1 м3 Вул. Іллічівська, 2г 237 од. 68 019,0

Станом на 28.03.2013 1 рік
Використання для зби-

рання твердих побутових 
відходів 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради про-
тягом 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).

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

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

Для перереєстрації громадянам необхідно звернутись до 01.05.2013 до виконко-
му Інгулецької районної у місті ради (пл. 60-річчя СРСР, 1) у каб. 210, тел. 21-00-66, та 
надати такі документи: 1. Довідку про склад сім'ї та реєстрацію. 2. Копію паспорта та 
ідентифікаційного номера (на всіх членів сім'ї, хто перебуває на квартирному обліку). 
3. Довідку з місця роботи (на всіх повнолітніх членів сім'ї, які перебувають на квартир-
ному обліку). 4. Документ, що підтверджує пільгу черговика (за наявності). 

Графік прийому: вівторок, четвер, 9.00-16.30; перерва з 12.30 до 13.00.
Громадяни, які не перереєструються до 01.05.2013, не будуть включені до Єди-

ного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Секретар громадської комісії з житлових питань

Інформація про  об’єкти, які є найбільшими забруднювачами 
водного середовища за 2012 рік

   № 
п/п Назва підприємства % у загальному обсязі 

забруднення  по місту
1 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 52,8
2 ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 19,5
3 ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» 14,8
4 ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» 9,2
5 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 2,9
6 ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання» 0,7
7 ДП «Агролайт» 0,1

Управління екології виконкому міськради

Інформація про об’єкти, які є найбільшими забруднювачами  
навколишнього природного середовища за і квартал 2013 року

   № 
п/п Назва підприємства % у загальному обсязі 

забруднення  по місту

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
1 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 74,7
2 ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» 19,7
3 ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» 3,7
4 ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» 0,8
5 ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» 0,5
6 ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» 0,45
7 ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 0,08
8 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,05
9 ПАТ «ММК ім. Ілліча» ГЗК «Укрмеханобр» 0,02

РОЗМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ
1 ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» 45,88
2 ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» 28,93
3 ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» 11,67
4 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 8,92
5 ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» 4,55
6 ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 0,06

Про стан виконання у 2013 році заходів довгострокової програми з вирішення 
екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного 

середовища на 2011-2022 роки
У місті Кривий Ріг діє довгострокова програма з вирішення екологічних проблем 

Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2011-2022 
роки, яка затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 29.04.2011 
№110-6/VІ (далі – Довгострокова програма).

Пріоритетними на 2013 рік визначено заходи Довгострокової програми, направле-
ні на вирішення питань з поліпшення стану атмосферного повітря, поверхневих, під-
земних вод, ліквідації підтоплення, іншого забруднення навколишнього середовища 
та охорони довкілля.

У рамках реалізації довгострокової програми з вирішення екологічних проблем 
Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2011-2022 
роки за січень-березень 2013 року на реалізацію програмних заходів усього направ-
лено 99,7 млн. грн., або 16,6% від передбачених календарним планом обсягів, з них:

• власних коштів підприємств – 96,2 млн. грн. (станом на 01.03.2013);
• бюджетних коштів – майже 3,6 млн. грн., фінансування проводилось з міського фон-

ду охорони навколишнього природного середовища.
Фінансування заходів, запланованих на 2013 рік за рахунок обласного бюджету, у 

січні-березні не проводилось.
Всього на 2013 рік календарним планом реалізації програмних заходів передбача-

ється проведення природоохоронних заходів на загальну суму  602,4 млн. грн., з них:
• за рахунок власних коштів підприємств – 531,9 млн. грн.;
• бюджетних коштів – 70,5 млн. грн., у т.ч.: з обласного бюджету – 22,7 млн. грн., місь-

кого – 47,8 млн. грн.
В результаті виконання підприємствами передбачених програмою повітроохорон-

них заходів станом на 01.03.2013 року вдалося запобігти надходженню в атмосферне 
повітря 2 тис.тонн викидів забруднюючих речовин.

Публічними акціонерними товариствами «Кривбасзалізрудком» та «ХайдельбергЦе-
мент Україна» проводяться роботи з будівництва та реконструкції фільтрів і аспірацій-
них установок.

Для захисту прилеглих територій від забруднення та підтоплення підприємствами-
учасниками виконуються заходи щодо розширення хвостового господарства та сис-
тем оборотного водопостачання. Станом на 01.03.2013 загальний обсяг перехоплених 
та повернутих дренажних та фільтраційних вод складає 5,7 млн.м3.

Для доведення якості очищення стічних вод до нормативних показників у 2013 році 
продовжуються 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. В січні 2013 року введено в експлуатацію І пус-
ковий комплекс щодо розширення та реконструкції загальноміських каналізаційних 
очисних споруд Північної станції аерації потужністю 18,0 тис.м3 стоків на добу та І пус-
ковий комплекс Центральної станції аерації ІІ черга. Продовжуються проектні робо-
ти щодо реконструкції споруд біологічного очищення стічних вод Центральної станції 
аерації потужністю 81 тис. м3 на добу з втіленням технологій нітри-, денітрифікації та 
дефосфатизації.

В межах програми за рахунок фондів охорони навколишнього природного середо-
вища проводяться роботи з проектування та будівництва мереж водовідведення, що 
дозволять додатково зменшити рівень впливу на водні об'єкти та покращити показни-
ки їх екологічного стану.

Реалізується один з ключових напрямів в екологічній програмі міста і регіону – під-
вищення якості води. Коштом обласного бюджету продовжуються роботи щодо мо-
дернізації Карачунівських очисних споруд ДПП «Кривбаспромводопостачання». За-
вершено проектні роботи щодо робочого проекту «Оборотна система повторного 
використання промивних вод на Карачунівському водопровідному комплексі». ІІІ етап 
– реконструкція», отримано висновок ДП «Укрдержбудекспертиза».

В рамках програми продовжуються роботи щодо захисту і ліквідації наслідків під-
топлення швидкісного трамваю.

Для зменшення обсягів розміщення відходів виробництва ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ 
«Центральний ГЗК», ВАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК» здійснюється вико-
ристання розкривних порід для будівництва хвостосховищ, виробництва щебеню, бу-
дівництва (ремонту) автомобільних доріг тощо.

У сфері покращення стану земель проведені роботи з гірничотехнічної рекультива-
ції:

– 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 1,24 млн.тонн;

 – зон обвалення шахт «Ювілейна» і ім. Фрунзе ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» пустими по-
родами в об'ємі 119,874 тис.тонн;

– зон обвалення ПАТ «Кривбасзалізрудком» в обсязі 84,054тис.м3.
Управління екології виконкому міськради

Офіційно
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Заява про намір
Відокремлений структурний підрозділ «Нікопольська дис-

танція електропостачання» ДП «Придніпровська залізниця» 
повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забрудню-
ючих речовин у атмосферне повітря для тягової підстанції, ра-
йону контактної мережі та майстерного пункту, які розміщені 
на станції Батуринська за адресою: 50054, Дніпропетровська 
область, м. Кривий Ріг, вул. Вахрушева, 25-а та 25-б.

Підприємство займається експлуатацією залізничного тран-
спорту. Тягова підстанція, район контактної мережі та майстер-
ний пункт ВСП «Нікопольська дистанція електропостачання» 
призначені для живлення електроенергією залізничних та не-
залізничних споживачів через повітряні та кабельні лінії елек-
тропостачання напругою 0,23 кВ; 0,4 кВ; 6 кВ; 10 кВ змінного 
струму промислової частоти, проведення дрібних робіт.

Підприємство розташовано на трьох промислових майдан-
чиках і налічує 8 джерел викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря, із них 4 – організованих, 3 – неорганізова-
них та 1 пересувне. Загальна кількість забруднюючих речовин, 

які викидаються в атмосферне повітря, – 5. Всього за рік під-
приємство викидає 0,0565 т забруднюючих речовин. Джерела 
залпових викидів забруднюючих речовин на підприємстві від-
сутні.  

В межах санітарно-захисної зони відсутні дитячі дошкільні 
заклади, школи та зони відпочинку населення. Проведений 
аналіз результатів розрахунку забруднення атмосферного по-
вітря показав, що приземна концентрація забруднюючих речо-
вин не перевищує санітарні норми. 

Звернення та пропозиції громадян приймаються за 
адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пров. 
Тяговий, 10,  ВСП «Нікопольська дистанція електропоста-
чання», тел. 0566-659-437; м. Кривий Ріг, площа Радянська, 
1. Криворізький сектор Дніпропетровського регіонально-
го відділу охорони навколишнього природного середови-
ща державного управління, тел. 71-72-67.

 Термін подачі зауважень – 30 календарних днів з дня опублі-
кування цієї об’яви у засобах масової інформації.
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Додаток до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ

Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік

Офіційно

Примітка. 1. Декларація заповнюється і подаєть-
ся особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті «а» 
пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазна-
ченими в абзаці першому частини першої статті 11 
Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції». При цьому особами, зазначеними в абза-
ці першому частини першої статті 11 цього Закону, 
відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у деклара-
ції не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власноручно 
чорнильною або кульковою ручкою синього або 
чорного кольору таким чином, що забезпечує віль-
не читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звіт-
ному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спо-
чатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, 
а у дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переко-
нання відмовився від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та по-
відомив про це відповідний орган державної по-
даткової служби і має про це відмітку у паспорті 

громадянина України, – у декларації зазначаються 
серія та номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця 
проживання із зазначенням адреси житла на кінець 
звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіаль-
ної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році 
зміни, що не відображено у паспорті громадянина 
України – декларанта, – зазначається також назва 
станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом 
посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до 
абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону Украї-
ни «Про засади запобігання і протидії корупції».

7. Відомості щодо реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків або серії та номера 
паспорта громадянина України, що зазначаються у 
позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, 
що зазначаються у позиціях 2 та 23-34, є інформа-
цією з обмеженим доступом і не підлягають опри-
людненню.

8. У разі відсутності окремих відомостей у відпо-
відному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглю-
ються до гривні.

10. У полі «перерахованого у гривні» у позиціях 
21-22 і полі «у тому числі за кордоном» у позиціях 
45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом 
гривні до відповідної іноземної валюти, установле-
ним Національним банком України на день прове-
дення фінансової операції.

11. Поле «сума витрат (грн.) на придбання у 
власність/оренду чи на інше право користування» 
у позиціях 23-28, 35-39 і поле «усього» у позиці-
ях 46, 48, 50, 56 та 59 заповнюються, якщо разова 
витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених 
позицій у звітному році дорівнює або перевищує  
150 тис. гривень.

12. Достовірність внесених до декларації відо-
мостей засвідчується підписом декларанта та за-
значенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначе-
ному Кабінетом Міністрів України порядку.



«Червоний гірник» №31 (21356)
Вівторок, 23 квітня 2013 року 9Читайте нас на сайті

www.girnyk.com.ua Оголошення

Загублене

Продаю

Послуги

Різне

Куплю

Колектив редакції Криворізької 
міської комунальної газети «Черво-
ний гірник» глибоко сумує з приводу 
смерті колишнього працівника редакції 

ЯКІМОВА Григорія Ілліча 
та висловлює щире співчуття 

близьким і рідним.

Заявление о намерениях и экологических последствиях планируе-
мой деятельности по проекту «Доработка запасов и корректировка 
проекта вскрытия и отработки с разработкой раздела ОВОС горизон-
та 1045 метра» на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Вниманию жителей города Кривого Рога:
30 апреля 2013 года в 11:00 в ДК металлургов по адресу: проспект Металлур-

гов 7, состоятся общественные слушания заявления о намерениях и экологических 
последствиях проекта «Доработка запасов и корректировка проекта вскрытия и 
отработки с разработкой раздела ОВОС  горизонта 1045 метра» на ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог».

Для справки просьба обращаться по телефону 499-16-80 с 9:00 до 15:00.
Для возможности поддержания производственной мощности шахтоуправления 

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» на уровне 1,0 млн. тонн/год по сырой руде пред-
приятие намерено произвести доработку запасов железной руды подземным спо-
собом на горизонте 1045 м.

Проект «Доработка запасов и корректировка проекта вскрытия и отработки с 
разработкой раздела ОВОС горизонта 1045 метра» на ПАО «АрселорМиттал Кри-
вой Рог» разработан ГП «ГПИ «Кривбасспроект».

Планируемая деятельность заключается в доработке запасов железной руды 
подземным способом на горизонте 1045 м шахтоуправлением ПАО «АрселорМит-
тал Кривой Рог».

Из недр месторождения ежегодно будут извлекать 316 тыс. м3 горных пород, 
в том числе при проходке подземных горных выработок различного назначения 
30,3 тыс. м3 вмещающих пород (граниты, амфиболиты, аркозовые песчаники, ар-
козофиллиты, сланцы различного состава и железистые кварциты) и 285,7 тыс. м3 
железных руд.

На промплощадках шахтоуправления находится 164 источника выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе 68 организованных и 96 
неорганизованных.

В ходе планируемой деятельности будет оказываться воздействие на воздушную 
среду, которое включает выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ.

С целью снижения выбросов пыли в атмосферу предусмотрено использовать 
существующие пылеочистные установки: на источниках выбросов ДСФ – цикло-
ны СИОТ, на ГВУ шахты «Вентиляционная-4» - гидрофильтр, на заточных станках – 
установки ЗИЛ-900, ИРП-1,5, пылеосадительные камеры, на шероховальном станке 
– установка ЗИЛ-900, на пилорамах и деревообрабатывающих станках – циклоны 
«Гидродревпром».

Вклад источников выбросов шахтоуправления в приземные концентрации за-
грязняющих веществ в атмосфере с учетом фонового загрязнения не превысят са-
нитарно-гигиенические нормативы как на границе санитарно-защитной зоны, так 
и в селитебных зонах, расположенных за ее пределами.

Реализация планируемой деятельности приведет к образованию высокомине-
рализованных шахтных вод. Шахтные воды предусмотрено откачивать на поверх-
ность и далее отводить по существующей системе отвода шахтных вод в пруд-
накопитель шахтных вод в балке Свистунова.

Контроль состояния водной среды в районе месторождения предусмотрен си-
стемой наблюдательных постов, в которую входят поверхностные и подземные 
пьезометрические скважины и водомерные посты в горных выработках шахты.

Воздействие на геологическую среду определяется подземными горными ра-
ботами по отработке залежей железных руд с извлечением из недр и выдачей на 
поверхность горных пород и железных руд. Объектами воздействия являются гор-
ный массив и земная поверхность в пределах горного отвода шахтоуправления.

Реализация планируемой деятельности приведет к образованию выработанно-
го пространства в горном массиве площади территории и развитию зоны сдвиже-
ния горного массива и земной поверхности.

Наблюдения за сдвижением земной поверхности и деформациями сооружений 
предусматривается проводить на существующей станции грунтовых и стенных ре-
перов. Проектом предусмотрены мероприятия по использованию пустых горных 
пород от разработки железных руд для горнотехнической рекультивации земель, 
нарушенных в ходе подземных горных работ. Горнотехническая рекультивация 
зоны обрушения будет заключаться в восстановлении дневной поверхности до со-
стояния, соответствующего окружающему рельефу местности.

Уровень шумового воздействия от объектов проектируемой деятельности не 
выходит за пределы допустимых норм. Состояние флоры и фауны в рассматривае-
мом районе существенным образом не изменится. На природно-заповедные объ-
екты планируемая деятельность воздействует в допустимых пределах.

Реализация планируемой деятельности на условия жизнедеятельности и здоро-
вье местного населения существенным образом не влияет. Деятельность близле-
жащих промышленных и гражданских объектов, их эксплуатационная надежность 
и сохранность обеспечиваются.

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» обязуется осуществлять в полном объеме ме-
роприятия по охране окружающей среды, предусмотренные в проекте в соответ-
ствии с требованиями природоохранных и санитарных органов.

Главный управляющий по инжинирингу ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 
Р.С. Баранник

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» повідомляють, що 
для проведення ремонтних робіт в період з 29.04.2013р. по 30.04.2013р.  та з 07.05.2013 
по 08.05.2013  можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:

Тополина,  17-21, 31;  вул. Авангардна,  1, 9, 10, 4-6,  Мед.пункт,  поштове відділення,  КП"ЖЕО"20;  
клуб,  Водоп'янова,  4, 5, 5а,  б-р Кірова, 10, 12,  Теплокамера,  Магазин "Продукти" вул. Кірова,  Об-
норського, 1-9; 6-52;  56-64,  70; 2-4; 4а,   Серафимовича, 14, 2-38, 40, 42,  Вернадського,  46-64,  
68-90,  1-59,  6-44,  Тамбовська, 42-44,  2,  31/3,  31/4,  1-29,  2-40,  Лепешинської,  64, 66, 66а, 68,  
37-55,  2-62,  1-35,  Гуцульська,  1-19,  2-18,  Тюменська,  7/1,  7/2,  7/3,  5/1,  1-7,  2-8,  8а,  Жигулів-
ська,  42-48,  1-21,  2-40,  Теміртауська,  2-24,  1-25,  Володимирівська,  6,  магазин "Жигулівський" 
вул. Жигулівська,  44а,  Упіта, 1-33; 2-52; 68;  музична школа,   Льотчиків, 15-27; 14:70; 71; 72; ; 74; 
1-13; 2-12,  Харцизька, 5,  Філатова,  2-12,  Севастопольська, 2-46; 1-47,  Вахрушева.2;  3;  4;  5;  6;  
7;  8;  11;  12,  13,  17,  24,  28,  15,  29,  Аптека№16,  амбулаторія,  ощадна каса,  магазин "Тетяна",    
К.Карого, 15-27; 12-32; 1-13; 2-10,  Живописна, 1-7; 9/1; 9/2; 2-14,  Молодіжна, 2-34; 4а; 1а,  Бу-
ніна, 1-9; 4-10,  Попова, 1-39; 2-58,  Славянська, 1-23; 2-30,  Потєряєва, 1-5; 13; 2-8; 14; 16,  Горба-
ченко, 2-6; 1-9,  Басова, 1-7; 2-12; 11; 19,  Буніна, 2,  Кацалапа, 1-13; 1а; 2-12,  Клімова, 1-21; 2-24,  
Безсонова,  1-23; 2-14,  Кокотіна,  1-15; 19; 2-20,  пров. Ковпака, 32-50,  вул. Цандера, 1-9; 10-16,  
Мерецкова, 79-137; 114а-140,  вул. Шиферна,  продовольчий магазин,  насосна станція,  вул. Ор-
джонікідзе,  70-76,  СУ-105,  вул. Тбіліська,  11-19,  ПТУ-9,  художня майстерня,   Лепешинської,  
Вернадського,  Кремлівська,  2,  4,  6,  Кремлівська,  2а,  4а,    Соціалістична, 1,  Цандера, 1-9; 10-16,  
Закарпатська, 1-31, 33-41, 52, 54, 56, вул. Руданського, 1-17,  вул.23-го Лютого-міська лікарня №8,  
селище Олександрівка - приватний  сектор,  вул. Черкасова, 15-гуртожиток,  вул. Черкасова,  14,  
вул. Черкасова, 24-гуртожиток,  вул.Черкасова-гаражі,  вул. Горобинова, 1-57а, 2-50,  пров. Горобино-
вий, 1,  2,  3,  4,  71а,  Рибалок, 1-23,  2-42,  Стадіонна,  1-27, 2-26,  15,   28-70, 29-75,  П`ятихатська, 1-37,  
Зореносна,  2-68,  Ялтинська,  3, 9.  Просимо  вибачення  за викликані незручності.

До уваги мешканців м. Кривого Рогу
КЗ «Криворізький дитячий санаторій» ДОР», розташований по вул. Гете, 

буд. 65, в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, має наміри отри-
мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин при експлуатації котельні. В 
результаті обстеження джерел викидів з наступним розрахунком кількості 
забруднюючих речовин встановлено, що від цих джерел в атмосферне по-
вітря надходить 2 найменування найбільш поширених забруднюючих ре-
човин: оксиди азоту ( в перерахунку на діоксид азоту) в кількості 0,147 т/
рік, оксид вуглецю – 0,168 т/рік, в загальній кількості 0,315 т/рік. Загальна 
кількість забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, 
складає 0,315 т/рік.

КЗ «Криворізький дитячий санаторій» ДОР» зобов’язується дотримува-
тись природоохоронного законодавства при експлуатації джерел викидів 
забруднюючих речовин.

З питаннями та побажаннями про наміри комунального закладу «Криво-
різький дитячий санаторій» ДОР» отримати дозвіл на викиди можна зверта-
тись до управління екології виконкому Криворізької міської ради за адре-
сою: м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, тел. (0564) 74-56-41, 92-13-63. 

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

№ 471. 2-комн. квартиру «сталин-
ка» по ул. Димитрова, 3/5, площа-
дью 48 кв.м, кухня 7 кв.м, окна – на 
«Сільпо», всё раздельно, частичный 
ремонт, окна металлопластиковые, 
трубы, железная дверь, частично с 
мебелью. Цена 35 т. у.е. Возможно 
продажа капитального гаража во 
дворе дома. Тел. 095-3465334.

№ 470. На руднику К.Лібкнехта по 
вул. Козаченка продається хата з 
присадибною ділянкою пл. 17 соток. 
Пічне опалення, газ підведений до 
хати, є госпбудівлі, виноград, садок, 
кущі. Ціна 16500 у.о. Тел. 405-63-07, 
098-9054619, 097-4665279.

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

№ 425. Пчел, сушь. Тел. 096-
2286141.

№ 458. Пчелині сім’ї та отводки. Тел. 
65-31-09, 097-5941999.

№ 462. Пчелосемьи и пчелопакеты 
с 15 мая. Тел. 097-3820435.

№ 475. Бжолосім’ї. Тел. 067-
3151185.

№ 477. Торговые киоски, площадь 
различная, стоимость от 5000 гри-
вен. Тел. 096-4984104 – Виктория.

№ 488. Двокорпусні вулики на 24 
та 28 рамок, ящики для пакетів і роїв. 
Тел. – 096-2985059, 27-25-12.

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

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

№ 458. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. 117, буд. 40 по вул. Ме-
лешкіна, на ім’я Власова Миколи 
Єгоровича, Власової Ніни Петрівни, 
Власова Дмитра Миколайовича, ви-
дане згідно з розпорядженням УБЖП 
від 10.05.1993 р. № С848, вважати не-
дійсним.

№ 473. Посвідчення АЕ012209, ви-
дане 24.09.2010 р. виконкомом До-
вгинцівської районної в місті ради 
на ім’я Контар Яни Олегівни, вважати 
недійсним.

№ 461. Аттестат С1. 009059, 
выданный КОШ № 92 Девятки-
ной Валерии Валериевне, считать 
недействительным.

№ 464. Посвідчення дитини з ба-
гатодітної сім’ї № 012462 на ім’я Хва-
тової Олександри Олександрівни, 
видане виконкомом Довгинцівської 
районної в місті ради 8.10.2010 р., 
вважати недійсним.

№ 463. Посвідчення багатодіт-
ної сім’ї № 004728 на ім’я Хватової 
Світлани Володимирівни та Хватова 
Олександра Сергійовича, видане ви-
конкомом Довгинцівської районної 
в місті ради від 8.10.2010 р., вважати 
недійсним.

№ 460. Документи права власності 
і технічний паспорт на однокімнатну 
квартиру за адресою: вул. Ак. Сахаро-
ва, 13/66 на ім’я Єренкова Олексан-
дра Івановича, реєстраційний номер 
001/1122-н, вважати недійсними.

№ 466. Свідоцтво про право влас-
ності та свідоцтво про право спадщи-
ни, видані приватним нотаріусом Чор-
ною О.С. 12.12.2012 р. №№ 2949, 2951, 
2953, 2955, 2957, вважати недійсними.

№ 467. Паспорт на ім’я Удовиченка 
Григорія Милойновича вважати не-
дійсним.

№ 468. Державний акт на землю на 
ім’я Удовиченка Михайла Григорови-
ча вважати недійсним.

№ 469. Паспорт на ім’я Удовиченко 
Анни Миколаївни вважати недійсним.

№ 474. Паспорт серія АО 065918, 
виданий Довгинцівським РВ у м. Кри-
вий Ріг ГУДМС України в Дніпропе-
тровській обл. на ім’я Єренкова Олек-
сандра Івановича від 12.10.2012 р., 
вважати недійсним.

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

№ 13. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-

85, 097-7795606. Дешево.
№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-82-

63, 067-3981097.
№ 435. Ремонт ТВ любых. Качество. 

Гарантия. Тел. 74-62-78, 097-2824057. 
Кондратьевич.

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

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

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

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

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки с 1.01.2013 по 31.12.2013. 
Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 
098-0421494.

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

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

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

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

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

№ 336. До уваги мешканців м. Кри-
вий Ріг! Комунальне підприємство 
«Криворіжавтотранс» надає послуги 
по проведенню обов’язкового техніч-
ного контролю стану транспортних за-
собів для підприємств та суб’єктів під-
приємницької діяльності за адресою: 
вул. Аляб’єва, 1 (район 173 кв.). Теле-
фони: (0564) 66-30-61, 66-10-17.

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

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

№ 395. Открыто рабочее мес-
то офисного характера: прием 
телефонных звонков, ведение дело-
вой документации. Тел. 066-3655712.

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

№ 404. Нужен сотрудник с о/р в 
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Тел. 096-1133466.
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2500. Тел. 067-5865108.• РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902  • РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 •

Оголошення

Комітет з фізичної культури і спор-
ту виконкому Криворізької міської 
ради, спортивна громадськість міста, 
Криворізький фізкультурно-спортив-
ний клуб інвалідів «Олімп» глибоко 
сумують з приводу трагічної смерті 
майстра спорту України міжнародно-
го класу з плавання, ветерана фізкуль-
турного руху, неодноразової рекорд-
сменки чемпіонатів Європи та світу з 
плавання на відкритій воді

ПАШОЛОК  Ольги Василівни
та висловлюють співчуття бли-

зьким і рідним.

8.04.2013 г.  ушел из жизни

ШВЕЦ 
Николай Иванович,

заместитель управляющего по про-
изводству треста «Кривбасшахтопро-
ходка».

Помяните добрым словом и вечная 
память.

Інгулецька районна у місті рада та 
її виконавчий комітет, спортивна гро-
мадськість району глибоко сумують з 
приводу передчасної смерті майстра 
спорту України міжнародного класу, 
рекордсменки світу та Європи з пла-
вання на відкритій воді, бронзової 
призерки чемпіонату світу

ПАШОЛОК  Ольги Василівни
і висловлюють глибоке співчуття 

родині та близьким померлої.

Висловлюємо глибоке співчуття й 
скорботу з приводу передчасної тра-
гічної смерті 

ПАШОЛОК  
Ольги Василівни – 

майстра спорту України міжнарод-
ного класу з плавання, багаторазової 
чемпіонки України, бронзового при-
зера чемпіонату Європи, рекорд-
сменки Європи й світу з плавання на 
відкритій воді серед спортсменів- 
інвалідів.

Ольга Василівна – талановита 
спортсменка, людина з позитивним 
мисленням й активною життєвою по-
зицією. Сильна й відважна особис-
тість, яка подолала чимало життєвих 
труднощів і допомагала своїм прикла-
дом іншим людям. Вона  користувала-
ся великою повагою і визнанням не 
лише в Україні, а й в усьому світі.

Ольга Василівна уміла об’єднувати 
й вести за собою людей. Особливо 
багато часу приділяла заняттям з ді-
тьми-інвалідами. Багатьом дітям-ін-
валідам вона допомогла повірити в 
себе та змінити на краще своє життя.  
Вона вчила їх не лише плаванню, вона 
вчила їх життю, точніше, виживанню в 
складних життєвих обставинах. Без-
страшна й життєлюбна жінка ставила 
перед собою великі плани й завжди 
досягала мети. За переплив Босфору 
стала володаркою премії «Гордість 
країни 2008».

За життя її знали як людину ціле-
спрямовану, віддану справі, справж-
нього патріота міста. Її вирізняли такі 
риси, як порядність, щирість, вимо-
гливе ставлення до себе та до людей, 
високий професіоналізм.

Висловлюємо щирі співчуття 
близьким і рідним покійної, поділяє-
мо гіркий біль утрати.

Світла пам’ять про Ольгу Василів-
ну Пашолок назавжди збережеться у 
пам’яті мешканців міста Кривого Рогу.

Виконком Криворізької міської ради
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Декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік

Офіційно

Примітка. 1. Декларація заповнюється і подаєть-
ся особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті «а» 
пункту 2 частини першої статті 4, та особами, зазна-
ченими в абзаці першому частини першої статті 11 
Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції». При цьому особами, зазначеними в абза-
ці першому частини першої статті 11 цього Закону, 
відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у деклара-
ції не зазначаються.

2. Декларант заповнює декларацію власноручно 
чорнильною або кульковою ручкою синього або 
чорного кольору таким чином, що забезпечує віль-
не читання внесених відомостей.

3. У позиції 1 у разі, якщо декларантом у звіт-
ному році змінено прізвище, ім’я, по батькові, спо-
чатку зазначається нове прізвище, ім’я, по батькові, 
а у дужках – попереднє прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо декларант через свої релігійні переко-
нання відмовився від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та по-
відомив про це відповідний орган державної по-
даткової служби і має про це відмітку у паспорті 

громадянина України, – у декларації зазначаються 
серія та номер паспорта громадянина України.

4. У позиції 2 зазначаються відомості щодо місця 
проживання із зазначенням адреси житла на кінець 
звітного року.

У разі якщо назва адміністративно-територіаль-
ної одиниці (адреса житла) зазнала у звітному році 
зміни, що не відображено у паспорті громадянина 
України – декларанта, – зазначається також назва 
станом на дату заповнення декларації.

5. У позиції 3 зазначається займана декларантом 
посада або посада, на яку претендує декларант.

6. У позиції 4 зазначаються відомості відповідно до 
абзацу дев’ятого частини першої статті 1 Закону Украї-
ни «Про засади запобігання і протидії корупції».

7. Відомості щодо реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків або серії та номера 
паспорта громадянина України, що зазначаються у 
позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об’єкта, 
що зазначаються у позиціях 2 та 23-34, є інформа-
цією з обмеженим доступом і не підлягають опри-
людненню.

8. У разі відсутності окремих відомостей у відпо-
відному полі ставиться прочерк.

9. Відомості щодо фінансових сум заокруглю-
ються до гривні.

10. У полі «перерахованого у гривні» у позиціях 
21-22 і полі «у тому числі за кордоном» у позиціях 
45-64 зазначаються відомості за офіційним курсом 
гривні до відповідної іноземної валюти, установле-
ним Національним банком України на день прове-
дення фінансової операції.

11. Поле «сума витрат (грн.) на придбання у 
власність/оренду чи на інше право користування» 
у позиціях 23-28, 35-39 і поле «усього» у позиці-
ях 46, 48, 50, 56 та 59 заповнюються, якщо разова 
витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених 
позицій у звітному році дорівнює або перевищує  
150 тис. гривень.

12. Достовірність внесених до декларації відо-
мостей засвідчується підписом декларанта та за-
значенням дати її заповнення.

13. Бланки декларації виготовляються у визначе-
ному Кабінетом Міністрів України порядку.
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Калейдоскоп
станом на 22.04.2013 р. 

(грн. за 100 од.)

Курси валют

ÑÏ²ÂÏÀËÈ ÑÒÀÂÊÈ ÑÓÌÀ

6 0 0.00
5 0 0.00
4 94 313.00
3 2479 20.00
2 21723 6.00

номер розіграшу 1256
виграшні номери 20.04.2013

джек-пот 10 300 000.00

ДЖЕК ПОТ
наступного
розіграшу
10 400 000 гривень

Лотерея

1. Нема помітних збурень.  2. Невели-
кі збурення.  3. Слабка геомагнітна 
буря.  4. Мала геомагнітна буря. 

23.04.2013 24.04.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ
ПРОГНОЗ
по Кривому Рогу
23-24 квітня

Магнітні бурі

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,406 1048,282

УкрСиббанк
810,00 25,00 1048,00
815,00 26,00 1073,00

ПриватБанк
811,00 25,30 1050,00
815,00 26,00 1075,00

Промін вест-
банк

810,40 25,30 1052,00
814,90 26,00 1073,00

Райффайзен 
Банк Аваль

810,00 25,30 1044,00
815,00 26,30 1083,00

Форум
811,00 25,40 1047,00
814,80 26,40 1075,00

Південком  -
банк

811,30 25,00 1050,00
814,50 25,70 1075,00

Укрексімбанк
811,00 25,40 1055,00
814,00 25,90 1067,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

3 5 32 41 44 46

0:00 2 3
3:00 1 4
6:00 1 3
9:00 2 2

12:00 2 2
15:00 3 2
18:00 2 2
21:00 2 2

Погода
Середа, 24 квітня

+7…+11°С   +19°С

Південно-західний та 
північно-західний, 3-7 м/сек

Четвер, 25 квітня
+10…+12°С    +18°С

Північно-західний 
та західний, 3-6 м/сек

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍ² ²ÍÄÅÊÑÈ «×Ã»: 37385 (звичайна); 61621 (пільгова); 37386 (відомча) 92-89-01 ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÄÎÂ²ÄÎÊ ÏÎ ÏÅÐÅÄÏËÀÒ² «×Ã»
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Мереживний декор, флористичне оформлення, 
чарівні сукні, подібні на торти, і маленькі – немов 
білі тістечка, чого тільки не побачиш тут. А всі роз-
мови, зрозуміло, про весілля. Зробити його автор-
ським і вишуканим обіцяють декілька весільних 
агентств. Але при цьому не обов'язково розрахо-
вувати на масштабну церемонію з сотнею гостей 
і, відповідно, на не менш 
масштабний бюджет, запев-
нили «ЧГ» в івент-агентстві 
«Майстерня весіль».  Своїм 
стелажем «майстри весіль» ви-
рішили проілюструвати коло-
ристику модних тенденцій.

– Тут ми використали поєд-
нання персикового і м'ятного 
кольорів. Нині це модно і ори-
гінально. Актуальні також бірюза 
з шоколадним кольором, – пояс-
нює флорист-декоратор «Май-
стерні весіль» Олена Петренко.

Загалом же, на її думку, по 
декору якісь конкретні модні 
тенденції виявити важко. Мод-
но бути особливим – і крапка.

– Що стосується стиліс-
тики, то шеббі-шик не покидає 
модних позицій, – продовжує Олена. – Дуже 
актуальний рустикальний стиль – використання  
елементів сільського декору на весіллі: лоза, сіно, 
прості гніздечка пташок... Найчастіше наречені до 
нас приходять з замовленням чогось надзвичайно 
гарного, а ми вже самі шукаємо ідеї, фантазуємо. 
Стало актуальним оформлювати весілля великими 
паперовими квітами. Ми вже два весілля оформ-
лювали в такому декорі. Хоча знову ж, кожне 

весілля робимо особливим і немає двох подібних.
Особливу увагу відвідувачів звертають на себе білі 

сукні, про які дівчатка мріють ще в дит'яслах. Весільна 
сукня повинна, у першу чергу, гарно сидіти, а мода – 
це вже річ другорядна, вважає представник весільно-
го салону «Love Story» Вікторія Коробко. 

– У нас часто буває, що дівчина 
приходить з одним побажанням, а 
йде – зовсім з іншою сукнею. 

Тож звертати увагу на моду в 
сукнях – це в останню чергу. Як і 
у випадку з макіяжем.

– У весільному макіяжі класи-
ка – це безпрограшний варіант, 
– коментує відомий у Кривому 
Розі візажист Яна Дячук. – На-
речена повинна і через 10 років 

відкрити альбом і побачити себе 
модною. Класика – це виразні 
очі, красива лінія скули, довгі 
вії, лінія брів. Це еталони кра-
си, які актуальні в усі часи.

Звичайно, весілля – справа 
зовсім недешева. Та фахівці пере-
конують, що навіть при невелико-
му бюджеті готові створити казку:

– Справжні фахівці не тільки 
підкажуть, як зробити краще, алеУ Кривому Розі відбулася вже чет-

верта спеціалізована весільна ви-
ставка, яка тривала  у приміщенні 
державного цирку протягом трьох 
днів. Під час урочистого відкриття 
усіх присутніх привітав заступник місь-
кого голови Олександр Світличний. Він 
зазначив, що  у «Світі весілля-2013» 
заявлено півсотні учасників.

«Світ весілля» на три дні«Світ весілля» на три дні

тики, то шеббі-шик не покидає 
модних позицій, – продовжує Олена. – Дуже 
актуальний рустикальний стиль – використання  
елементів сільського декору на весіллі: лоза, сіно, 
прості гніздечка пташок... Найчастіше наречені до 
нас приходять з замовленням чогось надзвичайно 

Офіційно

Про результати проведення публічних 
слухань

На виконання розпорядження міського голови від 
14.09.2012 №209-р «Про проведення публічних слухань» 
16.04.2013 у муніципальному центрі  послуг м. Кривого Рогу 
(пл. Радянська, 1) відбулись публічні слухання з питання об-
говорення перевірки цілей, задекларованих при прийнятті 
діючого регуляторного акта – рішення виконкому міської 
ради від 14.03.2012 №79 «Про Порядок встановлення режи-
мів роботи об'єктів бізнесу».

Результати повторного відстеження, думки, висловлені 
під час публічних слухань, свідчать про те, що заходи, які 
вживалися міською владою, правоохоронними органами, 
суб’єктами господарювання в межах виконання  рішення ви-
конкому міської ради від 14.03.2012 №79 «Про Порядок вста-
новлення режимів роботи об’єктів бізнесу»,  є  нагальними і 
забезпечують дотримання інтересів територіальної громади 
міста в рамках дії Законів України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про внесення змін до деяких  законодав-
чих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуч-
чя  населення». 

З упровадженням Порядку встановлення режимів роботи 
об'єктів бізнесу відпрацьовано систему взаємодії суб’єктів 
господарювання, об’єкти яких облаштовано засобами зо-
внішнього відеоспостереження, з питання надання за пись-
мовими запитами Криворізького міського управління Го-
ловного управління Міністерства внутрішніх справ України 
необхідних відеоматеріалів для оперативного  розкриття 
злочинів. 

 Єдині, чіткі «правила гри» для всієї підприємницької гро-
мадськості міста, прозорість дій органів місцевого самовря-
дування щодо процедури  встановлення подовжених або 
цілодобових режимів роботи об’єктів упереджують випадки 
недобросовісної економічної конкуренції, корупційних діянь.  

Аналіз повторного відстеження результативності дії рі-
шення виконкому міської ради від 14.03.2012 №79 «Про По-
рядок встановлення режимів роботи об’єктів бізнесу» під-
тверджує досягнення цілей, визначених при його прийнятті, 
які є актуальними на сьогоднішній день. Напрацьований до-
свід стосовно установлення зручних для населення режимів 
роботи об’єктів бізнесу у місті, створення сприятливих умов 
для життєдіяльності громадян на правах паритетних відно-
син між владою і підприємництвом є необхідним для подаль-
шого застосування. 

Управління розвитку підприємництва
 виконкому міськради

Реклама Криворізький факультет 

Національного університету 
«Одеська юридична академія»

ООО «ЭТЕЛЬ-БУД»

Утепление стен
Ремонт межпанельных швов

Тел. (056) 443-03-53, 096-2166025.

№ 489. Требуются люди без вредных привычек 
ухаживать за женщиной по адресу: ост. «Пио-
нер», пос. Бажаново, ул. Альпинистов, 25. Идти 
мимо детского сада вниз до речки.

№ 459. ЧАО «Криворожаглострой» просит 
вернуть за вознаграждение утерянное реги-
страционное свидетельство автомобильного 
крана GY70к гос. № АЕ6237СМ. Тел. 493-41-00, 
067-5690028.

№ 478. Сдаем машины для перевозки грузов по 
Украине, грузоподъемность 2 тонны, аренда в ме-
сяц 5000 гривен. Конт. телефон 067-6384660 – Инна.

№ 130. Строительному предприятию для 
выполнения строительно-монтажных работ 
требуются рабочие по специальностям: эл. газо-
сварщики, газорезчики, бетонщики, монтажни-
ки ж/б конструкций. Опыт работы по специаль-
ности. Информация по тел. (056) 406-48-43, (056) 
406-48-45, 096-2488843, 067-2841984. Адрес: 
г. Кривой Рог, ул. Г. Романовой, 1.

№ 479. 26 квітня 2013 року о 14.00 в КЗ «Місь-
кий центр здоров’я», що знаходиться за адре-
сою: вул. Орджонікідзе, 2, відбудеться засідання 
міської галузевої ради підприємців з питань охо-
рони здоров’я.

№ 129. Радиошкола ОСОУ проводит на-
бор на платные курсы: 1. Оператор ЭВМ (все 
офисы, Internet). 2. Оператор 1-С: предпри-
ятие. 3. Секретарь руководителя (делопро-
изв., ПК). 4. Радиомеханик по ремонту цвет. ТВ. 
5. Электрогазосварщик. 6. Электромонтер. 
7. Машинист холодильного оборудования. Для 
учащихся школ и ВУЗов по выходным дням 
работает УПК: 1. Оператор ЭВМ (все офисы, 
Internet) 2. Секретарь руководителя (делопро-
изводство, ПК). 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.

№ 117. КРИВОРІЗЬКА ГІМ-
НАЗІЯ № 95 проводить кон-
курсний набір учнів в 5-ті кла-
си з українською та російською 
мовами навчання 18 травня. 25 
травня о 9.00 відбудеться кон-
курсний набір у 6-10 класи. Діти 
виконують роботу з математи-
ки (письмово) та української 
мови (диктант). Заяви батьків 
приймаються до 17 травня. З 
16 БЕРЕЗНЯ ЩОСУБОТИ ПРО-
ВОДЯТЬСЯ БЕЗКОШТОВНІ 
ЗАНЯТТЯ В «ШКОЛІ МАЙБУТ-
НЬОГО П’ЯТИКЛАСНИКА». По-
чаток о 9.00. Контактний теле-
фон: 90-76-19.

Різне

27 квітня 2013 р. 
(субота) об 11.00

проводить

День відкритих дверей
 ЗА АДРЕСОЮ: М. КРИВИЙ РІГ, ПР. МИРУ, 22.

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

Òåë. 098-487-43-53Òåë. 098-487-43-53

Пенсионерам 
и постоянным 
клиентам

БЫСТРО, НЕДОРОГО

Услуги

ñêèäêà 10%

по откачке 
сливных ям 
и туалетов

с 23.04.13 по 31.12.13

й підшукають альтернативу, якщо, наприклад, не-
достатньо фінансів. Приклад, замість «дешевого» 
багатолюдного застілля, де багато всього, зроби-
ти вишукане свято, зосередивши увагу на чомусь 
конкретному, – переконує Олена Петренко. – У нас 
була практика весіль на 18-20 людей з обмеженим 
бюджетом, але ми все одно робили красу.
 Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА
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