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 Читайте 2 стор.  

Пряма  
лінія «ЧГ»:
«Чоловічі» недуги: 
як не допустити 
онкоурологічної 
патології? 
У середу,  
27 лютого, 
з нашими 
читачами 
на прямій лінії
завідуючий  
урологічним  
центром другої міської  
клінічної лікарні («тисячки»)  
Іван Борисович Білий. 

Майже кожний другий муж-
чина після 50 років має так зва-
ні чоловічі хвороби (простатит, 
аденому та інші). І коли вчасно 
не виявляти цю патологію, то 
можуть виникнути негативні на-
слідки, а лікування ускладнюва-
тиметься. Як не допустити такої 
недуги, що треба робити? Про це, 
шановні читачі «ЧГ», ви зможе-
те дізнатися під час прямої лі-
нії, подзвонивши за телефоном  
92-84-09 з 15 до 16 години.

У міській раді

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять
Минулої п’ятниці відбулося спільне засідання постійних 
комісій Криворізької міської ради. Його провів міський 
голова Юрій Вілкул.

Депутати вшанували хвилиною 
мовчання пам’ять тих, хто 69 років 
тому визволив наше місто від фа-
шистських загарбників. На засіданні 
було узгоджено порядок сесії міської 

ради, що відбудеться в середу, 27 лю-
того.

Цього разу на сесію буде винесе-
но 53 питання. Зокрема, буде розгля-
нуто стан виконання в минулому році 

Стратегічного плану розвитку міста 
Кривого Рогу. Заслухають народні 
обранці й інформацію правоохорон-
ців – прокурора міста Федора Ки-
риєнка та начальника криворізької 
міліції Сергія Шматова. Ряд питань, 
що винесені на сесію, сприятиме під-
вищенню інвестиційної привабли-
вості міста та залученню додаткових 

коштів на його розвиток. Приміром, 
як Програма розвитку промислового 
туризму, котру планується направити 
на участь у Всеукраїнському конкурсі 
проектів та програм розвитку місце-
вого самоврядування.

Після засідання депутати продо-
вжили роботу в постійних комісіях.

Володимир СКІДАНОВ

Історія з віконця трамвая

«Шляхами визволеного міста»
– Минуло чимало літ після Перемоги. Тепер не лише 
ми – діти, а й наші молоді батьки, сприймаємо війну 
як далеку сторінку історії, – звучить трохи схвильо-
ваний голос учениці металургійного ліцею №16 
Анастасії Оксамитної в трамвайному репродукторі.

 – Пам’ять війни – це 
пам’ять серця. Цю пам’ять не-
суть крізь роки нові поколін-
ня криворіжців, схиляючись у пошані 
перед батьками й дідами, солдатами 
Великої Вітчизняної війни – живими 
та полеглими, – підхоплює її подруга 
й тезка Анастасія Пасічник.

Так розпочався ранок минулих чет-
верга та п’ятниці на багатьох маршру-
тах міського електротранспорту, в яких 
вихованці шкільних і позашкільних 
закладів освіти та їхні педагоги про-

водили тематичні екскурсії з нагоди 
відзначення 69-ї річниці визволення 
нашого краю від фашистських загарб-
ників на загальну тему «Шляхами ви-
зволеного міста». Цікаві факти з історії 
Кривого Рогу могли почути мешканці 
практично всіх районів, адже подібні 
екскурсії проводились на тролейбус-
них маршрутах №№3, 8 та 18, а також 
на трамвайних – №№2, 10 та 14.

– На території нашого міста нара-
ховується 137 пам’ятників, пам’ятних 
знаків та 142 меморіальні дошки, – 
звертається до пасажирів 10-го трам-
вая Анастасія Оксамитна. – З них – 39 
пам’яток Великої Вітчизняної війни, у 
тому числі 22 братські могили, які пере-
бувають на обліку й під охороною дер-
жави та є головними об’єктами впоряд-
кування й догляду мешканцями міста.

– Людство має пам’ятати тих, хто 
захистив майбутнє покоління найдо-
рожчою ціною, ціною власного жит-
тя, – долучається Анастасія Пасічник. 
– Про це нам нагадують обеліски, 
пам’ятники і братські могили.

Е. МІСЦЕВИЙ.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

БІЙ НА ПРОСПЕКТІ  
ПІД ФАКЕЛАМИ ПАМ’ЯТІ

Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Криворізька міська комунальна газета виходить з 7 грудня 1924 року
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Побратимські взаємини

Час для дружби
У дні святкування 69-ї річниці визволення нашого міста 
від фашистських загарбників у Кривому Розі перебувала 
делегація з російського міста-побратима Нижнього 
Тагілу на чолі з главою Адміністрації тамтешнього 
Дзержинського району Русланом Юсуповим. 

Також до нас прибули два 
депутати Нижньотагільської 
міської Думи – заступник гене-
рального директора ЗАТ «ННК 
Юнафта» Андрій Муринович та 
директор з персоналу ВАТ «На-
уково-виробнича корпорація 
«Уралвагонзавод» Сергій Саран-
чук. З нагоди їхнього приїзду 

міський голова Юрій Вілкул вла-
штував урочистий прийом.

Після ближчого знайомства та 
представлення своїх заступників 
і секретаря міськради, Ю. Віл-
кул коротко розповів гостям про 
життя міста, зосередившись на 
його економічних показниках.

– Торік криворізька промис-

ловість виробила продукції на 
93 млрд. грн., – зазначив він. – 
Загалом маємо понад 90 круп-
них промислових підприємств, 
серед яких найбільше – це ме-
талургійний комбінат. І це нас 
пов’язує більше, аніж може зда-
тися на перший погляд. Адже 
батько нинішнього глави Ниж-
нього Тагілу Сергій Носов – це 
син одного з директорів «Кри-
воріжсталі» Костянтина Носова, 
про якого в Кривому Розі згаду-
ють тільки найкраще. Тож сама 
доля веліла нам дружити й роз-
вивати партнерські взаємини, 
традиція чого була закладена 
ще під час Великої Вітчизняної. 
На нинішньому параді з нагоди 
визволення міста ви побачите 
один із нижньотагільських ви-
творів, який пройшов усю війну, 
дійшов до Берліна й повернувся 
до Кривого Рогу переможцем, – 
легендарну «тридцятьчетвірку», 
яка донині на ходу. Тож, попри 
всі поточні труднощі та пробле-
ми, ми повинні знаходити час 

і можливості для підтримання 
наших дружніх стосунків, обмі-
ну думками і досвідом.

У свою чергу, Р. Юсупов під-
твердив відданість нижньота-
гільців побратимським традиці-
ям наших міст, наголосивши, що 
вони багато в чому схожі. Також 
від імені Адміністрації Нижнього 
Тагілу він запросив криворізьких 
представників до свого міста.

Наприкінці зустрічі відбувся 
традиційний обмін сувенірами. 
Нижньотагільці, зокрема, по-

дарували макет надсучасного 
панцерника, який виробляється 
на їхньому головному підпри-
ємстві, а криворізький мер ра-
зом із матеріалами про Кривий 
Ріг передав своєму російському 
колезі українську вишиванку.

Потім для гостей було вла-
штовано екскурсію містом. Та-
кож вони взяли участь в уро-
чистостях з нагоди 69-ї річниці 
визволення Кривого Рогу.

Едуард БІЛИК.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

До 69 річниці визволення міста

Бій на проспекті  
під факелами пам’яті
Вечірнє небо Москви 22 лютого 1944 
року прикрасилось двадцятизалповим 
салютом із 224 артилерійських гармат. 
Так радянська столиця святкувала ви-
зволення Криворіжжя від німецько-фа-
шистських загарбників. І через 69 років 
ця подія залишається однією з головних у 
житті кожного криворіжця.

Минулої п’ятниці з нагоди 
річниці визволення міста від 
окупантів поруч монумента 
«Перемога» відбулись урочис-
тості на спомин тих, хто поліг, 
во славу тих, хто переміг у тій 
страшній борні. У заходах взяли 
участь визволителі міста, голо-
ва Дніпропетровської облдерж-

адміністрації Дмитро 
Колєсніков, голова Дні-
пропетровської облра-
ди Євген Удод, міський 
голова Юрій Вілкул, 
владика Єфрем, голови район-
них у місті рад, численні пред-
ставники громадськості.

Під барабанний дріб та вій-

ськовий салют відбулося за-
палення факелів монумента, 
після чого на хвилину залягла 
пронизлива тиша в пам’ять про 

загиблих. А потім при-
сутні на проспекті Миру 
побачили реконструкцію 
одного з військових епі-
зодів лютого 1944 року. У 
ньому група розвідників 
наштовхується на ворожі 
позиції зі значною чи-
сельною перевагою су-
противника. Бачачи це, 
наші воїни змушені че-
кати на підкріплення, яке 
прибуває у вигляді леген-
дарної «тридцятьчетвір-
ки». Ворог намагається 
зупинити її пострілами 
з протитанкової гарма-
ти, але танк прориваєть-
ся крізь ворожі позиції, 

прикриваючи собою розвідни-
ків і ведучи їх до Перемоги.

Вибухи, дим, стрілянина, по-
рожні гільзи від автоматних 
черг навсібіч та підкошені вог-
нем бійці – живо та дуже пока-
зово, а від того й страшно, адже 
все це колись було насправді, 
тільки патрони були бойові, а 
смерть – дійсністю для тих, хто 
своїм життям прокладав шлях 
до свободи.

У пам’ять про них уздовж 
монумента урочистим парадом 
пройшли бійці Криворізького 
гарнізону з військовою техні-
кою в голові колони. А підніжжя 
перетворилося на живий килим 
з квітів, в якому було чимало 
червоного – кольору крові по-
леглих за наше життя.

Едуард БІЛИК.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Ніхто не забутий, 
ніщо не забуто

Разом із  
визволителем  
поклали  
квіти…
21 лютого в Саксаганському 
районі міста відбулися мітин-
ги-реквієми, присвячені 69-й 
річниці визволення Кривого 
Рогу від німецько-фашист-
ських загарбників. 

В урочистих заходах взяли участь 
депутат обласної ради, голова Сакса-
ганської районної в місті Кривому Розі 
організації Партії регіонів Михайло 
Булатецький, депутати від Партії регі-
онів міської та районної рад, військо-
вослужбовці, ветерани, інші мешканці 
міста. Вони поклали квіти до братської 
могили радянських воїнів та комсо-
мольців-підпільників, що на проспекті 
Дзержинського, та до пам’ятного знака 
на честь 50-річчя визволення Кривого 
Рогу біля зупинки «Шахта «Артем-1».

Почесним учасником церемонії по-
кладання квітів став учасник бойових 
дій за визволення Кривбасу, колишній 
мінометник Володимир Гапченко.

«Вітаю ветеранів та жителів Сак-
саганського району з 69-ю річницею 
визволення Кривого Рогу від німець-
ко-фашистських загарбників. Сьогодні 
ми схиляємо голови перед пам’яттю 
загиблих воїнів-визволителів та дяку-
ємо живим учасникам тих героїчних 
подій. Партія регіонів гарантує, що по-
двиг героїв, які врятували рідну землю 
від поневолення, назавжди залишить-
ся в пам’яті вдячних нащадків. За нака-
зом голови обласної організації Партії 
регіонів Олександра Вілкула в 2013-
2015 роках у нашому регіоні відбу-
дуться масштабні заходи, присвячені 
знаменним подіям Великої Вітчизня-
ної війни. Завдяки спільній роботі Пре-
зидента, уряду та Партії регіонів ми 
забезпечимо кожному ветерану умови 
життя, гідні їхнього подвигу», – сказав 
Михайло Булатецький. 

Андрій МІХЕЙЧЕНКО

Подробиці
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Офіційно

Подробиці
Благодарность поколений

«Мы ни на один день не забываем  
о подвиге наших отцов и дедов»
22 февраля в Криворожском театре имени  
Тараса Шевченко состоялась торжественная 
встреча руководства Днепропетровской области 
и нашего города с ветеранами и участниками 
освобождения Кривого Рога от немецко-
фашистских захватчиков. 

Поздравить криворожан при-
были председатель Днепропе-
тровской облгосадминистра-
ции, первый заместитель пред-
седателя ДОО Партии регионов 
Дмитрий Колесников, председа-
тель областного совета, первый 
заместитель председателя ДОО 
Партии регионов Евгений Удод 
и делегаты из города-побрати-
ма – Нижнего Тагила.

«Сегодня святой праздник для 
нашего города – день его освобо-
ждения, – сказал городской голо-
ва Кривого Рога Юрий Вилкул. – 
69 лет прошло с тех пор, как наш 
любимый Кривой Рог после труд-
ных и кровопролитных боев был 
освобожден от оккупантов. И мы 
ни на один день не забываем о 
подвиге наших отцов и дедов. 

Тысячи наших солдат 
отдали свою жизнь, 
тысячи были ранены, 
тысячи пропали без 
вести. Наш сыновний 
долг – сохранять и пе-
редавать следующим 
поколениям память о 
подвиге, который со-
вершили освободите-
ли. Городской совет и 
исполком делают все, 
чтобы создать достой-

ные условия жизни для наших 
ветеранов. День освобождения 
города – наш общий праздник».

«Память о героических подви-
гах ветеранов Великой Отечест-
венной войны создает мощную 
основу для единства и патриотиз-
ма будущих поколений, – отме-
тил Дмитрий Колесников. – По-
читать, заботиться о них и помо-
гать им – это наш сыновний долг 
как потомков этих славных вои-
нов. Областная власть поддержи-
вает и оказывает необходимую 
помощь ветеранам свое временно 
и в полном объеме. Этот вопрос 
будет всегда находиться у нас на 
особом контроле».

Председатель облгосадмини-
страции Дмитрий Колесников и 
председатель областного сове-

та Евгений Удод вручили вете-
ранам, принимавшим участие 
в освобождении города, почет-
ные награды.«Время не властно 
над памятью о событиях тех лет, 
– сказал Евгений Удод. – Как де-
сятилетия назад, так и сегодня у 
нас особое отношение к фрон-
товикам. Вы – гордость Криво-
го Рога, вы – его слава и история. 
Депутаты Днепропетровского 
областного совета считают забо-

ту о ветеранах Великой Отечест-
венной войны своей основной и 
важной обязанностью. Мы дела-
ем все возможное для улучше-
ния социального и медицинско-
го обеспечения героев – освобо-
дителей нашего региона».

Завершилась встреча празд-
ничным концертом.

Андрей МИХЕЙЧЕНКО.  
Фото  

Александра ПОРТНЯГИНА

Про відстеження результатив-
ності дії регуляторного акта

З метою залучення суб’єктів господарю-
вання, членів територіальної громади до 
участі у здійсненні регуляторної діяльності 
органів місцевого самоврядування, управлін-
ням містобудування і архітектури виконкому 
міської ради з 25.02.2013 по 25.03.2013 
здійснюються заходи з повторного відсте-
ження дії регуляторного акта – рішення 
Криворізької міської ради від 22.02.2012 
№978 «Про затвердження Тимчасового 
порядку розміщення об’єктів містобудуван-
ня та надання вихідних даних для їх про-
ектування» за показниками: кількість нових 
об’єктів містобудування, за рахунок як ново-
го будівництва, так і реконструкції існуючих 
будівель та споруд (містобудівних умов та 
обмежень на забудову земельних ділянок); 
суб’єктів господарювання, що є замовниками 
в створенні нових об’єктів містобудування 
(рішень міської ради про затвердження міс-
тобудівної документації); земельних ділянок, 
на які оформлено документи на право ко-
ристування (рішень міської ради про згоду 
на розробку землевпорядної документації 
для подальшого оформлення права корис-
тування); дотримання суб’єктами господарю-
вання вимог містобудівного законодавства; 
забезпечення права власників нерухомості 
на зміну цільового призначення шляхом ре-
конструкції об’єктів та розташування на ра-
ніше відведених земельних ділянках нових 
об’єктів нерухомості (розробники – управлін-
ня містобудування і архітектури (каб. 529, тел. 
74-45-47, 92-13-81), управління земельних 
ресурсів виконкому міської ради (каб. 217, 
тел. 74-24-33).

Вищезазначене рішення міської ради 
оприлюднено на веб-сторінці виконко-
му міської ради в мережі Інтернет www.
kryvyirih.dp.ua та у Криворізькій міській 
комунальній газеті «Червоний гірник» від 
25.02.2012 №15.

Управління містобудування  
і архітектури  виконкому міськради

Чекаємо на вас!

У відеогалереї – «Місто у вогні»
З нагоди 69-ї річниці визволення міста від фашистських 
загарбників створено новий відеофільм «Місто у вогні». У 
відеофільмі демонструються кадри кінохроніки тих бойо-
вих подій, змістовно розкрито Нікопольсько-Криворізьку 
операцію, в результаті якої м. Кривий Ріг  
22 лютого 1944 року було визволено від фашистів.

19 грудня 2012 року в павіль-
йоні найбільшого в світі «Квіт-
кового годинника», який розта-
шований в центрі нашого міс-
та на пр. Металургів, було від-
крито відеогалерею міського 
історико-крає знавчого музею.

У галереї демонструють-
ся відеосюжети різноманітного 
змісту, що розраховані на гля-
дачів різного віку та смаків. Піз-
навальний фільм «Кривий Ріг – 
моє місто» стисло розкриває іс-
торичні аспекти становлення та 
розвитку нашого міста: поча-
ток його промислового розви-
тку, виникнення основних про-
мислових галузей Кривого Рогу, 
місто в роки Великої Вітчизня-
ної війни, повоєнні роки відбу-
дови Криворіжжя, перші храми, 
заклади освіти, культури тощо.

Тайм-лепс «Динамічне міс-
то» та відеоролик «Місто сьогод-
ні» розкривають швидкий темп 

життя Кривого Рогу, його лю-
дей, небайдужість до подій епо-
хи. Місто виступає потужним ін-
дустріальним і культурним цен-
тром України з розвинутою інф-
раструктурою підприємств та 
закладів різних галузей.

Для естетичного задоволен-
ня всіх шанувальників образо-
творчого мистецтва створе-
но віртуальну художню гале-
рею, яка демонструє відвідува-
чам живописні роботи видат-
них українських художників та 
сучасних криворізьких митців 
з фондів історико-краєзнавчо-
го музею і міського виставочно-
го залу.

За досить невеликий час ро-
боти відеогалереї, заклад відві-
дало близько трьох тисяч меш-
канців та гостей міста, серед 
них і закордонних. Ознайомив-
шись із записами у книзі відгу-
ків, можна з гордістю констату-

вати – даний проект достойно 
втілився в життя Криворіжжя та 
галерея стала справжнім куль-
турно-освітнім центром нашо-
го міста.

Управління культури і туриз-
му виконкому міськради запро-
шує усіх бажаючих відвідати ві-
деогалерею КЗК «Міський істо-
рико-краєзнавчий музей».

Графік роботи:
Щодня 

з 09.00 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 
Тел. для довідок 92-22-12.
Дістатися до відеогалереї 

КЗК «Міський історико-крає-
знавчий музей» можна скорис-
тавшись тролейбусними марш-
рутами № 2, 11, 12, 21.

Трамвайним маршрутом 
№ 14 або одним з маршрутів 
швидкісного трамваю до стан-
ції «Будинок Рад».
Управління культури і туризму 

виконкому міськради

Справка
Сегодня в Кривом Роге проживает около 26 тысяч ветера-
нов войны, среди которых около тысячи принимали учас-
тие в боевых действиях в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 26 участников Сталинградской 
битвы, 19 освободителей города.

22 ЛЮТОГО СВІЙ 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 

ВІДЗНАЧИВ ПОЧЕСНИЙ 
ГРОМАДЯНИН МІСТА 

КРИВОГО РОГУ

Гуров  
Вадим Миколайович

Шановний  
Вадиме Миколайовичу!
Щиросердно вітаю Вас  
із днем народження!

Ваш жит-
тєвий шлях є 
взірцем ве-
ликої праце-
здатності, ви-
сокого про-
фесіоналізму, 
які в поєднан-
ні з талантом 

громадського діяча забезпечи-
ли Вам повагу та визнання криво-
ріжців. Завдяки самовідданій пра-
ці та щирому ставленню до людей 
Ви досягли найвищих щаблів про-
фесійного й людського визнання, 
про що свідчать такі вагомі до-
сягнення як присвоєння Вам зван-
ня «Заслужений металург Украї-
ни» та обрання народним депу-
татом Верхов ної Ради України 
трьох скликань. Результати робо-
ти в сфері державотворення спри-
яли економічному розвитку й по-
ліпшенню екологічного стану Кри-
вого Рогу та розвитку гірничо-ме-
талургійного комплексу держави.

Ви – людина принципова й по-
слідовна в діях, маєте невичерп-
ну енергію та цілеспрямованість, 
які вміло поєднуються з життєвою 
мудрістю, порядністю й людяністю. 
Шануємо Вас як справжнього патрі-
ота міста.

Нехай життєвий досвід і лю-
бов до людей і надалі допомага-
ють Вам у житті та успішно служать 
жителям Криворіжжя.

 Бажаю Вам доброго здоров’я, 
довгих років життя, щастя, насна-
ги, невичерпної енергії, оптимізму 
та родинного тепла!

Криворізький міський голова 
Ю. ВІЛКУЛ

Вітання
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Вибори-2013

Депутата до облради обиратимуть мешканці Дзержинського,  
Довгинцівського, Інгулецького та Центрально-Міського районів

З 15 лютого 2013 року розпочали свою роботу дільничні виборчі комісії. У приміщеннях 
дільничних виборчих комісій триває ознайомлення з попередніми списками виборців. До 28 
лютого 2013 року включно кожен виборець може подати заяву до відділу ведення Державно-
го реєстру виборців за місцем реєстрації або до дільничної виборчої комісії щодо уточнення 
персональних даних у попередньому списку виборців.

Кожному виборцю дільнична виборча комісія 
повинна була доставити іменне запрошення. Ви-
борці, напроти прізвищ яких у списку виборців 
є службова відмітка про постійну нездатність 
пересуватися самостійно, в іменному запро-
шенні додатково поінформовані, що вони мають 
можливість проголосувати за місцем свого пере-
бування. У цьому випадку заяв до дільничних ви-
борчих комісій їм надавати не потрібно.

Голосування у день проміжних виборів, 
3 березня 2013 року, триватиме з 8.00 до 
22.00. На виборчу дільницю необхідно при-
йти з паспортом або тимчасовим посвідченням 

громадянина України. Від члена дільничної 
виборчої комісії ви отримаєте один бюлетень 
для голосування. Виборчий бюлетень має конт-
рольний талон, відокремлений лінією відриву. 
У конт рольному талоні зазначено прізвище та 
підпис члена дільничної виборчої комісії, який 
видав виборчий бюлетень, виборець ставить 
свій підпис про отримання бюлетеня. При запо-
вненні бюлетеня будьте уважними, кожний бю-
летень містить роз’яснення щодо порядку його 
заповнення виборцем під час голосування.

Виборці, які на день голосування 3 березня 
перебуватимуть у стаціонарних лікувальних за-

кладах, зможуть проголосувати на спеціальних 
виборчих дільницях, які утворені на базі цих 
закладів у межах Дзержинського, Довгинців-
ського, Інгулецького та Центрально-Міського 
районів. Лише виборці цих районів отримують 
бюлетень для голосування.

Виборці, які за станом здоров’я не можуть 

проголосувати у визначеному приміщенні для 
голосування, мають право зробити це за межа-
ми цього приміщення. Для цього необхідно на-
дати власноруч підписану заяву до дільничної 
виборчої комісії (звичайної і спеціальної ви-
борчої дільниці). Таку заяву можна передати до 
комісії як особисто, так і через рідних, близь-
ких та знайомих, через соціальних працівників. 
Медична довідка до заяви не додається. Заяви 
про голосування за межами приміщення для 
голосування приймаються з моменту надання 
попередніх списків виборців для загального 
ознайомлення (16-17 лютого) до 12.00 2 бе-
резня 2013 року.

Прийдіть на виборчу дільницю 3 березня 
2013 року. Скористайтеся своїм правом від-
дати голос за майбутнє нашого міста і області!

Криворізька міська виборча комісія  
Дніпропетровської області

Градостроительство

Город станет еще более открыт  
для застройщиков и инвесторов
Создание Плана зонирования территории Кривого Рога 
вышло на финишную прямую. 18 февраля в зале заседа-
ний исполкома Саксаганского районного в городе совета 
прошли публичные слушания, посвященные обсуждению 
новой документации, разработанной ООО «Институт  
Харьковпроект» по заказу управления градостроительства 
и архитектуры исполкома Криворожского горсовета.  
Познакомиться с будущим зонированием Кривбасса при-
шли специалисты промышленных предприятий, предпри-
ниматели и представители общественности города.

В связи с тем, что территория 
Кривого Рога имеет огромную 
площадь, «Институт Харьков-
проект» подготовил семь чер-
тежей зонирования города – по 
числу районов города. В каждом 
районе выделены обществен-
ные и жилые зоны, рекреаци-
онные и курортные зоны, зоны 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры, коммуналь-
но-складские и производствен-
ные зоны, зоны земель истори-
ко-культурного назначения и 
природно-заповедного фонда, 
водные поверхности, кладбища, 
сельскохозяйственные угодья и 
т.д. Для каждой зоны определе-
ны градостроительные условия 
и ограничения, а также пере-
чень преобладающих видов за-
стройки. Другими словами, обо-
значено, что можно, а что нель-
зя строить в границах опреде-
ленных зон.

«Кривой Рог является флаг-
маном Украины в области со-
здания современной градостро-
ительной документации, – рас-
сказывает представитель ООО 
«Институт Харьковпроект» Зи-
наида Соболева. – Так, в 2011 
году был утвержден Генераль-
ный план развития города, ле-
том прошлого года мы присту-
пили к разработке Плана зони-
рования территории Кривого 
Рога. Это два главных документа 
градостроительной документа-
ции. Генплан определяет прин-
ципиальные векторы развития 
города на годы, а зонирование, 
или зонинг, детализирует тер-
ритории, указанные в плане: па-
раметры участков и застроек, 
тип жилых домов, расстояние до 
промышленных объектов, тран-
спортную систему, процент озе-

ленения и так далее. Зонинг рас-
шифровывает карту города, де-
лает ее насыщенной и понят-
ной. Если Генплан картогра-
фически выполнен в масштабе 
1:25000, то зонинг – в масштабе 
1:10000. В дальнейшем будет со-
здана подоснова зонирования в 
масштабе 1:2000.

В настоящее время мы раз-
работали План зонирова-
ния всех семи районов Криво-
го Рога. Материалы общедоступ-
ны, их можно скачать с офици-
ального Интернет-сайта испол-
кома Криворожского горсовета:  
http://www.kryvyirih.dp.ua/ua/st/

pg/ 110113834042180_s/ 
index.html. 

Добавлю, что го-
родские власти Кри-
вого Рога очень от-
ветственно и про-
активно относятся 
к развитию города, 
ведь зонинг форми-
рует открытые и чест-
ные правила работы 
на рынке недвижи-
мости и строительст-
ва, полностью исклю-
чая возможности для 
коррупции. Если Ге-
неральные планы 

развития есть у трети украин-
ских городов, то План зонирова-
ния территорий имеют лишь 3-4 
города в стране». 

Заместитель начальника 
управления градостроительства 
и архитектуры, главный архи-
тектор Игорь Лысенко сообщил, 
что целью разработки зонинга 
является создание благоприят-
ных условий для жизнедеятель-
ности человека, обеспечения за-
щиты территорий от чрезвы-
чайных ситуаций техногенного 
и природного характера, преду-
преждения чрезмерной концен-
трации населения и объектов 

производства, снижения уровня 
загрязнения окружающей при-
родной среды, охраны и исполь-
зования территорий с особен-
ным статусом, в том числе ланд-
шафтов, объектов историко-
культурного наследия, земель 
сельскохозяйственного назна-
чения и лесов. От зонирования 
территории Кривого Рога в вы-
игрыше будут как жители горо-
да, так и инвесторы и предпри-
ниматели.

«Если частное лицо, инвестор 
либо предприниматель хочет 
купить дом или участок земли 
под застройку, открыть произ-
водственное предприятие или 
магазин, то к его услугам в от-
крытом доступе представлена 
максимально полная информа-
ция о месте и особенностях рас-
положения объекта – плотности 
и типе застройки, наличии ох-
раняемых или промышленных 
зон, – говорит Игорь Лысенко. 
– То есть частное лицо или ин-
вестор вместе с проектировщи-
ками может взять План зониро-
вания и понять, в каком направ-
лении ему двигаться. Зонинг по-
может планировать бизнес и 
снизит риски возникновения 
спорных и скандальных вопро-

сов строительства. Как резуль-
тат – правила игры на рынке 
станут прозрачными, и это ак-
тивизирует работу застройщи-
ков и привлечет инвесторов». 

В течение месяца специали-
сты ООО «Институт Харьков-
проект» будут вносить в зональ-
ные карты районов корректи-
вы и пожелания жителей горо-
да, предприятий и организаций, 
после чего План зонирования с 
большой степенью вероятности 
будет вынесен на рассмотрение 
сессии городского совета.

История вопроса
Считается, что современная 

концепция зонирования была 
создана во Франции Наполео-
ном Бонапартом, который издал 
декрет 1810 года о защите опре-
деленных районов городов от 
вредного использования.

С ХIХ века зонирование тер-
риторий городов широко при-
меняется в Европе и Соединен-
ных Штатах Америки.

В Украине понятие зонин-
га появилось после принятия в 
2011 году Закона «Про регули-
рование градостроительной де-
ятельности».

Андрей МИХЕЙЧЕНКО

Такой вид имеет районное зонирование

Власть действует максимально открыто, 
создавая все условия для разумного 
градостроения и успешного бизнеса. Вся 
документация будет доступна и прозрачна, 
что исключает личностный фактор влияния 
чиновника на инвестора 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ДОХОДИ

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 73363,5 73363,5 0,0 0,0 73166,0 73166,0 0,0 0,0 60566,6 60566,6 0,0 0,0 12599,4 0,0
Податкові надходження 9174,2 9174,2 0,0 0,0 9012,3 9012,3 0,0 0,0 802,5 802,5 0,0 0,0 8209,8 0,0
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 8307,2 8307,2 0,0 0,0 8174,1 8174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8174,1 0,0
Плата за землю, у тому числі: 8307,2 8307,2 0,0 0,0 8174,1 8174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8174,1 0,0
Земельний податок з юридичних осіб 1372,8 1372,8 0,0 0,0 1213,1 1213,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1213,1 0,0
Орендна плата з юридичних осіб 5896,1 5896,1 0,0 0,0 5743,1 5743,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5743,1 0,0
Земельний податок з фізичних осіб 120,6 120,6 0,0 0,0 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173,9 0,0
Орендна плата з фізичних осіб 917,7 917,7 0,0 0,0 1044,0 1044,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1044,0 0,0
Місцеві податки і збори, у тому числі: 867,0 867,0 0,0 0,0 838,2 838,2 0,0 0,0 802,5 802,5 0,0 0,0 35,7 0,0
Ринковий збір 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,4 0,0 0,0 1,4 0,0
Збір за місця для паркування транспортних засобів 31,0 31,0 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0 41,4 41,4 0,0 0,0 -33,7 0,0
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 31,0 31,0 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0 41,4 41,4 0,0 0,0 -33,7 0,0
Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності 836,0 836,0 0,0 0,0 830,5 830,5 0,0 0,0 762,5 762,5 0,0 0,0 68,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами 263,5 263,5 0,0 0,0 264,8 264,8 0,0 0,0 237,2 237,2 0,0 0,0 27,6 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами 334,2 334,2 0,0 0,0 334,9 334,9 0,0 0,0 283,1 283,1 0,0 0,0 51,8 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 0,0 -5,6 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами 70,9 70,9 0,0 0,0 71,1 71,1 0,0 0,0 57,2 57,2 0,0 0,0 13,9 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами 63,5 63,5 0,0 0,0 64,0 64,0 0,0 0,0 57,1 57,1 0,0 0,0 6,9 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами 33,7 33,7 0,0 0,0 33,7 33,7 0,0 0,0 14,3 14,3 0,0 0,0 19,4 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 10,6 10,6 0,0 0,0 -2,6 0,0
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами 23,0 23,0 0,0 0,0 18,4 18,4 0,0 0,0 19,1 19,1 0,0 0,0 -0,7 0,0
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами 37,6 37,6 0,0 0,0 34,0 34,0 0,0 0,0 76,6 76,6 0,0 0,0 -42,6 0,0
Неподаткові надходження 33,0 33,0 0,0 0,0 34,7 34,7 0,0 0,0 34,4 34,4 0,0 0,0 0,3 0,0
Адміністративні штрафи та санкції 33,0 33,0 0,0 0,0 34,7 34,7 0,0 0,0 34,4 34,4 0,0 0,0 0,3 0,0
Доходи від операцій з капіталом 31,0 31,0 0,0 0,0 12,8 12,8 0,0 0,0 27,3 27,3 0,0 0,0 -14,5 0,0
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування 
чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 31,0 31,0 0,0 0,0 12,8 12,8 0,0 0,0 27,3 27,3 0,0 0,0 -14,5 0,0
Всього власних і закріплених доходів 9238,2 9238,2 0,0 0,0 9059,8 9059,8 0,0 0,0 864,2 864,2 0,0 0,0 8195,6 0,0
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бю-
джетів 10154,1 10154,1 0,0 0,0 10154,1 10154,1 0,0 0,0 12461,6 12461,6 0,0 0,0 -2307,5 0,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці пра-
цівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та 
виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацев-
тичного профілю 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,8 68,8 0,0 0,0 -68,8 0,0
Субвенції, у тому числі: 53971,2 53971,2 0,0 0,0 53952,1 53952,1 0,0 0,0 47172,0 47172,0 0,0 0,0 6780,1 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитин-
ства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 53527,9 53527,9 0,0 0,0 53527,9 53527,9 0,0 0,0 46977,9 46977,9 0,0 0,0 6550,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім 
пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудин-
кових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з 
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і 
на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 113,6 113,6 0,0 0,0 113,6 113,6 0,0 0,0 39,2 39,2 0,0 0,0 74,4 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будин-
ках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 329,7 329,7 0,0 0,0 310,6 310,6 0,0 0,0 154,9 154,9 0,0 0,0 155,7 0,0

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 1005,1 0,0 1005,1 100,0 1035,7 0,0 1035,7 100,0 578,4 0,0 578,4 0,0 0,0 457,3
Інші субвенції 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами вико-
навчої влади 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5
Власні надходження бюджетних установ 885,6 0,0 885,6 0,0 916,2 0,0 916,2 0,0 577,1 0,0 577,1 0,0 0,0 339,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконав-
чих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та ра-
йонних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 -1,3

Всього доходів 74368,6 73363,5 1005,1 0,0 74201,7 73166,0 1035,7 100,0 61145,0 60566,6 578,4 0,0 12599,4 457,3
ВИДАТКИ

Державне управління, у тому числі: 8787,2 8336,7 450,5 438,3 8505,2 8276,2 229,0 219,3 7149,8 6930,2 219,6 217,7 1346,0 9,4
Органи місцевого самоврядування 8787,2 8336,7 450,5 438,3 8505,2 8276,2 229,0 219,3 7149,8 6930,2 219,6 217,7 1346,0 9,4
Освіта, у тому числі: 329,7 329,7 0,0 0,0 310,6 310,6 0,0 0,0 154,9 154,9 0,0 0,0 155,7 0,0
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 329,7 329,7 0,0 0,0 310,6 310,6 0,0 0,0 154,9 154,9 0,0 0,0 155,7 0,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі: 59538,5 58715,8 822,7 485,0 59188,4 58477,4 711,0 442,7 51635,6 51207,7 427,9 140,1 7269,7 283,1
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-
ту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі за-
слуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 113,6 0,0 113,6 113,6 113,6 0,0 113,6 113,6 39,2 0,0 39,2 39,2 0,0 74,4
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 689,8 689,8 0,0 0,0 689,8 689,8 0,0 0,0 611,2 611,2 0,0 0,0 78,6 0,0
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 7597,3 7597,3 0,0 0,0 7597,3 7597,3 0,0 0,0 8098,9 8098,9 0,0 0,0 -501,6 0,0
Допомога при народженні дитини 27874,1 27874,1 0,0 0,0 27874,1 27874,1 0,0 0,0 23765,9 23765,9 0,0 0,0 4108,2 0,0
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3036,1 3036,1 0,0 0,0 3036,1 3036,1 0,0 0,0 2681,9 2681,9 0,0 0,0 354,2 0,0
Допомога на дітей одиноким матерям 5440,7 5440,7 0,0 0,0 5440,7 5440,7 0,0 0,0 4612,2 4612,2 0,0 0,0 828,5 0,0
Тимчасова державна допомога дітям 505,6 505,6 0,0 0,0 505,6 505,6 0,0 0,0 458,3 458,3 0,0 0,0 47,3 0,0
Допомога при усиновленні дитини 114,5 114,5 0,0 0,0 114,5 114,5 0,0 0,0 92,0 92,0 0,0 0,0 22,5 0,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 736,0 736,0 0,0 0,0 736,0 736,0 0,0 0,0 265,1 265,1 0,0 0,0 470,9 0,0
Інші видатки на соціальний захист населення 253,3 253,3 0,0 0,0 250,6 250,6 0,0 0,0 223,6 223,6 0,0 0,0 27,0 0,0
Інші програми соціального захисту дітей 10,2 10,2 0,0 0,0 10,2 10,2 0,0 0,0 9,5 9,5 0,0 0,0 0,7 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 17,4 8,4 9,0 0,0 17,4 8,4 9,0 0,0 14,1 7,8 6,3 0,0 0,6 2,7
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 0,1 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 3,2 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 5435,2 4735,1 700,1 371,4 5090,9 4502,5 588,4 329,1 4178,5 3796,1 382,4 100,9 706,4 206,0
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хво-
рим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 171,2 171,2 0,0 0,0 169,6 169,6 0,0 0,0 182,6 182,6 0,0 0,0 -13,0 0,0
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 5,1 5,1 0,0 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 5,9 5,9 0,0 0,0 -2,3 0,0
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 7533,8 7533,8 0,0 0,0 7533,8 7533,8 0,0 0,0 6392,4 6392,4 0,0 0,0 1141,4 0,0
Культура і мистецтво, у тому числі: 288,9 5,2 283,7 0,0 283,8 4,9 278,9 0,0 283,1 103,9 179,2 0,0 -99,0 99,7
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 288,9 5,2 283,7 0,0 283,8 4,9 278,9 0,0 283,1 103,9 179,2 0,0 -99,0 99,7
Фізична культура і спорт, у тому числі: 3266,7 1951,5 1315,2 948,5 1914,2 1524,4 389,8 37,9 1723,6 1475,6 248,0 187,5 48,8 141,8
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 10,8 10,8 0,0 0,0 10,8 10,8 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,8 0,0
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 3255,9 1940,7 1315,2 948,5 1903,4 1513,6 389,8 37,9 1713,6 1465,6 248,0 187,5 48,0 141,8
Цільові фонди 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами вико-
навчої влади 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5
Видатки, не віднесені до основних груп 2617,0 43,5 2573,5 2573,5 2617,0 43,5 2573,5 2573,5 1,3 0,0 1,3 0,0 43,5 2572,2
Інші субвенції 2382,0 0,0 2382,0 2382,0 2382,0 0,0 2382,0 2382,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2382,0
Інші видатки 235,0 43,5 191,5 191,5 235,0 43,5 191,5 191,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5 191,5
Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній 
Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання 
спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 -1,3

Всього видатків 74847,5 69382,4 5465,1 4445,3 72838,7 68637,0 4201,7 3273,4 60948,3 59872,3 1076,0 545,3 8764,7 3125,7

Інформація про виконання районного у місті бюджету по Центрально-Міському району за 2012 рік
Оголошення

 До дохідної частини бюджету Центрально-Міського району за 2012 рік на-
дійшло фінансових ресурсів у сумі 74201,7 тис. грн., або 99,8% від плану, у тому 
числі до загального фонду – 73166,0 тис. грн., спеціального фонду – 1035,7 
тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2011 року доходів надійшло на 
13056,7 тис. грн. більше. Збільшення надходжень відбулося за рахунок надхо-
джень плати за землю та субвенцій з державного бюджету.

 Від власних та закріплених доходів до районного у місті бюджету надійшло 
9059,8 тис. грн. (98,1% від плану). Не виконано планові показники по:

– збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 99,3%, 

що пояснюється зменшенням кількості платників по збору за здійснення 
діяльності у сфері розваг, сплаченого фізичними особами, з 4 суб’єктів гос-
подарської діяльності до 2;

– платі за землю – 98,4%, що пояснюється несплатою окремими підприєм-
ствами району поточних платежів за 2012 рік;

– збору за місця для паркування транспортних засобів, сплаченого юридич-
ними особами, – 24,8%, що пов’язано з припиненням експлуатації майдан-
чика для паркування на вул. Купріна.

У 2012 році на проведення заходів, передбачених районним у місті бюдже-

том, виділено асигнувань у сумі 72838,7 тис. грн., у тому числі по загальному 
фонду – 68637,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 4201,7 тис. грн. В порівнянні 
з аналогічним періодом 2011 року видатків проведено на 7688,7 тис. грн. біль-
ше, що пов’язано з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, збільшен-
ням розмірів соціальних стандартів, проведенням капітальних видатків.

98,4% отриманих коштів, або 67519,0 тис. грн., спрямовано для вирішення 
питань соціальної сфери, зокрема на:

– оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери – 12223,3 
тис. грн., що на 1942,7 тис. грн. більше, ніж у 2011 році;

(Закінчення на 6 стор.)

тис. грн.
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– оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 979,9 тис. грн., що на 96,0 тис. 
грн. менше, ніж у 2011 році;

– придбання медикаментів та продуктів харчування – 80,9 тис. грн., що на 
6,8 тис. грн. більше, ніж у 2011 році;

 – трансферти населенню – 54234,9 тис. грн., що на 6708,3 тис. грн. більше, 
ніж у 2011 році.

Соціальний захист населення
На виконання Програми соціального захисту мешканців Центрально-Місь-

кого району на 2012 рік з районного у місті бюджету виділено 423,8 тис. грн., 
що на 11,6 тис. грн. більше аналогічного періоду минулого року.

 На здійснення заходів, передбачених Програмою реалізації молодіжної 
та сімейної політики у районі, з районного у місті бюджету виділено 13,0 тис. 
грн., що на 0,9 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

На виконання Програми соціального та правового захисту дітей виділено 
10,2 тис. грн., які спрямовано на забезпечення харчуванням дітей, що опини-
лися в складних життєвих обставинах, в період літніх канікул – 8,6 тис. грн., на 
проведення районного свята до Міжнародного дня захисту дітей – 1,6 тис. грн. 
В порівнянні з 2011 роком коштів виділено на 0,7 тис. грн. більше.

Фізична культура і спорт
На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту у районі виді-

лено 10,8 тис. грн., які спрямовані на проведення спортивно-масових заходів, 
що на 0,8 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

Культура
На реалізацію заходів, передбачених Програмою розвитку культури і мис-

тецтва у районі, з районного у місті бюджету виділено 4,9 тис. грн., що на 99,0 
тис. грн. менше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

Спеціальний фонд
На виконання Програми економічного і соціального розвитку району (ко-

шти бюджету розвитку), у 2012 році виділено 3273,4 тис. грн., у тому числі за 
рахунок:

– надходжень до бюджету розвитку (субвенція з обласного бюджету для 
фінансування заходів з реалізації проекту «Створення центру надання по-
слуг в режимі «єдиного вікна» у виконкомі Центрально-Міської районної 
у місті ради») – 100,0 тис. грн., які спрямовані на проведення капітального 
ремонту І поверху приміщень виконкому;

– коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку – 3173,4 
тис. грн., які спрямовано по:

 виконкому районної у місті ради 310,8 тис. грн., з них на погашення креди-
торської заборгованості, що виникла на початок року – 4,7 тис. грн.;

управлінню праці та соціального захисту населення 442,7 тис. грн., з них на 

погашення кредиторської заборгованості – 319,7 тис. грн.;
відділу освіти виконкому районної у місті ради 2419,9 тис. грн., які спрямо-

вані на проведення капітального ремонту глядацьких трибун та асфальтування 
в КПЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа № 3» (стадіон «Спартак»).

 Відповідно до ст. 118 Бюджетного кодексу України фінансовий відділ ви-
конкому Центрально-Міської районної у місті ради повідомляє, що згідно з 
затвердженим графіком у 2012 році проводилися перевірки в бюджетних уста-
новах району, які фінансуються з міського та районного у місті бюджетів. У ході 
проведених перевірок розглядалися питання використання бюджетних коштів 
на харчування, заробітну плату, енергоносії, надання пільг, житлових субсидій, 
допомог, відпрацювання робочого часу, наповнення груп та гуртків в дитячих 
позашкільних навчальних закладах та інші.

В ході здійснення перевірок використання бюджетних коштів встановлені 
випадки безпідставного списання продуктів харчування, переплати по заро-
бітній платі, порушення трудової дисципліни. Виявлені порушення усунуті в 
повному обсязі.

 Відповідно до вимог ст. 28 Бюджетного кодексу України, 28 лютого 2013 
року о 16-00 в приміщенні Криворізького коледжу Національного авіацій-
ного університету за адресою: вул. Туполева, буд. 1 відбудеться публічне 
представлення звітів про виконання районного у місті бюджету за 2012 рік. 
Для участі в обговоренні даного питання запрошуються представники засо-
бів масової інформації та громадськості.

Легалізація найманої праці як соціальний захист населення!
Легалізація найманої праці, підвищення рівня оплати праці, а також проведення роз’яснювальної роботи як з роботодавця-

ми, так і з громадянами щодо наслідків виплати заробітної плати у «конверті», є пріоритетним напрямком в роботі районної 
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, яка активно діє в Саксаганському районі.

І це цілком закономірно, адже люди, перед якими постає 
проблема працевлаштування, мають пам’ятати, що неоформ-
лений у встановлений законом термін відповідний трудовий 
договір є грубим нехтуванням законодавства про працю. Так, 
нелегальні трудові відносини найчастіше виявляються у сфері 
малого та середнього бізнесу, а саме: у сфері торгівлі, надання 
побутових послуг та громадського харчування.

 Наймані працівники не завжди розуміють, що погоджую-
чись на такі умови, позбавляють себе соціального захисту сьо-
годні й можливості отримання гідної пенсії у майбутньому. Такі 
працівники є незахищеними від незаконного звільнення, не 
мають ніяких гарантій на безпечні умови праці, гарантованого 
права на відпочинок. Окрім того, праця без оформлення трудо-
вих відносин не дає права на такі виплати, як: по тимчасовій 
втраті працездатності та допомоги по безробіттю.

 Працівники без оформлення – це нестабільність роботи і са-
мого суб’єкта господарювання, оскільки трудові відносини ро-
ботодавця та найманого працівника не мають ніякої юридичної 
сили. Отже, працівник у будь-який час може припинити роботу і 
у роботодавця постане проблема у його заміщенні.

 З початку 2013 року вищевказаною робочою групою об-
стежено 65 об’єктів бізнесу, розташованих на території Сакса-
ганського району. Позитивним результатом діяльності робочої 
групи є виконання роботодавцями рекомендацій посадових 
осіб, задіяних у рейдах. Врахувавши зауваження, суб’єкти гос-
подарювання усунули виявлені порушення шляхом укладання з 
найманими працівниками 79 трудових договорів.

 Наприклад, під час чергового рейду виявлено неоформле-
них працівників у кіоску «Квіти», що на вулиці Тинка. Як резуль-
тат проведеної роботи зареєстровано два трудових договори.

 Також суб’єкту господарювання на оптовому складі іграшок, 
що на вулиці Телевізійній, під час рейдів неодноразово надава-
лись рекомендації щодо працевлаштування працівників. Ігно-

рування суб’єктом господарювання рекомендацій призвело до 
вжиття наступних заходів: лист до прокуратури Саксаганського 
району м. Кривого Рогу та до відділу з питань додержання зако-
нодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-право-
вих актів у м. Кривому Розі Територіальної державної інспекції 
з питань праці у Дніпропетровській області, включення до за-
гальноміського реєстру порушників чинного законодавства про 
працю та рейд спільно з ТРК «Рудана».

 Ще одним позитивним показником роботи районної групи 
є тенденція зменшення виявлених незаконних трудових відно-
син. Порівняно з 2011 роком кількість випадків використання 
нелегальної праці зменшено майже вдвічі.

 Також хочеться наголосити, що суб’єкти господарювання, які 
відмовляються усувати порушення, запрошуються на щомісячні 
засідання районної робочої групи, а у подальшому такі поруш-
ники зазначаються у листах, які направляються до прокуратури 
Саксаганського району м. Кривого Рогу та до відділу з питань 
додержання законодавства про працю, зайнятість та інших 
нормативно-правових актів у м. Кривому Розі Територіальної 
державної інспекції з питань праці у Дніпропетровській області.

 Окрім цього, нагадуємо, якщо ви маєте інформацію про по-
рушення прав громадян щодо фактів використання праці най-
маних працівників без укладання трудових договорів між ро-
ботодавцями та громадянами, а також фактів виплати зарплати 
у «конверті», звертайтеся за телефоном довіри: 64-30-52, або 
особисто до управління праці та соціального захисту населення 
виконкому Саксаганської районної у місті ради (вул. Софії Пе-
ровської, 16а, каб. 103, 108).

Шановні роботодавці! Не чекайте проведення рейду, своєчасно 
укладайте трудові договори зі своїми працівниками та виплачуйте 
легальну заробітну плату. Пам’ятайте, що виплата заробітної плати у 
«конверті», ухилення від сплати податків тягне за собою фінансову, 
адміністративну та кримінальну відповідальність!

Управління праці та соціального захисту населення виконкому  Саксаганської райради.

Виконком Центрально-Міської районної у місті ради 
повідомляє

3 березня 2013 року відбудуться проміжні вибори депутатів Дніпропетровської 
обласної ради в одномандатних мажоритарних виборчих округах №№2, 4, 23, 26, 
32, 63. Територія Центрально-Міського району входить до меж виборчого округу №4.

Голосування у день виборів проводиться з 8.00 до 22.00.
Право голосу на виборах депутата Дніпропетровської обласної ради мають гро-

мадяни України, які належать до відповідної територіальної громади у межах області 
та яким на день проведення виборів виповнилось 18 років.

Не мають права голосу на місцевих виборах: військовослужбовці строкової 
служби; громадяни України, які проживають за кордоном; особи, визнані судом неді-
єздатними; громадяни України, які перебувають у місцях позбавлення волі; громадя-
ни України, місце проживання яких не зареєстровано.

Також звертаємо вашу увагу, що на вищезазначених виборах не передбачено 
тимчасову зміну місця голосування, тому члени дільничних виборчих комісій будуть 
голосувати за місцем реєстрації, крім спеціальних виборчих дільниць.

На виборчих дільницях після 16 лютого 2013 року будуть знаходитись попередні 
списки виборців, з якими ви маєте право ознайомитися і перевірити правильність 
своїх даних. У разі виявлення факту невключення або помилок у списках ви можете 
звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до відділу ведення 
Державного реєстру виборців виконкому Центрально-Міської районної у місті ради 
із заявою, не пізніше як за три дні до дня виборів.

Виборці, які за станом здоров’я не можуть прибути до приміщення для голосу-
вання звичайної дільничної виборчої комісії, мають право звернутись до дільничної 
виборчої комісії з письмовою заявою про надання можливості проголосувати за 
межами приміщення для голосування. Власноручно підписана виборцем заява може 
бути подана до дільничної виборчої комісії особисто або через інших осіб до 12 
години останньої суботи перед днем виборів.

Запрошуємо всіх до тісної співпраці, адже лише з вашою допомогою, шановні 
мешканці району, ми зможемо забезпечити правильність складання списків ви-
борців і, як наслідок, забезпечити ваше, гарантоване Конституцією України, право 
обирати.

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконкому Центрально-Міської ра-
йонної у місті ради знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леніна, буд. 27, каб. 
416. При собі необхідно мати паспорт. За телефонами (0564)90-08-04 або (0564)90-
85-35 ви маєте змогу отримати консультацію.

З метою здійснення перевірки додержання вимог земельного законодавства при 
користуванні індивідуальними гаражами (сараями), які встановлені на прибудинко-
вих територіях багатоповерхових будинків, згідно з рішенням Криворізької міської 
ради від 27.07.2011 № 514 «Про затвердження Положення про самоврядний конт-
роль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі», виконком Централь-
но-Міської районної у місті ради звертається до власників індивідуальних гаражів 
(сараїв) з проханням надати у десятиденний термін до виконкому районної у місті 
ради (вул. Леніна, 27, каб. 406, з 8.30 до 17.00, 92-59-29) дозвільні документи на 
забудову гаража (сараю) або право власності на гараж (сарай) та документи, що під-
тверджують право фактичного користування земельною ділянкою.

У разі ненадання вами вищезазначеної інформації, виконком районної у міс-
ті ради повинен буде звернутися до Державної інспекції сільського господарства 
у Дніпропетровській області, якій надані функції контролю за додержанням вимог 
земельного законодавства, щодо визначення законності розташування вказаного 
об’єкта на даній земельній ділянці та повідомити правоохоронні органи.

Виконком Інгулецької районної у 
місті ради оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади посадової осо-
би місцевого самоврядування: головно-
го спеціаліста відділу у справах сім’ї та 
молоді.

Вимоги до претендента: громадянство 
України; повна вища освіта відповідного 
професійного спрямування (бажано фі-
лологічне) за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра або спеціаліста. Стаж ро-
боти за фахом на службі в органах міс-
цевого самоврядування або державній 
службі на посаді провідного спеціаліста 
не менше 1 року чи стаж роботи за фа-
хом в інших сферах управління не мен-
ше 3 років. Вільне володіння державною 
мовою, знання основних програм роботи 
на комп’ютері, володіння організатор-
ськими здібностями, комунікабельність, 
ініціативність.

Складається письмовий іспит.
Заяви на участь у конкурсі прийма-

ються протягом 30 днів з дня опубліку-
вання оголошення за адресою: 50026,  
м. Кривий Ріг, пл.60-річчя СРСР, буд. 1, 
кімн. 415. Довідки за телефонами: 21-10-
24; 21-12-20.

Виконком Дзержинської районної 
у місті ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади головного 
спеціаліста з питань виховної роботи 
відділу освіти.

Вимоги до претендентів: громадян-
ство України; повна вища освіта відпо-
відного професійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магі-
стра, спеціаліста, вільне володіння дер-
жавною мовою, знання основних про-
грам роботи на комп’ютері, стаж роботи 
на службі в органах місцевого самовря-
дування або державній службі на посаді 
провідного спеціаліста не менше 1 року 
чи стаж роботи за фахом в інших сферах 
управління не менше 3 років.

Заяви до конкурсної комісії прийма-
ються протягом 30 днів з дня опубліку-
вання оголошення за адресою: 50069,  
м. Кривий Ріг, пр. Миру, 42, каб. 37.

За додатковою інформацією звер-
татися за телефонами: 90-67-88 (відділ 
кадрів), 90-75-49 (відділ освіти).

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 31 січня 2013 року №190/5 «Про проведення конкурсу з відбору адвока-
тів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги» та з метою належної організації проведення третього 
конкурсу 25 лютого 2013 року об 11.00 буде проведено виїзний семінар за участю представників Дніпропетровського облас-
ного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, 
Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з питань формування системи безоплатної 
вторинної правової допомоги в Україні та організації проведення третього конкурсу з відбору адвокатів для надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги. Виїзний семінар відбудеться в приміщенні ДВНЗ «Криворізький національний університет» за 
адресою: 50027, м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11.

Криворізьке міське управління юстиції.

Інформація про продаж на аукціоні  
за методом зниження ціни об’єктів комунальної 
власності міста

1. Назва об’єкта: будівля з інфраструктурою.
Адреса: 53032, Криворізький район, с. Вільне, 

вул. Калініна, буд. 65.
Балансоутримувач: управління комунальної 

власності міста, код за ЄДРПОУ 25522449, 50101, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1.

Відомості про об’єкт: нежитлова будівля «А-1» 
загальною площею 397,0 кв.м, з інфраструктурою: 
ворота №1 – 11,4 кв.м, огорожа №2 – 700 кв.м, 
ворота №3 – 11,2 кв.м, хвіртка №4 – 1,50 кв.м, ви-
мощення І – 767,4 кв.м.

Відомості про земельну ділянку: площа 0,7388 
га; кадастровий номер 1211881300:02:001:0002.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 485 392 грн.
ПДВ: 97 078 грн. 40 коп.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ:  

582 470 грн. 40 коп.
Умови аукціону: подальше використання об’єкта 

приватизації покупець вирішує самостійно;  утри-
мувати об’єкт приватизації та прилеглу територію 
у належному технічному та санітарному стані, в 
разі необхідності виконувати капітальні та поточні 
ремонти;  питання впорядкування земельних від-
носин покупець вирішує самостійно, згідно з чин-
ним законодавством, після набуття права власності 
на об’єкт;  об’єкт приватизації не відчужується або 
не здається в оренду без збереження зобов’язань, 
на яких він був придбаний протягом післяпри-
ватизаційного періоду; забезпечити зберігання 
інженерних комунікацій, укладати договори з екс-
плуатаційними організаціями на їх обслуговування 
та надавати доступ експлуатаційним організаціям 
до інженерних комунікацій;  покупець відшкодо-
вує витрати на підготовку об’єкта до приватизації у 
розмірі: 3 762 грн. 30 коп.

 Сума застави: 58 247 грн.
 2. Назва об’єкта: приміщення.
 Адреса: 50074, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, буд. 

29в, прим. 2.
 Балансоутримувач: управління комунальної 

власності міста, код за ЄДРПОУ 25522449, 50101, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1.

 Відомості про об’єкт: нежиле приміщення, вбу-
доване в другий поверх нежитлової будівлі з місцями 
загального користування на І та ІІ поверхах, загаль-
ною площею 388,4 кв.м, у тому числі місця загального 
користування загальною площею 63,2 кв.м.

 Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 540 820 грн.
 ПДВ: 108 164 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ:  

648 984 грн.
Умови аукціону: подальше використання об’єкта 

приватизації покупець вирішує самостійно;  утри-
мувати об’єкт приватизації та прилеглу територію у 
належному технічному та санітарному стані, в разі 
необхідності виконувати капітальні та поточні ре-
монти;  питання впорядкування земельних відно-
син покупець вирішує самостійно, згідно з чинним 
законодавством, після набуття права власності на 
об’єкт;  об’єкт приватизації не відчужується або не 
здається в оренду без збереження зобов’язань, на 
яких він був придбаний протягом післяприватизацій-
ного періоду;  забезпечити зберігання інженерних 
комунікацій, укладати договори з експлуатаційними 
організаціями на їх обслуговування та надавати до-
ступ експлуатаційним організаціям до інженерних 
комунікацій;  зберігати умови діючого договору орен-
ди;  покупець відшкодовує витрати на підготовку 
об’єкта до приватизації у розмірі: 2 377 грн. 57 коп.

 Сума застави: 64 898 грн. 40 коп.
 3. Назва об’єкта: приміщення.
 Адреса: 50074, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, буд.29в, 

прим. 17а.
Балансоутримувач: управління комунальної 

власності міста, код за ЄДРПОУ 25522449, 50101, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1.

Відомості про об’єкт: нежиле приміщення, 
вбудоване в перший поверх нежитлової будівлі, 
загальною площею 12,9 кв.м, у тому числі місця за-
гального користування загальною площею 2,8 кв.м.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 19 872 грн.
ПДВ: 3 974 грн. 40 коп.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ:  

23 846 грн. 40 коп.
Умови аукціону: подальше використання об’єкта 

приватизації покупець вирішує самостійно;  утри-
мувати об’єкт приватизації та прилеглу територію 
у належному технічному та санітарному стані, в 
разі необхідності виконувати капітальні та поточні 
ремонти;  питання впорядкування земельних від-
носин покупець вирішує самостійно, згідно з чин-
ним законодавством, після набуття права власності 
на об’єкт;  об’єкт приватизації не відчужується або 
не здається в оренду без збереження зобов’язань, 
на яких він був придбаний протягом післяпри-
ватизаційного періоду;  забезпечити зберігання 
інженерних комунікацій, укладати договори з екс-
плуатаційними організаціями на їх обслуговування 
та надавати доступ експлуатаційним організаціям 
до інженерних комунікацій;  покупець відшкодо-
вує витрати на підготовку об’єкта до приватизації у 
розмірі: 1 611 грн. 23 коп.

Сума застави: 2 384 грн. 64 коп.
4. Назва об’єкта: приміщення.
Адреса: 50074, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, буд. 29в, 

прим. 18.
Балансоутримувач: управління комунальної 

власності міста, код за ЄДРПОУ 25522449, 50101, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1.

Відомості про об’єкт: нежиле приміщення, вбу-
доване в третій поверх нежитлової будівлі з місця-
ми загального користування на І, ІІ та ІІІ поверхах, 
загальною площею 18,5 кв.м, у тому числі місця за-
гального користування загальною площею 5,6 кв.м.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 24 205 грн.
ПДВ: 4 841 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ:  

29 046 грн.
Умови аукціону: подальше використання об’єкта 

приватизації покупець вирішує самостійно;  утри-
мувати об’єкт приватизації та прилеглу територію у 
належному технічному та санітарному стані, в разі 
необхідності виконувати капітальні та поточні ре-
монти;  питання впорядкування земельних відносин 
покупець вирішує самостійно, згідно з чинним зако-
нодавством, після набуття права власності на об’єкт;  
об’єкт приватизації не відчужується або не здається в 
оренду без збереження зобов’язань, на яких він був 
придбаний протягом післяприватизаційного періо-
ду;  забезпечити зберігання інженерних комунікацій, 
укладати договори з експлуатаційними організаціями 
на їх обслуговування та надавати доступ експлуата-
ційним організаціям до інженерних комунікацій;  
покупець відшкодовує витрати на підготовку 
об’єкта до приватизації у розмірі: 1 635 грн. 09 коп.

Сума застави: 2 904 грн. 60 коп.
5. Назва об’єкта: приміщення.
Адреса: 50074, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, буд. 29в, 

прим. 19.
 Балансоутримувач: управління комунальної 

власності міста, код за ЄДРПОУ 25522449, 50101, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1.

 Відомості про об’єкт: нежиле приміщення, вбу-
доване в третій поверх нежитлової будівлі з місця-
ми загального користування на І, ІІ та ІІІ поверхах, 
загальною площею 31,8 кв.м, у тому числі місця за-
гального користування загальною площею 9,7 кв.м.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 41 597 грн.
ПДВ: 8 319 грн. 40 коп.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ:  

49 916 грн. 40 коп.
Умови аукціону: подальше використання об’єкта 

приватизації покупець вирішує самостійно;  утри-
мувати об’єкт приватизації та прилеглу територію 
у належному технічному та санітарному стані, в разі 
необхідності виконувати капітальні та поточні ре-
монти;  питання впорядкування земельних відносин 
покупець вирішує самостійно, згідно з чинним зако-
нодавством, після набуття права власності на об’єкт;  
об’єкт приватизації не відчужується або не здається в 
оренду без збереження зобов’язань, на яких він був 
придбаний протягом післяприватизаційного періо-
ду;  забезпечити зберігання інженерних комунікацій, 
укладати договори з експлуатаційними організаціями 
на їх обслуговування та надавати доступ експлуа-
таційним організаціям до інженерних комуніка-
цій;  покупець відшкодовує витрати на підготовку 
об’єкта до приватизації у розмірі: 1 671 грн. 76 коп.

Сума застави: 4 991 грн. 64 коп.
ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ:

Заяви приймаються в управлінні комунальної власності міста за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. 
Радянська, 1, кімната № 243, щоденно, крім суботи та неділі. Тел.: 74-75-79, 74-16-30. Місце проведення 
аукціону: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1. Дата проведення аукціону: 20 днів від дати публікації в газеті 
«Червоний гірник». Кінцевий термін прийняття заяв: за 3 дні до дня проведення аукціону. Реєстраційний внесок: 
17 грн. Час проведення аукціону: 14.00.  Плата за реєстрацію заяви та плата за об’єкт приватизації вносяться на: 
р.п/к 37183001007657 в банку ГУДКУ у Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ, МФО 805012, ідентифі-
каційний код 25522449. Сума застави вноситься на: р. № 37329003007657 в банку ГУДКУ у Дніпропетровській 
області, м. Дніпропетровськ, МФО 805012, ідентифікаційний код 25522449. Одержувач: управління кому-
нальної власності міста виконкому міської ради. У випадку відмови переможця аукціону (покупця) від 
підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, сума застави йому не повертається та 
він позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі 
дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 74-75-79, 74-16-30.

Управління комунальної власності міста виконкому міськради.

Оголошення
(Закінчення. Початок на 5 стор.)
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Шановні мешканці Жовтневого району!
У Жовтневому районі склалася складна ситуація з розрахунками населення за спожиті житло-

во-комунальні послуги. Станом на 01.02.2013 мешканці району мають заборгованість у розмірі 
125,1 млн. грн., що становить 23,2% від загального боргу по місту (538,7 млн. грн.).

У порівнянні з початком опалювального сезону 2012-2013 років заборгованість уже збільши-
лась на 17,1 млн. грн., а у порівнянні з минулим місяцем – на 7,8 млн. грн.

Виконкомом Жовтневої районної у місті ради постійно проводиться роз’яснювальна робота з 
трудовими колективами підприємств, установ, організацій та сходи з мешканцями району щодо 
своєчасної сплати за спожиті комунальні послуги.

Державною виконавчою службою разом з представниками виконкому та підприємствами – 
надавачами послуг 2 рази на тиждень проводяться рейди щодо виконання рішення суду по 
стягненню заборгованості за спожиті комунальні послуги. Так, у 2012 році було проведено 94 
рейди за 2052 адресами, в ході яких: описано майно 40 боржників, на суму 152,5 тис. грн. За-
вдяки вжитим заходам, населення району погасило заборгованість перед комунальними підпри-
ємствами у сумі 5,0 млн. грн. Продовжується ця робота і в 2013 році. В січні проведено 5 рейдів 
за 71 адресою, населенням району за спожиті комунальні послуги повернуто заборгованість у сумі 
670 тис. грн.  Шановні мешканці Жовтневого району! Щоб у кожному будинку було тепло, холодна та 
гаряча вода, необхідно своєчасно розраховуватися за спожиті житлово-комунальні послуги. Лише від 
вашої сплати залежить, як якісно комунальні підприємства нададуть вам свої послуги.

Виконком Жовтневої районної у місті ради

Шановні мешканці Жовтневого району!
На виконання Постанови від 11 березня 2011 року № 238 «Про Єдиний державний реєстр гро-

мадян, які потребують поліпшення житлових умов», громадською комісією з житлових питань про-
водиться перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі Жовтневої 
районної у місті ради, з метою формування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов.

Для перереєстрації громадянам необхідно звернутись до 01.04.2013 до виконкому Жовтне-
вої районної у місті ради (вул. Шурупова, 2, зупинка «КРЕС») в каб. 106, тел. 50-35-80; графік 
прийому: понеділок, вівторок, 10.00-16.30; перерва з 12.30 до 13.00.

Необхідно надати наступні документи: Довідка про склад сім’ї та реєстрацію. Копія паспорта 
та ідентифікаційного номера (на всіх членів сім’ї, хто перебуває на квартирному обліку). Довідка 
з місця роботи (на всіх повнолітніх членів сім’ї, які перебувають на квартирному обліку). Доку-
мент, що підтверджує пільгу черговика. Громадяни, які не перереєструються до 01.04.2013, не 
будуть включені до Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Секретар громадської комісії з житлових питань
Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради оголошує конкурс на заміщення ва-

кантної посади головного спеціаліста відділу економіки та промисловості виконкому район-
ної у місті ради. Вимоги до кандидатів: громадянство України; володіння державною мовою; 
знання основних принципів роботи на комп'ютері та відповідних програмних засобів; повна ви-
ща освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі або в органах місцевого самоврядування 
на посаді провідного спеціаліста не менш 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не 
менш 3 років. Документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії протягом 30 
календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Докладніше ознайомитись з інформацією щодо переліку документів, основних функціональ-
них обов'язків, розміру та умов оплати праці, можна у виконкомі Тернівської районної у місті 
ради (вул. Короленка, б. 1 А, каб. 303). Контактний телефон: 35-00-26.

До уваги жителів міста!
19 березня 2013 року о 15.00 у приміщенні муніципального центру послуг м. Кривого Рогу 

за адресою: пл. Радянська, 1 відбудеться публічне представлення звітів про витрачання коштів 
міського бюджету головними розпорядниками у 2012 році.

Шановні мешканці 
Тернівського району!

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

Адміністрація КП «ЖЕО № 14».

ООО «Мега-Маркет» 
реализует следующее 
оборудование:

Наименование Кол-во Сумма с НДС
Торговый прилавок 2 м 1 720,00
Торговый прилавок 4 м 1 360,00
Всего: 1080,00

По вопросам приобретения обращать-
ся по тел. 409-57-51.

Администрация.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  
Дніпрообленерго» повідомляють,  що для проведення ре-
монтних робіт в період з 4.03.2013р. по 7.03.2013р.   можливі 
тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:

Грабовського,  1-9; 4,  Болгарська, 31-57,  52-72,  5-27, 43, 8-24, 28, 34-50,   Беринга,  2-28, 1-41,   
Халтуріна,  8,  89-135,  пр.К.Маркса, 99-107;  97а; 168-176;   вул.Дунайська, 58а, 74-96;  77-101;  
вул.Гулака- Артемовського,  Ентузіастів,  1-29;  1а;  86-146;  М.Ходича, 37-57;  37а;  39а;   Дежньо-
ва,   1-19;  2-18;  Дунайська,  103-139;  98-134;  Шаповалова, 2-18, 1-11;  Черняховського, 198,  
Алексєєнка,  1-39;  4-52,  51/1;  51/2;  51/3;  69;  72,  41-65;  56-70,  50,  Братиславська,  2-74;  3-63. 
Ливарна, 47-51;  Січнева,  1-15;  19;  23;  27-41;  2-64,   Танкістів,  4;  6;  13-49;  53-69;  Урицького, 
73,  Щербака,  Сальська,  Совхозна,  Серафимовича 14,  2-38, 40, 42,  Вернадського 1-59, 6-44, 
46-64, 68-90,  Тамбовська 42-44, 2, 31/3, 4, 1-29, 2-40,  Лепешинської 64, 66, 66а, 68, 37-55, 2-62, 
1-35,  Гуцульська 1-19, 2-18,  Обнорського 56-64, 70, 2-4, 4а,  Тюменська 7/3, 5/1,  1-7, 7/1, 7/2, 2-8, 
8а,  Жигулівська 42-48,  44а,  1-21, 2-40,  Теміртауська 2-24, 1-25,  Володимирівська 6,  КПГМЛ № 
37 (учбовий корпус,  полігон,  майстерня),  вул. Бикова 18,  вул. Балакіна 1,  Ульянівська, 1; 2; 3; 4,  
Обнорського, 1-9; 6-52, Володимирівська, 156; 160; 162а; 184а; 129-145; 162-180; 137а; 139а; 
141а; 141б-145а;  Попова, 107-131а; 118-136; 137,  Разенкова, 87-111; 82-100,  Комунарна, 
117б-137; 106-128; 128а,  Сільськогосподарська, 131-159, 148-178;  146,  Софіївська, 81,  Про-
скурівська, 25-51; 36-64; 38а-62а, 31а; 39б; 53а,  Койнаша, 2; 4; 14а,  Колійна, 54-58,  Сковороди, 
1-21,  Цандера, 1-9; 10-16,  Мусоргського, 9, 11, 13.

Просимо  вибачення  за викликані незручності.

Київський національний університет 
технологій та дизайну (КНУТД)
на базі Криворізького Міжрегіонального центру 

професійної перепідготовки кадрів
оголошує набір студентів на 2013-2014 

навчальний рік за напрямом:
 Швейні вироби (інженер, технолог-конструктор; 
модельєр-конструктор швейного виробництва).

КП ДОР 
«Криворізьке БТІ» 

доводить до відома 
мешканців міста,

що підприємство виконує 
роботи з інвентаризації 

та експертної оцінки 
нерухомого майна фізичним 

та юридичним особам за 
адресою: м. Кривий Ріг, вул. 

Димитрова, 34.

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН 493-08-07.

№ 169. Дачу в р-не Марьяновки, пос. 
Авангард: 6 сот., 2-эт. домик, хозпострой-
ки, деревья, кустарник, вода по графику. 
Тел. 067-2802868, 26-67-72.

№ 195. Дачу в СТ «Надежда» (р-н Дол-
гинцево): 4 сот., кирпичный домик, вода и 
свет по счетчику. Тел. 067-7850046.

№ 196. Участок 720 кв.м по ул. Малоар-
хангельской, 70-А (Долгинцево): фунда-
мент с цоколем 12х12, готова выгребная 
яма, свет, газ, вода, есть кадастровый но-
мер. Тел. 063-3323659.

№ 215. Или сдаю в аренду дачу по Ни-
колаевскому шоссе: 6 сот., домик, полив 
по графику, ухоженная. Тел. 097-5940760, 
64-32-22.

№ 138. Помещение общ. пл. 69 кв.м. 
под магазин, офис в центре Соцгорода, 
выведенное с жилого фонда. Тел. 401-04-
17, 050-3213250.

№ 197. Ксерокс А-3; мебель для канц-
товаров черную; метал. подставку под ТВ; 
стекла толстые б/у, большие, дешево. Тел. 
067-5998506, 53-33-90.

№ 183. 2 кровати полуторные, поли-
рованные, темные, пр-во Румынии, б/у, 
перины – 2 шт., полуторные, новые. Тел. 
64-28-33.

№ 171. КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ на 
НКГОКе (ПОД ТРУБОЙ). ЕСТЬ СВЕТ, 
ЯМА, ЭСТАКАДА В КООПЕРАТИВЕ. Тел. 
098-5642732.

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

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

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

№ 198. ООО «Пресса-М» прода-
ет торговые киоски от 10000 грн. 
Контактный телефон 067-5834043.

№ 195. Очень дорого! Цена договор-
ная. Старинные награды, знаки, доку-
менты на них. Кинокамеру «Красно-
горск-3», объективы, фотоаппараты, 
монеты, иконы, фарфоровые статуэт-
ки, картины, часы, статуэтки, военную 
форму до 1960 г., знамена, столовое 
серебро, корал. бусы, старин. кни-
ги, мебель, люстры, бивни мамонта, 
моржа, кашалота (изделия), ТВ, радио 
до 1955 г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-
17-42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 196. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
– 500 грн., «Горизонт» – 350 грн., «Ле-
нинград» – 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., «Калейнар-3» – 
300 грн., «Вега-28» – 300 грн., «Гели-
ос-40» – 300 грн., «Юпитер» (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, іно-
марку, «Славуту», «Таврію», мікроавтобус. 
Дорого. Тел. 50-22-74, 067-9209037.

№ 124. ПОСТІЙНО КУПУЄМО МЕД. 
РОЗРАХУНОК ВІДРАЗУ. Тел. 067-9210634, 
067-9243057, 066-8271468.

№ 199. Посвідчення учасника бойових 
дій АБ № 167773 на ім’я Проценка Олек-
сандра Георгійовича, вважати недійсним.

№ 200. Посвідчення учасника ліквіда-
ції наслідків аварії на ЧАЕС у 1987 р. серія 
А № 237102, видане 18.04.1993 р. на ім’я 
Косяка Віктора Анатолійовича, вважати 
недійсним.

№ 201. Посвідчення учасника бойових 
дій АБ № 169990, видане Інгулецьким ра-
йонним військовим комісаріатом Дніпро-
петровської обл. 12.02.2003 р. на ім’я Лав-
роненка Миколи Борисовича, вважати 
недійсним.

№ 202. Пенсійне свідоцтво, видане До-
вгинцівським Пенсійним фондом в 2001 
р. на ім’я Дем’яненко Любові Василівни, 
вважати недійсним.

№ 213. Посвідчення АЕ 016786, видане 
4.05.2011 р. виконкомом Жовтневої ра-
йонної у місті ради на ім’я Гуніна Кирила 
Володимировича, вважати недійсним.

№ 203. Студентський квиток, виданий 
Політехнічним коледжем ДВНЗ «КНУ» 1 
вересня 2011 р. на ім’я Баринової Ганни 
Валеріївни, вважати недійсним.

№ 204. Атестат, виданий КЗОШ № 72 
12.05.2006 р. на ім’я Дмитренко Катерини 
Валентинівни, вважати недійсним.

№ 205. Додаток до диплому № 178088, 
виданий ПТУ № 8 15 травня 2000 р. на ім’я 
Сімонової Наталі Володимирівни, вважа-
ти недійсним.

№ 206. Паспорт АМ 237982, виданий 
Центрально-Міським РВ Криворізького 
МУ УМВС України в Дніпропетровській 
обл. 15.03.2001 р. на ім’я Геращенка Ан-
дрія Миколайовича, вважати недійсним.

№ 217. Свідоцтво про право власнос-
ті на кв. № 93, буд. № 11 на мкрн. Соняч-
ний на ім’я Ткаченка Миколи Павловича, 
Ткаченко Катерини Іванівни, видане згід-
но з розпорядженням УЖКГ № 5411 від 
1.10.1993 р., вважати недійсним.

№ 218. Свідоцтво про право власності 

на кв. № 6, буд. № 25 на мкрн. Сонячний 
на ім’я Рябко Тетяни Миколаївни, Рябка 
Анатолія Івановича, Рябко Олени Анато-
ліївни, видане згідно з розпорядженням 
УЖКГ від 29.06.1994 р. № С-3172, вважати 
недійсним.

№ 219. Посвідчення № 036351, видане 
виконкомом Центрально-Міської район-
ної у місті ради 19 червня 2012 р. на ім’я 
Соломухи Олександра Олександровича, 
вважати недійсним.

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

№ 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.

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

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

№ 184. Изготовление металлоизде-
лий промышленного, строительного, 
бытового назначения. Мех. обработка. 
Антикоррозиостойкие и химически 
стойкие покрытия. Тел. 401-04-17, 050-
3213250.

№ 139. Изготовим ворота въездные 
(в т.ч. откатные), ограждения, решет-
ки, двери с накладками МДФ, предметы 
интерьера (кровати, каминные наборы 
и др.). Горячая ковка. Арки и двери 
межкомнатные под любой размер. Тел. 
401-04-17, 050-3213250.

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

№ 1665. ПЕРЕТЯЖКА и РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! НАША ФИРМА 
МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ ВЕСЬ 
СПЕКТР УСЛУГ, в КОТОРОМ НУЖДА-
ЕТСЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ! РАБОТАЕМ 
по ГОРОДУ и БЛИЗЛЕЖАЩИМ СЕ-
ЛАМ! ВЫЗОВ и ДОСТАВКА по ГОРО-
ДУ БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖДОМУ 
КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-3223562, 401-
39-01. Звоните, не пожалеете!

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! ШКА-
ФЫ-КУПЕ; КУХНИ; ДЕТСКИЕ; ПРИХО-
ЖИЕ и МНОГО ДРУГОЙ ИНТЕРЕСНОЙ 
МЕБЕЛИ. КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ! 
ЗВОНИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! Тел. 096-
8296577, 410-04-00.

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

№ 18. Врезка замков, утепление, об-
шивка дверей, балконов, лоджий пла-
стиком. Тел. 401-35-15, 098-2413969, 
65-98-52.

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

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

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

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

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки с 1.01.2013 по 31.12.2013. 
Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 098-
0421494.

№ 208. Школа кроя и шитья. Поиск: 
kroyka.nabis.info

№ 157. Требуется водитель на 203 
маршрут. Тел.: 096-527-08-81.

Срочно требуется на работу мастер (ин-
валид) по крою и шитью. Глубоко порядоч-
ная, со стажем работы 8 лет. Ул. Тухачевско-
го, 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: предприятие. 3. Секре-
тарь руководителя (делопроизв., ПК). 
4. Радиомеханик по ремонту цвет. ТВ. 
5. Электрогазосварщик. 6. Электромон-
тер. 7. Машинист холодильного обо-
рудования. 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.

№ 209. Прошу вернуть за вознаграж-
дение, утерянные 14.02.2013 г. в районе 
магазина «Восход», документы на имя 
Якубовского В.Б. Тел. 097-4491126, 067-
7794897.

№ 214. Повідомлення Банщікову Воло-
димиру Анатолійовичу, ІПН 3114421515, 
зареєстрований за адресою: м. Кривий 
Ріг, вул. Революційна, 24, кв. 46. Згід-
но з ухвалою від 25.01.2013 р., справа 
№ 408/7913/12 щодо проведення повтор-
ної автотехнічної експертизи транспорт-
ного засобу МАЗ 437041-262 СПГ, держав-
ний номер АЕ 5311ЕХ, яка відбудеться 28 
лютого 2013 р. о 9.00 за адресою: м. Кри-
вий Ріг, вул. Постишева, 1.

№ 210. До відома суміжних землевлас-
ників і землекористувачів. 4.03.2013 р. 
о 10.00 будуть виконуватись роботи по 
встановленню меж земельної ділянки 
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Троянд, 8. 
Збір відбудеться біля домоволодіння № 8 
по вул. Троянд. Заперечення та претензії 
щодо меж земельної ділянки надаються в 
усній або письмовій формах.

№ 211. До відома суміжних землевлас-
ників і землекористувачів. 4.03.2013 р. 
о 10.00 будуть виконуватись роботи по 
встановленню меж земельної ділянки за 
адресою: м. Кривий Ріг, вул. Донецька, 
62. Збір відбудеться біля домоволодіння 
№ 62 по вул. Донецькій. Заперечення та 
претензії щодо меж земельної ділянки 
надаються в усній або письмовій формах.

№ 56. 28.02.2013 року об 11.00 в місько-
му центрі «Діалог» за адресою: м. Кривий 
Ріг, площа Радянська, буд. 1, відбудеться 
засідання галузевої ради підприємців з 
питань страхування, фінансового посе-
редництва, операцій біржових та з неру-
хомим майном.

№ 216. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ОФИ-
СЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРОФЕССИОНА-
ЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 067-5865108.

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

№ 116. Нужен консультант-диспетчер. 
Тел. 096-4128990.

№ 119. Работа. Помощник администра-
тора. Тел. 066-7182005.

№ 180. Требуется оператор входящих 
звонков. Доход 2500+%. Запись на собе-
седование. Тел. 095-0569218.

№ 181. Работа для активных пенсио-
неров. Оплата еженедельно. Тел. 067-
1552226.

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

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

№ 185. СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩ-
НИК РУКОВОДИТЕЛЯ. Тел. 098-7894818.

 № 194. Требуется диспетчер, охран-
ник-администратор, пн.-пт. Тел. 096-
6153620.

№ 212. Энергичные пенсионеры, 
безработные! Работа в офисе, дружный 
коллектив. Доход постоянный. Тел. 067-
5693287.

Рік гіркої втрати
і світлої пам’яті

ЛЕБІДЬ 
Миколи 
Яковича

(18.03.1935 – 
23.02.2012)

Ти був висо-
ким професіоналом своєї справи. 
Хворів, але завжди боровся за своє 
життя і був переможцем. Але на цей 
раз хвороба виявилась сильнішою за 
тебе, зупинила твоє життя, забрала 
від нас. Ніхто не зміг спасти.

Царствіє небесне і вічний спокій.
Любимо, сумуємо.

Дружина, діти, онуки.

• РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 • REKLAMA@RMINER.DP.UA • 

Загублене

Різне
Куплю

Продаю

Послуги

ООО «ЭТЕЛЬ-БУД»

Утепление стен
Ремонт межпанельных швов

Тел. (056) 443-03-53, 096-2166025.

Для вступу абітурієнтом подаються сертифікати УЦОЯО з предметів: 
українська мова та література; математика (профільний); хімія або біологія.

За інформацією звертатися за тел. (0564) 27-18-22, 050-4887878.

Косяка Віктора Анатолійовича, вважати 
недійсним.

дій АБ № 169990, видане Інгулецьким ра-
йонним військовим комісаріатом Дніпро-
петровської обл. 12.02.2003 р. на ім’я Лав-За інформацією звертатися за тел. (0564) 27-18-22, 050-4887878.За інформацією звертатися за тел. (0564) 27-18-22, 050-4887878.

Форма навчання 
заочна.

Оголошення



станом на 25.02.2013 р. 
(грн. за 100 од.)

Курси валют

СПІВПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 2 11825.00
4 103 321.00
3 2596 21.00
2 23108 6.00

номер розіграшу 1240 
виграшні номери 23.02.2013 

джек-пот 10 300 000.00

ДЖЕК ПОТ 
наступного 
розіграшу 
10 400 000 гривень

Лотерея

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

26.02.2013 27.02.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ 
ПРОГНОЗ 
по Кривому Рогу
26-27 лютого

Магнітні бурі

Калейдоскоп

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 26,328 1053,957

УкрСиббанк
809,50 26,10 1060,00
814,50 27,00 1087,00

ПриватБанк
811,00 26,30 1060,00
815,00 27,00 1090,00

Промінвест-
банк

810,60 26,40 1065,00
814,90 27,10 1087,00

Райффайзен 
Банк Аваль

810,00 26,30 1050,00
815,00 27,30 1095,00

Форум
810,00 26,30 1050,00
814,80 26,80 1082,00

Південком-
банк

811,50 26,00 1067,00
814,90 27,20 1090,00

Укрексімбанк
811,00 26,20 1060,00
813,90 26,80 1079,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

5 11 24 40 46 51 

2:00 1 1
5:00 2 2
8:00 2 2
11:00 1 1
14:00 2 1
17:00 1 1
20:00 1 1
23:00 1 1
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Погода
Ср. 27.02

 -3…-2°С +6°С
Північно-східний 
та північний, 2-5 м/сек

Чт. 28.02
  -3…-1°С +5°С
Північний та північно- 
західний, 2-4 м/сек

Анекдот про погоду
Утром синоптик со своим ас-

систентом готовят прогноз по-
годы.

Синоптик:
– Сегодня будет дождь.
Ассистент склоняется над ме-

теорологическими картами и 
снимками из космоса. Вниматель-
но изучает их, затем удивленно 
вскидывает брови и спрашивает:

– Из чего Вы это заключаете?
Синоптик:
– Очень просто: я забыл зон-

тик, помыл вчера машину и при-
глашен сегодня на шашлык!

Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №15 (21340)
Вівторок, 26 лютого 2013 року8

Відкрите питання

Поштова скринька  
потрібна передплатнику
Після завершення минулої сесії міськради міський голова 
Юрій Вілкул провів прес-конференцію, на якій, серед іншо-
го, зазначив, що за кошти обласного бюджету завершено 
обладнання багатоповерхівок Тернівського району новими 
поштовими скриньками. 

Продовження такої практи-
ки можливе й по інших районах 
міста, якщо буде необхідне для 
цього бюджетне фінансування. 
А наскільки це потрібно, свід-
чить одна з багатьох подібних 
історій.

– Я – один із передплатни-
ків «Червоного гірника», – роз-
повідає житель вул. Бикова, 18 
Ігор Козирєв. – Газета мені по-
добається, і тому хочу її читати 
вчасно, аби завжди бути поін-
формованим про різні сторони 
міського життя. Однак вдаєть-
ся це не завжди, бо частина но-
мерів кудись дівається, до мене 
не доходячи. Відтак, звернувся 
на своє 36-те відділення пошто-
вого зв’язку, аби з’ясувати ситу-
ацію з доставкою.

Тамтешній начальник не став 
виключати того, що десь недо-
працьовують і листоноші, але 
одразу поцікавився станом моєї 
поштової скриньки. Яка, чесно 
кажучи, у не дуже гарному ви-
гляді, адже встановлена тоді, 
коли був побудований і наш бу-
динок, себто більше сорока ро-
ків тому. Тож скринька розхрис-
тана і справді не може бути сут-
тєвою перепоною для зловмис-
ників, які націлились на чужий 
примірник газети. Про що я чес-
но розповів на пошті, де у відпо-
відь лишень стенули плечима – 
мовляв, чи можна чогось вима-
гати від листоноші, коли в мене 
самого така скринька, з якої 
будь-хто може поцупити газету. 
І порадили звернутися до ЖЕКу, 

який обслуговує мій бу-
динок, задля заміни скринь-
ки. Це, мовляв, інженерне об-
ладнання будинку, за стан яко-
го відповідальність несе саме 
управитель.

 Я й пішов на дільницю обслу-
говування свого КП «ЖЕО №35», 
на якій зустрівся з інженером, 
поспілкувавшись про скринь-
ки. Але й там також ситуація не 
прояснилась. Бо, як мені пояс-
нили, хоч поштові скриньки й 
входять до інженерного облад-
нання будинку, проте управи-
тель ними не займається і плату 
за їх утримання, ремонт або за-
міну з мешканців не стягує. Це, 
мовляв, турботи самого меш-
канця, який воліє зберегти влас-
ну кореспонденцію.

Ну хай я – нормальний і здо-
ровий чоловік, який здатен са-
мотужки відремонтувати двер-
цята скриньки, встановити або 
поміняти замочок на ній тощо. 
І саме так і зроблю, щоб мати 

змогу регулярно читати «Чер-
воний гірник». А як бути ста-
рим і немічним, у кого просто 
немає кому відремонтувати цю 
скриньку?

Як на мене, тут потрібен сис-
темний підхід до ситуації в ці-
лому, аби кардинально поліп-
шити стан справ по всьому міс-
ту, а не в окремо взятому під’їзді 
чи будинку. Тернівський при-
клад – це чудово, але в місті ли-
шаються мешканці ще шести 
районів, зокрема Саксагансько-
го, які також потребують уваги 
до своїх поштових скриньок.

Е. МІСЦЕВИЙ

Ювілей

100 літ в обід – ще не вечеря
– Перший рік свого навчання не скінчила, а дру-
гий і не почала, – в родинному колі згадує свою 
молодість Варвара Юхимівна Кулеба, 1913 
року народження, яка пережила і Першу світову 
війну, і революцію, і громадянську, і Велику Віт-
чизняну, та й страшне повоєнне лихоліття. 

– Не до того мені було – треба 
було на кусень хліба заробляти. 
Тож як пішла в 16 рочків на шах-
ту «Комунар» працювати, так до 

пенсії й доробила. 
Останніми роками, 
щоправда, поміж 
діточок – у дитсад-
ку працювала, а вже 
звідти зовсім пішла 
на відпочинок, ма-
ючи загалом більше 
65 трудових років.

– Бажаю вам і 
надалі залишати-
ся здоровою та при 
такому ж гуморі, – 
зауважив заступ-
ник міського голови 
Костянтин Бєліков, який прий-
шов привітати 100-річну юві-
лярку. – Тож домовляємось та-
ким чином – я, беручи приклад з 
вас, також доживаю до ста років, 
а тоді ви мене прийдете приві-
тати. Ось такий уговор з вами 

укладаємо. А допоки дозволь-
те зачитати вам вітальну адресу 
від Президента України Вікто-
ра Януковича та вручити пода-
рунок у конверті від міського го-
лови Юрія Вілкула.

А ще й квіти, квіти та квіти, 

що приємні кожній жінці, а та-
кож величезний торт із цифра-
ми «100» та численні привітан-
ня від рідних, друзів, знайомих 
та сусідів.

– Моя прабабуся – найкраща 
бабуся у світі, – хвалиться 6-річ-
на правнучка Діана Воронович, 
трохи знічуючись перед багать-
ма незнайомими людьми. – Та-
кої, як у мене, ні в кого немає.

І, звісно, усіх цікавить, як вда-
лося Варварі Юхимівні стільки 
пережити і до стількох років до-
жити.

– Та я й сама не знаю, – зни-
зує та плечима. – Просто робила 
і просто жила, тільки порошків 
там усяких чи пігулок від різних 
хвороб – ось цього мені не тре-
ба. Бо хворіти просто було ніко-
ли, та й усе життя на свіжому по-
вітрі пробула. А коли щось і при-
хопить, то ліпше травкою полі-
куюся чи молочком свіженьким. 
Так і прожила, чого й усім іншим 
бажаю – здоров’я та бадьорості.

Е. МІСЦЕВИЙ.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Посміхніться

– Ну що за дитина, казала ж, не чіпай!..

Муж на 23 февраля попросил пода-
рить себя, но я же не могу без упаков-
ки! Пришлось купить платье, туфли и 
украшения… Мне для мужа ничего не 
жалко!

***
Общаются два друга в походе:
– Серый, а зачем ты с собой 

фотогрaфию тещи берешь?
– Не понимаешь ты, Геша: грязь, 

дождь, холод... а кaк нa нее посмотрю, 
и думаю… хорошо-то здесь кaк!

***
Самое вредное для нервной 

системы – это медленный Интернет.
***

Загадайте двузначное число от 40 
до 80. Умножьте на 3. Отнимите 11. 
Прибавьте 17, разделите на 2 и закрой-
те глаза. Темно, правда?

***
Тигр – это штрих-кот.

***
Вор залезает в дом, а там – попугай.
– А Кеша все видит!
Вор накрыл полотенцем клетку, а 

попугай:
– А Кеша не я! Кеша – бульдог...

***
Настоящие мужчины на дороге не 

валяются, они всегда стараются до-
ползти до дома!
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