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Зима в місті

Наведемо лад, коли сніг на порозі
Снігопад, що розпочався минулої п’ятниці й вихідними 

продовжився, додав клопоту не тільки комунальникам, а 
й мешканцям приватних будинків та підприємцям. Що-
правда, не всім, а тільки вправним господарям, які піклу-
ються про своє обійстя та власний бізнес, переймаючись 
тим, аби люди могли до них потрапити. Причому це не 
тільки естетично-практична, а й законодавча вимога, пе-

редбачена діючими Правилами благоустрою у місті Кри-
вому Розі.

Нагадаємо, що згідно з ними суб’єкти підприємництва 
зобов’язані утримувати прилеглу до їхніх закладів тери-
торію на відстані 15 метрів чи до найближчої дороги. Тоб-
то доглядати її, прибирати та відкидати сніг. Це, зрештою, 
дуже практичний підхід, адже коли біля магазину чи пе-

рукарні снігу аж до порогу, то мало який клієнт згодиться 
борсатись у незайманому пухкому покривалі, аби зайти до 
закладу.

Хто з підприємців це усвідомив – лопату в руки і гайда 
сніг зрання відкидати, відвідувача приманюючи розчище-
ними стежками. За це й від людей подяка, і копійчина до 
каси – подвійний виграш.

Е. МІСЦЕВИЙ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g У міській раді

На сесії 
звітуватимуть
Минулої п’ятниці відбулося 
спільне засідання постійних 
комісій Криворізької міської 
ради. Його провів міський голова 
Юрій Вілкул.

На засіданні було узгоджено порядок 
денний чергової сесії міської ради, котра 
відбудеться цього тижня. Відтак, депутати 
розглянуть на її пленарному засіданні 116 
питань, що стосуються життєдіяльності 
міста. Зокрема, як повідомив Юрій Вілкул, 
будуть затверджені звіти управлінь та відді-
лів міськвиконкому щодо виконаної ними в 
минулому 2012 році роботи.

Далі народні обранці продовжили роботу 
в постійних комісіях.

Володимир СКІДАНОВ.

g Вчинок

Врятував рибалку на ставку
22 січня опівдні в Саксаганському районі на штучному 
ставку поблизу кафедрального собору провалився під лід 
рибалка похилого віку. 25-річний Михайло Бондаренко, 
який перебував неподалік, кинувся на допомогу і також 
провалився. 

Перехожі звернулися за допомо-
гою до екіпажу Державної служби 
охорони в складі інспектора Юрія 
Човгана та водія Миколи Мещані-
на. Міліціонери подали тривожний 
сигнал за телефоном 101 і намага-
лися своїми силами визволити обох 
чоловіків з крижаної пастки, про-
стягнувши трос. «Надзвичайники» 

прибули швидко, на той час молод-
ший постраждалий вибрався з опо-
лонки, зав’язав собі на нозі мотузку, 
хоробро повернувся в холодну воду 
і витягнув пенсіонера, сповіщає сек-
тор взаємодії зі ЗМІ МУ МНС.

Невдаху-риболова доставили в 
лікарню з переохолодженням 1-го 
ступеня, його рятівника також від-
правили на лікарняне ліжко, проте 
у значно легшому стані. Медично-
му персоналу довелося ховати від 

Михайла одяг, щоб він передчасно 
не вислизнув з-під їхнього нагляду, 
бо постійно переконував у своєму 
прекрасному самопочутті. Особли-
во допитливим відважний хлопець, 
мов про зовсім буденну річ, з гумо-
ром оповідав: коли вгледів борсання 
по-зимовому вдягненого чоловіка у 
воді, збагнув, що не ополоснутись 
же після спеки той туди поліз, тому 
без вагань і думок про небезпеку 
ринувся визволяти його з халепи.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. 

Михайло Бондаренко
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g Актуальна тема

Платежі – своєчасно
Минулоріч задля виправлення ситуації з оплатою боргів 
за надані житлово-комунальні послуги зроблено чимало, 
натомість ще більше потрібно зробити нинішнього року. 
На цьому наголосив заступник міського голови Олександр 
Світличний під час засідання тимчасової комісії з питань 
забезпечення своєчасних розрахунків споживачів міста за 
житлово-комунальні послуги та енергоносії. 

Він нагадав присутнім, що протягом 
2012 року питання стану розрахунків 
за спожиті енергоносії та житлово-ко-
мунальні послуги майже щомісячно 
розглядалося на засіданнях міської 
комісії та двічі – на засіданнях викон-
кому міської ради. А в листопаді було 
затверджено рішення від 14.11.2012 р. 
№318 «Про стан розрахунків спожи-
вачів міста за житлово-комунальні 
послуги та енергоносії», згідно з яким 
виконкомам районних у місті рад, ке-
рівникам підприємств – надавачів по-
слуг та відповідним службам було до-
ведено ряд завдань.

Аналіз їх виконання, здійснений 
у доповіді заступника начальника 
управління економіки виконкому 
міської ради Тетяни Підпалько, за-
свідчив, що виконкомами районних у 
місті рад в установлений термін було 
розроблено та затверджено заходи 
щодо забезпечення в 2013 році своє-
часних і в повному обсязі розрахун-
ків та скорочення заборгованості за 
житлово-комунальні послуги. Але їх 
розроблено без визначення конкрет-
них показників, направлених на по-
кращення ситуації щодо погашення 
боргів.

Незважаючи на проведену робо-
ту, яка здійснюється виконкомами 
районних у місті рад, проблема роз-
рахунків населення за житлово-ко-
мунальні послуги залишається акту-
альною. Підтвердженням тому є те, 
що борги населення залишаються зна-
чними й станом на 1 січня 2013 року 
становлять майже 504 млн. грн., при 
цьому приріст боргу за 2012 рік склав 
18,6 млн. грн., або 3,8%. А за останні 2 
місяці 2012 року, тобто за період після 
прийняття рішення, зростання боргів 
відбулося по всіх районах міста. За-
боргованість населення збільшилася 

на 51,7 млн. грн., або на 11,4%. Най-
більший приріст боргу в Центрально-
Міському – 20%, Інгулецькому – 15% 
та Дзержинському районах – 13,7%.

Відповідно до згаданого рішення ви-
конкомам районних у місті рад було 
доручено забезпечити збільшення 
кількості працівників, із заробітної 
плати яких здійснюються утримуван-
ня за спожиті житлово-комунальні 
послуги, на рівні не нижче 95%, у се-
редньому по 300 грн. на 1 працівника. 
Однак жоден із них не забезпечив ви-
конання цього пункту. При цьому чи-
сельність працівників, які здійснюють 
безготівкові розрахунки, менше від 50 
тис. осіб, що дорівнює 44% у цілому по 
місту. Найнижчий показник у Дзер-
жинському районі – 21,3% та Інгулець-
кому – 34,4%. Далі йдуть Жовтневий 
– 55,6%, Центрально-Міський – 55,8%, 
Тернівський – 53,9%, Довгинцівський – 
62,8%. Найбільший показник безготів-
кових розрахунків у Саксаганському 
районі, в якому він становить 82,4%. А 
рівень оплати за житлово-комунальні 
послуги шляхом відрахувань із заро-
бітної плати складає лише 195 грн. у се-
редньому по місту.

– Потрібно значно активізувати 
практичну роботу по збиранню пла-
тежів за житлово-комунальні послу-
ги, – підсумував зустріч О. Світлич-
ний. – При цьому великі сподівання 
покладатимемо на роботу виконавчих 
служб міського управління юстиції. 
Беручи приклад з її Саксаганського 
підрозділу, який торік спромігся ви-
конати половину від судових доку-
ментів, що надійшли в його роботу. 
Бо середній рівень по місту – менше 
третини. Це замало, у цьому напрямі 
також потрібно значно збільшити зу-
силля по стягненню коштів за судови-
ми рішеннями чи наказами.

У ПОРІВНЯННІ З 2011 РОКОМ 
РІВЕНЬ РОЗРАХУНКІВ У МІСТІ  

ЗА 2012 РІК ПІДВИЩИВСЯ,  
І ВІН СКЛАВ:

за житлово-комунальні послуги – 
103,6% відповідно до статистичних да-
них за 11 місяців (аналогічний період 
минулого року – 102,0%);

за природний газ – 69,7 %, за ана-
логічний період попереднього року – 
68,4%;

за електроенергію – 144,4%, за ана-
логічний період попереднього року – 
63,5%;

за покупну воду – 193,4%, за ана-
логічний період попереднього року – 
61,5%.
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Едуард БІЛИК.

g Уточнення
Підсумок свят

В газеті «Червоний гірник» (№4 від 17.01.2013 р.) було розмі-
щено матеріал «Гран- прі «Ялинки-2013» вирушив до Інгулецького 
району», в котрому йшлося про нагородження тих, хто найбільше 
відзначився в організації новорічно-різдвяних свят в Кривому 
Розі. В тексті була допущена неточність у визначенні ряду пере-
можців номінації «Ялинка-2013». Нижче наводимо вірні дані:

Дипломом І ступеня та вимпелом переможця міського конкурсу 
«Ялинка-2013» нагороджено виконком Жовтневої районної у місті 
ради (голова райради Володимир Коритнік), пам’ятні подарунки отри-
мали: ДП «Овація» ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбі-
нат» та ПК ПАТ «Кривбасзалізрудком».

Дипломом та вимпелом гран-прі нагороджено виконком Ін-
гулецької районної у місті ради (голова райради Євген Рижков) 
та відкрите акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачу-
вальний комбінат» (голова правління Михайло Короленко, голо-
ва профкомітету Анатолій Филоненко). Пам’ятними подарунками 
– Палац культури і творчості ВАТ «Південний гірничо-збагачу-
вальний комбінат» та ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» Палац культури 
ПАТ «Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату».

Просимо вибачення за допущену неточність.

g Вітання
Шановні ветерани!  

Прийміть мої щирі вітання з 70-ю річницею 
завершення Сталінградської битви!

Саме після цієї битви хід війни докорінно змінився! Ми ніколи не 
забудемо ті героїчні вчинки, які крок за кроком наближали нашу 
перемогу! Низький уклін вам за той колосальний внесок, який був 
зроблений на благо країни, за чисте небо над головами!

Бажаю всім міцного здоров’я, добра та благополуччя, миру вам, 
вашим дітям та онукам!

Народний депутат України  
Юрій ЛЮБОНЕНКО.

g Новини регіону

g Партийная жизнь
Евгений Удод: 

«Криворожская парторганизация должна оставаться  
флагманом Партии регионов на Днепропетровщине»
25 января состоялась XIX конференция Криворожской городской  
организации Партии регионов. В конференции приняли участие  
389 делегатов, представляющих мощную организацию криворожских 
регионалов, в рядах которой – почти 23500 человек.

В работе конференции приняли участие 
председатель Днепропетровского облсовета, 
первый заместитель Днепропетровской об-
ластной организации Партии регионов Ев-
гений Удод, мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, 
народные депутаты Украины от ПР Констан-
тин Павлов, Юрий Любоненко и Вячеслав За-
дорожный.

– Криворожская городская организация 
традиционно считается флагманом Партии 
регионов на Днепропетровщине. Так пове-
лось с той поры, когда ее председателем был 
Александр Юрьевич Вилкул. Это явилось 
результатом ежедневной напряженной ра-

боты, творческого подхода к делу, а главное 
– умения сплотить вокруг себя единомыш-
ленников, которым небезразлично будущее 
Украины, нашей области и родного города, 
– сказал Евгений Удод. – Совсем недавно 
мы с вами прошли серьезное испытание 
выборами депутатов Верховной Рады Укра-
ины. Думаю, что сегодня вы проведете под-
робный анализ сделанной работы и наме-
тите рациональные пути для дальнейшего 
движения вперед. Уверен, что в следующих 
избирательных кампаниях криворожане 
покажут наилучшие результаты и будут яв-
ляться убедительным примером для всей 
Днепропетровщины.

С докладом об итогах избирательной кам-
пании по выборам народных депутатов Укра-
ины 28 октября 2012 года перед участниками 

конференции выступил председатель Кри-
ворожской городской организации Партии 
регионов, народный депутат Украины Кон-
стантин Павлов. Он сделал подробный ана-
лиз проведения избирательной кампании по 
каждому району города, объективно оценил 
достижения и организационные недочеты в 
ее ходе, поставил соответствующие задачи 
для улучшения работы районных и город-
ской парторганизаций.

В ходе конференции были рассмотрены 
также организационные вопросы и прове-

дены выборы делегатов на ХХ конферен-
цию областной организации Партии реги-
онов. Криворожскую организацию на ней 
будут представлять 78 делегатов.

Пресс-служба Днепропетровской областной организации Партии регионов.

Накануне городской партконференции, с 15 по 24 января, состоялись конференции всех семи ра-
йонных партийных организаций. В ходе этих конференций были проведены переизбрания четырех 
председателей районных парторганизаций. Новыми руководителями стали: Дзержинской – депутат 
горсовета от ПР Юрий Иванов, Долгинцевской – депутат райсовета Светлана Хватова, Саксаганской – 
депутат облсовета Михаил Булатецкий, Жовтневой – депутат горсовета Павел Тимошенко.

Бренд «Петриківка»
Відтепер «Петриківка» має 

свій бренд. Більше того, він 
стане одним із ключових скла-
дових бренду як Дніпропетров-
щини, так і України.

Про це сказав Віце-прем’єр-
міністр України Олександр Вілкул 
під час презентації нового логоти-
пу Петриківського розпису – унікального явища українського на-
родного мистецтва. Захід пройшов у Дніпропетровську в рамках 
ініціативи України щодо набуття Петриківським розписом статусу 
нематеріальної культурної спадщини людства, повідомило управ-
ління преси та інформації облдержадміністрації.

«Бренд «Петриківка», зокрема логотип, створено у відповідь на 
численні звернення місцевої громади для того, щоб виокремлювати ті 
роботи, які створені саме в Петриківці, на Дніпропетровщині – землі, 
де зародилося це унікальне творіння», – сказав Олександр Вілкул.

Логотип «Петриківка» представляє собою квітку, виконану на-
півкруглими мазками.
__________________________ Володимир СКІДАНОВ.
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g На контролі

Заслін порнографічній продукції
Минулого робочого тижня у виконкомі міськради 
відбулася нарада міської комісії з питань 
впорядкування обігу продукції сексуального чи 
еротичного характеру. 

Члени комісії – представники 
управлінь, відділів та служб ви-
конкому, правоохоронних органів, 
податкової інспекції – під голову-
ванням заступника міського голо-
ви Валентини Бєрлін обговорили і 
підтримали ініціативу Національ-
ної експертної комісії України з пи-
тань захисту суспільної моралі сто-
совно проведення міжнародних 
двосторонніх зустрічей з представ-
никами органів державної влади та 
неурядових громадських організа-
цій прикордонних районів сусідніх 
держав щодо безпечного інфор-
маційного простору, толерантно-
го ставлення до національних та 
релігійних святинь, недопущення 
пропаганди війни і національної 
ворожнечі.

За словами Валентини Бєрлін, 
у нашому місті питанню захисту 
суспільної моралі приділяють зна-
чну увагу. Міська комісія за роки  
своєї діяльності досягла певних 
позитивних результатів, якими 
може поділитись на засіданні на-
ціональної комісії. Під час рейдів 
члени комісії, спільно з іншими 
фахівцями, здійснювали експерти-
зу художньої, поліграфічної, фото-,  
аудіо- та відеопродукції, призна-
ченої для розповсюдження, де-
монстрації або продажу в місті, 
на предмет наявності елементів 
порнографії, насильства та жор-
стокості. З 2005 по 2012 рік було 

проведено близько 800 таких рей-
дів, обстежено до 2000 об’єктів, 
виявлено 62 порушення. При цьо-
му слід відзначити, що з року в рік 
кількість порушень стабільно зни-
жувалась, хоча поодинокі прикрі 
випадки трапляються й досі.

Приміром, порушення Закону 
України «Про захист суспільної 
моралі» були виявлені в діяльнос-
ті деяких місцевих ЗМІ. Так, у га-
зеті «Кримінал Кривбасу» вияви-
ли фотозображення, які містили 
елементи еротики та порнографії. 
Було направлено звернення до 
управління преси та інформації 
Дніпропетровської облдержадмі-
ністрації щодо скасування свідо-
цтва про держреєстрацію цієї газе-
ти, а також листа до Національної 
експертної комісії. Виконкомом 
міськради було направлено лис-
та до прокурора Кривого Рогу з 
проханням вжити заходів проку-
рорського реагування. На підставі 
заяв мешканців Кривого Рогу щодо 
протизаконних дій адміністрації 
газети «Кримінал Кривбасу» про-
ти неї було порушено карну справу. 
Судові засідання наразі тривають.

Аналогічна робота була прове-
дена стосовно порушень в одному 
з номерів «Домашньої газети» (у 
листопаді 2011 року), у журналах 

«Maxim» (грудень 2011) та «Fresh» 
(листопад 2012). Крім того, місь-
ка комісія тримає на контролі обіг 
продукції сексуального чи еротич-
ного характеру у сфері гастроль-
ної діяльності. Так, у березні 2012 
року ТОВ «АТАВА» заявило про 
намір привезти до нашого міста 
вистави театру «Чорний квадрат» 
(м.Київ) «Секс. Временно досту-
пен», «Сказки усталых городов», 
«Все женщины продаются». Але 
висновку Національної експертної 
комісії України з питань захисту 
суспільної моралі товариство на-
дати не змогло, через те управлін-
ню культури і туризму виконкому 
міськради рекомендували відмо-
вити в узгодженні оренди примі-
щення театру імені Тараса Шев-
ченка для проведення зазначених 
гастролей.

Болючою темою розповсюджен-
ня порнографічної продукції та 

пропаганди насильства залишаєть-
ся проблема неконтрольованого 
Інтернет-простору. З цього приво-
ду про корисну співпрацю освітян 
з компанією «Київстар» розповіла 
заступник начальника управління 
освіти і науки Тетяна Басова. На 
батьківських зборах у навчальних 
закладах і в місцевих ЗМІ фахівці 
розповідали про послугу «бать-
ківський контроль», яка дозволяє 
дорослим обмежувати доступ ди-
тини до небезпечних сайтів, вста-
новлювати фільтри контенту.

І все ж, попри позитивний до-
свід роботи комісії, на думку її чле-
нів, існуючі законодавчі обмежен-
ня не сприяють більш ефективній 
роботі в цьому напрямку. Члени 
комісії були одностайними в тому, 
що органам місцевого самовряду-
вання необхідні розширені повно-
важення у сфері захисту суспільної 
моралі.

__________________________________________________________________________ Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Шановні криворіжці! Якщо ви маєте відомості про порушення Закону України «Про захист  
суспільної моралі», звертайтесь до міської комісії за тел. 74-73-24.

g Роз’яснення

Призначення проведення судово-медичної експертизи
Ураховуючи неодноразові звернення громадян щодо 
роз’яснення призначення проведення судово-медичної 
експертизи та порядку перевезення тіл померлих до 
судово-медичного моргу, неоднозначні висловлюван-
ня в пресі з цього питання, постійна комісія з питань 
законності, правопорядку, депутатської діяльності 
та етики Криворізької міської ради вирішила надати 
відповідні роз’яснення.

Відповідно до чинного законо-
давства України до повноважень 
міської ради входить складання 
проекту місцевого бюджету та за-
безпечення його виконання.

Ураховуючи той факт, що відпо-
відальність за доставку трупа, його 
одягу та інших предметів у морг 
покладається на особу, яка при-

значила експертизу, для оператив-
ного перевезення трупа до моргу, 
у випадках смерті громадянина на 
вулиці або в іншому громадсько-
му місці, депутатами міської ради 
затверджено видатки на надання 
послуг окремої бригади з пере-
везення тіл померлих одиноких 
громадян, осіб без певного місця 

проживання, осіб, від поховання 
яких відмовилися рідні, знайде-
них, невпізнаних трупів, у разі 
відсутності родичів або осіб чи 
установ, які можуть взяти на себе 
доставку тіл до Криворізького від-
ділення обласного бюро судово-
медичної експертизи.

Відповідно до типового поло-
ження про ритуальну службу в 
Україні надання вищевказаної 
послуги не входить до основних 
обов’язків ритуальної служби. 
Управлінням благоустрою та жит-
лової політики виконкому міської 
ради, яке є розпорядником ко-
штів міського бюджету у відпо-
відності до вимог Закону України 

«Про здійснення державних за-
купівель», проведено процедури 
відкритих торгів, за результатами 
яких визначено переможця з по-
слуги перевезення тіл вищезазна-
ченої категорії громадян.

З метою виключення фактів 
переохолодження людей (у тому 
числі вищезазначених категорій 
громадян) у період низьких тем-
ператур у місті розгорнуто 20 ста-
ціонарних та 3 мобільних пункти 
обігріву. У нічний час маршрута-
ми загальноміського електротран-
спорту курсують 7 пересувних 
пунктів обігріву (3 трамваї та 4 
тролейбуси).

Забезпечення під час весняно-

го паводку й льодоходу очищення 
гідроспоруд та місць накопичення 
потенційно небезпечних предметів 
з метою запобігання утворенню за-
торів та виконання аварійно-ряту-
вальних робіт з пошуку й рятування 
людей під час виникнення надзви-
чайних ситуацій на воді й під водою 
виконує комунальне підприємство 
«Аварійно-рятувальна мобільна 
служба рятування на воді». 

На постійному контролі керів-
ництва міста та керівників під-
приємств під час зимового періоду 
2012-2013 років перебуває робота 
підприємств і об’єктів життєзабез-
печення міста, комунальних та до-
рожніх служб.

g Підсумовує  
      прокуратура
Рівень злочинності  
в Центрально- 
Міському районі 
зменшився

На відкритій сесії Центрально-
Міської районної у місті ради проку-
рор району, старший радник юстиції 
Валерій Прихожанов доповів про 
підсумки роботи за минулий рік. Ді-
яльність прокуратури в 2012 році 
здійснювалась у відповідності до ви-
мог галузевих наказів Генерального 
прокурора України, зосереджува-
лась на пріоритетних напрямках, ви-
значених рішеннями розширених за-
сідань колегій прокуратури області.

Рівень злочинності в районі зменшив-
ся на 3,3%, разом із тим простежуються 
і негативні тенденції: зростання кількості 
скоєних тяжких і особливо тяжких зло-
чинів становить 20,1%, в основному, це 
крадіжки, убивств зафіксовано 4 проти 
одного в 2011-му, тяжких тілесних ушко-
джень – 8 (2011 р. – 7), розбоїв – 4 (3). 

До позитиву відноситься зниження 
злочинності у громадських місцях зі 164 
до 62 (на 62,2%), кількості протиправних 
дій,  скоєних у стані сп’яніння, з 92 до 42 
(на 54,5%), проступків, скоєних неповно-
літніми, з 49 до 18 (на 63,3%).

З 20 листопада вступив у дію новий 
Кримінально-процесуальний кодекс 
України. Відтоді правоохоронними ор-
ганами Центрально-Міського району 
внесено в Єдиний реєстр досудових роз-
слідувань відомості про 434 криміналь-
них вчинки, процесуальне керівництво 
по них здійснювалося 6 працівниками 
прокуратури, це, у середньому, 75 про-
ваджень на прокурора.

Упродовж року прокуратурою вжито 
низку  заходів для підвищення ефектив-
ності прокурорсько-слідчої діяльності. У 
сфері захисту конституційних прав гро-
мадян порушено 6 кримінальних справ, 
за внесеними 24-ма документами про-
курорського реагування відшкодовано 
понад 3 млн. грн.  У сфері захисту прав 
дітей порушено 2 кримінальні справи, 
внесено 27 документів прокурорсько-
го реагування, за ними відшкодовано 
більше 50 тис. грн.  У сфері економічних 
відносин порушено 9 кримінальних 
справ, внесено 25 приписів та подань, за 
актами прокурорського реагування від-
шкодовано близько 1 млн. грн. У сфері 
земельних відносин порушено 1 кримі-
нальну справу, внесено 11 подань, по них 
відшкодовано 787 тис. грн., задоволено 
судами 8 позовів на суму 371 тис. грн.

Протягом 2012  року судами розгля-
нуто 136 позовних заяв прокурора Цент-
рально-Міського району: 111 задоволе-
но, 18 закрито у зв’язку із добровільним 
виконанням, загалом по них стягнуто  
18,3 млн. грн., у тім числі – 15,1 млн. грн. 
до бюджету.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

Подробиці

g До уваги
Перелік дільничних пунктів міліції Довгинцівського РВ Криворізького МУ ГУМВС України 

Дільничний пункт міліції № 1 «Автовокзал», розта-
шований за адресою: вул. Дніпропетровське шосе, 
будинок №14, де здійснюється прийом громадян на-
ступними працівниками:

1. Старший дільничний інспектор – капітан міліції 
Піскун Максим Валерійович.

2. Дільничний інспектор старший лейтенант мілі-
ції Кисличенко Ярослав Олександрович.

Дільничний пункт міліції № 2 по обслуговуванню 
адміністративної дільниці «Кільце Косіора», розта-
шований за адресою: вул. Дніпропетровське шосе, 
б. 14 на першому поверсі жилого будинку. Прийом 
громадян здійснюється співробітниками:

І. В.о. старшого дільничного інспектора – капітан 
міліції Ісаченко Сергій Петрович.

2. Дільничний інспектор капітан міліції Ященко Ві-
талій Олександрович. 

3. Помічник дільничного інспектора старший сер-
жант міліції Рудніченко Андрій Олександрович.

Дільничний пункт міліції № 3 «Ластівка», розташо-
ваний за адресою: вул. Дніпропетровське шосе, 38/4. 
Прийом громадян здійснюється співробітниками: 

1. Старший дільничний інспектор капітан міліції 
Козюра Юрій Олександрович. 

2. Дільничний інспектор капітан міліції Німченко 
Андрій Анатолійович. 

3. Дільничний інспектор лейтенант міліції Богати-
рьов Євген Олександрович.

Дільничний пункт міліції № 4 «Дружба», розташо-
ваний за адресою: вул. Серафимовича, 83-А. Прийом 
громадян здійснюється співробітниками: 

1. Старший дільничний інспектор старший лейте-
нант міліції Бессараб Олександр Володимирович.

2. Дільничний інспектор лейтенант міліції Тацій 
Олександр Анатолійович.

З. Дільничний інспектор старшина міліції Кокліхін 
Ярослав Володимирович.

4. Дільничний інспектор старший лейтенант мілі-
ції Владов Дмитро Володимирович.

5. Помічник дільничного інспектора старший сер-
жант міліції Король Олександр Анатолійович.

Дільничний пункт міліції № 5 «Східний-1», розта-
шований за адресою: бульвар Кірова, 9. Прийом гро-
мадян здійснюється співробітниками: 

1. Старший дільничний інспектор капітан лейте-
нант міліції Кутузов Микола Леонідович. 

2. Дільничний інспектор старшина міліції Семуха 
Максим Володимирович.

Дільничний пункт міліції № 6 «Східний-2, 3», розта-
шований за адресою: вул. Незалежності України, 16-А. 
Прийом громадян здійснюється співробітниками:

1. Дільничний інспектор Тарасенко Андрій Вален-
тинович. 

2. Дільничний інспектор Берестюк Сергій Володи-
мирович.

3. Помічник дільничного інспектора старший сер-
жант міліції Яловий Василь Володимирович.

Дільничний пункт міліції № 7 «Військове містеч-
ко-33», розташований на першому поверсі жилого 
будинку №14 в Військовому містечку-33. Прийом 
громадян здійснюється співробітниками:

1. Старший дільничний інспектор майор міліції 
Горбунов Сергій Володимирович.

2. Дільничний інспектор капітан міліції Міщенко 
Олександр Григорович. 

3. Дільничний інспектор лейтенант міліції Рябий 
Сергій Володимирович.

Прийом громадян на дільничних пунктах мілі-
ції Довгинцівського РВ Криворізького МУ ГУМВС 
України в Дніпропетровській області здійсню-
ється за графіком: вівторок – 9.00-11.00; четвер 
– 18.00-21.00; субота – 10.00-13.00.

Є. ПАЛІЙ, голова постійної комісії міської ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики.
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g Обрії творчості

Розвиваються технічні таланти
Місце проведення заходу обрано неви-

падково, директор Дніпропетровського 
обласного центру науково-технічної твор-
чості та інформаційних технологій учнів-
ської молоді Людмила Волкова запропо-
нувала колегам перейняти практичний 
досвід педагогів Жовтневої СЮТ у запо-
чаткуванні ефективної моделі залучення 
учнів молодших класів до лав юних тех-
ніків через розширені уроки з трудового 
навчання та позаурочні заняття в загаль-
ноосвітніх школах – така форма роботи 
добре зарекомендувала себе в усіх два-

дцяти двох школах Жовтне-
вого району. Заслуговують на 
глибоку повагу і їхні здобут-
ки у «вириванні» проблем-
них підлітків зі згубних лабе-
тів вулиці.

Після обговорення пере-
ваг різних доктрин вихован-
ня підростаючих конструкто-
рів і винахідників, розпові-
дає методист Жовтневої СЮТ 
Оксана Козлова, учасники се-
мінару з дитячим натхненням 
поринули в опанування нових і вдоскона-
лених мистецьких технік. Витратних ма-
теріалів організатори припасли вдосталь, 
отож дорослі «гуртківці» залюбки освою-
вали цікаві жанри навіть понад відведе-
ний програмою час.

Повели гостюючих колег і до святая 
святих – колекції надбань попередніх по-
колінь юних техніків. Свого часу під на-
ставництвом Віктора Котовського умільці 
станції прославилися на весь Радянський 

Союз філігранно виконаними моделями 
космічних кораблів, вони стали окрасою 
відкриття Виставки досягнень народного 
господарства в Москві в 1990 році. З по-
лиць хизувались довершеними форма-
ми прототипи морських суден, гірничодо-
бувних агрегатів, сільськогосподарських 
комбайнів, бронетехніки і зовсім фан-
тастичних роботоприладів. Споглядаючи 
звершення попередників, і сучасна гене-
рація плідно розвиває таланти.

g 27 січня – День вшанування пам’яті жертв Голокосту

Те безумство ні збагнути, ні пробачити
І тепер з «фабрики 
смерті» виходять 
сивими

У єврейському середо-
вищі жахливі події періо-
ду Другої світової війни за-
ведено називати Катастро-
фою. Група студентів Кри-
ворізького обласного му-
зичного училища з власної 
ініціативи відвідала Музей 
культури єврейського наро-
ду та історії Голокосту Ми-
хайла Мармера, перейняв-
шись бажанням глибше до-
відатись про ту сторінку іс-
торії ХХ століття.

Директор музею Світла-
на Піддубна розпочала екс-
курс в історію зі спогадів 
про свої візити до меморі-
алу в колишньому нацист-
ському концентраційному 
таборі Аушвіц, або інакше 
– Освенцім, що не зовсім ві-
рно, та прижилось у розмов-
ному вжитку. Вона здійсни-
ла багато спроб пройти весь 
екскурсійний маршрут від 
початку до кінця, однак що-
разу від споглядання стра-
хіть десь на половині втра-
чала свідомість. Дехто взага-
лі не те, що зомліває, – вихо-
дить за межі «фабрики смер-
ті» сивим. Уявити справжній 
розмах безумства сучасній 
людині не під силу.

У січні 1945-го радянські 
війська визволили концта-
бір, відтоді ця дата і посі-
ла місце в календарі як день 
скорботи за невинними 
людьми, яких замордува-
ли фашисти. В останні дні 
існування цього полігона 
знищення «унтерменшів» 
наглядачі коїли небачені 
звірства. Зафіксовані ви-
зволителями злочини ста-
ли одними з головних до-
казів проти ватажків рейху 
на Нюрнберзькому процесі. 
До слова, на території тіль-
ки Польщі діяло кілька де-
сятків дрібніших концтабо-
рів, де творились такі самі 

диявольські діла, сам Ауш-
віц мав 40 філій.

Кожний приклад 
гуманізму – 
видатний

– Наш музей виконує мі-
сію освітнього центру й на-
укового осередку вивчен-
ня Голокосту насамперед на 
теренах Криворіжжя, – роз-
повідає Світлана Піддуб-
на. – Надто просто звуча-
тиме, що Голокост слід ви-
вчати, аби подібне не по-
вторилось, однак це так. За 
нинішньої доби набувають 
популярності ультраекстре-
містські рухи, орієнтовані 
на молодь, і в жодній краї-
ні, окрім Німеччини, вони 
жорстко не заборонені за-
конодавством. Сходження 
Гітлера також колись роз-
починалось із підтрима-
них масами агресивних за-
кликів до процвітання од-
ного народу через гноблен-
ня інших. Українці, вірмени 
також зазнавали масштаб-
них геноцидів. Надати за-
раз можливість пошири-
тись екстремістським іде-
ологіям означає поставити 
суспільство перед загрозою 
повторення пекельних сто-
рінок минулого. Проводи-
мо значну кількість заходів, 
приурочену до Катастрофи. 
Не обов’язково вони з тра-
гічним знаменником, адже 
будь-яка ситуація несе в 
собі хоч мізерний, проте 
оптимізм: кожний випадок 
порятунку євреїв від зни-
щення фашистами заслуго-
вує на окремий уклін як ви-
датний приклад гуманності.

Звання «Праведник наро-
дів світу» офіційно здобути 
складно. Осіб, котрі могли 
б претендувати на нього, 
найбільше серед голланд-
ців, поляків та українців 
– а серед співвітчизників 
найширше коло криворіж-
ців. Значною мірою це по-

яснюється створенням пе-
ред війною в прилеглому 
до Кривбасу районі єврей-
ської землеробської кому-
ни, полікультурність краю 
бере витоки ще від царської 
політики переселення юдеїв 
до придніпровського степу.

Дорослих добивали, 
дітей закопували 
живцем

За обережними підрахун-
ками краєзнавців, у період 
Великої Вітчизняної війни 
окупанти знищили щонай-
менше 15 тисяч криворізь-

ких євреїв: у Сталіндорф-
ському національному ра-
йоні знищено 4 тисячі лю-
дей, понад 2 тисячі – в коло-
нії Інгулець, у шурфі шахти 
№5 стратили 6 тисяч осіб 
(на додачу до такої ж кіль-
кості військовополонених), 
поряд з тим команди кара-
телів проводили «чистки» 
по дрібних поселеннях.

Одне з подібних місць 
розстрілу знайшли члени 
громадської організації «По-
шук-Дніпро» під проводом 
Ярослава Жилкіна біля села 
Сергіївка на межі Апосто-
лівського та Широківсько-
го районів. Спершу розко-
пали захоронення півсотні 
жінок, лікар зі складу екс-
педиції визначив вік замор-
дованих – у межах 20-28 ро-
ків, немало з них прийняли 
смерть, обіймаючи немов-

лят. Дорослих добивали по-
стрілом у голову, дітей зако-
пували живцем. Поряд зна-
ходились рештки понад со-
рока чоловіків. За спогада-
ми місцевих старожилів, 
неподалік у підвалі будинку 
кати вогнем кулеметів зни-
щили близько трьохсот єв-
реїв. Очевидно, пошуковці 
натрапили на місце розта-
шування тимчасового гетто, 
створеного для будівництва 
дороги стратегічного напря-
му, з «відпрацьованим люд-
ським матеріалом» загарб-
ники чинили тільки так.
Рабів відбирали, 
немов худобу

Випало примусово труди-
тись на тій дорозі й Зої Ан-
дріюц. Одразу після при-
ходу в місто німці розстрі-
ляли її матір, чим прире-

кли вісьмох дітей на голо-
дну кончину. Під час облави 
Зою арештували, відвезли 
на спорудження шосе, зго-
дом погнали до Німеччини.

Не забути їй, тоді 14-літ-
ній, тяжкий шлях у товар-
них вагонах на чужину. Мов 
худобу, фермери відбирали 
найміцніших підлітків. Зою 
обминали, надто тендітною 
виглядала. Зрештою, пиха-
тий бюргер з неохотою взяв 
«оптом» душ тридцять вій-
ськовополонених і її. У полі 

панувала виснажлива пра-
ця, за найменшу провину 
жорстоко карали. Першо-
го ж дня лютий господар 
на очах інших рабів заколов 
вилами кволого червоноар-
мійця. За тиждень відряди-

ли в’язати снопи, звідки б 
навчитись того в місті? На-
глядач ударив невміле дівча 
серпом, навіки лишився по-
творний шрам.

Одягали бранців у полот-
няні мішки, та навіть таких 
«нарядів» бракувало. На но-
гах – у холод чи спеку не-
зграбні дерев’яні боти. Тиж-
невий (!) раціон складав-
ся з буханки чорного хліба, 
двох ложок цукру, двохсот 
грамів маргарину та недоїд-
ків із панського столу. Тіль-
ки збираючи врожай, мали 
нагоду перехопити якийсь 
фрукт чи городину.

Квітень 1945-го. Довго-
очікувана свобода! І розча-
рування... Безкінечні пере-
вірки НКВС, допити, відсут-
ність бодай якогось шансу 
отримати роботу. Врятува-
ло Зою Андріївну будівни-
цтво Південного ГЗК. Вла-
штувалась бухгалтером, 
пізніше перейшла до заліз-
ничного цеху, де трудилась 
до виходу на пенсію. Остан-
ні два десятиріччя присвя-
чує себе громадській діяль-
ності в раді ветеранів війни 
та праці ПівдГЗК, згуртовує 
колишніх в’язнів фашиз-
му. Їх в Інгулецькому райо-
ні мешкає 35.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА та автора.

Зоя Андріюц.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

На базі Станції юних техніків Жовтневого району 
пройшов обласний семінар для керівників 
гуртків з початкового технічного моделювання. 

Пам’ятаємо
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Саксаганська районна у місті рада
Рішення

(ХVIII сесія VІ скликання)
25 січня 2013 року  м. Кривий Ріг  № 207
Про затвердження звіту про виконання районного у місті бюджету за 2012 рік

Розглянувши звіт про виконання районного у місті бюджету за 
2012 рік, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Криво-
різької міської ради від 30 березня 2011 року № 259 «Про обсяг і 
межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», 

районна у місті рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання районного у місті бюдже-

ту за 2012 рік за доходами, з урахуванням сум, одержаних з бю-
джетів вищих рівнів, у розмірі 112 726,1 тис. грн., у тому чис-
лі із загального фонду 111 576,6 тис. грн., зі спеціального фонду 

1149,5  тис. грн., та видатками у розмірі 112 698,3 тис. грн., у тому 
числі із загального фонду 109 565,7 тис. грн., зі спеціального фон-
ду 3132,6 тис. грн. (додаток).

Голова районної у місті ради   
В. БЕЗЗУБЧЕНКО.

         Додаток  до рішення  районної у місті ради від 25 січня 2013 року  № 207
ЗВІТ про виконання районного у місті бюджету за 2012 рік

грн.

Найменування статей план на 2012 
рік

в тому числі уточне-
ний план на  

2012 рік

в тому числі виконано        
за  2012 рік

в тому числі
загальний 

фонд
спеціаль-
ний фонд

загальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

загальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

ДОХОДИ
Загальний фонд
Податкові надходження, в тому числі: 16303111,00 16303111,00 0,00 16303111,00 16303111,00 0,00 16415357,36 16415357,36 0,00
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 15091111,00 15091111,00 0,00 15091111,00 15091111,00 0,00 15383459,52 15383459,52 0,00
Плата за землю 15091111,00 15091111,00 0,00 15091111,00 15091111,00 0,00 15383459,52 15383459,52 0,00
Земельний податок з юридичних осіб 1627557,00 1627557,00 0,00 1627557,00 1627557,00 0,00 1359460,40 1359460,40 0,00
Орендна плата з юридичних осіб 11062575,00 11062575,00 0,00 11062575,00 11062575,00 0,00 11304169,49 11304169,49 0,00
Земельний податок з фізичних осіб 134638,00 134638,00 0,00 134638,00 134638,00 0,00 205095,15 205095,15 0,00
Орендна плата з фізичних осіб 2266341,00 2266341,00 0,00 2266341,00 2266341,00 0,00 2514734,48 2514734,48 0,00
Місцеві податки і збори: 1212000,00 1212000,00 0,00 1212000,00 1212000,00 0,00 1031897,84 1031897,84 0,00
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 1212000,00 1212000,00 0,00 1212000,00 1212000,00 0,00 1031897,84 1031897,84 0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними осо-
бами

259800,00 259800,00 0,00 259800,00 259800,00 0,00 294271,13 294271,13 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними осо-
бами

467800,00 467800,00 0,00 467800,00 467800,00 0,00 443425,38 443425,38 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами 6800,00 6800,00 0,00 6800,00 6800,00 0,00 7192,00 7192,00 0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізични-
ми особами

80000,00 80000,00 0,00 80000,00 80000,00 0,00 77727,42 77727,42 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особа-
ми

73900,00 73900,00 0,00 73900,00 73900,00 0,00 64128,90 64128,90 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридични-
ми особами

44000,00 44000,00 0,00 44000,00 44000,00 0,00 53886,87 53886,87 0,00

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 542,00 542,00 0,00
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового па-
тенту  

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами 1900,00 1900,00 0,00 1900,00 1900,00 0,00 1680,00 1680,00 0,00
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами 32900,00 32900,00 0,00 32900,00 32900,00 0,00 24991,10 24991,10 0,00
Збір за  здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами 179500,00 179500,00 0,00 179500,00 179500,00 0,00 22725,48 22725,48 0,00
Збір за  здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами 64600,00 64600,00 0,00 64600,00 64600,00 0,00 41327,56 41327,56 0,00
Неподаткові надходження, в тому числі: 27000,00 27000,00 0,00 27000,00 27000,00 0,00 21402,01 21402,01 0,00
Доходи від власності та підприємницької діяльності 27000,00 27000,00 0,00 27000,00 27000,00 0,00 21402,01 21402,01 0,00
Інші надходження 27000,00 27000,00 0,00 27000,00 27000,00 0,00 21402,01 21402,01 0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції 27000,00 27000,00 0,00 27000,00 27000,00 0,00 21402,01 21402,01 0,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 0,00
Плата за надання адміністративних послуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 0,00
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 0,00

Доходи від операцій з капіталом 24000,00 24000,00 0,00 24000,00 24000,00 0,00 24258,49 24258,49 0,00
Надходження від продажу основного капіталу 24000,00 24000,00 0,00 24000,00 24000,00 0,00 24258,49 24258,49 0,00
Кошти від реалізації скарбів, майна,одержаного державою або територіальною громадою в по-
рядку спадкування чи дарування,безхазяйного майна, знахідок,а також валютних цінностей і 
грошових коштів, власники яких невідомі

24000,00 24000,00 0,00 24000,00 24000,00 0,00 24258,49 24258,49 0,00

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна,одержаного тери-
торіальною громадою в порядку спадкування чи дарування,а також валютні цінності і грошові 
кошти, власники яких невідомі

24000,00 24000,00 0,00 24000,00 0,00 24258,49 24258,49 0,00

Всього доходів загального фонду (власних  та закріплених) 16354111,00 16354111,00 0,00 16354111,00 16354111,00 0,00 16461034,86 16461034,86 0,00
Офіційні трансферти: 89403397,00 89403397,00 0,00 95298830,88 95298830,88 0,00 95115524,48 95115524,48 0,00
Від органів державного управління 89403397,00 89403397,00 0,00 95298830,88 95298830,88 0,00 95115524,48 95115524,48 0,00
Дотації 13426199,00 13426199,00 0,00 13426199,00 13426199,00 0,00 13426199,00 13426199,00 0,00
Дотації вирівнювання, що одержуються  з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст 
республіканського і обласного значення) бюджетів

13426199,00 13426199,00 0,00 13426199,00 13426199,00 0,00 13426199,00 13426199,00 0,00

Субвенції 75977198,00 75977198,00 0,00 81872631,88 81872631,88 0,00 81689325,48 81689325,48 0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на виплату допомоги сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної до-
помоги дітям

73328200,00 73328200,00 0,00 79044344,30 79044344,30 0,00 79044344,30 79044344,30 0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, ін-
ших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, 
оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рід-
кого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартир-
ної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною по-
датку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповід-
ним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян

125000,00 125000,00 0,00 84341,55 84341,55 0,00 84341,55 84341,55 0,00

Інші субвенції 2266520,00 2266520,00 0,00 2321381,00 2321381,00 0,00 2154684,24 2154684,24 0,00
Субвенцiя з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допо-
моги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих  будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

257478,00 257478,00 0,00 422565,03 422565,03 0,00 405955,39 405955,39 0,00

Разом по загальному фонду доходів бюджету 105757508,00 105757508,00 0,00 111652941,88 111652941,88 0,00 111576559,34 111576559,34 0,00
Спеціальний фонд
Власні надходження бюджетних установ 905830,00 0,00 905830,00 1134092,65 0,00 1134092,65 1103345,96 0,00 1103345,96
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодав-
ством

905830,00 0,00 905830,00 917636,92 0,00 917636,92 885607,76 0,00 885607,76

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 893000,00 0,00 893000,00 891016,00 0,00 891016,00 857551,36 0,00 857551,36
Плата за оренду майна бюджетних установ 12830,00 0,00 12830,00 14904,63 0,00 14904,63 16340,11 0,00 16340,11
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухо-
мого майна)

0,00 0,00 0,00 11716,29 0,00 11716,29 11716,29 0,00 11716,29

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,00 0,00 0,00 216455,73 0,00 216455,73 217738,20 0,00 217738,20
Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 0,00 0,00 23284,52 0,00 23284,52 23284,52 0,00 23284,52
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від ін-
ших бюджетних установ для виконання цільових заходів

0,00 0,00 0,00 193171,21 0,00 193171,21 194453,68 0,00 194453,68

Інші субвенції 35200,00 0,00 35200,00 35200,00 0,00 35200,00 35200,00 0,00 35200,00
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого са-
моврядування та місцевими органами виконавчої влади

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 0,00 11000,00

Разом по спеціальному фонду 941030,00 0,00 941030,00 1169292,65 0,00 1169292,65 1149545,96 0,00 1149545,96
Всього доходів 106698538,00 105757508,00 941030,00 112822234,53 111652941,88 1169292,65 112726105,30 111576559,34 1149545,96

ВИДАТКИ
Державне управління – всього, в тому числі: 11112477,00 11105800,00 6677,00 11984181,87 11716482,00 267699,87 11747651,03 11490451,16 257199,87
Органи місцевого самоврядування                              11112477,00 11105800,00 6677,00 11984181,87 11716482,00 267699,87 11747651,03 11490451,16 257199,87
Освіта, в тому числі: 257478,00 257478,00 433960,44 422565,03 11395,41 411650,70 405955,39 5695,31
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок,інтернат при школі), спеціалізовані школи, 
ліцеї, гімназії, колегіуми                                         

11395,41 11395,41 5695,31 5695,31

g  Оголошення
До уваги землевласників  
та землекористувачів

 Згідно з листом Державного агентства 
земельних ресурсів України від 10.01.2013 
№ 328/22/7-13 нормативну грошову оцін-
ку земель станом на 01.01.2013 за 2012 рік 
необхідно індексувати на коефіцієнт індек-
сації, що дорівнює 1,0, який відповідно до 
пункту 289.2 статті 289 Податкового кодек-
су України розраховано, виходячи з індексу 
споживчих цін за 2012 рік, – 99,8%.

Управління Держкомзему  
у м. Кривий Ріг  

Дніпропетровської області. 

Про повідомну реєстрацію 
колективних договорів  
підприємств, установ та 
організацій Саксаганського 
району  протягом  
ІV кварталу 2012 року

1. ДП ДОССТ «Ринок Ювілейний» Сак-
саганського району м. Кривого Рогу. 2. 
КП «Ритуал Сервіс Плюс». 3. ТОВ «Підшип-
ник Груп». 4. Криворізький державний ко-
мерційно-економічний технікум. 5. ТОВ 
«Комфорт Кривбас». 6. ТОВ «Портал». 7. КУ 
«Центр первинної медико-санітарної до-
помоги № 4» Криворізької міської ради.

Всього в районі діє 343 колективних до-
говори підприємств, установ та організа-
цій, якими охоплено 25 631 працюючого. 

До відома роботодавців та проф-
спілок (представників трудових ко-
лективів) Саксаганського району! Ко-
лективний договір – це локальний нор-
мативно-правовий акт, який регулює тру-
дові, соціально-економічні відносини між 
власником і працівниками підприємства. 
Колективний договір укладається на під-
приємствах, в установах, організаціях не-
залежно від форм власності й господарю-
вання, які використовують найману пра-
цю і мають право юридичної особи. За-
прошуємо вас до управління праці та со-
ціального захисту населення виконкому 
Саксаганської районної у місті ради за 
адресою: вул. Софії Перовської, 16а, каб. 
103, 108, телефон для довідок 64-30-52, 
де кваліфікованими спеціалістами буде 
надано методично-консультативну допо-
могу щодо укладення колективного дого-
вору, внесення змін та доповнень до ньо-
го, здійснення повідомної реєстрації. 

Управління праці   
та соціального захисту  
населення виконкому  

Саксаганської райради. 

Про тимчасові об’єкти, 
розташовані на території 
району, особи власників 
яких не встановлено

На виконання рішення Криворізької 
міської ради від 28.12.2012 № 1660 «Про 
затвердження Тимчасового порядку щодо 
встановлення меж зони дії особистого 
сервітуту під тимчасовими об’єктами для 
здійснення підприємницької діяльності» 
утворено районну постійно діючу комісію 
з упорядкування розміщення тимчасових 
об`єктів для здійснення підприємницької 
діяльності (надалі – комісія).

При здійсненні своєї діяльності комі-
сія керується вказаним рішенням міської 
ради та Положенням, яке затверджене рі-
шенням виконкому районної у місті ради 
від 29.12.2012 № 550 «Про створення ра-
йонної постійно діючої комісії з упорядку-
вання розміщення тимчасових об`єктів 
для здійснення підприємницької діяльнос-
ті та затвердження Положення про неї».

Основним завданням комісії є забез-
печення установленого порядку набуття 
і реалізації прав на земельні ділянки, що 
перебувають у власності територіальної 
громади міста.

З початку 2013 року комісією обстеже-
но 32 самовільно зайняті земельні ділян-
ки під розташування кіосків та павільйо-
нів, осіб власників шести з яких не вста-
новлено. Складено відповідні акти. З ме-
тою встановлення осіб власників тимчасо-
вих об`єктів, звільнення ними самовільно 
зайнятих земельних ділянок: біля житло-
вого будинку 47 на мікрорайоні Сонячно-
му, біля житлового будинку 22 на вули-
ці Тесленка, біля житлового будинку 14 
на вулиці Мануйлова, біля житлового бу-
динку 15а на вулиці Мануйлова, біля жит-
лового будинку 16а на вулиці Мелешкіна, 
біля житлового будинку 1 на вулиці Кор-
нійчука на кіоски наклеєні попередження, 
які залишені без уваги.

Тому до управління містобудуван-
ня і архітектури виконкому Криворізької 
міської ради направлено висновки комісії 
щодо необхідності звільнення самовіль-
но зайнятих земельних ділянок під розмі-
щення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності за вказаними 
вище адресами.

Відділ земельних відносин  
та будівництва виконкому  

Саксаганської райради.Закінчення на 6 стор.
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Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  
Дніпрообленерго» повідомляють,  що для проведення 
ремонтних робіт в період з 04.02.2013р. по 08.02.2013р. можливі 
тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях:

Заньковецької, 1-71; 2-38-72,  Грабовського,  1-9,  Харитонова,  5, 7, 9, 11, 13,   Черня-
ховського,  93,  91,  Менжинського,  1, 2, 3, 4, 5, 6;  Військове містечко-1,  2, 6,  Смольна,  
130-142,  113-125,  Читачів,  11-37, 24-38,  Черешнева,  2-8,  1-13,  Солов`їна,  68-90,  
69-93,  Партизанська,  106-120,  109-129,  Савельєва,  1-23,  2-26,  Вокзальна,  5-21,  
Батьківщини, 105-129; 106-130,  Промислова, 101-125; 74-94,  Лобачевського, 53-97; 
88-132,  2-38,   Південна, 93-109; 118-132,  Чаплигіна, 93-125; 98-132,  Ковровська, 102-
128; 105-131;  Сагайдачного, 1-27; 2-28,  Чигоріна, 31-9а,  Кузнецова, 13-15,  Каспій-
ська, 3; 5; 6,  Поперечна, 1; 2,  Гафури, 1; 2; 2а; 3; 6; 7; 9; 12; 13; 23-28,  Карельська, 1;  3;  
3А;  5;  7;  9;  11;  11а;  13;  14-37,  Петриківська, 11а-65; 14-42а; 6а,  Достоєвського, 1-37; 
18-60,  Іванівська.4; 8; 22-24; 26-46,  Кириленка, 29; 35,  62-114,  Малоархангельська, 
9а; 7а; 4а; 25-51; 26-50, 113-155,   Я. Купали, 27-51; 20-44; 59-2; 48-50; 55, 110а-162; 
113-161,  Літке, 43; 15-41; 12б-46; 54а; 42а, 122-136; 113-129,  Самарська, 1-37,  Сер-
пуховська, 1-12,  Магнітогорська,  29;  31;  33;  32;  34;  36;  35;  38;  40;  42;  37;  39,  41; 
44; 46; 48; 43; 45; 47; 50; 51а,  Тольятті, 15,  Світлогірська,  87,  Шепетівська, 68-110; 65-
109; 88,  Заньковецької, 74-108; 73-107,  Щоголєва, 41-47; 32-44; 35,  Південна, 11-39а; 
26-52а; 24,  Блинова, 2-34; 1-21,  Гашека, 2-26; 30-38; 1-23; 26б; 28; 28б; 30а,  Тіпанова, 
2-22; 1-11,  Батуринська, 87,  Вінницька, 5-51; 4-64,  Бурятська, 1-19; 2-20,  Веселопіль-
ська, 15а,  Вечірньокутська, 2-50,  Пензенська, 46,  Кириленка, 40-62; 39-67; 15; 1-13; 
2-38; 1-37,  Шепетівська, 1-63; 2-66;  Щоголєва, 1-33; 2-28,  Вернадського, 92-128;  67-
123а,  Башкирська, 19-23; 20; 22,  Заньковецької, 1-71; 2-38-72,  Пастера, 14-26; 15-25; 
3-13; 4-10; 91,  Нестерова, 1-91; 2-52,  Дишинського, 47-61,  Калінінградська, 14-21а,  
Футбольна, 2-48; 50; 1-65,  Софіївська, 2-6; 12-34; 38; 1-37а;  Вакуленчука, 2-42; 1-47,  
Войкова, 1-54,  Сибірська, 1-18,  Мирівська,  Ватутіна,  40-42,  44, 46,  48,   Кропивниць-
кого,  39, 41, вул.23-го Лютого, 9-75,  Квіткова, 14-24,  вул. 20 П/з’їзду, 10,  Уфимська,  
9, 11, 13;  Шкапенка, 1,  3,  5,  7,  9,  Кропивницького,  52,  54,  Ногіна, 9, 11, 13,  30, 32, 
34, 38;  вул.Невська, 2,  4, 6,  Комсомольська, 1-21,  Шитова, 3-12,  П’ятихатська, 19;  
Вознесенського, 23, 17, 19, 21, Фабриціуса, 83-104,  СШ№ 33,  Д/К № 76,  АТС № 95.

Просимо  вибачення  за викликані незручності.

Потрашкову Татьяну Николаевну

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
В юбилей мы желаем расцвета

И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.

Чтобы солнце всегда вам светило,
Чтобы сердце достойных любило,

Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой.

«Музичне мистецтво», «Хореографія» (як за 
рахунок державного бюджету, так і за рахунок 
коштів фізичних та юридичних осіб). На даний 
час викладачі надають консультації щодо під-
готовки до здачі творчого іспиту.
Адреса закладу: 50086, Кривий Ріг, вул. Бу-
дьонного, 54-А, пр. Гагаріна, 54-А. Контак-
тні телефони: (0564) 71-60-52 (деканат), 
71-61-55 (кафедра). 

ООО «Мега-Маркет» 
реализует следующее 
оборудование:

Наименование Кол-
во

Сумма 
с НДС

Торговый прилавок 2 м 1 720,00
Торговый прилавок 4 м 1 240,00
Всего: 960,00

По вопросам приобретения обращаться 
по тел. 409-57-51.

Администрация.

Вітаємо!

Відокремлений структурний підрозділ «П’ятихатська дистанція сигналі-
зації та зв’язку» (52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Переїзна, 
142) повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря по промислових майданчиках, згідно з постановою КМУ 
від 13.02.2002 № 302. Викид забруднюючих речовин складає:

Пост ЕЦ ст. Саксагань. Виробництво 
підприємства розміщено на одному 
проммайданчику за адресою: Україна, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Станційна.

До складу підприємства належать:  
дизель-генератор (на випадок аварій-
ного відключення від централізованих 
електромереж); акумуляторна (пост за-
рядки кислотних акумуляторів).

Загальний фактичний викид стано-
вить 0,0025 тонн на рік. Найближча 
житлова забудова розташована в пів-
нічному напрямку на відстані 175 м від 
території проммайданчика. Пост ЕЦ ст. 
Грекувата. Виробництво підприємства 
розміщено: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Океанська, 1-А.

До складу підприємства належать: 
дизель-генератор (на випадок аварій-
ного відключення від централізованих 
електромереж); акумуляторна (пост за-
рядки кислотних акумуляторів).

Загальний фактичний викид стано-
вить 0,0025 тонн на рік.  Найближча жит-
лова забудова розташована в північному 
напрямку на відстані 165 м від території 
проммайданчика. Пост ЕЦ станції Крас-
ний Шахтар. Виробництво підприємства 
розміщено на одному проммайданчику 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. 
Кривий Ріг, вул. Франца.

До складу підприємства належать: 
дизель-генератор (на випадок аварій-
ного відключення від централізованих 

електромереж); акумуляторна (пост за-
рядки кислотних акумуляторів).

Загальний фактичний викид стано-
вить 0,0009 тонн на рік. Найближча жит-
лова забудова розташована в південно-
західному напрямку на відстані 115 м 
від території проммайданчика. Пост ЕЦ 
станції Мудрьона. Виробництво підпри-
ємства розміщено на одному проммай-
данчику за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, Саксаганський район, 
вул. Меркулова, 9.

До складу підприємства належать: 
дизель-генератор (на випадок аварій-
ного відключення від централізованих 
електромереж); акумуляторна (пост за-
рядки кислотних акумуляторів).

Загальний фактичний викид стано-
вить 0,0025 тонн на рік. Найближча жит-
лова забудова розташована в південно-
західному напрямку на відстані 80 м від 
території проммайданчика. 

Проведений аналіз результатів роз-
рахунку забруднення атмосферного 
повітря показав, що вплив викидів від 
стаціонарних джерел підприємства зна-
ходиться у межах допустимих санітар-
них норм. 

Громадські організації та приватні 
особи з зауваженнями та пропозиціями 
можуть звертатися в виконавчий комі-
тет міської ради за адресою: 50101, м. 
Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управління 
екології міськвиконкому, кабінет 402, 
тел. 92-13-63 або 74-56-41.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Криворізьке локомотивне депо ДП «Придніпровська за-

лізниця» повідомляє про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Виробництво підприємства розміщене на одному пром-
майданчику за адресою: 50023, Україна, Дніпропетровська 
область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Серафи-
мовича, 97.

До його складу входять: пункт технічного огляду локо-
мотивів, цех з ремонту обладнання, заготівельний цех, 
цех з ремонту електрорухомого складу, електроцех, те-
пловозний цех, фарбувальний пункт, паливна база, хімі-
ко-технічна лабораторія, хімчистка спецодягу, відкрита 
автостоянка та маневрові тепловози. Загальний фактич-
ний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел підприємства становить 2,759 т, 
в тому числі: речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом – 1,680 т, залізо 
та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0156 т, манган 
та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,0011 т, 

свинець та його сполуки – 0,0002 т, газоподібні речовини 
та їх сполуки – 1,062 т. Найближча житлова забудова роз-
ташована в південно-східному напрямку на відстані 100 
метрів від джерела викиду № 25 (ванна з дизпаливом для 
промивання паливних фільтрів).

У зв’язку з перевищенням санітарних норм на норма-
тивній санітарно-захисній зоні з урахуванням рози вітрів 
по азоту діоксиду заплановані заходи щодо переведення 
автотранспорту з відкритої автостоянки до боксів обладна-
них природною витяжною вентиляцією.

Проведений аналіз результатів розрахунку забруднення 
атмосферного повітря з урахуванням впровадження заходів 
показав, що вплив викидів від стаціонарних джерел підпри-
ємства знаходиться у межах допустимих санітарних норм.

У разі виникнення питань чи пропозицій щодо намірів 
Криворізького локомотивного депо ДП «Придніпровська 
залізниця» можна звертатись в управління екології ви-
конавчого комітету Криворізької міської ради за адресою: 
50101, м. Кривий Ріг, площа Радянська, 1, тел. 92-13-63.

Коллектив КДУУ № 1 «Аленушка».
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Петренка Петра Дмитровича
Двадцять шостого січня 2013 року виповнилося б 85 років з дня 

народження видатного вченого, одного з засновників наукової шко-
ли випуску відбитої руди із очисних блоків, лауреата Державної 
премії УРСР, доцента кафедри підземної розробки родовищ ко-
рисних копалин Петренка Петра Дмитровича.

Професійний шлях Петра Дмитровича Петренка почався у 
1954 році після закінчення Криворізького гірничорудного інсти-
туту за спеціальністю «Підземна розробка родовищ корисних 

копалин» на кафедрі підземної розробки, з якою було пов’язане все життя вченого і 
викладача. У 1970 році за корінне удосконалення методів підземної розробки потуж-
них рудних покладів ректору КГРІ, академіку АН УРСР Г.М.Малахову й доценту кафедри 
ПРРКК П.Д.Петренку була присуджена Державна премія УРСР.

Серед його учнів керівники гірничодобувних підприємств, доктори й кандидати наук, 
видатні громадські діячі. Вихованці та колеги П.Д.Петренка з великою вдячністю та те-
плотою згадують у ці дні Петра Дмитровича і пишаються тим, що довгий час працювали 
з ним разом, товаришували та набували у нього життєвого та фахового досвіду.

Ректорат Криворізького національного університету, колектив кафедри 
підземної розробки родовищ корисних копалин.

g  Реклама

Найменування статей план
 на 2012 рік

в тому числі уточне-
ний план на  

2012 рік

в тому числі виконано        
за  2012 рік

в тому числі
загальний 

фонд
спеціаль-
ний фонд

загальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

загальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 257478,00 257478,00 422565,03 422565,03 405955,39 405955,39
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього, в тому числі: 87953547,00 86061420,00 1892127,00 94077588,15 91803131,30 2274456,85 93111803,14 91418178,22 1693624,92
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Бать-
ківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги пе-
ред Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщи-
ною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які ста-
ли інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

125000,00 125000,00 84341,55 84341,55 84341,55 84341,55

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 807330,00 807330,00 912550,50 912550,50 912550,50 912550,50
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 12896100,00 12896100,00 11567836,25 11567836,25 11567836,25 11567836,25
Допомога при народженні дитини 35155200,00 35155200,00 39141328,25 39141328,25 39141328,25 39141328,25
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 5102400,00 5102400,00 5794053,35 5794053,35 5794053,35 5794053,35
Допомога на дітей одиноким матерям 7007500,00 7007500,00 7888440,39 7888440,39 7888440,39 7888440,39
Тимчасова державна допомога дітям 574000,00 574000,00 713646,37 713646,37 713646,37 713646,37
Допомога при усиновленні дитини 55000,00 55000,00 61361,78 61361,78 61361,78 61361,78
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 523300,00 523300,00 1042696,15 1042696,15 1042696,15 1042696,15
Інші видатки на соціальний захист населення 307000,00 307000,00 221725,00 221725,00 221148,57 221148,57
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих об-
ставинах

2301720,00 2266520,00 35200,00 2373384,64 2321381,00 52003,64 2206623,83 2154684,24 51939,59

Інші програми соціального захисту дітей 10900,00 10900,00 10900,00 10900,00 10814,00 10814,00
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 8800,00 8800,00 12600,00 12600,00 7950,00 7950,00
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливос-
тей жінок і чоловіків

3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
Територіальні центри соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) 8547527,00 7959200,00 588327,00 8774094,97 7995179,00 778915,97 8506115,21 7854768,81 651346,40
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, ін-
валідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

306800,00 306800,00 306800,00 306800,00 292825,49 292825,49

Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації  інвалідів 1869000,00 1869000,00 1143600,00 3244397,69 1885202,00 1359195,69 2732640,19 1826642,81 905997,38
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 11207370,00 11207370,00 11922431,26 11922431,26 11922431,26 11922431,26
Культура і мистецтво - всього, в тому числі: 40800,00 40800,00 173775,76 162700,00 11075,76 136154,55 136154,55 0,00
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи 40800,00 40800,00 173775,76 162700,00 11075,76 136154,55 136154,55 0,00
Фізична культура і спорт -  всього, в тому числі: 7334236,00 6525010,00 809226,00 7619309,97 6372507,00 1246802,97 7291057,77 6114978,87 1176078,90
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 47000,00 47000,00 51000,00 51000,00 44000,00 44000,00
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 7287236,00 6478010,00 809226,00 7568309,97 6321507,00 1246802,97 7247057,77 6070978,87 1176078,90
Разом видатків 106698538,00 103990508,00 2708030,00 114288816,19 110477385,33 3811430,86 112698317,19 109565718,19 3132599,00
Всього доходів загального фонду (власних та закріплених) 16354111,00 16354111,00 0,00 16354111,00 16354111,00 0,00 16461034,86 16461034,86 0,00

Повідомлення
22.01.2013 року комунальним під-

приємством «Парковка та реклама» 
проведено демонтаж тимчасових 
споруд суб’єктів підприємницької 
діяльності, що не мають правових 
документів на право користування 
земельними ділянками за адресами: 
вул. Вечірньокутська, біля буд. 54 та 
вул. Кириленка, біля буд. 17 «Б».

Вищезазначені споруди знаходяться 
на відповідальному зберіганні по вул. 
Електрозаводська, 32.

З усіма питаннями щодо повернення 
тимчасових споруд звертатися до кому-
нального підприємства «Парковка та 
реклама», яке розташоване за адресою: 
майдан Праці, 1. Тел: 404-98-88.

Виконком Довгинцівської 
районної в місті ради.

Інгулецька районна постійно ді-
юча комісія з упорядкування розмі-
щення тимчасових об’єктів для здій-
снення підприємницької діяльності 
виконкому повідомляє, що 21.01.2013 
року комунальним підприємством 
«Парковка та реклама» проведено 
демонтаж тимчасових об’єктів на 
території Інгулецького району:

– кіоск № 21 по пр. Південний, 26 (ТОВ 
«Преса-М »);

– кіоск № 22 по пр. Перемоги, 35 (ТОВ 
«Преса-М »);

– кіоск № 23 по пр. Перемоги, 11 (ТОВ 
«Преса-М »);

– кіоск № 24 по вул. Каткова, 10 (ТОВ 
«Преса-М »).

 Інформацію про місце зберігання тим-
часових об’єктів, суму коштів, що підля-
гає відшкодуванню за демонтаж, власник 
об’єктів може отримати в КП «Парковка та 
реклама».

Закінчення. Початок на 5 стор.

Шановні випускники!
Музично-педагогічне 

відділення Криворізького 
педагогічного інституту 

ДВНЗ «КНУ» 
запрошує на денну 
та заочну форми 

навчання за напрям-
ком підготовки: 

ЧЕКАЄМО НА ВАС!
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Різне

Оголошення 

Послуги

Куплю

Продаю

Загублене

Если у Вас потеют окна,  
сквозят и плохо  
закрываются – 
обращайтесь, мы Вам поможем 

решить эти проблемы. 
Тел.: 401-73-19, 098-3561523.

№ 82. 2-комн. квартиру «сталинку» 
пл. 48,8 кв.м, 3 этаж. Тел. 096-8552060.

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

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

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

№ 30. Маршрутку. Тел. 067-7215757.

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

№ 89. 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.

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

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

№ 83. Посвідчення дитини з ба-
гатодітної сім’ї № 029705, видане 
21.12.2012 р. виконкомом Довгинців-
ської районної в місті ради на ім’я Со-
ловйової Єлизавети Олексіївни, вва-
жати недійсним.

№ 84. Посвідчення дитини з ба-
гатодітної сім’ї № 029704, видане 
21.12.2012 р. виконкомом Довгинців-
ської районної в місті ради на ім’я Со-
ловйової Карини Сергіївни, вважати 
недійсним.

№ 85. Рішення № 243 від 5.03.2007 
р. про внесення до Реєстру непри-
буткових установ та організацій ГБК 

g  Реклама «Дружба» вважати недійсним.
№ 90. Договір купівлі-продажу на 

ім’я Сарани Олексія Семеновича, по-
свідчений приватним нотаріусом 
Рогожиною А.В. 10.08.2004 р. за р-№ 
2648, вважати недійсним.

№ 93. Посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї на ім’я Гриценко Даміри 
Вадимівни вважати недійсним.

№ 94. Диплом НР № 26677932, ви-
даний Криворізьким державним ко-
мерційно-економічним технікумом 2 
червня 2005 р. на ім’я Домшинської 
Тетяни Олегівни, вважати недійсним.

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

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

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

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

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

№ 29. Профессиональный ремонт, 
обслуживание аудио-видеотехни-
ки, телевизоров, СВЧ, пылесосов, 
электроинструмента и прочей 
бытовой техники. Тел. 098-4320865, 
Владимир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 1360. 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. Хране-
ние бесплатно. Благоустройство мес-
та на кладбище. Пенсионерам скид-
ки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 
098-0421494.

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

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

№ 67. Сниму 1-комн. квартиру в 
Центрально-Городском р-не. НЕДО-
РОГО. Для себя! Тел. 067-7733912, 
067-8444117.

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

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

№ 2. Радиошкола ОСОУ прово-
дит набор на платные курсы: 1. 
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Оператор 1-С: предприятие. 3. 
Секретарь руководителя (делопро-
изв., ПК). 4. Радиомеханик по ремон-
ту цвет. ТВ. 5. Электрогазосварщик. 
6. Электромонтер. 7. Машинист хо-
лодильного оборудования. Адреса: 
ул. Телевизионная, 10 (ост. «Авто-
вокзал»), тел. 71-23-84, 067-6386564. 
Филиал: ул. Щорса, 35 (ост. «Пл. 
Толстого»), тел. 36-33-10. Лиц. МО 
Украины № 582911.

№ 92. Загублене посвідчення учас-
ника війни на ім’я Романченка Павла 
Яковича прохання повернути за ви-
нагороду. Адреса: вул. Давидовсько-
го, 6, тел. 098-4320518.

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

№ 41. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ. 2000-2500. Тел. 
067-5865108.

№ 22. ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУД-
НИЧЕСТВУ КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ, 
АКТИВНЫХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ 
ЛЮДЕЙ. ПОСТОЯННАЯ И ИНТЕРЕС-
НАЯ РАБОТА. ВАШИ СТАРАНИЯ БУ-
ДУТ ХОРОШО ОПЛАЧЕНЫ. Тел. 067-
1552226.

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

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

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

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

№ 77. Офис. Стабильная рабо-
та, пн.-пт. с 9.00 до 18.00. Тел. 066-
1441679, 096-6153620.

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

№ 91. Требуется сотрудник для 
контроля звонков, контроля вхо-
да/выхода по пропускам. Тел. 098-
3198110.

Лікарі застерігають 
криворіжців 
від переохолоджень
У зв’язку з різким зниженням температури та мож-
ливим подальшим погіршенням погоди лікарі 
застерігають криворіжців від переохолоджень та напо-
легливо просять дбати за своє самопочуття.

Постраждати від переохолодження 
можна навіть при плюсовій темпера-
турі. Зокрема, погодні умови з тем-
пературою нижче +7 градусів вважа-
ються такими, що можуть спричинити 
проблеми зі здоров’ям.

Холод згубно впливає у першу чер-
гу на дрібні кровоносні судини лю-
дини, особливо на кінцівках. Судини 
інстинктивно звужуються, щоб збе-
регти тепло. Саме за рахунок цього 
приплив крові до внутрішніх органів 
збільшується та підтримується вну-
трішня стабільна температура тіла. 
Ось чому циркуляція крові в кінців-
ках уповільнюється. Першими за-
мерзають пальці рук і ніг, а також 
вуха та ніс, – вони найменше захище-
ні через те, що в них тонкий жировий 
прошарок. Спочатку замерзає шкіра, 
а вже потім підшкірний шар, судини, 
м’язи, нерви та навіть кістки. І для 
цього не потрібна наднизька темпе-
ратура, зокрема як –20°С. Температу-
ра, при якій можна переохолодитися, 
може бути навіть плюсовою. При пе-
реохолодженні температура тіла зни-
жується до 35 градусів і нижче.
Корисні поради

Одягайтеся багатошарово. Тобто 
одягніть на себе кілька легких кофт 
замість однієї теплої. Це попередить 
спітніння, яке на морозі небезпечне. 
Якщо стане жарко, завжди можна 
зняти одну з кофт. З цих же міркувань 
одяг має бути цілком вільним.

Захищайте відкриті ділянки шкіри. 
Не забувайте вдягати рукавички, а ніс 
та вуха захищати шапкою, шарфом, 
піднятим коміром.

Беріть із собою запасний одяг, якщо 
плануєте провести цілий день на мо-
розі. Іноді достатньо змінити мокрий 
одяг на сухий, щоб уникнути переохо-
лодження.

Не виходьте на мороз голодним. 
Обов’язково добре поїжте, краще 
щось висококалорійне. Замерзли – та-
кож з’їжте що-небудь.

Заходьте кожні півгодини-годину у 
тепле приміщення, якщо ви проводи-
те цілий день на вулиці.

По можливості візьміть із собою 
термос із гарячою кавою, чаєм чи су-
пом.

Працюйте руками, рухайте ними, 
аби посилити кровообіг у замерзаючих 
судинах. Так само рухайте пальцями 
ніг. Можна пострибати з ноги на ногу 
– тільки не дуже енергійно, це може 
зашкодити замерзлим тканинам.

Не перевтомлюйтеся. Втомлена лю-
дина швидше піддається переохоло-
дженню. Як правило, люди, відчувши, 
що починають замерзати, рухаються 
дуже активно. Але це також не зовсім 

розумно, тому що енергія викорис-
товується дуже швидко, а сили треба 
поновлювати. Отож ворушіться, але не 
надто інтенсивно.

Слідкуйте за прогнозом погоди.

Категорично не можна:
– торкатися металу, як голими ру-

ками, так і язиком. Метал дуже 
добре проводить тепло, а отже, 
миттєво забирає його у вас, і у 
місці зіткнення може виникнути 
обмороження. Те саме стосується 
бензину. Він може дуже швидко 
обморозити шкіру при зіткненні, 
а отже, під час роботи з подібними 
матеріалами на морозі неодмінно 
використовуйте водонепроникні 
рукавички;

– вживати спиртне, тому що алко-
голь розширює судини на поверхні 
тіла, що призводить до швидших 
втрат тепла. А це заважає судинам 
оберігати від тепловтрат внутріш-
ні органи. Крім того, алкоголь про-
сто послаблює ваш власний конт-
роль за ситуацією, що заважатиме 
вам вберегтися від ушкоджень у 
складних умовах. Нікотин також 
не найкращий помічник у бороть-
бі з холодом через свій згубний 
вплив на стінки судин.

Перша допомога
Не слід думати, що переохоло-

дження мине саме по собі. Як тільки 
з’являться його симптоми – воскові 
плями та оніміння шкіри, негайно пе-
рейдіть у тепле приміщення.

Перша допомога при переохоло-
дженні нескладна – зігрійтеся, по-
сидьте у теплому приміщенні кілька 
годин, поїжте.

У разі обмороження слід негайно 
звернутися до лікаря. У крайньому 
випадку треба перевдягнутися: зняти 
мокрий одяг і загорнутися в теплі про-
стирадла та ковдри. Не можна чіпати 
обморожені ділянки тіла.

При відмороженні слід дотримува-
тися принципу «внутрішнього зігрі-
вання» уражених тканин – накладати 
термоізолюючі пов’язки (ватно-марлеві, 
бавовняні тощо), вживати теплі напої.

Ні в якому разі не можна зігрівати 
уражені тканини тіла гарячою водою 
або біля гарячих батарей, тому що це 
може призвести до значного погли-
блення ураження.

Обов’язково пийте якомога більше 
рідини, будь-які теплі напої, крім ал-
коголю. Вони відновлять нормальну 
температуру тіла та покращать цирку-
ляцію крові. Прийміть знеболювальні 
та негайно зверніться по кваліфікова-
ну допомогу!

Лілія ВЕРОВЕНКО,  
головний лікар Криворізького центру здоров’я.

g Ваше здоров’я
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g Повідомлення
Про демонтаж тимчасових споруд

Виконком Жовтневої районної у місті ради повідомляє, що 
у зв’язку з відсутністю правоустановчих документів на земель-
ні ділянки під розміщення кіосків було виконано їх демонтаж 
згідно з Тимчасовим порядком щодо встановлення меж зони дії 
особистого сервітуту під тимчасовим об’єктами для здійснення 
підприємницької діяльності за адресами: 

 – кіоски ТОВ «Преса-М» вулиці: Мусоргського, 26,  Крем-
лівська, 30, Тухачевського «174 квартал», Стасова, 9; 

 – кіоск ТОВ «Друк» 4 мкрн. Зарічний, 20а;
– вул. Г. Отса, 1а біля автостоянки «АВ-Авто», б-р М. Васи-

левського, 37, 4 мкрн. Зарічний, 21а (власники невідомі). 
Вищезазначені споруди знаходяться на відповідальному збе-

ріганні по вул. Електрозаводська, 32 (склади УКВ).
З питання повернення споруд та відшкодування коштів за ви-

конані роботи рекомендуємо звернутись до КП «Парковка та 

реклама», яке розташоване за адресою: вул. Майдан Праці, 1 за 
тел. 404-98-88.

Повідомлення
 Виконком Жовтневої районної у місті ради звертається до 

власників тимчасових споруд, які здійснюють підприємницьку 
діяльність без документів на право користування земельними 
ділянками, які належать територіальній громаді міста, щодо не-
гайного їх звільнення. Об’єкти розташовані за наступною адре-
сою:

– кіоски 5 мкрн. Зарічний, 6.
 У разі невиконання відповідних дій, демонтаж вказаних тим-

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

Заступник голови районної у мсті ради з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії з упорядкування 
розміщення тимчасових об’єктів для здійснення підприємницької діяльності О.ШВЕЦЬ.
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1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

Хмарно
За даними Українського гід-

рометцентру, у середу очіку-
ється хмарна погода. Темпе-
ратура вночі до 3 градусів мо-
розу, вдень до 0 градусів. Ві-
тер змінних напрямків, від за-
хідного до південно-західного, 
1-2 м/сек. Атмосферний тиск 
763…764 мм рт. ст.  

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 26,603 1076,5772

УкрСиббанк
811,00 26,40 1082,00
816,00 27,30 1106,00

ПриватБанк
810,00 26,60 1080,00
816,00 27,40 1110,00

Промінвест-
банк

810,70 26,60 1082,00
816,00 27,40 1105,00

Райффайзен 
Банк Аваль

810,00 26,20 1070,00
816,00 27,10 1115,00

Форум
809,00 26,80 1075,00
815,50 27,90 1109,00

Південком-
банк

812,50 26,00 1075,00
815,00 27,00 1099,00

Укрексімбанк
812,00 26,40 1080,00
815,90 27,20 1100,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

5 24 29 33 48 51 

29-30 січня

Геомагнітний прогноз  
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного  
розіграшу 
10 000 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1232  
виграшні номери 26.01.2013  

джек-пот 9 900 000.00

g Курси валют

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

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 3 6937.00
4 95 306.00
3 2446 20.00
2 19599 6.00

Калейдоскоп

g Анекдот в тему
В Гидрометеоцентр требу-

ются сотрудники с болезнью 
суставов.

g Гастролі

g Доброчинність

Чаювання «В Країні чудес»
Видатний дитячий пись-
менник, майстер художньо-
пізнавальних містифікацій 
Льюїс Керролл вельми по-
любляв запрошувати сусід-
ських малолітніх розбишак 
на частування власноруч 
випеченими тістечками та 
розважати сеансами магії. 
Себто фокусами. 

Минулої неділі, з нагоди його дня 
народження, волонтери благодій-
ного фонду «Громадська ініціатива мешканців 
Кривбасу» у дитячому будинку №3 відтворили 
традиції чаювання по-керроллівськи.

На вечорі «В Країні чудес» дві групи сиріт, за-

тамувавши подих, зачаровано пори-
нули в небачені чудасії у виконан-
ні професійного ілюзіоніста Анато-
лія Терещенка та його асистентів. 
Волонтери й іншими способами на-
магалися зародити в дітях віру в іс-
нування дивовижних явищ посеред 
звичних буднів. Книги – чим не за-
гадковий, пізнавальний, надзвичай-
ний простір? Благодійники презен-
тували підліткам багато творів із се-
рії світової пригодницької класики, 
серед подарунків, звісно, чільне міс-

це обіймали прекрасно ілюстровані «Пригоди 
Аліси в Країні чудес».

Представниця «Громадської ініціативи меш-
канців Кривбасу» Анна Рева повідомила, що 

наступна зустріч з вихованцями дитбудинку 
№3 відбудеться зовсім скоро, тільки-но погод-
ні умови дозволять здійснити прогулянку пар-
ком для розвішування на деревах годівниць. 
Необхідні будівельні матеріали в розпоряджен-
ня хлопчаків надійшли, тепер справа за робо-
тящими рученятами – вдень і читанням літера-
турних перлин – на дозвіллі.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Передплата-2013

Беріть приклад з переможців
Як ми й обіцяли в попе-
редніх номерах газети, 
минулого четверга від-
булося вручення призів 
переможцям акції «По-
дарунки від «ЧГ» (повний 
перелік щасливців див. 
у «ЧГ» від 22. 01. 2013 р.). 
Люди почали сходитись 
раніше від призначеного 
часу, а тому й видача роз-
почалася також раніше. 
Причому, що цікаво, були 
й напівжартома ображені 
на долю, адже хотілося 
поїздки до Карпат чи 
Криму, натомість виграли 
щось інше. 

– Звісно, більше хотілося до 
Чорного моря поїхати чи у віч-
нозелені гори, – не стала робити 
таємниці з очевидного Лідія Бу-
турлакіна, ховаючи запрошен-
ня до цирку. – Але й так непога-
но вийшло. Бо вже й не згадаю, 
скільки передплачую «Червоний 
гірник» та беру участь у його ро-
зіграшах, але це тільки вперше 
виграла. Тепер моя донька Іри-
на візьме онуку Надійку та ра-

зом с нею сходять на виставу до 
цирку. Говорять, цікава програма 
приїхала до нашого міста – жін-
ки верхи на конях, та ще й з лука 
стрілятимуть. Ось і подивляться 
на таке диво. 

– Я в Ялті вже точно й не ска-
жу, коли був, ще, певно, за ра-
дянських часів, – ділиться один 
з головних переможців розігра-
шу Михайло Жежер, який ви-

грав поїздку на Кримське узбе-
режжя. – Тож буде нагода, певно, 
десь навесні навідатись до цієї 
приморської перлини та згадати 
минувшину. Пройтись гірськими 
стежками, подихати свіжим мор-
ським повітрям, прогулятись на-
бережною. 

Нині я вже пенсіонер, хоча ще 
кілька років тому працював на 
металургійному комбінаті на по-
саді заступника начальника цеху. 
Усе моє життя, вважай, пройшло 
на гірничо-металургійному комп-
лексі Кривбасу, до якого приї-
хав з Черкащини в 1959-му буду-
вати НКГЗК. Та так тут і лишив-
ся, прикипівши душею до цього 
краю, який став рідним для мене. 
До слова, відтоді ж і читаю «Чер-
воний гірник», який дуже шаную. 
І наказую всім своїм рідним та 
знайомим постійно тримати руку 
на пульсі міського життя завдяки 
публікаціям у «Гірнику». 

Цього ж зичу й усім криво-
ріжцям – читайте головну газету 
міста, беріть участь у розіграшах 
та вигравайте подарунки, тобто, 
простіше кажучи, – з мене беріть 
приклад. 

Фото Андрія ТРУБІЦИНА. 

Михайло ЖЕЖЕР.

– Кохана, дивись зірка з неба падає. Загадай ба-
жання…

– Я хочу….. Я хочу, щоб ми одружилися.
– Ой, дивись, назад нагору полетіла.

***
Лекція. Троє студентів на гальорці дуже шум-

лять. Викладач говорить:
– Якби молоді люди на задніх рядах вели себе 

так само тихо, як ті, які грають у карти на се-
редніх, то ті, хто сидить попереду, могли б спо-
кійно спати.

***
– Алло, це пожежна частина?
– Так, це пожежна частина, що горить?
– Та нічого не горить, просто тут міліціонер з 

лікарем б’ються, а я не знаю, куди дзвонити!

g Посміхніться

Тел.: 410-33-00, 098-783-01-53.
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