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ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ З УРАХУВАННЯМ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ ПО ДОСТАВЦІ ТА ПРИЙОМУ ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТИ СТАНОВИТЬ:

Шановні мешканці міста, 
прилеглих районів та селищ!

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

Безвідсоткові кредити надають-
ся виключно на металопластикові 
вік на та двері з високо якісних 
профілів VEKA, DECEUNINCK та 
REHAU виробництва Німеччини та 
Бельгії з підвищеним коефіцієн-
том енерго збереження. Можливе 
оформлення без першого внеску, 
без комісії та переплати, строком 
до одного року.

За детальною інформа цією 
звертайтесь до консультантів 
кредитного цент ру за адресою: м. 
Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 1а, ма-
газин «ТВОЯ КІМНАТА», 2-й поверх 
(район площі Артема, зупинка 
«Вул. Філатова») або за багатока-
нальним телефоном гарячої лінії 

у м. Кривий Ріг: 401-33-44 (моб. 
тел. 097-309-00-99), з понеділка 
по суботу з 9 до 18. При замов-
ленні вікон за даною програмою 
доставка, монтаж та демонтаж 
висококваліфікованими спеціаліс-
тами підприємства «ВІКНОПЛАСТ» 
виконується БЕЗКОШ ТОВНО. Піль-
говикам та пенсіонерам надається 
додаткова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі ві-
кон в зимовий період використо-
вуються високо якісні герметики 
Penosil (Німеччина), що гаранту-
ють якісний монтаж при темпе-
ратурі до мінус 18⁰С.

У разі виникнення зауважень 
щодо якості обслуговування, 
ви можете звернутись до конт-
ролюючого керівництва у м. Кри-
вий Ріг за тел. 097-289-22-22 чи у 
м. Києві за тел. 044-466-26-66.

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

Телефони для довідок по передплаті: міського поштамту – 92-43-41, редакції «Червоного гірника» – 92-89-01.

ЗВИЧАЙНА:
на 3 місяці  40,20 грн.,
на півроку 78,75 грн.,
на весь рік 156,30 грн.

ПІЛЬГОВА (для інвалідів усіх груп і категорій, для чор-
нобильців, а також для учасників війни та пенсіонерів):
на 3 місяці 37,20 грн.,
на півроку 72,75 грн.,
на весь рік 144,30 грн.

ВІДОМЧА (для підприємств, установ 
та організацій):
на 3 місяці 46,80 грн.,
на півроку 91,95 грн.,
на весь рік 182,70 грн.
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Шановні працівники та ветерани 
залізничного транспорту! Щиро вітаю вас з нагоди 

професійного свята – Дня залізничника!
Ваша праця має важливе значення для економічного жит-

тя Кривбасу, ритмічної роботи його промислового комплексу. 
Запорука успішного розвитку галузі – в умілому господарю-
ванні, чіткій організації праці, професіоналізмі та відпові-
дальності працівників.

У колективах підприємств залізничного транспорту міста 
працює багато справжніх майстрів своєї справи, які у свята і 
в будні, удень і вночі забезпечують чітке функціонування залізничних артерій. 
Упевнений, що ваші визначні здобутки матимуть продовження й у майбут-
ньому.

Ми завдячуємо ветеранам, зусиллями яких зберігаються кращі традиції, 
виховується нове покоління працівників залізничного транспорту.

У цей святковий день бажаю всім працівникам міцного здоров’я, сімейного 
затишку й добробуту, нових трудових здобутків на благо нашого міста та 
України!

Криворізький міський голова Юрій ВІЛКУЛ.

Шановні залізничники та ветерани галузі! 
Вітаю вас з професійним святом – Днем залізничника!

Надійна робота залізничного транспорту – це сумлінна 
цілодобова праця тисяч людей. На ваші плечі лягає нелегке і 
відповідальне завдання – вдень і вночі забезпечувати якісні та 
своєчасні залізничні транспортні послуги, безпеку руху, підви-
щувати якість життя наших земляків.

 Впевнений, що залізничники і надалі плідно збагачувати-
муть традиції своєї професії, сприятимуть зростанню еконо-
міки держави.

Я знаю, що люди, які присвятили себе цій службі, – це принципові витривалі 
професіонали, яких відрізняє зразкове та сумлінне ставлення до своєї роботи.

Бажаю вам професійних успіхів, міцного здоров’я, щастя, добра і благопо-
луччя!

Зі святом!
Депутат Дніпропетровської обласної ради 

Юрій ЛЮБОНЕНКО.

Шановні працівники соціальної сфери! 
Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного 

свята – Дня працівника соціальної сфери.
Сьогодні пріоритетними завданнями влади є ефективна 

реалізація соціальної політики, упровадження соціальних ініці-
атив Президента України, підвищення соціальних стандартів 
і поліпшення якості життя наших громадян.

Успішне здійснення цих надзвичайно важливих і відповідаль-
них завдань значною мірою залежить від сумління, професіо-
налізму працівників соціальної сфери.

Адже саме ви опікуєтеся нелегкими долями ветеранів і інвалідів, пенсіонерів 
і безпритульних, багатодітних і малозабезпечених сімей.

Ваша діяльність завжди була й буде яскравим втіленням добра, гуманізму, 
людської гідності, взірцем духовності та вірності покликанню – надавати до-
помогу тим, хто її потребує.

Висловлюю щирі слова вдячності за чесне й сумлінне виконання службових і 
громадянських обов’язків, благородство душі та терпіння.

Бажаю вам міцного здоров’я, прихильності долі, щастя, достатку, радості 
та  успіхів на професійній ниві.

Криворізький міський голова Юрій ВІЛКУЛ.

g Завтра – День працівника соціальної сфери

Люди, небайдужі до чужого горя
Завтра маємо щиро подякувати тим, хто 
своїм серцем і душею відкликається на по-
треби нужденних, хто несе тепло й добре 
слово в одинокі оселі.

Адже першої неділі лис
топада традиційно відзна
чається професійне свято 
працівників соціальної сфе
ри, з нагоди чого минулого 
четверга у виконкомі міськ
ради відбувся урочистий 
прийом, на якому вітали 

кращих з кращих пред
ставників галузі. Міський 
голова Юрій Вілкул, який 
його проводив, особливо 
підкреслив значущість ро
боти соціальних працівни
ків для всього суспільства.

– Соціальні працівни

ки – це люди, небайдужі 
до чужого горя, – зазна
чив Ю. Вілкул. – У нашому 
місті розроблена й реалі
зується програма розви
тку соціального захисту, 
яка щороку поглиблюєть
ся та розширюється, адже 
програма – це не догма, а 
напрям покращення. І ми 
намагаємось поліпшува
ти соціальний захист, що 
без соціальних працівни
ків ніяк не можливо. Тому 
вам, шановні соцпраців
ники, дуже велика подяка 
за вашу нелегку, але таку 
потрібну роботу. І саме з 
вашою допомогою в кожну 
домівку нестимемо тепло й 
затишок, чого щиро й ба
жаю вам та вашим сім’ям.

Міський голова вико
нав приємну місію та вру
чив відзнаки найбільш 
достойним. Почесну гра

моту Дніпропетровської 
облдержадміністрації та 
іменний годинник отри
мала вчительреабілітолог 
Криворізького дитячого 
будинкуінтернату Галина 
Прокопенко. Почесні гра
моти виконкому міськра
ди отримали соціальний 
працівник територіально
го центру соціального об
слуговування у Довгинців
ському районі Олена Дани
ленко, директор КУ «Буди
нок милосердя «Затишок» 
Наталія Новосілецька та 
завідувач відділення те
риторіального центру со
ціального обслуговування 
у Дзержинському районі 
Тамара Яценко. Низка соц
працівників була нагоро
джена грамотами виконко
му міськради.

До поздоровлень при
єднався й голова Криво

різької міської організації 
ветеранів Микола Дабіжа, 
який наголосив, що саме 
для ветеранів допомога 
соцпрацівників є особли
во значущою. І суспільство 
повинне дбати про своє 
старше та підростаюче по
коління, чим і визначаєть
ся рівень його цивілізова
ності. У цьому Кривий Ріг 
виходить на рівень євро
пейських міст.

____________________________________________________________________ Едуард БІЛИК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Вітання

g Анонс
«День щастя»

11.11.2012 о 13.00 у закла
ді МакДональдз (м.Кривий 
Ріг, пр.Гагаріна, 2) компані
єю МакДональдз в Україні та 
Міжнародним благодійним 
фондом «Україна 3000» прово
дитиметься урочистий захід, 
присвячений благодійній акції 
«День щастя». Мета акції – за
лучити кошти, отримані від 
продажу спеціальної акційної 
символіки, картоплі фрі та ін
шої продукції, для придбання 
медичного обладнання, яке 
планується передати до ме
дичних закладів міста для на
дання невідкладної допомоги 
дітям.

Як повідомив відділ з пи
тань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю ви
конкому Криворізької міської 
ради, в цей день громадські ді
ячі, а також відомі особистос
ті відвідають заклад МакДо
нальдз для того, щоб виказати 
свою підтримку акції, а також 
привернути увагу громад
ськості міста до заходу.

g 4 листопада – День залізничника
Начальник Криворізької дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці 
Сергій КАРПЕНКО:

«У нас трудяться справжні  
патріоти галузі»
Своє професійне 
свято залізничники 
Криворізької дирекції 
зустрічають, як і в 
минулі роки, з ваго-
мими виробничими 
здобутками. Практич-
но всі кількісні і якісні 
показники виконано 
та перевиконано.

Вчора у Центрі юнацької 
творчості «Дружба» відбу
лися урочистості, під час 
яких було вшановано слав
них трудівників залізничних 
магістралей Криворізького 
регіону.

У святковому заході взяв 
участь міський голова Юрій 
Вілкул. Він тепло поздоро
вив талановитих майстрів
залізничників.

– Без вашого дружного 
і злагодженого колективу 
уявити Кривбас неможли
во, – сказав, зокрема, Юрій 
Григорович, звертаючись до 
присутніх у залі. – Ви об
слуговуєте тисячі малень
ких і великих промпідприємств, доставляючи 
їм десятки мільйонів тонн вантажів, перевозите 
десятки тисяч пасажирів. Усю свою роботу ви
конуєте сумлінно, і за це вам щире спасибі. Вла
да міста завжди з вами і всіляко сприятиме, аби 

вам працювалося та жилося ком
фортніше.

Мер вручив Почесну грамоту 
виконкому міської ради стар
шому касиру товарної станції 
Кривий Ріг – Головний Ориславі 
Ребренцовій, грамоти міськви
конкому – бригадиру цеху екі
піровки пасажирських вагонів 
пасажирської вагонної дільниці 
Наталі Лисиці, слюсарю локомо
тивного депо Євгену Пацулу, ін
женеруземлевпоряднику Олек

сандру Зейферліну, слюсарю вагонного депо «Ба
туринська» Валерію Стремовському та іншим.

Далі трудівників привітали і нагородили на
чальник Криворізької дирекції залізничних пе
ревезень Сергій Карпенко, голова Криворізької 
територіальної профспілкової організації Ана
толій Нестеренко.

Говорячи про успіхи криворізьких залізнични
ків, Сергій Карпенко наголосив, що в цьому ро
ці вантажообіг виконано на 105 відсотків, план з 
пасажироперевезень – на 102 відсотки. Повідо
мив, що як у нинішньому році, так і в наступно
му буде помітно оновлюватися техніка, зокрема, 
вагонний парк оновиться на 20 відсотків. Сучас
на комп’ютерна техніка з’явиться в усіх вироб
ничих підрозділах.

Свято залізничників чудово прикрасили кон
цертною програмою артисти.

___________________________________ Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Сергій Карпенко.
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g Офіційно
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА  
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
Департамент житлової політики

12.10.2012  №8/10-3086.12
Виконавчий комітет  
Криворізької міської ради  
пл. Радянська, буд. 1,  
м. Кривий Ріг,  
Дніпропетровська область 
50101

Міністерство регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України розглянуло 
лист виконавчого комітету від 26.09.2012 
№ 2/20-2682 щодо внесення змін до чин-
ного законодавства і в межах своїх повно-
важень повідомляє таке.

З метою захисту прав усіх мешкан-
ців багатоквартирних будинків, а також 
припинення масового порушення вимог 
статті 41 Конституції України в частині 
недопущення при використанні власнос-
ті завдання шкоди правам громадян, ін-
тересам суспільства та погіршення еколо-

гічної ситуації, статті 369 Цивільного ко-
дексу України в частині заборони розпо-
рядження спільною сумісною власністю 
без згоди усіх співвласників, статті 6 За-
кону України «Про теплопостачання» в 
частині оптимального поєднання систем 
централізованого, помірно-централізо-
ваного, децентралізованого та автоном-
ного теплопостачання до Правил надання 
послуг з централізованого опалення, по-
стачання холодної та гарячої води і водо-
відведення, затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 
№ 630 та Порядку відключення окремих 
житлових будинків від мереж централі-
зованого опалення та постачання гарячої 
води при відмові споживачів від центра-
лізованого теплопостачання, затвердже-
ним наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства України від 22.11.2005 № 4, 
зареєстрованим у Мін’юсті 09.11.2005 за 
№ 1478/11758, постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 31.10.2007 № 1268 
та наказом Мінжитлокомунгоспу від 
06.11.2007 № 169 (який набув чинності з 

09.12.2007) було внесено суттєві зміни.
Зміни передбачають відключення від 

мереж централізованого опалення та по-
стачання гарячої води не в окремих квар-
тирах багатоквартирних будинків з ініці-
ативи споживача, а відключення багато-
квартирних будинків в цілому з ініціати-
ви споживачів.

Мінрегіон дотримується позиції щодо 
необхідності збереження централізова-
ного опалення, при цьому не заперечу-
ючи проти розвитку індивідуальних сис-
тем опалення за умови, якщо розвиток 
цих систем буде передбачено у схемах те-
плопостачання населених пунктів та регі-
ональних програмах. У регіональних про-
грамах має бути доведено економічність 
та технічну доцільність застосування ін-
дивідуального опалення на певних тери-
торіях, і це стосується тільки малоповер-
хової забудови.

Додатково зазначаємо, що ухвалою Ки-
ївського апеляційного адміністративного 
суду по справі № 22-а-26651/08 р. задово-
лено апеляційну скаргу Мінжитлокомун-
госпу України на постанову Окружного 

апеляційного суду м. Києва від 09.06.2008 
за позовом Пальохи О.І. про визнання не-
законним та скасування наказу Мінжит-
локомунгоспу від 06.11.2007 № 169.

Зазначеною ухвалою в черговий раз 
підтверджено законність наказу від 
06.11.2007 № 169, яким передбачено від-
ключення від мереж ЦО і ГВП не окремих 
приміщень у житловому будинку, а від-
ключення житлового будинку в цілому.

Враховуючи викладене, Мінрегіон вва-
жає за необхідне зберегти наявні систе-
ми централізованого теплопостачання 
багатоквартирних будинків у населених 
пунктах і недоцільним внесення змін до 
чинного законодавства, яким встановле-
но Порядок відключення окремих житло-
вих будинків від мереж централізовано-
го опалення та постачання гарячої води 
при відмові споживачів від централізова-
ного теплопостачання, затвердженим на-
казом Міністерства будівництва, архітек-
тури та житлово-комунального господар-
ства України від 22.11.2005 №4.

Заступник директора  
Департаменту Ю.Г. ЮСИПЕЦЬ. 

g Профтехосвіта

Співпраця з навчальними закладами
31 жовтня на ПрАТ «Криворізький завод гірничого  
обладнання»  відбувся семінар-практикум для викладачів 
системи професійно-технічних навчальних закладів нашого 
міста. 

Викладацький персо-
нал міг ознайомитися 
з умовами проходжен-
ня практики і навчан-

ня учнів, відвідати різні 
виробничі цехи з новим 
іноземним обладнанням, 
поспілкуватися з керів-

ництвом заводу і обгово-
рити кроки результатив-
ної співпраці між підпри-
ємством і навчальними 
закладами.

Наразі, на ПАТ «КЗГО» 
працює 2146 трудівників. 
Середня заробітна пла-
та складає близько 3600 
гривень. Підприємство є 
одним з найбільших за-
водів України з виготов-
лення запасних частин, 
деталей, вузлів гірничо-
збагачувального і гірни-
чодобувного обладнання 
і має закінчений цикл ви-
робництва. Проте, завод 
конче потребує кваліфі-
кованих робітничих ка-
дрів для розширення об-
сягів виробництва.

– У зв’язку з входжен-
ням заводу у машинобу-
дівну компанію «Гірничі 
машини» перед нами по-
стають завдання вироб-
ництва не просто запчас-
тин, а випуску машин, – 
розповів директор під-
приємства Михайло Бу-
латецький. – Відповідно 
зростають вимоги як до 
технічного рівня облад-
нання, яке буде випуска-
тись, так і до фахового 
рівня спеціалістів. Сьо-
годнішній практикум-се-

мінар – це і продовжен-
ня програми з поліпшен-
ня якості профтехосвіти, 
що наразі реалізується на 
Дніпропетровщині.

Криворізький завод гір-
ничого обладнання тра-
диційно приділяє особли-
ву увагу підготовці мо-
лодих фахівців. Зокрема, 
організовуючи виробни-
чу практику для студен-
тів. Ті випускники, які до-
бре себе зарекомендують, 
отримають пропозиції 
працювати на заводі.

Протягом двох міся-
ців, які триває практи-
ка, студенти мають змо-
гу ознайомитися з вироб-
ничим циклом підприєм-
ства, особливостями ро-
боти верстатного парку 
та впровадженими су-
часними технологіями. 
За практикантами закрі-
плюються наставники – 

досвідчені фахівці заво-
ду, які допомагають сту-
дентам в освоєнні май-
бутньої професії. Отри-
мані знання студенти 
зможуть використовува-
ти не тільки в майбутній 
роботі, але й у написанні 
дипломних проектів.

– З метою поліпшення 
соціально-педагогічної та 
управлінської діяльнос-
ті ми якраз і зібралися на 
«КЗГО», щоб прослідку-
вати, як ми готуємо ка-
дри, як наші учні про-
ходять практику, – про-
коментував проведен-
ня семінару-практикуму 
заступник голови Дні-
пропетровської обласної 
організації Всеукраїн-
ської асоціації працівни-
ків професійно-технічної 
освіти в Кривому Розі Ві-
талій Сапіга. – Сьогоден-
ня вимагає нових підхо-
дів до підготовки квалі-
фікованих фахівців нової 
генерації, що включають 
мобільність, компетент-
ність, знаходження сво-
го місця на ринку праці. 
І коли 845 чоловік з сис-
теми профтехосвіти про-
ходять практику на цьо-
му заводі, то такий досвід 
заслуговує на увагу. Тим 
більше, що тільки цього 
року близько 100 випус-
кників ПТНЗ було пра-
цевлаштовано на підпри-
ємство.

Андрій РОЙКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

 Михайло Булатецький та Віталій Сапіга.

g Новини
Валентина  
Травінська  
очолила міський 
союз поляків

У Кривому 
Розі почала пра-
цювати громад-
ська організа-
ція «Криворізь-
кий міський союз 
поляків». Її голо-
вою стала знана 
у місті та за його 
межами ініціа-
тивний спортив-
ний організатор 
Валентина Тра-
вінська. Нині вона головний секретар 
екстремальних автомобільних «Го-
нок на виживання», а до цього бага-
то років була головою спорткомітету 
Саксаганського району.

– Головною метою нашого союзу є 
захист законних соціальних, право-
вих та інших спільних інтересів чле-
нів організації, сприяння громад-
ському і культурному розвитку гро-
мадян міста польського походження, 
зміцненню дружби між поляками 
та українцями, – наголошує Вален-
тина Миколаївна. – Для досягнення 
поставленої мети організація у по-
рядку, встановленому чинним зако-
нодавством України, сприяє відро-
дженню та розвитку польської наці-
ональної культури, відкриттю поль-
ських курсів, центрів, шкіл, бібліотек 
польської літератури, а також відді-
лів польської літератури в бібліоте-
ках, організовує туристичні та спор-
тивні заходи. А також всебічно озна-
йомлює членів організації з життям 
польського народу, його історією, лі-
тературою, мистецтвом, наукою, на-
родною творчістю. Виховує своїх чле-
нів у дусі патріотизму, пропаганди 
традицій польського народу та від-
чуття поваги до неньки України.

Микола КРАМАРЕНКО.  
Фото Олександра  

ПОРТНЯГІНА.

До уваги підприємців!
7.11.2012 о 13.00 у приміщен-

ні ДП «Криворізький цирк» від-
будеться засідання міської галу-
зевої ради з питань виробництва 
продуктів харчування, діяльнос-
ті ринків. Запрошуються члени 
галузевої ради та суб‘єкти госпо-
дарювання, які здійснюють ви-
робництво продтоварів та орга-
нізацію ринкової торгівлі.

g Оголошення
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КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про затвердження Порядку  

надання дозволу на експлуатацію 
об’єкта поводження  

з небезпечними відходами
З метою запобігання забрудненню навко-

лишнього природного середовища, зменшен-
ня обсягів утворення відходів, упровадження 
економічного механізму природокористуван-
ня, забезпечення виконання вимог Законів 
України «Про відходи», «Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності»; ураховуючи 
Закони України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про Перелік до-
кументів дозвільного характеру у сфері гос-
подарської діяльності», «Про адміністративні 
послуги»; відповідно до Постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 03 серпня 1998 року №1218 
«Про затвердження Порядку розроблення, за-
твердження і перегляду лімітів на утворення 
та розміщення відходів»; керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок надання дозволу на 
експлуатацію об’єкта поводження з небезпеч-
ними відходами (додається).

2. Установити, що дозвіл на експлуатацію 
об’єкта поводження з небезпечними відхода-
ми надається шляхом ухвалення відповідного 
рішення виконкому міської ради.

3. Управлінням екології, розвитку підприєм-
ництва, відділу з питань внутрішньої політики 
та зв’язків з громадськістю виконкому міської 
ради (Скакальський О.М., Рижкова І.О., Полта-
вець А.А.) забезпечити інформування населен-
ня про зміст рішення у визначений чинним за-
конодавством України термін.

4. Управлінню екології виконкому міської 
ради забезпечити виконання заходів з про-
ведення базового, повторного та періодич-
ного відстежень результативності дії рішення 
відповідно через шість місяців, рік та раз на 
кожні на ступні три роки з оприлюдненням зві-
тів у Криворізькій міській комунальній газеті 
«Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті 
виконкому Криворізької міської ради в мережі 
Інтернет у строки, передбачені чинним законо-
давством України.

5. Відділу дозвільно-погоджувальних проце-
дур виконкому міської ради (Романовська Н.І.) 
унести відповідні зміни до рішення виконкому 
міської ради від 13.06.2012 №199 «Про дію в місті 
дозвільної системи у сфері господарської діяль-
ності», зі змінами.

6. Контроль за виконанням рішення поклас-
ти на першого заступника міського голови Пав-
лова К.Ю.

Додаток до проекту
рішення виконкому міськради

Порядок
надання дозволу на експлуатацію 

об’єкта поводження  
з небезпечними відходами

1. Загальні положення
1.1. Порядок надання дозволу на експлу-

атацію об’єкта поводження з небезпечними 
відходами розроблено відповідно до Законів 
України «Про охорону навколишнього природ-
ного середовища», «Про відходи», «Про місце-
ве самоврядування в Україні», «Про Перелік 
документів дозвільного характеру у сфері гос-
подарської діяльності», «Про дозвільну систе-
му у сфері господарської діяльності», та Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 
1998 року №1218 «Про затвердження Порядку 
розроблення, затвердження і перегляду лімітів 
на утворення та розміщення відходів».

1.2. Порядок регулює надання суб’єктам гос-
подарювання дозволу на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними відходами на те-
риторії міста.

1.3. Дія Порядку поширюється на всіх 
суб’єктів господарювання, у власності або 
користуванні яких є хоча б один об’єкт 
поводження з небезпечними відходами, 
крім тих, що звільняються від одержання 
лімітів на утворення та розміщення відхо-

дів, а саме власників:
– тільки побутових відходів, які уклали до-

говори на їх розміщення з підприємствами 
комунального господарства;

– вторинної сировини, які провадять статут-
ну діяльність зі збирання й заготівлі таких 
відходів.

1.4. Суб’єкти господарювання, які здійсню-
ють діяльність у сфері поводження з небез-
печними відходами та експлуатують об’єкти 
поводження з небезпечними відходами на 
території міста, але не отримали дозвіл на екс-
плуатацію зазначених об’єктів у встановлено-
му порядку, несуть відповідальність згідно з 
чинним законодавством України.

2. Визначення термінів
 Небезпечні відходи – це відходи, що ма-

ють такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші 
небезпечні властивості, які створюють або 
можуть створити значну небезпеку для навко-
лишнього природного середовища й здоров’я 
людини та які потребують спеціальних методів 
і засобів поводження з ними.

Об’єкт поводження з відходами – це міс-
ця чи об’єкт, що використовуються для їх зби-
рання, зберігання, оброблення, утилізації, ви-
далення, знешкодження та захоронення.

Суб’єкти права власності на відходи – 
це суб’єкти господарювання, які володіють, 
користуються та розпоряджаються відходами 
в межах, визначених законодавством України.

Поводження з відходами – дії, спрямова-
ні на запобігання утворенню відходів, їх зби-
рання, перевезення, зберігання, оброблення, 
утилізацію, видалення, знешкодження та захо-
ронення, включаючи контроль за цими опера-
ціями та нагляд за місцями видалення.

3. Порядок надання дозволу
3.1. Суб’єкти господарювання, які здійсню-

ють або планують здійснювати діяльність у 
сфері поводження з небезпечними відходами 
та експлуатують об’єкти поводження з відхода-
ми на території міста, повинні отримати дозвіл 
на експлуатацію об’єкта поводження з небез-
печними відходами.

3.2. Для одержання дозволу на експлуата-
цію об’єкта поводження з небезпечними від-
ходами суб’єктам господарювання необхідно 
подати державному адміністратору відділу до-
звільно-погоджувальних процедур виконкому 
міської ради (надалі – державний адміністра-
тор) такі документи:

– заяву на отримання дозволу згідно зі вста-
новленою формою (додаток);

– проект ліміту на утворення та розміщення 
відходів на наступний рік;

– наказ суб’єкта господарювання про при-
значення відповідальних осіб у сфері пово-
дження з небезпечними відходами;

– копію ліцензії на здійснення операцій у сфе-
рі поводження з небезпечними відходами 
(у разі одержання лімітів на утворення та 
розміщення відходів, включених до розді-
лу А Жовтого переліку відходів, затвердже-
ного Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 13 липня 2000 року №1120);

– довідку про наявність спеціально відве-
дених в установленому законодавством 
порядку місць чи об’єктів розміщення від-
ходів;

– довідку про нормативно-допустимі обсяги 
утворення відходів;

– довідку про питомі показники утворення 
відходів;

– довідку про наявність установок (потуж-
ностей) з видалення відходів;

– довідку про наявність потужностей з утилі-
зації відходів;

– довідку про обсяги токсичних відходів та 
обсяги утворення, використання й постав-
ку відходів як вторинної сировини та відхо-
дів виробництва за поточний рік;

– інформацію стосовно розміщення відходів, 
накопичених за попередні роки;

– копії договорів (контрактів) на передачу 
відходів іншим власникам;

– копію висновку санітарно-епідеміологіч-
ної експертизи щодо об’єкта поводження 
з відходами;

– відомості про склад і властивості відходів, 
що утворюються, ступінь їх небезпечності 
для навколишнього природного середови-

ща та здоров’я людини;
– звіт про виконання планових заходів у сфе-

рі поводження з відходами за попередній 
рік;

– перспективний план заходів у сфері по-
водження з відходами, спрямованих на 
зменшення обсягів їх утворення й запо-
бігання негативному впливу відходів на 
навколишнє природне середовище та 
здоров’я людини.

Заява та документи подаються державному 
адміністратору особисто суб’єктом господарю-
вання (керівником юридичної особи, фізичною 
особою-підприємцем) або уповноваженою 
ним особою.

Указані матеріали можуть бути також наді-
слані рекомендованим листом з описом вкла-
дення, при цьому підписи заявника (фізичної 
особи-підприємця) та уповноваженої ним осо-
би засвідчуються нотаріально.

Заявник несе відповідальність за достовір-
ність відомостей, зазначених у заяві та доку-
ментах, що додаються до неї.

Заява та документи, що додаються до неї, 
приймаються за описом, копія якого відразу 
видається заявнику з відміткою про дату та но-
мер їх реєстрації.

Державний адміністратор після надходжен-
ня заяви та документів, що додаються до неї, 
передає їх до управління екології виконкому 
міської ради в день реєстрації заяви або про-
тягом наступного робочого дня.

3.3. Управління екології виконкому міської 
ради протягом місяця з дня одержання від 
державного адміністратора заяви та докумен-
тів, що додаються до неї, розглядає їх і готує 
проект рішення виконкому міської ради про 
надання дозволу на експлуатацію об’єкта по-
водження з небезпечними відходами на на-
ступний рік.

Проект рішення виконкому міської ради про 
відмову в наданні дозволу на експлуатацію 
об’єкта поводження з небезпечними відхо-
дами на наступний рік готується управлінням 
екології виконкому міської ради із зазначен-
ням підстав відмови.

Підставами для відмови в наданні дозволу 
на експлуатацію об’єкта поводження з небез-
печними відходами на наступний рік є:

– подання суб’єктом господарювання непо-
вного пакета документів, необхідних для 
одержання дозволу, згідно із встановле-
ним переліком;

– виявлення в документах, поданих суб’єк том 
господарювання, недостовірних відомос-
тей;

– негативний висновок за результатами про-
ведених експертиз та обстежень, необхід-
них для надання дозволу.

Законодавством України можуть установ-
люватися інші підстави для відмови в наданні 
дозволу.

3.4. Рішення про надання дозволу (відмову 
в його наданні) на експлуатацію об’єкта по-
водження з небезпечними відходами на на-
ступний рік приймається на засіданні виконкому 
міської ради (надалі – рішення).

3.5. Перший примірник рішення протягом 
двох робочих днів з дати його прийняття пе-
редається управлінням організаційно-про-
токольної роботи виконкому міської ради 
державному адміністратору для видачі заяв-
никові, другий – управлінню екології виконко-
му міської ради.

3.6. Державний адміністратор не пізніше на-
ступного робочого дня з дня отримання рішен-
ня повідомляє суб’єкта господарювання про 
час і місце видачі рішення.

3.7. У разі отримання рішення про відмо-
ву в наданні дозволу на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними відходами на 
наступний рік, суб’єкт господарювання після 
усунунення причин, що стали підставою для 
відмови, має право повторно звернутися до 
виконкому міської ради з питання надання до-
зволу на експлуатацію об’єкта поводження з 
небезпечними відходами.

Суб’єкт господарювання подає на повторний 
розгляд документи, необхідні для надання до-
зволу, і документи, що засвідчують усунення 
причин, які стали підставою для попередньої 
відмови.

При повторному розгляді документів не до-

пускається відмова в наданні дозволу на екс-
плуатацію об’єкта поводження з небезпечними 
відходами з тих же причин, що стали підставою 
для попередньої відмови в його наданні (за ви-
нятком неусунення чи усунення не в повному 
обсязі заявником причин, що стали підставою 
для попередньої відмови).

У разі, якщо у встановлений цим порядком 
строк суб’єкту господарювання не видано або 
не направлено відповідне рішення, то через 
десять робочих днів з дня закінчення встанов-
леного строку він має право провадити певні 
дії щодо здійснення господарської діяльності 
або її видів. Копія заяви (опис прийнятих до-
кументів) з відміткою про дату їх прийняття є 
підтвердженням подачі заяви та документів 
державному адміністратору.

4. Видача дубліката рішення  
про надання дозволу  

на експлуатацію об’єкта  
поводження з небезпечними  

відходами
4.1. Підставами для видачі дубліката рі-

шення про надання дозволу на експлуатацію 
об’єкта поводження з небезпечними відхода-
ми є його втрата або пошкодження.

Законодавством України можуть бути вста-
новлені інші підстави для видачі дубліката рі-
шення про надання дозволу на експлуатацію 
об’єкта поводження з небезпечними відхода-
ми.

4.2. У разі втрати рішення про надання до-
зволу на експлуатацію об’єкта поводження з 
небезпечними відходами (надалі – рішення 
про надання дозволу) суб’єкт господарювання 
зобов’язаний подати державному адміністра-
тору заяву про видачу його дубліката.

4.3. У разі, якщо бланк рішення про надання 
дозволу непридатний для використання вна-
слідок його пошкодження, суб’єкт господарю-
вання подає державному адміністратору заяву 
про видачу дубліката рішення про надання до-
зволу та непридатний для використання бланк 
рішення. Державний адміністратор передає їх 
до управління екології виконкому міської ради 
в день реєстрації заяви або протягом наступно-
го робочого дня.

4.4. Управління екології виконкому міської 
ради протягом місяця з дня одержання заяви 
про видачу дубліката рішення про надання до-
зволу готує проект відповідного рішення ви-
конкому міської ради.

4.5. Рішення про видачу дубліката втраче-
ного рішення про надання дозволу або пошко-
дженого бланку рішення приймається на засі-
данні виконкому міської ради.

4.6. Рішення про видачу дубліката втраченого 
рішення про надання дозволу або пошкодженого 
бланку рішення протягом двох робочих днів з 
дати його прийняття та дублікат відповідного 
рішення передаються управлінням організа-
ційно-протокольної роботи виконкому міської 
ради державному адміністратору для видачі 
заявникові.

4.7. Державний адміністратор не пізніше на-
ступного робочого дня з дня отримання рішення 
про надання дозволу повідомляє суб’єкта госпо-
дарювання про час і місце видачі його дубліката.

4.8. Суб’єкт господарювання, який подав 
заяву та відповідні документи для видачі ду-
бліката рішення про надання дозволу замість 
втраченого або пошкодженого, провадить 
свою діяльність на підставі копії заяви про ви-
дачу дубліката відповідного рішення, зареє-
строваної державним адміністратором.

5. Анулювання дозволу
5.1. Дозвіл на експлуатацію об’єкта пово-

дження з небезпечними відходами на на-
ступний рік (надалі – дозвіл) може бути ану-
льований на підставі відповідного рішення 
виконкому міської ради у випадках:

5.1.1 подання суб’єктом господарювання або 
уповноваженою ним особою заяви про анулю-
вання дозволу;

5.1.2 припинення юридичної особи (злиття, 
приєднання, поділ, перетворення або ліквіда-
ція);

5.1.3 припинення підприємницької діяль-
ності фізичної особи-підприємця;

5.1.4 установлення факту надання в заяві та 
документах, що додаються до неї, недостовір-
ної інформації.

УВАГА!
На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення виконкому Криворізької міської ради «Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження 

з небезпечними відходами» та аналіз його результативного впливу на розвиток територіальної громади, бізнес-середовища. Зауваження та пропозиції до нього будуть прийматися від громадян, 
суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики у письмовій формі протягом місяця (крім вихідних і 
святкових днів) за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, розробником проекту (управління екології виконкому міської ради, каб.403, тел.74-92-56, 74-56-41), на електронні адреси ви-
конкому міської ради radakr@ukrpost.ua і виконкомів Дзержинської, Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської районних у місті рад: dzr_vk@ukrpost.ua, 
dlg_vk@riad.com.ua, zhv_vk@ukrpost.ua, ing.zagal104@ukr.net, srvk@srvk.gov.ua, trn_vk1@ukrpost.ua, cg-ispolkom-zag@mg.dp.ua в мережі Інтернет.

Законодавством України можуть встановлю-
ватися інші підстави для анулювання дозволу.

5.2. Державний адміністратор не пізніше 
п’яти робочих днів з дня прийняття виконко-
мом міської ради рішення стосовно анулюван-
ня дозволу видає його особисто або надсилає 
суб’єкту господарювання поштовим відправ-
ленням з описом вкладення.

5.3. Дія дозволу припиняється через десять 
робочих днів з дня прийняття рішення про його 
анулювання, якщо інше не передбачено зако-
ном.

5.4. Рішення виконкому міської ради про 
анулювання дозволу може бути оскаржено в 
суді.

5.5. Рішення виконкому міської ради про 
анулювання дозволу з підстав, не встановле-
них законом, що регулює відносини, пов’язані 
з одержанням документа дозвільного характе-
ру, є підставою для визнання дозволу анульо-
ваним безпідставно.

У цьому разі дозвіл підлягає поновленню. 
Поновлення відбувається шляхом здійснення 
відповідного запису в реєстрі документів до-
звільного характеру та повернення суб’єкту 
господарювання безпідставно анульованого 
дозволу.

Якщо рішення про надання дозволу знахо-
диться в суб’єкта господарювання, поновлення 
його відбувається лише за здійсненням відпо-
відного запису в реєстрі документів дозвільно-
го характеру та направленням державним ад-
міністратором письмового повідомлення про 
поновлення дії рішення про надання дозволу.

Строк дії безпідставно анульованого дозволу 
подовжується на строк, протягом якого цей до-
звіл вважався анульованим.

Днем поновлення анульованого дозволу є 
день внесення запису до реєстру документів 
дозвільного характеру.

6. Переоформлення дозволу
6.1. У разі виникнення підстав для пере-

оформлення дозволу (зміна найменування 
суб’єкта господарювання – юридичної осо-
би або прізвища, імені, по батькові фізичної 
особи-підприємця; зміна місцезнаходження 
суб’єкта господарювання) суб’єкт господа-
рювання зобов’язаний протягом п’яти робо-
чих днів з дня настання таких підстав подати 
державному адміністратору заяву про пере-
оформлення дозволу разом з відповідним рі-
шенням і документ, що підтверджує зазначені 
зміни (виписка з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

6.2. Управління екології виконкому міської 
ради у встановленому порядку в місячний тер-
мін готує проект рішення виконкому міської 
ради про внесення змін до рішення про надан-
ня дозволу.

6.3. Строк дії переоформленого дозволу не 
може перевищувати строк дії, зазначений у 
рішенні про надання дозволу, що переоформ-
лявся.

6.4. Перший примірник рішення протягом 
двох робочих днів з дати його прийняття пе-
редається управлінням організаційно-про-
токольної роботи виконкому міської ради 
державному адміністратору для видачі заяв-
никові, другий – управлінню екології виконко-
му міської ради.

6.5. Не переоформлений в установлений 
строк дозвіл на експлуатацію об’єкта пово-
дження з небезпечними відходами є недій-
сним.

Додаток  
до Порядку надання дозволу на експлуатацію 

об’єкта поводження з небезпечними відходами
Виконком Криворізької міської ради
 __________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи, 
фізичної особи-підприємця, уповноваженої особи)

Заява
 Відповідно до статті 7 Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяль-
ності»

прошу надати дозвіл на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними відходами
______________________________

 (назва документа дозвільного характеру)
______________________________

 (об’єкт, на який видається документ)
______________________________

(місцезнаходження (адреса) об’єкта,  
на який видається документ)

______________________________ 
(вид діяльності згідно з класифікатором видів економічної 

діяльності)
_____________________________
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи

______________________________
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)
______________________________

(ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром 

підприємств, організацій, установ, реєстраційний номер об-
лікової картки платника податків)

______________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи/фізич-
ної особи-підприємця (уповноваженої особи)
______________________________
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фі-
зичної особи-підприємця)
______________________________ 

(телефон) (телефакс)
______________________________ 

(фактичне місцезнаходження )
Документи, що додаються до заяви:

– проект ліміту на утворення та розміщення 
відходів на наступний рік;

– наказ про призначення відповідальних осіб 
у сфері поводження з небезпечними від-
ходами;

– копія ліцензії на здійснення операцій у сфе-
рі поводження з небезпечними відходами 
(у разі одержання лімітів на утворення та 
розміщення відходів, включених до розді-
лу А Жовтого переліку відходів, затвердже-
ного Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 13 липня 2000 року №1120);

– довідка про наявність спеціально відве-
дених в установленому законодавством 
порядку місць чи об’єктів розміщення від-
ходів;

– довідка про нормативно допустимі обсяги 
утворення відходів;

– довідка про питомі показники утворення 
відходів;

– довідка про наявність установок (потуж-
ностей) з видалення відходів;

– довідка про наявність потужностей з утилі-
зації відходів;

– довідка про обсяги токсичних відходів та 
обсяги утворення, використання і поставку 
відходів як вторинної сировини і відходів 
виробництва за поточний рік;

– інформація стосовно розміщення відходів, 
накопичених за попередні роки;

– копії договорів (контрактів) на передачу 
відходів іншим власникам;

– копія висновку санітарно-епідеміологічної 
експертизи щодо об’єкта поводження з 
відходами;

– відомості про склад і властивості відходів, 
що утворюються, ступінь їх небезпечності 
для навколишнього природного середови-
ща та здоров’я людини;

– звіт про виконання планових заходів у сфе-
рі поводження з відходами за попередній рік;

– перспективний план заходів у сфері по-
водження з відходами, спрямованих на 
зменшення обсягів їх утворення й запо-
бігання негативному впливу відходів на 
навколишнє природне середовище та 
здоров’я людини.

 М.П._________________
 (підпис керівника юридичної особи,

 фізичної особи – підприємця,
 уповноваженої особи)

«__»_____20_р. реєстраційний номер__
(дата надходження заяви 
заповнюється державним 
адміністратором)                        
________________          ________________________
                      (підпис)                      (ініціали та прізвище адміністратора)

Аналіз
регуляторного впливу  

до проекту регуляторного акта 
– рішення виконкому Криворізь-

кої міської ради «Про затвер-
дження Порядку надання до-

зволу на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними 

відходами»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку 

пропонується розв’язати шляхом дер-
жавного регулювання господарських від-
носин, а також оцінки важливості цієї 
проблеми.

Згідно з Законом України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності» та 
Постановою Кабінету Міністрів України від 03 
серпня 2002 року №1218 «Про затвердження 
Порядку розроблення, затвердження і пере-
гляду лімітів на утворення та розміщення від-
ходів» суб’єктам господарювання для отри-
мання лімітів на утворення та розміщення 
відходів необхідно отримати дозвіл на експлу-
атацію об’єктів поводження з небезпечними 
відходами.

Документ видається органом місцевого са-
моврядування в порядку, визначеному чин-
ним законодавством України.

Проблема полягає в тому, що на теперішній 
час порядок надання зазначеного дозволу на 
загальнодержавному рівні не визначено.

Прийняття регуляторного акта – рішення 
виконкому міської ради «Про затверджен-
ня Порядку надання дозволу на експлуатацію 
об’єкта поводження з небезпечними відхода-

ми» дасть змогу привести процедуру надання 
вказаного дозволу у відповідність до вимог 
чинного законодавства України та забезпечити 
прозорість її здійснення.

Дія рішення розповсюджується на суб’єктів 
господарювання, які впроваджують та здій-
снюють на території міста діяльність, пов’язану 
з утворенням, збиранням, перевезенням, збе-
ріганням, обробленням, утилізацією, видален-
ням, знешкодженням та захороненням небез-
печних відходів.

2. Обґрунтування, чому визначена про-
блема не може бути розв’язана за допомо-
гою ринкових механізмів і потребує дер-
жавного регулювання.

Визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою ринкових механізмів 
і потребує вирішення шляхом затвердження 
виконкомом Криворізької міської ради Поряд-
ку надання дозволу на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними відходами, необ-
хідність якого обумовлена вимогами Законів 
України «Про дозвільну систему у сфері гос-
подарської діяльності», «Про відходи», «Про 
Перелік документів дозвільного характеру у 
сфері господарської діяльності» та Постанови 
Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2002 
року №1218 «Про затвердження Порядку роз-
роблення, затвердження і перегляду лімітів на 
утворення та розміщення відходів».

Дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження 
з небезпечними відходами входить до пакету 
документів, який мають подавати суб’єкти гос-
подарювання до Державного управління охо-
рони навколишнього природного середовища 
в Дніпропетровській області для отримання 
лімітів на утворення та розміщення відходів.

На теперішній час відповідно до рішення 
виконкому міської ради від 11.06.2008 №472 
«Про експлуатацію об’єктів поводження з не-
безпечними відходами» суб’єктам господарю-
вання підтверджується право на експлуатацію 
об’єктів поводження з небезпечними відхода-
ми, а не надається дозвіл, як це передбачено 
чинним законодавством України.

Відсутність дозволів на експлуатацію об’єктів 
поводження з небезпечними відходами є під-
ставою для відмови суб’єктам господарювання 
в розгляді Державним управлінням охорони 
навколишнього природного середовища в Дні-
пропетровській області пакету документів, на 
підставі якого затверджуються й надаються лі-
міти на утворення та розміщення відходів.

Тому, у разі, якщо регуляторний акт не буде 
запроваджений, суб’єкти господарювання не 
матимуть можливості отримувати ліміти на 
утворення й розміщення відходів.

 3. Обґрунтування, чому визначена про-
блема не може бути розв’язана за допомо-
гою діючого регуляторного акта або вне-
сення змін до нього.

Регуляторний акт, за допомогою якого може 
бути розв’язана визначена проблема, на даний 
час не існує.

4. Визначення очікуваних результатів 
прийняття запропонованого регуля-
торного акта, у тому числі здійснення 
розрахунку очікуваних витрат та вигод 
суб’єктів господарювання, територіаль-
ної громади та органів місцевого само-
врядування внаслідок дії регуляторного 
акта.

При впровадженні в дію цього рішення ви-
конкому міської ради очікуються такі резуль-
тати:

Сфера  
інтересів

Вигоди Витрати

Для територі-
альної грома-
ди міста

З а п о б і г а н н я 
забрудненню 
навколишньо-
го природного 
середовища

Витрати від-
сутні

Для суб’єктів 
го с п од а р ю -
вання

С т в о р е н н я 
умов для от-
римання лімітів 
на утворення 
та розміщення 
відходів; за-
б е з п е ч е н н я 
е к с п л у а т а ц і ї 
об’єкта по-
водження з 
н е б е з п е ч н и -
ми відходами 
відповідно до 
вимог чинного 
законодавства 
України

Часові витра-
ти, пов’язані 
з підготов-
кою доку-
ментів для 
о т р и м а н н я 
дозволу, від-
повідно до 
чинного за-
конодавства 
України

Для органів 
м і с ц е в о г о 
с а м о в р я д у-
вання

Нагляд та 
контроль у сфе-
рі поводження 
з небезпечни-
ми відходами

Витрати, по-
в’язані з під-
г о т о в к о ю 
док ументів 
для надання 
дозволу, від-
сутні

При впровадженні зазначеного проекту рі-
шення відсутні додаткові витрати у всіх сферах 
інтересів.

5. Визначення цілей державного регулю-
вання.

Метою регуляторного акта є розроблення по-
рядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними відходами відпо-
відно до Закону України «Про дозвільну систе-
му у сфері господарської діяльності».

У разі безлімітного утворення відходів ви-
робнича діяльность суб’єктів господарювання 
призведе до забруднення ними навколишньо-
го природного середовища.

Крім того, за порушення вимог чинного за-
конодавства України до суб’єктів господарю-
вання Державною екологічною інспекцією у 
Дніпропетровській області будуть вжиті відпо-
відні адміністративні санкції.

Упровадження цього регуляторного акта 
дозволить забезпечити дотримання вимог 
чинного законодавства України у сферах пово-
дження з відходами, підприємництва, підви-
щить рівень довіри суб’єктів господарювання 
до місцевої влади.

6. Визначення та оцінка всіх прийнят-
них альтернативних способів досягнення 
визначених цілей, у тому числі тих, які не 
передбачають безпосереднього держав-
ного регулювання господарських відносин.

Альтернативним способом досягнення ви-
значених цілей могло б бути затвердження 
процедури надання дозволу на експлуатацію 
об’єкта поводження з небезпечними відхода-
ми на загальнодержавному рівні. На теперіш-
ній час термін внесення змін і доповнень до 
існуючої нормативно-правової бази не визна-
чено.

Оскільки, на теперішній час відповідно до рі-
шення виконкому міської ради від 11.06.2008 
№472 «Про експлуатацію об’єктів поводження 
з небезпечними відходами» суб’єктам госпо-
дарювання підтверджується право на експлу-
атацію об’єкта поводження з небезпечними 
відходами іншим альтернативним способом є 
існуючий стан справ, який полягає у відсутнос-
ті визначеного процесу надання відповідного 
дозволу. Проте відсутність прозорої процеду-
ри надання дозволів на експлуатацію об’єктів 
поводження з небезпечними відходами є під-
ставою для відмови суб’єктам господарювання 
Державним управлінням охорони навколиш-
нього природного середовища в Дніпропет-
ровській області в затвердженні й видачі лімі-
тів на утворення та розміщення відходів.

7. Аргументація щодо переваг обраного 
способу досягнення визначених цілей.

Упровадження порядку надання дозволу на 
експлуатацію об’єкта поводження з небезпеч-
ними відходами є найбільш доцільним спосо-
бом досягнення визначених цілей. Перевага 
запропонованого способу полягає, насампе-
ред, у забезпеченні впорядкованого механізму 
дозвільної процедури.

Прийняття регуляторного акта дасть змогу 
прозоро здійснювати процедуру надання до-
зволу на експлуатацію об’єктів поводження з 
небезпечними відходами з урахуванням інте-
ресів суб’єктів господарювання, територіальної 
громади, органів місцевого самоврядування та 
забезпечить експлуатацію об’єктів поводжен-
ня з небезпечними відходами з дотриман-
ням вимог природоохоронного законодавства 
України.

8. Механізми та заходи, які забезпе-
чать розв’язання визначених проблем 
шляхом прийняття запропонованого ре-
гуляторного акта.

Прийняття запропонованого регуляторного 
акта стоворить необхідні умови для виконання 
суб’єктами господарювання зобов’язань щодо 
запобігання та зменшення обсягів утворення й 
розміщення відходів, здійснення заходів для 
їх максимальної утилізації, реалізації чи пере-
дачі іншим споживачам або підприємствам, 
установам і організаціям, які збирають, обро-
бляють та утилізують відходи.

Розв’язання зазначеної проблеми через 
упровадження механізму надання відпо-
відного дозволу забезпечить запобігання 
забрудненню навколишнього природного 
середовища небезпечними відходами, підви-
щить ефективність контролю за дотриманням 
суб’єктами господарювання вимог природо-
охоронного законодавства України у сфері по-
водження з відходами.

Рішення підлягає оприлюдненню у засобах 
масової інформації.

9. Обґрунтування можливості досяг-
нення визначених цілей у разі прийняття 
запропонованого регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого регуля-
торного акта можливе досягнення визначених 
цілей через упорядкування процедури надан-
ня дозволу на експлуатацію об’єкта поводження 
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Куплю Різне

g Офіційноз небезпечними відходами та приведення її у 
відповідність до вимог чинного законодавства 
України в дозвільній сфері.

Дозвіл видається виконкомом міської ради 
після перевірки наданого пакету документів. 
Це спонукатиме суб’єктів господарювання до 
дотримання вимог природоохоронного зако-
нодавства у сфері поводження з відходами.

10. Обґрунтування можливості досяг-
нення визначених цілей з найменшими ви-
тратами для суб’єктів господарювання, 
територіальної громади, органів місце-
вого самоврядування

Досягнення визначених цілей для суб’єктів 
господарювання супроводжуються витратами 
часу, що пов’язані з підготовкою документів 
для отримання дозволу; для територіальної 
громади міста, органів місцевого самовряду-
вання витрати відсутні.

11. Обґрунтування щодо вигод, які ви-
никатимуть внаслідок дії запропонова-
ного регуляторного акта, виправдову-
ють відповідні витрати у випадку, якщо 
витрати та/або вигоди не можуть бути 
кількісно визначені

Не всі вигоди, що виникатимуть унаслідок 
дії регуляторного акта, можуть бути визначені 
кількісно. До якісних показників належать:

– запобігання забрудненню навколишнього 
природного середовища шляхом забез-
печення експлуатації об’єкта поводження 
з небезпечними відходами відповідно до 
вимог природоохоронного законодавства 
України;

– дотримання суб’єктами господарювання 
вимог природоохоронного законодавства 
у сфері поводження з відходами.

12. Оцінка можливості впровадження 
та виконання вимог регуляторного акта 
залежно від ресурсів, якими розпоряджа-
ються органи державної влади, місцевого 
самоврядування, суб’єкти господарюван-
ня, які повинні впроваджувати та вико-
нувати їх

Уведення в дію Порядку надання дозволу на 
експлуатацію об’єкта поводження з небезпеч-
ними відходами дозволить підвищити ефек-
тивність діяльності суб’єктів господарювання, 
що утворюють та розміщують відходи, забез-
печити запобігання утворенню та зменшенню 
обсягів утворення відходів, зберегти чистоту 
довкілля.

Виконання умов рішення у разі збільшення 
кількості суб’єктів господарювання, яким бу-
дуть надані дозволи на експлуатацію об’єктів 
поводження з відходами, не потребує витрат, 
пов’язаних з підготовкою документів для на-
дання дозволу як територіальної громади, так 
і органів місцевого самоврядування.

З упровадженням проекту рішення суб’єкти 
господарювання несуть витрати часу, оскільки 
процес підготовки документів для надання до-
зволу залежить від терміну їх збору та оформ-
лення.

Ураховуючи це, у місті будуть створені спри-
ятливі умови (без додаткових фінансових ви-
трат) для оформлення суб’єктами господа-
рювання дозволів на експлуатацію об’єктів 
поводження з небезпечними відходами. Кіль-
кість виданих дозволів буде стабільною. Орга-
ни місцевого самоврядування забезпечать у 
відповідності до чинного законодавства Укра-
їни надання дозволу на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними відходами.

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чин-
ників на дію запропонованого регулятор-
ного акта

Зовнішніми чинниками, які можуть вплину-
ти на дію запропонованого регуляторного акта, 
можуть бути зміни до чинного законодавства 
України у сфері поводження з відходами. При 
їх виникненні регуляторний акт підлягатиме 
коригуванню.

14. Обґрунтування запропонованого 
терміну дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного 
акта необмежений (за умови відсутності кар-
динальних змін у законодавстві, що стосується 
сфери поводження з відходами) та передбачає 
можливість унесення необхідних змін.

 За підсумками аналізу відстеження резуль-
тативності дії регуляторного акта, у разі потре-
би, до нього вноситимуться зміни.

15. Визначення показників результа-
тивності дії регуляторного акта

Кількісним показником результативності дії 
регуляторного акта є:

– кількість суб’єктів господарювання, яким 
надано дозволи на експлуатацію об’єктів 
поводження з небезпечними відходами;

– кількість суб’єктів господарювання, які 
одержали в Державному управлінні охо-
рони навколишнього природного середо-
вища в Дніпропетровській області ліміти 
на утворення та розміщення небезпечних 
відходів;

– рівень поінформованості суб’єктів господа-
рювання з основних положень регулятор-
ного акта. Він визначається кількістю осіб, 
які ознайомляться із зазначеним рішен-
ням у Криворізькій міській комунальній 

газеті «Червоний гірник», на сайті «Кри-
ворізький ресурсний центр» та на офіцій-
ній веб-сторінці виконкому Криворізької 
міської ради в мережі Інтернет після його 
оприлюднення або отримають регулятор-
ний акт за запитами до органів місцевого 
самоврядування.

16. Визначення заходів, за допомогою 
яких буде здійснюватися відстеження ре-
зультативності дії регуляторного акта 
у разі його прийняття

У зв’язку з тим, що для визначення рівня 
результативності дії регуляторного акта необ-
хідно використовувати виключно статистичні 
дані, базове, повторне та періодичне відсте-
ження його результативності будуть здійснені 
управлінням екології виконкому міської ради 
відповідно через шість місяців, один рік та 
кожні наступні три роки після набуття ним чин-
ності.

У разі виявлення неврегульованих та про-
блемних питань, вони будуть усунені шляхом 
унесення відповідних змін до регуляторного 
акта.

Періодичне відстеження планується прово-
дити раз на кожні наступні три роки, починаю-
чи з дня закінчення заходів щодо повторного 
відстеження результативності, з метою дотри-
мання вимог законодавства України у сфері по-
водження з відходами.

Зворотний зв’язок:
Адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радян-

ська, 1, каб. 403
Скакальський О.М. – начальник управ-

ління екології виконкому міської ради, 
тел.: 74-56-41, 74-92-56, електронна 
адреса: u.ecology@kryvyirih.dp.ua

Публічні слухання
Відповідно до розпорядження міського голови від 24.10.2012 №249-р «Про 

проведення публічних слухань» у муніципальному центрі послуг міста Криво-
го Рогу (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) 13.11.2012 о 16.00 відбудуть-
ся публічні слухання з питання обговорення проекту регуляторного акта – рі-
шення виконкому міської ради «Про затвердження Порядку надання дозволу 
на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами».

Проект зазначеного рішення виконкому міської ради розміщено в місь-
кій комунальній газеті «Червоний гірник» від 3.11.2012 та на офіційній веб-
сторінці Криворізької міської ради в мережі Інтернет www.kryvyirih.dp.ua  у 
підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база». Консультацію з 
питання проведення публічних слухань можна отримати у виконкомі міської ради 
за адресою: 50101, Кривий Ріг, пл. Радянська, 1 у розробника проекту рішення – 
управління екології виконкому міської ради (каб. №№ 403, 408, тел. 74-92-56, 
74-56-41) та управління розвитку підприємництва (каб. №505, тел. 74-12-03).

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднання, представників 
громадських організацій міста, комунальних підприємств та консультативно-дорадчі 
органи відповідно до процедури здійснення державної регуляторної політики взяти 
участь в обговоренні вищезазначеного проекту рішення виконкому міської ради.

Управління екології виконкому міської ради.

Публічна інформація

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» повідомляють,  що для 
проведення ремонтних робіт в період з 12.11.2012 р. по 16.11.2012 р.   можливі тимчасові  (з 
9.00 до 17.00) відключення ел. енергії на вулицях: Тимошенка 23-63; 36-62;10, 12, 32, 1-21 4-8, 
14-30,  Солдатська 20-64;25-81;4-18,  9-23,   Мудрості 21а,  23-41,  28-50; 7-21; 10-24; Краснодарська 
2-24, 31-45; 9, 17, 19,   Табірна 57-71,  64-66; Пожарського 26-36,  ТЗК Панюшкин,  Офіцерська 2,  10-16; 
Червоногвардійська,  1-21, 2-16,  Брянська 77, 79;  Чудська 20а,  22-50,  13-41, 41а,  2-20; 1-11; Куйбише-
ва 71-81; 82-94; Шевченка, 149;  Шмідта 82-94; 87-93; вул.Економічна 1-25; 2-16;2 0; пров.Економічний 
2, 6, 10, 12, 20, 22, 1, 3, 5, 6, 11, 19, 21,  вул. Мерецкова 1-23; 35; 41-47; 51-55; 65-73; 42-114; 31, 33, 39, 
41, 43, 49, 57, 61, 79-137, 114а-140,  пров. Мерецкова 2-6; 20-42; 1-13; 41-59,  вул. Ягідна, 1-11, 2-12; вул.
Венеціанова 2-94,  вул. Отто Брозовського,  гаражі,  СТО,  мийка ФОП Ткачук В.А.,  ФОП Ливандовський 
С.В.,  ПП «Вира»,  склади УКСа міськвиконкому,  БУ-2 ОГМ,  ФОП Савчук Т.О. офіс,  СТО,  вул. Леоніда Бо-
родича,  7А юридична консультація,  ТОВ «Стема»,  7х склади ФОП Белокриницький,  кисневий цех ТОВ 
«Астор»,  мийка АТП №16,  вул. Леоніда Бородича,  9 МЧС,  АЗС № 03/035,  вул. Леоніда Бородича,  9г ПП 
Мевченко «Морозиво»,  вул. Леоніда Бородича,  7в ФОП Мармер А.І. склад,  Крилова,  2-52,  Виборзька,  
1-45,  2-48,  1а,  Барнаульська,  2-36,  1-55,  Каховська м-н «Продукти»,  Красикова,  1-23,  Іркутська,  
2-18,  1-11,  Суворова,  2-16,  1-25,  Травнева,  59-77,  Миклухо-Маклая,  2-26,  1-21,  Софії Ковалевської,  
1-11,  2-10,  Травнева,  79-95,  Лугова 1-15, 19-39, 6а, 14а, 16а, 17,   Я.Купали 1-25, 2-18,  Кубінська 1-39, 
2-40,  Кириленка 39-59,  52-68,  Грушевського 7,  вул.Світлогірська, 32-64, 1-67;80, 91;93;95;97;99;101,    
Марійська, 4-25,  Озерна, 4-16,  Корейська, 36; 39,  Чехословацька, 1-47,  Городищенська, 58-138; 27-107, 
39; 43; 25;  Уборевича, 1-71; 2-48,  Гаджибекова, 2-84; 19-83,  Маяковського, 14-20; 43-51,  Калініна, 2-63; 
3-29а,  Володимирівська, 2-18; 5-11; 17,  Бєляєва, 11-13; 10; 16,  Серафимовича, 44-60; 64; 70,  Ігрова, 1; 
2,  Павлоградська д.38-а; 38; 90; 41-103,  Янки-Купали, 106; 108; 110; 111; 115,  Львівська, 1-37,  Лугова, 
32-48; 123,  Муромська, 40-64; 57-79,  Кубінська, 110-134; 105-131,  Літке, 94,  Чорноморська, 36а-80; 
35а-79,  Ст.Більшовиків, 36а-38а,  Чебишева, 1-25; 2-22,  Цитрусова, 42-62; 35-65,  Вольтера, 35-49; 40-
56,  1-35; 2-34,  Д.Донського, 24;  25;  28;  30;  32,  38; 29; 29а; 10; 24; 22; 34; 35; 36; 37; 39; 41; 42,   Драйзера, 
3,  19, 5-17; 2-14,   Джамбула, 8,  Калінінградська, 6-13,  Дишинського, 60-75,  Житомирська, 1; 3; 4,  Руб-
льова, 2; 3; 4; 5; 6,  П.Морозова, 1;  2;  3;  4;  5;  6;  7;  8,  Гафурі, 1а; 2а,  Серафимовича, 340/1-374; 231-247; 
215а-231а; 231б,  Хохломська, 2-10; 1-15; 12,  Тупикова, 2-92; 3-33,  Грозненська, 115а; 119,  Магнітогір-
ська1-16;  Джамбула, 14; 16; 18; 11; 12; 13; 15; 17-25; 20,  Гірничорятувальна, 13; 14,  Тольятті 2-8; 3-11,  
Кузнечна, 2-18; 3-19,  Воронезька; 3-25; 4-24;  Вятська, 16-а; 6а; 4а; 2а; 1а; 1б,  Транзитна, 1-17, 28-42,  
Пловдивська, 4-28; 3-23,  Левітана, 4-24; 3-23, 30-50; 27-47,   Іскрівська, 37-59,  124, 108а-122,  63-91,  
Милашенкова, 30-а-52;  4-24; 3-21,  Шполянська, 115,  94-116; 93-113,  Червонопресненська, 8-32; 7-25,  
Воронезька, 28-50; 31-51,  Улітіна, 4-26; 3-23,  Сизранська, 4-22; 3-21,  Аристова, 4-22; 1-21,  Благоєва, 
12-22,  Транзитна, 19-65; 44-94,  Кузнецька, 2-54,  Самарська, 1-37,  Коротченка, 18,  19, 20,   ГСК,  церква 
«Прославления»,  ПП Чуменко,  маг. «Лора»,  автомийка,  стоянка,  ТРП-105,  ВНС-59,  ГСК  «Жовтневий»,  
вул. Молдавська,  6-30;  вул. Скрябіна,  1-18,  41, 43,  вул. Міцкевича,  1-18;  вул. Корольова,  1-44;  вул. 
Вязова,  1-38,  вул. Треньова,  4-22,  Аптека (вул. Ватутіна),  тогово-зупиночний комплекс,  вул. Ватутіна,  
34,  36,  вул. Кропивницького,  35,  Універсальна,  24-52,  пер.Корсунський,  2-42, 1-11,  вул.Комсомолу 
України,  1-27, 6-26,  Єреванська,  1-31, 2-34,  Федьковича,  1-20,  Южина,  1-20,  Бізе,  1-18,  Евенкійська,  
1-18. Вибачаємося  за викликані незручності.

До уваги колишніх  
працівників  
ПАТ «Криворізький  
залізорудний комбінат»!

Підприємство не виплачує вам 
компенсацію заробітної плати за 
час відпусток з 1995 року, посила-
ючись на обробку архівних доку-
ментів?

Ми допоможемо вам 
отримати ці кошти.

Тел. 410-31-99, 096-3462077.

Поздравляем

Пасенко Александра Максимовича

с 75-летием!
И где нам взять такое слово,

Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровым
И никогда не унывать.

Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась

Прокуковать сто лет тебе!
С любовью жена, дети, внуки, сестры.

У зв’язку з Наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2012 р. за № 776/7 «Про  затверджен-
ня системи державної реєстрації прав на нерухоме майно» та реалізації Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України, щодо вдосконалення та спрощення процедури 
державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно» підприємства БТІ  з 
кінця 2012 року будуть позбавлені функцій державної реєстрації прав власності та видачі витягів 
з реєстру прав власності на нерухоме майно.

Кінцеві терміни подання заяв.
Державна реєстрація пра-

ва власності та інших речових 
прав на нерухоме майно – до 
10.12.2012 року.

Термінова державна реєстра-
ція права власності та інших ре-
чових прав на нерухоме майно 
– до 24.12.2012 року.

Термінова державна реє-

страція права власності та ін-
ших речових прав на нерухоме 
майно для юридичних осіб – до 
13.12.2012 року.

Витяг з Реєстру прав власності 
на нерухоме майно для фізичних 
осіб – до 9.11.2012 року.

Терміновий витяг з Реєстру прав 
власності на нерухоме майно для 
фізичних осіб – до 19.12.2012 року.

Терміновий витяг з Реєстру 
прав власності на нерухоме 
майно для юридичних осіб – до 
29.11.2012 року.

Замовлення на інвентариза-
цію приймаються в звичайному 
режимі. Оформлення та отри-
мання замовлень проводиться 
за адресами: м. Кривий Ріг, вул. 
Димитрова, 34 та вул. Щорса, 34.

Шановні мешканці Тернівського району!

Бережіть свій 
будинок 
та своє майно!

Сплатіть заборгованість, 
і ви отримаєте гідні 

умови проживання в ньому!

g Офіційно

Підвищено розмір допомоги  
при народженні дитини
З 1 жовтня 2012 року відбулося підвищення роз-
міру прожиткового мінімуму. Як наслідок, збіль-
шився розмір допомоги при народженні дитини.
Нагадуємо, що допомога при народженні дитини, яка народилася 
після 8 квітня 2011 року, надається у сумі, кратній:

– 30 розмірам прожиткового мінімуму – на першу дитину;
– 60 розмірам прожиткового мінімуму – на другу дитину;
– 120 розмірам прожиткового мінімуму – на третю і кожну на-

ступну дитину.
Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному 
розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта 
суми допомоги виплачується:

– на першу дитину протягом 24 місяців;
– на другу дитину – 48 місяців;
– на третю і кожну наступну дитину – 72 місяців рівними частинами.

Допомога надається у розмірах прожиткового мінімуму для дітей 
віком до шести років, встановленого на день народження дитини 
(з 1.10.2012 – 930 грн., з 1.12.2012 – 961 грн.).
Враховуючи вищевикладене, з 1 жовтня поточного року розмір 
допомоги при народженні дитини становить:

– на першу дитину – 27900 грн.;
– на другу – 55800 грн.;
– на третю і кожну наступну – 111600 грн.

Одноразова виплата складе 9300 грн., а щомісячні виплати:
– на першу дитину – по 775 грн. щомісяця протягом 2 років (24 місяців);
– на другу – по 968,75 грн. щомісяця протягом 4 років (48 місяців);
– на третю і кожну наступну – 1420,83 грн. щомісяця протягом 

6 років (72 місяців).
Також з 1 жовтня поточного року підвищено розміри дитячих 

допомог, розрахунок яких залежить від розміру прожиткового 
мінімуму. Перерахунок розміру призначених допомог було здійсне-
но в автоматичному режимі без додаткових звернень громадян.

Управління праці та соціального захисту населення виконкому 
міської ради.

Закінчення. Початок на 4-5 стор.

Виконком Інгулецької ра-
йонної у місті ради інформує 
про проведення громадських 
слухань з питань переймену-
вання скверу по вул. Кармелю-
ка на «Сквер Героїв – ліквіда-
торів аварії на Чорнобильській 
АЕС».

Слухання відбудуться 9.11.2012 
о 15.00 в кім. № 308 виконкому Ін-
гулецької районної у місті ради за 
адресою: площа 60-річчя СРСР, 1.

g Оголошення

РЕКЛАМА «ЧГ» •  92-97-16 •

№ 1439. Цегляний будинок  8х8 
в с. Михайлівка (Апостолівського 
р-ну), житлова пл. 55 кв.м, ділянка 
15 соток, стан житловий, сарай, по-
гріб, літня кухня. Ціна 25000 грн., 
торг. Тел. 097-5534193.

№ 1454. Будинок 6х12 з білої це-
гли, загальною площею 47 кв.м у До-
вгинцівському районі, город 7 сот., усі 
будівлі доглянуті. Документи готові, 
без посередників. Тел. 097-2268508.

№ 1440. 3-кімн. квартиру на Соц-
місті (р-н магазину «Восход»): 2/4, в 
доброму стані, усе окремо, кондиці-
онер, бойлер, кабельне ТБ, погріб, 
можливо гараж. Тел. 71-75-33, 097-
4193740, 067-4512350.

№ 1472. 1-кімн. квартиру в Дзер-
жинському районі по пр. Металур-
гів: 1/5, 32 кв.м, цегляний будинок, 
броньовані двері, грати, нова сан-
техніка. Тел. 050-4522502.

№ 1455. Дачу в «Червоном шахта-
ре» у воды, 2-эт. дом. Гараж 4,5х6 на 
«Балхашской», кооп. «Серпантин» 
(возле сторожки, у входа). Тел. 097-
8921495.

№ 1473. Два платья – украинские 
вышиванки, р. 44-48 – 450 грн., р. 
58-60 – 650 грн., состояние хоро-
шее. Тел. 097-3442760.

№ 1474. Семена: дыня «Титовка», 
4 кг; арбуз «Астраханец», 3 кг; арбуз 
«Гетьман», 2 кг. Недорого. Тел. 407-
10-54, 067-8388341.

№ 1487. Шкуры нутрии. Тел. 098-
8362394.

№ 1475. А/м «Волга-31029», один 
хозяин, пробег 64 тыс. км, в отлич-
ном состоянии. Тел. 050-3215111.

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, 
ДЕУ, іномарку, «Славуту», «Таврію», 
мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 
067-9209037, 050-0412760.

№ 1413. СНИМЕМ КВАРТИРУ НА 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. Тел. 401-39-
19, 067-7659992.

№ 1490. Сдаю 3-комн. квартиру 
с ремонтом по ул. Карла Маркса 
(район УВД): ТВ, мебель, стир. ма-
шина, 2000 грн.+оплата счетчика 
воды и света. Тел. 099-2176111, 067-
9750103, 097-2686868.

№ 1447. ПАО «ИнГОК» при-
глашает на работу: инвалидов 
ІІІ-й и ІІ-й рабочей группы инва-
лидности для трудоустройства 
подсобными рабочими; водите-
лями автотранспортных средств 
(автобусы); машинистом крана 
(пневмоколесный кран). Тел. 407-
67-71, 407-64-11.

№ 1199. !Ты студент! Ищешь ра-
боту по своему графику? Ты ее на-
шел. Тел. 067-3452685.

№ 1200. !Подработка! Для 
активных пенсионеров. 2000-
4000, стабильно. Тел. 067-3452685.

№ 1201. Требуется военнослу-
жащий для административной 
работы на рук. должность. Тел. 
096-5783177.

№ 1484. Работа молодым пенсио-
нерам. Можно без опыта, обучение. 
Тел. 067-8539123.

№ 1485. Требуется сотрудник. 
Функции диспетчера, прием звон-
ков. Тел. 098-1566008.

№ 1442. В новую команду требу-
ется помощник руководителя. Тру-
доустройство. Перспектива роста. 
Тел. 096-4662015.

№ 1443. Работа в офисе для во-
еннослужащих в отставке. Трудо-
устройство. Тел. 096-4662015.

№ 1446. Строительной компании 
требуются плиточники, маляры для 
работы в другом городе. Проезд, 
жилье, питание за счет компании. 
Зарплата от 10000 грн. (опроцен-
товка) 2 раза в мес. Работа легаль-
ная. Тел. 096-2541208, 063-4501809, 
Наталья.

№ 1414. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР, 
2000 грн. Тел. 067-9446864.

№ 1415. ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМ-
ЩИК. Тел. 097-3052016.

№ 1417. Требуется помощник по 
кадрам. Оплата высокая, обучение. 
Тел. 098-2435429.

№ 1418. Требуется диспетчер. 
Входящие звонки, оплата высокая. 
Тел. 098-2435429.

№ 1471. Информационному от-
делу требуется специалист по об-
работке информации. Тел. 067-
1552226.

№ 1448. Работа молодым пенсио-
нерам. Можно без опыта, обучение. 
Тел. 098-1566008.

№ 1449. Требуется сотрудник. 
Функции диспетчера, прием звон-
ков. Тел. 067-8539123.

№ 1491. Молодые безработные! 
Большой выбор вакансий в связи 
с расширением. Работа с людьми, 
информацией, прием звонков. Тел. 
067-5693287.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта –  
проекту рішення міської ради «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель  
5 населених пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській 

раді» та аналізу його регуляторного впливу
Відповідно до Закону України «Про заса-

ди державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», на виконання ви-
мог рішення міської ради від 30.11.2010 №7 
«Про Регламент міської ради», з метою отри-
мання пропозицій, зауважень громадян, 
суб’єктів господарювання, їх об’єднань, на-
укових установ та консультативно-дорадчих 
органів у здійсненні державної регуляторної 
політики 07.11.2012 в міській комунальній 
газеті «Червоний гірник» та на офіційних сто-
рінках в мережі Інтернет:

 – виконкому міської ради у підроз-
ділі «Регуляторна політика» розділу 
«Інформаційна база» www.kryvyіrih.
dp.ua;

 – виконкомів районних у місті рад Дзер-
жинської, Довгинцівської, Жовтневої, Ін-
гулецької, Саксаганської, Тернівської, Цен-
трально-Міської www.dzr.dp.ua, www.
dlgr.ho.ua, www.zhrrkrog.dp.ua, www.
ing-org.dp.ua, www.srvk.org.ua, www.
trnvk.dp.ua, vykonkom-tsmkr.gov.ua 

оприлюднюється регуляторний акт – про-
ект рішення міської ради «Про затвер-
дження технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земель 5 
населених пунктів, підпорядкованих 
Криворізькій міській раді» та аналіз 
його регуляторного впливу.

Метою цього регуляторного акта є ви-
значення розмірів плати за землю для 
забезпечення економічного регулю-
вання земельних відносин у місті.

Об’єктом оцінки земель виступають 5 на-
селених пунктів, підпорядкованих Криво-
різькій міській раді (селища Авангард, Ко-
ломійцеве, Гірницьке, села Тернуватий Кут, 
Новоіванівка).

Зі змістом зазначених матеріалів та-
кож можна ознайомитись щоденно (крім 
святкових, вихідних днів) у розробника 
проекту – управління земельних ре-
сурсів виконкому міської ради (50101, 
м.Кривий Ріг, пр-т Металургів, 36-б, 
каб.217, тел. 74-24-33) та управління 

розвитку підприємництва виконкому 
міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. 
Радянська,1, каб. 505, тел. 74-12-03).

Зауваження та пропозиції будуть при-
йматись протягом місяця (крім святко-
вих, вихідних днів):

 – у письмовій формі за адресою:
50101, м.Кривий Ріг, пр-т Металур-

гів, 36-б, каб.217 (контактний телефон 
– 74-24-33) розробником проекту – управ-
лінням земельних ресурсів виконкому 
міської ради, електронна поштова скринь-
ка: v.ground@kryvyirih.dp.ua ;

50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1, 
каб.510 (контактний телефон – 74-12-
03) – управлінням розвитку підприємни-
цтва виконкому міської ради;

– на електронні поштові скриньки виконко-
му міської ради radakr@ukrpost.ua 
і виконкомів Дзержинської, Довгинців-
ської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаган-
ської, Тернівської, Центрально-Міської 
районних у місті рад: dzr_vk@ukrpost.
ua, dlg_vk@riad.com.ua, zhv_vk@
ukrpost.ua, ing-vk@ctvnet.dp.ua, 
saks_1242@ukrpost.ua, trnvk@
ukrpost.ua, cg-ispolkom-zag@
mg.dp.ua в мережі Інтернет.

Публічні слухання
Відповідно до розпорядження міського голови від 

24.10.2012 №249-р «Про проведення публічних слухань» 
у єдиному дозвільному центрі м. Кривого Рогу (пл. Ра-
дянська, 1) 12.11.2012 о 16.00 відбудуться публічні слу-
хання з питань обговорення періодичного відстеження 
регуляторного акта — рішення виконкому міськради 
від 14.09.2005 №533 «Про затвердження Переліку по-
слуг, що надаються суб’єктами господарювання кому-
нальної власності, на які встановлюється граничний 
рівень рентабельності». Вказане рішення виконкому 
міськради було розміщено в міській комунальній газеті 
«Червоний гірник» від 20.09.2005 №144 та на офіційній 
сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет www.
kryvyirih.dp.ua.

З вищезазначеним документом також можна ознайо-
митися (з 8.30 до 17.00, перерва з 12.30 до 13.00, крім 
вихідних та святкових днів) у виконкомі міської ради за 
адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, як у роз-
робника проекту рішення (каб. 230, тел. 74-45-55).

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх 
об’єднання, наукові установи та консультативно-дорадчі 
органи відповідно до процедури здійснення державної 
регуляторної політики взяти участь в обговоренні та на-
дати пропозиції і зауваження до вищевказаного рішення 
виконкому міськради.

Управління економіки виконкому міськради.
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№ 1457. Очень дорого! Цена 
договорная. Старинные награ-
ды, знаки, документы на них. 
Кинокамеру «Красногорск-3», 
объективы, фотоаппараты, 
монеты, иконы, фарфоровые 
статуэтки, картины, часы, ста-
туэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое се-
ребро, корал. бусы, старин. 
книги, мебель, люстры, бивни 
мамонта, моржа, кашалота (из-
делия), ТВ, радио до 1955 г. Ни-
велир, теодолит. Тел. 401-17-42, 
063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 1458. 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., «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 Ко-
лор», «Волна» и «Мир» – 350 грн. 
и др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 
066-1761807, 097-0422903.

№ 1476. ВАЗ-2101-099, «Славу-
ту», «Таврию», «Ланос», «СЭНС», 
«Матиз», «Москвич». Тел. 067-
9819673.

№ 1379. Газовую колонку б/у 
на запчасти. Тел. 401-45-06, 097-
6999168.

№ 1477. Посвідчення дитини з 
багатодітної сім’ї № 013324 на ім’я 
Фігури Ганни Анатоліївни та по-
свідчення № 013325 на ім’я Фігури 
Анастасії Анатоліївни, видані До-
вгинцівським РВК 6.12.2010 р., вва-
жати недійсними.

№ 1486. Посвідчення дитини з 
багатодітної сім’ї АЕ 016432, видане 
15 жовтня 2010 р. виконкомом Інгу-
лецької районної ради у м. Криво-
му Розі на ім’я Запопадної Світлани 
Миколаївни, вважати недійсним.

№ 1478. Посвідчення багатодітної 
матері АЕ 006207, видане 23.11.2010 р. 
на ім’я Буняк Наталії Юріївни, вва-
жати недійсним.

№ 1479. Свідоцтво про базову 
середню освіту ДГ № 017462, вида-
не КЗШ № 130 11.06.1999 р. на ім’я 
Олійніченко Юлії Сергіївни, вважати 
недійсним.

№ 1480. Свідоцтво про право 
власності на будинок за адресою: 
вул. Комишанська, буд. 6а, видане 
за № 363 у 1963 році на ім’я Безно-
сенка Анатолія Івановича, вважати 
недійсним.

№ 1488. Витяг про реєстрацію пра-
ва власності на квартиру за адре-
сою: м. Кривий Ріг, вул. Каткова, б. 
55, кв. 270 за номером 20238275 від 
15.09.2008 року, вважати недійсним.

№ 1489. Витяг про реєстрацію 
права власності на квартиру за 
адресою: м. Кривий Ріг, пр. Перемо-
ги, б. 12, кв. 55 за номером 7787753 від 
15.07.2005 року, вважати недійсним.

№ 1490. Свідоцтво про право 
власності на кв. № 8, буд. № 30 на 
вул. Кропивницького, видане згідно 
з розпорядженням рудника «Суха 
Балка» від 13.05.1993 р. № 586 на 
ім’я Мордачової Людмили Аркадії-
вни та Мордачова Антона Олексан-
дровича, вважати недійсним.

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

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

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

№ 1481. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-
62-78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 1467. Перевезу меблі та ін. 
послуги вантажників. Недорого. 
Тел. 401-31-05, 067-5671948.

№ 1466. ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РАССРОЧКА НА 10 мес. ПЕНСИ-
ОНЕРАМ СКИДКА, БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ТКАНИ. Тел. 410-12-88, 406-
28-77.

№ 1482. Ремонт, установка 
бойлеров, колонок, стиральных 
машин, счетчиков воды, тепла; 
электрозащита; замена труб. Тел. 
66-05-47, 098-4842663.

№ 1192. Спил деревьев бензо-
пилами (с автовышкой). Порезка, 
вывоз, корчевка. Продаю дрова 
круглогодично. Тел. 098-6929955.

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

№ 1483. ЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.  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. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 1468. Изделия из МДФ: арки 
межкомнатные, двери любого раз-
мера и цвета. Тел. 401-04-17, 92-29-
98, 050-3213250.

№ 1412. Школа крою та шиття. 
Сайт: www.liza.dp.ua.

№ 1315. СДАЮ ДОМИК  НА 
ГДАНЦЕВКЕ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел. 096-6495386.

mailto:u.ecology@kryvyi
http://www.kryvy�rih.dp.ua/
http://www.kryvy�rih.dp.ua/
http://www.dzr.dp.ua
http://www.zhrrkrog.dp.ua/
http://www.cmv.krivbass.info
mailto:radakr@ukrpost.ua
mailto:dzr_vk@ukrpost.ua
mailto:dzr_vk@ukrpost.ua
mailto:dlg_vk@riad.com.ua
mailto:zhv_vk@ukrpost.ua
mailto:zhv_vk@ukrpost.ua
mailto:ing-vk@ctvnet.dp.ua
mailto:saks_1242@ukrpost.ua
mailto:trnvk@ukrpost.ua
mailto:trnvk@ukrpost.ua
mailto:cg-ispolkom-zag@mg.dp.ua
mailto:cg-ispolkom-zag@mg.dp.ua
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Калейдоскоп

g Критичним об‘єктивом

g За словом – діло

У Саксагані – нові мешканці. В лусці.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.    

Фото 1. Скельце 
до скельця…

Цікаво, якому ви-
нахіднику вистачило 
розуму примостити ці 
чималі шматки скла 
акурат на знаменитий 
криворізький паро-
тяг, найменші щілини 
якого так полюбляють 
«обстежувати» наші 
дітлахи? Чи, поки грім 
не вдарить, Іван не 
перехреститься? 

Тетяна ДРЄЄВА. Фото автора.

Фото 2. Подвійна користь.
Зручним містком між тротуаром та 

будинком по вул. Вітчизни, 1 (3-я діль-
ниця) вже давно стало «деревце друж-
би». Щоденно пірнають під нього «і 
стар, і млад». Звалили стовбур старість 
та негода, а от прибрати… нікому. Та й 
навіщо? Може, який закоханий Ромео 

до Джульєтти у вікна по-
лізе, от якраз і стане міс-
ток у пригоді. Та й кміт-
ливим розповсюджува-
чам оголошень деревце 
вже прислужилось… 

Зариблення контролював державний інспектор Криворізької міжрайонної рибоохо-
ронної дільниці Олександр Бовдур, спозарання він вирушив до Криничанського роз-
плідника за живністю в лусці.

– Випустили у природне середовище близько десяти тисяч особин вагою десь по сто 
грамів кожна, – розповідає Олександр Євгенович. – Відсотків сорок становить товсто-
лобик, інше – короп, у тім числі дзеркальний. На акваторію річки цього вистачить з 
надлишком, проте знову виникає питання відповідального ставлення до надбання з 
боку населення. Досить року, щоб риба досягла кілограмової маси, тому зараз варто 
трохи потерпіти з риболовлею. Не виключаю також можливості браконьєрських спроб 
наживи. Прохання до громадян, особливо проживаючих поблизу річки, вгамовувати 
свій рибальський азарт. А при виявленні спроб несвідомих лиходіїв ставити сітки слід 
телефонувати за номером 477-91-66.

Минулого четверга, відкриваючи рекре-
аційну зону на прихорошеній річці Стара 
Саксагань, губернатор пообіцяв пере-
творити її на екологічно сприятливий 
затишний куточок для відпочинку та, в 
тім числі, риболовлі. Символічно з містка 
було вилито невелику партію малька. 
А вже наступного дня в Саксагані осе-
лились нові мешканці: воду наповнили 
понад тонною риби більших розмірів.

3.11.2012 4.11.2012

станом на 2.11.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

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

Хмарно, дощ 
За даними Українського гід-

рометцентру, у неділю очіку-
ється хмарна погода. Дощити-
ме. Температура вночі до 10 
градусів тепла, вдень до 14 гра-
дусів тепла. Вітер південний та 
південно-східний, 1-3 м/сек. 
Атмосферний тиск 749…751 
мм рт. ст. 

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,48 1037,09

УкрСиббанк
815,00 25,40 1044,00
819,50 26,40 1073,00

ПриватБанк
816,50 25,70 1045,00
819,90 26,70 1080,00

Промінвест-
банк

817,00 25,70 1046,00
819,50 26,50 1072,00

Райффайзен 
Банк Аваль

817,00 25,60 1047,00
819,50 26,60 1085,00

Форум
816,50 25,70 1037,00
819,90 26,90 1069,00

Південком-
банк

817,00 25,00 1050,00
818,90 26,50 1090,00

Укрексімбанк
809,00 25,50 1055,00
811,00 26,30 1075,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

09 12 15 18 26 45 

3-4 листопада

Геомагнітний прогноз  
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного  
розіграшу 
7 700 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1207  
виграшні номери 31.10.2012 

джек-пот 7 600 000.00

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 2 1
6:00 2 2
9:00 2 1
12:00 2 2
15:00 2 1
18:00 2 2
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 4 4537.00
4 131 193.00
3 2687 16.00
2 21020 6.00
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