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«Броня крепка...»
Читайте 2 стор. ________________________________________________ Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Шановні мешканці міста,  
прилеглих районів та селищ!

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

Безвідсоткові кредити на-
даються виключно на мета-
лопластикові вік на та двері з 
високо якісних профілів VEKA, 
DECEUNINCK та REHAU вироб-
ництва Німеччини та Бельгії 
з підвищеним коефіцієнтом 
енергозбереження. Можливе 
оформлення без першого вне-
ску, 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, магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 
2-й поверх (район площі Арте-
ма, зупинка «Вул. Філатова»), 
або за багатоканальним теле-
фоном гарячої лінії у м. Кривий 

Ріг: 401-33-44 (моб. тел. 097-
309-00-99), з понеділка по су-
боту з 9 до 18. При замовленні 
вікон за даною програмою 
доставка, монтаж та демон-
таж висококваліфікованими 
спеціалістами підприємства 
«ВІКНОПЛАСТ» виконується 
БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам 
та пенсіонерам надається до-
даткова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі 
вікон в зимовий період ви-
користовуються високо якісні 
герметики Penosil (Німеччи-
на), що гарантують якісний 
монтаж при температурі до 
мінус 18⁰С.

У разі виникнення за-
уважень щодо якості обслу-
говування, ви можете звер-
нутись до конт ролюючого 
керівництва у м. Кривий Ріг за 
тел. 097-289-22-22 чи у м. Киє-
ві за тел. 044-466-26-66. 

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

g Реклама

g Вперше у Кривому Розі

g Офіційно
Криворізький міський голова

РозпоРядження
06.09.2012                м. Кривий Ріг                    №203-р
Про скликання XXVІ сесії міської ради  

VI скликання
Відповідно до Регламенту міської ради, затвердженого рішенням 

міської ради від 30.11.2010 №7, керуючись Законом України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні»:

1. Скликати XXVІ сесію міської ради VI скликання.
2. Провести в сесійній залі міської ради (пл. Радянська,1):
– спільне засідання постійних комісій – 21 вересня 2012 року о 9.00;
– пленарне засідання – 26 вересня 2012 року о 9.00.
3. Унести на розгляд питання:
– про стан виконання заходів з підготовки житлового фонду, 

об’єктів соціальної сфери, тепловодопостачання, електротранспорту, 
дорожньо-мостового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий 
період 2012-2013 років;

– урегулювання земельних відносин;
– інші.

В.о. міського голови –  
секретар міської ради  С.  МАлЯРеНКО.

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

Рекламний  
відділ «ЧГ»

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

g За «Майданс» уболівай –  
        СМС-ки надсилай!

8 вересня 2012 року о 20.30 на телеканалі Інтер –  
наймасштабніший танцювальний проект «Майдан’s-3». 

Вболівай та голосуй за команду Кривого Рогу,  
підтримай своє місто.  

Надсилай під час прямого ефіру (після відкриття лінії для голосування) 
sms-повідомлення з цифрою   3   на номер 2012.

13 вересня о 17.00
на базі Криворізького обласного  

музичного училища (вул. Грабовського,  буд. 12)

відбудеться концерт відомого
 Голландського хору ім. Миколи Лисенка

«з УКРАЇноЮ В СеРЦІ»
Запрошуємо всіх, хто любить українське мистецтво.

 Вхід вільний.

g Новини регіону

«Інвестиційна хвиля-2012»
Вчора у Дніпропетровську відкрився 
міжнародний форум «Інвестиційна хвиля-2012». 

Він проходить з ініціативи 
губернатора Дніпропетров-
щини Олександра Вілкула за 
участі міністра закордонних 
справ України Костянтина 
Грищенка. 

Мета форуму – розкриття 
інвестиційного потенціалу 
України та Дніпропетров-
щини, презентація реальних 
пропозицій щодо інвестуван-
ня в наш регіон та встановлен-

ня прямих ділових контактів 
між бізнес-структурами об-
ласті й бізнес-структурами 
інших країн світу. І вже в пер-
ший день Дніпропетровське 
регіональне інвестиційне 
агентство (DIA) підписало 5 
меморандумів щодо реаліза-
ції в області великих інвести-
ційних проектів. Про це пові-
домив заступник голови ОДА 
Андрій Муксімов.

 _________________________________________ Наш кор.
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g  Вітання

Подробиці

g Зустріч із легендарною людиною 

Епоха Юрія Бабича
Про цю знамениту людину й непересічну особистість, 
яка багато років трудилася в нашому місті, найкраще 
знають представники середнього та старшого 
поколінь. Адже Юрій Петрович Бабич, перебуваючи 
на різних керівних посадах, активно брав участь у 
розбудові Кривого Рогу, його становленні. 

Він зробив величезний внесок у 
розвиток і життєдіяльність нашого 
міста і Дніпропетровської області. Це 

на недавній зустрічі з легендарним 
земляком у міськвиконкомі зазначив 
міський голова Юрій Вілкул. 

Шановний гість розповів присутнім 
про початок своєї біографії (а наро-
дився він у 1928 році у Верхньодні-
провську) і трудової діяльності, котра 
тісно була пов’язана з Кривим Рогом. 
Ще в далекому 1953-у його направили 
до нашого міста: трудився спочатку на 
руднику ім. Дзержинського, потім – 
на РУ ім. Кірова.

Згодом Ю.Бабича обирають першим 
секретарем Центрально-Міського рай-
кому КПРС. Як наголосив у своїх спога-
дах Юрій Петрович, лише за 15 років у 
Кривому Розі, скажімо, вдалося від-

крити 25 музичних шкіл. Тоді як у Києві 
їх взагалі було 23. Організовувались 
нові робочі місця, адже швидкими 
темпами будувались гірничорудні під-
приємства, шахти, комбінати, створю-
валась по суті нова інфраструктура на-
шого міста – з дитсадками, школами, 
лікарнями, іншими об’єктами соціаль-
ного призначення.

– Однією  з нагальних тодішніх 
проблем було спорудження швидкіс-
ного трамваю, – пригадує Ю.Бабич. 
– Лише в Керчі знаходилось два буді-
вельних управління, котрі тоді працю-
вали підземним методом. Та кримча-
ни затребували житло для своїх сімей, 
і ми погодились на їхні умови. Після 
чого почались роботи. Взагалі, питан-
ня з житлом у місті тоді стояло гостро. 
І, будучи делегатом п’яти з’їздів КПРС 
(єдиним, до речі, на Дніпропетров-
щині), я вирішував на найвищому 
рівні поставлене завдання. Вдалося з 
кількох спроб побувати й на прийомі 
в тодішнього Голови Ради Міністрів 
СРСР Олексія Косигіна. Він зізнався, 

що йому імпонує моя настирність і 
діловитість, тож підписав потрібні 
папери. Тобто щоб у нашому місті ви-
ділялись необхідні кошти на житло (а 
це п’ять відсотків).

Уже в 1969 році Юрія Бабича при-
значають головою Криворізького 
міськвиконкому, де на цій відпові-
дальній посаді він працював десять 
років. Був і на інших керуючих по-
садах. І скрізь намагався робити все 
для того, щоб наше індустріальне 
місто розвивалось, впевнено кроку-
вало в майбутнє. 

– Ми пишаємося такими ось 
людьми, які піднімали, розбудову-
вали Кривбас, – сказав Юрій Вілкул, 
подякувавши шановному гостю. 

Мер на добру згадку подарував 
Юрію Бабичу кілька книг про наше 
місто та 5-серійний відеофільм. І 
завірив колишнього керівника Кри-
вого Рогу в тому, що нинішня влада 
буде продовжувати справу і традиції 
щодо подальшої розбудови та про-
цвітання нашого міста.

Шановні воїни-танкісти та ветерани  
танкових військ!  

Прийміть щирі вітання з нагоди вашого 
професійного свята – Дня танкістів

Криворіжці високо цінують мужність та героїзм воїнів-
танкістів під час визволення рідного міста в лютому 1944 
року, а також професійну майстерність та патріотизм сучас-
них військовослужбовців 17-ї окремої танкової бригади – 
спадкоємців минулих бойових традицій.

Бажаю вам і вашим родинам добра й миру, міцного 
здоров’я та оптимізму, успіхів у ратному навчанні щодо 
зміцнення могутності нашої держави.

Упевнений, що ви й надалі сумлінно та професійно вико-
нуватимете свої обов’язки щодо надійної оборони України.

Криворізький міський голова Юрій ВІлКул.

Шановні працівники нафтової, газової і  
нафтопереробної промисловості!  

Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Завдяки вашій праці в наших будинках є тепло і світло, 

впевнено розвивається регіональна економіка.
Ваша робота – великий внесок у розвиток нашого регіону 

та держави. Дніпропетровщина пишається вами!
На Дніпропетровщині за підтримки обласної влади актив-

но розширюється мережа газопостачання: газифікуються 
села, реконструюються котельні та старі газоводи. За два 
роки проведено більше 130 км газопроводів, люди отрима-
ли довгоочікуваний газ, що забезпечить їх родини теплом, 
збудовано та реконструйовано 23 котельні.

Підприємства нафтогазової та газопостачальної галу-
зі Дніпропетровщини активно розвиваються, вирішують 
стратегічні завдання з розвитку економіки, реалізують нові 
амбітні програми, впроваджують сучасні енергозберігаючі 
та екологічно безпечні технології. А професіоналізм, відпо-
відальність, сумлінність та вірність своїй справі є головними 
рисами працівників галузі.

Щиро бажаємо підприємствам галузі подальшого процві-
тання, а колективам – здоров’я, щастя, добра і благополуч-
чя!

Зі святом!
З повагою голова Дніпропетровської  

облдержадміністрації Олександр ВІлКул,
голова облради Євген уДОД.

Шановні працівники нафтової, газової та  
нафтопереробної промисловості!  

Щиро вітаю вас – робітників, інженерів, 
техніків і службовців, керівників –  

з професійним святом!
Працівники нафтової, газової та нафтопереробної промис-

ловості своєю старанною працею, високим професіоналіз-
мом, глибоким почуттям відповідальності роблять усе мож-
ливе для забезпечення енергетичних потреб промислових 
підприємств і населення.

 Низький уклін і слова особливої вдячності ветеранам га-
лузі за відданість справі та довгі роки плідної діяльності на 
благо рідного міста й країни.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, 
оптимізму та трудової наснаги в ім’я процвітання України.

Криворізький міський голова Юрій ВІлКул.

______________________________________________________________________________________________________ Віталій ТКАЧуК. Фото Андрія ТРуБІциНА.

g Завтра – День працівників нафтової, газової  
та нафтопереробної промисловості

«Криворіжгаз» працює на нас
 у Палаці культури металургів відбулися 
урочистості, присвячені професійному 
святу трудівників нафтової, газової та 
нафтопереробної промисловості.

 Сердечно вітали кра-
щих з кращих представ-
ників ПАТ «Криворіжгаз» 
виконуючий обов’язки 
голови Дніпропетровської 
обласної державної ад-
міністрації Вячеслав За-
дорожний, виконуючий 
обов’язки міського голо-
ви – секретар міськради 
Сергій Маляренко, голо-
ва Дзержинської районної 
у місті ради  Сергій Сте-
панюк, голова правління 
публічного акціонерного 
товариства «Дніпропет-
ровськгаз» Володимир Ма-
шталірук та інші.

 У виступах зазначалося, 
що дружний колектив під-
приємства «Криворіжгаз», 
в якому сьогодні працює 
понад 1500 справжніх фа-
хівців своєї справи, з честю 
виконує покладені на нього 
завдання: безперебійно за-
безпечує блакитним пали-
вом аж 70 відсотків криво-
різьких комбінатів, заводів, 
фабрик. Газ постійно несе 
тепло в оселі криворіжців.

 У слові-відповіді голо-
ва правління ПАТ «Кри-
воріжгаз» Іван Вакуленко 
зазначив, що планку тру-
дових звершень, високо 

підняту славними ветера-
нами підприємства, буде з 
гідністю утримано моло-
дим поколінням газівників. 
Пообіцяв, що підприєм-
ство буде і далі оновлюва-
тися, дбатиме про безава-
рійність на об’єктах.

 Почесні гості вручили 

високі нагороди – грамоти 
найсумліннішим у праці: 
Тетяні Грачовій, Олегу Но-
вікову, Валерію Пікалову, 
Тетяні Шеховцовій, Ста-
ніславу Давиденку та бага-
тьом іншим.

Привітали газівників і 
самодіяльні артисти.

_______________________________________________ Микола КРАМАРеНКО. Фото Андрія ТРуБІциНА. 

БлІЦ    Командир Криворізької 17-ї танкової бригади полковник Олександр ТАРНАВСьКий:

«Ми захищали небо над Євро-2012»
 Напередодні свята військових – Дня танкістів кореспонденти «Червоного 

гірника» щиро привітали командира танкової бригади О. Г. Тарнавського, а в 
його особі – всіх славних воїнів-танкістів. Поцікавилися, як нині служиться 
українським танкістам.

– Рік, що минув, був для наших воїнів на-
пруженим, – говорить Олександр Георгійо-
вич. – Ми провели доволі насичені програ-
мами збори з командирами взводів, рот, 
батальйонів та їхніми заступниками. 
Двічі, весною і влітку, з приписним особо-
вим складом розгортали механізований 
батальйон. У цілому 9 разів брали участь 
у командно-штабних навчаннях, прове-
ли 3 польових виходи підрозділів зв’язку, 
розвідки, частин радіохімічного та бак-
теріологічного захисту. В цілому обсяги 
програми бойової підготовки виконали. У 
серпні успішно здали іспити інспекторам 
Міністерства оборони України.

– І з танків Т-64 стріляли?
– Так точно! Навчання з вогневої під-

готовки велися регулярно. Стрільби про-
водилися також з БМП і стрілецької зброї. 
Оцінки воїни отримували в основному до-
брі та відмінні.

– Якісь особливі завдання викону-
вали?

– Залучалися до виконання заходів по 
забезпеченню протиповітряної оборони 
футбольного чемпіонату Євро-2012 і з 
честю виконали поставлене завдання. 
Відзначилися також у всеукраїнському 
змаганні на кращий танковий взвод.

– А що там з новітнім українським 

танком «Оплот», який випробовува-
ли воїни саме вашої бригади?

– Його виробництво так і не пішло 
далі зразка.

– Назвіть відмінників бойової під-
готовки.

 – З приємністю. Це – навідник Олек-
сандр Хмара, командир танка В’ячеслав 
Бизов, командир танкового взводу Олек-
сій Грудзевич, командир танкової роти 
Михайло Сидоренко. Останні два зайняли 
перше та третє місця серед танкових 
взводів Збройних сил України. Але приві-
тати з нашим святом хочу всіх. Служіть 
і ревно захищайте від недругів нашу не-
залежну Вітчизну – Україну!

g 9 вересня – День танкістів

_____________________ Микола КРАМАРеНКО. Фото Андрія ТРуБІциНА та Олександра ПОРТНЯГІНА.
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Подробиці

g Світ освіт
У поміч першачку

Майже кожному з дорослих, чиє маля вже 
пройшло випробування першим класом, добре 
знайомі проблеми дитячих сліз, небажання йти 
до школи, муки написання кривулястих пали-
чок тощо. На допомогу батькам першокласни-
ків фахівці управління освіти та науки виконко-
му міськради розробили буклети «Перший раз 
у перший клас». До них увійшли привітання на-
чальника управління Наталії Касимової, інфор-
мація про навчальні плани і тривалість канікул, 
відповіді на актуальні питання.

– Ці буклети, в рамках всеукраїнської ак-
ції «Дай руку, першокласнику!», ми розроби-
ли з метою налагодження партнерських сто-
сунків між батьками і вчителями, – прокомен-
тувала головний спеціаліст з питань середньої 
освіти УОН Вікторія Полякова, – ми намагалися 
бути корисними, задля успішної адаптації пер-
шокласників підібрали поради вчителів, лікарів 
та психологів. Інформацію черпали з найкра-
щих інформаційно-методичних стендів «Здрас-
туй, школо!», які отримали перемогу за резуль-
татами міського огляду-конкурсу. Серед 21 шко-
ли – учасниці міського етапу перше місце посіла 
школа №31, другі місця поділили КНТМЛ і КЗШ 
№103, треті – гімназія №127, КЗШ №№115 і 42.

У буклеті, зокрема, містяться такі підказки:
Про що краще питати дитину, коли вона 

повертається зі школи?
Психологи встановили, що запитання батьків 

про школу показують їхні пріоритети й ціннос-
ті. З ваших запитань дитина повинна зрозуміти: 
для вас цікаво все, що з нею відбувається, вам 
важливі її успіхи, але при цьому ви любите і при-
ймаєте її такою, якою вона є.

Що робити, якщо рівень навчальних до-
сягнень малюка вас не влаштовує?
Зверніть увагу на те, що дитині вдається 

краще.
Приділіть дитині більше часу.
Знайдіть і перегляньте власний щоденник.
Поговоріть з дитиною, налаштуйте її на до-

кладання більших зусиль.
Вранці, відправляючи дитя до школи, по-

бажайте успіху.
Чого не слід робити:
Не дорікайте успіхами інших дітей.
Не насміхайтесь над неладами дитини.
Не проявляйте надмірну жалість.
Не читайте нотацій.
На думку освітян, найголовніше завдання бать-

ків під час навчання дитини – не стати вчителями-
дублерами, а залишитись люблячими батьками, 
які приймають, розуміють і підтримують свою ди-
тину, незважаючи на її успіхи чи труднощі.

Тетяна Дрєєва.

g Справи комунальні

Знак для переходу
У нашій газеті вже повідомлялось про 

реалізацію в місті програми «Пішохід-
ний перехід», згідно з якою всі переходи 
мають бути обладнані відповідними до-
рожніми знаками з посиленим світловід-
бивним ефектом.

За останніми відомостями управління 
благоустрою та житлової політики викон-
кому міськради, у рамках виконання пе-
редбачених програмою заходів із заплано-
ваних 2000 знаків уже встановлено 1200. 
Таким чином, залишилось встановити 
близько восьми сотень знаків. Планується, 

що ця робота буде завершена нинішньої 
осені з тим, аби до найтемнішої пори року, 
себто в зиму, місто ввійшло з повністю об-
ладнаними пішохідними переходами.

Утім, залишається одне проблемне пи-
тання. Річ у тому, що на відміну від бага-
тьох інших міст Кривий Ріг має чимало 
широких вулиць і проспектів – на три-
чотири смуги в один бік. Якщо ними ру-
хатись в умовах обмеженої видимості, 
то на знак, встановлений десь на узбіччі, 
водій може уваги й не звернути. Відтак, 
для посилення безпеки передбачається, 

що наступного року такі знаки можуть 
бути розвішені й безпосередньо над про-
їжджою частиною для більшої поінфор-
мованості учасників руху.

g Справи муніципальні

Кривий Ріг матиме власний бренд міста
4 вересня в залі засідань виконкому Криво-
різької міської ради відбулося чергове за-
сідання Комітету з управління впроваджен-
ням Стратегічного плану розвитку міста 
Кривого рогу до 2015 року. в ньому взяли 
участь представники проекту «Місцевий 
економічний розвиток міст України» (МЕрМ) 
та Програми ради європи «Посилення інсти-
туційної спроможності органів місцевого 
самоврядування в Україні».

У ході засідання пред-
ставниками проектів 
МЕРМ та Ради Європи 
було презентовано Програ-
му з контролю за виконан-
ням проектів Стратегічно-
го плану та запропоновано 
в якості пілотного міста до-
лучитися до розробки сис-
теми моніторингу та оцін-
ки показників ефектив-
ності впровадження Стра-
тегічного плану. Головую-
чим на засіданні виступив 
секретар міської ради Сер-
гій Маляренко, адже нара-
зі міський голова Юрій Віл-
кул перебуває на стажу-
ванні в Канаді. Після ві-

тальної промови секрета-
ря міськради слово взяв 
спеціаліст з місцевого еко-
номічного розвиту проек-
ту МЕРМ Ігор Лепьошкін, 

який повідомив, що Кри-
вий Ріг стане пілотним міс-
том у розробці системи мо-
ніторингу та оцінки показ-
ників ефективності. При-
чому вироблена за участю 
в тому числі і криворізь-
ких спеціалістів виконкому 
міськради система в май-
бутньому буде застосову-
ватися в реалізації схожих 
проектів в інших містах 
України.

Про особливості систе-
ми моніторингу впрова-
дження Стратегічного пла-

ну розвитку міста присут-
нім розповіли консультан-
ти проекту МЕРМ Воло-
димир Проскурін і Лариса 
Оленковська. Потім відбу-
лась презентація моніто-
рингової Excel програми 
з контролю за виконан-
ням проектів Стратегічно-
го плану.

У подальшому експерт 
програми Ради Європи 
«Посилення інституцій-
ної спроможності органів 
місцевого самоврядуван-
ня в Україні» Вадим Про-
шко доповів про особли-
вості програм моніторин-

гу, принципи вимірювання 
ефективності та ієрархію 
індикаторів, а також про 
методологічні аспекти роз-
робки системи показників 
оцінки ефективності впро-
вадження Стратегічного 
плану за 4 напрямками.

– Ми продовжуємо 
нашу спільну роботу, – по-
відомив Ігор Лепьошкін. 
– І один з напрямків роз-
витку – це впровадження 
так званих демонстрацій-
них проектів. Фахівці міс-
та Кривого Рогу підготува-
ли досить цікавий проект, 
який стосується розробки 

маркетингової стратегії та 
формування бренду міста. 
І я думаю, десь починаючи 
з жовтня ми профінансує-
мо реалізацію цього про-
екту за власні кошти. Це 
буде досить цікаво, адже 
місто має своє обличчя, 
але насправді цього об-
личчя не знає ні Украї-
на, ні світ. Завдяки бренду 
про Кривий Ріг дізнаються 
більше. Я вірю, що спіль-
ними зусиллями ми змо-
жемо значно покращити 
ситуацію в Кривому Розі: 
соціальну, економічну та 
інфраструктурну.

андрій ройКо. Фото андрія ТрУбіцина.

Відключення від газу – персональне

За відомостями ПАТ «Кри-
воріжгаз», нині від газопоста-
чання з тих чи інших причин 
відключено близько сімдеся-

ти криворізьких помешкань. 
Здійснено це насамперед че-
рез порушення абонентами 
правил газокористування, 
яке загрожує безпеці корис-
тувачів блакитного палива.

– Убезпечувати користува-
чів від негативних наслідків 
порушення правил газокорис-
тування потрібно будь-якою 
ціною, у тому числі, не відки-
даю такої можливості, й шля-

хом відключення несумлінних 
абонентів від мережі, – проко-
ментував ситуацію заступник 
міського голови Григорій Вер-
бицький. – Разом з тим, усе, 
що стосується відключення 
від газопостачання, повинно 
стосуватись тільки порушни-
ків, а не їхніх сусідів, як це по-
части буває. Це жорстка пози-
ція міста, з якою, певен, пого-
джуються всі городяни.

І в даному разі мало хви-
лює, що господарі не відкри-
вають двері чи відсутні, а тому 
газівники, мовляв, не можуть 
потрапити до потрібної оселі, 
через що вимикають усіх на-
вколишніх мешканців разом 
із винуватцем. Це – неприпус-
тимо. Відключення газу, якщо 
для цього є вагомі підстави, 
має бути персональним, тіль-
ки стосовно порушника.

Е. МіСцЕвий.

g оголошення
Пат «дтеК дніпрообленерго» звертається 
до усіх жителів міста Кривого Рогу!

якщо ви помітили обірвані дроти на лініях електропередач або відкриту транс-
форматорну підстанцію, побачили роботи по демонтажу ліній електропередач або 
обладнання трансформаторної підстанції людьми, що не є працівниками Дніпро-
обленерго (це легко розпізнати по спецодягу), – негайно повідомте про це міліцію 
(102), МНС (101), районний виконком, міськвиконком, район електричних мереж 
(РЕМ) або диспетчерську службу Криворізьких міських електричних мереж по теле-
фонах, які наведені нижче.

Щоб уникнути смертельних електротравм, 
категорично забороняється:

Наближатись до обірваних проводів 
ближче 8 метрів.

Залазити на опори повітряних ліній 
електропередач, тим більше намага-
тись зняти електропровід.

Відчиняти двері та проникати в транс-
форматорні підстанції.

Дозволяти дітям залазити на дере-
ва, що ростуть під проводами ліній 
елект ропередавання.

Зводити будь-які будови, складати 
дрова, солому тощо, розпалювати ба-
гаття під проводами електроліній і 

повітряними вводами будинків.
Кидати дріт або будь-які інші предме-

ти на проводи повітряних ліній елек-
тропередач.

Встановлювати металеві стояки для 
телевізійних антен поблизу ліній 
електропередач.

Розташовувати ігрові майданчики, 
а також проводити ігри під повітря-
ними лініями, запускати повітря-
них зміїв поблизу повітряних ліній 
та гратися біля електричних уста-
новок.

Будьте уважні - БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ !
диспетчерська служба (Центрально-Міський, дзержинський райони) .............. тел. 92-31-19
диспетчерська служба ( Саксаганський район) .................................................. тел. 440-28-57
диспетчерська служба (Жовтневий, тернівський райони) ................................. тел. 66-12-09

Виконком Довгинцівської районної в місті ради оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади:

головного спеціаліста служби у справах дітей.
Вимоги до посади: вища освіта відповідного професійного спрямування (юридична, педаго-

гічна) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом на держав-
ній службі чи в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року 
або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; досвід роботи з неповнолітніми 
дітьми; володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Перелік документів: заява, картка П-2 ДС, автобіографія, копія документа, який посвідчує 
особу, копії документів про освіту, декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансо-
вого характеру за минулий рік (за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобіган-
ня і протидії корупції»), дві фотокартки 4x6, копія військового квитка для військовозобов’язаних. 
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці 
надається відділом з питань кадрової роботи (тел. 71-82-37).

Документи приймаються протягом ЗО календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 
50086, м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 11, кім. 306, відділ з питань кадрової роботи.

Криворізьке регіональне відділення 
Українського союзу промисловців і підприємців
при підтримці Криворізької міської організації Партії 
регіонів пропонує підприємцям нашого міста 
отримати безкоштовні юридичні консультації, 
які надаються досвідченим адвокатом – 
Юрченком Дмитром Миколайовичем кож-
ної п’ятниці з 17.00 до 18.00 за адресою:

вул. Якіра, 5, м. Кривий Ріг, тел. 096-5398026.
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В здоровому тілі – здоровий дух

g Святковий настрій для вас, криворіжці!

Поспішаймо на стадіони, в парки, на водоймища…
На ці вихідні (тобто сьогодні та завтра) 
фізкультурники та спортсмени нашого 
міста підготували для криворіжців чима-
ло приємних сюрпризів. а саме: у рамках 
Олімпійського тижня та на честь дня фі-
зичної культури і спорту вони проведуть 
захоплюючі старти – як загальноміські, 
так і районні.

Уже зранку 8 вересня в ДЮСШ № 1 розпочав-
ся чемпіонат Кривого Рогу зі стрибків на акро-
батичній доріжці. Наступного дня опівдні на 
Карачунівському водосховищі (турбаза «Чер-
воні вітрила») стартуватиме першість міста з 
вітрильного спорту. Паралельно в селищі Чор-
ногорка Центрально-Міського району можна 
буде побачити відкриті міські велогонки з мі-
ні-даунхілу (швидкісний спуск).

В Інгулецькому районі спортивне свято від-
будеться на стадіоні ПАТ «Інгулецький ГЗК». Пред-
ставники дзюдо, кіокушин карате-до, легкоатлети 

продемонструють у вихідні своє вміння та майстер-
ність. Епіцентром дозвілля й відпочинку на житло-
масиві ПАТ «Південний ГЗК» стане місцевий стаді-
он. Тут, окрім показових виступів борців вільної бо-
ротьби, пройдуть змагання з міні-футболу, настіль-
ного тенісу тощо (у суботу, починаючи з 11.30).

Особливо насиченою обіцяє бути спортивна 
програма в Жовтневому районі. Цієї суботи 
заплановано провести аж десять цікавих зма-
гань. Зокрема, у парку ім. 50-річчя Радянської 
України зранку візьме старт легкоатлетична ра-
йонна естафета. Тут же поміряються силами 
армспортсмени та гирьовики (об 11 годині), про-
водитимуться «Веселі старти». На стадіоні ПАТ 
«Євраз Суха Балка» урочисто відкриється робіт-
нича спартакіада серед трудівників Центрально-
го комбінату. А стадіон шахти «Гвардійська» ста-
не ареною суперництва серед представників ПАТ 
«Кривбасзалізрудком» (з 10 години ранку). Різ-
ні турніри буде організовано на майданчику біля 

Палацу спорту «Молодість» ПАТ «ЦГЗК».
На стадіоні СК «Північне сяйво» ДП «Спорт-

Майстер» ПАТ «Північний ГЗК» суботнього ран-
ку стартують тернівські районні змагання з лег-
кої атлетики, проводитиметься й естафета 4х100 
метрів. Любителі вело-драг-рейсінгу виступати-
муть на велодромі тернівського району. Крім 
того, приймуть спортсменів літній плавальний 
басейн та стадіон спортклубу «Північне сяйво».

Основні урочистості та спортзмагання в Цент-
рально-Міському районі заплановано провес-
ти біля площі КПНЗ «Палац дитячої та юнацької 
творчості Центрально-Міського району» та в пар-
ку ім. Гагаріна. На площі, зокрема, показові висту-
пи продемонструють (починаючи з 10.45) боксери 
ДЮСШ № 3, вихованці СК «Барс-2» з кікбоксингу, 
спортсмени з таїландського боксу СК «Олександр», 
юні футболісти Криворізької філії дитячої академії 
ФК «Шахтар» та інші. Районне суперництво з лег-
коатлетичного кросу на 500 метрів, велопробіг се-

ред молоді, перегони на візках інваспортсменів 
клубу «Олімп» можна буде побачити вже в парку.

Центром святкувань та спортивних змагань у 
Саксаганському районі стане стадіон ДЮСШ 
№ 10. 10 вересня в цій спортшколі зранку буде 
організовано парад спортсменів із навчальних 
закладів, колективів та підприємств району.

Цієї суботи весело буде на стадіоні Криворізько-
го національного університету (дзержинський 
район). Порадують присутніх армспортсмени з 
професійно-технічних та вищих навчальних за-
кладів, гирьовики, спортивні акробати… О деся-
тій годині суботнього ранку розпочнеться Спарта-
кіада ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з футболу.

На стадіоні «Локомотив» у довгинцівсько-
му районі цього дня зранку зокрема, грати-
муть шахісти, тенісисти, шашисти – на пер-
шість району. Також відбудеться фінал район-
ного турніру з футболу «Осінні зірочки» серед 
хлопчиків 2002 року народження.

Шановні спортсмени, 
працівники та ветерани 

фізичної культури 
і спорту, шанувальники 

фізкультурно-оздоровчого 
руху!

Щиро вітаю вас із Днем фізичної куль-
тури і спорту!

Дякую всім, хто сьогодні займається 
спортивним вихованням дітей та моло-
ді, фізичним гартом трудівників Кривбасу, 
тим, хто готував та підтримував учасників 
багатьох чемпіонатів України, Європи, сві-
ту та Олімпійських ігор.

Кращі спортсмени нашого міста впи-
сали чимало славних сторінок в історію 
світового спорту, і ми пишаємося своїми 
чемпіонами й рекордсменами. У Кривому 
Розі завжди в пошані масовий спорт, що 
дає не тільки чудових спортсменів, а й ро-
бить сильними, вольовими та наполегли-
вими всіх його прихильників.

Упевнений, що й надалі спортсмени, 
працівники та ветерани спорту досягати-
муть успіхів у фізкультурно-спортивній 
роботі. А жителі міста пишатимуться ви-
сокими результатами спортсменів-кри-
воріжців на змаганнях всеукраїнського та 
міжнародного рівнів.

Бажаю вам і вашим родинам міцного 
здоров’я, довголіття, спортивних та жит-
тєвих перемог, щастя та благополуччя.

Криворізький міський голова 
Ю. вілКУл.

g Спорт об’єднав ентузіастів

Кривий Ріг прийняв всеукраїнську велоестафету
напередодні Дня фізкультури і спорту шляхами 
нашого міста промчався яскравий пелетон з вело-
сипедистами з різних куточків нашої країни.

До всеукраїнської велоес-
тафети «Спорт об’єднує всю 
Україну» приєдналися і криво-
різькі велоентузіасти. Вони зу-
стрічали своїх колег біля стаді-
ону «Металург», а також взяли 
участь в урочистостях у парку 
імені Б. Хмельницького, де ве-
лосипедистам вручили хліб-
сіль і порадували концертною 
програмою.

– Мета нашої велоестафети 
не лише в тому, щоб довести, 
що в нашій країні велоспорт 
розвивається, – зазначив один 
із головних організаторів, на-
чальник методико-консульта-
тивного відділу Всеукраїнсько-
го центру фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх» 
Петро Городецький. – Це, без-
умовно, пропаганда здорового 
способу життя. Ми також хо-
тіли подивитись, в якому ста-
ні наші вітчизняні автошляхи, 
де повноправними їхніми ко-

ристувачами повинні бути й 
велосипедисти. Побачили, що 
на окремих ділянках вже є до-
роги доброї якості, та ще бага-
то треба їх збудувати. У кожній 
області до нас приєднуються 
по 10 велоентузіас-
тів. Ось і ваші криво-
ріжці – теж. Дякує-
мо всім вам за хлібо-
сольний прийом, на-
самперед міськспорт-
комітету.

Варто додати, що 
ця велоестафета взя-
ла старт із Ужгоро-
да, Луганська, Одеси 
і вже сьогодні, 8 вересня, вона 
фінішує на столичному Хреща-
тику на честь Дня фізкультури 
і спорту. Там хлопці та дівчата, 
які подолали довгий шлях, спо-
вна поспілкуються, поділяться 
своїми враженнями від поба-
ченого. Як сказав П. Городець-
кий (а велопелетон під його 

орудою рухався з Одеси 
на Київ), велосипедис-
ти в середньому долали 
щодня по 200-230 кіло-
метрів. А ось уже в Ки-
ївській області ця від-
стань ще більша – 270 
кілометрів. У складі ве-

логрупи багато молоді, чимало 
ветеранів та початківців вело-
сипедного руху. Але не молод-
ші за 14 років. А ось, скажімо, 
велогонщику В. Чернову з міс-
та Каховки – 61 рік. За слова-
ми ветерана, велопробіг допо-
магає йому підтримувати себе 
в доброму фізичному тонусі, 

гарно почуватися. Адже вело-
спортсмен уже 40 років у сід-
лі, майстер спорту з велоспор-
ту. Такий же норматив має й 
17-річна Анастасія Слободян 
із Кіровограда.

– Уже шість років я вчуся в 
спортшколі, – розповідає сим-
патична дівчина. – На юнаць-
ких спортіграх України в Су-
мах я стала майстром спорту. 
Та моя мрія – виступати на літ-
ніх Олімпійських іграх. А ще – 
у майбутньому захищати честь 
своєї країни в знаменитій між-
народній велогонці «Джиро де 
Італія»…

Петро 
Городецький

g вітання

g Урочистий прийом

Вони взірець того, як треба жити й добиватись перемог
Кривий ріг завжди був і нині залишається 
спортивним містом. а його представники 
досягають високих рубежів як на всеукраїн-
ському, так і міжнародному рівнях. 

Вони прославляють наше 
місто, Дніпропетровщи-
ну, країну. Усі ці перемоги, 
рекорди, безумовно, дуже 
важливі. Та головним сьо-
годні є створення необхід-
них умов для занять криво-
ріжців фізкультурою і спор-
том. На цьому вчора на уро-
чистому прийомі в міськ-
виконкомі з нагоди Дня 
фізичної культури і спорту 
наголосив секретар міської 
ради Сергій Маляренко. Він 
щиро привітав присутніх, 
побажав здоров’я, благопо-
луччя й нових спортивних 
досягнень.

– Уже протягом шести 
років наше місто, завдя-
ки вам, стає переможцем 

обласного конкурсу-огля-
ду на кращу організацію 
фізкультурно-оздоровчої 
та спортивно-масової ро-
боти, – зазначив секретар 
міськради. – Її забезпечу-
ють 98 спортклубів та ко-
лективів фізкультури під-
приємств та організацій, 
16 ДЮСШ, 65 спортклу-
бів, 179 навчальних закла-
дів. Сьогодні відроджуєть-
ся масовий спорт, і нема-
ла заслуга в цьому ветера-
нів. Вони є взірцем того, 
як треба жити, працювати 
й добиватись перемог.

С. Маляренко детально 
проінформував запроше-
них про те, що нині робить-
ся в місті для зміцнення 

фізкультурно-спортивної 
бази. А це великий обсяг 
робіт, і, приміром, поточно-
го року для капітальних ре-
монтів ДЮСШ було виділе-
но 2 мільйони гривень, вліт-
ку розпочато реконструк-
цію стадіону «Спартак», на 
ФСК ВАТ «ПівдГЗК» обла-

штовано три найсучасні-
ших майданчики, де мож-
на грати у футбол, теніс, го-
родки... І цей список можна 
продовжувати. 

Найдостойніших Сергій 
Маляренко нагородив гра-
мотами, квітами, кубками, 
цінними подарунками.

Так, зокрема, за вагомий 
внесок у розвиток фізичної 
культури і спорту нагруд-
ними знаками «За заслу-
ги перед містом» II ступеня 
були нагороджені завідувач 
кафедри фізичного вихо-
вання педагогічного інсти-
туту Криворізького націо-
нального університету Ва-
дим Андріанов, тренер-ви-
кладач з боротьби самбо СК 
«Молодість» ДП «Спорт-
Майстер» Анатолій Кантур. 
Таку ж високу нагороду, 
але III ступеня отримав ве-
теран міського велоспорту, 
вчитель фізкультури Кри-
ворізького природничо-на-
укового ліцею Юрій Ско-
робогатов. Почесні грамоти 
міськвиконкому вручені ве-
терану фізкультурного руху 
з плавання Аллі Герасько, 
голові міського фізкультур-
но-спортивного клубу інва-

лідів «Олімп» Еммі Сизран-
цевій, заслуженому трене-
ру України з вільної бороть-
би ДЮСШ №2 Олександру 
Лозному, заслуженому май-
стру спорту з важкої атлети-
ки, учаснику літньої Олімпі-
ади-96 в американській Ат-
ланті Олександру Блищику 
та іншим. Кубками, грамота-
ми Сергій Маляренко наго-
родив призерів та перемож-
ця міського конкурсу-огля-
ду за організацію фізкуль-
турно-спортивної роботи в 
літній період за місцем про-
живання. Кращим став Ін-
гулецький район. А ось у 
міському конкурсі з благо-
устрою в номінації «Кра-
щий стадіон» переможцем 
визнано ФСК ВАТ «Півден-
ний ГЗК». Група спортсме-
нів в урочистій обстановці 
отримала посвідчення май-
стрів спорту України.

Сторінку підготував віталій ТКачУК. Фото андрія ТрУбіцина.



5•Червоний гірник• субота, 8 вересня 2012 року

Публічна інформація

Інформація до звіту 
про виконання районного 

у місті бюджету за І півріччя 
2012 року

ДохоДи
До дохідної частини бюджету Цен-

трально-Міського району за І півріччя 2012 
року надійшло фінансових ресурсів у сумі 
35187,1 тис. грн., або 100,6% від плану, у 
тому числі до загального фонду – 34779,1 
тис. грн., спеціального – 408,0 тис. грн. В 
порівнянні з аналогічним періодом 2011 
року доходів надійшло на 5610,9 тис. грн. 
більше. Збільшення надходжень відбулося 
за рахунок дотації вирівнювання з місь-
кого бюджету та субвенцій з державного 
бюджету.

Від власних та закріплених доходів 
до районного у місті бюджету надійшло 
4487,4 тис. грн. (105,3% від плану). За І пів-
річчя 2012 року планові показники викона-
ні по кожному виду власних надходжень:
– збору за провадження деяких видів під-

приємницької діяльності – 112,2% (план 
– 386,2 тис. грн., факт – 433,5 тис. грн.). В 
порівнянні з аналогічним періодом 2011 
року надходження збільшилися на 45,7 
тис. грн., або 11,8%;

– платі за землю – 104,6% (план – 3849,6 
тис. грн., факт – 4025,4 тис. грн.). У 2011 
році плата за землю до районного у місті 
бюджету не зараховувалась;

– збору за місця для паркування тран-
спортних засобів, сплачений юридични-
ми особами, – 154,0% (план – 5,0 тис. 
грн., факт – 7,7 тис. грн.). В порівнянні 
з аналогічним періодом 2011 року над-
ходження зменшились на 10,2 тис. грн. 
Зменшення надходжень пов’язано зі 
зміною законодавчої бази;

– адміністративних штрафах – 101,4% 
(план – 14,5 тис. грн., факт – 14,7 тис. 
грн.). У порівнянні з 2011 роком надхо-
дження зменшились на 0,6 тис. грн., або 
на 3,9%;

– від реалізації безхазяйного майна – 135,6% 
(план – 4,5 тис. грн., факт – 6,1 тис. грн.). У 
порівнянні з 2011 роком надходження 
зменшились на 14,8 тис. грн., або 70,7%.

ВиДатки
У І півріччі 2012 року на здійснення 

видатків, передбачених районним у місті 
бюджетом, виділено коштів у сумі 33192,4 
тис. грн., у тому числі по загальному фон-
ду – 32522,7 тис. грн., по спеціальному 
– 669,7 тис. грн. Планові показники вико-
нано на 99,2%. В порівнянні з аналогічним 
періодом 2011 року видатків проведено 
на 4505,2 тис. грн. більше, що пов’язано з 
підвищенням рівня мінімальної заробітної 
плати, збільшенням розмірів соціальних 
стандартів та обсягів капітальних видатків.

Станом на 01.07.2012 по районному у 
місті бюджету в наявності кредиторська 
заборгованість у сумі 156,6 тис. грн., у 
тому числі по загальному фонду – 23,9 тис. 
грн., по спеціальному (бюджет розвитку) 
– 132,7 тис. грн. Наявність кредиторської 
заборгованості пояснюється відсутністю 
дозволу в управлінні Державної казначей-
ської служби на проведення незахищених 
видатків у кінці червня 2012 року.

За рахунок бюджету розвитку у І пів-
річчі 2012 року проведені видатки у сумі 
340,9 тис. грн.:
– по виконкому районної у місті ради – 

15,2 тис. грн. (погашення кредиторської 
заборгованості, яка виникла станом на 
01.01.2012, – 4,7 тис. грн., придбання 
обладнання для центру надання послуг 
– 8,3 тис. грн., експертиза проектно-ко-
шторисної документації – 2,2 тис. грн.);

– по відділу освіти виконкому районної 
у місті ради – 2,0 тис. грн. (експертиза 
перерахунку кошторисної документації 
по капітальному ремонту глядацьких 
трибун з підтрибунними приміщеннями 
та покрівлі спортивної зали КПЗ «Дитячо-
юнацька спортивна школа № 3»);

– по управлінню праці та соціального за-
хисту населення виконкому районної у 
місті ради – 323,7 тис. грн. (погашення 
кредиторської заборгованості, яка ви-
никла станом на 01.01.2012, – 288,9 тис. 
грн., капітальний ремонт власних жит-
лових будинків і квартир осіб, які мають 
право на таку пільгу, – 34,8 тис. грн.).

В цілому на соціально-захищені видат-
ки спрямовано 32039,3 тис. грн., що скла-
дає 98,5% від загальної суми видатків за-
гального фонду районного у місті бюджету.

Протягом звітного періоду на утриман-
ня бюджетних установ, які фінансуються з 
районного у місті бюджету, по загальному 
фонду спрямовано 7068,3 тис. грн., що на 
1113,0 тис. грн. більше, ніж в аналогічному 
періоді 2011 року, у тому числі на:

– виконком Центрально-Міської район-
ної у місті ради – 4070,4 тис. грн.;

– КУ «Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) у Центрально-Міському райо-
ні» – 2158,6 тис. грн.;

– КПЗ «Дитячо-юнацька спортивна 
школа № 3» – 839,3 тис. грн.

На проведення заходів по соціальному 
захисту населення спрямовано 150,3 тис. 
грн. За рахунок коштів районного у місті 
бюджету надано:
– матеріальну допомогу 80 мешканцям 

району, середній розмір допомоги склав 
248,75 грн.;

– допомогу на поховання ніде непрацюю-
чих громадян – 18 особам, середній роз-
мір допомоги – 344,37 грн.;

– допомогу 9 онкохворим дітям, розмір 
допомоги складає 300,00 грн. щомісячно;

– винагороди 174 громадянам – головам 
квартальних комітетів за рішенням ви-
конкому районної у місті ради;

– компенсації 138 фізичним особам, які нада-
ють соціальні послуги, на суму 88,3 тис. грн.;

– фінансову підтримку Центрально-Місь-
кій районній організації інвалідів на 
оплату послуг теплопостачання на суму 
3,6 тис. грн.

 На проведення заходів щодо реалізації 
молодіжної та сімейної політики витрачено 
16,5 тис. грн., святкових заходів – 6,0 тис. грн.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ДохоДи
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 69109,5 69109,5 0,0 0,0 69149,7 69149,7 0,0 0,0 34587,9 34587,9 0,0 0,0 34779,1 34779,1 0,0 0,0

1. Податкові надходження 9174,2 9174,2 0,0 0,0 9174,2 9174,2 0,0 0,0 4240,8 4240,8 0,0 0,0 4466,6 4466,6 0,0 0,0
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 8307,2 8307,2 0,0 0,0 8307,2 8307,2 0,0 0,0 3849,6 3849,6 0,0 0,0 4025,4 4025,4 0,0 0,0
Плата за землю, у тому числі: 8307,2 8307,2 0,0 0,0 8307,2 8307,2 0,0 0,0 3849,6 3849,6 0,0 0,0 4025,4 4025,4 0,0 0,0
Земельний податок з юридичних осіб 1372,8 1372,8 0,0 0,0 1372,8 1372,8 0,0 0,0 548,3 548,3 0,0 0,0 643,1 643,1 0,0 0,0
Орендна плата з юридичних осіб 5896,1 5896,1 0,0 0,0 5896,1 5896,1 0,0 0,0 2763,5 2763,5 0,0 0,0 2773,5 2773,5 0,0 0,0
Земельний податок з фізичних осіб 120,6 120,6 0,0 0,0 120,6 120,6 0,0 0,0 64,2 64,2 0,0 0,0 88,6 88,6 0,0 0,0
Орендна плата з фізичних осіб 917,7 917,7 0,0 0,0 917,7 917,7 0,0 0,0 473,6 473,6 0,0 0,0 520,2 520,2 0,0 0,0
Місцеві податки і збори, у тому числі: 867,0 867,0 0,0 0,0 867,0 867,0 0,0 0,0 391,2 391,2 0,0 0,0 441,2 441,2 0,0 0,0
Збір за місця для паркування транспортних засобів 31,0 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридич-
ними особами 31,0 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 836,0 836,0 0,0 0,0 836,0 836,0 0,0 0,0 386,2 386,2 0,0 0,0 433,5 433,5 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), спла-
чений фізичними особами 257,0 257,0 0,0 0,0 257,0 257,0 0,0 0,0 121,3 121,3 0,0 0,0 132,7 132,7 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), спла-
чений юридичними особами 310,0 310,0 0,0 0,0 310,0 310,0 0,0 0,0 141,0 141,0 0,0 0,0 171,1 171,1 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплаче-
ний фізичними особами 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), 
сплачений фізичними особами 65,0 65,0 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 36,5 36,5 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплаче-
ний юридичними особами 65,0 65,0 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 31,4 31,4 0,0 0,0 34,7 34,7 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), 
сплачений юридичними особами 17,0 17,0 0,0 0,0 17,0 17,0 0,0 0,0 7,8 7,8 0,0 0,0 18,9 18,9 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотер-
мінового торгового патенту 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юри-
дичними особами 11,0 11,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 4,8 4,8 0,0 0,0 5,2 5,2 0,0 0,0
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами 23,0 23,0 0,0 0,0 23,0 23,0 0,0 0,0 10,4 10,4 0,0 0,0 9,4 9,4 0,0 0,0
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами 80,0 80,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 35,0 35,0 0,0 0,0 22,6 22,6 0,0 0,0

2. Неподаткові надходження 33,0 33,0 0,0 0,0 33,0 33,0 0,0 0,0 14,5 14,5 0,0 0,0 14,7 14,7 0,0 0,0
Адміністративні штрафи та інші санкції 33,0 33,0 0,0 0,0 33,0 33,0 0,0 0,0 14,5 14,5 0,0 0,0 14,7 14,7 0,0 0,0

3. Доходи від операцій з капіталом 31,0 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 6,1 6,1 0,0 0,0
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, 
майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи 
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 31,0 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 6,1 6,1 0,0 0,0
Всього власних і закріплених доходів 9238,2 9238,2 0,0 0,0 9238,2 9238,2 0,0 0,0 4259,8 4259,8 0,0 0,0 4487,4 4487,4 0,0 0,0

4. Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Киє-
ва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 7955,2 7955,2 0,0 0,0 7955,2 7955,2 0,0 0,0 4991,4 4991,4 0,0 0,0 4991,4 4991,4 0,0 0,0

5. Субвенції, у тому числі: 51916,1 51916,1 0,0 0,0 51956,3 51956,3 0,0 0,0 25336,7 25336,7 0,0 0,0 25300,3 25300,3 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допо-
моги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 51640,9 51640,9 0,0 0,0 51640,9 51640,9 0,0 0,0 25143,5 25143,5 0,0 0,0 25143,5 25143,5 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з 
послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на 
одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і 
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення по-
бутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у 
зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з паль-
ного і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 80,0 80,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 43,6 43,6 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату дер-
жавної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го 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» 195,2 195,2 0,0 0,0 235,4 235,4 0,0 0,0 113,2 113,2 0,0 0,0 113,2 113,2 0,0 0,0
СПЕЦІаЛЬНиЙ ФоНД 234,9 0,0 234,9 0,0 482,4 0,0 482,4 100,0 393,5 0,0 393,5 100,0 408,0 0,0 408,0 100,0
Інші субвенції 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
Власні надходження бюджетних установ 234,9 0,0 234,9 0,0 382,4 0,0 382,4 0,0 293,5 0,0 293,5 0,0 308,0 0,0 308,0 0,0
Всього доходів 69344,4 69109,5 234,9 0,0 69632,1 69149,7 482,4 0,0 34981,4 34587,9 393,5 0,0 35187,1 34779,1 408,0 0,0
ВиДатки

1. Державне управління, у тому числі: 8615,6 8211,0 404,6 400,0 8540,2 8232,7 307,5 302,9 4101,2 4092,0 9,2 6,9 4077,3 4070,4 6,9 6,9
Органи місцевого самоврядування 8615,6 8211,0 404,6 400,0 8540,2 8232,7 307,5 302,9 4101,2 4092,0 9,2 6,9 4077,3 4070,4 6,9 6,9

2. Освіта, у тому числі: 195,2 195,2 0,0 0,0 235,4 235,4 0,0 0,0 113,2 113,2 0,0 0,0 113,2 113,2 0,0 0,0
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 195,2 195,2 0,0 0,0 235,4 235,4 0,0 0,0 113,2 113,2 0,0 0,0 113,2 113,2 0,0 0,0

3. Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі: 57388,1 57093,9 294,2 80,0 57743,0 57099,7 643,3 368,9 28034,5 27473,2 561,3 368,9 27926,2 27468,9 457,3 323,7
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність За-
кону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вді-
вцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудо-
ві заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які 
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 80,0 0,0 80,0 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 34,8 0,0 34,8 34,8
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 720,0 720,0 0,0 0,0 720,0 720,0 0,0 0,0 292,2 292,2 0,0 0,0 292,2 292,2 0,0 0,0
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 8810,0 8810,0 0,0 0,0 8810,0 8810,0 0,0 0,0 3918,1 3918,1 0,0 0,0 3918,1 3918,1 0,0 0,0
Допомога при народженні дитини 25098,9 25098,9 0,0 0,0 25098,9 25098,9 0,0 0,0 12604,2 12604,2 0,0 0,0 12604,2 12604,2 0,0 0,0
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3120,0 3120,0 0,0 0,0 3120,0 3120,0 0,0 0,0 1497,3 1497,3 0,0 0,0 1497,3 1497,3 0,0 0,0
Допомога на дітей одиноким матерям 5280,0 5280,0 0,0 0,0 5280,0 5280,0 0,0 0,0 2648,9 2648,9 0,0 0,0 2648,9 2648,9 0,0 0,0
Тимчасова державна допомога дітям 516,0 516,0 0,0 0,0 516,0 516,0 0,0 0,0 247,6 247,6 0,0 0,0 247,6 247,6 0,0 0,0
Допомога при усиновленні дитини 96,0 96,0 0,0 0,0 96,0 96,0 0,0 0,0 46,2 46,2 0,0 0,0 46,2 46,2 0,0 0,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 195,8 195,8 0,0 0,0 195,8 195,8 0,0 0,0
Інші видатки на соціальний захист населення 259,1 259,1 0,0 0,0 259,1 259,1 0,0 0,0 61,7 61,7 0,0 0,0 58,4 58,4 0,0 0,0
Інші програми соціального захисту дітей 10,2 10,2 0,0 0,0 10,2 10,2 0,0 0,0 10,2 10,2 0,0 0,0 10,2 10,2 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 8,4 8,4 0,0 0,0 8,4 8,4 0,0 0,0 4,8 4,8 0,0 0,0 3,8 3,8 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 3,2 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 5088,1 4873,9 214,2 0,0 5443,0 4879,7 563,3 288,9 2639,9 2158,6 481,3 288,9 2581,1 2158,6 422,5 288,9
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 291,7 291,7 0,0 0,0 291,7 291,7 0,0 0,0 88,3 88,3 0,0 0,0 88,3 88,3 0,0 0,0
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 5,1 5,1 0,0 0,0 5,1 5,1 0,0 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 7700,0 7700,0 0,0 0,0 7700,0 7700,0 0,0 0,0 3693,2 3693,2 0,0 0,0 3693,2 3693,2 0,0 0,0

4. Культура і мистецтво, у тому числі: 5,2 5,2 0,0 0,0 199,0 5,2 193,8 0,0 196,8 3,0 193,8 0,0 187,2 2,7 184,5 0,0
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 5,2 5,2 0,0 0,0 199,0 5,2 193,8 0,0 196,8 3,0 193,8 0,0 187,2 2,7 184,5 0,0

5. Фізична культура і спорт, у тому числі: 3140,3 1941,5 1198,8 1182,7 2070,0 1951,4 118,6 99,5 860,1 843,6 16,5 2,0 855,3 842,6 12,7 2,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 10,8 10,8 0,0 0,0 10,8 10,8 0,0 0,0 4,3 4,3 0,0 0,0 3,3 3,3 0,0 0,0
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 3129,5 1930,7 1198,8 1182,7 2059,2 1940,6 118,6 99,5 855,8 839,3 16,5 2,0 852,0 839,3 12,7 2,0

6. Видатки, не віднесені до основних груп 0,0 0,0 0,0 0,0 1318,2 50,2 1268,0 1268,0 157,1 24,9 132,2 132,2 33,2 24,9 8,3 8,3
Інші субвенції 0,0 0,0 0,0 0,0 1083,1 0,0 1083,1 1083,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 235,1 50,2 184,9 184,9 157,1 24,9 132,2 132,2 33,2 24,9 8,3 8,3
Всього видатків 69344,4 67446,8 1897,6 1662,7 70105,8 67574,6 2531,2 2039,3 33462,9 32549,9 913,0 510,0 33192,4 32522,7 669,7 340,9

ЦЕНтРаЛЬНо-МІСЬка РаЙоННа У МІСтІ РаДа

Р І Ш Е Н Н Я
(ХVII сесія VІ скликання)

17.08.2012 м. Кривий Ріг № 145

Про затвердження звіту про виконання районного у місті 
бюджету за І півріччя 2012 року

Розглянувши звіт начальника фінансового відділу виконкому районної у місті ради 
Нікітенко Т.М. про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2012 року, керую-
чись рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повно-
важень районних у місті рад та їх виконавчих органів», районна у місті рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2012 року 

по доходах з урахуванням сум, одержаних з бюджетів вищих рівнів, у сумі 35187,1 тис. 
грн., у тому числі по загальному фонду – 34779,1 тис. грн., спеціальному фонду – 408,0 
тис. грн. та по видатках у сумі 33192,4 тис. грн., з них по загальному фонду – 32522,7 тис. 
грн., спеціальному фонду – 669,7 тис. грн. (додаток).

2. Загальному відділу виконкому районної у місті ради (Пініч К.О.) забезпечити опри-
люднення рішення на офіційному веб-сайті виконкому районної у місті ради в мережі 
Інтернет у визначений законодавством термін.

Голова районної у місті ради І.СалтовСька.

        Додаток до рішення районної у місті ради 17.08.2012 № 145.
Звіт про виконання районного у місті бюджету за І півріччя 2012 року тис. грн.
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Публічна інформація

Інформаційне повідомлення
Управління комунальної власності міста виконкому міської ради повідомляє про перелік об’єктів, що 

підлягають приватизації шляхом викупу, та оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності-
суб’єктів господарювання, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної 
власності міста, перелік яких затверджений рішенням Криворізької міськради від 22.08.2012 № 1310 «Про 
затвердження переліку об’єктів комунальної власності міста, що підлягають приватизації в 2012 році»: 

№ 
з/п Назва об’єкта та його адреса Площа, 

кв.м

Ба-
лансо-
утри-

мувач

Ідентифіка-
ційний код 
за ЄДРПОУ

1
Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Тро-
фименко С.О., м. Кривий Ріг, мкр-н 5-й Зарічний, буд. 66а, 
прим. 7

129,0 УКВМ 25522449

2 Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Крив-
да О.М.,  м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського, буд. 75, прим. 73 61,2 УКВМ 25522449

3 Приміщення, що орендує фізична особа-підприємець Грана-
ковська І.В., м. Кривий Ріг, вул. Шостаковича, буд. 12, прим.25 252,8 УБЖП 03364234

4 Приміщення, що орендує ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«АПОРТ»,  м. Кривий Ріг, вул. Рязанова, буд. 19, прим. 120 110,6 УБЖП 03364234

5 68/100 частки приміщення 116, що орендує фізична особа-під-
приємець Права О.В., м. Кривий Ріг, вул. Рязанова, буд. 11 164,4 УБЖП 03364234

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради повторно оголошує конкурс з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності-суб’єктів господарювання, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки : 

 1 Приміщення, яке орендує ТзОВ «ПРОМРЕМОНТІНВЕСТ», 
м.Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, буд. 41/3, прим. 24 210,61 УКВМ 25522449

Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної комісії такі документи: заяву про участь у 
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копію установчого доку-
мента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі 
і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікацій-
них документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 
Фондом державного майна України; інформацію про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які 
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому 
числі подібного майна тощо). Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному 
конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з 
виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). Конкурс відбудеть-
ся 21 вересня 2012 р. об 11.00 за адресою: м. Кривий Ріг, пл.Радянська,1, управління 
комунальної власності міста, каб.246. Документи до комісії приймаються до 14 вересня 2012 р. 
включно. Телефон для довідок: 74-75-79, 74-16-30.

g Вибори-2012
Результати жеребкувань 
(розклад ефірного часу)

щодо черговості надання ефірного часу політичним партіям на 
регіональному телебаченні у межах Дніпропетровської області, 
що транслюватиметься Дніпропетровською обласною держав-

ною телерадіокомпанією

І ЕтаП

Черго-
вість, 

визна-
чена 
же-

ребку-
ван-
ням

Назва політичної партії, передвиборна агіта-
ційна програма якої транслюватиметься

Дата 
трансля-

ції

Час
трансля-

ції

1 Політична партія «Зелені» 10.09.2012 19.45-19.55
2 Політична партія Українська Національна Асамблея 11.09.2012 19.45-19.55
3 Партія Пенсіонерів України 12.09.2012 19.45-19.55
4 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО» 13.09.2012 19.45-19.55
5 Партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!» 14.09.2012 19.45-19.55
6 Соціалістична партія України 15.09.2012 19.45-19.55
7 Політична партія «Наша Україна» 16.09.2012 19.45-19.55
8 Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 17.09.2012 19.45-19.55
9 Політична партія «НОВА ПОЛІТИКА» 18.09.2012 19.45-19.55

10 Радикальна Партія Олега Ляшка 19.09.2012 19.45-19.55
11 Партія «Руський блок» 20.09.2012 19.45-19.55
12 Політична партія Українська платформа «СОБОР» 21.09.2012 19.45-19.55

13 Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
«Громада» 22.09.2012 19.45-19.55

14 Партія Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна» 23.09.2012 19.45-19.55
15 Політична партія «Народно-трудовий союз України» 24.09.2012 19.45-19.55
16 Партія Зелених України 25.09.2012 19.45-19.55
17 Партія регіонів 26.09.2012 19.45-19.55

18 Політична партія Всеукраїнське об’єднання  
«Батьківщина» 27.09.2012 19.45-19.55

19 Ліберальна партія України 28.09.2012 19.45-19.55
20 Комуністична партія України 29.09.2012 19.45-19.55
21 Українська партія «Зелена планета» 30.09.2012 19.45-19.55

22 Політична партія «УДАР (Український Демократич-
ний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» 01.10.2012 19.45-19.55

ІІ ЕтаП

Черго-
вість, 

визна-
чена 
же-

ребку-
ван-
ням

Назва політичної партії, передвиборна агіта-
ційна програма якої транслюватиметься

Дата 
трансля-

ції

Час
трансля-

ції

1 Партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!» 02.10.2012 19.45-19.55
2 Політична партія «Народно-трудовий союз України» 03.10.2012 19.45-19.55
3 Політична партія «Зелені» 04.10.2012 19.45-19.55
4 Партія Пенсіонерів України 05.10.2012 19.45-19.55

5 Політична партія «УДАР (Український Демократич-
ний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» 06.10.2012 19.45-19.55

6 Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода» 07.10.2012 19.45-19.55

7 Комуністична партія України 08.10.2012 19.45-19.55
8 Політична партія Українська Національна Асамблея 09.10.2012 19.45-19.55
9 Партія Зелених України 10.10.2012 19.45-19.55

10 Політична партія Українська платформа «СОБОР» 11.10.2012 19.45-19.55
11 Соціалістична партія України 12.10.2012 19.45-19.55
12 Політична партія «НОВА ПОЛІТИКА» 13.10.2012 19.45-19.55
13 Радикальна Партія Олега Ляшка 14.10.2012 19.45-19.55
14 Партія «Руський блок» 15.10.2012 19.45-19.55
15 Партія Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна» 16.10.2012 19.45-19.55

16 Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Бать-
ківщина» 17.10.2012 19.45-19.55

17 Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Громада» 18.10.2012 19.45-19.55
18 Українська партія «Зелена планета» 19.10.2012 19.45-19.55
19 Ліберальна партія України 20.10.2012 19.45-19.55
20 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО» 21.10.2012 19.45-19.55
21 Партія регіонів 22.10.2012 19.45-19.55
22 Політична партія «Наша Україна» 23.10.2012 19.45-19.55

Результати жеребкування
щодо черговості друкування передвиборних програм 

політичних партій  комунальним підприємством Дніпро-
петровської обласної ради «Редакція газети «Зоря»

ДНІПРоПЕтРоВСЬка обЛаСтЬ
Черго-

вість, ви-
значена 

жеребку-
ванням

Назва політичної партії
Дата 

публі-
кації

Місце пу-
блікації 
(номери 
шпальт)

1 Політична партія Українська Національна 
Асамблея 12.09.2012 1

2 Комуністична партія України 12.09.2012 2

3 Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
«Громада» 12.09.2012 3

4 Партія «Руський блок» 12.09.2012 4
5 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО» 12.09.2012 5
6 Партія регіонів 12.09.2012 6
7 Політична партія «Зелені» 12.09.2012 7
8 Партія Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна» 12.09.2012 8
9 Радикальна Партія Олега Ляшка 12.09.2012 9

10 Українська партія «Зелена планета» 12.09.2012 10
11 Партія Зелених України 12.09.2012 11

12 Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода» 12.09.2012 12

13 Політична партія «Народно-трудовий союз 
України» 12.09.2012 13

14 Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» 12.09.2012 14

15 Ліберальна партія України 12.09.2012 15

16
Політична партія «УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія 
Кличка»

12.09.2012 16

17 Політична партія Українська платформа 
«СОБОР» 12.09.2012 17

18 Соціалістична партія України 12.09.2012 18
19 Партія Пенсіонерів України 12.09.2012 19
20 Політична партія «Наша Україна» 12.09.2012 20

21 Партія Наталії Королевської «Україна – 
Вперед!» 14.09.2012 18

22 Політична партія «НОВА ПОЛІТИКА» 14.09.2012 19

Затверджено постановою Центральної   виборчої комісії   
від 4 вересня 2012 року №738

Результати жеребкування
щодо черговості надання ефірного часу на регіональному 

телебаченні кандидатам у народні депутати України, зареєстро-
ваних в одномандатних виборчих округах, утворених у межах 
Дніпропетровської області, що транслюватиметься Дніпропе-

тровською обласною державною телерадіокомпанією
Черго-
вість, 

визна-
чена 

жереб-
куван-

ням

Прізвище, ім’я, по батькові 
кандидата 

у народні депутати України

Дата 
трансля-

ції
Час тран-

сляції

Назва 
каналу 

мовлен-
ня  

(за на-
явності)

Одномандатний виборчий округ № 31
1 Мазур Павло Васильович 11.09.2012 20:50-21:10 ДОДТРК
2 Литвиненко Павло Леонідович 14.09.2012 21:40-22:00 ДОДТРК
3 Левков Олег Леонідович 18.09.2012 20:25-20:45 ДОДТРК
4 Качанов Ігор Вікторович 21.09.2012 21:15-21:35 ДОДТРК
5 Темченко Тетяна Борисівна 25.09.2012 20:00-20:20 ДОДТРК
6 Мальцев Валерій Миколайович 28.09.2012 20:50-21:10 ДОДТРК
7 Щиковський Олександр Дмитрович 01.10.2012 21:40-22:00 ДОДТРК
8 Півнєв Сергій Георгійович 05.10.2012 20:25-20:45 ДОДТРК
9 Вернигор Віра Петрівна 08.10.2012 20:00-20:20 ДОДТРК

10 Сазонов Сергій Володимирович 10.10.2012 20:50-21:10 ДОДТРК
11 Павлов Костянтин Юрійович 12.10.2012 20:25-20:45 ДОДТРК
12 Гуцало Ігор Сергійович 13.10.2012 21:40-22:00 ДОДТРК
13 Гончар Володимир Михайлович 15.10.2012 20:50-21:10 ДОДТРК
14 Кулішов Григорій Васильович 17.10.2012 20:00-20:20 ДОДТРК
15 Сімоненко Володимир Володимиро-

вич
18.10.2012 20:25-20:45 ДОДТРК

16 Голюк Олег Миколайович 19.10.2012 20:50-21:10 ДОДТРК

Черго-
вість, 

визна-
чена 

жереб-
куван-

ням

Прізвище, ім’я, по батькові 
кандидата 

у народні депутати України

Дата 
трансля-

ції
Час тран-

сляції

Назва 
каналу 

мовлен-
ня  

(за на-
явності)

Одномандатний виборчий округ № 32
1 Шевчик Оксана Олександрівна 11.09.2012 21:15-21:35 ДОДТРК
2 Туровська Ірина Львівна 15.09.2012 20:00-20:20 ДОДТРК
3 Любоненко Юрій Вікторович 18.09.2012 20:50-21:10 ДОДТРК
4 Беспальчук Ігор Вячеславович 21.09.2012 21:40-22:00 ДОДТРК
5 Коваль Максим Валерійович 25.09.2012 20:25-20:45 ДОДТРК
6 Герасименко Ірина Миколаївна 28.09.2012 21:15-21:35 ДОДТРК
7 Поворознюк Ігор Іванович 02.10.2012 20:00-20:20 ДОДТРК
8 Ганюков Сергій Михайлович 05.10.2012 20:50-21:10 ДОДТРК

Одномандатний виборчий округ № 33
1 Торчило Віталій Сергійович 11.09.2012 21:40-22:00 ДОДТРК
2 Селецька Тетяна Володимирівна 15.09.2012 20:25-20:45 ДОДТРК
3 Лєщинский Олександр Володими-

рович
18.09.2012 21:15-21:35 ДОДТРК

4 Алексєєв Володимир Васильович 22.09.2012 20:00-20:20 ДОДТРК
5 Кривенко Ірина Василівна 25.09.2012 20:50-21:10 ДОДТРК
6 Задорожний Вячеслав Казимирович 28.09.2012 21:40-22:00 ДОДТРК
7 Масловатий Олексій Іванович 02.10.2012 20:25-20:45 ДОДТРК
8 Жаботинський Андрій Вікторович 05.10.2012 21:15-21:35 ДОДТРК

Результати жеребкування
щодо черговості друкування комунальним підприємством 
Дніпропетровської обласної ради «Редакція газети «Зоря» 

передвиборних програм кандидатів у народні депутати України, 
зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, утворених 

у межах Дніпропетровської області

Черго-
вість, 

визначена 
жеребку-
ванням

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата 
у народні депутати України

Дата публі-
кації

Місце 
публікації 

(номери 
шпальт)

Одномандатний виборчий округ № 31
1 Качанов Ігор Вікторович 10.10.2012 6
2 Литвиненко Павло Леонідович 10.10.2012 7
3 Мальцев Валерій Миколайович 10.10.2012 8
4 Щиковський Олександр Дмитрович 10.10.2012 9
5 Сазонов Сергій Володимирович 10.10.2012 10
6 Павлов Костянтин Юрійович 10.10.2012 11
7 Мазур Павло Васильович 10.10.2012 12
8 Темченко Тетяна Борисівна 10.10.2012 13
9 Гуцало Ігор Сергійович 10.10.2012 14

10 Левков Олег Леонідович 10.10.2012 15
11 Кулішов Григорій Васильович 10.10.2012 16
12 Гончар Володимир Михайлович 12.10.2012 1
13 Голюк Олег Миколайович 12.10.2012 2
14 Сімоненко Володимир Володимирович 12.10.2012 3
15 Півнєв Сергій Георгійович 12.10.2012 4
16 Вернигор Віра Петрівна 12.10.2012 5

Одномандатний виборчий округ № 32
1 Любоненко Юрій Вікторович 12.10.2012 7
2 Шевчик Оксана Олександрівна 12.10.2012 8
3 Коваль Максим Валерійович 12.10.2012 9
4 Туровська Ірина Львівна 12.10.2012 10
5 Поворознюк Ігор Іванович 12.10.2012 11
6 Герасименко Ірина Миколаївна 12.10.2012 12
7 Ганюков Сергій Михайлович 12.10.2012 13
8 Беспальчук Ігор Вячеславович 12.10.2012 14

Одномандатний виборчий округ № 33
1 Лєщинский Олександр Володимирович 12.10.2012 15
2 Торчило Віталій Сергійович 12.10.2012 16
3 Кривенко Ірина Василівна 12.10.2012 17
4 Селецька Тетяна Володимирівна 17.10.2012 1
5 Масловатий Олексій Іванович 17.10.2012 2
6 Задорожний Вячеслав Казимирович 17.10.2012 3
7 Жаботинський Андрій Вікторович 17.10.2012 4
8 Алексєєв Володимир Васильович 17.10.2012 5

 
Затверджено постановою Центральної   виборчої комісії   

від 4 вересня 2012 року №739.

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради ого-
лошує про наміри  передати в оренду об’єкти комунальної власності, 
щодо яких надійшли заяви

№
з/п

Балансоутри-
мувач

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

Найменування Місцезна-
ходження

За-
гальна 

пло-
ща,  
м2

Вартість  
майна за 

неза-
лежною 
оцінкою,  

грн.

Макси-
мально 

мож-
ливий 
строк 

оренди

Мета викорис-
тання

1 УКВМ Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. ХХІІ 
Партз’ї зду,  

31

98, 6 88273, 0
Станом на 
30.07.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення 
майстерні з ре-
монту побутової 
техніки

2 Відділ освіти 
виконкому До-
в г и н ц і в с ь к о ї 
районної у місті 
ради

Нежиле приміщення 
на 1 поверсі окремо 
розташованої нежи-
лої будівлі

Вул. Дими-
трова, 74

64, 13 65799, 0
Станом на 
21.08.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення 
комп’ютерного 
клубу

3 Поштамт-центр 
п о ш т о в о г о 
зв’язку №2 Дні-
пропетровської 
дирекції УДППЗ 
«Укрпошта»

Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул.Симбір-
цева, 1

69, 6 57807, 0
Станом на 
03.08.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення 
торгівлі кулінар-
ними виробами,  
крім товарів під-
акцизної групи

4 УБЖП Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. ХХVІІ 
Партз’їзду, 

2

79, 2 68355, 0
Станом на 
14.08.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення 
торгівлі продо-
вольчими товара-
ми,  крім товарів 
підакцизної групи

5 УКВМ Нежиле приміщення 
на 2 поверсі окремо 
розташованої нежи-
лої будівлі

Вул. Панаса 
Мирного, 

20

89, 95 102457, 0
Станом на
23.08.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення 
проведення семі-
нарів,  погодинно 
згідно з графіком

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвільно-погоджувальних процедур викон-
кому міської ради протягом 10-ти робочих днів після опублікування оголошення в міській комунальній газеті 
«Червоний гірник». У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено 
конкурс на право його оренди відповідно до абз.3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» та рішення міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про порядок 
оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста».

Довідки можна отримати  в  управлінні комунальної власності міста виконкому міської ради (пл.
Радянська,1, кімн. 361,360,  тел.74-49-29,  74-43-97).

Про проведення  
публічних слухань

Відповідно до розпорядження міського голови 
від 13.08.2012 № 188-р «Про проведення публічних 
слухань» у єдиному дозвільному центрі м. Криво-
го Рогу (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1) 
18.09.2012 відбудуться публічні слухання о 16.00 
з питання перевірки цілей, задекларованих при 
прийнятті діючого регуляторного акта – рішення 
Криворізької міської ради від 22.02.2012 №978 
«Про затвердження Тимчасового порядку розміщен-
ня об’єктів містобудування та надання вихідних даних 
для їх проектування» під час здійснення заходів з ба-
зового відстеження результативності його дії.

З вищезазначеними документами можна озна-
йомитися на веб-сторінці виконкому міської ради 
в мережі Інтернет www.kryvyirih.dp.ua та у викон-
комі міської ради за  адресою:  50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1, в управлінні містобудування 
і архітектури виконкому міської ради (каб. 529  
тел. 74-45-47, 92-13-81). Крім того, проект рішен-
ня міської ради «Про затвердження Тимчасового 
порядку розміщення об’єктів містобудування та 
надання вихідних даних для їх проектування» з 
аналізом його регуляторного впливу оприлюднено 
у Криворізькій міській  комунальній газеті «Черво-
ний гірник» від 25.02.2012 №15.

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, 
представників громадських організацій міста, кон-
сультативно-дорадчі органи відповідно до проце-
дури здійснення державної регуляторної політики 
взяти участь в обговоренні та надати пропозиції і 
зауваження до вищевказаного регуляторного акта.

Управління містобудування  
і архітектури виконкому міськради.

Шановні мешканці Жовтневого району!
Відділ ведення Державного реєстру виборців 

виконкому Жовтневої районної у місті ради про-
водить щосереди «День прямого телефону» з пи-
тання порядку звернення до відділів ведення щодо 
уточнення своїх персональних даних у Реєстрі.

Звертатися з 9.00 до 17.00 за телефоном 440-
32-10.

ІНФоРМаЦІю ВзЯто з оФІЦІЙНого ВЕб-СаЙтУ ЦЕНтРаЛЬНої ВибоРчої коМІСІї. WWW.Сvk.gov.ua



7•Червоний гірник• субота, 8 вересня 2012 року

Оголошення

Требуется

менеджер по снабжению
Рассмотрим б/о, но с образованием. 
Доход 3800-4500 грн. Обучение.

тел. 096-5783177.

Требуется з/п 3000 – 3500 грн.

менеджер
по работе с клиентами

Тел. 096-578-2827.

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-345-2671.

Управління комунальної  
власності міста інформує
Дані про хід здійснення 
приватизації  
з 15.08-31.08.2012

ЖоВтНЕВиЙ РаЙоН
Нежиле приміщення, загальною пло-

щею 51,4 кв.м за адресою: 50053, м. Кривий 
Ріг, вул. Мусоргського, 29, прим.5. Приватизо-
ване шляхом викупу фізичною особою-
підприємцем за 68 299 грн. 20 коп., у тому 
числі ПДВ – 11 383 грн. 20 коп.

Нежиле приміщення, загальною 
площею 21,6 кв.м за адресою: 50106, м. 
Кривий Ріг, вул. Десантна, буд.1, прим. 
180. Приватизоване шляхом викупу 
юридичною особою за 21 903 грн. 60 
коп., у тому числі ПДВ – 3 650 грн. 60 коп.

Нежиле приміщення, загальною 
площею 21,1 кв.м за адресою: 50106, м. 
Кривий Ріг, мкрн. 4-й Зарічний, буд. 22, 
прим. 180. Приватизоване шляхом ви-
купу фізичною особою-підприємцем за 
22 608 грн., у тому числі ПДВ – 3 768 грн.

ІНгУЛЕЦЬкиЙ РаЙоН
Будівля, загальною площею 313,1 

кв.м за адресою: 50102, м. Кривий Ріг, 
вул. Недєліна, буд. 28-б. Приватизована 
шляхом викупу фізичною особою-під-
приємцем за 300 297 грн. 60 коп., у тому 
числі ПДВ – 50 049 грн. 60 коп.

тЕРНІВСЬкиЙ РаЙоН
Нежила будівля, загальною площею 

409,7 кв.м за адресою: 50083, м. Кривий 
Ріг, вул. Федоренка, буд. 25а. Приватизова-
на шляхом викупу юридичною особою за  
198 318 грн., у тому числі ПДВ – 33 053 грн.

Управління розвитку підприєм-
ництва виконкому міськради, ке-
рівники та ветерани торговельної 
галузі висловлюють щире співчут-
тя рідним та близьким з приводу 
передчасної смерті ветерана тор-
говельної галузі, керівника товари-
ства з обмеженою відповідальністю 
«Кафе «Тополь» – 

Філатової  
Яніни Марківни, 

яка значну частину свого жит-
тя присвятила розвитку мережі 
об’єктів ресторанного господар-
ства.

№ 1150. Газифицированный жилой 
дом на НКГОКе, приватизированный 
участок 6 соток, фруктовый сад. Дом 
кирпичный 8х9 м, 4 комнаты, кухня, 
ванная, вода в доме. Жилая времянка, 
хозпостройки, гараж. Улица асфальти-
рована. Школа. Продуктовый магазин 
в 100 м. Документы в порядке. Тел. 067-
2767855, 067-5642460.

№ 1188. Будинок з усіма вигодами по 
вул. Світлогірській. Тел. 066-8725110.

№ 1196. 2-поверховий будинок на Ка-
рачунах, біля водоспаду, ц. 170 тис. у.о. 
Тел. 067-1219609.

№ 1189. 3-кімн. квартиру «сталінку» 
на «Юності». Тел. 066-8725110.

№ 1099. 2-кімн. квартиру, 3/5 зі «сві-
жим» євроремонтом і меблями по вул. 
Будьонного, 13. Поряд парк, навпроти 
маг. «Мир кафеля», не над дорогою. Ма-
газини, садочок, школа, зупинки – по-
ряд. Тел. 097-1880439, 096-4723677.

№ 1190. 2-кімн. квартиру по вул. По-
стишева. Тел. 71-03-57, 063-6852445, 
096-6364048.

№ 1206. 1-кімн. квартиру в центрі  
Соцміста, 1/5, під житло, офіс. Тел. 401-
04-17, 050-4522502.

№ 1145. Дачный участок. Тел. 098-
0825336, 71-40-17.

№ 1191. Дачу 4 сот. біля річки (с. Но-
воіванівка). Є мет. будиночок, ящик для 
інструменту, ємності для води, фруктові 
дерева, кущі. Полив 2 рази на тиждень. 
Тел. 097-2594025.

№ 1210. Дачу 6 сот. в сел. Авангард 
(Мар’янівка): 2-поверховий будино-
чок, госпбудівлі, дерева, кущі. Тел. 067-
2802868, (д.) 26-67-72.

№ 1197. Медогонку – 1000 грн. (бар-
тер), бочки метал. під зерно – 200 грн., 
ножну швейну машинку – 350 грн., па-
лас 3х5 – 350 грн. Тел. 067-1219609.

№ 1086. Песок, щебень, шлак, гран-
шлак, цемент, керамзит. Тел. 067-
9847171, 067-7300639.

№ 1177. Посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї АЕ № 012405, видане ви-
конкомом Довгинцівської районної у 
місті ради на ім’я Козленка Андрія Олек-
сандровича, вважати недійсним.

№ 1178. Посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї АЕ № 012403, видане ви-
конкомом Довгинцівської районної у 
місті ради на ім’я Козленко Валентини 
Олександрівни, вважати недійсним.

№ 1179. Посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї АЕ № 012404, видане ви-
конкомом Довгинцівської районної у 
місті ради на ім’я Козленка Олександра 
Олександровича, вважати недійсним.

№ 1180. Посвідчення АЕ 013307, 
видане 30.11.2010 року виконкомом 
Дов гинцівської районної у місті ради 
на ім’я Долматова-Крюгера Богдана 
В’ячеславовича, вважати недійсним.

№ 1181. Студентський квиток, вида-
ний Криворізьким економічним інсти-
тутом на ім’я Вечірської Вікторії Іванів-
ни, вважати недійсним.

№ 1182. Студентський квиток, вида-
ний Криворізьким економічним інсти-
тутом на ім’я Князєвої Ганни Ігорівни, 
вважати недійсним.

№ 1183. Студентський квиток, вида-
ний 1 вересня 2010 року Криворізьким 
економічним інститутом ДВНЗ КНЕУ ім. 
В. Гетьмана на ім’я Воробйової Юлії Сер-
гіївни, вважати недійсним.

№ 1198. Студентський квиток НР  
№ 08013239, виданий КЕІ КНЕУ на ім’я 
Тодорової Тетяни Вікторівни, вважати 
недійсним.

№ 1202. Студентський квиток, вида-
ний у вересні 2010 року Криворізьким 
національним університетом, група 
АНФ 10-3 на ім’я Глінки Юлії Дмитрівни, 
вважати недійсним.

№ 1203. Студентський квиток НР  
№ 08629787, виданий ККНАУ на ім’я Рос-
кошного Антона Олександровича, вва-
жати недійсним.

№ 1204. Студентський квиток, ви-
даний КЕІ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 1 
жовтня 2009 р. на ім’я Гордієнко Наталії 
Олександрівни, вважати недійсним.

№ 1212. Студентський квиток, вида-
ний Металургійним технікумом на ім’я 
Захарченка Михайла Вікторовича, вва-
жати недійсним.

№ 1213. Студентський квиток, вида-
ний КМФ НМетАУ на ім’я Скубченко По-
ліни Іванівни, вважати недійсним.

№ 1207. Военный билет ПТ  
№ 937514, выданный 18.03.10 г. отде-
лом Ингулецкого ОРВК на имя Акимо-
вой Александры Евгеньевны, считать 
недействительным.

№ 1184. Диплом серія ПТ № 888999, 
виданий Криворізьким медичним учи-
лищем за спеціальністю «Медична се-
стра» на ім’я Корницької Валентини Ми-
колаївни, вважати недійсним.

№ 1185. Диплом НР № 30193226, ви-
даний КДПУ 22.06.2006 р. за спеціаль-
ністю «Початкове навчання» на ім’я 

Артюшенко Лариси Станіславівни, вва-
жати недійсним.

№ 1186. Диплом, виданий ПТУ № 45 
на ім’я Швеця Сергія Володимировича, 
вважати недійсним.

№ 1208. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: пр. 
200-річчя Кривого Рогу, 34-59, вида-
не згідно з розпорядженням УЖКГ  
№ С-3295 від 13.07.1993 р. на ім’я Мо-
крушної Тамари Володимирівни, вважа-
ти недійсним.

№ 1214. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. Са-
мотічна, 3-9, видане згідно з розпоря-
дженням УЖКГ № Т 942 від 14.08.2007 р. 
на ім’я Литвинова Сергія Вікторовича, 
вважати недійсним.

№ 1209. Паспорт, виданий 27 лютого 
1998 р. Довгинцівським РВ КМУ у Дні-
пропетровській обл., пенсійне посвід-
чення та посвідчення «Ветеран праці» 
на ім’я Бикова Анатолія Івановича, вва-
жати недійсними.

№ 1211. Реєстраційне посвідчення на 
домоволодіння за адресою: вул. П. Лу-
мумби, 19, видане Криворізьким БТІ на 
ім’я Зубової Олександри Павлівни, вва-
жати недійсним.

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

№ 16. РЕМоНт хоЛоДиЛЬНикІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

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

№ 1216. РЕМоНт, НаЛаДка 
коМП’ютЕРІВ. Тел. 098-0372986.

№ 1160. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 1158. Перевезу меблі та ін. По-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1161. ПЕРЕтЯЖка и изготоВЛЕ-
НиЕ МЯгкоЙ МЕбЕЛи. РаССРочка 
На 10 мес. ПЕНСиоНЕРаМ СкиДка, 
боЛЬШоЙ ВЫбоР ткаНи. Тел. 410-12-
88, 406-28-77.

№ 846. Гранит (каталог – бо-
лее 90 образцов), крошка, бе-
тон; оградки, столики, скамей-
ки. Укладка плитки недорого 
и качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. Те-
левизионная, 1а.

№ 1131. гиПСокаРтоН, ШПа-
кЛЕВка, ПокРаСка, каФЕЛЬ, 
обои, ЛаМиНат. СтЯЖка, УтЕПЛЕ-
НиЕ баЛкоНоВ, откоСЫ, ПЛаС-
тик, МДФ. ЭЛЕктРика. Тел. 401-05-
73, 097-7631311.

№ 1159. Врезка замков. Утепление, 
обшивка металлических дверей, ло-
джий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969.

№ 1192. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

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

№ 1094. чиЩЕННЯ каНаЛІзаЦІї. 
Тел. 097-3406107.

№ 1193. ПокУПаЕМ МЕтаЛЛоЛоМ. 
ПогРУзка, ПоРЕзка, ВЫВоз. кУПЛю 
газ. коЛоНки, аккУМУЛЯтоРЫ б/у. 
Тел. 098-1229798. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 1194. кУПЛю гаРаЖ МЕт., иЛи 
каПитаЛЬНЫЙ в кооПЕРатиВЕ. Тел. 
401-39-19, 098-5469967.

№ 1137. кПгМЛ (ПтУ № 37) ПРо-
ДоВЖУЄ НабІР УчНІВ 9-11 кЛа-
СІВ за гІРНичо-МЕтаЛУРгІЙНиМи 
ПРо  ФЕСІЯМи. СтиПЕНДІЯ, ПРаЦЕ-
ВЛаШтУВаННЯ. аДРЕСа: вул. би-
коВа, 13. Тел. 64-14-54, 64-33-15.

№ 1195. Криворізькому училищу 
підвищення кваліфікації та перепід-
готовки молодших медичних і фар-
мацевтичних спеціалістів терміново 
потрібні: ВикЛаДач тЕРаПІї (ЛІкаР-
тЕРаПЕВт, СІМЕЙНиЙ ЛІкаР), Ви-
кЛаДач акУШЕРСтВа І гІНЕко-
ЛогІї (ЛІкаР-акУШЕР-гІНЕкоЛог). 
Телефон для довідок 90-63-42.

№ 1128. Потрібна людина по догляду 
за самотньою жінкою. Зуп. «Піонер», се-
лище Бажанове, вул. Альпіністів, 25 (йти 
мимо дитячого садочка вниз до річки).

№ 378. Предприятие «Криворож-
аглореконструкция» СРочНо при-
нимает на постоянную работу работ-
ников следующих специальностей: 
электрогазосварщики, газорезчики, 
монтажники ж/б и м/конструкций, 
бетонщики, штукатуры, каменщики, 

эл. слесарь, дежурная – уборщица 
для офиса (женщина-инвалид). Опыт 
работы по специальности. Информа-
ция по тел. (056) 406-48-43, 406-48-45, 
096-2488843, 067-2841984. Адрес: г. 
Кривой Рог, ул. Г. Романовой, 1.

№ 871. Радиошкола оСоУ про-
водит набор на платные курсы: 1. 
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Оператор 1-С: предприятие. 3. Се-
кретарь руководителя (делопроизв., 
ПК). 4. Радиомеханик по ремонту 
цвет. ТВ. 5. Электрогазосварщик. 6. 
Электромонтер. 7. Машинист холо-
дильного оборудования. Для учащих-
ся школ, вузов по выходным дням 
работает УПК по специальностям: 1. 
Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Секретарь руководителя (делопро-
изв., ПК). Адреса: ул. Телевизионная, 
10 (ост. «Автовокзал»), тел. 71-23-84, 
067-6386563. Филиал: ул. Щорса, 35 
(ост. «Пл. Толстого»), тел. 36-33-10. 
Лиц. МО Украины № 582911.

№ 1187. Криворізька виправна коло-
нія № 80 оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантних посад: спеціаліст відділу 
по контролю за виконанням судових 
рішень, спеціаліст – бухгалтер. Вимоги 
до претендентів: громадянство України, 
повна, базова або неповна вища осві-
та за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, бакалавра, мо-
лодшого спеціаліста за напрямом під-
готовки: право, бухгалтерський облік, 
фінанси, облік і аудит, економіка під-
приємства. Без вимог до стажу роботи. 
Заяви до конкурсної комісії прийма-
ються протягом 30 днів з дня опубліку-
вання оголошення за адресою: 50041, 
м. Кривий Ріг, вул. Шиферна, 1а. За до-
датковою інформацією щодо основних 
функціональних обов’язків, розміру та 
умов оплати праці звертатися за теле-
фонами: 71-65-26, 067-4578184.

№ 1129. Набор сотрудников: секре-
тарь-администратор; диспетчер-охран-
ник; комплектовщик-упаковщик; по-
мощник руководителя. Требование 
– грамотная речь. Оплата стабильная. 
Тел. 098-0418800.

№ 1130. Офисная работа для 
достойных людей. Доход 800-1000 грн. 
в неделю. Оплата своевременно. Тел. 
066-9174961.

№ 1134. СтабиЛЬНаЯ Работа В 
оФиСЕ. аДМиНиСтРатиВНаЯ ДЕЯ-
тЕЛЬНоСтЬ В коЛЛЕктиВЕ ПРоФЕС-
СиоНаЛоВ. 2000-2500 грн. Тел. 067-
5865108.

№ 1135. Требуется помощник бухгал-
тера на первичную документацию. Тел. 
063-3624652.

№ 1136. Требуется делопроизводи-
тель-архивариус. Соцпакет. Тел. 063-
2418758.

№ 1140. тРЕбУЕтСЯ СотРУДНик В 
оФиС, 2000 грн. Тел. 067-8539123.

№ 1118. Вакансии – секретарь-рефе-
рент, психолог, рекламный оформитель 
в договорной отдел. Тел. 098-2077499.

№ 1141. тРЕбУЕтСЯ ПоМ. РУкоВо-
ДитЕЛЯ, 2000 грн. Тел. 098-1566008.

№ 1143. Работа. Молодым пенсионе-
рам. Дружный коллектив. Доход 1800-
2000 грн. Тел. 067-5865391.

№ 1142. тРЕбУЕтСЯ СотРУДНик 
В оФиС ДЛЯ РаботЫ По ПРиЕМУ 
зВоНкоВ. МоЖНо бЕз оПЫта. До-
хоД 1500-1800 грн. Тел. 098-1563602.

№ 1070. тРЕбУЕтСЯ СотРУДНик 
С ФУНкЦиЯМи аДМиНиСтРатоРа. 
3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 1095. Требуется диспетчер. Тел. 
067-9446864.

№ 1069. Требуется оператор на те-
лефон, 2300 грн. Тел. 095-5401151, 
097-3052016.

№ 1117. Вакансии – помощник бух-
галтера, помощник юриста, кладовщик, 
финансист-аналитик – договорной от-
дел. Официальное оформление. Тел. 
098-2077499.

№ 1199. !Ты студент! Ищешь работу 
по своему графику? Ты ее нашел. Тел. 
067-3452685.

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

№ 1201. Требуется военнослужа-
щий для административной работы 
на рук. должность. Тел. 096-5783177.

№ 1167. Работа в офисе. Набирается 
штат сотрудников для работы с клиент-
ской базой, текущей документацией. 
График гибкий. Оплата высокая. Тел. 
097-2949604, 097-2201112.

№ 1168. Требуется серьезный, 
толковый молодой человек от 18 лет – 
личный помощник в договорной отдел. 
Обучу карьере сама. Растущий доход от 
3420 грн., Инесса. Тел. 097-7949313.

№ 1169. Работа ДЛЯ актиВНЫх 
ПЕНСиоНЕРоВ. оПЛата ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНо. Тел. 067-7835074.

№ 1205. Требуется администратор 
– охранник, м/ж, с 9.00 до 18.00, суб., 
воскр. – выходной. Тел. 097-2646446.

Криворізькі міські електричні 
мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообл-
енерго» повідомляють,  що для 
проведення ремонтних робіт у 
період з 17.09.2012 р. по 21.09.2012 р.   
можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) 
відключення ел. енергії на вулицях:
Ливарна, 27-103, 28-102;  Чеська, 2-6, 1-7;  Табір-
на, 27а.26, 37-37а, 45, 47, 30/4, 32,  Вільямса, 1а, 
1-15, 2а, 2-8,  8б, 8а, 10-22, 15-29,   Улан-Батора, 
1-23, 2-20, 22а,  22-76, 27-77,    Біломорська, 2а, 
2-58, 1-45;   Волинська, 1, 2-42;   Бадьорості, 1а, 
1-23, 2а, 2-20, 22а,  22-44, 25-49,  Геруцького, 2-24, 
1-27,   вул. Каховська,  82б  склади,  вул. Каховська,  
стадіон,  ТОВ «ПАНТЕР»,  вул. Стрєльникова,  3,  вул. 
Постишева,  29,  31б,  Насосна вул. Постишева,  вул. 
Революційна,  34,  31а,  32,  34а,  34б,  19,  17а,  вул. 
Революційна,  23 ТОВ «Агапа»,  вул. Революційна,  
21 Металургійна академія,  вул. Революційна,  23 
Металургійна академія (ІІ поверх),  вул. Революцій-
на,  27  побут. комбінат,  вул.Косіора,  22,  26,  28,  30,   
28 магазини,  вул. Революційна,  25 ТРП-61,  вул. 
Революційна,  17 «Евертон»,  вул. Косіора,  22 оздо-
ровчий комплекс,  вул. Косіора,  24 салон краси,  
вул. Косіора,  28/20 магазин,  28/19,  вул. Косіора,  
28 магазин «Взуття»,  Насосна пл. Радянська,  вул. 
Димитрова,  30 АТС-74 «Укртелеком»,  вул. Корній-
чука 7, 8, 9, 10, 11,  ТРП № 5  вул. Корнійчука,  вул. 
Качалова, 42, 42а,  вул. Косарева, 224, 229,  вул. 
Мелешкіна, 53, 55, 57,  вул. Гамарника, 131,  КНС № 
58 вул. Гамарника,  ТРП № 84 вул. Качалова,  ВНС 
№ 38 вул. Гамарника,  Магазин Продовольчих то-
варів «НАШ» вул. Качалова,  Я.Купали,   106; 108; 
110; 115; 111,  Львівська,   1-37,  Лугова,   32-48; 123,  
Муромська,   40-64; 57-79,  Кубинська,   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,  Серафимовича,   163-229; 228-
338; 340/2; 340/1; 231-247; 215а-219а; 225а-231а; 
231б,  Тупикова,  б.8; 2-92; 3-33,  Хохломська,   2-10; 
1-12; 12,  Грозненська,  115а; 119,  Паркова,  1-5; СШ 
№58; 1-3,  Упіта,  74-80; 53; 51,  Мелешкіна,   8-10; 
2-6,  Нобелівська,   10; 2-30,  Хетагурова,   1-35,  
В.Василевської,  2-38,  Бердянська,   51-55; 47; 49,  
Вільна,  67,  Курганська,  21; 31; 37; 39; 10-30; 40; 
2-6; 2б,  вул. Грицевця, 2,   4,  6, 8,   вул. Грицев-
ця,  магазин,  вул. Червонопрапорна,  дім побуту, 
дитячий садок,  магазин,  бібліотека,  вул. Червоно-
прапорна,  2-62,  вул. Ползунова,  5-33, 2-48;  вул. 
Полєнова, 19-35, 22-52;  вул. Солонинченка,  3-15,  
вул. 40-річчя Перемоги,  дитячий садок,   вул. Кар-
бишева,  вул. Весела, 1-7,  вул. Грекова, 1-7,  вул. 
Костюшка, 1-7,  вул. Остроградська, 1-38.
в період з 06.09.2012 р. по 30.09.2012 
р.  у зв’язку з реконструкцією лінії від 
тП-65 буде відключення ел. енергії на 

вулицях: Жовтнева,  Бєлгородська,  
Мойсеївська,  Гоголя,  ангеліної,  

Чудська.

Вибачаємося  за Викликані незручності.

g офіційно

№ 1215. ПоДРаботка ДЛЯ ПЕН-
СиоНЕРоВ. оПЛата ЕЖЕНЕДЕЛЬНо. 
Тел. 067-9619843.

№1217. Товарна біржа «Базис» ого-
лошує про проведення аукціону з 
продажу майна ЗАТ «Промспецодяг». 
Лот №1. Будівлі: виробничий кор-
пус № 2 (літ.В-2 ), майстерні (літ. И), 
адміністративний корпус (літ. А-2), 
склад готової продукції (літ. Г), навіс 
(літ. Р), гаражі (літ. Ц, Х, У, Т, С), черво-
ний куток (літ.Е), загальною площею  
2 966,8 кв.м, огорожі металеві (№ 1, № 2, 
№ 3, № 4), кабельна мережа, теплотраса, 
зовнішня каналізація, водопровід, які 
знаходяться за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Кривий Ріг, вул. Орен-
бурзька, 15. Загальна початкова вар-
тість – 206729,53 грн. без ПДВ.  Лот № 2: 
39 найменувань рухомого майна, в тому 
числі: холодильники «Апшерон», касові 
апарати, сейф, шафи платтяні, драби-
на, лічильники електричні, швейні ма-
шинки, оверлок, кондиціонери, возики 
ТО, прес ПГ215, загальною початковою 
вартістю 4 792,00 грн. без ПДВ. Лот № 3: 
замощення асфальтове (літ.І) загальною 
площею 1483,7 кв.м; водоколонка (літ.
ІІ), які знаходяться за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Кривий Ріг, вул. 
Оренбурзька, 15, загальною початко-
вою вартістю 6495,00 грн. без ПДВ. 

Аукціон відбудеться 24 вересня 2012 
р. об 11.00 за адресою: м. Кривий Ріг, 
вул. Ногіна, 8. Усі бажаючі взяти участь 
у аукціоні зобов’язані не пізніше, ніж 
за 3 дні до його проведення подати 
до біржового комітету заяву та доку-
менти, які передбачені п.3.4 Правил 
біржової торгівлі ТБ «Базис», а також 
не пізніше, ніж за три дні до проведен-
ня аукціону – внести реєстраційний 
внесок 17,00 грн. та гарантійний вне-
сок у розмірі 10% від початкової вар-
тості майна на банківський рахунок 
ТБ «Базис» № 26001060432600 ПАТ КБ  
«ПриватБанк», МФО 305750, код  
ЄДРПОУ 31736375. Телефони: 401-42-09, 
401-47-48 – для ознайомлення з май-
ном та умовами проведення аукціону. 

Вниманию бывших работников  
ПАО «КЖРК» и «Кривбассруда»!

Начиная с 1995 года, 
этими предприятиями за-
работная плата за время 
отпусков была насчитана 

ниже, чем положено,  
что привело к недополу-

чению суммы  
от 200 до 1000 грн.  

ежегодно.
консультации  
по телефонам: 410-31-99, 
096-3462077.

Загублене

Послуги

Різне

Продаю

Адміністрація і трудовий колек-
тив ПАТ «Криворіжгаз» розділяють 
невимовне горе та висловлюють 
щирі співчуття голові профспілко-
вого комітету Філатову Анатолію 
Івановичу з приводу тяжкої втрати 
– смерті його дружини

Яніни МаРКівНИ
З великим сумом сприйняли цю 

болісну звістку. Важко знайти слова 
втіхи, коли зупиняється серце лю-
дини, яка все своє яскраве життя 
користувалася великою любов’ю 
та повагою колег, друзів, рідних і 
близьких людей.

Світла пам’ять про Яніну Мар-
ківну завжди буде жити в наших 
серцях.
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Десятки, якщо не сотні фотоапаратів, від 
дешевих (влаштованих у мобілках) до над-
звичайно дорогих (вартістю 20 тисяч аме-
риканських доларів), фіксували неповторні 
миттєвості   веселого народного свята – 
II криворізького міського фестивалю меду, 
започаткованого редакцією газети  
«червоний гірник».  

 Два дні  над сквером 
відпочинку імені Артема, 
де проходило велелюдне 
дійство,  витала надзви-
чайно тепла, добра і гар-
монійна аура.  Всього  й 
покупки – баночка липо-
вого чи гречаного меду, 
але якими сонячно-при-
вітними були очі кри-
воріжців і гостей міста. 
Такими, як-от у мудрого 
пасічника з Інгульця (по-
над 300 вуликів), одного 
з  переможців конкурсу 
меду «Народна марка» 
Володимира Скрипника 
(I премія фотоконкурсу 
– світлина Василя Гелева-
чука).

 Не менш приваблю-

ють своєю природністю і 
ліричні репортажні знім-
ки талановитого черво-
ногірничанина Андрія 
Трубіцина: «Жива скуль-
птура – господарочка» 
(Аліна Суровцева),  «При-
везеного меду всім виста-
чить»  – II премія. 

  Для нагородження журі 
відібрало і знімок фото-
любителя, який чомусь 
не назвав себе (просимо 
відгукнутися): «Прилетіла  

бджілка на медфест!». 
Минулого четверга у 

прес-центрі «ЧГ» відбу-
лося урочисте вручення 
нагород переможцям. 
Головний редактор га-
зети Ольга Калинюк,  

голова оргкомітету II 
Криворізького міського 
фестивалю меду  Мико-
ла Крамаренко,  бджо-
ляр з Інгульця Володи-
мир Скрипник вручили 
цілющі  призи – мед гре-
чаний з Сумщини, мед  у 
стільниках – фотомайс-
трам Василю Гелевачу-
ку та Андрію Трубіци-
ну. Такі ж солодкі премії 
за перемогу в номінації  
«За найкраще висвітлен-

ня  медфесту» отрима-
ли директори ТРК «Ру-
дана» і «Криворіжжя» 
Ірина Некрасова та Іван 
Галамасюк, журналісти 
телерадіокомпаній. За-
охочувальним призом 
за чудову пропаганду 
народних ремесел на 
святі – медом з квіт-
ковим пилком – наго-
роджений керівник то-
вариства краєзнавців 
Кривого Рогу Микола Ба-
бенко, спеціальним при-
зом – за фішку медфесту 
– «Лікувальний вулик» 
– криворізький пасічник 
Олександр Карауш. 

Користуючись нагодою,  
висловлюємо сердечну 
вдячність всім, хто допо-
магав організувати і про-
вести медове свято сила-
ми народної ініціативи. І 
нагадуємо, що вже  почав 
працювати оргкомітет III 
Криворізького міського 
фестивалю меду. Тому че-
каємо ваших цікавих про-
позицій за телефонами: 
92-84-09, 097-69-15-727.    

08.09.2012   09.09.2012

станом на 07.09.2012 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,  
з проясненнями

За даними Українського гідро-
метцентру, у неділю очікується 
хмарна погода, з проясненнями. 
Температура вночі до 13 градусів 
тепла, вдень до 20 градусів те-
пла. Вітер змінних напрямків, від 
південно-західного до північно-
го, 2-6 м/сек. Атмосферний тиск 
750…753 мм рт. ст.  

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 24,823 1010,155

УкрСиббанк
811,00 24,60 1015,00
816,00 25,60 1041,00

ПриватБанк
812,00 25,00 1015,00
814,00 26,00 1050,00

Промінвест-
банк

813,00 24,60 1017,00
817,90 25,50 1039,00

Райффайзен 
Банк Аваль

812,00 24,70 1007,00
814,00 26,00 1050,00

Форум
810,00 24,80 1007,00
814,00 26,10 1037,00

Південком-
банк

816,00 24,30 1015,00
818,00 25,30 1039,00

Укрексімбанк
809,00 24,60 1012,00
811,00 25,60 1039,00

кУПІВЛЯ ПРоДаЖ

03 07 10 28 30 34

8-9 вересня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
7 500 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1191 
виграшні номери 05.09.2012 

джек-пот 7 250 000.00

g курси валют

0:00 2 2
3:00 2 2
6:00 2 2
9:00 2 2

12:00 2 2
15:00 2 2
18:00 1 2
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 4 4550.00
4 174 146.00
3 2907 15.00
2 22697 6.00
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g Цікаво

Навіки 
разом

Уже рік молодята Ліза 
Грант і Алекс Пеллінг по-
дорожують світом, даю-
чи одне одному шлюбні 
обітниці за звичаями і 
традиціями різних на-
родів, чи просто у не-
звичний спосіб. Усього 
вони планують здійсни-
ти це 30 разів. 22 весіл-
ля у пари вже відбулося, 
залишилося ще 8.

32-річний Алекс та 
30-річна Ліза вперше 
одружилися у рідному 
Східному Йоркширі. Від-
тоді вони сказали одне 
одному «так» на острові 
у Гондурасі, присягли у 
вічному коханні в озері 
з лангустами у Мічігані, 
з останніми променями 
сонця у Нікарагуа, на 
винограднику у Квебеку 
та на пляжі у Мексиці. 
Іще пара відгуляла вам-
пірське весілля у Лос-
Анджелесі, побралася у 
присутності дельфінів 
на Гавайях та верхи на 
конях у Банфі. Весільні 
пригоди Лізи та Алекса 
відбувалися ще у ба-
гатьох цікавих місцях 
Центральної, Південної 
та Північної Америки, 
між тим самі вони най-
більше вподобали своє 
перуанське весілля.

Щоби здійснити 
свою мрію, молодя-
та продали свій дім та 
автомайстерню Алек-
са. Роз’їжджають вони 
на своєму 25-річно-
му автофургоні, який 
кличуть Пеггі, тож не 
тринькають гроші на 
проживання. Бюджет 
поїздки доволі скром-
ний, і чи не найбіль-
шою статтею витрат у 
ньому є старенька ма-
шина.

Ліза й Алекс, які разом 
уже 6 років, зізнаються: 
тепер вони кохають одне 
одного ще дужче, ніж на 
початку своїх пригод.

за матеріалами  
Інтернет-видань.

 Фото з   весілля 
в Перу. За визнан
ням молодят, ця 

церемонія була най
більш зворушливою 

та емоційною.

g Поздоровлення
Благодарю  

гл. врача-стоматолога 
 и стоматологов  

по ул. Землячки, 11  
(стомат. кабинет)  

за очень качественное 
протезирование зубов. 
Так держите и дальше.

С уважением  
Галина Михайловна.

Шановну Леонтюк Галину Сидорівну,

учасника бойових дій, фронтову  
медсестру, щиро вітаємо з ювілейним 

90-літтям!
Бажаємо міцного здоров’я, не-

вичерпного оптимізму, благо-
получчя та добра. Нехай доля 
завжди буде прихильною до Вас.
З повагою виконком Центрально-

Міської районної у місті ради,  
Рада ветеранів Ц.-Міського району.

g Підсумки конкурсу

Медфест у сонячних фотографіях

 Першу премію отримує знаменитий  
фотомайстер Василь Гелевачук.
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