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ДЕНЬ ЄДНАННЯ
В УКРАЇНІ

День єднання – зовсім молоде свято, яке має згуртувати українців і показати, що ми – єдиний народ.
Взимку 2022 року без пояснень росія стягнула війська і військову техніку до українського кордо-

ну, після чого світові ЗМІ заявили про можливість військового вторгнення рф в нашу країну. Серед 
можливих дат початку війни британське видавництво The Sun назвало 16 лютого. Президент України 
Володимир Зеленський на тлі чуток про вторгнення росії в Україну заявив про створення нового свята –  
Дня єднання, яке тепер відзначається щорічно 16 лютого. 

За словами Володимира Зеленського, це свято має згуртувати українців навколо національної ідеї 
і показати російським пропагандистам, що ми – єдиний народ. «Українці мають різний рівень доходів, 
професію і віросповідання, але всі вони люблять свій дім і хочуть жити в мирі», – заявив президент.

Зовнішні й внутрішні виклики, що постали сьогодні перед нашою країною, не зламають наше праг-
нення жити у вільній, соборній, незалежній та успішній Україні.16 лютого в День єднання мають прохо-
дити обов'язкові заходи – традиційні для національних свят підняття прапорів над адміністративними 
будівлями, виконання державного гімну та звернення представників влади до народу. 

Українці вітають один одного з Днем єднання і приєднуються до святкування різними способами. 
Наприклад, 16 лютого можна прийти на роботу або навчання у вишиванці або прикріпити до одягу 
синьо-жовту стрічку. Ми маємо показати світу єдність українського народу, навіть у такий нелегкий для 
нас усіх час, коли доводиться щодня і щохвилини виборювати нашу незалежність й свободу. Це – найви-
щі цінності, які ми захищаємо ціною власних життів. Віримо, що спільними зусиллями – військовими, 
дипломатичними, волонтерськими, – ми обов’язково переможемо!

16 лютого
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ВИРОБНИЦТВО

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ КОМБІНАТУ

Інформацію надано економічним відділом комбінату

ПОГОНАЖНІ РОБОТИ, пог. м

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ

• ш.«Тернівська»...................30/30

• ш.«Козацька»............................0/0

• ш.«Покровська».................30/30

• ш.«Криворізька»................40/41

• ШБУ (орт-заїзди)....................0/0

• РАЗОМ.......................100/101

НАРІЗНІ 

• ш.«Тернівська»............400/340

• ш.«Козацька»..............440/440

• ш.«Покровська»..........450/365

• ш.«Криворізька».........450/490

• РАЗОМ...............1 740/1 635

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ

• ш.«Тернівська».......5 000/5 000

• ш.«Козацька»..........3 500/3 500

• ш.«Покровська».....6 500/6 500

• ш.«Криворізька»....6 500/4 200

• РАЗОМ.............21 500/19 200

РОЗВІДУВАЛЬНО-ДРЕНАЖНІ 

• ш.«Тернівська»................250/250

• ш.«Козацька»..................500/500

• ш.«Покровська»..............350/350

• ш.«Криворізька».............200/300

• РАЗОМ...................1 300/1 400

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН, м

ШТАНГОВІ ШПУРИ, м

• ш.«Тернівська»................500/592

• ш.«Козацька»..................600/600

• ш.«Покровська»..............300/300

• ш.«Криворізька».............800/400

• РАЗОМ..................2 200/1 892

КЕРНОВЕ БУРІННЯ, м

• ш.«Тернівська»................100/158

• ш.«Козацька».........................100/0

• ш.«Покровська»..............100/100

• ш.«Криворізька»...................105/0

• РАЗОМ..........................405/258

ОБСЯГИ ВИЇМКИ ГІРНИЧОЇ МАСИ ШБУ, куб. м

ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська»..................118/118

• ш.«Козацька»...........................80/80

• ш.«Покровська».................165/165

• ш.«Криворізька»............................0/0

• РАЗОМ............................363/363

ГІРНИЧОПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

• ш.«Тернівська».........................80/80

• ш.«Козацька».....................120/120

• ш.«Покровська».................102/102

• ш.«Криворізька»................133/133

• РАЗОМ............................435/435

198/198

200/200

267/267

133/133

798/798

ВИДОБУТОК 
ТОВАРНОЇ 

РУДИ, 
тис. т

• ш.«Тернівська».........30/30

• ш.«Козацька»...........40/40

• ш.«Покровська».......40/25

• ш.«Криворізька»......40/40

ЗА СІЧЕНЬ 2023 РОКУ (ПЛАН/ФАКТ)

• ВСЬОГО ПО КОМБІНАТУ  150/135
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ОГОЛОШЕННЯ

067 626 24 53

До уваги мешканців Тернівського району!
П'ятого та двадцять п'ятого числа кожного місяця 2023 року з 9:00 до 11:00 

начальником відділу обслуговування громадян №17 (сервісний центр) управлін-
ня обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України 
в Дніпропетровській області Тетяною Степанюк буде проводитися «Гаряча»  
Телефонна лінія з питань пенсійного забезпечення громадян за номером

Щодо проведення «гарячих ліній» керівником 

подяка наШомУ колекТивУ

БЛАГОДІЙНІСТЬ

ДОБРОТА – ЄДИНИЙ ОДЯГ, 
ЯКИЙ НЕ ЗНОШУЄТЬСЯ

Добрі справи робити легко і приємно, особливо коли спосте-
рігаєш за позитивним результатом своєї діяльності. Трудовий 
колектив Криворізького залізорудного комбінату постійно до-
лучається до благодійної справи, передаючи взуття, одежу та 
необхідні речі переселенцям, які наразі тимчасово мешкають у 
нашому місті.

20 січня представники нашого комбінату разом з настояте-
лем храму ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість» 

Православної церкви України, ієреєм, отцем Вадимом відвідали 
гуртожиток одного з навчальних закладів міста, де перебувають  
65 внутрішньо переміщених осіб, з них 21 – дитина. Разом із гарним 
настроєм і щирими побажаннями вони передали теплий зимовий 
одяг, взуття, книжки, іграшки для малечі тощо. Після цього гості та 
переселенці ще тривалий час спілкувалися, розповідаючи про свої 
життєві історії, які сповнені болю, печалю і смутку через військові дії 
рф проти України.

Наостанок зустрічі працівники підприємства разом з представником 
ПЦУ зичили міцного здоров'я та Божого благословення і пообіцяли ще 
обов'язково зустрітися в цьому році.

Діна Долгова
Фото автора

ОФІЦІЙНО

Перемога – головна мета на сьогодні для кожного грома-
дянина України. ми всі намагаємося допомогти Збройним си-
лам України, тим самим наближаючи довгоочікувану Перемогу. 
Внесок кожного з вас важливий.

Трудовий колектив нашого підприємства теж активно долучився 
до важливої справи, надаючи різнопланову підтримку територіаль-
ній обороні, ЗСУ та військовим формуванням.

За активну громадську позицію у скрутний для Батьківщини час, 
всебічну допомогу і підтримку військовослужбовців, що захища-
ють суверенітет України, від імені командування 26 окремої брига-
ди, 1936 окремого шляхо-відновлювального батальйону та всього 
особового складу колектив Криворізького залізорудного комбінату  
відзначено Подякою.

Шановні працівники, так тримати! 
Дякуємо за ваш патріотизм, сміливість, 
рішучість і незламність у прагненні 
жити у вільній і незалежній країні. 

Разом наближаємо ПеРемогу!



Шахтар Кривбасу 
№2 (1907) 10.02.20234

КРИВОРІЖЖЯ КУЛЬТУРНЕ

МЕТАЛУРГ, 
ЯКИЙ ПРИСВЯТИВ 
СЕБЕ ТВОРЧОСТІ

наприкінці січня представники різних місцевих ЗМі від-
відали майстерню криворізького митця Василя Пілки, який 
присвятив себе гравіюванню на склі. Протягом заходу май-
стер художнього гравіювання презентував свої роботи, 
розповів про творчий та життєвий шляхи, поділився своїми 

особистими уподобаннями. Гості з цікавістю слухали його 
історії, розглядали його доробки та запитували те, що цікави-
ло найбільше. а запитань було багато...

Василь Пілка – член Профспілки металургів і гірників України, 
ветеран виробництва, колишній сталевар мартенівського цеху «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг» (на той час – «Криворіжсталь»). Після виходу 
на заслужений відпочинок 

(15 років тому) він знайшов себе у творчості – став виробляти на 
склі (богемському кришталі) картини, зокрема духовної тематики, та 
ікони. Його справедливо можна назвати унікальним майстром, адже 
таких людей, які працюють у подібній техніці, не більше десяти у світі.

За словами Василя Йосиповича, потяг до прекрасного у нього 
з'явився після важкої хвороби – другого інсульту і, 
як наслідок, коми. Після цього зрозумів, що хоче 
залишити після себе слід в історії. Вагому роль у 
його творчості відіграло й те, що він виховувався в 
середовищі, де можна було доторкнутись до духов-
ної спадщини українського народу у Свалявському 
районі Закарпатської області.

Я завжди багато розмірковую над тим, яку 
роботу створити. Написання першої картини 

було пов'язано з дуже цікавим випадком. Колись я 
йшов вулицею Кривбасу і побачив блакитну квітку. 
Я її зірвав і довго тримав у руках. Поряд проходила 
молода пара, яка із зацікавленням стала спостері-
гати за мною. Я це побачив і попросив їх сфотогра-
фувати мої руки, з яких нібито виростає квітка. Це і 
була ідея для моєї першої роботи. Вона зараз в музеї 
у Німеччині, – згадує майстер.

За час своєї творчості побував у багатьох країнах 
Європи (Франція, Австрія, Німеччина), представляв 
Україну на різних світових виставках, виборював чи-
мало нагород. 4 роки працював в Нюрнберзі (Німеч-
чина), створюючи колекцію копій відомого художника 
Альбрехта Дюрера. Має міжнародне авторське право 
на свої картини. Його доробки перевіряла комісія з експертів-мистецтвознавців з 5 країн і надала йому французь-
кий сертифікат, у якому засвідчено, що Василь Пілка – один з десяти митців у світі, який працює в подібній техніці. 
Іноземці його неодноразово запрошували переїхати до них, але він щоразу відмовлявся зі словами: «Як я можу 

залишити свою рідну Україну? Незважаючи ні на що, хочу продовжувати пра-
цювати зі склом у Кривбасі, де особлива атмосфера і свій неповторний дух».

Наразі він працює над новою роботою «Світлописаний образ Богородиці», 
яку створює за мотивами реальної події. Згідно з історичними даними,  
21 серпня 1903 року під час роздачі милостині убогим ченцям біля великих 
монастирських воріт монастиря святого Пантелеймона чернець Гавриїл зро-
бив фотознімок. Під час проявлення на свій превеликий подив він побачив 
образ Богоматері в чернечому вбранні, яка смиренно одержувала благосло-
венний шматочок хліба.

Взагалі гравіювання на склі – складна річ. На запитання «Скільки часу ви 
витрачаєте на одну роботу?» Василь Пілка відповідає, що все залежить від 
розміру та щільності самого зображення. Наприклад, для великої картини, 
де майже весь простір складається з багатьох деталей, – 2 місяці.
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КРИВОРІЖЖЯ КУЛЬТУРНЕ

Перш за все, маркером роблю ескіз майбутньої картини, а потім алмазом  
здійснюю легкі штрихи на склі. Спочатку вони виглядають як павутиння. З часом 

я використовую світлодіоди (щоб краще було видно) і алмазом врізаюся глибше у 
скло, розширюючи лінії, – ділиться він.

Після 24 лютого 2022 року виготовив 5 картин. Усі вони були написані у тривозі й 
смутку за рідну Україну, яка зараз виборює право бути незалежною і вільною держа-
вою. За все життя створив понад 300 доробків. І сюди не враховуються ті роботи, де він 
розмальовував скло автомобілів, чарок, бокалів, фужерів, ваз.

З превеликим захопленням Василь Пілка розповідає про свою поїздку до Афону (Гре-
ція), де розташовано 20 монастирів. Там мешкають монахи тільки чоловічої статі, адже 
жінкам туди вхід заборонено. До речі, більшість з них – українці, є навіть і наші земляки. 
Там зовсім інша атмосфера, забувається про все буденне і людина залишається віч-на-віч з Богом.

Найбільшим випробуванням для нього 
під час поїздки було підняття на вершину 
Афону, яке він все-таки здійснив. За це 
Василь Йосипович і отримав «подарунок» 
від Бога – шматочок каменя, що відколов-
ся з вершини святої гори. Він його забрав 
до Кривбасу.

Одні з найстаранніших робіт майстра 
художнього гравіювання – ікона Святого 
Пантелеймона та ікона Пресвятої Богоро-
диці Ігумені святої гори Афон, які він пода-
рував Монастирю Святого Пантелеймона, 
що на Афоні. Вище духовне керівництво 
надало йому сан монастирського ликопис-
ця. Завдяки старанням Василя Пілки, ад-
міністрація Афону запропонувала і утвер-
дила нове триденне монастирське свято, 
присвячене Святому лику на склі (відзнача-
ється 7-8-9 вересня). Майстер тішиться, що 
Кривий Ріг увійшов у духовний світ.

Журналісти з митцем ще довго спілкувалися, розпитуючи його про творчий шлях. Після зустрічі з ним від-
чувалося піднесення та приплив бадьорості. Бажаємо Василю Пілці завжди бути таким же енергійним і надалі 
творити, прославляти Кривий Ріг і Україну у світі та втілювати всі свої задуми та ідеї!

організувала творчий захід на прохання журналістів 
редакторка газети «Під знаком руди і металу» оксана Шахмоть.

Від редакції газети «Шахтар Кривбасу» була присутня фотокореспондентка Діна Долгова. 
Фото автора та  оксани Шахмоть
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covid-19

ФАКТИ ПРОТИ МІФІВ

При появі змін в стані здоров'я або будь-яких симптомів ГРВІ залишайтеся дома, зверніться за 
допомогою в свою страхову компанію або до сімейного лікаря, повідомте свого керівника  
про захворювання, дотримуйтеся самоізоляції для власної безпеки та безпеки оточення.

Бережіть себе, дотримуйтеся правил карантину. Будьте здорові!

Ситуація з поширенням COVID-19 
серед співробітників АТ «Кривбасзалізрудком»

СІ
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Н
Ь 

20
23

ЗАХВОРІЛО

0
працівників

0
співробітників

ОДУЖАЛО
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ПФУ ІНФОРмУє

Тож з 1 січня 2023 року Пенсійний фонд України (уповноважений орган управління) є держателем та 
адміністратором електронного реєстру листків непрацездатності як складової частини реєстру застра-

хованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
До основних завдань Пенсійного фонду України додано: реалізацію державної політики у сферах соціально-

го страхування; здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до Закону України від  
21 вересня 2022 року №2620-IX; профілактику нещасних випадків; проведення перевірки обґрунтованості вида-
чі, продовження листків непрацездатності і документів, що є підставою для їх формування, на базі інформації з 
електронних систем та реєстрів; здійснення контролю за використанням страхувальниками та застрахованими 
особами страхових коштів.

У зв'язку із новаціями у роботодавців та застрахованих осіб є багато організаційних питань:
1. Хто після 1 січня 2023 року приймає рішення про виплату лікарняних?

Після 1 січня 2023 року рішення про виплату лікарняних приймає роботодавець або уповноважені ним особи.
2. Який термін розгляду лікарняних та прийняття рішення про виплату?

Термін розгляду лікарняних та прийняття рішення різні, все залежить від виду лікарняного:
 з дня надходження лікарняного по тимчасовій непрацездатності до роботодавця (днем надходження 
вважається восьмий день після закриття лікарняного) – 10 днів;
 з дня надходження до роботодавця лікарняного по вагітності та пологах (днем надходження вважається 
восьмий день після відкриття лікарняного) – 3 дні;
 повідомлення працівника про відмову в оплаті – 5 днів.

3. Куди подавати заяву-розрахунок?
Подати заяву-розрахунок можна двома способами: в електронному вигляді через особистий кабінет страху-

вальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або на паперових носіях до будь-якого 
сервісного центру Пенсійного фонду України. Вид заяви-розрахунку не змінено.
4. Коли відбувається фінансування страхувальників?

Фінансування страхувальників проводить Пенсійний фонд України протягом 3-х днів централізовано на  
окремі поточні рахунки, відкриті страхувальниками в установах банків для зарахування страхових коштів, після 
надходження заяви-розрахунку.
5. Хто проводить перевірки страхувальників?

Усе, що пов'язано з коштами з державного бюджету має бути під контролем і обов'язково перевірятися. 
Тож, оскільки уповноваженим органом управління є Пенсійний фонд, то й перевірки, відповідно, проводити-
муться Фондом. Відтепер Пенсійний фонд України буде проводити розслідування страхових випадків та об-
ґрунтованості виплати матеріального забезпечення і страхових виплат; перевірятиме обґрунтованість видачі 
та продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, використовуючи 
інформацію з електронних систем та реєстрів; здійснюватиме контроль за використанням страхових коштів; 
перевірятиме правильність використання коштів страхувальниками із застосуванням ризикоорієнтованих 
підходів; проводитиме перевірки заходів з профілактики страхових випадків, спрямованих на запобігання 
нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці; перевірятиме пра-
вильність нарахування, обчислення, повноту і своєчасність сплати страхових внесків на загальнообов'язкове 
державне  пенсійне страхування та інших платежів; застосовуватиме фінансові санкції та накладатиме адмі-
ністративні штрафи. 
6. Коли працівнику отримати виплати по лікарняному?

Оплата лікарняних здійснюється роботодавцем, як це було і раніше – 5 днів за рахунок власних коштів, почи-
наючи з шостого дня – за рахунок страхових коштів. А у випадку лікарняних внаслідок нещасного випадку на 
виробництві – з 18 дня непрацездатності.
7. Чи збережеться право на пенсію по інвалідності потерпілим від нещасного випадку?

Так, зберігається. Призначення пенсії по інвалідності здійснюється відповідно до Закону України «Про загаль-
нообов'язкове державне пенсійне страхування».

Пенсія по інвалідності призначається за наявності в особи з інвалідністю необхідного страхового стажу. Право 
на пенсію по інвалідності не залежить від причини інвалідності. Раніше призначені пенсії виплачуються протягом 
всього строку, на які їх призначено.

І наостанок зазначу, що сьогодні у Пенсійному фонді України багато процесів автоматизовано, а це значно 
скорочує час надання послуги та мінімізує вплив людського фактора на здійснення нарахування сум для по-
дальших виплат.

начальник головного управління 
Пенсійного фонду україни в Дніпропетровській області 

Юрій Козак

З 1 січня 2023 року набув чинності Закон України від 21 вересня 2022 року за №2620-Х «Про 
внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 
та Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», яким передбаче-
но приєднання фонду соціального страхування України (фССУ) до Пенсійного фонду України.   
Пенсійний фонд України та його територіальні органи є правонаступниками фССУ.
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МІСЦЕ ТВОЄЇ БЕЗПЕКИ
АКТУАЛЬНО

Тернівський район: 
1.  Криворізька гімназія №50, вул. Івана Сірка, 57.
2.  Криворізька гімназія №27, вул. Чарівна, 22. 
3.  Криворізька гімназія №42, вул. Каштанова, 38.
4.  Криворізька гімназія №55, вул. Сергія Колачевського, 108А.
5.  Криворізька гімназія №110, вул. Доватора, 31.
6.  Криворізький Тернівський ліцей, вул. Володимира Терещенка, 10Е.
7.  Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №45, вул. Сергія Колачевського, 170В.

Покровський район:
8.  Криворізька гімназія №32, мкр-н 7-й Зарічний, 7.
9.  Криворізька гімназія №4, вул. Федора Караманця, 41А.
10.  Криворізька гімназія №46, вул. П'ятихатська, 20А.
11.  Криворізький ліцей №49, вул. Шурупова, 1.
12.  Криворізька гімназія №125, мкр-н 5-й Зарічний, 32А.
13.  Криворізька гімназія №33, вул. Соколовська, 19А.
14.  Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №34, 
       вул. Українських добровольчих батальйонів, 20А.
15.  Криворізька гімназія №86, вул. Едуарда Фукса, 11А.

Саксаганський район:
16.  Криворізький ліцей №119, мкр-н Сонячний, 48А.
17.  Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №43, вул. Покровська, 34А.
18.  Криворізька гімназія №14, вул. Володимира Великого, 34Б.
19.  Криворізька гімназія №41, вул. Співдружності, 44А.
20.  Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №19, вул. Івана Авраменка, 20.
21.  Криворізька гімназія №91, вул. Генерала Радієвського, 48.
22.  Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №70, вул. Ярослава Мудрого, 79.
23.  Криворізька гімназія №124, мкр-н Гірницький, 33А.

Довгинцівський район:
24.  Криворізька гімназія №109 «Темп»,  вул. Ярослава Мудрого, буд. 83.
25.  Криворізька гімназія №108, вул. Соборності, 115.
26.  Криворізький ліцей № 81, вул. 21-ї бригади Національної гвардії, 10.
27.  Криворізька гімназія №9, вул. Дніпровське шосе, 32.
28.  Криворізька гімназія №130, вул. Незалежності України, 12.
29.  Криворізька гімназія №87, вул. Сормівська, 5.
30.  Криворізька гімназія №94, вул. Промислова, 1А.

Металургійний район:
31.  Криворізька гімназія №16, вул. Степана Тільги, 22.
32.  Криворізька гімназія №69, вул. Хамзата Гелаєва, 4.
33.  Криворізька гімназія №26, вул. Володимира Бизова, 7А.
34.  Криворізька гімназія №75, вул. Героїв АТО, 52.
35.  Криворізька гімназія №15 ім. М. Решетняка, вул. Криворіжсталі, 40.

Центрально-Міський район:
36.  Криворізький ліцей академічного спрямування «Міжнародні перспективи», 
       вул. Петра Веропотвеляна, 1Ж.
37.  Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №79, вул. Політехнічна, 77.
38.  Криворізька гімназія №85, мкр-н Всебратське-2, 65Б.
39.  Криворізький ліцей «Кредо», вул. Першотравнева, 16.
40.  Криворізька гімназія №10, вул. Чумацька, 6.

Інгулецький район:
41.  Криворізька гімназія №73, вул. Української добровольчої армії, 7.
42.  Криворізька гімназія №102, вул. Сонячна, 10.
43.  Криворізька гімназія №114, вул. Каткова, 35.
44.  Криворізька гімназія №59, вул. Гірників, 30.
45.  Криворізька гімназія №92, вул. Героїв Правого сектора, 1.

У Кривому розі, як і в інших містах України, вже працюють пункти незламності, робота яких 
активізується під час масових відключень електроенергії, які спричинили масовані ракетні удари 
російського ворога. В основному пункти розташовані у закладах освіти міста. Також вони діють у 
відділеннях поліції, на заправках та об'єктах бізнесу.

іншими словами пункт незламності – місце твоєї безпеки під час тривалого відключення електро-
енергії чи тепла. Вони функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування.

В пунктах незламності встановлені генератори, буржуйки, Wi-Fi роутери, зроблено запас дров, палива та 
моторного мастила. Також є засоби гігієни, аптечки, паперові рушники, памперси, ковдри, в наявності є місця 
для пеленання дитини, для сидіння та відпочинку. Є запас води, чай, кава, печиво, цукор, одноразовий посуд. 
У пунктах можна скористатися акумуляторними ліхтарями, підзарядити телефони. В більшості пунктів незлам-
ності є укриття.

Адреси всіх пунктів незламності, які розташовані у Кривому Розі у закладах освіти: 


