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g Діалог влади і громадськості

«Гаряча лінія 
Дмитра Колєснікова»
На Дніпропетровщині підбиті підсумки роботи за 
2012 рік Контакт-центру «Гаряча лінія Олексан-
дра Вілкула» та взято новий курс на підвищення 
ефективності взаємодії влади та жителів регіону 
задля спільної мети – розвитку Дніпропетровщини та 
підвищення добробуту громадян. 

Голова Дніпропетровської обл -
держадміністрації Дмитро Колєс-
ніков прийняв естафету постійно-
го діалогу влади і громадськості.

Створений у Дніпропетров-
ській області Олександром Віл-
кулом системний регіональний 
проект «Відкрита влада» став ді-
євим механізмом взаємодії вла-
ди і мешканців регіону. Однією із 
складових цього проекту та його 
продовженням є Контакт-центр 
«Гаряча лінія Дмитра Колєсніко-
ва». Естафету постійного діалогу 
влади і громадськості приймає на 
себе новий голова Дніпропетров-
ської облдержадміністрації Дми-
тро Колєсніков.

«Те, що Контакт-центр обл-
держадміністрації носить ім’я 
губернатора області, є ознакою 

найвищої відповідальності перед 
людьми і регіоном. І я, як керів-
ник Дніпропетровщини, беру на 
себе цю відповідальність. Налаго-
дження ефективного діалогу між 
владою та громадськістю, а також 
розвиток основного комунікацій-
ного центру Дніпропетровщи-
ни, буде продовжено. Назва Кон-
такт-центру «Гаряча лінія Дмитра 
Колєснікова» означає, що розгляд 
кожного звернення знаходить-
ся під моєю пильною увагою. З 
першого дня на посаді  кожний 
мій робочий день розпочинаєть-
ся з аналізу звернень громадян та 
дзвінків на «гарячу лінію», – ска-
зав Дмитро Колєсніков. 

Телефон «гарячої лінії – 0-800-
505-600 (у робочі дні з 9.00 до 
18.00).

Управління преси та інформації облдержадміністрації.

Гарна рибка та, що на гачок іде...
Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Зверніть увагу!

Щоб проблеми не звалились на плечі, 
будьте обачними на Водохрещі

____________________________________________________________ Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Проведення обрядів Водо-
хреща відбудуться 19 січня 2013 
року на п’яти водоймищах міс-
та:

Тернівський район:
– ставок мікрорайону Даман-

ський з 9.00 до 14.00;
– ставок рудника ім. Леніна 

(біля вулиці Косигіна) з 6.00 до 
14.00.

Жовтневий район:
– ставок № 3 (вул. Азізбекова) 

з 11.00 до 14.30.
Центрально-Міський район:
– р. Інгулець у парку ім. Газе-

ти «Правда» з 6.00 до 13.00 біля 
рятувальної станції № 1 КП 
«Аварійно-рятувальна мобільна 
служба рятування на воді»;

– на території Карачунівсько-
го водопровідного комплексу 
ДПП «Кривбаспромводопоста-
чання» з 13.00 до 16.00.

Управління з питань надзви-
чайних ситуацій та цивільного 
захисту населення виконкому 
міської ради звертається із за-
стереженням бути вкрай обе-
режними, перебуваючи поблизу 
водних об’єктів під час святку-
вання. Не виходьте без потреби 
на лід, не залишайте без нагляду 
дітей поблизу річки чи ставка. 
Переконайтеся, що лід, на який 
ви виходите, достатньо міцний.

Дотримуйтесь елементарних 
правил безпеки поводження на 
воді. Пам’ятайте, що тривале 
перебування у річці призводить 
до переохолодження організму, 
у людини може виникнути су-
дома, припиняється дихання, 
можлива втрата свідомості.

Бажаємо вам радісного, 
приємного, а головне – 
безпечного відпочинку!
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g Знакова подія

Віддали шану героям ветерани

Нещодавно в парку «Ювілейний» (Довгинцівський 
район) біля бюста Героя Радянського Союзу Василя 
Пилиповича Маргелова відбулась знакова подія. 
Тут зібрались криворізькі ветерани-десантники, 
«афганці», прикордонники, щоб його, генерала армії, 
воїна ПДВ, вшанувати в день народження. А також зга-
дати ще про одну дату – введення радянських військ 
до Афганістану.

Разом із представниками місь-
кої та районної влади вони покла-
ли квіти до бюста В. Маргелова та 
пам’ятника загиблим криворізь-
ким «шураві». А голова Криво-
різької міської організації УСВА 
(ветеранів-«афганців») Юрій Фе-
досенко повідомив, що надійшли 
40 нагород для криворізьких вете-
ранів «Пам’ятна медаль ПДВ», які 
будуть вручені.

Від імені міського голови Юрія 
Вілкула його заступник Костян-
тин Бєліков привітав усіх, хто 
береже світлу пам’ять про Героя 
Радянського Союзу Василя Мар-
гелова.

– Насамперед ми вдячні місь-
кій організації УСВА (ветеранам-

«афганцям»), яку очолює Юрій 
Федосенко, – зазначив він. – У 
бюджеті 2013 року передбачена 
ще більша фінансова допомога 
сім’ям загиблих «афганців» і тим, 
хто має відповідні пільги. Згідно 
з розпорядженням Президента 
України, за ініціативи губернато-
ра Дніпропетровщини було при-
дбано чотири квартири для кри-
ворізьких «шураві». Думаю, що 
в 2013 році таке піклування буде 
ще відчутнішим. Міцного вам 
здоров’я, благополуччя й усього 
найкращого.

Було нагороджено «Пам’ятною 
медаллю ПДВ» 40 ветеранів-де-
сантників, прикордонників, «аф-
ганців». Присутні вирішили пер-

шим нагородити й передати цю 
медаль новому губернатору Дні-
пропетровщини Дмитру Колєс-
нікову, який свого часу був де-
сантником та учасником подій на 
Кавказі. Медаль отримав і почес-
ний голова ветеранської міської 
організації десантників, депутат 
міськради Микола Колесник. Се-
ред перших нагороджених також 
і гвардії полковник у відставці 
Шангалі Сафін, який брав участь 
у багатьох військових операціях.

– Я воював на Курській дузі 
під час Великої Вітчизняної, по-
тім визволяв Україну, Білорусію, 
– говорить ветеран. – Був важко 
поранений: мені фашисти пере-
били кулями праву ногу. Був в 
Афганістані у складі 107 військо-
во-повітряної дивізії, в інших га-
рячих точках. Готував військових 
спеціалістів, які відправлялись на 
Кубу. Маю багато нагород, сьо-
годні додалася ще одна... Ми, ве-
терани, завжди будемо берегти 
пам’ять про генерала армії Васи-
ля Маргелова.

Віталій ТКАЧУК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Подробиці

g Розглянуто у виконкомі міськради

Влада працює, щоб людям у місті жилося комфортніше
На першому в новому році засіданні виконкому міської 
ради, яке провів за дорученням мера Кривого Рогу 
Юрія Вілкула секретар міськради Сергій Маляренко, 
розглянуто актуальне, дуже важливе і для жителів, і 
для влади питання «Про роботу зі зверненнями грома-
дян у 2012 році».

Але спочатку головуючий на за-
сіданні виконав приємну місію: 
вручив учасникам бойових дій в 
Афганістані сертифікати на отри-
мання квартир і нагороди знаним 
у місті керівникам. Так, знаки «За 
заслуги перед містом» III ступеня 
отримали начальник відділення 
виконавчої дирекції Фонду соці-
ального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та про-
фесійних захворювань України у 
м. Кривому Розі Станіслав Кіковка 
і заступник начальника міського 
управління внутрішніх справ Олег 
Коваленко. Грамота міськвиконко-
му вручена Аллі Семеніхіній, го-
ловному лікарю Центру первинної 
медико-санітарної допомоги №6.

Далі з основного питання з 
грунтовним аналізом виступив 
начальник управління по роботі 
зі зверненнями громадян викон-
кому міськради Віктор Чорний. 
Він поінформував, що до органів 
місцевого самоврядування міста 
в минулому році надійшло понад 
47 тисяч звернень. Серед тих, що 
надійшли до керівництва викон-

кому міської ради, переважають 
письмові – 7011 (або 77,4%), на 
«прямий телефон» міського голови 
надійшло більше 3 тисяч дзвінків, 
від контакт-центру «Гаряча лінія 
Олександра Вілкула» – 5024. У ці-
лому, включно зі зверненнями на 
«гарячі лінії», їх кількість збіль-
шилася на 101%, тобто більше ніж 
удвічі.

– У зверненнях, що надійшли 
до керівництва виконкому міської 
ради письмово, на особистий при-
йом та «прямий телефон» міського 
голови, було порушено 10429 пи-
тань, – сказав, зокрема, доповідач. 
– Головними, як і раніше, залиша-
ються питання комунального гос-
подарства – 4020 (38,5% від загаль-
ної кількості), соціального захисту 
– 3438 (33,0%), житлової політи-
ки – 412 (4,0%), праці та заробіт-
ної плати – 324 (3,1%), земельних 
відносин – 402 (3,8%), транспор-
ту та зв’язку – 267 (2,5%), охоро-
ни здоров’я – 340 (3,2%), підпри-
ємництва – 332 (3,2%). Приємно, 
що кількість повторних звернень 
зменшилася на 91%, їх отримано 

12 (0,13% від загальної кількості) 
проти 149 (1,6%) у 2011 році. Дещо 
поменшало і колективних звер-
нень – 1083, що становить 12,0% 
від загальної кількості (1219 у 2011 
році).

Найбільше звернень за соціаль-
ним станом заявників надійшло 
від пенсіонерів – 4254 (47,0% від за-
гальної кількості), робітників – 342 
(3,8%), безробітних – 338 (3,7%). 
Значна кількість звернень – 2544, 
або 28,1%, надійшла від громадян 
пільгових категорій – інвалідів та 
учасників війни, дітей війни, учас-
ників бойових дій, ветеранів праці, 
членів багатодітних сімей, одино-
ких матерів і ліквідаторів наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС.

Віктор Чорний наголосив, що 
для підтримки мешканців міста, 
які опинилися в найбільш склад-
них життєвих обставинах, за ра-
хунок міського бюджету виділено 
майже 2 мільйони гривень. Ці ко-
шти отримали 2667 громадян міс-
та (за 2011 рік надано матеріальної 
допомоги на загальну суму 1 міль-
йон 487 тисяч гривень).

Не менш приємно було почути, 
що виконавча дисципліна щодо 
роботи зі зверненнями залиша-
лася на високому рівні, відсоток 
порушень термінів, установлених 
керівниками, склав усього 0,4 від-
сотка (у 2011 році – 0,8%).

Діловодство за зверненнями в 
управліннях, відділах, інших ви-
конавчих органах міської ради, 
виконкомах районних у місті рад, 
на комунальному підприємстві 
«Житлово-експлуатаційна органі-
зація № 14» ведеться на належно-
му рівні, на комунальному підпри-
ємстві «Житлово-експлуатаційна 
організація № 20» – на достатньо-
му рівні, але є певні недоліки на ко-
мунальних підприємствах «Жит-
лово-експлуатаційна організація» 
№№ 8, 31 – там стан роботи, порів-
няно з минулим роком, поліпшено, 
проте окремі недоліки не усунуто. 
А на комунальних підприємствах 
«Житлово-експлуатаційна орга-
нізація» №№ 45, 35, «Криворізьке 
міськсвітло» цю роботу необхідно 
суттєво покращити.

Було також сказано, що за по-
рушення в роботі зі зверненнями 
громадян до дисциплінарної від-
повідальності притягнуто 1 по-
садову особу виконкому районної 
у місті ради та 33 працівники під-
приємств – надавачі послуг, що 
свідчить про вимогливе, принци-
пове ставлення керівників підпри-
ємств до цього напряму роботи.

– Потрібно більше й уважніше 
працювати з людьми, які зверта-
ються в органи місцевої влади із 
заявами, – зауважив Сергій Ма-
ляренко. – Адже пишуть-дзвонять 

вони, як мовиться, не від хорошого 
життя. Людям потрібно надавати 
чіткі пояснення щодо строків усу-
нення тих чи інших недоліків. У 
роботі з громадянами не повинно 
бути дрібниць, бо ми працюємо 
для людей, щоб їм жилося у Кри-
вому Розі комфортніше.

Слушна пропозиція надійшла 
від заступника міського голови 
Григорія Вербицького: «Звертаю 
увагу, що в проекті рішення міськ-
виконкому з’явився пункт, якого 
раніше не було: керівникам під-
приємств, що надають житлово-
комунальні послуги населенню, 
для забезпечення більш ефектив-
ного вирішення проблемних пи-
тань мешканців міста запровади-
ти додатковий щоденний прийом 
громадян з 9 до 11 години, за ви-
нятком святкових і вихідних днів».

Григорій Павлович переконаний, 
що, спілкуючись із заявниками 
особисто, той чи інший керівник 
шляхом переговорів може врегу-
льовувати максимальну кількість 
проблемних питань, які виникають 
у городян. І це дуже важливо.

На засіданні міськвиконкому 
розглянуто й інші питання, зокре-
ма про надання матеріальної до-
помоги криворіжцям, дозволи на 
розміщення зовнішньої реклами, 
про нагородження відзнаками ви-
конкому міської ради...

_____________________________________________________________________________________________________________________________ Микола КРАМАРЕНКО.

g Засідання робочої групи

Сміливі пропозиції науковців 
підтримано
11 січня в міськвиконкомі відбулося чергове засідання 
робочої групи з розробки програми розвитку промисло-
вого туризму.

Заступник місь-
кого голови Олек-
сандр Світличний 
наголосив, що на 
порядку денному 
стоїть завдання 
остаточного враху-
вання практичних 
зауважень усіх 
учасників перед по-
данням документа 
на затвердження 
сесії міської ради.

Виконуючий обов’язки директора комунального підприємства «Інститут розви-
тку міста Кривого Рогу» Андрій Нагорний та аналітик Віктор Демидов познайомили 
із успішними прикладами промислового туризму, розглянувши етапи становлення 
екскурсійного бюро металургійного заводу «Інтерпайп сталь» у Дніпропетровську 
та двох схожих об’єктів у Німеччині. Під завершення зустрічі один із натхненників 
плідного використання туристичного потенціалу Кривбасу, завідуючий кафедрою фі-
зичної географії, краєзнавства та туризму педагогічного інституту Криворізького на-
ціонального університету Володимир Казаков висловив упевненість – активне про-
сування цього проекту є красномовним свідченням того, що влада дієво підтримала 
сміливі пропозиції науковців.

КРИВОРІЗЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
14.01.2013                                                      м. Кривий Ріг                                                                 № 8-р

Про скликання ХХХ сесії міської ради VI скликання
Відповідно до Регламенту міської ради, затвердженого рішенням міської 

ради від 30.11.2010 №7, керуючись Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні»:

1. Скликати ХХХ сесію міської ради VI скликання.
2. Провести в сесійній залі міської ради (пл. Радянська, 1):
– спільне засідання постійних комісій – 25 січня 2013 року о 9.00;
– пленарне засідання – 30 січня 2013 року о 9.00.
3. Унести на розгляд питання:
– урегулювання земельних відносин;
– інші.

Міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

g Офіційно

Під час презентації.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.
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КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
09.01.2013  м. Кривий Ріг   №25

Про проведення конкурсу з організації 
та управління рухом міського пасажирського 
транспорту загального користування 
в м. Кривому Розі

З метою залучення на конкурсних засадах суб’єктів господарю-
вання для виконання функцій з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту й підготовки інформації про 
роботу перевізників, упровадження автоматизованої системи 
інформаційного забезпечення пасажирських перевезень; керую-
чись Законами України «Про автомобільний транспорт», «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Постановами Кабінету Міністрів 
України від 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження Правил 
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та 03 
грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті за-
гального користування», виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити:
1.1 Положення про конкурсний комітет з визначення суб’єктів 

господарювання для виконання функцій з організації та управлін-
ня рухом міського пасажирського транспорту загального користу-
вання в м. Кривому Розі (додається);

1.2 Порядок проведення конкурсу з визначення суб’єктів госпо-
дарювання для виконання функцій з організації та управління ру-
хом міського пасажирського транспорту загального користування 
в м. Кривому Розі (додається).

2. Відділу транспорту і зв’язку виконкому міської ради (Сінкевич 
С.Г.):

2.1 у 30-денний термін після набуття чинності рішенням опри-
люднити оголошення про проведення конкурсу з визначення 
суб’єктів господарювання для виконання функцій з організації та 
управління рухом міського пасажирського транспорту загального 
користування в м. Кривому Розі та його умови;

2.2 забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, 
повторного та періодичного відстежень результативності дії рі-
шення відповідно через шість місяців, рік та раз на кожні наступні 
три роки. Звіт оприлюднювати в Криворізькій міській комунальній 
газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому 
Криворізької міської ради в мережі Інтернет у терміни, визначені 
чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого за-
ступника міського голови Гальченка А.В.

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

   ЗАТВЕРДЖЕНО
   Рішення виконкому міської ради
   09.01.2013 №25

Положення про конкурсний комітет з визначення 
суб’єктів господарювання для виконання 
функцій з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту загального 
користування в м. Кривому Розі

1. Загальні положення
1.1. Положення про конкурсний комітет з визначення суб’єктів 

господарювання для виконання функцій з організації та управління 
рухом міського пасажирського транспорту загального користування 
в м. Кривому Розі (надалі – Положення) визначає загальні органі-
заційні засади діяльності конкурсного комітету, права та обов’язки 
його членів.

1.2. Конкурсний комітет з визначення суб’єктів господарювання 
для виконання функцій з організації та управління рухом міського 
пасажирського транспорту загального користування в м. Кривому 
Розі (надалі – конкурсний комітет) – тимчасовий робочий орган, 
який створюється для підготовки та проведення конкурсу.

Його склад затверджується рішенням виконкому міської ради.
2. Основні засади діяльності конкурсного комітету
2.1. Конкурсний комітет у своїй діяльності керується Законами 

України «Про автомобільний транспорт», «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Постановами Кабінету Міністрів України від 
18 лютого 1997 №176 «Про затвердження Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту» та 03 грудня 2008 року 
№1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з переве-
зення пасажирів на автобусному маршруті загального користуван-
ня», іншими чинними нормативно-правовими актами, Положенням 
та Порядком проведення конкурсу з визначення суб’єктів господа-
рювання для виконання функцій з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту загального користування в м. 
Кривому Розі (надалі – Порядок).

2.2. Конкурсний комітет діє на засадах колегіальності, об’єктивності 
в прийнятті рішень та їх неупередженості.

2.3. Персональний склад конкурсного комітету затверджується ор-
ганізатором, який призначає голову, його заступника та секретаря.

2.4. До складу конкурсного комітету можуть входити представ-
ники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, територіальних органів центрального органу ви-
конавчої влади з питань автомобільного транспорту, територіальних 
органів Міністерства внутрішніх справ України, відповідальних за 
безпеку дорожнього руху, громадських організацій.

2.5. До складу конкурсного комітету не можуть входити представ-
ники:

2.5.1 суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з про-
грамного забезпечення та постачання технічних засобів контролю за 
роботою транспортних засобів;

2.5.2 суб’єктів господарювання, які надають послуги з диспетчери-
зації та управління рухом транспорту.

2.6. Конкурсний комітет є повноважним за умови присутності не 
менше половини його членів від загального складу.

2.7. Визначений організатором Порядок є обов’язковим до вико-
нання членами конкурсного комітету та учасниками конкурсу.

3. Організація діяльності
3.1. Голова конкурсного комітету організовує його роботу й несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на конкурс-
ний комітет функцій.

3.2. У разі відсутності голови конкурсного комітету, його обов’язки 
виконує заступник.

3.3. Формою роботи конкурсного комітету є засідання, які прово-
дяться в разі необхідності.

4. Головні функції конкурсного комітету
4.1. Конкурсний комітет створено з метою проведення конкурсу 

для надання можливості розвитку конкуренції та вибору на кон-
курсних засадах суб’єктів господарювання, спроможних забезпечу-
вати належну якість послуг зі створення системи GPS-моніторингу, 
організації та управління рухом міського пасажирського транспорту 
загального користування.

4.2. Конкурсний комітет відповідає за організацію проведення 
конкурсу на всіх його етапах відповідно до Порядку.

5. Права та обов’язки конкурсного комітету
5.1. Конкурсний комітет має право:
5.1.1 залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в ролі 

експертів чи консультантів працівників відділів, управлінь, інших 
виконавчих органів міської ради, наукових закладів та ін.;

5.1.2 за результатами розгляду відхилити конкурсну пропозицію, 
якщо претендент не відповідає кваліфікаційним вимогам та/або 
конкурсна пропозиція не відповідає вимогам, установленим Поряд-
ком;

5.1.3 прийняти рішення про недопущення до участі в конкурсі 
суб’єктів господарювання;

5.1.4 надавати право претендентам на обґрунтування запропоно-
ваних ними конкурсних пропозицій;

5.1.5 приймати рішення про результати конкурсу на закритому за-
сіданні відкритим голосуванням у присутності не менше половини 
його складу простою більшістю голосів з оформленням протоколу, 
що підписується головою та секретарем. У випадку рівної кількості 
голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (заступни-
ка, який виконує обов’язки голови);

5.1.6 оголошувати переможця конкурсу на відкритому засіданні 
конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

5.2. Конкурсний комітет зобов’язаний:
5.2.1 об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропози-

ції учасників конкурсу, забезпечувати збереження конфіденційності 
інформації, що стосується предмета діяльності конкурсного комітету;

5.2.2 організувати проведення конкурсу відповідно до затвердже-
ного Порядку та в установлені терміни;

5.2.3 забезпечити рівні умови для всіх учасників, які беруть участь 
у конкурсі, об’єктивний та чесний відбір переможця.

5.3. Голова конкурсного комітету:
5.3.1 планує проведення засідань конкурсного комітету та веде їх;
5.3.2 вирішує питання стосовно організації діяльності конкурсного 

комітету;
5.3.3 пропонує порядок денний засідань конкурсного комітету;
5.3.4 засвідчує підписом документи щодо проведення конкурсу 

(протоколи засідань);
5.3.5 у разі відсутності на засіданні секретаря конкурсного коміте-

ту, голова доручає тимчасово виконувати його функції іншому члену 
конкурсного комітету.

5.4. Секретар конкурсного комітету:
5.4.1 реєструє конкурсні пропозиції в журналі обліку;
5.4.2 на прохання учасника конкурсу підтверджує надходження 

його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу;
5.4.3 проводить збір документів для участі в конкурсі претенден-

тів;
5.4.4 надає роз’яснення претендентам (при їх зверненні) щодо 

оформлення документів для участі в конкурсі;
5.4.5 здійснює підготовку матеріалів конкурсу та подає їх на роз-

гляд конкурсного комітету;
5.4.6 забезпечує оперативне інформування членів конкурсного 

комітету стосовно організаційних питань діяльності;
5.4.7 оформляє та підписує протоколи засідань конкурсного комі-

тету;
5.4.8 виконує іншу організаційну роботу.
5.5. Члени конкурсного комітету:
5.5.1 беруть участь у засіданнях, обговоренні, розгляді конкурсних 

пропозицій претендентів і прийнятті рішення про визначення пере-
можця конкурсу;

5.5.2 ознайомлюються з матеріалами щодо оцінки конкурсних 
пропозицій претендентів та мають право на відображення особис-
тої думки в протоколі засідання комітету на підставі інформації, що 
підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме 
процедуру проведення конкурсу;

5.5.3 зобов’язані дотримуватися норм законодавства України, По-
рядку проведення конкурсу.

   ЗАТВЕРДЖЕНО
   Рішення виконкому міської ради
   09.01.2013 №25

Порядок проведення конкурсу з визначення 
суб’єктів господарювання для виконання 
функцій з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту загального 
користування в м. Кривому Розі

І. Загальна частина
1. Мета та правові підстави проведення конкурсу
1.1. Організатором пасажирських перевезень на міських авто-

бусних маршрутах загального користування в м. Кривому Розі є ви-
конавчий комітет Криворізької міської ради (надалі – Організатор).

1.2. Порядок проведення конкурсу з визначення суб’єктів гос-
подарювання для виконання функцій з організації та управління 

рухом міського пасажирського транспорту загального користуван-
ня у м. Кривому Розі (надалі – Порядок) розроблено на виконання 
Закону України «Про автомобільний транспорт», Постанов Кабінету 
Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження 
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», 
03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загаль-
ного користування».

Відповідно до п.39 Правил надання послуг пасажирського авто-
мобільного транспорту, затверджених Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18 лютого 1997 року №176, Організатор регулярних 
перевезень може залучити на конкурсних засадах суб’єктів господа-
рювання для виконання функцій з організації та управління рухом 
пасажирського транспорту і підготовки інформації про роботу пере-
візників.

1.3. Метою здійснення конкурсного відбору суб’єктів господа-
рювання для виконання функцій з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту загального користування у м. 
Кривому Розі є реалізація основних напрямів розвитку галузі ав-
томобільного транспорту, створення конкурентного середовища, 
виконання вимог нормативно-правових актів, створення системи 
GPS-моніторингу руху транспорту загального користування, його 
пересування по місту та отримання Організатором достовірної ін-
формації про роботу пасажирських перевізників, покращення якості 
пасажирських перевезень, створення безпечних умов для переве-
зення пасажирів.

1.4. Рішення про проведення конкурсу приймає Організатор.
1.5. Порядок визначає процедуру підготовки й проведення кон-

курсу та є обов’язковим для виконання органами місцевого само-
врядування, конкурсним комітетом й суб’єктами господарювання, 
що беруть участь у конкурсі.

1.6. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають 
основним кваліфікаційним вимогам.

1.7. Організатор не має права залучати для виконання функцій з 
організації та управління рухом міського пасажирського транспорту 
загального користування в м. Кривому Розі й підготовки інформації 
про роботу перевізників суб’єктів господарювання, що надають по-
слуги з перевезень, діють на ринку транспортних послуг, представ-
ляють інтереси окремих перевізників або груп перевізників чи конт-
ролюються зазначеними суб’єктами.

2. Терміни, що вживаються в Порядку:
– конкурсний комітет – тимчасовий орган, утворений Організато-

ром для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про 
визначення переможця конкурсу;

– конкурсна пропозиція – умови створення системи GPS-
моніторингу, надання послуг з організації та управління рухом місь-
кого пасажирського транспорту загального користування у м. Криво-
му Розі та підготовки інформації про роботу перевізників;

– претендент – суб’єкт господарювання, який в установленому 
порядку подав заяву та документи, визначені Порядком, для участі 
в конкурсі;

– виконавець – суб’єкт господарювання, який має власні технічні 
засоби та програмне забезпечення (надалі – ПЗ), або такий, що ви-
користовує їх на законних підставах.

3. Система GPS-моніторингу міського пасажирського 
транспорту

Система GPS-моніторингу міського пасажирського транспорту 
(надалі – Система) повинна забезпечити обслуговування всіх тран-
спортних засобів суб’єктів господарювання-перевізників (надалі 
– перевізників), які надають послуги з перевезення пасажирів у м. 
Кривому Розі, але не менше 1700 транспортних одиниць (міські пе-
ревезення з резервом транспорту).

Система – це комплекс технічних засобів і програмного забезпе-
чення, призначений для автоматизованих контролю та управління 
рухом транспортних засобів.

Система повинна відповідати всім далі визначеним технічним та/
або іншим вимогам і можливостям або мати аналогічні параметри.

Автоматизована система оперативного диспетчерського управ-
ління повинна використовувати систему глобального позиціонуван-
ня GPS з подальшою передачею даних через канали GPRS на диспет-
черський пункт.

Прилад GPS-моніторингу встановлюється на транспортному засо-
бі перевізника.

Прилад фіксує час, дату, координати, швидкість та інші харак-
теристики. Відомості накопичуються на сервері бази даних. Місця 
користувача знаходяться як у перевізника, так і в органах місцево-
го самоврядування, що мають прямий доступ до бази даних. Така 
структура дає змогу перевізнику використовувати систему для здій-
снення оперативного керування та вдосконалення організаційної 
структури підприємства, а Організатору можливість здійснювати 
контроль за якістю послуг, що надаються перевізниками, і отриму-
вати об’єктивну інформацію про їх роботу на міських маршрутах 
загального користування.

4. Основні цілі та завдання впровадження Системи
У межах договору між Організатором та виконавцем необхідно 

виконати постачання та впровадження автоматизованої системи 
оперативного диспетчерського керування транспортними засобами 
(надалі – ТЗ) з метою:

– надання об’єктивних даних для здійснення контролю за вико-
нанням зобов’язань перевізниками згідно з договором, укладеним 
з Організатором пасажирських перевезень на міських маршрутах 
загального користування в м. Кривому Розі;

– забезпечення безперервного on-line контролю за дотриманням 
схеми й розкладу руху транспортних засобів з використанням даних 
приладів GPS-моніторингу;

– забезпечення віддаленого контролю за транспортними засо-
бами;

– одержання статистичних даних для звітності та ефективного 
планування;

– контролю та відстеження нецільового використання транспорт-
них засобів, фактів простою;

– створення єдиної бази даних з контрольованим доступом;
– підвищення ефективності управління, безпеки перевезення па-

сажирів та експлуатації транспортного комплексу;
(Продовження на 4 стор.)

Публічна інформація
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– покращення якості послуг, що надаються населенню міста паса-
жирським транспортом;

– забезпечення можливості розширення системи для впрова-
дження інших електронних засобів (табло на зупинках, автоматич-
ного інформаційного забезпечення та обслуговування пасажирів).

До цієї роботи також належить участь виконавця в налагодженні, 
випробуванні та введенні в експлуатацію Системи. Система повинна 
забезпечувати 95 % безперебійної роботи.

ІІ. Технічне завдання до системи GPS-моніторингу місько-
го пасажирського транспорту та кваліфікаційні вимоги до 
учасників конкурсу

1. Функції системи, її структура
1.1. Функціональність системи
Система повинна виконувати такі функції та завдання:
– постійно контролювати розташування об’єкта з прив’язкою до 

адреси, його швидкість і напрям руху з можливістю указання інтервалу 
передачі даних на сервер і відображення об’єктів моніторингу в режимі 
on-line (оновлення позиції об’єкта не рідше ніж 1 раз на 5 секунд);

– відображати пройдений шлях (трек) одного або декількох 
об’єктів за будь-який проміжок часу;

– визначати пробіг, максимальну й середню швидкість, витрати 
палива програмним способом;

– формувати рейси за маршрутами за будь-який проміжок часу;
– формувати звіти про рейси із зазначенням кількості транспорт-

них засобів, що перебувають на маршруті, та виконаних рейсів за 
будь-який проміжок часу;

– зберігати детальну історію переміщення транспортних засобів 
за весь час роботи;

– використовувати можливість підключення «Тривожної кнопки» 
для оповіщення диспетчера та служби безпеки про виникнення не-
штатних ситуацій;

– сигналізувати про різні події та зміну станів об’єкта контролю;
– фіксувати та відображати на треку місце й час виникнення три-

вожних повідомлень, факт спрацьовування «Тривожної кнопки», 
датчиків та ін.;

– визначати час у дорозі, час початку зупинки, початок руху й три-
валість стоянки;

– розділяти маршрут на зупинки та стоянки з можливістю вка-
зівки тимчасових інтервалів як для групи об’єктів в цілому, так і для 
кожного індивідуально;

– створювати й наносити на карту контрольні геозони з подаль-
шим визначенням часу входу, виходу і часу перебування в ній 
об’єкта;

– створювати й наносити на карту маршрут, за яким має рухатися ТЗ, 
а також фіксувати й оповіщати про випадки, коли ТЗ закінчив маршрут;

– створювати звітні форми з відвідуваності контрольних зон;
– контролювати пересування об’єкта за запланованим маршру-

том, додержанням затвердженого розкладу руху;
– контролювати незаплановані зупинки та перевищення швидкіс-

ного режиму;
– підключати спеціалізоване обладнання до бортового комплекту 

для виконання різних завдань (контроль витрати палива, облік паса-
жиропотоку, інформаційне табло, фото-, відеообладнання);

– одночасно працювати з одним або групою контрольованих 
об’єктів з подальшим їх відображенням на карті;

– формувати докладні звіти про шлях проїзду, стоянки, швидкісний 
режим, відвідуваність контрольних зон за будь-який проміжок часу;

– формувати групові звіти.
1.2. Система повинна мати клієнт-серверну, або аналогічну архі-

тектуру та забезпечувати:
1.2.1. Розширену функціональність незалежно від центрально-

го сервера й складатися з серверної та клієнтської частин (робочих 
місць користувачів).

1.2.2. Обробку одержуваних без пропуску та втрати даних щонай-
менше від 1 700 об’єктів моніторингу при необхідних параметрах:

– запис координат один раз на 1-3 секунди;
– передача пакета даних не рідше 1 раза на 5-10 секунд.
1.3. Претендент повинен продемонструвати роботу системи на 

аналогічному обсязі транспорту в чинного клієнта або за допомогою 
симулятора.

2. Технічні вимоги до Системи
2.1. Загальні вимоги
Система повинна бути цілісною – мати єдину систему конфігуру-

вання та пропонувати гнучкий спектр інформаційних послуг. Вона 
має передбачати можливість розширення функціональності відпо-
відно до появи в процесі експлуатації нових цілей і завдань.

2.2. Вимоги до GPS/GSM обладнання
2.2.1. GPS/GSM обладнання (надалі відповідно до загальноприй-

нятих назв або номенклатур виробників – Прилад GPS-моніторингу, 
Обладнання, GPS-модуль, Бортовий модуль, Радіоелектронне об-
ладнання, Трекер, Автотрекер, Радіотермінал або «Чорний ящик» та 
ін.) – пристрої, які повинні встановлюватися на транспортні засоби 
і дозволяють відстежувати визначені параметри руху об’єкта (його 
координати, швидкість, напрямок, стан контрольованих механізмів, 
дані з додаткового обладнання, дату й час) у режимі «реального 
часу» і обмінюватися пакетами даних з сервером Системи.

2.2.2. GPS/GSM обладнання повинно відповідати таким або анало-
гічним характеристикам:
Стандарт передачі даних GSM 900/1800/1900

Канал зв’язку в мережі GSM GPRS, CSD, SMS, голосовий 
зв’язок

Передача даних та повідомлень
На запит диспетчерського цен-
тру, за внутрішнім алгоритмом 
Обладнання

Точність визначення координат ±15м
Точність визначення швидкості 1.0 м/с
Час визначення координат після по-
дачі живлення Не більше 40 сек.

Кількість універсальних входів Не менше 6-ти
Кількість дискретних виходів Не менше 2-х
Обсяг енергонезалежної пам’яті Не менше 200 000 точок
Наявність портів RS485 Обов’язкова

Напруга живлення Від 6,5 В до 36 В
Середній струм споживання (із заря-
дженою батареєю) Не більше 60 мА (від 12 В)

Середній струм споживання (з розря-
дженою батареєю) Не більше 300 мА (від 12 В)

Час безперервної роботи Обладнання 
від внутрішньої батареї Не менше 10 годин

Робоча температура Від –300до +600С
Тип корпусу Пило-бризкозахищений

Допустима синусоїдальна вібрація Амплітуда віброприскорення не 
менше 3,5g частотою до 70 Гц

Відносна вологість повітря 80 ± 15%
Атмосферний тиск Від 84 до 106 кПа
Термін служби Обладнання (за винят-
ком внутрішньої акумуляторної бата-
реї)

Не менше 5 років

Термін служби внутрішньої акумуля-
торної батареї

Не менше 500 циклів заряду/
розряду

2.2.3. Інші, або аналогічні, характеристики:
2.2.3.1. Наявність індикації для візуальної діагностики стану Об-

ладнання.
2.2.3.2. Можливість підключення системи голосового зв’язку.
2.2.3.3. Програмований інтервал передачі даних на сервер GPS, від 

5 до 10 сек.
2.2.3.4. Програмований інтервал запису GPS координат від 1 сек.
2.2.3.5. Програмований інтервал запису показників датчиків.
2.2.3.6. Можливість дистанційної зміни параметрів (налашту-

вань) Обладнання.
2.2.3.7. Можливість дистанційного оновлення мікропрограми Об-

ладнання.
2.2.3.8. Запис в незалежну пам’ять стану дискретних входів безпо-

середньо при їх зміні.
2.2.3.9. Запис координат місцезнаходження контрольованого 

транспортного засобу та журналу подій Обладнання (або аналогічно-
го) не менше ніж за останні 7 днів.

2.2.3.10. Накопичення інформації за відсутності GPRS з’єднання 
з подальшою передачею інформації після відновлення GPRS 
з’єднання.

2.2.3.11. Фіксація подій включення/вимикання Обладнання та пе-
реходу на автономне живлення.

2.2.3.12. Можливість сигналізації на сервер GPS про перехід Облад-
нання на автономне живлення та натиснення «Тривожної кнопки».

2.2.3.13. Ущільнення даних, що передаються для зменшення за-
вантаження каналів передачі даних і GPRS-трафіка (не більш 10 Мб 
на місяць при цілодобовій передачі Трека з інтервалом запису GPS 
координат – 10 сек. та інтервалом передачі даних – 1 хв.).

2.2.3.14. Можливість роботи з SIM-картою, захищеною PIN-кодом.
2.2.3.15. Збереження налагоджувальної інформації та передача її 

на сервер GPS для віддаленої діагностики.
2.2.3.16. Авторизація Обладнання на сервері GPS.
2.2.3.17. Можливість шифрування даних, що передаються.
2.2.3.18. Можливість настройки режиму фільтрації недостовірних 

GPS даних.
2.2.3.19. Можливість вказівки авторизованих телефонних номерів 

для передачі даних і голосового зв’язку та конфігурації Обладнання.
2.3. У мінімальний базовий комплект поставки GPS/GSM облад-

нання повинна входити така або аналогічна комплектація:
– GPS/GSM обладнання;
– GPS антена;
– GSM антена;
– кабель живлення;
– набір запобіжників;
– монтажний комплект;
– руйнівні пломби (стікери);
– технічний паспорт, відповідно до технічних умов.
3. Технічні вимоги до програмного забезпечення
3.1. Програмне забезпечення повинно бути реалізовано з вико-

ристанням сучасних програмних засобів, мати модульну структуру 
та можливість нарощування функціональності на вимогу замовни-
ка й працювати в операційній системі сімейства Microsoft Windows 
2000 \ ХР \ 2003 \ 2008 \ VISTA \ Windows 7 – 32/64 bit або аналогічною.

3.2. Структура і можливості програмного забезпечення:
3.2.1. Клієнт-серверна архітектура, яка забезпечує розширену 

функціональність незалежно від центрального сервера та повинна 
складатися з серверної й клієнтської частин (робочих місць корис-
тувачів).

3.2.2. Можливість вертикальної та горизонтальної інтеграції наяв-
них і новостворюваних інформаційних модулів системи.

3.2.3. Високий рівень захисту інформації та контроль доступу до неї.
3.2.4. Багаторівневий розподіл прав доступу між користувачами.
3.3. Вимога до роботи з Обладнанням:
3.3.1. Можливість роботи з GPS/GSM обладнанням різних вироб-

ників;
3.3.2. Відкритий інтерфейс (API) для підключення нових типів Об-

ладнання.
3.3.3. Можливість розширення функціональності шляхом розроб-

ки й додавання програмних модулів сторонніми розробниками.
3.4. Вимоги до інтерфейсу користувача:
3.4.1. Програмне забезпечення повинне швидко стартувати та об-

робляти команди користувача.
3.4.2. Він має бути інтуїтивно зрозумілим (навіть для користувачів 

з низьким рівнем комп’ютерної підготовки).
3.4.3. Робочий простір користувача повинен зберігатися від сеансу 

до сеансу, для забезпечення швидкого старту.
3.4.4. Має забезпечувати швидке відображення значної кількості 

позицій і Треків.
3.4.5. Має забезпечувати швидкі інтерактивні підказки на всіх 

призначених для користувача об’єктах.
3.4.6. Має забезпечувати швидку побудову звітів за будь-який ін-

тервал часу.
3.5. Вимоги до довідкової системи:
3.5.1. Наявність докладного опису:

– для кінцевих користувачів;
– для адміністраторів системи.
3.5.2 Вбудована в програмне забезпечення довідка.
3.5.3 Наявність навчальних міні-фільмів.
3.5.4 Докладний опис існуючих API.
3.5.5 Мультимовність (три мови й більше)
3.6. Вимоги до картографічного матеріалу
3.6.1. Програмне забезпечення повинно поставлятися з ліцензій-

ними електронними векторними картами, які мають легально та 
своєчасно оновлюватися.

3.6.2. Виконавець – розробник електронних карт повинен:
– мати відповідну ліцензію і досвід роботи з відновлення та оциф-

рування електронних карт;
– надавати поновлення карт автоматично не рідше разу на квартал;
– мати можливість на вимогу здійснювати конвертацію вектор-

них карт з відкритих форматів у формат, що використовується про-
грамним забезпеченням.

3.6.3. Картографічна складова системи повинна містити:
3.6.3.1 детальну карту м. Кривого Рогу, до складу якої повинні вхо-

дити шари з інформацією:
3.6.3.2 адресну базу даних не менше 95% усіх будівель міста;
3.6.3.3 фактичну 100% дорожню мережу міста;
3.6.3.4 інформацію про гідрографію, точки інтересу та ін.
3.6.4. Додаткові вимоги до системи:
3.6.4.1 актуальність – інформація за 2012, 2013 роки;
3.6.4.2 мультимовність (можливість адресного пошуку та перегля-

ду інформації про об’єкти карти на трьох і більше мовах).
3.7. Вимоги до технічного обслуговування
Технічне обслуговування повинно забезпечуватися в повному об-

сязі висококваліфікованими співробітниками з використанням якіс-
ного професійного обладнання у відповідності до кваліфікаційних 
критеріїв, а саме:

– послуги з установлення та/або переустановлення Обладнання та 
комплектуючих;

– проведення аналізу та експертизи працездатності Обладнання;
– надання консультативно-технічної допомоги в роботі з про-

грамним забезпеченням, додаткової інформації з питань роботи та 
функціональності Системи в цілому;

– тестування й усунення технічних помилок, що виникли в роботі 
Програмного забезпечення.

3.8. Вимоги до безпеки: використання апаратних засобів захисту 
інформації.

4. Вимоги до кваліфікації Претендента та правовстанов-
люючої документації на продукцію, що входить до складу 
Системи та легальності виконання необхідних робіт й на-
дання послуг

Претендент повинен мати:
4.1. Сертифікат відповідності УкрСЕПРО (на радіопередавальну 

апаратуру).
4.2. Виписку з Реєстру радіоелектронних засобів та випроміню-

вальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України 
в смугах радіочастот загального використання.

4.3. Висновок санітарно-епідеміологічної служби про відповід-
ність радіоелектронного обладнання вимогам діючого санітарного 
законодавства України.

4.4. Для Обладнання, увезеного на територію України, довідку 
з Інституту науково-технічної експертизи Служби безпеки України 
про те, що обладнання не потрапляє до категорії продукції «Спеці-
альні технічні засоби та пристрої для отримання інформації з каналів 
зв’язку або інших технічних засобів негласного отримання інформа-
ції (код УКТЗ 8525 10, 8526 10, 9031)».

4.5. Для обладнання, виробленого на території України, лист Укра-
їнського державного центру радіочастот про погодження технічних 
умов на Обладнання.

4.6. Свідоцтво про вибухозахищеність електрообладнання для 
систем обліку витрати палива.

4.7. Авторське свідоцтво на програмне забезпечення та/або га-
рантійний лист від його розробника про легальність придбання/ви-
користання пропонованого програмного забезпечення.

4.8. Документи, що підтверджують легітимність використання 
картографічної продукції та її достовірність. А саме: договір про при-
дбання картографічної продукції в ліцензіата станом не раніше 2012 
року із зазначенням кількісної оцінки продукції, (можливо гарантій-
ний лист від ліцензіата в довільній формі) з наданням копії відповід-
ної ліцензії.

4.9. У разі використання зовнішніх картографічних джерел, таких, 
як Google, Yandex тощо, договір на право комерційного використання 
картографічних даних з описом якості інформації й датою оновлення.

4.10. Легальні інструменти для виконання робіт і розвитку Систе-
ми в подальшому, необхідне обладнання та ліцензійне геоінформа-
ційне програмне забезпечення для виконання картографічних робіт 
і довідку, надану в довільній формі від претендента, з детальним 
описом інструментів й відповідних договорів.

4.11. Кваліфікований персонал: фахівця/ів-картографа, програ-
містів відповідної кваліфікації та ін.

Ця інформація надається у вигляді довідки в довільній формі з 
додаванням копій дипломів про освіту вказаних фахівців від пре-
тендента.

4.12. Обладнання та матеріально-технічну базу (довідка надана в 
довільній формі від претендента).

4.13. Гарантійній лист щодо відповідності претендента вимогам 
документації та можливостям розвитку Системи в подальшому.

Претендент повинен бути розробником програмного забезпечен-
ня та обладнання або прямим представником відповідних виробни-
ків. Це повинно підтверджуватися відповідними документами (Сер-
тифікатом дилера, гарантійними листами виробників тощо).

Якщо претендент має ліцензію на картографічну й топогеодезичну 
діяльність, він надає її копію та опис якості пропонованої картогра-
фічної продукції.

ІІІ. Проведення конкурсу та визначення переможця
1. Порядок організації та проведення конкурсу
1.1. До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти господарюван-

ня:

(Продовження. Початок на 3 стор.)

(Закінчення на 5 стор.)

Публічна інформація
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– що надають послуги з перевезень, діють на ринку транспортних 
послуг, представляють інтереси окремих перевізників або груп пере-
візників чи контролюються зазначеними суб’єктами;

– щодо яких порушено справу про банкрутство;
– правовстановлюючі документи яких визнані недійсними в судо-

вому порядку;
– які мають поточну заборгованість по заробітній платі, у тому 

числі минулих періодів;
– що мають заборгованість зі сплати податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів перед бюджетами усіх рівнів або цільовими 
державними фондами;

– які подали для участі в конкурсі неправильно оформлені доку-
менти або такі, що містять недостовірну інформацію.

1.2. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсний 
комітет має право відхилити їх з таких причин:

– претендент не відповідає кваліфікаційним вимогам, передба-
ченим Порядком;

– конкурсна пропозиція не відповідає вимогам Порядку.
1.3. Конкурс може бути визнаним таким, що не відбувся в разі:
– неподання конкурсних пропозицій;
– відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених 

п. 1.2. розділу ІІІ Порядку.
1.4. Для організації та проведення конкурсу Організатор оприлюд-

нює оголошення про конкурс в засобах масової інформації не пізніше 
30 календарних днів до його початку (крім друкованих, оголошення 
може бути розміщено також у інших засобах масової інформації).

1.5. Оголошення має включати таку інформацію:
– найменування Організатора конкурсу, його режим роботи, теле-

фон та адреса, за якою подаються документи;
– кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;
– місце та дата одержання технічного завдання, кваліфікаційних 

вимог, переліку необхідних документів і їх бланків; 
– місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного 

комітету;
– телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з 

питань проведення конкурсу.
1.6. Організатор конкурсу може проводити попередні збори по-

тенційних учасників з метою їх ознайомлення з Порядком та вимо-
гами до складання заявок.

1.7. Конкурсна пропозиція повинна містити:
– заяву на участь у конкурсі (додаток 1);
– анкету претендента (додаток 2);
– інформацію про відповідальну особу з питань, пов’язаних із за-

явкою, її місцезнаходження, номер телефону;
– завірені копії ліцензійної та правовстановлюючої документації;
– документи, що підтверджують кваліфікацію працівників 

суб’єкта господарювання в сфері GPS-систем;
– поетапний план підприємства, щодо впровадження Системи, у 

тому числі програмного забезпечення, поставки та монтажу техніч-
них засобів, забезпечення віддаленого контролю за транспортними 
засобами, одержання статистичних і звітних даних та ін.;

– кошторис видатків з утримання Системи та надання послуг з 
організації й управління рухом міського пасажирського транспорту 
загального користування у м. Кривому Розі та підготовки інформації 
про роботу перевізників Організатору перевезень;

– довідку з відповідного підрозділу Державної податкової інспек-
ції про відсутність заборгованості перед бюджетом;

– інформаційний лист про наявність/відсутність провадження 
у справі про банкрутство суб’єктів господарювання, перебування в 
процедурі банкрутства або визнання їх банкрутами.

1.8. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається 
поштою конкурсному комітету в конверті з описом вкладення ко-
респонденції, на якому зазначається повне найменування і місце-
знаходження Організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на 
надання яких подається пропозиція.

1.9. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після 
закінчення строку їх надання, не розкриваються й повертаються 
учасникам конкурсу без реєстрації.

1.10. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну 
пропозицію.

1.11. Конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсного 
комітету в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурс-
ний комітет письмово підтверджує надходження його конкурсної 
пропозиції із зазначенням дати та часу.

1.12. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які на-
дійшли до Організатора в зазначений в оголошенні про проведення 
конкурсу строк, подаються на розгляд конкурсного комітету.

1.13. Конкурсний комітет після закінчення терміну подачі кон-
курсних пропозицій у 5-денний термін організовує огляд систем 
GPS-моніторингу, що виставляються на конкурс.

2. Визначення переможця конкурсу
2.1. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає 

пропозиції претендентів за такими критеріями:
– наявність правовстановлюючої документації, передбаченої По-

рядком;
– зміст пропозиції щодо вартості надання послуг з організації та 

управління рухом міського пасажирського транспорту загального 
користування в м. Кривому Розі й підготовки інформації про роботу 
перевізників Організатору перевезень;

– наявність досвіду роботи з утримання об’єктів диспетчеризації;
– наявність досвіду роботи керівника підприємства, фахівців;
– наявність виробничої бази (приміщення) та належного матері-

ально-технічного оснащення підприємства;
– зміст плану впровадження системи GPS-моніторингу (з визна-

ченням обсягів та термінів поставки);

– придбання за власний рахунок серверу обробки даних, програ-
маторів, ліцензійного програмного забезпечення;

– наявність відомостей про додаткові сервісні послуги;
– якість виконання вимог технічного завдання;
– інші пропозиції (інвестиції, безповоротна матеріальна допомога 

на розвиток інфраструктури міста тощо).
2.2. За результатами відбору конкурсним комітетом складається 

протокол, який містить такі дані:
– дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;
– прізвища, імена, по батькові членів конкурсного комітету, при-

сутніх на засіданні;
– найменування учасників;
– результати голосування членів конкурсного комітету щодо ви-

значення переможця конкурсу;
– рішення про відхилення конкурсних пропозицій або недопу-

щення претендента до участі в конкурсі, у разі його наявності.
2.3. Переможцем конкурсу визначається учасник, який відповідає 

кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відпо-
відної якості й конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за 
результатами розгляду конкурсних пропозицій.

2.4. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним 
комітетом на закритому засіданні в присутності не менше половини 
його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його за-
ступника, простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос голови.

2.5. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, його 
може бути визнано переможцем у разі відповідності конкурсної 
пропозиції технічному завданню та загальному положенню системи 
моніторингу міського пасажирського транспорту.

2.6. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні 
конкурсного комітету, на яке запрошуються всі учасники або уповно-
важені ними особи.

2.7. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця 
вводяться в дію наказом (або іншим розпорядчим документом) Ор-
ганізатора протягом 5 днів зі дня проведення конкурсу.

2.8. Організатор має право прийняти рішення про відмову у вве-
денні в дію рішення конкурсного комітету в разі надходження від ор-
ганів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт 
подання претендентом, який за результатами конкурсу визнаний 
переможцем, недостовірної інформації.

2.9. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються 
на підставі письмової заяви претендента протягом п’яти днів зі дня 
її надходження. У разі надходження письмової заяви претендента 
до моменту оформлення протоколу засідання конкурсного комітету, 
строк подання витягів з нього відраховується з моменту оформлення.

2.10. Переможцю конкурсу надається право укласти договір із Ор-
ганізатором на виконання функцій з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту в м. Кривому Розі.

2.11. У разі письмової відмови претендента, який став перемож-
цем конкурсу, від укладання договору Організатор оголошує новий 
конкурс.

3. Розгляд спорів
3.1. У разі порушення процедури проведення конкурсу, інших 

умов Порядку учасники мають право оскаржити такі порушення 
шляхом відповідного письмового звернення до міського голови.

Звернення за результатами конкурсу можуть подаватися протя-
гом 10 днів з дати його проведення та розглядаються протягом 20 
днів з дня надходження комісією з розгляду спорів, створеною від-
повідним розпорядженням міського голови.

3.2. У разі виявлення порушень процедури проведення конкурсу, 
його може бути призначено повторно.

3.3. Неврегульовані Організатором спори, що виникають у резуль-
таті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законо-
давством України порядку.

  Додаток 1
  до Порядку проведення конкурсу
  з визначення суб’єктів господарювання
  для виконання функцій з організації
  та управління рухом міського паса-
  жирського транспорту загального
  користування в м. Кривому Розі

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з визначення 
суб’єктів господарювання для виконання 
функцій з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту 
загального користування 
в м. Кривому Розі

Претендент_________________________________
 (повна назва юридичної особи чи фізичної особи-підприємця)

в особі _____________________________________
Об’єкт конкурсу – право укладання договору з виконко-

мом Криворізької міської ради, що виконує функції замов-
ника, на виконання послуг з організації та управління рухом 
міського пасажирського транспорту загального користуван-
ня в м. Кривому Розі.

На умовах, запропонованих Організатором конкурсу, 
згоден узяти участь у конкурсі з визначення підприємства 
(організації) на виконання послуг з організації та управління 
рухом міського пасажирського транспорту загального корис-
тування в м. Кривому Розі.

3. Реквізити претендента:

– юридична адреса ____________________________
– фактична адреса _____________________________
– телефон __________________________________
– факс ____________________________________
4. До заяви додаються такі документи:
– анкета претендента;
– завірені копії правовстановлюючої документації претендента;
– завірена копія штатного розпису;
– довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості з 

податкових платежів та відрахувань до державних цільових фондів;
– інформаційний лист про наявність/відсутність провадження 

у справі про банкрутство суб’єктів господарювання, перебування в 
процедурі банкрутства або визнання їх банкрутами;

– документи, які підтверджують відповідність підприємства (ор-
ганізації) кваліфікаційним вимогам;

– копія договору оренди або свідоцтва на право власності на при-
міщення;

– інші відомості та копії документів відповідно до Порядку;
– інші додаткові відомості та копії документів на розсуд претен-

дента.
«____»___________20__ р.
______________ __________ ____________
(посада)                                                                         (підпис)                                                        (прізвище та ініціали)

М.П.

  Додаток 2
  до Порядку проведення конкурсу
  з визначення суб’єктів господарювання
  для виконання функцій з організації
  та управління рухом міського паса-
  жирського транспорту загального
  користування в м. Кривому Розі

АНКЕТА
претендента на участь у конкурсі 
з визначення суб’єктів господарювання 
для виконання функцій з організації та 
управління рухом міського пасажирського 
транспорту загального користування 
в м. Кривому Розі

Претендент__________________________________
(повна назва юридичної особи чи фізичної особи-підприємця)

Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців _____________________

Ідентифікаційний код ___________________________
Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до 

ЄДР_________________________________________
Дата проведення державної реєстрації ________________
Юридична адреса ______________________________
Фактична адреса ______________________________
Телефон/факс ________________________________
Розрахунковий рахунок __________________________
МФО ______________________________________
КОД ОКПО____________________________________
Відомості про керівника (прізвище, ім’я, по батькові, посада, 

контактний телефон, освіта, досвід роботи з організації та управ-
ління рухом міського пасажирського транспорту)___________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Інформація про діяльність претендента, щодо організації міських 
пасажирських перевезень, упровадження автоматизованих систем 
інформаційного забезпечення, створення систем GPS-моніторингу 
транспортних засобів.

Досвід роботи ________________________________
Наявність фахівців з організації перевезень (на міських маршру-

тах загального користування)
__________________________________________

Наявність власного або орендованого приміщення
__________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________

Наявність відповідного матеріально-технічного забезпечення
__________________________________________
__________________________________________

Наявність досвіду створення та впровадження систем GPS-
моніторингу транспортних засобів
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Взаємодія з профільними організаціями
___________________________________________
__________________________________________

Інша інформація на розсуд претендента:
___________________________________________
_________________ _____________ _____________
(посада)                                                                                  (підпис)                                                            (прізвище та ініціали)

М.П.

(Закінчення. Початок на 3-4 стор.)

Публічна інформація

Повідомлення
У ході обстеження комісією з упорядкування розміщен-

ня тимчасових об’єктів для здійснення підприємницької 
діяльності виявлено самовільно встановлену споруду – кі-

оск за адресою: вул. Адмірала Головка, біля буд. 7. Кіоск 
металевий, старого зразка, 4x5, пофарбований у синьо-бі-
лий колір, у незадовільному стані. Власник невідомий. 

За інформацією з даного питання просимо звертатися 
до виконкому районної у місті ради (вул. Короленка, 1а, 
каб. 413, тел. 35-31-56).

Виконком Тернівської районної у місті ради.
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Публічна інформація

Інформація про продаж на аукціоні об’єкта 
комунальної власності міста:

1. Назва об’єкта: приміщення.
Адреса: 50074, м.Кривий Ріг, пр-т Миру, буд.29в, прим. 5.
Балансоутримувач: Управління комунальної власності міста, код за ЄДРПОУ 

25522449, 50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1.
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення загальною площею 245,20 кв.м, 

в тому числі місця загального користування площею 74,5 кв.м, основна площа 
приміщень – 170,7 кв.м, розташоване на 3 поверсі 3-поверхової нежитлової бу-
дівлі.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 328 197 грн.
ПДВ: 65 639 грн. 40 коп.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 393 836 грн. 40 коп.
Умови аукціону: подальше використання об’єкта приватизації покупець вирі-

шує самостійно; утримувати об’єкт приватизації та прилеглу територію у належ-
ному технічному та санітарному стані, в разі необхідності виконувати капітальні 
та поточні ремонти; питання впорядкування земельних відносин покупець вирі-
шує самостійно, згідно з чинним законодавством, після набуття права власності 
на об’єкт; об’єкт приватизації не відчужується або не здається в оренду без збе-
реження зобов’язань, на яких він був придбаний протягом післяприватизаційно-
го періоду; забезпечити зберігання інженерних комунікацій, укладати договори 
з експлуатаційними організаціями на їх обслуговування та надавати доступ екс-
плуатаційним організаціям до інженерних комунікацій; покупець відшкодовує 
витрати на підготовку об’єкта до приватизації у розмірі: 1350 грн.

 Сума застави: 39 383 грн. 64 коп.
ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ:

 Заяви приймаються в управлінні комунальної власності міста за адресою: 
50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, кімната № 243, щоденно, крім субо-
ти та неділі. Тел. 74-75-79, 74-16-30. Місце проведення аукціону: 50101, м. 
Кривий Ріг, пл. Радянська, 1. Дата проведення аукціону: через 20 днів від 
дати публікації в газеті «Червоний гірник». Кінцевий термін прийняття заяв: 
за 3 дні до дня проведення аукціону. Реєстраційний внесок: 17 грн. Час про-
ведення аукціону: 14.00.

Плата за реєстрацію заяви та плата за об’єкт приватизації вносять-
ся на: р.п/к 37183001007657 в банку ГУДКУ у Дніпропетровській області, 
м.Дніпропетровськ, МФО 805012, ідентифікаційний код 25522449, сума за-
стави вноситься на: р. № 37329003007657 в банку ГУДКУ у Дніпропетровській 
області, м.Дніпропетровськ, МФО 805012, ідентифікаційний код 25522449, 
одержувач: Управління комунальної власності міста виконкому міської ради.
У випадку відмови переможця аукціону (покупця) від підписання 

протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, сума застави йому 
не повертається та він позбавляється права на подальшу участь в цьо-
му аукціоні.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати за тел. 74-75-79, 74-16-30.

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради.

Управління комунальної власності міста інформує

Дані про хід здійснення приватизації  15.12.-31.12.2012
 Дзержинський  район
Нежиле приміщення, загальною 

площею 8,9 кв.м за адресою: 50007,  
м. Кривий Ріг, вул. Якіра, буд.5, прим.4. 
Приватизоване шляхом викупу фізич-
ною особою за 12 112 грн. 80 коп., у  
тому  числі  ПДВ – 2 018 грн. 80 коп.

Будівля з інфраструктурою, загаль-
ною площею 1206,8 кв.м за адресою: 
50027, м.Кривий Ріг, вул.Димитрова, 
буд.58. Приватизована шляхом вику-
пу фізичною особою – підприємцем за  
803 619 грн. 60 коп.,  у тому числі ПДВ 
– 133 936 грн. 60 коп.

Нежитлове приміщення, загаль-
ною площею 63,7 кв.м за адресою: 
50006,  м.Кривий Ріг, вул. Косіора, буд. 
8, прим.66. Приватизоване шляхом 
викупу фізичною особою – підприєм-
цем за 122 044 грн.,  у тому числі ПДВ 
– 20 340 грн. 80 коп.

Нежиле приміщення, загальною 
площею 96,0 кв.м за адресою: 50065,  

м.Кривий Ріг, вул.ХХІІ Партз’їзду, 
буд.41, прим.42. Приватизоване шля-
хом викупу фізичною особою – під-
приємцем за 119 434 грн. 80 коп.,  у 
тому числі ПДВ –  19 905 грн. 80 коп.

Саксаганський район
Нежиле приміщення, загальною 

площею 71,5 кв.м за адресою: 50076,   
м.Кривий Ріг, вул.Корнійчука, буд.21, 
прим.1в. Приватизоване шляхом ви-
купу фізичною особою – підприємцем за  
96 972 грн.,  у тому числі ПДВ – 16 162 грн.

Будівля гаража, загальною площею 
17,3 кв.м за адресою: 50084, м.Кривий 
Ріг, вул.Співдружності, 102а. Привати-
зована   шляхом викупу фізичною осо-
бою  за  18 120 грн.,  у тому числі ПДВ 
– 3 020 грн.

Нежиле приміщення, загальною 
площею 54,4 кв.м за адресою: 50074,  
м.Кривий Ріг, пр-т Миру, 29в, прим.20. 
Приватизоване шляхом викупу фізич-
ною особою – підприємцем за 93 202 

грн. 80 коп.,  у тому числі ПДВ – 15 533 
грн.80 коп.

Тернівський  район
Нежиле приміщення, загальною 

площею 45,9 кв.м за адресою: 50083,   
м. Кривий Ріг, вул.Федоренка, буд.6, 
прим.63. Приватизоване шляхом ви-
купу фізичною особою – підприємцем 
за 52 161 грн. 60 коп.,  у тому числі ПДВ 
–  8 693 грн. 60 коп.

Нежиле приміщення, загальною 
площею 34,7 кв.м за адресою: 50089, 
м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка, буд.40, 
прим.50. Приватизоване шляхом викупу 
фізичною особою – підприємцем за  
37 062 грн.,  у тому числі ПДВ – 6 177 грн.

Нежиле приміщення, загальною 
площею 31,1 кв.м за адресою: 50089, 
м.Кривий Ріг, вул.Адмірала Головка, 
буд.40, прим.51. Приватизоване шля-
хом викупу фізичною особою – під-
приємцем за 34 153 грн. 20 коп.,  у 
тому числі ПДВ – 5 692 грн. 20 коп.

Шановні мешканці Жовтневого  району!
Виконком  Жовтневої  районної  у  місті  ради  16  січня 2013  року     проводить 

«День прямого телефону» з питання призначення  субсидій.
На ваші  запитання з 9.00 до 17.00  надасть  компетентні  відповіді Дехтяренко 

Олена Василівна, начальник відділу грошових  виплат та  компенсацій управлін-
ня  праці та соціального  захисту  населення виконкому  районної  у  місті ради. 
Звертатись  за  телефоном  406-00-80.

Про проведення публічних слухань
 Відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», 18.02.2013 о 15.00 в залі засідань виконкому Саксаганської ра-
йонної у місті ради відбудуться громадські слухання з обговорення Пла-
ну зонування території міста Кривого Рогу (надалі – Зонінг).

Метою розробки Зонінгу є створення сприятливих умов для життєдіяльності 
людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і 
об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного 
середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому 
числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель 
сільськогосподарського призначення і лісів.

Текстова частина Зонінгу надана в вигляді пояснювальної записки, яка 
складається з 3 розділів і містить: перелік територіальних зон та обґрунтуван-
ня їх меж, що визначаються на схемі зонування; перелік переважних і допусти-
мих видів забудови та іншого використання земельних ділянок в межах кожної 
окремої територіальної зони; перелік єдиних містобудівних умов та обмежень для 
кожної територіальної зони (підзони); додатки, що містять нормативні правові акти 
або витяги з них, а також інші документи, які необхідні для впровадження Зонінгу.

Графічна частина Зонінгу складається з 21 креслення, які містять: схему зо-
нування м. Кривого Рогу; графічні матеріали, що обґрунтовують або деталізують 
рішення, прийняті в схемі зонування населеного пункту.

Основними техніко-економічними показниками Зонінгу є розподіл території 
міста на наступні зони: громадські зони, житлові зони, рекреаційні зони, 
курортні зони, зони транспортної інфраструктури, зони інженерної інфраструктури, 
комунально-складські зони, виробничі зони, спеціальні зони, зона земель історико-
культурного призначення, зони земель природно-заповідного фонду, водні поверхні, 
сільськогосподарські угіддя, цвинтар, рекультивація. Для кожної зони визначено 
містобудівні умови і обмеження та переліки переважних видів забудови.

Замовником Зонінгу є управління містобудування і архітектури виконкому 
Криворізької міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, тел. 92-13-81), 
розробником – ТОВ «ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ» (61166, м. Харків, пр. Леніна, 38, 
тел.(057) 702-16-51).

Підставою для розроблення вищезазначеної документації є рішення 
Криворізької міської ради від 29.12.2011 №867.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій – начальник управління 
містобудування і архітектури (П.Гнатовський).

З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним матеріалом, 
можна ознайомитись на веб-сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет 
www.kryvyirih.dp.ua, а також в управлінні містобудування і архітектури виконко-
му міської ради – каб. 531, тел.74-01-89, пл. Радянська, 1, 50101.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної документації 
необхідно надавати в управління організаційно-протокольної роботи виконкому 
міськради (каб.122, тел. 440-04 01, пл. Радянська,1, 50101) до 17.02.2013.

Управління містобудування і архітектури виконкому міськради.

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

№
з/п

Балансо-
утримувач

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

Найменування Місцезнахо-
дження

Загальна 
площа, 

м2 

Вартість  
майна за 

незалежною 
оцінкою, грн.

Максималь-
но можли-
вий строк 

оренди
Мета використання

1 Відділ освіти 
виконкому Цен-
трально-Міської 
районної у місті 
ради

Нежиле приміщення в од-
ноповерховій окремо роз-
ташованій нежилій будівлі

Вул.
Лермонто-

ва, 2
39,95

56078,0
Станом 

 на 21.12.2012
2 роки  

11 місяців

Під розміщення офісу

2 УКВМ Нежиле приміщення, вбу-
доване у підвал житлового 
будинку

Вул.
Лермонто-

ва,21
18,9

25063,0
Станом  

на 24.02.2010
2 роки  

11 місяців
Під розміщення майстер-
ні з ремонту та пошиття 
одягу

3 КП «Криворізька 
м у н і ц и п а л ь н а 
гвардія»

Нежиле приміщення на 2 
поверсі окремо розташова-
ної нежилої будівлі

Б-р 
Вечірній,1а 51,1

92467,0
Станом  

на 17.12.2012
2 роки  

11 місяців
Під розміщення офісу гро-
мадської організації, по-
годинно згідно з графіком

4 УКВМ Нежиле приміщення в од-
ноповерховій окремо роз-
ташованій нежилій будівлі

Вул. 
Панкеєва, 7а 23,6

33109,0
Станом  

на 15.12.2012
2 роки  

11 місяців
Під розміщення торгівлі 
продовольчими товарами

5 УКВМ Нежиле приміщення на 2 
поверсі окремо розташова-
ної нежилої будівлі

Вул. 
Федоренка, 

5а,  
прим.14

24,9
24244,0
Станом  

на 21.12.2012
2 роки  

11 місяців

Під розміщення майстерні 
з ремонту взуття

6 КП «Міський тро-
лейбус»

Одноповерхова окремо роз-
ташована нежила будівля Вул.Черкасо-

ва,77 260,5
112536,0
Станом  

на 25.12.2012
2 роки  

11 місяців
Під розміщення цеху з 
виробництва тротуарної 
плитки

7 УКВМ Нежиле приміщення на 2 
поверсі окремо розташова-
ної нежилої будівлі

Вул.
Карбише-

ва,18
30,6

26936,0
Станом  

на 20.12.2012
2 роки  

11 місяців
Під розміщення службо-
вих приміщень комуналь-
ного підприємства

8 УКВМ Нежиле приміщення, вбу-
доване у 1 поверх житлово-
го будинку

Вул. Івана 
Сірка,48 42,7

35165,0
Станом  

на 12.12.2012
2 роки  

11 місяців

Під розміщення торгівлі 
продовольчими товара-
ми, крім товарів підакциз-
ної групи

9 Відділ освіти ви-
конкому Дзер-
жинської район-
ної у місті ради

Нежиле приміщення на 2 
поверсі окремо розташова-
ної нежилої будівлі

Вул. 
Революцій-

на,13
61,95

83010,0
Станом  

на 03.01.2013
1 рік 

5 місяців

Для проведення семіна-
рів, погодинно згідно з 
графіком

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються 
відділом дозвільно-погоджувальних процедур виконко-
му міської ради протягом 10-ти робочих днів після опублі-
кування оголошення в міській комунальній газеті «Чер-
воний гірник». У разі надходження двох і більше заяв на 
один об’єкт оренди, орендодавцем буде оголошено кон-
курс на право його оренди відповідно до абз.3 частини 4 

ст.9 Закону України «Про оренду державного та комуналь-
ного майна» та рішення міської ради від 23.11.2011 №726 
«Про затвердження Положення про порядок оформлен-
ня 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). 

Громадський контроль та державна політика Президента 
України в пенітенціарних установах

Спостережна комісія при виконкомі Тернівської районної 
у місті ради наприкінці листопада поточного року провела 
своє чергове засідання на території Криворізького слідчого 
ізолятора.

У ході даного заходу приділялась увага обговоренню но-
вого Кримінально-процесуального кодексу України та Кон-
цепції державної політики у сфері реформування Держав-
ної кримінально-виконавчої служби України. Адже саме ці 
документи на даний час стають ключовими у реформуванні 
кримінально-виконавчої системи.

Члени комісії обговорили питання взаємодії з адміні-
страцією закладу та громадськістю, можливості надання 
допомоги ізолятору в проведенні навчально-виховної ро-
боти, шляхи вирішення проблемних питань.

Протягом 2012 року персоналом установи докладено чи-
мало зусиль для покращення матеріально-побутових умов 
осіб, взятих під варту та засуджених, покращення умов 
праці персоналу установи. Про що було зазначено членами 
спостережної комісії під час відвідування об’єктів побуто-
вого та службового призначення.

Відвідувачі ознайомилися зі щотижневим меню та якіс-
тю приготування їжі для ув’язнених та засуджених. При 
установі працює власна пекарня та крамниця, яка налічує 
більше 70 найменувань товарів. Добовий раціон різнома-
нітний та відповідає нормам харчування.

 Побувала комісія і у медичній частині.  Всі особи, які при-
бувають до установи, обов’язково проходять первинний 
медичний огляд та лабораторне обстеження і флюорогра-
фію. При виявленні хворого на туберкульоз або інші інфек-
ційні та паразитарні захворювання, його негайно ізолюють 
від інших ув’язнених та призначають відповідне лікування. 

Крім цього, кожен засуджений у будь-який час має можли-
вість звернутись за допомогою до медчастини. Відмов в 
наданні медичної допомоги не було. Медична частина для 
організації лікувального процесу забезпечена необхідними 
ліками.

Члени спостережної комісії під час відвідування установи 
провели консультування засуджених з питань, що найбіль-
ше їх турбують.

Заступник начальника ізолятора продемонстрував чле-
нам спостережної комісії  навчальні класи та навчально-
виробничі майстерні, розташовані на території ізолятора. 
Адміністрації вдалося створити гідні умови проживання 
та навчання для засуджених. Є тут і  спортивний зал, і фут-
больний майданчик, кімнати готельного типу для прожи-
вання відвідувачів. Слід зазначити, що:

– матеріально-побутовий та медико-санітарний стан СІЗО 
на достатньому рівні, кількість осіб, яка знаходиться 
під слідством або чекає на вирок, менша, ніж перед-
бачено нормами для даної установи (спальних місць 
1300, перебувало на під час відвідування 818 осіб);

– навчально-виховний процес відповідає вимогам, в 
установі навчається 18 учнів (дані на час перевірки), 
сформовано 3 класи. Учителі середньої школи № 42 для 
вищеназваної категорії осіб проводять заняття за про-
грамою середньої школи. Заняття проводяться на на-
лежному рівні, учні забезпечені підручниками, довід-
ковою та художньою літературою в достатній кількості.

При підведенні підсумків виїзного засідання члени спо-
стережної комісії зазначили, що адміністрацією СІЗО забез-
печуються нормативні умови утримання осіб, взятих під 
варту та засуджених.

Виконком Тернівської районної у місті ради.
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Різне

Оголошення. 

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» 
повідомляють,  що для проведення ремонтних робіт в період з 21.01.2013р. 
по 25.01.2013 р.   можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відключення ел. 
енергії на вулицях:

Бальзака, 2, 4, 10, 3, 5;  пров. Аджарський, 1-13, 2-30;  вул. Вахтангова, 30, 32, 28а;  
пров. Труща, 2а, 6, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 7а,   Діккенса, 5-17, 26-38;  40-50, 21-29;  
вул.Хайфонська, 1-27,  2-26;  вул. Трубецького, 1-49,  12-51, 2-6,   пров. Питомий, 1-7;  
вул.Теніста, 1-43;  вул.Кадієвська, 1-39, 2-44;  пров. Заслонова, 68-126, 65, 119;  вул. 
Жмеринська, 75,  вул. Книжна,  7-27,  пр.Миру,  8-14,  вул.Каштанів,  1-21,  2-14,  Бай-
кальська,  2-38,  44-46, 33-57,  Залізорудна,  2-8,  3-11,  Олейникова,  1,  Батьківщини, 
105-129; 106-130,  Промислова, 101-125; 74-94,  Лобачевского, 53-97; 88-132,  Півден-
на, 93-109; 118-132,  Чаплигіна, 93-125; 98-132,  Ковровська, 102-128; 105-131;  Кубин-
ська, 52-70; 45; 51-69; 69-1; 72-106;  69а; 71-103,  Я.Купали 59-1; 61-1; 61-2; 63-77; 56-74;  
74-1; 76-104; 60; 79а; 79-109, 110а-162; 113-161,   Літке, 56-70; 53-63а; 63б,  122-136; 
113-129,  Малоархангельська, 14-24; 15-25,  113-155,  Петриківська, 60,  Лугова, 87-а; 
1а; 2; 3а; 5а; 11а; 15а; 17а; 47-85; 4-30; 89-121; 72-106,  Муромська, 2-36; 1-55,  Ст. біль-
шовиків, 51; 54; 56; 65; 67,  Лафарга, 2-58; 1-63; 24а; 12а; 13а; 23а,  Липецька, 1-43; 2-60; 
28а; 8а; 12а; 16а; 20а;  пер. Лікарський, 2-34;  12;  9а;  13а;  15а;  17а;  27;  15; 17; 1; 74,  
Грушевського, 22-28; 23, 25; 3; 5; 7,  Кесарева, 115-239; 98-228; 178,  Харцизька, 65--
151; 100-192; 153-197;  194-240,  Дідро, 28; 70; 27-69, 15а; 71-73; 72-74,  Дишинського, 
47-61,  Калінінградська, 14-21а,  Футбольна, 2-48; 50; 1-65,  Софіївська, 2-6; 12-34; 38; 
1-37а;  Вакуленчука, 2-42; 1-47,  Кириленка, 62-114,  Шепетівська, 68-110; 65-109; 88,  
Заньковецької, 74-108; 73-107,  Щоголева, 41-47; 32-44; 35,  Південна, 11-39а; 26-52а; 
24,  Блінова, 2-34; 1-21,  Гашека, 2-26; 30-38; 1-23; 26б; 28; 28б; 30а,  Тіпанова, 2-22; 
1-11,  Батуринська, 87,  Вінницька, 5-51; 4-64,  Бурятська, 1-19; 2-20,  Веселопільська, 
15а,  Вечірньокутська, 2-50,  Пензенська, 46,  Поля, 4-10,  Ватутіна, 2-10,  19-23,  Ста-
сова, 2,  К.Калиновського, 112-134,   Сиваський спуск,  2-22,  1-17,  Овчаренка, 1-53,  
Бакинська, 13-23, 12-22, 8-10,  Говорова, 1, 2, 3,  Ногіна, 15, 17, 19,  Героїв Бреста, 1, 2, 3,  
Бакинська, 1-6,  Комсомольська, 19-34, 20-30,  пров. Варшавський, 35-46,  вул.Юності, 
1-23, 2-22,  Місячна, 14-23,  Полєнова, 18-40, 19-35,  Евенкійська, 1-17, 2-18,  Бізе, 1-17, 
2-18,  Южина, 1-17, 2-20.

Просимо  вибачення  за викликані незручності.

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

№ 1715. 1-комн. квартиру в  
Ц.-Городском р-не (Гданцевка), тел., газ, 
вода. Тел. 067-3680966.

№ 30. Маршрутку. Тел. 067-7215757.
№ 35. Зеленый лук-перо, с доставкой 

от 5 кг. Тел. 050-4522502, 401-04-17.
№ 36. Помещение общ. пл. 69 кв.м под 

магазин, офис и др. в центре Соцгорода, 
выведенное с жилого фонда. Тел. 050-
3213250, 401-04-17.

№ 1. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, іно-
марку, «Славуту», «Таврію», мікроавтобус. 
Дорого. Тел. 50-22-74, 067-9209037.

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

№ 40. Посвідчення багатодітної сім’ї  
АЕ 015030, видане 15.02.11 р. виконко-
мом Довгинцівської районної ради на 
ім’я Довгочуб Валерії Денисівни, вважати 
недійсним.

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

№ 13. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-

85, 097-7795606. Дешево.
№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-82-63, 

067-3981097.
№ 4. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-78, 

097-2824057, Кондратьевич.
№ 29. Профессиональный ремонт, об-

служивание аудио-видеотехники, теле-
визоров, СВЧ, пылесосов, электроинстру-
мента и прочей бытовой техники. Тел. 
098-4320865, Владимир.

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

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

№ 37. Предприятие изготавливает: 
двери металлические, решетки оконные, 
ограждения из сетки (просеячно-вытяж-

ной, канилированной, 
сварной), ворота въезд-
ные и гаражные, урны, 
беседки, предметы до-
машнего интерьера; ре-
ализует заготовку из фи-
гурного металлопроката 
и литья. Изделия из МДФ: 

арки, двери любого размера и цвета. Ре-
ализует поликарбонат синий. Тел. 92-29-
98, 401-04-17, 050-3213250.

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

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУС-
НОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; ДЕТСКИЕ; 
ПРИХОЖИЕ и МНОГО ДРУГОЙ ИНТЕ-
РЕСНОЙ МЕБЕЛИ. КАЧЕСТВО ГАРАН-
ТИРУЕМ! ЗВОНИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! 
Тел. 096-8296577, 410-04-00.

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

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

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

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

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

№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 3. 
Тел. 401-26-28. Выставочный зал (более 
80 образцов). Профессиональное худо-
жественное оформление. Беспроцентная 
рассрочка. Срочные заказы от трех дней. 
Хранение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам скид-
ки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 098-
0421494.

№ 1699. Школа кроя и шитья. Сайт: 
www.liza.dp.ua

Срочно требуется на работу мастер 
(инвалид) по крою и шитью. Глубоко по-
рядочная, со стажем работы 8 лет. Ул. Туха-
чевского, 63-3. Тел. 65-34-25, 096-4973273.

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

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

№ 32. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР-КОН-
СУЛЬТАНТ. Тел. 067-1169608.

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

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

№ 22. ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУД-
НИЧЕСТВУ КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ, 
АКТИВНЫХ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ ЛЮ-
ДЕЙ. ПОСТОЯННАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ РА-
БОТА. ВАШИ СТАРАНИЯ БУДУТ ХОРО-
ШО ОПЛАЧЕНЫ. Тел. 067-1552226.

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

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

№ 39. Предприятию требуется охран-
ник. Тел. 097-75448963.
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Це комедійна історія про дві подружні пари, що опиняються в 
одному готельному номері і пробують розібратися в собі та своїх 

стосунках. Дивовижні комічні хитросплетіння приведуть героїв та 
глядачів до давно відомої істини: справді цінним у цьому житті є 

кохання і родина.
Телефони для довідок: 410-33-00, 098-7830153.

Если у Вас потеют  
окна, сквозят и плохо  
закрываются – 

обращайтесь, мы Вам помо-
жем решить эти проблемы. 
Тел.: 401-73-19, 098-3561523.

ПАТ  «ДТЕК Дніпрообленерго»  звертається  
до усіх жителів міста   Кривого Рогу!

Якщо ви помітили обірвані дроти на лініях електропередач або відчинену 
трансформаторну підстанцію, побачили роботи з демонтажу ліній електропе-
редач або обладнання трансформаторної підстанції людьми, що не є праців-
никами Дніпрообл енерго (це легко розпізнати за спецодягом), – негайно по-
відомте про це міліцію (102), МНС (101), районний виконком, міськвиконком, 
район електричних мереж (РЕМ) або диспетчерську службу Криворізьких місь-
ких електричних мереж за телефонами, які наведені нижче.

ЩОБ УНИКНУТИ СМЕРТЕЛЬНИХ ЕЛЕКТРОТРАВМ, КАТЕГОРИЧНО ЗАБО-
РОНЯЄТЬСЯ: наближатись до обірваних проводів ближче 8 метрів. Залазити на 
опори повітряних ліній електропередач, тим більше намагатись зняти електро-
провід.  Відчиняти двері та проникати в трансформаторні підстанції.  Дозволя-
ти дітям залазити на дерева, що ростуть під проводами ліній електропередач. 
Зводити будь-які будови, складати дрова, солому тощо, розпалювати багаття 
під проводами електроліній  і повітряними вводами будинків. Кидати дріт або 
будь-які інші предмети на проводи повітряних ліній електропередач. Встанов-
лювати металеві стояки для телевізійних антен поблизу ліній електропередач. 
Розташовувати ігрові майданчики, а також проводити ігри під повітряними ліні-
ями, запускати повітряних зміїв поблизу повітряних ліній та гратися біля елек-
тричних установок.

Будьте уважні – БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ!
Диспетчерська служба (Центрально-Міський, Дзержинський райони) – тел. 

92-31-19. Диспетчерська служба (Саксаганський район) – тел. 440-28-57. Дис-
петчерська служба (Жовтневий, Тернівський райони) – тел. 66-12-09.

КРИВОРІЗЬКИЙ ПРИРОД-
НИЧО-НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ
 запрошує учнів 6-х класів 
на підготовче відділення; 
учнів 7-х, 8-х та 9-х класів 

на факультети: фізико-ма-
тематичний, медичний та ма-
тематично-інформаційний.
Чекаємо на вас за адресою: вул. Ме-
лешкіна, 32а, тел. 64-12-25, пн-пт з 
9.00-17.00.

g  Анонс

g  Реклама

Светлая память

ШКОЛЬНОМУ  
Николаю Владимировичу

1.11.1952 – 7.01.2013

Скорбим. Любим. Помним.

Семья сына, сестры, родных.

g Оголошення
Запрошуємо до конкурсу!

Управління комунальної власності міста виконкому міськради запрошує суб’єктів 
господарювання усіх форм власності взяти участь у конкурсі на право укладення до-
говору оренди об’єкта комунальної власності міста:

частина покрівлі загальною площею 110,0 м2 окремо розташованої нежилої будів-
лі на пр-ті Металургів,28, балансоутримувач – КП «Криворізька друкарня»;

одноповерхова окремо розташована нежила будівля загальною площею  
17,6 м2 на вул.Коротченка,10-б, балансоутримувач – управління комунальної влас-
ності міста виконкому міської ради.

 Істотні умови конкурсу:  найбільший відсоток розміру орендної плати до 
вартості об’єкта, визначеної експертним шляхом, порівняно зі стартовим;  ефек-
тивне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до ви-
дів діяльності; належне утримання об’єкта оренди; найбільший розмір загальної 
вартості робіт з відновлення експлуатаційного стану об’єкта; створення та збере-
ження нових робочих місць; створення безпечних та нешкідливих норм експлуа-
тації об’єкта і умов праці; ужиття заходів для захисту навколишнього середовища 
з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта; своєчасне і у повно-
му обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції;  забезпечення 
страхування об’єкта оренди на весь період оренди, пожежної безпеки та його охо-
рони;  оформлення документів про сплату за землю, на якій розташований об’єкт 
оренди; без права передачі в суборенду.

 Кінцевий термін прийняття заяв та конкурсної документації – 28.01.2013 року.  
Дата, час та місце проведення конкурсу – 30.01.2013 року о 15.00, кімната 246 
виконкому міської ради (пл. Радянська, 1). Учасникам конкурсу необхідно на-
дати до конкурсної комісії заяву на участь у конкурсі, пропозиції щодо використання 
об’єкта, запечатані у конверті з написом «На конкурс», та належним чином оформ-
лену конкурсну документацію. Довідки щодо оформлення конкурсної документації 
можна отримати в управлінні комунальної власності міста виконкому міської ради 
(пл.Радянська,1, кімн. 361, 360, тел.74-49-29, 74-43-97). 

 Конкурсна комісія.

Послуги

Куплю

Продаю

Загублене
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Читайте нас на сайті:  

www.girnyk.com.ua

15.01.2013    16.01.2013

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.

15-16 січня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

g Магнітні бурі

2:00 2 2
5:00 1 1
8:00 2 2

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

Калейдоскоп

станом на 14.01.2013 р. 
(грн. за 100 од.)

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 26,42 1060,9908

УкрСиббанк
808,00 26,10 1070,00
815,90 27,20 1098,00

ПриватБанк
808,00 26,40 1070,00
816,00 27,20 1100,00

Промінвест-
банк

807,40 26,30 1074,00
815,40 27,30 1101,00

Райффайзен 
Банк Аваль

808,00 26,00 1055,00
815,00 27,40 1104,00

Форум
808,00 26,30 1060,00
816,00 27,50 1098,00

Південком-
банк

812,00 26,00 1075,00
815,00 27,00 1098,00

Укрексімбанк
809,00 26,20 1070,00
815,50 26,90 1094,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

g Курси валют

g Погода
Нетривале потепління
За даними Українського гідромет-
центру, у середу очікується хмарна 
погода, з проясненнями. Темпе-
ратура вночі до 3 градусів тепла, 
вдень до 5 градусів тепла. Вітер 
південний, 3-5 м/сек. Атмосферний 
тиск 756…765 мм рт. ст.  
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g Серпантин святкових новин

Мильнобульбашкова магія

До учнів КЗШ №5 нагрянули дивовижні візитери. 
Благодійний фонд «Пріоритет» показав неодмінну для цієї 
пори бурлескну п’єсу з типовими героями. Злі чаклуни 
викрадають бій курантів, а без оповіщення прихід наступ-
ного календаря неможливий – звісно, рятують плин часу 
добрі чарівники. Дітвора втішалась аматорською виставою 
безмежно.

Проте головна сенсація була по-
переду. Молодші школярики з по-
дивом дивилися на привітного чо-
ловіка, котрий без попередження і 
коментарів заходився розкладати 
посеред актового залу дивакува-
те причандалля. Напружена пау-
за мовчазного очікування, і при-
міщення заповнили фантастичні 
мильні бульки. Мов справжній маг, 
той гість із звичайнісіньких речей 
добував незбагненну красу. Ефе-
мерні кульки й величезні кулі, на-
роджені з них всупереч законам 
фізики  фігури мерехтіли всіма бар-
вами веселки і, здавалось, навіть 
більше того – ще не відкритими на-
укою і не названими кольорами.

Малеча то звуку не здатна була 
зронити від невимовного захва-
ту, то із вереском наввипередки 
мчала «бацати» верткі 
й водночас плавні мін-
ливі літаючі «колобки». 
Особливе задоволення 
їм приносило ткнути 
пальчиком у надуті хи-
трим пристроєм матові 
бульбашки: лопнувши, 
вони лишали по собі на-
півпрозору сизу хмарин-
ку.

У кульмінації буль-
башковий маестро про-
понував дітям опини-
тись усередині огорнутої 
довкола них супербуль-

ки. Згодом чарівник розкрив інког-
ніто, по секрету Сергій Корецький 
розповів про свій шлях до опану-
вання мильною містерією. Певні 
елементи приборкання бульбаш-
кової стихії пам’ятає з дитинства, 
дещо почерпнув зі спеціалізованих 
посібників для артистів оригіналь-
ного жанру, здебільшого ж учив-
ся в процесі виступів на публіці. 
Довго експериментував з форму-
лою мильного розчину, тому його 
секретний склад воліє зберегти від 
широкого оприлюднення.

Вельми цікавою є і сама школа 
№5, розташована, до речі, у при-
міщенні, зведеному під кінець ХІХ 
сторіччя. Зазначає вчителька Олена 
Добрянська:

– У моєму 5-му класі тільки двоє 
учнів зростають у сім’ях, де мен-

ше чотирьох дітей, в інших роди-
нах – по 5-8 чад. Схожа ситуація і 
в цілому по школі. Взагалі-то, вірно 
називають наш навчальний заклад 
по-справжньому родинним, біль-
шість викладачів здобували саме 
тут шкільну освіту, згодом свідомо 
повернулись до цих стін дипломо-
ваними педагогами. Приміром, бі-
бліотекар давно-давно закінчила 
нашу школу, тут вчилися троє її 
дітей і нині – онуки. Учительський 
колектив виступає з пропозицією 
надати школі певний статус, орі-
єнтований на централізовану під-
тримку учнів з багатодітних родин 
через створення сприятливих умов 
та навчальної бази.

g Посміхніться

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Цікавинки 
звідусіль
Інтерактивний 
пам’ятник  
Стіву Джобсу 
встановлено  
в Петербурзі

У Санкт-Петербурзі відкри-
то пам’ятник співзасновнику 
компанії Apple Стіву Джобсу. 
Пам’ятник висотою 188 санти-
метрів має вигляд смартфона 
iPhone 4.

«На «передній панелі» айфона 
розташовано сенсорний екран, на 
якому можна відкрити сайт про-
екту, прочитати біографію Джобса 
або ознайомитися з відеозаписа-
ми його виступів. На «задній па-
нелі» знаходиться QR-код, в яко-
му зашифровано посилання на 
сайт про Джобса».

Сенсорний екран пам’ятника 
зберігає працездатність при тем-
пературі до мінус тридцяти граду-
сів Цельсія. У макет айфона вбу-
дована камера. Вона фотографує 
людей, що перебувають поруч з 
пам’ятником. Він встановлений 
у дворі технопарку Національно-
го дослідницького університету 
інформаційних технологій, ме-
ханіки та оптики. Відкриття при-
урочене до шестиріччя від дня 
анонсування першого iPhone. Стів 
Джобс представив апарат 9 січня 
2007 року на виставці Macworld.

Стів Джобс помер 5 жовтня 
2011 року від онкологічного за-
хворювання.

Україна  
встановила 
різдвяний  
рекорд 

1300 літрів куті – найбільша 
порція за всю історію держави. 

У середу, 9 січня, в Україні був 
зафіксований новий різдвяний 
рекорд. Кулінарні здобутки по-
передників побили у Тернополі – 
там приготували тисячу 300 літрів 
куті. Для приготування традицій-
ної страви було використано 300 
кг пшениці і по 50 кг – меду, маку 
та горіхів. Усі продукти місцевого 
виробництва з останнього вро-
жаю. Готували кутю під відкри-
тим небом, змішуючи усі необ-
хідні інгредієнти у велетенській 
макітрі. Її вміст і зареєстрували 
у Книзі рекордів України як най-
більшу в країні кутю. Після цього 
страву роздали містянам. Нага-
даємо, під час святкування Різд-
ва у Львові городяни з’їли більше 
тонни куті.

2 13 24 25 28 36 

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
9 600 000 гривень

g Лотерея

номер розіграшу 1228 
виграшні номери 12.01.2013 

джек-пот  9 500 000

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 1 21906.00
4 153 200.00
3 2826 18.00
2 23309 6.00

З днем народження мене при-
вітали мама, тато, Білайн, 
Ощадбанк, Мейл.ру, Скайп, Гугл, 
Спорт-майстер, Аваст, мебле-
вий салон, доставка суші, Спорт-
ландія, Аптека «36,6». Я не само-
тній!

***
На останньому концерті Пе-

тросян, зневірившись, кинувся лос-
котати глядачів.

***

Потрібно стати батьком, щоб 
зрозуміти, що розряджена бата-
рейка може не тільки засмучува-
ти, але і радувати.

***
«Ми заробляємо мільярди на ду-

рощах молоді».  Apple.
***

Якщо твоє щастя залежить від 
того, як поводяться інші, то, ма-
буть, у тебе дійсно є проблеми.

***

Вот говорят, что если долго упо-
треблять какой-то один продукт, 
то он со временем надоест. 

Вопрос, что тогда с пивом не 
так?

***
– А вы знаете, чем ваш ребенок 

за гаражами занимается?
– И чем же?
– «Ну, погоди!» на четверых 

смотр ят.
– Прибью, заразу!
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