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Побачити на власні очі
З 12 березня в Кривому Розі з дводенним візитом пере-
бували народні депутати України – учасники виїзного 
засідання Комітету з питань екологічної політики, при-
родокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи Верховної Ради України. 

Перед початком засідання на-
родні обранці вирішили особис-
то ознайомитися з роботою про-
мислових підприємств Кривбасу 
та відвідати виробничі об’єкти. 
Адже якщо депутати від Дніпро-
петровщини, висунуті Партією 
регіонів, – Віктор Бутківський, 
Сергій Глазунов та В’ячеслав За-
дорожний – добре володіли пи-
таннями щодо стану справ, то де-
які їхні колеги були в місті руди 
та металу вперше й мали досить 

приблизне уявлення про гірни-
чо-металургійний потенціал на-
шого краю.

Огляд почався з кар’єру Пів-
денного гірничо-збагачувально-
го комбінату. Голова правління 
підприємства Костянтин Федін 
ознайомив депутатів зі специфі-
кою роботи комбінату та особли-
востями технології виробництва. 
Про екологічні аспекти діяльнос-
ті Південного ГЗК розповів ви-
конуючий обов’язки директора 

з охорони праці, промислової та 
екологічної безпеки Валерій До-
ждіков.

«Щорічно ми розробляємо 
комплексний план заходів з охо-
рони навколишнього природно-
го середовища. У 2012 році він 
передбачав виконання 41 захо-
ду, фактичні витрати склали 134 
мільйони гривень. Це дозволило 
скоротити викиди забруднюю-
чих речовин у минулому році на 
1  389 тонн. На поточний рік за-
плановано не менший рівень фі-
нансування. Зокрема, плануєть-
ся розробити проект організації 
автоматизованої системи мо-
ніторингу повітря на території 
санітарно-захисної зони комбі-

нату», – сказав Валерій Дождіков.
Учасники делегації також ді-

знались, що Південний ГЗК бере 
активну участь у реалізації Дов-
гострокової регіональної про-
грами з вирішення екологічних 
проблем Кривбасу та поліпшен-
ня стану навколишнього сере-
довища  на 2011-2022 роки, що 
була прийнята з ініціативи Віце-
прем’єр-міністра України, голо-
ви Дніпропетровської обласної 
організації Партії регіонів Олек-
сандра Вілкула. За два останні 
роки дії програми підприємство 
вже витратило 91,5 мільйона 
гривень при плані 69,4 мільйона. 
Всього комбінат планує витрати-
ти 345 мільйонів гривень.

Робочий візит

Плани та перспективи

Швидкісним – з вокзалу на ПівдГЗК
Минулорічний досвід засвідчив – у подо-

вженні швидкісного трамвая до прохідної ме-
талургійного комбінату є свої переваги. 

Тому нинішнього року триватимуть необ-
хідні роботи з подовження маршрутів швид-
кісного трамвая аж до Південного ГЗК. Як і в 
попередньому випадку, цей трамвай ходитиме 
по лініях звичайного трамвая. Тим самим зна-
чно спроститься проїзд працівників багатьох 
промислових підприємств зі спальних житло-
масивів до робочого місця.

Нині проводяться необхідні підготовчі обсяги з впорядкуван-
ня проектної документації, а безпосередні роботи на мережах 
розпочнуться трохи пізніше, коли потеплішає. У подальших пла-
нах транспортників – за підтримки міста провести лінії швид-

кісного трамвая таким чином, аби вони покрили практично все 
місто і на вокзал Кривий Ріг-Головний можна було дістатися 
безпосередньо з проспекту Південного без зайвих пересадок. 
Щоправда, це плани вже на перспективу.

Е. МІСЦЕВИЙ

Пряма  
лінія «ЧГ»
Споживач 
завжди правий
У середу, 
20 березня,
на прямому  
зв’язку  
з читачами  
буде
начальник 
відділу з 
питань 
захисту прав споживачів 
апарату міськради і 
виконкому 
Ніна Валеріївна Савенко.

Щороку 15 березня відзнача-
ється Всесвітній день захисту прав 
споживачів. З цієї нагоди наступна 
пряма лінія «ЧГ» буде присвячена 
захисту прав споживачів товарів і 
замовників послуг.

Запрошуємо до розмови, яка 
відбудеться у середу, 20 березня, 
з 11 до 12 години за редакційним 
телефоном 92-77-90.

Поетичний марафон

Безперервна 
поезія

До уваги поціновувачів красно-
го слова! У суботу, 6 квітня, о 16.00 
в культурно-громадському центрі 
«Шеlter+» (р-н 44-го кварталу, вул. 
Армавірська, 28) відбудеться без-
прецедентна мистецька подія – по-
етичний марафон «Три покоління». 
Свої найкращі вірші в режимі «нон-
стоп» читатимуть три покоління най-
яскравіших криворізьких поетів.

Покоління «старших» представ-
лятимуть давно знані в місті поети, 
які мають визнаний авторитет на 
поетичному просторі Криворіжжя. 
У ланці «середніх» свої римовані 
рядки презентуватимуть автори, 
які відносно недавно заявили про 
своє творче обдарування. А в ка-
тегорії «молодші» віршуватимуть 
автори-початківці або ж юні за ві-
ком літератори. Кожен з учасників 
марафону оцінить і проаналізує 
представлені доробки інших і змо-
же почути рецензії на власні твори 
від колег по літературному цеху.

Тетяна ДРЄЄВА

Офіційно

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗВІТ  
ПРО ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» викон-
комом Криворізької міської ради прийнято рішення від 13.03.2013 №86. 

Даним рішенням затверджено звіт про періодичне відстеження ре-
зультативності дії регуляторного акта – рішення виконкому міськради від 
26.11.2008 №821 «Про встановлення тарифів на послуги водопостачання 
та водовідведення у м. Кривому Розі».

Оцінюючи результати реалізації регуляторного акта та ступінь досяг-
нення ним визначених цілей, зокрема, відзначено, що він є актуальним 
для стабільного забезпечення споживачів міста життєво необхідними 
послугами з водопостачання, водовідведення, поліпшення якості послуг, 
забезпечення сталої роботи державного промислового підприємства 
«Кривбаспромводопостачання» та комунального підприємства «Кривбас-
водоканал». 

Управлінню економіки виконкому міської ради доручено продовжити 
виконання заходів щодо здійснення періодичного відстеження результа-
тивності дії вищезазначеного регуляторного акта.

Звіт про періодичне відстеження результативності дії регуляторного 
акта – рішення виконкому міськради від 26.11.2008 №821 оприлюд-
нено на офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет  
(www.kryvyirih.dp.ua).

Управління економіки виконкому міської ради
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Робочий візит

Побачити на власні очі
Закінчення. Початок на 1 стор.

Високоповажні гості були вражені масштаб-
ністю побаченого. Після традиційного колектив-
ного фото на пам’ять, зробленого на борті кар’єру, 
делегація відправилась на територію ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг», де планувалось відвідати 
агломераційну фабрику, конвертерний та марте-
нівський цехи. Проте адміністрація підприєм-
ства показала високим гостям будівлю оновле-
ної першої теплоелектроцентралі та відділення 
безперервного розливання сталі конвертерного 
цеху. В останньому, після обов’язкового одягання 
спеціальних курток, захисних касок та окулярів, 
члени делегації спостерігали за роботою маши-
ни безперервного лиття заготовок. Власне будів-
ництво машини було одним із ключових інвес-
тиційних проектів згідно з угодою про купівлю 
підприємства у держави.

Зміни в плані відвідування гірничо-мета-
лургійного комбінату були викликані тим, що 
керівництво підприємства виявило бажання 
поспілкуватися з народними депутатами перед 
початком виїзного засідання. Гостям показали 
частину експозиції музею «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг», після чого до них звернувся відомий 
своєю непублічністю генеральний директор 
Артем Поляков.

«Напевно, це закономірно, що після відві-
дування Чорнобильської АЕС друге виїзне засі-
дання Комітету з питань екології відбувається в 

Кривому Розі, – сказав Артем Поляков. – Я дуже 
сподіваюсь, що наші зусилля з виконання інвес-
тиційної програми, екологічної програми будуть 
гідно оцінені. У нашого підприємства зараз важ-
кий економічний момент, як і в усього гірничо-
металургійного комплексу України. Я не дуже 
давно керую ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
але за цей час можу сказати, що ціни на прокат 
впали приблизно на 70 доларів за тонну й ми 
втратили кілька сотень мільйонів доларів у 2012 
році. Фінансовий результат нашої діяльності за 
2012 рік – це збиток близько 3 мільярдів гри-
вень, про що дуже скоро вийде прес-реліз.

Ми сподіваємось на конструктивний діалог з 

владою. Економічна ситуація в промисловості, 
принаймні в нашому випадку, дуже важка, отже, 
часу та коштів на непорозуміння в нас просто 
немає».

  Далі слово «надали» мультимедійним тех-
нологіям – підприємство підготувало спеціаль-
ний відеофільм, присвячений власним еколо-
гічним здобуткам. У порівнянні з «докризовим» 
2007 роком у минулому році екологічні показ-
ники було покращено: викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу знизились на 34%, – гово-
рилось у фільмі. З 2005 по 2012 роки загальні 
витрати на природоохоронні заходи склали 2 
мільярди 566 мільйонів гривень. Йшлось і про 

інші заходи, що вживає найбільший забрудню-
вач довкілля міста для покращення екологічної 
ситуації.

Зовсім скоро гості Кривого Рогу отримали 
можливість подивитись дещо інше кіно – їх 
запросили в унікальну 3D-відеогалерею істо-
рико-краєзнавчого музею для перегляду філь-
му про наше місто. Депутати отримали яскраві 
враження та не стримували почуттів.

Матеріали щодо виїзного засідання комітету 
Верховної Ради України читайте в наступному 
номері «ЧГ».

Андрій МІХЕЙЧЕНКО.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Шановні працівники  
житлово-комунальної  
галузі! Прийміть  
найщиріші вітання  
з професійним святом!

Своєю щоденною справою 
ви забезпечуєте тепло і 
комфорт в оселях людей. Ви 
працюєте за будь-якої погоди, 
відновлюючи системи жит-
тєзабезпечення населених 
пунктів. Ваша самовідданість 
і наполегливість викликають 
глибоку повагу.

Майбутнє галузі – за до-
свідченими та професійними 
кадрами. Адже підвищення 
якості комунальних послуг 
– одне з ключових завдань 
влади, яке поставив Прези-
дент України Віктор Янукович. 

Держава докладатиме всіх зусиль для зростання 
престижу професії комунальника.

Бажаємо вам здоров’я, міцності та життєвої 
наснаги!

З повагою
Віце-прем’єр-міністр України   

Олександр ВІЛКУЛ
Міністр регіонального розвитку, будівни-

цтва та житлово-комунального господарства 
України  Геннадій ТЕМНИК

Шановні працівники 
житлово-комунального 
господарства та 
побутового обслуговування 
населення! Прийміть щирі 
вітання з нагоди вашого 
професійного свята.

У вас тяжка, але дуже по-
трібна людям і місту професія, 
яка потребує постійної на-
пруги, самовіддачі та відпо-
відальності. Своєю невтомною 
працею ви створюєте належні 
та комфортні побутові умови 
для всіх жителів Криворіжжя, 

сприяєте забезпеченню затишку і тепла в наших 
домівках, робите наше місто чистим, охайним та 
благоустроєним.

Дякую вам за щоденну відповідальну та 
високопрофесійну працю. Бажаю вам і вашим 
родинам міцного здоров’я, щастя, добробуту, 
миру й злагоди, професійних успіхів та нових 
трудових здобутків на благо нашого міста.

Народний депутат України  
Юрій ЛЮБОНЕНКО

Вітання До Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

Послуг – на мільярд
Зранку прокинувся в теплій оселі – світло ввімкнув, 
гарячу або холодну воду відкрив, чайник поставив на 
газову плиту. І все нормально, так і має бути, і так є. 
Тільки далеко не в усіх і далеко не в кожному місті. 

Про це згадав народний 
депутат України, Почесний 
громадянин міста Кривого 
Рогу Юрій Любоненко, віта-
ючи кращих із кращих кому-
нальників та побутовиків під 
час урочистостей з нагоди їх-
нього професійного свята, що 
відбулися минулого четверга 
в Палаці культури імені Арте-
ма. Саме ж професійне свято 
відзначалося минулої неділі, 
17 березня.

– У вас дуже потрібна, але 
не завжди вдячна робота, – за-
значив Ю. Любоненко. – При-
йміть не тільки мої вітан-
ня з професійним святом, а й 
моїх колег по цеху – присут-
нього тут Костянтина Павло-
ва, незмінного впродовж ба-
гатьох років комунальника 
В’ячеслава Задорожного, а та-

кож від Віце-прем’єр-міністра 
України Олександра Вілкула 
та профільного міністра Ген-
надія Темника. Це все наші 
земляки, які про Кривий Ріг 
ніколи не забудуть і зроблять 
усе можливе, аби допомогти 
розвиватися рідному місту.

– Нині в галузі задіяно 
близько 12 тисяч городян, 
– сказав у своєму привітан-
ні заступник міського голо-
ви Григорій Вербицький. – 
Вони використовують сучас-
ні технології, які дозволяють 
на дуже високому рівні нада-
вати послуги. Причому їх об-
сяг з року в рік зростає й зараз 
житлово-комунальна галузь 
міста надає послуг на майже 
мільярд гривень на рік. Це до-
волі суттєвий показник, який 
бажаю всім нам не тільки збе-

регти, а й значно примножи-
ти. Зі святом, шановні колеги, 
нехай у ваших оселях завжди 
будуть успіх, наснага та бла-
гополуччя.

Заступник міського голо-
ви виконав приємну місію та 
вручив нагороди обласного та 
міського рівня. Зокрема, гра-
мотою Дніпропетровської об-

ласної ради була нагородже-
на начальник виробничо-тех-
нічного відділу КП «ЖЕО №8» 
Поліна Пасєчна, а нагрудні 
знаки «За заслуги перед міс-
том» ІІІ ступеня отримали на-
чальник відділу благоустрою 
УБЖП виконкому міськра-
ди Марина Гринько, дирек-
тор КП «Парковка та рекла-
ма» Олександр Зубенко, ви-
конроб ТзОВ «Весташляхбуд» 
Ганна Самарчук. Низка інших 
працівників отримала Почес-
ні грамоти та грамоти викон-
кому міськради.

Теплі слова привітань пе-
ремежовувалися виступами 
кращих творчих колективів 
Палацу культури.

Е. МІСЦЕВИЙ. 
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Перспектива

«Урядом буде розпочато масштабну програму модернізації 
житлово-комунального господарства» – Олександр Вілкул

Віце-прем’єр-міністр України Олександр 
Вілкул привітав працівників житлово-кому-
нального господарства і побутового обслу-
говування населення України з професійним 
святом під час урочистостей, які відбулися в 
Національному палаці мистецтв «Україна».

Звертаючись до працівників галузі, Олександр 
Вілкул сказав: «Урядом розроблено комплекс за-
ходів для підвищення якості комунальних послуг 
і умов праці працівників галузі. Буде розпочато 

масштабну програму модернізації централізо-
ваних систем тепло– і водопостачання та водо-
відведення, обладнання будинків сучасними 
приладами обліку; капітального ремонту ліфтів. 
Особлива увага приділятиметься благоустрою 
міст  та районів. Передбачена модернізація ко-
мунальної техніки».

Найбільш ефективним власником житлово-
го будинку може бути тільки сам мешканець. І 
держава стимулюватиме створення товариств 

співвласників багатоквартирних будинків. Це 
створить можливості для підвищення якості 
послуг населенню і розвитку компаній, що на-
дають послуги ЖКГ.

Віце-прем’єр-міністр України також зазна-
чив, що у наданні побутових послуг населенню 
буде продовжено процес підвищення якості 
обслуговування та спектру послуг. «Сервіс стає 
потужною індустрією з великим потенціалом 
розвитку», – сказав він.
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Проблема

Чому на залізорудному комбінаті  
найнесприятливіші умови для праці?
У техногенно насиченому Кривбасі питання охорони праці 
завжди було і буде на контролі у міської влади. На цьому 
наголосив секретар міськради Сергій Маляренко, який вів 
засідання міськвиконкому, де, разом з низкою інших, роз-
глядалося питання «Про стан виробничого травматизму та 
професійних захворювань на підприємствах міста».

 – Де б людина не працювала, 
ми маємо гарантовано створити 
всі умови для її безпечної роботи, 
– сказав, звертаючись до запро-
шених на засідання керівників 
промпідприємств, Сергій Васи-
льович. – Це державна політика в 
галузі охорони праці. І саме тому 
в місті давно запроваджено чіт-
ку систему роботи з відстеження 
дотримання підприємствами, 
установами та організаціями за-
конодавства України.

 Розгорнуту доповідь з означе-
ного питання зробила начальник 
управління праці та соціального 
захисту населення виконкому 
міської ради Інеса Благун.

 – Проведений аналіз показав, 
що з 2007 до 2011 року на під-
приємствах міста спостерігалося 
зниження загального рівня ви-
робничого травматизму на 55,5 
відсотка – з 476 нещасних випад-
ків до 212 відповідно, – сказала, 
зокрема, вона. – Щорічне зни-

ження становило, в середньо-
му, 11 відсотків. Щодо випадків 
виробничого травматизму, які 
сталися на підприємствах міста 
в 2012 році, то тут картина така: 
загальний рівень виробничого 
травматизму порівняно з 2011 
роком збільшився на 13,7 від-
сотка, або на 29 випадків, – 241 
випадок проти 212. А рівень ви-
робничого травматизму зі смер-
тельним наслідком збільшився 
майже на 23 відсотки. У 2012 році 
загинуло 16 працівників проти 
13 осіб у 2011-му.

 Найбільша кількість випадків 
виробничого травматизму заре-
єстрована в публічних акціонер-
них товариствах «Криворізький 
залізорудний комбінат», «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг», «ЄВРАЗ 
Суха Балка», «Північний гірни-
чо-збагачувальний комбінат», 
відкрите акціонерне товариство 
«Південний гірничо-збагачу-
вальний комбінат». А також на 

підприємствах будівельної галузі 
та з надання ремонтно-монтаж-
них послуг – публічне акціонерне 
товариство «Криворіжіндустр-
буд», товариства з обмеженою 
відповідальністю «Криворіж-
шахтобуд», «Промспецбуд» та в 
закладах освіти і науки.

 Інеса Благун звернула увагу 
на те, що головними причинами 
виробничого травматизму стали 
невиконання вимог інструкцій 
з охорони праці, незадовіль-
ний технічний стан виробничих 
об’єктів, засобів виробництва, 
території.

Основними факторами трав-
мування є падіння потерпілого, 
у тому числі під час пересування, 
з висоти – 39 відсотків, падіння, 
обрушення, обвалення предме-
тів, матеріалів, породи – 20 від-
сотків, дія предметів та деталей, 
що рухаються, розлітаються, 
обертаються, – 19 відсот ків.

 З метою зниження рівня ви-
робничого травматизму, по-
ліпшення стану безпеки, гігієни 
праці та виробничого середови-
ща на підприємствах міста, було 
розроблено і затверджено відпо-
відні заходи, на виконання яких 
протягом 2012 року перевірено з 

питань додержання вимог чин-
ного законодавства України з 
охорони праці 353 підприємства.

Результати кричущі – виявле-
но 1950 порушень та недоліків! 
У зв’язку з цим складено відпо-
відні акти, зазначено терміни 
їх усунення, надано понад 2000 
методичних рекомендацій та 
консультацій щодо розробки, 
оформлення й ведення доку-
ментації з охорони праці та ін-
ших питань. Але що втішає, на 
сьогодні майже 92 відсотки по-
рушень і недоліків усунено.

 Говорилося на засіданні і про 
стан профзахворювань у місті, 
основними причинами виник-
нення яких є пил – 49 відсотків, 
фізичні навантаження – 23 від-
сотки, вібрація – 9 відсотків і 
шум – 8 відсотків. Серед під-
приємств металургійного та 
гірничо-збагачувального комп-
лексів, де умови виробничого 
середовища несприятливі для 
працівників, уже названі вище 
«лідери» – «Криворізький залі-
зорудний комбінат» – 121 випа-
док, або 38,9 відсотка від загаль-
ної кількості, «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» – 46, або 14,8 від-
сотка, «Північний гірничо-зба-

гачувальний комбінат» – 35, або 
11,3 відсотка, «ЄВРАЗ Суха Бал-
ка» – 32, або 10,3 відсотка.

 Завдяки вжитим заходам, ви-
вільнено зі шкідливих та небез-
печних умов праці 243 праців-
ники, покращено умови праці 
28482 робітникам, санітарно-гі-
гієнічні умови – 18426.

 Слушні пропозиції щодо по-
ліпшення стану виробничого 
травматизму та профзахворю-
ваності прозвучали від члена 
міськвиконкому Миколи Іщенка, 
начальника Криворізького гір-
ничопромислового територіаль-
ного управління Держгірпром-
нагляду Олега Чередниченка, 
керівника відділення виконав-
чої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних ви-
падків на виробництві та проф-
захворювань у Кривому Розі Ста-
ніслава Кіковки та інших.

 З цього проблемного питан-
ня міськвиконком прийняв рі-
шення, поклавши контроль за 
його виконанням на заступника 
міського голови Костянтина Бє-
лікова.

 На засіданні розглянуто й 
інші питання.

 Микола КРАМАРЕНКО

Справи комунальні 

Чистота для міста
Минула зима по собі лишила 

чимало бруду, тож люди на своїх 
земельних ділянках уже наводять 
лад, готуючи місцину до наступної 
посадки городини та квітів. Але не 
тільки в садибах, а повсюдно по-
трібно навести лад, підготувавши 
місто до численних весняних свят, 
як і годиться справним господа-
рям. На це націлює городян роз-
порядження в.о. міського голови 
С. Маляренка «Про проведення за-
ходів щодо забезпечення чистоти 
та порядку в м. Кривому Розі». 

Цим документом виконкомам ра-
йонних у місті рад регламентовано 
забезпечити заходи щодо наведення 
чистоти і порядку в місті, щотижневі 
заходи в межах акції «Чистий четвер», 
а також провести 20 квітня суботник з 
благоустрою до Дня довкілля. У рамках 
проведення означених заходів мають 
бути впорядковані та приведені в на-
лежний санітарний стан житлові будин-
ки та прибудинкові території, дитячі й 
спортивні майданчики, інші об’єкти 
масового перебування людей. Також 
мають бути демонтовані рекламні кон-
струкції, що встановлені з порушенням 
вимог чинного законодавства, а ще – 
ліквідовані оголошення в непередба-
чених для їхнього розміщення місцях. 
Виконкомам райрад доручено виявити 
та ліквідувати стихійні сміттєзвалища, 
провести ремонт і встановлення малих 
архітектурних форм, здійснити впоряд-
кування та благоустрій кладовищ, брат-
ських могил, меморіальних комплексів 
тощо.

Для більш ефективної роботи на 
благо міста повинно бути проведено 

закріплення прилеглих територій з 
метою їх приведення в належний сані-
тарний стан за підприємствами, органі-
заціями та установами. А оскільки самі 
комунальники фізично не встигнуть ви-
конати всі необхідні обсяги, то перед-
бачається залучення до опоряджуваль-
них заходів працівників підприємств, 
установ та громадських організацій, 
учнівської та студентської молоді. Про-
фільні управління та відділи виконко-
му міськради мають забезпечити про-
ведення заходів з упорядкування та 
благоустрою територій, прилеглих до 
об’єктів бізнесу, загальноосвітніх на-
вчальних, лікувально-профілактичних 
закладів, установ соціального обслуго-
вування, культури і спорту. 

Важливо, аби цю ініціативу під-
тримали й звичайні люди та прибрали 
навколо свого двору або під’їзду, само-
тужки чи й разом із сусідами полаго-
дили лавку, скопали грядку, посадили 
квіточки на ній, які радуватимуть око. 
Бо це наше місто, нам у ньому й жити. І 
як потрудимось зараз, так потім красою 
нам і віддячиться. 

Е. МІСЦЕВИЙ

Ре
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У компетенції влади

Як вивести на світло тих,  
хто в «тіні» працює?
 У виконкомі Саксаганської районної у місті ради відбу-
лася виїзна нарада щодо виконання делегованих повно-
важень з питань економіки, фінансів, розвитку підпри-
ємництва, дозвільно-погоджувальних процедур, захисту 
прав споживачів. 

Провів зібрання заступник 
міського голови Олександр 
Світличний разом із головою 
Саксаганської райради Валері-
єм Беззубченком.

 – Саксаганський район ра-
зом із Дзержинським та Цен-
трально-Міським посідають у 
Кривому Розі передові місця 
щодо зосередження суб’єктів 
малого та середнього бізнесу, – 
сказала у своєму аналітичному 
виступі начальник управління 
розвитку підприємництва ви-
конкому міськради Ірина Риж-
кова. – Однак за показниками 
легалізованих працівників у 
2012 році район посів лише 
четверте місце, вивівши з «ті-
ньового бізнесу» всього 25 на-
йманих працівників. Це надто 
мало. А якщо врахувати, що з 
цієї кількості узаконено працю 
всього 15-ти, то зрозуміло, що 
у відповідної робочої групи ре-
зерви в цьому плані є.

 При цьому доповідач назва-
ла всім відомі цифри – близько 
40 відсотків бізнесу в Україні 

нині знаходиться в «тіні». «Га-
даю, що і в Саксаганському ра-
йоні така ж ситуація, а отже, ми 
просто зобов’язані працювати 
ефективніше задля наповнення 
міської і районної скарбниць 
значно більшими грошима», – 
наголосила вона.

 Олександр Світличний за-
кликав працівників Саксаган-
ського райвідділу міліції вести 
безкомпромісну боротьбу зі 
стихійною торгівлею. А керівни-
ків ринків – працевлаштовувати 
людей, котрі торгують продукта-
ми харчування із землі.

На ці слова одна пані 
– директор ринку від-
булася відмовкою: «А 
люди не йдуть до нас 
працювати». Звісно, 
не йдуть, подумалося. 
Бо ви з ними зовсім не 
працюєте, не шукаєте 
прийнятних умов.

Ще одна болюча 
проблема для району 
– невчасні розрахунки 
населення за спожиті 

комунальні послуги та енерго-
носії. Борги ростуть на сотні ти-
сяч, мільйони. Утім, Валерій Без-
зубченко не втрачає оптимізму: 
«Після відключення тепла, жи-
телі району будуть продовжува-
ти розраховуватися з боргами, 
і таким чином борги будуть у 
весняні та літні місяці гаситися».

 На нараді розглянуто й інші 
актуальні питання. 

Минулої п’ят ниці подібна 
нарада була проведена в Жов-
тневому районі.

Микола КРАМАРЕНКО. 
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Ірина Рижкова:
«У цілому, побажання 
до керівництва району – 
проводити дану роботу 
більш цілеспрямовано»
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«Чтобы не было войны,  
еду к теще на блины»
У п’ятницю норовливий, заблукалий у порах року лютневий вітер відчайдушно 
пробував окутати березень крижаним подихом. Аби не дати йому розгулятися, 
довкола храму великомучениці Тетяни розгорнулося зняття повноважень із 
зими. Принаймні, символічне святкування вступу весни в календарно-конститу-
ційні права супроводжувалося стародавнім обрядом Масляної.

Архієпископ Криворізький 
і Нікопольський Єфрем на ко-
роткому молебні звернувся до 
пастви:

– Невипадково здавна наші 
благочестиві предки відзначали 
Масляну. Євангеліє повчає, що 
Господь на Страшному суді запи-
тає в людей, чи нагодували вони 

нужденних, напоїли спраглих, чи 
поділилися прихистком із подо-
рожуючими, відвідали немічних, 
полегшили участь перебуваючих 
у неволі. Перед Великим постом, 
духовною весною, свята Мати-
Церква особливо закликає своїх 
вірних чад творити добро, зміц-
нювати любов до ближніх, ці-

нувати братерство, не цуратися 
жертовності.

Отроки з хору недільної шко-
ли Різдва Пресвятої Богородиці 
дали невеликий концерт з укра-
їнських та російських народних 
пісень – рефрен, винесений у за-
головок, колоритно поєднувався 
із бадьорим козацьким похід-

ним маршем «Із си-
ром пироги». Члени 
молодіжного право-
славного братства по-
дбали про неодмінне 
кулінарне наповнення 
свята. На щедрих під-
носах звабливо паші-
ли рум’яними боками 
гори млинців. Аромат-
ним димом наповню-
вав церковний двір 
справжній самовар на 
дровах. Скуштували 
частування секретар 

міської ради Сергій Маляренко та 
народний депутат України Юрій 
Любоненко.

Владика Єфрем особисто при-
гостив млинцями кожного при-
сутнього на святі та закликав за-
молювати гріхи перед ближніми 
на Прощеній неділі, приборкати 
тілесні й духовні спокуси, щоби з 
гідністю прийняти таїнства спо-
віді й причастя Святих Христо-
вих дарів.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА 

Обрії мистецтва

Шедеври Третьяковської галереї завітали до Кривого Рогу
Унікальний сюрприз приготував 

для криворіжців міський істори-
ко-краєзнавчий музей. Днями там 
відкрилася виставка репродукцій 
картин 25 видатних російських 
художників-живописців ХV-ХІХ 
століть: Віктора Васнецова, Івана 
Шишкіна, Івана Крамського, Ісаака 
Левітана, Іллі Репіна, Кузьми Петро-
ва-Водкіна, Миколи Реріха, Карла 
Брюллова, Михайла Врубеля, Архи-
па Куїнджі, Василя Перова, Олексія 
Саврасова, Феофана Грека, Симона 
Ушакова.

До Кривого Рогу привезли 30 
хрестоматійних полотен, написа-
них в історичному та міфологічному 
жанрах, зразки сакрального живо-

пису та іконографії, а також пейзажі, 
портрети й натюрморти. Високоякісні 
репродукції картин, оригінали яких 
представлені у Третьяковській гале-
реї в Москві, виконані за допомогою 
обладнання фірми «Geidelberg», що 
імітує структуру полотна і створює 
ефект «живої картини».

– Близьке знайомство з полот-
нами класиків зображувального 
мистецтва позитивно впливає на 
свідомість людини, стимулює його 
духовну еволюцію і підсвідомо 
формує нове сприйняття навко-
лишнього середовища, естетичні 
смаки,  – переконана директор му-
зею Ірина Зінов’єва. – Ми б хотіли, 
щоб мешканці міста і, насамперед, 

юне покоління долучались до ви-
сокого культурного і духовного 
спадку слов’янських народів, до 
споглядання прекрасного, яскраво 
втіленого в живописі великих май-
стрів пензля.

Виставка організована завдяки 
творчій співпраці криворізького му-
зею з Культурно-виставковим цен-
тром «Радуга» міста Вознесенська. 
Вона працюватиме щодня з 10.00 
до 17.00, окрім п’ятниці. Насолоди-

тись шедеврами можна буде про-
тягом кількох місяців, до червня 
цього року. У червні-липні експози-
ція продовжить свою роботу в Тер-
нівській філії музею.

Тетяна ДРЄЄВА

Барви весни
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 У В А Г А !
На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення виконкому міської ради «Про затвердження Порядку компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб’єктам господарювання) вартості послуг, що надані 

безкоштовно, зі зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів та організацій» і аналіз його регуляторного впливу на розвиток територіальної громади та бізнес-середовища. Пропозиції 
і зауваження до нього будуть прийматися від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ, консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної політики по 19 квітня управлінням праці та соціального за-
хисту населення виконкому міської ради (розробник проекту) за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, 36б, каб. № 203, тел. 74-73-52, на електронні адреси виконкому міської ради: radakr@ukrpost.ua, kg.upszn@gmail.com 
в мережі Інтернет та управлінням розвитку підприємництва виконкому міськради за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, каб. № 510, т. 74-12-03.

Виконавчий комітет
Криворізької міської ради

Дніпропетровська область

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про затвердження Порядку компенсаційних виплат власникам автостоянок 

(суб’єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі 
зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних пред-

ставників інвалідів та організацій
З метою впровадження механізму надання пільг власникам транспортних 

засобів: інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів та орга-
нізаціям, здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб’єктам 
господарювання) вартості послуг із зберігання автотранспорту користувачів, що 
надані безкоштовно; відповідно до ст. 30 Закону України «Про основи соціаль-
ної захищеності інвалідів в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 №585 «Про затвердження Порядку надання пільг інвалідам, членам 
їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, 
установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціаль-
ного захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних 
засобів», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконком міської ради вирішив:

 1. Затвердити Порядок компенсаційних виплат власникам автостоянок 
(суб’єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі збері-
гання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників 
інвалідів та організацій (додається).

2. Власникам автостоянок (суб’єктам господарювання), якими згідно з Поряд-
ком компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб’єктам господарюван-
ня) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспортних засо-
бів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів та організацій 
і відповідними рішеннями виконкомів районних у місті рад виділено місця для 
безоплатного зберігання транспортних засобів користувачів, дотримуватися 
вимог рішення.

3. Виконкомам районних у місті рад (Терьохін В.П., Коритнік В.В., Беззубчен-
ко В.В., Колесник І.В., Степанюк С.Д., Салтовська І.П., Рижков Є.В.):

3.1 проводити фінансування видатків на здійснення компенсаційних виплат 
коштом районних у місті бюджетів;

 3.2 проводити моніторинг отримання користувачами послуг з безкоштовно-
го зберігання автотранспорту на спеціально виділених на автостоянках місцях. 
Інформацію направляти до виконкому міської ради щоквартально, до 1 числа 
місяця, наступного за звітним періодом;

3.3 забезпечити звітування власників автостоянок (суб’єктів господарюван-
ня) перед головним розпорядником бюджетних коштів про надання користу-
вачам послуг з безкоштовного зберігання автотранспорту на автостоянках у 
спеціально виділених місцях відповідно до Порядку.

4. Управлінням розвитку підприємництва, праці та соціального захисту на-
селення виконкому міської ради, відділу преси та інформації апарату міської 
ради і виконкому (Рижкова І.О., Благун І.М., Косяк Н.М.) інформувати населення 
міста про зміст рішення у визначений чинним законодавством України термін.

5. Управлінню праці та соціального захисту населення виконкому міської 
ради забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного 
та періодичного відстежень результативності дії рішення відповідно через 
шість місяців, рік та кожні наступні три роки. Звіт оприлюднювати в Криворізь-
кій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті 
виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет у терміни, визначені 
чинним законодавством України.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Бєлікова К.А.

Додаток до проекту рішення виконкому міської ради
Порядок компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб’єктам господа-
рювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспорт-
них засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів та 

організацій
1. Порядок компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб’єктам госпо-

дарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспорт-
них засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів та ор-
ганізацій (надалі – Порядок) розроблено відповідно до Порядку надання пільг 
інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), 
підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та 
сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання 
транспортних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2011 року № 585.

2. Цей Порядок визначає механізм здійснення компенсаційних виплат влас-
никам автостоянок (суб’єктам господарювання) вартості послуг, що надані без-
оплатно, зі зберігання транспортних засобів, що належать категоріям користу-
вачів, зазначеним у п.3, які зареєстровані та проживають у місті Кривому Розі та 
на яких поширюється дія Закону України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні».

3. Право на виділення місць для безоплатного зберігання транспортних за-
собів надається:

– інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату, які є власниками тран-
спортних засобів або користуються ними за довіреністю;

– членам сімей інвалідів, яким передано право на користування автомобілем;
– законним представникам недієздатних інвалідів (дітей-інвалідів), які є 

власниками транспортних засобів, користуються ними за довіреністю або 
отримали їх безкоштовно чи на пільгових умовах згідно з діючим зако-
нодавством України та перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням 
опорно-рухового апарату;

– підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів 
та сфери соціального захисту населення, які є власниками транспортних 
засобів та перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-ру-
хового апарату (надалі – організації).

Не мають права на безоплатне зберігання транспортних засобів фізичні та 
юридичні особи, зазначені в абзацах другому – п’ятому цього пункту, що є влас-
никами гаражів, розташованих у м. Кривому Розі.

4. Компенсаційні виплати здійснюються головними розпорядниками бю-
джетних коштів – управліннями праці та соціального захисту населення викон-
комів районних у місті рад за фактично надані послуги зі зберігання транспорт-
них засобів та тарифів на послуги з їх зберігання протягом року за рахунок 
районних бюджетів у місті Кривому Розі на відповідний рік.

5. Головний розпорядник бюджетних коштів:
5.1 установлює з урахуванням потреби кількість місць для безоплатного збе-

рігання транспортних засобів користувачів на всіх автостоянках (крім автосто-
янок гаражних кооперативів), які надають послуги з безоплатного зберігання 
транспортних засобів, що належать користувачам, та готує відповідний проект 
рішення з цього питання для подальшого затвердження виконкомом районної 
у місті ради;

5.2 визначає обсяг видатків у районному бюджеті у місті Кривому Розі на 
відповідний рік, необхідний для здійснення компенсаційних виплат власникам 
автостоянок (суб’єктам господарювання), на яких облаштовано, згідно з норма-
ми, визначеними чинним законодавством, й виділено місця для безоплатного 
зберігання транспортних засобів користувачів, сума яких обчислюється з ураху-
ванням їх кількості, фактичного часу зберігання транспортних засобів на авто-
стоянці та тарифів протягом року;

5.3 укладає договори про надання послуг користувачам щодо безоплатного 
зберігання транспортних засобів з власниками автостоянок (суб’єктами госпо-
дарювання), за умови оформлення ними правовстановлюючих документів на 
земельні ділянки, на яких облаштовано й виділено згідно з відповідними рі-
шеннями виконкому районної у місті ради місця;

5.4 приймає від користувачів документи, зазначені в пункті 6 Порядку. Реє-
струє, перевіряє достовірність відомостей, зазначених у поданих документах, 
відповідно до чинного законодавства України;

5.5 подає до виконкому районної у місті ради в двотижневий строк з дати 
надходження від користувачів усіх належним чином оформлених, обумовлених 
цим Порядком документів, інформацію про наявність підстав для безоплатно-
го зберігання транспортних засобів на автостоянках та готує проект рішення 
виконкому районної у місті ради стосовно надання користувачам направлень 
(додаток), адресованих власникам автостоянок (суб’єктам господарювання) з 
метою виділення місць для безоплатного зберігання транспортних засобів, з 
подальшим затвердженням проекту в установленому порядку. У разі виник-
нення необхідності в користувача протягом року змінити місце зберігання 
транспортного засобу на автостоянці, уносить відповідні зміни до рішення ви-
конкому районної у місті ради;

5.6 приймає акт наданих послут, підписаний власником автостоянки 
(суб’єктом господарювання) та користувачем, якому надаються послуги з без-
оплатного зберігання транспортних засобів;

5.7 подає заявки до фінансового відділу виконкому районної у місті ради 
щодо фінансування видатків для здійснення компенсаційних виплат;

5.8 проводить щомісячно, після надання акту наданих послуг та рахунку-
фактури, компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб’єктам господа-
рювання) через банківські установи міста відповідно до укладених договорів;

5.9 забезпечує результативне й цільове використання бюджетних коштів, 
організовує та проводить у межах своїх повноважень перевірки одержувачів 
зазначених компенсаційних виплат щодо фактичного надання послуг користу-
вачам із зберігання транспортних засобів відповідно до укладеного договору;

5.10 одержує щомісячно звіт від одержувачів зазначених компенсаційних 
виплат щодо фактичного надання ними користувачам послуг із зберігання 
транспортних засобів відповідно до укладеного договору.

6. Для отримання права на користування місцями для безоплатного збе-
рігання транспортних засобів користувачами подаються до головного розпо-
рядника коштів за місцем реєстрації місця проживання (для організацій – за 
місцем їх державної реєстрації):

6.1. Інвалідами, членами їх сімей, законними представниками інвалідів (ді-
тей-інвалідів):

6.1.1 заява із зазначенням місця розташування автостоянки, на якій заявник 
виявив намір отримати місце для безоплатного зберігання транспортного за-
собу;

6.1.2 паспорт інваліда, члена його сім’ї або законного представника;
6.1.3 довідка МСЕК про інвалідність у зв’язку з ураженням опорно-рухового 

апарату;
6.1.4 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
6.1.5 посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної 

категорії;
6.1.6 довіреність на керування транспортним засобом (за наявності);
6.1.7 свідоцтво про шлюб, народження, усиновлення, документів про опіку 

або піклування, рішення суду та інші документи, що підтверджують взаємні 
права та обов’язки (для членів сімей та законних представників інвалідів, ді-
тей-інвалідів).

Документи, зазначені в підпунктах 6.1.2 – 6.1.7, подаються в оригіналі та з 
копіями.

6.2. Організаціями:
6.2.1 заява за підписом керівника, скріплена печаткою такої організації, із 

зазначенням місця розташування автостоянки, на якій заявник виявив намір 
отримати місце для безоплатного зберігання транспортного засобу;

6.2.2 копії: статуту (положення), свідоцтва про реєстрацію організації, за-
свідчені підписом керівника, скріпленим печаткою;

6.2.3 оригінали та копії: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, по-
свідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної катего-
рії, довіреності на право користування транспортним засобом;

6.2.4 інформаційна довідка про надання послуг інвалідам з ураженням опо-
рно-рухового апарату (для організації недержавної форми власності), засвідче-
на підписом керівника, що скріплена печаткою організації.

7. Власники автостоянок (суб’єкти господарювання), за умови оформлення 
ними правовстановлюючих документів на земельні ділянки:

7.1 згідно з укладеними з головним розпорядником коштів договорами 
надають користувачам, зазначеним у пункті 3 Порядку, послуги із зберігання 
транспортних засобів на місцях, виділених відповідно до потреби користувачів 
за рішеннями виконкомів районних у місті рад;

7.2 забезпечують позначення місць дорожніми знаками та відповідною роз-
міткою для зберігання на автостоянках транспортних засобів користувачів;

7.3 звітують перед головним розпорядником бюджетних коштів щодо фак-
тичного надання користувачам послуг з безоплатного зберігання транспортних 
засобів на автостоянках на спеціально виділених місцях та вартості послуг у 
термін, обумовлений договором, укладеним з головним розпорядком коштів;

7.4 надають щомісячно, до 5 числа наступного за звітним періодом, головно-
му розпоряднику коштів фінансові документи для отримання компенсаційних 
виплат (акт наданих послуг та рахунок-фактуру), сума видатків на фінансування 
яких розрахована відповідно до пункту 4 Порядку за фактично надані користу-
вачам послуги із зберігання транспортних засобів;

7.5 ведуть облікові документи, що підтверджують факт надання користува-
чам послуг, наданих безоплатно, із зберігання транспортних засобів та вартість 
послуг;

7.6 несуть відповідальність за достовірність даних стосовно фактичного на-
дання користувачам послуг, наданих безоплатно, із зберігання транспортних 
засобів та вартості послуг згідно з укладеним договором.

 8. Підставами для припинення компенсаційних виплат власникам автосто-
янок (суб’єктам господарювання) за безоплатне зберігання транспортних засо-
бів користувачів на автостоянках є смерть інваліда, члена його сім’ї, законного 
представника, відсутність підтвердження групи інвалідності (статусу–«дитина-
інвалід») при черговому огляді медико-соціальною експертною комісією (для 
дітей – лікарсько-консультативною комісією) у встановленому законодавством 
України порядку.

9. Порядок набуває чинності з 01.01.2014.

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконкому міської 
ради «Про затвердження Порядку компенсаційних виплат власникам 
автостоянок (суб’єктам господарювання) вартості послуг, що надані 

безкоштовно, зі зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, 
законних представників інвалідів та організацій»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 
державного регулювання господарських відносин, а також оцінки важливос-
ті цієї проблеми

У місті перебуває на обліку в органах праці та соціального захисту населення 
понад 4,7 тис. громадян з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, 
у тому числі 1,4 тис. осіб, які пересуваються за допомогою інвалідних колясок 
(серед них 183 дитини-колясочника).

Згідно з діючим законодавством України вищевказані громадяни, за умови 
відповідних висновків медико-соціальної експертної комісії, мають право на 
безоплатне або пільгове забезпечення автомобілями. На сьогодні в департа-
менті соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації перебуває в черзі на отримання спецавтотранспорту 457 інва-
лідів міста.

Щорічно інвалідам виділяються автомобілі за рахунок коштів державного 
бюджету, підприємств міста (упродовж останніх 5-ти років надано 104 авто-
мобіля).

Відповідно до частини п’ятої статті 30 Закону України «Про основи соціаль-
ної захищеності інвалідів в Україні» органи місцевого самоврядування забез-
печують виділення земельних ділянок інвалідам із захворюванням опорно-ру-
хового апарату під будівництво гаражів для автомобілів з ручним керуванням. 
У зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями інвалідів кошти для будів-

ництва гаражів у них відсутні, тому деякі з них змушені зберігати автомобілі на 
автостоянках з відповідною оплатою за послуги, деякі – поблизу житлових бу-
динків і в інших місцях (без забезпечення належних умов зберігання). Разом з 
тим, діючим законодавством України не передбачено виділення користувачам 
з державного та інших бюджетів коштів для будівництва гаражів.

На сьогодні в місті за інформацією управлінь праці та соціального захис-
ту населення виконкомів районних у місті рад 17 інвалідів через відсутність 
власних гаражів потребують зберігання транспортних засобів на автостоянках, 
з яких 11 осіб зберігають автомобілі на автостоянках різних форм власності.

Частиною шостою статті 30 вищевказаного Закону України, Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №585 «Про затвердження 
Порядку надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним представникам ін-
валідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, організаціям громадських 
організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне 
паркування і зберігання транспортних засобів» установлено право деяким ка-
тегоріям користувачів з числа власників транспортних засобів безоплатно їх 
зберігати (за рахунок коштів місцевих бюджетів) на всіх автостоянках незалеж-
но від форм власності, які належать суб’єктам господарювання та оберігаються 
(крім автостоянок гаражних кооперативів), а саме:

– інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату, які є власниками тран-
спортних засобів, користуються ними за довіреністю або отримали їх від-
повідно до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року №999, зі 
змінами;

– членам сімей інвалідів, яким згідно з Порядком забезпечення інвалідів 
автомобілями передано право на користування автомобілем;

– законним представникам недієздатних інвалідів (дітей-інвалідів), які є 
власниками транспортних засобів, користуються ними за довіреністю або 
отримали їх безкоштовно чи на пільгових умовах згідно з діючим зако-
нодавством України й перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням 
опорно-рухового апарату;

– організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального за-
хисту населення (підприємствам, установам), які є власниками транспорт-
них засобів і перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-
рухового апарату.

Кількість місць на автостоянках для безоплатного зберігання транспортних 
засобів установлюється за поданням відповідного органу місцевого самовря-
дування згідно з потребою користувачів, з позначенням цих місць дорожніми 
знаками та відповідною розміткою.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року 
№585 «Про затвердження Порядку надання пільг інвалідам, членам їх сімей, 
законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, 
організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту 
населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів» влас-
никам автостоянок (суб’єктам господарювання), незалежно від форм власності, 
на яких за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування виділено 
й обладнано спеціальні місця для надання користувачам безоплатно послуги 
зі зберігання транспортних засобів, передбачено здійснювати компенсаційні 
виплати за фактично надані послуги за рахунок коштів місцевих бюджетів, об-
сяг видатків на фінансування яких обчислюється з урахуванням кількості тран-
спортних засобів, фактичного часу їх зберігання на автостоянках та тарифів на 
послуги з їх зберігання протягом року.

Ураховуючи вищезазначене, виконкому міської ради необхідно забезпечи-
ти:

– упровадження в місті механізму надання власникам транспортних засобів, 
зазначеним у статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищенос-
ті інвалідів в Україні», Постанові Кабінету Міністрів України від 25 травня 
2011 року №585, послуг щодо безоплатного зберігання їх автотранспорт-
них засобів на спеціально виділених за рішеннями органу місцевого само-
врядування місцях на автостоянках та здійснення компенсаційних виплат 
власникам автостоянок (суб’єктам господарювання), за умови оформлення 
ними правовстановлюючих документів на земельні ділянки, вартості по-
слуг із зберігання автотранспорту користувачів, наданих безоплатно, за 
рахунок коштів місцевого бюджету;

– контроль за створенням власниками автостоянок (суб’єктами господарю-
вання) належних умов зі зберігання транспортних засобів користувачів на 
спеціально виділених і позначених дорожніми знаками та відповідною 
розміткою місцях згідно з діючим законодавством України;

– створення умов для отримання компенсаційних виплат власниками авто-
стоянок (суб’єктами господарювання), незалежно від форм власності, яким 
належать автостоянки, на яких, за певних умов, виділено й обладнано спе-
ціальні місця для надання користувачам послуг з безоплатного зберігання 
транспортних засобів.

Досягнення мети може бути здійснено шляхом:
 – затвердження єдиного в місті Порядку компенсаційних виплат власникам 

автостоянок (суб’єктам господарювання) вартості послуг, що надані безко-
штовно, зі зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, за-
конних представників інвалідів та організацій (надалі – Порядок);

 – забезпечення власниками автостоянок (суб’єктами господарювання) 
прозорості в наданні користувачам, категорії яких визначено діючим за-
конодавством, якісних послуг з безкоштовного зберігання транспортних 
засобів.

Вирішення цієї проблеми надасть можливість:
 – забезпечити право користувачів на безоплатне отримання послуг із збері-

гання транспортних засобів на автостоянках, передбачене діючим законо-
давством України, що, у свою чергу, дасть змогу створити для користувачів 
повноцінні умови для активної участі в суспільному житті нарівні з іншими 
громадянами;

 – підвищити зацікавленість власників автостоянок (суб’єктів господарю-
вання) у створенні належних умов для зберігання транспортних засобів 
користувачів, поліпшенні якості вищевказаних послуг;

 – сприяти подальшому розвитку мережі автостоянок, які впроваджувати-
муть сучасні методи організації роботи та нові форми обслуговування 
користувачів.

Дія регуляторного акта поширюється на власників автостоянок (суб’єктів гос-
подарювання), які відповідно до діючого законодавства України впроваджують 
на території міста діяльність з платного зберігання на автостоянках транспорт-
них засобів, за умови оформлення ними правовстановлюючих документів на 
земельні ділянки (крім автостоянок гаражних кооперативів), та якими згідно з 
рішеннями органу місцевого самоврядування виділено й спеціально облашто-
вано місця для надання послуг користувачам з безоплатного зберігання тран-
спортних засобів і які дотримуються й виконують вимоги регуляторного акта.

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за 
допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Питання надання користувачам соціальної підтримки з вищевказаного на-
прямку не може бути вирішене за допомогою ринкових механізмів та за ко-
шти власників автостоянок (суб’єктів господарювання). На законодавчому рівні 
визначено порядок виділення користувачам, за певних умов, на автостоянках 
спеціально обладнаних місць для безкоштовного зберігання транспортних за-
собів (за рахунок коштів місцевих бюджетів) та здійснення за рахунок зазна-
ченого джерела фінансування компенсаційних виплат власникам автостоянок 
(суб’єктам господарювання) вартості послуг з безоплатного зберігання авто-
транспорту користувачів. Цей порядок потребує впровадження на місцевому 
рівні.

Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме не-
гативний вплив, є:

– приватні підприємці, що впроваджують діяльність стосовно надання послуг 
із зберігання транспортних засобів;

– користувачі, які не зможуть скористатися пільгою, передбаченою діючим 
законодавством України, з безоплатного зберігання автомобілів на авто-
стоянках;

– органи місцевого самоврядування, які повинні чітко дотримуватися вимог 
чинного законодавства України.

Офіційно
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3. Обгрунтування, чому вищезазначена проблема не може бути розв’язана 
за допомогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього

На сьогодні відсутні діючі регуляторні акти органів місцевого самовряду-
вання, які б регулювали питання здійснення компенсаційних виплат власникам 
автостоянок (суб’єктам господарювання) вартості послуг з безоплатного збері-
гання автотранспортних засобів користувачів на виділених та спеціально об-
ладнаних місцях.

Ураховуючи вищевикладене, для вирішення зазначеної проблеми запропо-
новано запровадити регуляторний акт виконкому міської ради, а саме Порядок, 
упровадження якого в місті надасть змогу власникам автостоянок (суб’єктам 
господарювання) отримувати компенсаційні виплати за надані користувачам 
безоплатно послуги із зберігання автотранспортних засобів на спеціально ви-
ділених і обладнаних на автостоянках місцях, а користувачам – скористатися 
пільгою, передбаченою чинним законодавством України, з безоплатного збе-
рігання автомобілів на автостоянках за рахунок коштів місцевого бюджету. Це 
дозволить збалансувати інтереси територіальної громади, власників автостоя-
нок (суб’єктів господарювання) та органів місцевого самоврядування.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регу-
ляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та ви-
год суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого 
самоврядування внаслідок дії регуляторного акта

Прийняття зазначеного рішення дозволить забезпечити користувачам ство-
рення в місті відповідних умов для якісної життєдіяльності на рівні з іншими 
громадянами, задоволення їх соціально важливих потреб у вигляді безоплат-
ного отримання послуг із зберігання транспортних засобів на автостоянках, 
власникам автостоянок (суб’єктам господарювання) – отримати компенсаційні 
виплати за надані безоплатно користувачам указані послуги.

Запровадження запропонованого в проекті рішення Порядку сприятиме:
 – суб’єктам господарювання в упровадженні сучасних методів організації 

надання послуг користувачам із зберігання транспортних засобів на спеці-
ально виділених та обладнаних місцях з позначенням їх знаками та відпо-
відними розмітками згідно з діючим законодавством України;

 – здійсненню органами місцевого самоврядування належного контролю за 
створенням власниками автостоянок (суб’єктами господарювання) необ-
хідних умов для якісного надання користувачам послуг з безоплатного 
зберігання їх транспортних засобів на спеціального виділених і обладна-
них місцях.

Це стане підгрунтям створення економічних умов для подальшого розвитку 
сучасної організації надання населенню послуг із зберігання транспортних за-
собів на автостоянках.

Розрахунок очікуваних витрат та вигод від упровадження запропонованого 
регуляторного акта

Сфера 
впливу

регулятор-
ного акта

Вигоди Витрати

Суб’єкти 
господарю-
вання

Отримання компенсаційних виплат 
за надані безкоштовно користувачам 
послуги з безоплатного зберігання 
транспортних засобів на спеціально 
виділених за рішенням органу місце-
вого самоврядування та обладнаних 
місцях на автостоянках.
Надання послуг здійснюється від-
повідно до договору про надання 
послуг користувачам щодо без-
оплатного зберігання транспортних 
засобів між власниками автостоянок 
(суб’єктами господарювання) та орга-
ном місцевого самоврядування.
Сума вказаних компенсаційних 
виплат обчислюється з урахуванням 
кількості транспортних засобів, що 
зберігаються на автостоянці, фактич-
ного часу їх зберігання та тарифів 
протягом року

На позначення 
місць безоплатного 
зберігання тран-
спортних засобів 
дорожніми знаками 
та відповідною 
розміткою

Органи 
місцевого 
самовряду-
вання

Забезпечення належного конт ролю 
за взаємовідносинами між власника-
ми автостоянок (суб’єктами господа-
рювання) і користувачами з питань 
отримання останніми якісних послуг 
з безоплатного зберігання тран-
спортних засобів на автостоянках і 
одержання їх власниками (суб’єктами 
господарювання) компенсаційних 
виплат відповідно до Порядку

На здійснення ком-
пенсаційних виплат 
власникам авто-
стоянок (суб’єктам 
господарювання) 
за надані послуги 
з безоплатного 
зберігання тран-
спортних засобів 
користувачів, що 
передбачено За-
коном України «Про 
основи соціальної 
захищеності інвалі-
дів в Україні»

5. Визначення цілей державного регулювання
Прийняття регуляторного акта сприятиме упровадженню механізму надання 

пільг власникам транспортних засобів, зазначеним у статті 30 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», та здійснення компен-
саційних виплат власникам автостоянок (суб’єктам господарювання) вартості 
наданих безкоштовно послуг зі зберігання автотранспорту пільговиків коштом 
місцевого бюджету.

6. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досяг-
нення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосеред-
нього державного регулювання господарських відносин

Альтернативним способом досягнення визначених цілей є можливість 
ініціювати виконкомом міської ради перед Міністерством соціальної по-
літики України, Верховною Радою України питання передбачення в зако-
нодавчих актах виплати користувачам відповідної компенсації готівкою 
фіксованої суми на оплату за послуги зі зберігання транспортних засобів на 
автостоянках за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів через 
унесення відповідних змін та доповнень до Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», Порядку надання пільг інвалі-
дам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), 
підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів 
та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і збері-
гання транспортних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 травня 2011 року №585.

У разі вирішення вищевказаного питання в зазначений спосіб зменшиться 
навантаження на місцевий бюджет у частині фінансування на здійснення вказа-
них вище компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб’єктам господарю-
вання). При цьому користувачам не потрібно оформлювати пакет документів, 
передбачених вищевказаною Постановою Кабінету Міністрів України. У такому 
випадку компенсація готівкою фіксованої суми надходитиме користувачам від 
обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів на їх розрахункові 
рахунки в установах банків за поданням органів праці та соціального захисту 
населення за місцем реєстрації користувачів.

Однак, у такому випадку є вірогідність, що сума компенсаційної виплати ко-
ристувачам готівкою може бути в розмірі, який лише частково компенсує їм 
витрати на оплату послуг із зберігання транспортних засобів на автостоянках.

Іншим альтернативним способом вирішення проблеми зберігання користу-
вачами транспортних засобів є виділення їм одноразової грошової допомоги 
за рахунок коштів міського бюджету для оплати послуг із зберігання транспорт-
них засобів на автостоянках через унесення відповідних змін до Програми со-
ціального захисту окремих категорій мешканців міста (затверджується щорічно 
міською радою), рішення міської ради від 23.07.2008 №2623 «Про затверджен-
ня Положення про надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста 

за рахунок бюджетних коштів», відповідно до яких здійснюється фінансування 
вказаної грошової допомоги.

Вирішення в зазначений спосіб вищевказаного питання може привести до 
використання коштів громадянами не за цільовим призначенням.

У разі відмови від уведення в дію запропонованого регуляторного акта не 
буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства України.

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей
Саме упровадження запропонованого в проекті рішення Порядку надасть 

можливість власникам автостоянок (суб’єктам господарювання) упровадити 
сучасну організацію надання послуг користувачам із зберігання транспортних 
засобів на спеціально виділених і обладнаних для цього місцях з позначенням 
їх знаками та розміткою згідно з діючим законодавством України.

Уведення в дію запропонованого акта є єдиним шляхом досягнення визна-
чених цілей. Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується 
на імперативності (загальнообов’язковості) рішень виконкому міської ради для 
виконання на території міста, що передбачено Конституцією України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є єдино можливим 
для виконання та ефективної реалізації регуляторного акта, що повністю від-
повідає повноваженням виконкому міської ради. Лише у такий спосіб можливо 
вирішити зазначені проблеми, ураховуючи інтереси територіальної громади, 
суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування.

8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем 
шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить упровадити в 
місті єдиний механізм надання користувачам, категорії яких визначені діючим 
законодавством України, послуг з безоплатного зберігання транспортних засо-
бів на автостоянках всіх форм власності на спеціально виділених відповідно до 
рішень органу місцевого самоврядування та обладнаних місцях.

Власникам автостоянок (суб’єктам господарювання), які провадять діяльність 
з надання послуг населенню зі зберігання транспортних засобів на автостоян-
ках на спеціально виділених місцях за оплату, необхідно дотримуватися вимог 
рішення та Порядку.

У разі надання користувачам послуг з безоплатного зберігання транспорт-
них засобів, орган місцевого самоврядування здійснює власникам автостоянок 
(суб’єктам господарювання) компенсаційні виплати за рахунок коштів місце-
вого бюджету, сума видатків на фінансування яких розрахована відповідно 
до пункту 4 Порядку за фактично надані користувачам послуги із зберігання 
транспортних засобів, у термін, обумовлений договором про надання послуг 
користувачам щодо безоплатного зберігання транспортних засобів з власни-
ками автостоянок (суб’єктами господарювання), укладеним з головним розпо-
рядником бюджетних коштів.

9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі при-
йняття запропонованого регуляторного акта

У запропонованому регуляторному акті процедура визначення органами 
місцевого самоврядування місць для безоплатного зберігання транспортних 
засобів користувачів на автостоянках усіх форм власності є прозорою, єдиною 
для всіх суб’єктів господарювання, які відповідно до діючого законодавства 
України провадять на території міста діяльність із зберігання на автостоянках 
транспортних засобів (за умови оформлення ними правовстановлюючих до-
кументів на земельні ділянки) та на яких згідно з рішенням органу місцевого 
самоврядування виділено й облаштовано місця для надання таких послуг від-
повідно до вимог регуляторного акта.

Отримання суб’єктами господарювання компенсаційних виплат вартості по-
слуг, що надані безоплатно, із зберігання транспортних засобів користувачів, 
сума яких розраховується відповідно до запропонованого Порядку,  в свою 
чергу, передбачає задоволення підприємницького інтересу, забезпечення су-
часних вимог до організації місць на автостоянках та розвитку послуг із збе-
реження на них транспортних засобів, у тому числі тих, що належать громадя-
нам з інвалідністю, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери 
соціального захисту населення (підприємствам, установам), які є власниками 
транспортних засобів, і перевозять категорії громадян з ураженням опорно-
рухового апарату.

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменши-
ми витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади, орга-
нів місцевого самоврядування

Упровадження запропонованих регуляторним актом визначених цілей для 
органів місцевого самоврядування передбачає лише фінансування витрат на 
виплату власникам автостоянок (суб’єктам господарювання) компенсаційних 
виплат вартості послуг, що надані безкоштовно, із зберігання транспортних 
засобів користувачів, сума яких обчислюється відповідно до запропонованого 
Порядку з урахуванням кількості транспортних засобів, фактичного часу збері-
гання та тарифів на послуги з їх зберігання протягом року.

Для власників автостоянок (суб’єктів господарювання) – незначні разові ви-
трати на обладнання місць для зберігання транспортних засобів інвалідів від-
повідно до вимог чинного законодавства України.

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропо-
нованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, 
якщо витрати та /або вигоди не можуть бути кількісно визначені

 Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить власникам 
автостоянок (суб’єктам господарювання) додаткові кошти за надані послуги 
щодо безкоштовного зберігання транспортних засобів інвалідів відповідно до 
діючого законодавства України.

Це, в свою чергу, посилить соціальну підтримку користувачів та сприятиме 
вирішенню проблем пільгових категорій населення.

Загальна сума вигоди від уведення в дію регуляторного акта складе 59,9 
тис. грн. за рік.

Розрахунок очікуваних за рік витрат та вигод від упровадження 
запропонованого регуляторного акта

Сфера впливу
регуляторного 

акта
Вигоди Витрати

Територіальна 
громада

60,0 тис. грн.
економія власних коштів

Економічні витрати 
відсутні

Суб’єкти господа-
рювання

60,0 тис. грн.
компенсаційні виплати 
за надані безкоштовно 
користувачам послуги з 
безоплатного зберігання 
транспортних засобів на 
спеціально виділених 
за рішенням органу 
місцевого самоврядування 
та обладнаних місцях на 
автостоянках

0,1 тис. грн.
одноразово
на позначення місць 
із безоплатного 
зберігання
транспортних засобів 
дорожніми знаками та
відповідною роз-
міткою

Органи місцевого 
самоврядування

Реалізація державної по-
літики в сфері соціального 
захисту населення

60,0 тис. грн.
на здійснення 
компенсаційних 
виплат власникам 
автостоянок (суб’єктам 
господарювання) за 
надані послуги з без-
оплатного збері-
гання транспортних 
засобів користувачів

Унаслідок прийняття регуляторного акта витрати власників автостоянок 
(суб’єктів господарювання) майже не зміняться. У той же час підвищиться рівень 
їх правової впевненості.

З метою створення сприятливих умов для територіальної громади та влас-
ників автостоянок (суб’єктів господарювання), у разі необхідності, до рішення 
своєчасно вноситимуться відповідні зміни.

При цьому аналізуватимуться такі показники:
– тарифи з оплати за послуги зі зберігання транспортних засобів, які вико-

ристовуються власниками автостоянок (суб’єктами господарювання);
– якість послуг з безкоштовного зберігання транспортних засобів на спеці-

ально виділених і обладнаних для цього місцях;
– забезпеченість громадян пільгових категорій необхідною кількістю місць 

на автостоянках для безоплатного зберігання транспортних засобів відпо-
відно до їх потреби;

– упровадження сучасних методів організації власниками автостоянок 
(суб’єктами господарювання) надання послуг користувачам із зберігання 
їх транспортних засобів на спеціального виділених та обладнаних на авто-
стоянках місцях.

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного 
акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної вла-
ди, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впрова-
джувати та виконувати їх

Уведення в дію регуляторного акта створить у місті сприятливі умови для 
розвитку діяльності власників автостоянок (суб’єктів господарювання) щодо 
надання послуг із зберігання транспортних засобів на автостоянках, дозволить 
упровадити нові технологічні рішення щодо оснащення місць зберігання тран-
спортних засобів користувачів спеціальною дорожньою розміткою та знаками, 
що покращить їх благоустрій та естетичний вигляд.

Запровадження та виконання вимог регуляторного акта надасть можливість 
власникам автостоянок (суб’єктам господарювання), які здійснюють діяльність 
у сфері зберігання транспортних засобів на автостоянках, отримувати компен-
саційні виплати за фактично надані безоплатно послуги користувачам зі збе-
рігання транспортних засобів на місцях, спеціально виділених за рішеннями 
органу місцевого самоврядування та відповідно обладнаних, працювати в ді-
ючому правовому полі, планувати подальшу господарську діяльність, розрахо-
вуючи на позитивні фінансові показники.

Органами місцевого самоврядування на здійснення вищевказаних компен-
саційних виплат власникам автостоянок (суб’єктам господарювання) перед-
бачатимуться відповідні кошти, сума яких обчислюватиметься з урахуванням 
кількості транспортних засобів, фактичного часу їх зберігання на автостоянках 
та тарифів на послуги з їх зберігання протягом року.

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого ре-
гуляторного акта

Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуля-
торного акта, будуть зміни:

– чинного законодавства України у сферах порядку надання послуг громадя-
нам з інвалідністю, благоустрою тощо;

– складових собівартості (заробітна плата та нарахування на заробітну плату 
персоналу автостоянки, амортизація основних фондів, енергоносії, поточ-
ний ремонт, придбання матеріалів, послуги зв’язку, рівень рентабельнос-
ті та інші), які використовуватимуться в розрахунках тарифів на послуги 
власниками автостоянок (суб’єктами господарювання) для платного збері-
гання транспортних засобів.

Зазначені чинники мають вплив на результативність дії запропонованого 
регуляторного акта, тому буде впроваджено постійний моніторинг їх оцінки. 
За його результатами до запропонованого регуляторного акта будуть унесені 
відповідні зміни.

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений. Потреби що-

до визначення терміну дії цього акта не існує через невизначеність строків, 
протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються ним.

За підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акта та 
в разі потреби й необхідності виконання нормативно-правових актів до нього 
будуть унесені відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.

15. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Для відстеження результативності дій регуляторного акта визначено такі по-

казники:
– чисельність користувачів, які зберігають транспорт на виділених за рішен-

ням органу місцевого самоврядування й обладнаних знаками та спеціаль-
ною дорожньою розміткою місцях;

– кількість власників автостоянок (суб’єктів господарювання), які надають 
послуги з безоплатного зберігання транспортних засобів на спеціально 
виділених і обладнаних для цього місцях;

– тарифи з оплати за послуги із зберігання транспортних засобів;
  якість послуг з безоплатного зберігання транспортних засобів на спеціаль-

но виділених і обладнаних для цього місцях;
– упровадження сучасних методів організації власниками автостоянок 

(суб’єктами господарювання) надання послуг користувачам із зберігання 
їх транспортних засобів на спеціального виділених і обладнаних на авто-
стоянках місцях;

 – своєчасність інформування користувачів через засоби масової інформації 
щодо можливості отримання послуг з безоплатного зберігання їх транспортних 
засобів на спеціального виділених і обладнаних на автостоянках місцях.

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної ре-
гуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості 
суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається чисель-
ністю осіб, які ознайомляться з ним. Для мешканців міста такими джерелами 
інформації є:

– Криворізька міська комунальна газета «Червоний гірник»;
– офіційна веб-сторінка виконкому Криворізької міської ради в мережі Ін-

тернет у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Законодавство» (для 
діючих регуляторних актів) та «Інформаційна база» (для проектів регуля-
торних актів).

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відсте-
ження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття

Результативність регуляторного акта в разі його прийняття буде відстежу-
ватися управлінням праці та соціального захисту населення виконкому міської 
ради спільно з виконкомами районних у місті рад шляхом здійснення моніто-
рингу за:

 – тарифами з оплати за послуги із зберігання транспортних засобів, які ви-
користовуються власниками автостоянок (суб’єктами господарювання);

 – якістю послуг з безкоштовного зберігання транспортних засобів на спеці-
ально виділених і обладнаних для цього місцях;

 – забезпеченістю громадян пільгових категорій необхідною кількістю місць 
на автостоянках для безоплатного зберігання транспортних засобів відпо-
відно до їх потреби;

 – упровадженням сучасних методів організації власниками автостоянок 
(суб’єктами господарювання) надання послуг користувачам із зберігання 
їх транспортних засобів на спеціального виділених та обладнаних на авто-
стоянках місцях.

У зв’язку з тим, що для визначення рівня результативності дії регуляторного 
акта необхідно використовувати статистичні дані, базове відстеження дії рі-
шення за результатами моніторингу буде здійснено через шість місяців після 
набуття ним чинності. Повторне відстеження планується провести через рік. 
Періодичні відстеження – раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення 
заходів щодо повторного відстеження результативності дії рішення. У разі ви-
явлення неврегульованих і проблемних питань, вони будуть усунені шляхом 
унесення відповідних змін до регуляторного акта.

Зворотний зв’язок:
Адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, 36-б, управління праці та 

соціального захисту населення виконкому міської ради, начальник управлін-
ня: Благун Інеса Михайлівна, тел. 74-72-77, 74-73-52, електронна адреса: 
kg.upszn@gmail.com

Офіційно
(Закінчення. Початок на 5 стор.)
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Чужої біди для нас нема –  
відкриймо наші серця для добра
Таким рефреном звучала з ди-
тячих вуст основна ідея міської 
акції «Від серця до серця», яку 
червоно-сердечним молодіж-
ним флеш-мобом 12 березня 
анонсували на площі Радян-
ській.

Минулого року шляхетну ініціативу – 
допомогти тим, хто гостро потребує під-
тримки і уваги, – виявив благодійний 
фонд «Надія» Криворізького гуманітар-
но-технічного ліцею №129. Її підтрима-
ли учні, педагоги, батьківська громада. 
Згодом коло юних доброчинців розши-
рилось – до акції долучилася Рада ліде-
рів Міської асоціації дитячих об’єднань 
Кривого Рогу. Діти і педагоги стали ор-
ганізаторами благодійних ярмарків, фес-
тивалів, концертів і волонтерських акцій, 
кошти від яких були спрямовані на під-
тримку онкохворих дітей.

Президент фонду «Надія» гума-
нітарно-технічного ліцею №129 
Анна Будько:

– Все розпочалося з ініціати-
ви учнів нашого ліцею, а далі стало 
стимулом для інших не бути байду-
жими до чужої біди. Ми керуємось 
гаслом: «Роблячи людям добре, до-
брішаєш сам».

Лідер Міської 
асоціації дитячих 
об’єднань Кривого 
Рогу Юлія Нагорна:

–  Ми, лідери 
шкільних об’єднань 
Кривого Рогу, актив-
но підтримуємо тих, 
хто потребує допо-
моги. Своїм флеш-
мобом привертаємо 
увагу до проблеми і 
даємо старт міській 
акції «Від серця до 
серця», яка вже стає 

доброю традицією в нашому місті. Школа 
№103, де я навчаюся, взяла в цій акції без-
посередню участь: минулого разу ми зі-
брали 1,5 тисячі гривень. На благодійному 
аукціоні було зібрано 30869 гривень.

Зрозуміло, що дитячі починання не 
обійшлися без фахових порад дорослих. 
За словами заступника начальника 
управління освіти і науки виконкому 

міськради Тетяни Басо-
вої, адресне спрямування 
допомоги діти визначи-
ли спільно з представни-
ками управління охоро-
ни здоров’я та управлін-
ня освіти і науки. Зібра-
ні кошти було вирішено 
направити дітям, хворим 
на ДЦП, і маленьким па-
цієнтам гематологічного 
відділення міської лікар-
ні №8. Сума благодійних 
внесків від підприємств 
та організацій нашого 

міста у 2012 році склала 299 817 гривень.
Щоб кожна школа не залишилась осто-

ронь милосердних порухів, усім шкіль-
ним лідерам учасники флеш-мобу вру-
чили друковані звернення. Акція трива-
тиме до 6 квітня 2013 року. Її підсумком 
стане благодійний аукціон, який відбу-
деться 7 квітня у Криворізькому акаде-
мічному театрі ім. Тараса Шевченка.

Тетяна ДРЄЄВА.  
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Із закликом долучитись 
до акції до студентської 
та робітничої молоді 
звернувся голова 
молодіжного виконкому 
Віталій Михлик:

– Давайте проявимо 
великодушність у відно-
шенні до тих, хто цього 
потребує. Кожен ваш вне-

сок може змінити долю людини. Ми даруємо 
світло, наповнюючи серця теплом.

Миттєвості свята

«Це щастя – відчувати 
себе потрібною»

У переддень Міжнародного жіночого свята керівництво 
міського управління цивільного захисту населення завітало 
вшанувати колишню співробітницю пожежної охорони Ніну 
Яковенко. Ветеран праці віддала вогнеборчій службі понад 
55 років життя! Розпочала трудову діяльність сімнадцятиріч-
ною у вікопам’ятному 1944-му, після визволення Кривого Рогу.

Півтора десятиліття Ніна Пилипівна перебуває на за-
служеному відпочинку, проте цікавиться справами рідного 
відомства, а наступні покоління рятувальників пам’ятають 
її як інтелігентного, доброзичливого, досконало знаючого 
свою роботу фахівця. Під час зустрічі колеги вели розмову 
про сучасні реалії служби, пригадували епізоди з минулого.

– Я жодного разу не пошкодувала про свій вибір, – 
з упевненістю підсумувала Ніна Яковенко. – Повірте, це 
велике щастя – усвідомлювати свою потрібність країні, 
місту, іншим людям. Жінкам у лавах рятувальників зичу 
успіхів у нашій нелегкій, хоча й почесній справі, якомога 
більше спокійних чергувань та пошани від чоловіків.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото автора

Знай наших!

«Золоті» освітяни Криворіжжя
Приємна новина – криворізькі освітяни здо-
були визнання на четвертій Міжнародній ви-
ставці «Сучасні заклади освіти – 2013», орга-
нізованій на початку березня Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України, На-
ціональною академією педагогічних наук 
України та компанією «Виставковий світ». 

Участь в одному з най-
більш авторитетних і мас-
штабних професійних за-
ходів в освітній галузі взя-
ли 960 закладів освіти: 775 
навчальних закладів, ви-
давництва, навчально-ме-
тодичні центри, асоціації та 
підприємства з усіх регіонів 
України, в тому числі із за-
рубіжжя.

Відкривав галузеву ви-
ставку у центрі «КиївЕкспо-
Плаза» заступник міністра 
освіти – керівник апарату 
Олексій Дніпров. Провідних 
педагогів привітав прези-
дент Національної академії 
педагогічних наук України 
Василь Кремень. Промов-
ці висловили сподівання, 
що обмін передовим досві-
дом стане надзвичайно ко-
рисним у подальшій робо-

ті, дасть можливість 
модернізувати освіт-
ню діяльність, а здо-
бутки окремих на-
вчальних закладів 
стануть загальнові-
домими і служити-
муть взірцем для на-
слідування.

Криворізьку осві-
ту на престижно-
му форумі представля-
ли КЗ «Інноваційно-мето-
дичний центр» та 36 на-
вчальних закладів – ОКЗО 
«КЗСШІ №8», КОЛІ, ККДНЗ 
№№31, 60, 65, 71, 80, 88, 
101, 156, 161, 175, 263, НВК 
№240, КСШ №№ 71, 74, 
118, КЖЛ, КПНЛ, КОЛІ, 
КГТЛ №129, КЗСШ №4, КГ 
№№49, 91, 95, 127, КЦМГ, 
КНВК №35 «Імпульс», КЗШ 
№№41, 43, 59, 68, 102, 103, 

114, КЗ «НВК «КСШ-ДНЗ», 
КПНЗ «Терноцвіт». Протя-
гом трьох днів на експози-
ції «Освіта Дніпропетров-
щини» криворізькі педаго-
ги демонстрували свої до-
сягнення в галузі іннова-
ційних досліджень.

За перемогу у номіна-
ції «Формування твор-
чої особистості в навчаль-
них закладах» золоту ме-

даль отримав КЗ «Іннова-
ційно-методичний центр» 
(директор С.Ратєєва). У но-
мінації «Професійна діяль-
ність вчителя в інновацій-
ному навчальному закладі» 
золотими медалями відзна-
чили КНВК №35 «Імпульс» 
(директор Р.Лисенко) та 
ОКЗО «КЗСШІ №8» (ди-
ректор Н.Карленко). Сріб-
ною медаллю нагородже-
но КГТЛ №129 (директор 
Н.Погрібна) – переможця в 
номінації «Управління і на-

уково-методичний 
супровід інновацій-
ного розвитку сучас-
них закладів освіти». 
За активну участь в 

інноваційній модернізації 
національної системи осві-
ти всіх учасників відзначи-
ли дипломами МОН Украї-
ни, НАПН України. Навчаль-
ні заклади Криворіжжя, які 
брали участь в експозиції, 
занесені до каталогу чет-
вертої Міжнародної вистав-
ки «Сучасні заклади освіти 
– 2013».

Тетяна ДРЄЄВА
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Розміри державних допомог у 2013 році
Законом України «Про Державний бюджет на 2013 рік» встановлено прожитковий 

мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2013 року – 1108 грн., 
з 1 грудня 2013 року – 1176 грн. та для тих, хто належить до основних соціальних і де-
мографічних груп населення:

– дітей віком до 6 років: з 1 січня 2013 року – 972 грн., з 1 грудня 2013 року – 1032 грн.;
– дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2013 року – 1210 грн.; з 1 грудня 2013 року – 

1286 грн.;
– працездатних осіб: з 1 січня – 1147 грн., з 1 грудня – 1218 грн.;
– осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 894 грн., з 1 грудня 2013 року – 949 грн.
Враховуючи зазначене, у 2013 році розміри деяких видів державної допомоги ста-

новитимуть:

Види державної допомоги З січня З грудня
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 286,75 304,50

Допомога при народженні дитини
на першу дитину 29 160 30 960
на другу дитину 58 320 61 920
на третю і кожну наступну дитину 116 640 123 840
одноразова виплата: 9 720 10 320

щомісячна виплата:
на першу дитину 810 860
на другу дитину 1 012,50 1 075,00
на третю і кожну наступну дитину 1 485 1 576,67

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею три-
річного віку

мінімальний
130

максимальний
1 147 1 218

Допомога на дітей одиноким матерям
на дітей віком: мінімальний

до 6 років
291,60 309,60

максимальний
486,00 516,00

від 6 до 18 років

мінімальний
363,00 385,80

максимальний
605,00 643,00

від 18 до 23 років (за умови навчання)

мінімальний
344,10 365,40

максимальний
573,50 609,00

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
на дітей віком: максимальний
до 6 років 1 944 2 064
від 6 до 18 років 2 420 2 572
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати алі-
ментів
на дітей віком: максимальний
до 6 років 291,60 309,60
від 6 до 18 років 363,00 385,80
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та при-
йомних сім’ях
на дітей віком: максимальний
до 6 років 1 944 2 064
від 6 до 18 років 2 420 2 572
від 18 до 23 років 2 294 2 436

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з 
інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 1 147 1 218

У 2013 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) 
для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового 
мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: 
для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 75 відсотків, для осіб, які втратили 
працездатність, та інвалідів – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2013 році не 
може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2013 році становитимуть:

для працездатних осіб з січня з грудня
240,87 255,78

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 894,0 949,0
для дітей віком:
до 6 років 729,0 774,0
від 6 до 18 років 907,50 964,5
від 18 до 23 років (за умови навчання) 860,25 913,5

Управління праці та соціального захисту населення  
виконкому міської ради

З метою удосконалення організації прийому громадян, ство-
рення умов реалізації ними конституційного права на особисте 
звернення для відстоювання своїх прав та законних інтересів, 
забезпечення правозахисної функції прокуратури та відповідно 
до графіка особистого прийому громадян за місцем їх роботи і 
проживання 22.03.2013 року з 10 до 13 години в приміщенні 
виконкому Жовтневої районної у місті ради прокурором міста 
Кривого Рогу Кириєнком Ф.А. проводитиметься особистий при-
йом громадян.

Прокуратура Жовтневого району м. Кривого Рогу

Повідомлення
управління благоустрою та житлової політики викон-

кому Криворізької міської ради про припинення діяльності 
юридичної особи – комунального підприємства «Міський 
трамвай» шляхом приєднання його до комунального під-

приємства «Швидкісний трамвай»
Криворізька міська рада прийняла рішення від 27.02.2013 

№1812 «Про реорганізацію комунального підприємства «Місь-
кий трамвай» (вул. Тбіліська, буд. 23, м. Кривий Ріг, 50005, код 
ЄДРПОУ 34811439, р/р  26000060216173  в КФ ПАТ КБ «Приват-
Банк» МФО  305750) шляхом приєднання його до комунального 
підприємства «Швидкісний трамвай».

Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня 
публікації даного повідомлення за адресою: вул. Тбіліська, 23, м. 
Кривий Ріг, 50005, голові комісії з припинення діяльності підпри-
ємства Катриченку Олександру Володимировичу.

Шановні мешканці Жовтневого району!
На виконання Постанови від 11 березня 2011 року № 238 

«Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують по-
ліпшення житлових умов», громадською комісією з житлових 
питань проводиться перереєстрація громадян, які перебува-
ють на квартирному обліку при виконкомі Жовтневої районної 
у місті ради, з метою формування Єдиного державного реєстру 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Для перереєстрації громадянам необхідно звернутись до 
1.04.2013 до виконкому Жовтневої районної у місті ради (вул. 
Шурупова, 2, зупинка «КРЕС») в каб. 106, тел. 50-35-80; графік 
прийому: понеділок, вівторок, 10.00-16.30; перерва з 12.30 до 
13.00.

Необхідно надати такі документи: 1. Довідку про склад 

сім’ї та реєстрацію. 2. Копію паспорта та ідентифікаційного но-
мера (на всіх членів сім’ї, хто перебуває на квартирному обліку). 
3. Довідку з місця роботи (на всіх повнолітніх членів сім’ї, які пе-
ребувають на квартирному обліку). 4. Документ, що підтверджує 
пільгу черговика.

Громадяни, які не перереєструються до 1.04.2013, не будуть 
включені до Єдиного реєстру громадян, які потребують поліп-
шення житлових умов.

Секретар громадської комісії з житлових питань

Регуляторна діяльність
Відповідно до розпорядження міського голови Ю.Г. Вілкула 

від 22.02.2013 №60-р «Про перегляд регуляторних актів» від-
булось 12.03.2013 організаційне засідання робочої групи з пе-
регляду діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її 
виконкому. Для забезпечення додержання принципів державної 
регуляторної політики, оцінки системності та узгодженості регу-
ляторних актів органів місцевого самоврядування у відповідних 
галузях (сферах) економіки; гармонізації їх з іншими нормами за-
конодавства та встановлення за впливом часу актуальності роз-
роблених регуляторних актів – структурні підрозділи виконкому 
міської ради та члени вищевказаної робочої групи (представники 
суб’єктів господарювання, міських галузевих рад, профспілкових 
організацій) розпочали визначену роботу.

Очікуваним результатом проведеної роботи має стати:
– визначення сукупностей регулювань, що підлягають перегляду;
– проведення обговорення щодо рівня ефективності дії цих ре-

гулювань;
– опрацювання питання про визначення тих галузей (сфер) еко-

номіки, правове регулювання в яких підлягає першочерговій 
оцінці.
Управління розвитку підприємництва виконкому міської 

ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 510, тел. 74-39-
72, електронна адреса: ispolkomkr@ukrpost.ua) проводить ана-
ліз пропозицій від членів територіальної громади, суб’єктів гос-
подарювання, групує їх за напрямами регулювань та направляє 
їх для розгляду робочій групі.

Реєстр діючих регуляторних актів затверджено рішенням ви-
конкому міської ради від 12.12.2012 №350 «Про реалізацію та 
планування органами місцевого самоврядування регуляторної 
політики» та розміщено на офіційній сторінці виконкому міської 
ради в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» роз-
ділу «Законодавство».

Офіційно

Афіша

Кривой Рог – в КЦ «Современник»,
20-21 марта с 10.00 до 11.00

Офіційно
Про відстеження результативності дії регуляторного акта

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфе-
рі господарської діяльності» управління розвитку підприємництва виконкому міської 
ради по 17.04.2013 проводить заходи з повторного відстеження результативності дії 
регуляторного акта – рішення виконкому міської ради від 14.03.2012  №79 «Про По-
рядок встановлення режимів роботи об’єктів бізнесу» за показниками щодо: стану 
забезпечення необхідних вимог життєдіяльності населення міста; встановленних/ска-
сованих подовжених чи цілодобових режимів роботи об’єктів бізнесу; застосованих 
заходів адміністративного впливу за порушення вимог Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму».

Розробник рішення – управління розвитку підприємництва виконкому міської 
ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 510, тел. 74-39-72, електронна адреса: 
ispolkomkr@ukrpost.ua).

Виконком Криворізької міської ради оголошує конкурс  
на заміщення  вакантних посад:
В УПРАВЛІННІ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
– спеціаліста І категорії фінансово-договірного відділу.
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта з будівельної 

спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, без вимог 
до стажу роботи, вільне володіння державною мовою, знання основних програм робо-
ти на комп’ютері, володіння програмними засобами в галузі капітального будівництва.

У ВІДДІЛІ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ АПАРАТУ МІСЬКОЇ РАДИ І ВИКОН-
КОМУ

– спеціаліста І категорії.
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-ква-

ліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, без вимог до стажу роботи, вільне воло-
діння державною мовою, знання основних програм роботи на комп’ютері.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 днів з дня опублікування ого-
лошення за адресою:  50101,  м. Кривий Ріг,  пл. Радянська, 1, кімн. 226.

За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов'язків, розміру та 
умов оплати праці звертатися за телефонами: 74-66-28 (кадрова служба виконкому міської 
ради); 74-72-63 (управління капітального будівництва виконкому міської ради); 92-19-
22 (відділ з питань внутрішньої політики апарату міської ради і виконкому). 

Оголошення
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Оголошення
Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК  Дніпрообленерго» 
повідомляють,  що для проведення ремонтних робіт в період з 
25.03.2013 р. по 29.03.2013 р.   можливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) 
відключення ел. енергії на вулицях:

Фесенка,  37-73; 30; 34; Шарохіна,  4; 4а; 4б; 8-48; Хатаєвича,  42; 42А; 44-48; 29-47,  Тополина,  17-21; 31; 
4; 14-20,   3; 13; 15; маг-н ПП Іванчук ,  перукарня,  котельня,  СШ №104; маг-н «Косяк»,    Авангардна,  1; 9; 10: 
4-6,  Журавського,  1-11; 2-12; пр. Миру,  37,  33,  33А В-1,  35 В-1,  31,  35 В-2,  33А,   33/146,  33/147,  33/184,  
33/29,  33/254 магазин,   33/255 ПП Левин В.М.,    33 магазин «Знайка»,  33/ 1/2  ПП Нерода Л.Г.,   вул. Вітебська,  
5-23,  10-22,  Красноводська,  1-19,  2-22,  10,  Вокзальна,  8 Центр реабілітації,   8а,  Д/К № 246,   12,  10,  14,  
22,  28,  20,  24,  26,  16,  18,    Семашка,  3,  5,  7,  9,  11,  13,  15,  19,  21,   вул.Кармелюка,  1,  гуртожиток №1, 
(кухня),   вул.Кармелюка,  3,  гуртожиток №4,  нотаріус,  вул. Кармелюка,  3а,  крамниця,   вул. Кармелюка,  4 
магазин «Промінь»,  Наружне освітлення,    пр.Південний,  2,  прокуратура,  Ульянівська, 1; 2; 3; 4; Обнорського, 
1-9;6-52; К.Карого, 15-27;12-32;1-13;2-10,  Живописна, 1-7; 9/1; 9/2; 2-14,  Молодіжна,  2-34; 4а; 1а,  Буніна, 
1-9;4-10,  Попова, 1-39;2-58,  Слов'янська, 1-23;2-30,  Потєряєва, 1-5; 13; 2-8; 14; 16,  Горбаченка, 2-6; 1-9,  Ба-
сова, 1-7; 2-12; 11; 19,  Буніна, 2,  Кацалапа, 1-13;1а;2-12,  Клімова, 1-21;2-24,  Безсонова, 1-23;2-14,  Кокотіна, 
1-15;19;2-20,  Серафимовича, 14, 2-38, 40, 42,  Вернадського,  46-64,  68-90,  1-59,  6-44,  Тамбовська, 42-44,  2,  
31/3,  31/4,  1-29,  2-40,  Лепешинської,  64, 66, 66а, 68,  37-55,  2-62,  1-35,  Гуцульська,  1-19,  2-18,  Обнорського,  
56-64,  70,  Тюменська,  7/1,  7/2,  7/3,  5/1,  1-7,  2-8,  8а,  Жигулівська,  42-48,  1-21,  2-40,  Теміртауська,  2-24,  
1-25,  Володимирівська,  6,  магазин «Жигулівський» в. Жигулівська,  44а,  вул. Балакіна 18, 20,  Дитячий садочок 
№ 194 вул. Балакіна,  ТРП № 83,  Ветеринарна лікарня «Айболіт» вул. Балакіна,  Оздоровчий центр «Таіті» вул. 
Балакіна,  вул. Співдружності 5, 13,  Банк «Аваль» вул. Співдружності 13,  ТРП № 11,  Насосна № 77,  Кафе «Сте-
пове» вул. Співдружності,  вул. Подбєльського 20, 25, 26, 27,  СОБЕЗ вул. Подбєльського 17,  Пенсійний фонд вул. 
Подбєльського,  Магазин «Комфі» вул. Подбєльського,  вул. Космонавтів 31, 33, 39, 41, 45,  Магазин «Талісман» 
вул. Космонавтів,  Дитячий садочок № 234 вул. Космонавтів,  Торговельний комплекс «Інкостіль ЛТД» вул. Тинка 
28а,  Стоматологічний кабінет вул. Космонавтів 31,  Сєченова, 65-90, 48-68, 93, 94,  7-11, 32-46, 39-63,  Федорова, 
2-12, Митрофанова, 1-21,  Цандера, 1-9;10-16.  

ПРОСИМО  ВИБАЧЕННЯ  ЗА ВИКЛИКАНІ НЕЗРУЧНОСТІ.4

Продаю

Куплю

Загублене

Послуги

Різне Комітет з фізичної культури і 
спорту виконкому Криворізької 
міської ради та спортивна гро-
мадськість міста висловлюють 
співчуття начальнику регіональ-
ного фізкультурно-спортивного 
клубу «Локомотив» Курачу Олегу 
Олександровичу з приводу смер-
ті батька

КУРАЧА 
Олександра Васильовича

Òåë. 098-487-43-53Òåë. 098-487-43-53

Пенсионерам 
и постоянным 
клиентам

БЫСТРО, НЕДОРОГО

Услуги

ñêèäêà 10%

по откачке 
сливных ям 
и туалетов

Управління Пенсійного фонду України в Центрально-Міському районі оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу виконання 
бюджету бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів.

Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за спеціальностями економічного на-
прямку, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не 
менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, 
вільне володіння державною мовою, знання основних програм роботи на комп’ютері.

Заяви приймаються протягом 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: 
50024, м. Кривий Ріг, вул. Харитонова, 1а. Довідки за телефоном: 404-35-53.

Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області оголошує конкурс на заміщення тимчасової вакант-
ної посади головного спеціаліста відділу з призначення пенсій.

Взяти участь в конкурсі можуть громадяни України з повною вищою освітою відповідно-
го професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, 
зі стажем роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не мен-
ше 1 року або стажем роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, 
які вільно володіють державною мовою. Заяви приймаються до конкурсної комісії про-
тягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37-В. Додаткова інформація за телефонами: 95-84-82, 53-20-03.

Кредитна спілка «Альтернатива» повідомляє 
про проведення загальних зборів членів КС, які відбудуться
18 квітня 2013 р. о 16.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 11, 
АПК шахти «Ювілейна».

Порядок денний:

До уваги батьків

Інгулецька районна постійно діюча комісія з упорядкування розміщення тим-
часових об’єктів для здійснення підприємницької діяльності виконкому повідо-
мляє, що 11.03.2013 року проведено демонтаж тимчасових об’єктів на території 
Інгулецького району:

– кіоску, що розташований біля споруди, за адресою: пр. Перемоги, 11, м. Кривий Ріг;
– кіоску, що розташований біля споруди, за адресою: вул. Недєліна, 27, м. Кривий Ріг.
Інформацію про місце зберігання тимчасових об’єктів власник об’єктів може отри-

мати у виконкомі Інгулецької районної у місті ради за телефоном 22-23-40.

Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади голови комітету з фізичної культури і спорту виконко-
му районної у місті ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство України; повна вища освіта за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; вільне володіння державною мовою; знання 
основних принципів роботи на комп’ютері та відповідних програмних засобів; стаж ро-
боти на службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 
3 років або стаж роботи в інших сферах не менше 4 років.

Документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії протягом 30 кален-
дарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Докладніше ознайомитись з інформацією щодо переліку документів, основних 
функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна у виконкомі Тернів-
ської районної у місті ради (вул. Короленка, 1а, каб. 303). Контактний телефон: 35-00-26.

Оголошення

 Компанія «ДТЕК Дніпрообленерго» Криворізькі міські електричні ме-
режі  запрошує незайняте населення для зняття показників електролі-
чильників у побутових споживачів, Центрально-Міський, Дзержинський, 
Інгулецький райони за цивільно-правовими договорами. Графік вільний. 
Оплата за актом виконаних робіт. Звертатися за адресою: пр. Карла 
Маркса, 41, кабінет 3. При собі мати паспорт та ідентифікаційний код. 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 404-13-40; 404-13-33; 404-13-93.

№ 169. Дачу в р-не Марьяновки, пос. 
Авангард: 6 сот., 2-эт. домик, хозпо-
стройки, деревья, кустарник, вода по 
графику. Тел. 067-2802868, 26-67-72.

№ 171. КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ на 
НКГОКе (ПОД ТРУБОЙ). ЕСТЬ СВЕТ, 
ЯМА, ЭСТАКАДА В КООПЕРАТИВЕ. 
Тел. 098-5642732.

№ 188. А/м СААБ-9000 1993 г. Тел. 
050-3215111.

№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-
НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 
067-5581550.

№ 307. Комнатный кондиционер воз-
духа, модель CW-С51LЕ, однофазный, 
220В, 50Гц, интенсивность охлажде-
ния кВт. 1,47, ток А 2.1, потребляемая 
мощность кВт. 0,44, уровень шума 
(комнатный), Дб. 46/41, циркуляция 
воздуха куб.м/час 5,1, вес – кг, 29, 
габариты (ширина-глубина-высота, мм) 
525х482х340. Цена договорная. Тел. 40-
40-752.

№ 257. В любом состоянии ВАЗ, «Сла-
вуту», «Таврию», иномарку, микроавто-
бус. Дорого. Тел. диспетчера: 50-22-74, 
067-9209037, 050-0412760.

№ 278. Очень дорого! Цена дого-
ворная. Старинные награды, зна-
ки, документы на них. Кинокамеру 
«Красногорск-3», объективы, фо-
тоаппараты, монеты, иконы, фар-
форовые статуэтки, картины, часы, 
статуэтки, военную форму до 1960 г., 
знамена, столовое серебро, корал. 
бусы, старин. книги, мебель, лю-
стры, бивни мамонта, моржа, каша-
лота (изделия), ТВ, радио до 1955 г. 
Нивелир, теодолит, бинокль, ми-
кроскоп. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 
066-1761807, 097-0422903.

№ 279. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
– 500 грн., «Горизонт» – 350 грн., 
«Ленинград» – 150 грн., «Спорт» 
– 3000 грн., «Спутник» – 200 грн., 
«Геодезия» – 2000 грн., «Репор-
тер» – 1500 грн.,  «Киев-88» – 300 
грн., «Лейка» – от 1000 грн., «Друг» 
– 200 грн., «Искра» – 200 грн., 
«ФЭД» – 100 грн., «Зоркий» – 100 
грн., «Киев-5» и «Алмаз» – 200 грн. 
ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 грн.,  
«Руссар» – 250 грн., «Калейнар-3» 
– 300 грн., «Вега-28» – 300 грн., «Ге-
лиос-40» – 300 грн., «Юпитер» (3, 
9, 11, 12) от 150 до 650 грн., «Карл 
Цейс», «Пентакон», «Пан Колор», 
«Волна» и «Мир» – 350 грн. и др. Тел. 
401-17-42, 063-7670807, 066-1761807, 
097-0422903.

№ 292. Пільгове посвідчення, вида-
не Жовтневим РВК на ім’я Бондаренка 
Дмитра Олександровича, вважати не-
дійсним.

№ 293. Пенсійне посвідчення, вида-
не у 1990 р., та ветерана праці, видане 
у 1995 р., на ім’я Титаренко Раїси Дми-
трівни, вважати недійсними.

№ 294. Атестат про середню осві-
ту ОЕ АС № 000068, виданий СШ 
№ 81 21.06.1996 р. на ім’я Сухомлинової 
Оксани Вікторівни, вважати недійсним.

№ 295. Студентський квиток № НР 
07477783, виданий Криворізьким тех-
нічним університетом у 2009 р. на ім’я 
Набоченко Альони Ігорівни, вважати 
недійсним.

№ 306. Свідоцтво про загально-
обов’язкове державне соціальне стра-
хування на ім’я Ільїної Людмили Васи-
лівни, вважати недійсним.

№ 297. Свідоцтво за № 18, видане 
28.10.2011 р. про право власності на 
квартиру за адресою: вул. Лермонтова, 
11-21, видане згідно з рішенням викон-
кому Центрально-Міської районної у міс-
ті ради від 19.10.2011 р. за № 431 на ім’я 
Булаєва Віктора Володимировича, Булає-
вої Наталії Петрівни, вважати недійсним.

№ 298. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. 422, в буд. № 12 на вул. Кор-
нійчука на ім’я Власова Миколи Єгоро-
вича, Власової Ніни Петрівни, Власова 
Дмитра Миколайовича, видане згідно з 
розпорядженням УБЖП від 10.05.1993 
р. № С 848, вважати недійсним.

№ 299. Посвідчення дитини з багато-
дітної сім’ї на ім’я Ващенка Микити Ві-
кторовича, вважати недійсним.

№ 308. ПП «Гален» повідомляє про 
втрату торгового патенту за № 2587646, 
серія ТПБ від 18 лютого 2011 р., вида-
ний Північною МДПІ м. Кривого Рогу, 
вважати недійсним.

№ 249. 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.

№ 251. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН с ГАРАНТИЕЙ. 
Тел. 36-45-65, 067-5827721.

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

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

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

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУС-
НОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; ДЕТСКИЕ; 
ПРИХОЖИЕ и МНОГО ДРУГОЙ ИН-
ТЕРЕСНОЙ МЕБЕЛИ. КАЧЕСТВО ГА-
РАНТИРУЕМ! ЗВОНИТЕ, НЕ ПОЖА-
ЛЕЕТЕ! Тел. 096-8296577, 410-04-00.

№ 238. Ремонт и установка бойле-
ров, колонок, котлов, стиральных ма-
шин, счетчиков тепла, воды, гос. по-
верка теплосчетчиков; замена труб. 
Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 287. Врезка замков, утепле-
ние, обшивка дверей, балконов, ло-
джий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

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

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

№ 239. РУЧНАЯ ЧИСТКА СЛИВ-
НЫХ ЯМ и КАНАЛИЗАЦИИ. Тел. 097-
3406107.

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал 
(более 80 образцов). Профессиональ-
ное художественное оформление. 
Беспроцентная рассрочка. Срочные 
заказы от трех дней. Хранение бес-
платно. Благоустройство места на 
кладбище. Пенсионерам скидки с 
1.01.2013 по 31.12.2013. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28, 098-0421494.

№ 208. Школа кроя и шитья. Поиск: 
kroyka.nabis.info

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

№ 240. СНИМЕМ КВАРТИРУ. Тел. 
410-01-77, 097-4810162.

№ 241. КУПЛЮ ГАРАЖ. Тел. 401-39-
19, 067-7659992.

№ 2. Радиошкола ОСОУ про-
водит набор на платные курсы: 
1. Оператор ЭВМ (все офисы, Internet). 
2. Оператор 1-С: предприятие. 3. Секре-
тарь руководителя (делопроизв., ПК). 
4. Радиомеханик по ремонту цвет. ТВ. 
5. Электрогазосварщик. 6. Электро-
монтер. 7. Машинист холодильного 
оборудования. Адреса: ул. Телеви-
зионная, 10 (ост. «Автовокзал»), тел. 
71-23-84, 067-6386564. Филиал: ул. 
Щорса, 35 (ост. «Пл. Толстого»), тел. 
36-33-10. Лиц. МО Украины № 582911.

№ 254. СНИМУ или КУПЛЮ ПО-
МЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, МАГАЗИН, 
СКЛАД и т.д. Тел. 098-54669967.

№ 244. Утерянные документы на 
квартиру по ул. Димитрова, 83 на имя 
Шевченко Н.И. просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 050-4884440.

№ 296. Утерянное свидетельство о 
праве собственности на дом по ул. Сыз-
ранской, 42, выданное на имя Олеск 
Вольдемара Эдуардовича, просьба 
вернуть за вознаграждение по указан-
ному адресу.

№ 301. ПП «Землі Півдня» повідо-
мляє власників (користувачів) суміжних 
земельних ділянок по вул. Фуко, 44, 46-А, 
46-Б та вул. Фурманова, 99, що 20.03.2013 
р. о 14.00 будуть проведені роботи по 
встановленню в натурі меж земельної 
ділянки за адресою: м. Кривий Ріг, Цен-
трально-Міський район, вул. Фуко, 46. 
Збір зацікавлених осіб проводиться біля 
входу в житловий будинок № 46.

№ 221. Требуется оператор-консуль-
тант. Возможно без о/р. Тел. 096-7714297.

№ 252. Стабильная работа. Тел. 067-
9341691.

№ 253. Требуется консультант-дис-
петчер. Тел. 096-4128990.

№ 277. РУКОВОДИТЕЛЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩ-
НИК, ВЫСОКИЙ ДОХОД, КАРЬЕРНЫЙ 
РОСТ. Тел. 098-7894818.

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

№ 303. Работа в офисе. Приходите. 
Тел. 096-6153620.

№ 304. Требуется оператор входящих 
звонков. Стабильный доход+премия. 
Запись по тел. 095-0569218.

№ 305. Дополнительный доход от сту-
дентов до пенсионеров. Работа на теле-
фоне в офисе. Звонить по тел. 098-8986643.

№ 288. Требуется администратор в 
офис. Оформление, премия. Тел. 067-
7505104.

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

№ 286. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-КОН-
СУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 067-1169608.

Річниця 
світлої  
пам’яті 

ХЛІВНИЙ
Азольф 

Михайлович

(22.03.1938 – 
17.03.2012)

Є сила, що може забрати з життя, 
А з пам’яті рідних – ніколи. Низький 
уклін Тобі від нас і вічна пам’ять. 

Люблячі діти та онуки

КП «ЖЕО № 20» 
надає робочі 
місця двірників 

для працевлаштування осіб, яким 
за висновком МСЕК встановлена 

робоча група інвалідності.

Звертатися за адресою: вул. Лермон-
това, 60, тел. 26-15-89.

У зв’язку з ремонтними роботами, 
що проводяться у службових 

приміщеннях
 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 

Криворізьких міських електричних
 мереж  за адресою: 

вул. Мелешкіна 57а, 
вікна довідок (Саксаганського р-ну, Централь-

но-Міського р-ну, Дзержинського р-ну) 

тимчасово не працюють  
Робота вікон довідок, що розташова-

ні за даною адресою, буде відновлена  
26.03.2013 р.   Додаткова інформація за 
телефонами: 404-13-93, 404-13-33.  Проси-
мо вибачення за тимчасові незручності.

1. Заслуховування та затвердження зві-
ту спостережної ради.

2. Заслуховування та затвердження зві-
ту кредитного комітету.

3. Заслуховування та затвердження зві-
ту правління.

4. Заслуховування та затвердження ви-
сновків ревізійної комісії.

5. Заслуховування аудиторського ви-
сновку, яким підтверджена річна звіт-

ність КС «Альтернатива» (річна звітність 
та звітні дані КС «Альтернатива» за 2012 
рік), затвердження річної звітності та ре-
зультатів діяльності КС «Альтернатива» за 
2012 рік.

6. Визначення незалежного аудитора 
(аудиторської фірми) для підтвердження 
достовірності і повноти річної звітності 
КС «Альтернатива» за 2013 рік.

7. Заслуховування бюджету на 2013 рік.



станом на 18.03.2013 р. 
(грн. за 100 од.)

Курси валют

СПІВПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 1 22723.00
4 127 250.00
3 2592 21.00
2 21955 6.00

номер розіграшу 1246 
виграшні номери 16.03.2013 

джек-пот 10 300 000.00

ДЖЕК ПОТ 
наступного 
розіграшу 
10 400 000 гривень

Лотерея

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.

19.03.2013 20.03.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ 
ПРОГНОЗ 
по Кривому Рогу
19-20 березня

Магнітні бурі

Калейдоскоп

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 26,019 1045,964

УкрСиббанк
809,00 25,70 1036,00
814,00 26,60 1063,00

ПриватБанк
810,00 25,90 1035,00
814,00 26,60 1065,00

Промінвест-
банк

809,00 25,80 1037,00
813,50 26,50 1059,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,00 26,20 1050,00
814,00 26,90 1085,00

Форум
810,00 26,10 1045,00
813,80 27,00 1073,00

Південком-
банк

810,30 25,50 1043,00
814,00 26,20 1065,00

Укрексімбанк
809,00 26,00 1040,00
812,90 26,50 1057,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

2 4 25 30 41 44 

2:00 3 2
5:00 2 1
8:00 2 2
11:00 2 1
14:00 2 2
17:00 1 1
20:00 2 2
23:00 2 2
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Погода
Ср. 20.03

 +2…+3°С +10°С
Південно-західний 
та західний, 3-8 м/сек

Чт. 21.03
  -2…+2°С +11°С
Південний  
та східний, 2-4 м/сек

Анекдоты о погоде
Знаете как безошибочно 

определить, что весна при-
ближается? По телевизору 
начинают колготки рекла-
мировать...

***
Если после двух холодных 

и дождливых дней потепле-
ло и светит яркое солнце — 
скорее всего пришел поне-
дельник.

Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua
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Прем’єра

У кожного свої «пороги»
– Що цікаво, давно в нас не було таких спекта-
клів, – говорить режисер Михайло Мельников. У 
суботу він презентував прем’єрну виставу «Порог» 
на сцені академічного міського театру драми та 
музичної комедії імені Тараса Шевченка.

Драму на дві дії, яка зо-
бражує життя простих лю-
дей з їхніми складними 
життєвими проблемами, 
написав білоруський дра-
матург Олексій Дударєв. Він 
відомий за п’єсою «Рядові», 
за його твором знято фільм 
«Білі роси». У Кривому Розі 
вже йшла вистава за п’єсою 
Дударєва – «Свалка».

– Це спектакль про те, 
що кожна людина може 
втратити свій шлях у житті, 
переступаючи поріг влас-
ного будинку чи переходя-
чи якийсь інший доленос-
ний рубіж, – розповідає ре-
жисер. – Тоді дуже складно 
знайти свій шлях і повер-
нутися назад.

На сцені – нескладні де-
корації: ліжко, стіл, накри-
тий простуватою скатер-
тиною, старенький радян-
ських часів абажур, полич-
ка з книгами… Це дім пись-
менника-казкаря Максима 
Покутовича. За сюжетом 
він не тільки пише казки, а 
й «лікує» людей, котрі втра-
тили себе на життєвих до-
рогах. Але за простотою 
цих декорацій стоїть пси-
хологізм: на другому плані 
– три двері, три пороги, три 
межі для трьох персонажів. 
І як відповідь на ці три мов-
чазні питання – три ікони. 
Головний герой драми «По-
рог» – алкоголік, якого По-
кутович знайшов п’яним десь 
на засніженій вулиці взимку і 
привіз до себе. У квартирі пись-
менника він знайомиться з дво-
ма іншими «пацієнтами» казка-
ря, дізнається про свого благо-
дійника. До речі, сам письмен-
ник – персонаж фактично вірту-
альний: на сцені він з’являється 
тільки у відгуках про нього й ре-
пліках інших героїв.

Написана п’єса була в 1979 
році, а видана – у 82-му. Але акту-
альності з плином часу не втрати-
ла, переконаний режисер:

– Дуже давно читав цю п’єсу 
– і раптом, коли перечитував, 
знайшов у ній ті нотки, які схви-
люють людей сьогодні. У мене 
тут є персонаж Красовський 
(його на прем’єрі блискуче вті-

лив Віталій Безносенко, – авт.) 
– представник «вищих» сфер. 
Його можна зрозуміти як пред-
ставника владних кіл. Він ро-
бить з людиною, що хоче. Лю-
дина – ніщо. Нею можна керу-
вати наче маріонеткою за до-
помогою грошей. Ще одна ак-
туальна для мене тема – втрата 
власного шляху. Головний герой 
волею долі чи завдяки своїм 
слабостям вступив на цей шлях, 
втративши дружину і сина, за-
бувши про батьків… У його дру-
га є дуже хороший текст. Він го-
ворить: «Я якийсь поріг пере-
ступив, а за мною двері – хлоп 
– і закрились. І вперед страшно, 
і назад дороги немає». Цей по-
ріг молодь переступає, скажімо, 
коли закінчує школу чи універ-

ситет. Хотів би вибрати фах до 
душі, а до душі нема роботи.

У головних ролях задіяні про-
відні актори театру. Душевні 

пристрасті головного героя – 
Андрія передає заслужений 
артист України Василь Ко-
роленко. Його друг Шаргай – 
народний артист Володимир 
Полубоярцев, а Андрієвого 
батька грає Володимир Без-
домников.

– Зайнято в спектаклі і ба-
гато нашої талановитої мо-
лоді. Це і Марія Фішелевич, 
Вікторія Левченко, Сергій 
Торгут, яких глядачі знають 
за іншими моїми спектак-
лями. Дебютують у виставі 
«Порог» Микола Афанасьєв 
та Артур Смольський.

Цю драму вже незабаром 
криворізька сцена побачить 
ще раз, адже «Порог» буде 
змагатися за театральну на-
городу в регіональному фес-
тивалі «Січеславна-2013». 
Конкурсний показ його від-

будеться 9 квітня.
Анна РОДІЧКІНА.  

Фото  
Олександра ПОРТНЯГІНА

Михайло Мельников про свій «поріг»:
– У моєму житті неодноразово траплялися такі 
«пороги». Я навіть не знаю, чому. У кожного в жит-
ті це трапляється по-своєму. У когось – це перше 
кохання, в іншого – вибір професії. І тут можна 
запросто розгубитися. Один із таких моментів у 
моєму житті підштовхнув мене не кинути фах, а 
піти вчитися в театральний інститут, удоскона-
люватися. І хоча я вступив туди в середньому віці, 
я вдячний за такий поштовх. Отримав ще одну 
професію – режисера-постановника. Але якийсь час 
не знав, чи варто займатися цим далі. Нині театр 
цікавий людям, тож очевидно, що я не промахнувся.

Офіційно
Про результати проведення публічних слухань

Керуючись Законом України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», на виконання розпорядження 
міського голови від 27.02.2013 № 61-р «Про про-
ведення публічних слухань» у муніципальному 
центрі послуг міста Кривого Рогу (50101, м. Кри-
вий Ріг, пл. Радянська, 1) 15.03.2013 о 16.00 від-
булися публічні слухання з питання обговорення 
проекту рішення міської ради «Про затвердження 
Порядку приватизації об’єктів комунальної влас-
ності міста та незавершеного будівництва» та 
аналізу його регуляторного впливу.

У слуханнях взяли участь депутати міської ради, 
члени міських галузевих рад підприємців, суб’єкти 
господарювання та представники органів місцево-
го самоврядування, засоби масової інформації.

Під час обговорення була підтверджена необ-
хідність запровадження вказаного рішення з 
метою подальшого вдосконалення організації по-
рядку здійснення приватизації об’єктів комуналь-

ної власності міста та правового врегулювання 
процесу приватизації.

За результатами публічних слухань присутні 
погодились з запропонованим проектом рішення 
міської ради «Про затвердження Порядку при-
ватизації об’єктів комунальної власності міста та 
незавершеного будівництва» та аналізом його 
регуляторного впливу як з таким, що необхідний 
для задоволення потреб територіальної громади 
міста, суб’єктів господарювання, органів місцевого 
самоврядування.

Пропозиції та зауваження, які будуть надані в 
процесі обговорення проекту регуляторного акта 
до 05.04.2013 від громадян, суб’єктів господарю-
вання, їх об’єднань, наукових установ та консуль-
тативно-дорадчих органів, будуть опрацьовані 
розробником проекту та, у разі необхідності, бу-
дуть враховані в рішенні міської ради.

Управління комунальної власності міста 
виконкому міськради

Обмежено рух трамваїв
Шановні пасажири! У зв’язку із проведен-

ням робіт по капітальному ремонту трам-
вайної колії на ділянці від вул. Вітчизни до 
кільця «ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг» рух 
трамвайних вагонів КП «Міський трамвай» 
буде організовано наступним чином:

21-22.03.2013 року з 09.00 до 16.00 
тимчасово призупиняється рух трамваїв на 
трамвайному маршруті № 13.

23-24.03.2013 року тимчасово призу-
пиняється рух трамваїв на трамвайному 
маршруті № 9 і також на ділянці «2-а міська 
лікарня»-«Суриковий завод».

25-28.03.2013 року з 09.00 до 16.00 
тимчасово призупиняється рух трамваїв 
через вул.Вітчизни, на ділянці «2-а міська 

лікарня»-«Маг. «Стріла». Трамвайні марш-
рути №№ 1, 2, 5, 7 курсуватимуть до кільця 
«ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг», на трам-
вайному маршруті №13 збільшено кількість 
трамваїв до 3 одиниць, рух на трамвайному 
маршруті №9, 10, 11 тимчасово призупине-
но.

29-31.03.2013 року тимчасово призупи-
няється рух на трамвайних маршрутах №№ 
3, 9, 12, 13.

Інші маршрути працюватимуть у звичай-
ному режимі.

Просимо вибачення за тимчасові не-
зручності

З повагою  
адміністрація КП «Міський трамвай»
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