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

Безвідсоткові кредити надаються виключно на метало-
пластикові вік на та двері з високо якісних профілів VEKA, 
DECEUNINCK та REHAU виробництва Німеччини та Бельгії 
з підвищеним коефіцієнтом енергозбереження. Можливе 
оформлення без першого внеску, без комісії та переплати, 
строком до одного року.

За детальною інформацією звертайтесь до консультан-
тів кредитного центру за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ме-
лешкіна, 1а, магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 2-й поверх (район 
площі Артема, зупинка «Вул. Філатова»), або за багатока-
нальним телефоном гарячої лінії у м. Кривий Ріг: 401-33-
44 (моб. тел. 097-309-00-99), з понеділка по суботу з 9 до 
18. При замовленні вікон за даною програмою доставка, 
монтаж та демонтаж висококваліфікованими спеціаліс-
тами підприємства «ВІКНОПЛАСТ» виконується БЕЗКОШ-
ТОВНО. Пільговикам та пенсіонерам надається додаткова 
знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі вікон в зимовий період 
використовуються високо якісні герметики Penosil (Німеч-
чина), що гарантують якісний монтаж при температурі до 
мінус 18⁰С.

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

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

Шановні мешканці міста, 
прилеглих районів та селищ!

Читайте 8 стор.                                                                                                                                                    Фото Андрія ТРубіцинА.

КриВорізьКий  
місьКий голоВа

Розпорядження
м. Кривий ріг

05.07.2012 №152-р

Про скликання  
XXIV сесії міської ради  

VІ скликання
Відповідно до регламенту 

міської ради, затверджено-
го рішенням міської ради від 
30.11.2010 №7, керуючись за-
коном України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»:

1. скликати  XXIV сесію 
міської ради Vі скликання.

2. Провести в сесійній залі 
міської ради (пл. радянська, 1):

– спільне засідання постій-
них комісій – 20 липня 2012 
року о 9.00;

– пленарне засідання – 25 
липня 2012 року о 9.00.

3. Унести на розгляд питання:
– урегулювання земельних 

відносин;
– інші.

Міський голова 
Ю. ВілКул.

завершилась перед-
плата на друге півріччя 
2012 року. Незабаром ми 
підіб’ємо її остаточні під-
сумки і виконаємо дану на 
початку кампанії нашим 
передплатникам обіцянку 
– визначимо переможців 
червоногірничанської ак-
ції «Подарунки від «Чг».

Нагадаємо, взяти 
участь у ній досить про-
сто. Потрібно передпла-
тити газету до кінця року 

та передати в редакцію 
ксерокопію абонемен-

та (прохання не 
плутати з кви-
танцією про 

передплату). Ксерокопії 
абонементів приймають-
ся по 13 липня включно. 
Тож не баріться, надси-
лайте ксерокопію поштою 
або приносьте її особисто 
за адресою: 50027, м. Кри-
вий ріг, проспект мета-
лургів, 28.

Визначення перемож-
ців акції «Подарунки від 
«Чг» буде проводитись 
19 липня об 11.00. місце 
проведення традиційне – 

на майданчику біля ганку 
редакції газети «Черво-
ний гірник». Приходьте, 
можливо, ви станете од-
ним з тих щасливчиків-
передплатників, котрі на 
додачу до газети з ціка-
вою та оперативною ін-
формацією отримають 
цінний подарунок.

незабаром визначення 
переможців

Володимир СКідАнОВ.

На нареченого  
з подругами гадала 
на свято Купала
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Подробиці

g Хроніка пригод

Страшна аварія на проспекті
Нехтування безпекою на дорозі може призвести до тра-

гічних наслідків. На жаль, ця абеткова істина, хоч і написа-
на кров’ю тисяч загиблих, для багатьох так і не стала аксіо-
мою. Свідченням цьому і нещодавня кривава трагедія, що 
сталася ввечері на одній з центральних трас нашого міста. 

Як розповів інспектор сектору профілактичної роботи відділу ДАІ 
Андрій Юраш, минулої суботи о 21.30 по проспекту 200-річчя Кри-
вого Рогу, з боку вулиці Тухачевського в напрямку майдану 30-річчя 
Перемоги, рухався автомобіль «SKODA OCTAVIA A5», під керуванням  
водія  1987 року народження. Навпроти електроопори №157 водій 
не впорався з керуванням машини, виїхав на смугу зустрічного 
руху, де «OCTAVIA» зіткнулася  з автобусом «А 04911 ТУР СПГ», що 
саме перевозив пасажирів. 

Наслідки зіткнення страшні: водій та пасажир автомобіля «SKODA 
OCTAVIA A5» загинули на місці пригоди, а водій та 10 пасажирів 
автобуса отримали тілесні ушкодження. Далі, як-то кажуть, без ко-
ментарів, про все свідчить фотографія з місця пригоди. 

Володимир СКідАнОВ. 

g Село та люди

«Мобільний соціальний офіс»
На території Криворізького ра-

йону запрацював «мобільний соці-
альний офіс», завдяки якому місце-
ві мешканці можуть звертатися за 
консультацією з приводу пенсійно-
го законодавства та інших важли-
вих питань. У роботі офісу беруть 
участь усі служби місцевої виконав-
чої влади, орієнтовані на соціальний 
захист населення.

У Красінській сільській раді нещо-
давно відбувся виїзний прийом гро-
мадян «мобільним соціальним офі-
сом», в якому взяла участь заступник 
начальника управління Пенсійно-
го фонду України в Криворізькому 
районі Дніпропетровської області 
л. Шереметєва. Всього на прийом 
прийшло 14 осіб, з них 9 звернули-
ся з питань пенсійного забезпечен-

ня. громадяни отримали вичерпні 
відповіді на всі звернення згідно з 
чинним законодавством, одержали 
поради та допомогу в оформленні 
документів для призначення чи пе-
рерахунку пенсій. секретар сільської 
ради л. Бортнік від імені односельців 
висловила подяку за плідну співпра-
цю всіх підрозділів виконавчої влади 
Криворізького району.

Тарас ЗАТульний.

Рідний район висловив довіру
5 липня на базі криворізької радіошколи 
відбувся пленум ради ветеранів довгинців-
ського району, в якому взяв участь депутат 
обласної ради Юрій любоненко. на ньому об-
говорювалися питання патріотичного вихован-
ня молоді. Зокрема, йшлося про те, як краще 
зберегти пам’ять про буремні роки Великої 
Вітчизняної війни.

– зараз перед міською радою 
ветеранів стоїть завдання, щоб 
пам’ятники, образно кажучи, «го-
ворили» до городян, – розповів 
про підсумки роботи пленуму го-
лова Криворізької міської ради 
ветеранів микола Дабіжа. – Нам 
потрібно зробити так, щоб усі кри-
воріжці, і в першу чергу молодь, не 
забували про подвиг своїх предків. 
Щоб до пам’ятників лягали кві-

ти, щоб не заростала до 
них стежина, щоб люди 
пам’ятали, якою ціною 
дісталася Перемога…

Взяв участь у роботі 
пленуму і депутат Дніпропетров-
ської облради Юрій любоненко. 
Ветерани районної ради вийшли 
з пропозицією висунути кандида-
туру Юрія Вікторовича в депутати 
Верховної ради по тридцять дру-

гому мажоритарному 
округу, який включає у 
себе, передусім, терито-
рію Довгинцівського і 
саксаганського районів 
Кривого рогу.

У своїй промові пе-
ред ветеранами Юрій 
любоненко зазначив, 
що балотування по ма-
жоритарному округу у 
Верховну раду дозволяє 
депутатам не відлучати-
ся від потреб виборців. 
розповів Юрій Вікторо-
вич і про те, на що буде 
направлена його робота 
в парламенті.

– Наше місто є потужним про-
мислово-економічним центром, – 
наголосив Юрій любоненко. – але 
водночас це призводить до бага-
тьох проблем, зокрема екологіч-
них. а для їхнього вирішення не-
обхідно справедливо розподіляти 
ВВП, який створює той чи інший 
регіон. Шляхів такого розподілу 
може бути дуже багато: через ме-
дицину, страхування, пенсії, зарп-
лати тощо.

По завершенню свого виступу, 
Юрій Вікторович відповів на за-
питання ветеранів, які згодом од-
ноголосно підтримали його вису-
вання в депутати Верховної ради.

– Я вважаю, що висування Юрія 
Вікторовича саме в Довгинців-
ському районі є справедливим і в 
дечому символічним, адже він є 
вихідцем з цього району і саме тут 
розпочинав свою трудову кар’єру, 
– зазначив микола Дабіжа.
Андрій РОйКО. Фото автора.

Шановні працівники  
споживчої кооперації!

 Прийміть щирі вітання з професійним святом – Міжнародним 
днем кооперації.

Завдяки роботі працівників кооперації споживчий ринок міста 
постійно забезпечує потреби населення у високоякісних товарах 
віт чизняних виробників, насамперед продуктах харчування та сіль-
ськогосподарській продукції.

Сподіваюсь, що й надалі кооператори докладатимуть максимум 
зусиль для підвищення ефективності господарювання кооператив-
них організацій і підприємств та збільшуватимуть вклад споживчої 
кооперації в основу соціально-економічного розвитку нашого інду-
стріального міста.

Бажаю вам міцного здоров’я, добра, щастя, родинного тепла й 
плідної праці на благо подальшого розвитку споживчої кооперації.

Криворізький міський голова     Юрій  ВілКул.

Шановні кооператори!
Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Кооперативи регіону роблять свій вагомий внесок у формування 

ринку якісних товарів та послуг, у створення нових робочих місць, у 
наповнення державного бюджету. 

Щоденно жителів Дніпропетровщини обслуговують більше 1,5 тис. 
кооперативних магазинів та установ з надання побутових послуг. 
Важливо, що завдяки роботі кооперативів побутовими послугами та 
товарами забезпечуються жителі малих та віддалених сіл.

Обласна влада спільно зі споживчою кооперацією регіону веде ак-
тивну роботу з модернізації роздрібної торговельної мережі, покра-
щення торговельного обслуговування населення. Це дозволило ми-
нулого року збільшити обсяги товарообороту області у півтора раза.

Розгалужена мережа кооперативних ринків є важливою складо-
вою принципів обласної влади щодо наближення сільськогосподар-
ського виробника до споживача для забезпечення жителів Дніпро-
петровщини якісними продуктами за доступними цінами.

У цей святковий день бажаємо всім кооператорам міцного 
здоров’я, родинного щастя, добра, успіхів у роботі задля розвитку 
Дніпропетровщини та всієї  України!

З повагою
голова облдержадміністрації  

Олександр ВілКул,  
голова облради Євген удОд.

Підбито підсумки першого місяця роботи Контакт-
цент ру «Гаряча лінія Олександра Вілкула». Проблеми, з 
якими найчастіше звертаються, стосуються таких питань:

соціального 
захисту, 6%

благоустрою 
та будівництва, 

20%

комунального 
господарства, 

40%

земельних 
відносин, 3%

охорони 
здоров’я, 3%

Пожежна безпека 
на полях

Губернатор Олександр Вілкул 
поставив завдання посилити по-
жежну безпеку на сільгосппідпри-
ємствах Дніпропетровщини під 
час збирання врожаю. 

Про це голова облдержадміні-
страції повідомив під час виїзної на-
ради щодо стану протипожежного 
захисту сільгосппідприємств Дні-
пропетровщини в місцях збирання, 
переробки і зберігання врожаю 2012 
року. На нараді була продемонстро-
вана сучасна пожежна техніка го-
ловного теруправління мНс Украї-
ни у Дніпропетровській області.

«У зв’язку зі спекою рівень по-
жежної небезпеки постійно зрос-
тає. Я ставлю завдання – посилити 
роботу щодо недопущення пожеж 
на сільгосппідприємствах у місцях 
збирання, переробки та зберігання 
врожаю 2012 року. Кожен керівник 
району разом з керівниками сіль-
госппідприємств особисто відпо-
відають за забезпечення належного 
рівня пожежної безпеки зернозби-

ральної техніки, об’єктів зберіган-
ня та переробки сільгосппродук-
ції», – сказав олександр Вілкул.

«Підтримка  
децентралізації  
в Україні»

Швейцарсько-український про-
ект DESPRO розпочав надання 
експертної допомоги Дніпропе-
тровщині. Першим кроком у цьо-
му напрямку став інформаційний 
семінар «Децентралізована мо-
дель сільського водопостачання на 
основі обслуговуючого кооперати-
ву», який відбувся у приміщенні 
Дніпропетровської обласної ради.

Як повідомив відділ з питань 
зв’язків з громадськістю та пресою 
обласної ради, у рамках семінару 
представники районів області пере-
коналися на конкретних прикладах, 
що, за наявності бажання, наполе-
гливості і правильної організації 
процесу, будь-яка сільська громада 
може досягти успіху в різних сфе-
рах діяльності, навіть у такій, зда-
валося б, важкій справі, як рекон-

струкція системи водопостачання. 
«ми сподіваємось на системну та 
плідну співпрацю з представниками 
швейцарсько-українського проекту 
DESPRO, оскільки одним з наших 
головних пріоритетів є вивчення та 
впровадження прогресивного світо-
вого досвіду місцевого соціально-
економічного розвитку», – зазначив 
голова облради Євген Удод.

Виставка видатних  
художників

У рамках регіональної програми 
розвитку культури, яка реалізуєть-
ся за підтримки губернатора Олек-
сандра Вілкула, в обласній бібліо-
теці імені Кирила і Мефодія про-
тягом липня 2012 року проходить 
книжково-ілюстративна виставка 
«Їх імена пам’ятає Україна».

Вона приурочена до ювілеїв ви-
датних художників Володимира 
Боровиковського та івана айвазов-
ського. На виставці представлені 
25 джерел – книги про життєвий і 
творчий шлях художників, кольоро-
ві альбоми репродукцій їх картин, 
матеріали з періодичних видань.

Підготував Володимир СКідАнОВ.
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g  літо фестивальне

Подробиці

g благотворительность

Подарки для санатория
Криворожский детский кардиоревматологиче-
ский санаторий днепропетровского облсовета 
недавно отметил свое 40-летие. Это уникальное 
лечебно-оздоровительное заведение для детей с 
очень широким перечнем заболеваний: сердеч-
но-сосудистые патологии, заболевания органов 
кровообращения, пищеварения и, что особо акту-
ально для Кривого Рога, органов дыхания. Такой 
санаторий в пределах Кривого Рога и 4-х прилега-
ющих районов один-единственный. 

лично поздравить персо-
нал санатория со знамена-
тельной датой и пообщаться 
с ребятами приехал Вячес-
лав задорожный, первый 
заместитель главы Днепро-
петровской областной госу-
дарственной администра-
ции: «Я знаю, что детский 
кардиоревматологический 
санаторий не так давно отме-
чал своё 40-летие. На торже-
ственном мероприятии, по-
священном этому событию, 
я, к сожалению, побывать 
не смог, но и не смог пройти 
мимо этой даты.  Поэтому я 
сегодня здесь. и не с пустыми 
руками. Хочу передать вам в 
дар спортинвентарь, о кото-
ром меня просили. спортив-
ные игры – это очень хоро-
шо. Надеюсь, теперь занятия 
станут более насыщенными, 
полезными и массовыми. Я 
хочу поздравить с праздни-
ком всех сотрудников сана-
тория, ветеранов здравоох-
ранения, посвятивших свою 
жизнь благородному делу 
возвращения здоровья своим 
маленьким пациентам».

Яркие новые мячи (фут-
больные, баскетбольные, во-
лейбольные), хула-хупы, ска-
калки, гантели порадуют всех 
детишек, которые отдыхают и 
оздоравливаются в санатории.

После общения с персо-
налом санатория, Вячеслава 
Казимировича пригласили 
на экскурсию по заведению. 
В комнате творчества дети 
преподнесли гостю подарок, 
сделанный своими руками: 
домовенок-оберег. В разго-
воре с уважаемым гостем они 
с детской непосредственно-
стью рассказывали о том, 
как весело и приятно прово-
дить летние каникулы в са-
натории. Что у них есть соб-
ственный кукольный театр, и 
уроки творчества с удоволь-
ствием посещают не только 
девочки, но и мальчишки. 

из столовой доносился 
вкусный аромат обеда – пи-
тание в санатории всегда 
было на высшем уровне, ведь 
многие дети здесь нуждаются 
в особом витаминизирован-
ном рационе.

На улице в жаркое лет-

нее время стоит любимец 
детей – большой надувной 
бассейн. Дети не могут до-
ждаться времени купания, 
чтобы всласть поплескаться 
в теплой воде!

Пока Вячеславу Казими-
ровичу показывают бас-
сейн, из павильона доносят-
ся звуки гитары – это самые 
старшие ребята дружно 
поют рок-репертуар. Невзи-
рая на строгую дисципли-
ну и режим дня, им иногда 
«делают поблажки», ведь в 
их возрасте намного инте-
реснее попеть хором в тени 
беседки, чем принуждать 
себя к сонному часу. Так что 
в санатории царит добро-
желательная атмосфера от-
дыха, несмотря на то, что у 
большинства детей имеются 

серьезные проблемы со здо-
ровьем.

Поблагодарила Вячесла-
ва Казимировича за визит и 
полезные подарки Наталья 
Чижова, и. о. директора Кри-
ворожского детского кардио-
ревматологического сана-
тория: «мне очень приятно 
сегодня, что оказано такое 
внимание нашему санаторию. 
мы писали письмо Вячеславу 
Казимировичу, и он отклик-
нулся на нашу просьбу. У нас 
был неукомплектован каби-
нет лечебной физкультуры. 
и сегодня нам привезли все 
в полном объеме! Признаюсь 
честно, мы писали много пи-
сем в самые разные инстан-
ции, но откликнулась только 
Партия регионов и лично Вя-
чеслав Казимирович».

g Знай наших!

Дві перші премії з Кирилівки
на іі Міжнародному 
фестивалі-конкурсі 
театрально-
хореографічного та цир-
кового мистецтва «Екзо-
тик-шоу», що відбувся 
нещодавно в Кирилівці, юні 
криворіжці отримали вищі 
оцінки журі та захоплен-
ня досвідчених артистів. 
З азовських берегів наші 
земляки повернулися з 
першими преміями.

Тринадцятилітній Федір го-
стрий уже звик до конкурсів. 
Виступав та перемагав і на все-
українських, і на міжнародних 
музичних змаганнях. Він давно 
й майстерно володіє саксофо-
ном, грає, до речі, і в зразково-
му дитячому оркестрі музичної 
школи №4 «Портрет В. Дьомі-
на». але в Кирилівку на «Екзо-
тик-шоу» вперше їхав як во-
каліст. Та незважаючи на це, 
йому та десятирічному Богда-
нові Штаньку, який тільки пла-
нує наступного року розпочати 
вчитися гри на саксофоні, вда-
лося переконати всіх присутніх, 
що вони співають найкраще.

– Взяти участь у цьому кон-
курсі мені запропонувала вчи-
тель з вокалу галина Єлькіна. 
спеціально для цього вивчив 
пісні, але на все це був тільки 
тиждень, – говорить Богдан.

На перемогу хлопці сподіва-
лися, але до кінця не вірили, що 
привезуть разом з теплими вра-
женнями від Кирилівки та фес-
тивалю ще й перші премії.

– музика мені допомагає, 
коли сумно, – ділиться думками 
Федір. – і коли весело, теж – му-
зикою можна підняти дух у ком-
панії, створити гарний настрій. 
Хотів у цьому конкурсі себе ви-
пробувати як вокаліста. Приєм-
но, що нас з самого початку зу-
стрічали дружньо, привітно.

Перемога, говорять батьки 
хлопців, далася їм не так про-
сто: заради конкурсу діти навіть 
не купалися в морі, аби не за-
шкодити голосу. а на це спекот-
ного дня, погодьтесь, потрібна 
неабияка сила волі. «Чг» при-
єднується до привітань і бажає 
юним музикантам не зупиняти-
ся на досягнутому.

Анна РОдіЧКінА. Фото Андрія ТРубіцинА.

Гран-прі  
«Зірок Чорного моря»
для більшості людей слова «Крим, море, 
літо» ніяк не пов’язані з працею – сер-
йозною, непростою, відповідальною. Та 
саме трудитись їздили до Севастополя 
вихованці зразкової естрадно-циркової 
студії «Шапіто» Палацу культури «Кара-
чуни». дитяча заповзятість, зрештою, 
увінчалась гран-прі престижного 17-го 
Міжнародного фестивалю мистецтв  
«Зірки Чорного моря».

 Чому мова йде про заповзяту саме роботу? Керівник 
«Шапіто» ірина Трипольська розповіла про життя юних 
циркових артистів: навіть поза підготовкою до відпові-
дальних заходів, репетиції тривають по чотири години 
шість разів на тиждень, бо мистецтво бути неповторним 
на манежі вимагає постійного вдосконалення і доведен-
ня до автоматизму вже освоєних елементів, найменше 
послаблення тренувань може обернутись втратою на-
лежної фізичної форми і сумними наслідками. можли-
во, тому в багатому  на різножанрові таланти творчому 
марафоні фестивалю лише криворіжці представили цир-
кові номери. До речі, вагомим стимулом і генеральним 
випробуванням для них став виступ на манежі рідного 

Криворізького державного цирку в програмі, присвяче-
ній Дню захисту дітей.

В ім’я  чого ж діти сповідують такі аж надто суворі ви-
моги до самих себе? 13-річна Карина олару сприймає 
заняття в студії як універсальний шлях самовдоскона-
лення: гартується сила волі, виробляється звичка від-
даватись улюбленій справі, що називається, по повній 
– якщо завданням у спорті, вважає дівча, є гонитва за ре-
зультатом, зрозумілим у цифровому вираженні (метри, 
секунди, бали), то цирк вимагає не меншої майстерності, 
помноженої на творчу неповторність, постійний пошук 
оригінальних, складних у виконанні елементів. іншій 

вихованці «Шапіто», ані Телятник, до 
вподоби перемоги над собою, власни-
ми страхом і лінощами, їй подобається 
вражати публіку дивовижними акроба-
тичними етюдами, які ніхто більше не 
здатний виконати. Школярки мріють 
присвятити себе життю, сповненому 
мандрів, пригод, справжніх небезпек 
під куполом цирку в професійній трупі, 
доки ж купаються у променях здобутої 
в севастополі слави та навіть у розпал 
канікул не припиняють занять.

Анжелика ВОВКОЗуб. 

Тарас ЗАТульний. Фото автора.

g Виставки
Жива енергія  
в бісерних 
рослинах

Надворі найквітучі-
ший сезон – літо. Квіти 
звідусіль, і в міській виставковій залі та-
кож. Заходиш у прохолодне приміщення 
й відчуваєш справжні літні мотиви. Саме 
так – «Літні мотиви» – називається персо-
нальна виставка робіт із бісеру Світлани 
Терлецької.

Світлана – криворожанка. Працювала в Центрі 
дитячої творчості, де вела гурток з виготовлен-
ня м’яких іграшок і квітів із тканин. Постійний 
учасник виставок декоративно-прикладного 
мистецтва в Кривому Розі, Дніпропетровську. 
Бісероплетінням займається два роки. Вважає, 
що така техніка дозволяє їй сповна розкрити 
свою творчу фантазію, експериментувати. На 
виставці представлена колекція квіток і дерев із 
бісеру, гармонійно поєднаних із мушлями, ма-
ленькими фігурками – нецке. Особливість ком-
позицій у тому, що С. Терлецька у своїй творчості 
поєднала дві техніки: бісероплетіння і бонсай – 
вирощування мініатюрних декоративних дерев. 
Звісно, на відміну від японських бонсай дерева 
Світлани штучні, але при цьому випромінюють 
добру життєву енергію.

наталія ЗАВАльнЮК. Фото автора.
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Актуальна тема

Стан злочинності серед дітей
Це завжди актуальне та болюче питання. Аналізуючи 
стан дитячої злочинності у місті Кривому Розі постій-
но постає питання – що саме штовхає дітей на злочин-
ний шлях? 

І знаходяться різні відповіді – 
неблагополуччя в родинах, не
належне сімейне виховання, ви
ховання дітей у неповних сім’ях, 
коли один з батьків не в змозі са
мотужки справитися з підліт
ком. При цьому немала кількість 
дітей з благополучних та мате
ріально забезпечених родин, в 
яких відсутні взаєморозуміння, 
вчиняють злочини.

Питання дитячої злочин
ності перебуває на постійно
му контролі прокуратури міста. 
Вживаються організаційні захо
ди, спрямовані на покращення 
ефективності правозахисної ді
яльності з питань захисту прав і 
свобод дітей.

У лютому 2012 року проведе
но координаційну нараду керів
ників правоохоронних органів 
м. Кривого Рогу, на якій в тому 
числі розглянуто питання зрос
тання дитячої злочинності та її 
попередження.

З метою координації роботи 
у місті Кривому Розі, у напрям
ку захисту прав дітей та поперед
ження правопорушень серед них, 
прокуратурою міста за підсум
ками роботи 2011 року та І квар
талу 2012 року проведено міжві
домчу нараду керівників право
охоронних та державних органів.

За підсумками наради розроб
лені спільні заходи, спрямовані 
на профілактику злочинності се
ред дітей, в тому числі рецидив
ної, та зниження її рівня, попе
редження наркоманії, алкоголіз
му, тютюнопаління, запобігання 
дитячій бездоглядності, вчинен
ню насильства у сім’ї, захисту со
ціальних, житлових та майнових 
прав дітей тощо.

На теперішній час постанова 
міжвідомчої наради, яка містить 
зазначені спільні заходи, перебу
ває на виконанні органів прокура
тури, органів місцевого самовря
дування та органів міліції міста.

За підсумками 4х місяців 
2012 року, на жаль, у місті Кри
вому Розі спостерігається зрос
тання дитячої злочинності, яка 
збільшилася – з 59 (2011 р.) до 
93 (2012 р.) злочинів, тобто на 
57,6%, найбільше на територі
ях Інгулецького – на 550% (з 2 до 
13 злочинів), Тернівського – на 
467% (з 3 до 17 злочинів), Довгин
цівського – на 333% (з 3 до 13 зло
чинів), та Жовтневого районів – 
на 100% (з 15 до 30 злочинів).

Зросла кількість вчинення 
тяжких та особливо тяжких зло
чинів. Найбільше у Жовтневому 
(14 злочинів) та Довгинцівсько
му (10 злочинів) районах.

Вчинення злочинів неповно
літніми у групі разом з дорос
лими складає 29 злочинів, що на 
190% більше, ніж за 4 місяці 2011 
року, з яких найбільше у Жов
тневому районі – 15 злочинів, та 
Тернівському – 6 злочинів.

Також збільшилася кількість 
злочинів, вчинених дітьми, які 
раніше вчиняли злочини: з 14 
(2011 р.) до 25 (2012 р.) злочинів, 
тобто на 78,6%, найбільше у Дов
гинцівському – 8 та Жовтневому 
районах – 5 злочинів.

Дещо збільшилася кількість 
неповнолітніх, які вчинили зло
чини – 48 осіб (2012 р.) проти 
44 (2011 р.), з яких найбільше у 
Жовтневому районі – 18 (2012 р.) 
проти 7 (2011 р.), Тернівському 
районі – 10 осіб (2012 р.) проти 1 
(2011 р.). У тому числі серед не
повнолітніх, які вчинили злочи
ни, збільшилася кількість учнів 
шкіл – з 8 до 11 осіб, учнів про
фесійнотехнічних навчальних 
закладів – з 6 до 8 осіб. Зросла 
кількість дітей, які раніше вчи
няли злочини – з 9 до 15 осіб.

За 4 місяці 2012 року надійшло 
52 заяви про зникнення дітей, 
усі розшукані та повернуті у ро
дини та дитячі заклади.

Упродовж 4 місяців 2012 року 

органами прокуратури міста на 
захист прав дітей порушено 4 
кримінальні справи, внесено 85 
документів прокурорського ре
агування, до відповідальності 
притягнуто 69 посадових осіб, з 
них 9 – контролюючих органів, 
відшкодовано 700 тис. грн., з них 
до бюджету 29 тис. грн., понов
лено права 1266 дітей.

Прокуратурою міста на захист 
прав дітей у 2012 році поруше
но 2 кримінальні справи, внесе
но 11 документів прокурорсько
го реагування, до відповідаль
ності притягнуто 10 посадових 
осіб, в т.ч. органів контролю – 1, 
відшкодовано 200 тис. грн., в т.ч. 
23 тис. – до бюджету, поновлено 
права 464 дітей.

Протягом поточного року ор
ганами прокуратури міста Кри
вого Рогу активізовано робо
ту щодо вжиття цивільнопра
вових засобів захисту прав ді
тей, зокрема пред’явлено 14 по
зовних заяв на захист прав дітей.

У 2012 році прокуратурою 
міста проведено 3 загальномісь
кі навчальнопрактичні семіна
ри, на яких висвітлені питання 
щодо захисту прав дітей.

Прокурорські перевірки пока
зали, що такий стан злочинності 
свідчить про недостатню роботу 
органів системи державної про
філактики, в деяких випадках – 
недостатню зайнятість дитячого 
населення міста змістовним до
звіллям. Встановлено, що діти, 
які схильні до вчинення право
порушень, мають девіантну по
ведінку, перебувають на обліку в 
службі у справах дітей як такі, що 
опинилися у складних життєвих 
обставинах, потребують більшої 
уваги та захисту з боку держави, 
її уповноважених органів.

Встановлено факти, коли з ді
тьми, які перебували на профі
лактичному обліку в криміналь
ній міліції у справах дітей, робо
та з попередження злочинної ді
яльності проводилась формаль
но, неналежно, внаслідок чого 
дітьми Жовтневого, Інгулецько
го та Довгинцівського районів 

продовжено злочинну діяль
ність.

Зростання злочинності та 
інших негативних проявів 
серед дітей однією з причин 
має неналежну профілак
тичну роботу органів міліції 
або її відсутність.

Так, наприкінці 2011 року 
17річний Д. самовільно за
лишив сім’ю. Прокурор
ською перевіркою встанов
лено, що хлопець неоднора
зово залишав місце проживан
ня, вживав алкогольні напої, 
проте на профілактичному об
ліку у відділі кримінальної мілі
ції у справах дітей Жовтневого 
райвідділу міліції не перебував, 
відповідна робота з підлітком не 
проводилася, що створило умо
ви для втечі з дому.

Наприклад, у відділі кримі
нальної міліції у справах дітей До
вгинцівського РВ неповнолітній 
Г. перебував на профілактично
му обліку з 2010 року за вчинен
ня крадіжки. Сім’я Г. тривалий 
час (більше 5 років) перебуває на 
обліку у Криворізькому міському 
центрі соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, та службі у спра
вах дітей виконкому райради як 
дитина, яка опинилася у складних 
життєвих обставинах, внаслідок 
ухилення батьків від виконання 
батьківських обов’язків. Разом з 
цим, ані органами міліції, ані цен
тром соціальних служб, ані служ
бою у справах дітей дієвих заходів 
щодо даної сім’ї не вжито, належ
ну профілактичну роботу не про
ведено.

Наприклад, у минулому році у 
Довгинцівському районі м. Кри
вого Рогу померла двомісячна 
дитина Т. внаслідок внутріш
ньочерепної травми, завданої 
батьком. Вивченням особистос
ті батька встановлено, що про
тягом останніх двох років він 
неодноразово вчиняв насиль
ство в сім’ї, однак в органах мілі
ції на обліку не перебував, захо
ди щодо попередження насиль
ства в сім’ї не вживалися. При 
цьому у вказаній сім’ї вихову

ється ще одна малолітня дитина.
На жаль, мають місце випад

ки неналежного сімейного ви
ховання батьків, що призводить 
до смертельних наслідків. У по
точному році у Жовтневому ра
йоні мав місце випадок вбивства 
матір’ю чотиримісячного немов
ляти.

Тому головне завдання усіх дер
жавних органів системи профілак
тики – своєчасне виявлення таких 
сімей та дітей, з метою недопущен
ня трагічних випадків з дітьми.

У даному випадку досить зна
чну роль повинна відіграти соці
альнопсихологічна служба сис
теми освіти міста, яка забезпе
чена на 96% спеціалістами. Не
обхідно лише професійно ви
конувати свої обов’язки та з 
особливою увагою ставитися до 
проблем, які турбують дітей.

Діюча мережа позашкільних 
закладів міста дозволяє охопити 
позашкільною освітою дітей, які 
перебувають на обліку, як одно
го з засобів попередження пра
вопорушень. Залишається тіль
ки активізувати роботу органів 
освіти та служби у справах дітей 
щодо залучення їх до цих закла
дів шляхом зацікавлення.

Підсумовуючи, зазначу, що діти 
– це наше майбутнє, їх виховання 
потребує багато спільних зусиль 
сім’ї, працівників освіти, держав
них служб та органів у справах ді
тей. Лише при належному вико
нанні обов’язків посадовцями та 
небайдужому ставленні суспіль
ства до дитячих проблем, можли
во досягти позитивних результа
тів щодо захисту прав дітей.

g Я так думаю 

Піраміда потреб, ролики, Інтернет і дитяча бездоглядність
Продовжуючи тему дитячої злочинності, «ЧГ» поставив 
перехожим дуже серйозне запитання: дитяча злочин-
ність. Городяни замислювалися над тим, що штовхає 
дітей на злочини, і майже одностайно вирішили: корінь 
зла – у бездоглядності і неналежному вихованні.  

Аня Боженко, 
Віка Робченюк, 
Юля Колесник, 
дев’ятикласниці  
КЗШ №35:

– Діти йдуть на злочини, тому 
що бачать, що батьки теж готові 
хитрувати і обманювати. Треба 
добре виховувати дітей і пода-
вати гарний приклад. Слідкува-
ти за дітьми, аби вони не гуля-
ли де завгодно і з ким завгодно. 
Покарання теж потрібне – без 
цього ніяк. Головне, щоб це було 
вчасно і по справедливості.

Анна РодіЧКінА. Фото автора.

Анна і Марина,  
студентки економічно-
го інституту, факультет 
«Фінанси та кредит»:

– Батьки повинні звертати 
увагу на своїх дітей, контролюва-
ти, де і чим вони займаються, з 
ким проводять вільний час. Най-
більша тут відповідальність – на 
батьках... А ще – вплив старшо-
го оточення. Ми розуміємо, що 
батьки зараз усі працюють, але 
треба все одно намагатися зна-
ходити час для дітей. Бездогляд-
ні чада будуть дізнаватися про 
все з телевізора та з вулиці. Тож 
якщо в самих тат і мам не вихо-
дить наглядати за дитям, треба 
просити дідусів і бабусь. Та без 
догляду дітей не залишати.

ольга іванівна,  
пенсіонер:

– Злочинність збільшуєть-
ся від неробства. От раніше 
було стільки різних гуртків! 
Хлопчики робили літаки, хо-
дили на бокс і карате, дівча-
та – на танці. Я й сама колись 
ходила в танцювальний гур-
ток, займалася балетом. Це 
дуже корисно для дитини, а 
крім того, вона ще й по вули-
цях не вештається. І мої діти, 
нині вже дорослі, відвідували 
позашкільні заняття. Їм про-
сто ніколи було витрачати час 
на дурниці! А зараз подивіть-
ся, скільки барів, ресторанів, 
кафе. Чим там молодь займа-
ється? Палить і пиво п’є. Крім 
того, у дітей гроші є. 

інна, домогосподарка:
– Діти йдуть на такі вчинки 

від того, що їм нічим зайнятися. 
Ні, при школах і різних закладах 
гуртків і секцій вистачає, але су-
часним діткам це вже не цікаво. 
Їм треба більше спортивних ігор, 
більше руху. Їм цікаве дозвілля в 
таких закладах, як «Спортлайф» 
чи «Ескоріал», їм цікаво піти на 
ковзанку, ролердром. Це коштує 
грошей, але не так уже й дорого, 
на мою думку. Краще віддати ті 
п’ятнадцять гривень на басейн і 
знати, що дочка чи син не тільки 
з користю проводить час, а ще й 
оздоровлюється. Але найголовні-
ше, щоб батьки показували такий 
приклад самі. Бо скільки дитині 
не скажеш: «Читай!» – не сяде. А 
коли сам візьмеш до рук книгу – 
інша справа!

Євген довгалюк, музикант, 
автор арт-проекту «Совість»:

– На це запитання відповім на осно-
ві вельми знаного Маслоу та його пі-
раміди потреб. Перший її рівень – їжа 
і тепло. Далі не продовжую, бо, як пра-
вило, дитяча злочинність виникає від 
нестатків. Не факт, що йдеться тіль-
ки про їжу. Як з цим боротися? Пропа-
гувати правильні цінності. Себто ду-
ховні. До цього Європа і Штати йшли 
близько півстоліття. Нашій країні теж 
потрібен час. Ще одне – Інтернет і все-
доступність. Треба вчити дітей пра-
вильно користуватися цим ресурсом, 
своїм розумом, життям, врешті-решт.

Прокурор міста Кривого Рогу старший радник юстиції Ф. КиРиЄнКо.

Федір Кириєнко.
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g Актуальна тема

Від тротилу до більш безпечних емульсійних вибухових речовин
до останнього часу для руйнування гір-
ських порід у кар’єрах України використо-
вували тротил та вибухові речовини (ВР), 
які його містять, що являє собою серйозну 
небезпеку при виготовленні, транспорту-
ванні, зберіганні та застосуванні.

Як відомо, тротил є токсич-
ною речовиною, що викли-
кає понад 30 небезпечних за-
хворювань людини і завдає 
шкоди навколишньому се-
редовищу. Особливо напру-
женим є стан навколишньо-
го середовища в Кривбасі, де 
сконцентровано найбільш по-
тужні гірничо-збагачуваль-
ні комбінати, які щорічно ви-
користовують понад 100 тис. 
тонн вибухових матеріалів. 
Неодноразово Кривий Ріг і 
його мікрорайони підпадали 
під дію токсичних газів і пи-
лу, що утворювалися при ма-
сових вибухах. Зберігання на 
складах заводів-виробників 
і гірничих підприємств вели-
кої кількості матеріалів, що 
кваліфікуються як вибухові 
(у тому числі тротил та ВР, що 
його містять), та їх транспор-
тування дорогами загаль-
ного користування створю-
ють, одночасно з проблемою 
викрадення ВР, потенцій-
ну небезпеку виникнення не-
щасних випадків унаслідок 
несанкціонованого вибуху від 
аварії чи терористичного акту.

У дев’яностих роках на те-
риторіях гірничих земельних 
відводів кар’єрів Північного, 

Полтавського та Інгулецького 
ГЗК, з інтервалом в один рік, 
було розпочато будівництво 
трьох заводів з виготовлен-
ня окисної фази для налив-
ної високотемпературної ВР 
акватолТ20Г, що мала у своє-
му складі 20% тротилу. При-
стосування акватолуТ20Г до 
умов проведення масових ви-
бухів на кар’єрах ГЗК виявило 
значну кількість недоліків цієї 
ВР, але, незважаючи на них, 
ця ВР практично виключила з 
використання тротил у чисто-
му виг ляді.

Таким чином, наприкінці 
90-х років на кар’єрах ГЗК для 
проведення вибухових робіт 
використовувались виключ-
но ВР із вмістом тротилу 20%.

У той час на теренах України 
державний рівень адміністра-
торів не бачив проблеми у ви-
користанні тротилу через по-
літичні зміни в суспільстві, що 
відбулися. Усі, хто був більш-
менш небайдужим до вирі-
шення цього питання, вважа-
ли це справою підприємств, 
що використовують ВР. В умо-
вах існуючої політично-пра-
вової та економічної ситуації 
в Україні почали створювати-
ся незалежні групи фахівців, 

яким було небайдуже вирі-
шення питання про зупинення 
використання тротилу. Зусил-
лями фахівців на державно-
му і регіональному рівнях бу-
ло затверджено ряд програм 
зі створення вітчизняних ви-
бухових речовин, що у своєму 
складі не містили тротил, які б 
не поступалися кращим світо-
вим зразкам, виготовлялись 
із невибухових компонен-
тів безпосередньо на місцях 
проведення вибухових ро-
біт, були б більш безпечними 
для здоров’я людини і навко-
лишнього середовища, мали 
ефективність застосування та 
економічну доцільність від їх 
використання.

Перші вітчизняні ЕВР бу-
ли патроновані. У 1999 році 
їх випустив на ринок, під тор-
говою назвою Емульхім ШМ, 
Рубіжанський КХЗ «Зоря». 
Однак незначні потужності за-
воду-виробника, відсутність 
механізації вантажно-розван-
тажувальних робіт та безпосе-
редньо процесу заряджання 
залишили цей продукт як істо-
ричну довідку в їх освоєнні.

Насамперед, для здійснен-
ня переходу на широкомасш-
табне використання ЕВР, у 
проектах фахівців уже існу-
вала нова концепція вико-
ристання так званих «налив-
них емульсій», згідно з якою 
основний вибухонебезпеч-
ний компонент – несенсибі-
лізовану емульсію потрібно 

виготовляти у безпосередній 
близькості до місця прове-
дення вибухових робіт у кіль-
кості, що необхідна для ви-
конання поточних завдань. 
Виготовлений продукт за по-
треби наливають в окре-
му теплоізольовану ємність 
ЗЗМ, транспортують її до міс-
ця проведення вибухових ро-
біт, автоматизовано дозують 
та змішують з іншими компо-
нентами, після чого насосом 
подають у свердловину. При 
цьому вибухівка виникає у 
свердловині десь через 20-30 
хвилин після її заряджання.

Першою вітчизняною на-
ливною ЕВР став Україніт ПП. 
Рецептуру та технологію йо-
го виготовлення було розро-
блено в Національному гір-
ничому університеті та в 
Українському державному хі-
міко-технологічному універ-
ситеті (м. Дніпропетровськ). 
Однак проблема переведення 
гірничодобувних підприємств 
України на нові сучасні ЕВР, 
виготовлені з вітчизняних хі-
мічних компонентів, безпеч-
ні у виготовленні та викорис-
танні, економічно ефективні, 
– не вирішується тільки роз-
робкою рецептури ВР.

Згідно з існуючою концеп-
цією, найбільш доцільним міс-
цем для виготовлення несен-
сибілізованої емульсії були б 
заводи, які працювали на ви-
готовлення окисника для ак-
ватолу, бо вони були найбільш 

наближені до місць проведен-
ня вибухових робіт. До того ж, 
фаза окисника є невід’ємною 
частиною будь-якої емульсії. 
Таким чином, почався період 
реконструкції заводів з виго-
товлення окисника в комплек-
си з виготовлення емульсій.

У період 2001-2006 ро-
ків відбувалась реконструк-
ція комплексів з виробництва 
окислювача «Інгулецький», 
«Полтавський» та «Північний» 
для виготовлення та накопи-
чення емульсій ЕВР Україніт, 
Анемікс та Емоніт при обся-
зі виробництва 25 тис. т на рік. 
Основні споживачі ЕВР – Інгу-
лецький ГЗК, Південний ГЗК, 
Новокриворізький ГЗК, Пол-
тавський ГЗК, Центральний ГЗК 
і Північний ГЗК – це 10 кар’єрів 
залізорудного родовища «Ве-
ликий Кривбас», основи вироб-
ництва металу України.

Обсяги використання ЕВР 
Україніт, Анемікс та Емоніт на 
кар’єрах ГЗК та кар’єрах буд-
матеріалів збільшуються що-
річно. Якщо в 2006 році су-
купне виробництво цих ВР 
складало 30,4% від обсягів 
використання ВР в Україні, то 
вже в 2011 році – 73,8%.

Для того, щоб досягти та-
ких обсягів виробництва, було 
забезпечено високий рівень 
безпеки виробництва і техно-
логічного оснащення для ви-
готовлення продукції на рів-
ні світових досягнень. Для 
цього, насамперед, потріб-

но було створити матеріаль-
но-технічну базу, розробити 
та впровадити у виробництво 
системи автоматики та конт-
ролю технологічного проце-
су виготовлення компонентів 
ЕВР, розробити, випробува-
ти і впровадити в промислове 
виробництво сучасні ЗЗМ, що 
дозволяють одержувати ВР 
безпосередньо у свердлови-
ні з заданими параметрами. 
Спільно з вітчизняними ви-
робниками засобів ініціюван-
ня удосконалити існуючі ви-
роби. Взяти участь у розробці, 
удосконаленні та впрова-
дженні при проведенні вибу-
хових робіт нових вітчизняних 
неелектричних систем ініцію-
вання (НСІ) свердловинних за-
рядів. Розробити нові та удо-
сконалити існуючі засоби для 
заряджання свердловин та 
способи формування свердло-
винних зарядів. Провести на-
вчання технічних підрозділів 
ГЗК та проектувальників ви-
бухових робіт правилам і ме-
тодології використання НСІ та 
здійснювати на етапі впрова-
дження системи контроль за 
якістю виконання проектів 
масових вибухів.

Безпосереднє розв’я зан ня 
цих питань дозволило забез-
печити широке впровадження 
високоефективних екологічно 
менш шкідливих для оточую-
чого середовища емульсійних 
ВР на кар’єрах Кривбасу зокре-
ма та України в цілому.

олег МАКАРоВ, головний технолог ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром».

g Кадровий потенціал

Метінвест працевлаштовує  
молодих спеціалістів
У рамках програми «Школа – вуз – ком-
бінат», відповідно з корпоративними 
цінностями Метінвесту, на Північний 
гірничо-збагачувальний комбінат пра-
цевлаштовано 126 випускників вищих 
та середніх спеціальних навчальних за-
кладів, професійно-технічних училищ. 
Урочисте посвячення в молоді праців-
ники підприємства відбулося нещодав-
но в Палаці культури.

Щорічне вшанування 
проходить на комбінаті 
для адаптації молодих 
фахівців. У нинішньому 
році молодіжна органі
зація підприємства пі
дійшла до цього питан
ня комплексно. Перший 
етап – програмаквест 
«Єдина команда Метін
весту» – пройшов на ба
зі відпочинку «Івушка». 
Молодих працівників 
комбінату об’єднали 

екстремальні та інте
лектуальні ігри, кон
курси, спортивні зма
гання. У цій програмі 
молодь повною мірою 
розкрила свій потенці
ал, зміцнила командний 
дух, продемонструва
ла фізичну підготовку. 
Тут відбулося знайом
ство та спілкування мо
лодіжних активістів з 
різних структурних під
розділів.

Другим етапом адап
тації молоді в колекти
ві Північного ГЗК стало 
урочисте посвячення. 
Для 126 недавніх ви
пускників з різних на
вчальних закладів цей 
день став незабутнім.

– Традиція посвячен
ня в молоді працівни
ки особлива. Вона фор
мує прихильність до 
корпоративних ціннос
тей Метінвесту, виховує 
патріотичні почуття до 
рідного підприємства, 
– зазначив генераль
ний директор Північ
ного комбінату Андрій 
Шпилька. – Деякі з вас 
за такий короткий про
міжок часу встигли 
проявити себе в робо
ті, оволодіти першими 
азами кар’єрних схо

дів. Багато хто працює 
над науковотехнічни
ми проектами, а хтось 
влився в творчі та спор
тивні колективи. На на
шому підприємстві без
ліч можливостей для 
розвитку інтелектуаль
них і творчих здібнос
тей.

Напутні слова про
звучали від провідних 
фахівців комбінату, які 
покладають велику на
дію на молоде поповне
ння. Молодь дружно за
певнила, що у великій 
метінвестівській родині 
буде прагнути до про
фесійних висот, роз
діляти загальні цілі і 
ефективно працювати 
на загальний результат. 
У концертній програ
мі винуватці торжества 
яскраво і сміливо про
демонстрували свої та
ланти, показали справ
жню командну роботу.

Святково і по
сімейному тепло впи
сався вечір в історич
ний літопис Північного 
комбінату, який наступ
ного року відзначить 
свій півстолітній юві
лей.

Людмила САВінА.

g Людина і право

Дисциплінарна відповідальність 
суддів – згідно із Законом України
Кожна особа може безпосередньо звернутись зі 
скаргою на поведінку судді до Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України.

Відповідно до частини другої 
статті 84 Закону України «Про су-
доустрій і статус суддів» право на 
звернення зі скаргою (заявою) що-
до поведінки судді, яка може ма-
ти наслідком дисциплінарну відпо-
відальність судді, має кожен, кому 
відомі такі факти. Вища кваліфіка-
ційна комісія суддів України затвер-
джує та розміщує на своєму офі-
ційному веб-порталі зразок скарги 
(заяви) щодо неналежної поведін-
ки судді, який може використовува-
тися для повідомлення Вищій ква-
ліфікаційній комісії суддів України 
відомостей про порушення суддею 
вимог щодо його статусу, посадових 
обов’язків чи присяги судді.

Статтею 83 Закону встановлено, 
що суддю може бути притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності у 
порядку дисциплінарного прова-
дження з таких підстав:

1) істотні порушення норм про-
цесуального права при здійснен-
ні правосуддя, пов’язані, зокрема, 
з відмовою у доступі особи до пра-
восуддя з підстав, не передбачених 
законом, порушення вимог щодо 
розподілу та реєстрації справ у суді, 
правил підсудності чи підвідомчос-
ті, необґрунтоване вжиття заходів 
забезпечення позову;

2) невжиття суддею заходів щодо 
розгляду заяви, скарги чи справи про-
тягом строку, встановленого законом;

3) порушення вимог щодо неупе-
редженого розгляду справи, зокре-
ма порушення правил щодо відводу 
(самовідводу);

4) систематичне або грубе одно-
разове порушення правил суддів-
ської етики, що підриває авторитет 
правосуддя;

5) розголошення таємниці, що 
охороняється законом, у тому чис-
лі таємниці нарадчої кімнати або та-
ємниці, яка стала відомою судді під 
час розгляду справи у закритому су-
довому засіданні;

6) неподання або несвоєчасне по-
дання для оприлюднення декларації 
про майновий стан і доходи (подат-
кової декларації), зазначення в ній 
свідомо неправдивих відомостей.

При цьому слід зазначити, що 
скасування або заміна судового рі-
шення не тягне за собою дисциплі-
нарної відповідальності судді, який 
брав участь у його ухваленні, крім 
випадків, коли порушення допуще-
но внаслідок умисного порушення 
норм права чи неналежного став-
лення до службових обов’язків.

Частиною четвертою статті 87 За-
кону України «Про судоустрій і статус 
суддів» визначено, що дисциплінар-
не стягнення до судді застосовуєть-
ся не пізніше шести місяців із дня 
відкриття Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів України проваджен-
ня в дисциплінарній справі, але не 
пізніше року з дня вчинення про-
ступку, без урахування часу тимча-
сової непрацездатності або перебу-
вання судді у відпустці.

Питання про відкриття дисциплі-
нарної справи чи відмову в її відкрит-
ті вирішує Вища кваліфікаційна комі-
сія суддів України (стаття 87 Закону).

 Криворізьке міське управління юстиції.
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Інформація. Оголошення

Управління Пенсійного фонду Укра-
їни в Тернівському районі м. Кривого 
Рогу оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад головного спеціаліс-
та відділу виконання бюджету, бух-
галтерського обліку та контролю за 
використанням коштів (на період соці-
альної відпустки) та головного спеціа-
ліста відділу обліку надходження пла-
тежів (на період соціальної відпустки).

У конкурсі можуть брати участь грома-
дяни України з вищою освітою відповідного 
професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціа-
ліста і стажем роботи за фахом в державній 
службі на посаді провідного спеціаліста не 
менше 1 року або стажем роботи за фахом в 
інших сферах управління не менше 3 років.

Документи приймаються протягом 30 
календарних днів із дня опублікування ого-
лошення про конкурс за адресою: 50082, м. 
Кривий Ріг, вул. 23 Лютого, 133. Додаткова 
інформація щодо основних функціональних 
обов’язків, розміру та умов оплати праці 
надається кадровою службою за телефо-
ном 36-78-68.

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» пові-
домляють, що для проведення ремонтних робіт в період з 16.07.2012 р. 
по 20.07.2012 р. можливі тимчасові (з 9.00 до 17.00) відключення ел. 
енергії на вулицях:

Універсальна 24-52, пров. Корсунський 2-42,1-11, вул. Комсомолу України 1-27,6-26, Єреванська 
1-31,2-34, Федьковича 1-20, Величка,1-35, М. Раскової,25-70, Хакаська,1-52, Постишева, д/к №189, 
Постишева СШ №16, Постишева, 27, 21, 23, ТРП №62, д/у №3, вуличне освітлення, СПМ (вул. Пости-
шева ДК «Коксохіміків», катодна станція «Криворіжгаз», гаражі), Шишкіна,1-32; Матросова, 119-
123,140-178,130-146, Богдана Хмельницького,2-20; Шверника,1-43, 10; Магеллана,1-15, Луцька, 
2-45, 21, Короленка,1-69,16-86; Арсентьєва,1-19, 21,23,25,27,29,31, АЗС «Веста», Короленка 1а, ви-
конком, Матросова,77 ДК, відділ освіти виконкому Тернівської районної у місті ради, вул. Матросо-
ва,75, церква, вул. 23-го Лютого, 150 д/сад №271, вул. 23-го Лютого,154, 156, 158, 160,162, 152, 142, 
144, 146, 136, 138, 134, 148, 128, 132, Мелешкіна 37б,39,39а, 41,43,45,47, 49,51, середня школа № 
122 вул. Мелешкіна, Н/С № 53 вул. Мелешкіна, будівля Енергонагляду Саксаг. району вул. Мелеш-
кіна, ТК «Будинок побуту» вул. Мелешкіна, Самойлова 27а,63,65, Пензенська, Ювелірна, Урбанська, 
Спандаряна, Стендаля, Орбелі, Столична, Троянд, Рильського, Антокольського, Шулейкіна, Довгору-
кого, Давидова, Лісова, Столична 2, Магазин «Терези» вул. Столична, Н/С № 14 вул. Столична, Будівля 
ЖЕО № 15 (токарня, майстерня), Середня школа № 9, Толстого 31-41, 32-42; вул.Шевченка 57-83, 
52-70, Декабристів 84-128, 71-113; вул.Балхаська 45-49; вул.Кобилянського 177-191,120-140, Лациса 
1-41, 2-18; вул.Леонтовича 1-23, 2-28; вул.Толстого 1-27, 2-30; вул.Фурманова 45-49,64-68, Павло-
градська д.38-а;38;90;41-103, Янки-Купали,106;108;110;111;115, Львівська,1-37, Лугова,32-48;123, 
Муромська,40-64;57-79, Кубінська,110-134;105-131, Літке,94, Чорноморська,36а-80;35а-79, 
Ст.Більшовиків,36а-38а, Цитрусова 42-62;35-65, Вольтера,1-35;2-34, Паркова,1-13;СШ-58, Упіта,51, 
74-80; 53, Мелешкіна, 2-6, 8-10, Серафимовича, 44-60; 64; 70, 340/1-374; 231-247; 215а-219а; 
225а-231а;231б, 163-229; 228-340/2, Тупикова, 2-92; 3-33, 8, Хохломська, 2-10;1-15, Грозненська,115а; 
119, Володимирівська, 2-18; 5-17, Бєляєва, 11-13; 10; 16, Ігрова, 1;2, Воронезька; 3-25; 4-24; Вятська, 
16-а;6а;4а;2а;1а;1б, Транзитна,1-17,28-42, Пловдивська,4-28;3-23, Левітана,4-24;3-23,30-50;27-47, Іскрів-
ська,  37-59, 124, 108а-122, 63-91, Милашенкова, 30а-52, 4-24; 3-21, Шполянська, 115, 94-116; 93-113, 
Червонопресненська,8-32;7-25, Воронезька, 28-50; 31-51, Улітіна, 4-26;3-23, Сизранська, 4-22; 3-21, 
Аристова, 4-22;1-21, Благоєва,12-22, Транзитна,19-65; 44-94, Кузнецька, 2-54.

 Вибачаємося за викликані незручності.

ПАТ «Криворіжгаз» інформує:
 У зв’язку з набуттям чинності Закону України від 24.05.2012р. 

№ 4834-VI, з 1 липня 2012 р. імпортований природний газ  
обліковується за ставкою 20% ПДВ (для всіх категорій 

споживачів), відпускна ціна природного газу становить:
– для суб’єктів господарювання, що виробляють теплову енер-

гію для бюджетних організацій (крім тих, власні газопроводи 
яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів) –  
4 736,8560 грн/1000 м³, у тому числі ПДВ – 789,4760 грн/1000 м³;

– для суб’єктів господарювання, що виробляють теплову енергію 
для бюджетних організацій, власні газопроводи яких безпосеред-
ньо підключені до магістральних газопроводів, – 4 688,256 грн/1000 
м³, у тому числі ПДВ – 781,376 грн/1000 м³;

– для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання 
(з ресурсу НАК « Нафтогаз України»),

• крім тих, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магі-
стральних газопроводів – 4 736,8560 грн/1000 м³, у тому числі ПДВ – 
789,4760 грн/1000 м³;
• власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних га-
зопроводів – 4 688,256 грн/1000 м³, у тому числі ПДВ – 781,376 грн/1000 м³.

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» звертається 
до усіх жителів міста Кривого Рогу!
Якщо ви помітили обірвані дроти на лініях електропередач або відкриту трансформа-
торну підстанцію, побачили роботи по демонтажу ліній електропередач або обладнання 
трансформаторної підстанції людьми, що не є працівниками Дніпрообленерго (це легко 
розпізнати по спецодягу) – негайно повідомте про це міліцію (102), МНС (101), районний 
виконком, міськвиконком, район електричних мереж (РЕМ) або диспетчерську службу Кри-
ворізьких міських електричних мереж по телефонах, які наведені нижче.

Щоб уникнути смертельних електротравм, категорично забороняється:
• Наближатись до обірваних проводів ближче 8 метрів.
• Залазити на опори повітряних ліній електропередач, тим більше намагатись зняти електропровід.
• Відчиняти двері та проникати в трансформаторні підстанції.
• Дозволяти дітям залазити на дерева , що ростуть під проводами ліній електропередавання.
• Зводити будь-які будови, складати дрова, солому тощо, розпалювати багаття під проводами електро-

ліній і повітряними вводами будинків.
• Кидати дріт або будь-які інші предмети на проводи повітряних ліній електропередач.
• Встановлювати металеві стояки для телевізійних антен поблизу ліній електропередач.
• Розташовувати ігрові майданчики, а також проводити ігри під повітряними лініями, запускати пові-

тряних зміїв поблизу повітряних ліній та гратися біля електричних установок.

Будьте уважні – БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ!
Диспетчерська служба:

Центрально-Міський, Дзержинський райони – тел. 92-31-19, Саксаганський район – тел. 
440-28-57, Жовтневий, Тернівський райони– тел. 66-12-09.

ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» в особі 
Криворізьких міських електричних мереж просить
керівників підприємств, жителів приватних будинків, голів дачних 
кооперативів, садових товариств та інших землекористувачів

не допускати спалювання стерні, соломи, сухої 
трави в охоронних зонах ліній електропередач, 
а також провести очищення охоронних зон 
повітряних ліній від спалимих матеріалів.

Просимо врахувати, що «Правила охорони електричних мереж», 
затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997р. 
№ 209, забороняють спалення стерні, соломи, післяжнивних залишків, 
сухої трави та інших спалимих матеріалів в охоронній зоні низьковоль-
тних та високовольтних ліній електропередач з метою запобігання мож-
ливих аварійних відключень, які можуть спричинити перерви в електро-
постачанні об’єктів міста та відповідно значні матеріальні збитки, а також 
можуть привести до людських жертв.

Підприємство Публічне акціонерне товариство 
«УкрСиббанк» (надалі ПАТ «УкрСиббанк»)

має намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу.
Підприємство ПАТ «УкрСиббанк», начальник Центру підтримки Дніпровського регіону ПАТ 
«УкрСиббанк» Сегеда Віра Олександрівна, спеціалізується на інших грошових посередництвах.

кп «жеО № 20»
надасть

робочі місця 
двірників

(для інвалідів).
Звертатися за адресою:  
вул. Лермонтова, 60, тел. 26-15-89.

g «Гарячі лінії»
В прокуратурі міста Кривого Рогу організовано роботу телефону 

«гарячої лінії» – телефон 90-07-56, по якому приймається інформа-
ція про факти незаконного втручання у підприємницьку діяльність 
з боку службових осіб органів влади і контролю, правоохоронних 
органів. Приймання повідомлень на телефон «гарячої лінії» здійсню-
ється у робочі дні з 9 до 18 години.

В прокуратурі Інгулецького району м. Кривого Рогу організовано 
роботу телефону «гарячої лінії» – телефон 21-09-13, по якому при-
ймається інформація про факти незаконного втручання у підприєм-
ницьку діяльність з боку службових осіб органів влади і контролю, 
правоохоронних органів. Приймання повідомлень на телефон «га-
рячої лінії» здійснюється у робочі дні з 9 до 18 години.

g Офіційно
До уваги суб’єктів господарювання!
Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких зако-

нів України щодо оптимізації видачі документів дозвільного характеру 
у сфері господарської діяльності», яким зокрема внесено зміни до За-
кону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльнос-
ті», у тому числі щодо видачі карантинних сертифікатів, фітосанітарних 
сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт. Відтепер вида-
ча вказаних документів дозвільного характеру здійснюватиметься поза 
межами муніципального центру послуг м.Кривого Рогу із урахуванням 
особливостей, визначених Законом України «Про захист рослин».

Відділ дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міськради.

Про проведення публічних слухань
Відповідно до розпорядження міського голови від 27.06.2012 №150-р 

«Про проведення публічних слухань» у єдиному дозвільному центрі 
м. Кривого Рогу (пл. Радянська, 1) відбудуться публічні слухання з на-
ступних питань:

 – 13.07.2012 о 15.00 – обговорення проекту рішення міської ради «Про 
внесення змін у додаток до рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 
«Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг 
на території міста Кривого Рогу»;

– 13.07.2012 о 16.00 – з питань перевірки сталого досягнення цілей, за-
декларованих при прийнятті діючого регуляторного акта від 22.06.2011 
№449 «Про внесення змін до Положення про порядок надання ритуаль-
них послуг на території міста Кривого Рогу».

Додаткову інформацію з вищезазначених питань можна отримати у 
розробника – управління благоустрою та житлової політики виконкому 
міської ради за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, каб.442, 
тел.74-43-44, 74-56-38 (з 8.30 до 17.00, крім вихідних та святкових днів).

Проекти рішень опубліковано в Криворізькій комунальній газеті 
«Червоний гірник» за №95 від 25.06.2011 та №48 від 27.06.2012.

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднання, 
консультативно-дорадчі органи, відповідно до процедури здійснення 
державної регуляторної політики, взяти участь в обговоренні та на-
дати свої пропозиції і зауваження до вищевказаних проектів рішень.

Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради.

Топкова № 1 розташована: м. Кривий Ріг, 
вул. Кремлівська, 15.
Викиди в атмосферу підприємства від стаціонар-
них джерел складають:
Ртуть та її сполуки (в перерахун-
ку на ртуть)

0,000000039

Оксиди азоту (в перерахунку на 
діоксид азоту ) (N2O)

0,0237

Азоту (І) оксид (N2O) 0,000039
Вуглецю оксид 0,00666
Вуглецю діоксид 23,03
Метан 0,00039

Топкова № 2 розташована: м. Кривий Ріг, 
пр. Гагаріна, 58.
Викиди в атмосферу підприємства від стаціонар-
них джерел складають:
Ртуть та її сполуки (в перерахунку 
на ртуть)

0,000000298

Оксиди азоту (в перерахунку на 
діоксид азоту ) (N2O)

0,1799

Азоту (І) оксид (N2O) 0,000298
Вуглецю оксид 0,0505
Вуглецю діоксид 174,6
Метан 0,00298

Зауваження та пропозиції просимо направляти на адресу управління екології виконкому Криворізької 
міської ради: пл. Радянська, 1, каб. № 402, тел. 92-13-63. Для більш детальної інформації звертатися за 
адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 58, тел. 440-41-00.

Для дотримання вимог природоохоронного законодавства 
ВАТ «ПівдГЗК» необхідно отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел агломе-
раційного цеха, розташованого на території Основного пром-
майданчика в Інгулецькому районі м. Кривий Ріг.

В результаті обстеження джерел викидів і розрахунків кількості 
забруднюючих речовин встановлено, що за звітний період в атмос-
ферне повітря надійшло 46029,679 т/рік забруднюючих речовин.

Приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосферно-
му повітрі на межі санітарно-захисної зони підприємства не пе-
ревищують гранично допустимих концентрацій.

Керівництво об’єкта і надалі зобов’язується експлуатувати устат-
кування з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

У разі виникнення скарг, зауважень або за додатковою інфор-
мацією необхідно звертатись до управління екології Криворізь-
кого міськвиконкому за тел. 74-56-41, 92-13-63.

g Заява про екологічні наміри Відділ ДАІ КМУ ГУМВС 
України 
в Дніпропетровській 
області запрошує:

на службу в органи внутріш-
ніх справ на посади рядового 
і молодшого начальницького 
складу, на конкурсній основі, 
чоловіків, які відповідають на-
ступним умовам: віком від 18 
до 29 років; мають повну серед-
ню спеціальну освіту; пройшли 
службу в Збройних силах Украї-
ни, або особи, які за будь-яких 
обставин не служили, але дося-
гли віку 25 років, чи мають від-
строчку до 25 років, але придат-
ні до стройової; не притягались 
до кримінальної відповідаль-
ності; мають посвідчення водія 
категорій «В», «С»; згодні прой-
ти професійний відбір; здатні 
за своїми особистими, ділови-
ми і моральними якостями, фі-
зичною підготовкою і станом 
здоров’я проходити службу на 
посадах молодшого та середньо-
го начальницького складу.

За довідками звертатися до 
відділу ДАІ КМУ ГУМВС Украї-
ни в області за адресою: м. Кри-
вий Ріг, вул. Волгоградська, 11, 
або телефонувати за номерами: 
26-14-09; 098-919-23-19.

«ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 
ТЕХНІКУМ»

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЗАПРОШУЄ ВИПУСКНИКІВ 
9-11 КЛАСІВ НА НАВЧАННЯ 

У 2012 РОЦІ
на денне та заочне відділення за 

такими спеціальностями:
• Економіка підприємства
• Бухгалтерський облік
• Збагачення корисних копалин
• Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і обладнання
• Монтаж і обслуговування теплотехнічного устат-

кування і систем теплопостачання
• Будівництво, обслуговування і ремонт залізнич-

них колій
• Монтаж і експлуатація електроустаткування під-

приємств і цивільних споруд
• Технічне обслуговування, ремонт та експлуата-

ція тягового рухомого складу
• Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Прийом документів: на денну форму навчання 
– з 2 по 20 липня 2012 року,  на заочну – з 10 лип-
ня по 8 серпня 2012 року.
Адреса технікуму: 50079, м. КРИВИЙ РІГ, вул. 
Ю.СМИРНОВА, 47. Телефони: 35-10-12, 35-13-38.

Держустанові на постійну роботу

 потрібен лікар

Повна зайнятість, соцпакет, зарплата своєчасно.
Тел. 493-04-01; 92-21-14.

з досвідом роботи 
(можна пенсіонер).

Вітаємо!
Колектив Криворізької гімназії № 95, 

учні та їх батьки поздоровляють

Шепілко Аллу Іванівну,

директора, вчителя-методиста, 
відмінника народної освіти України, 

з ювілеєм!
Є такі поняття, над якими час не владний, – гідність, професіоналізм, в і д -

повідальність і дух творчості, притаманні Вам.
Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю! Нехай кожний Ваш 

день буде сонячним і радісним, нехай довкола Вас панують любов і гармонія, 
а на Вашу честь розпускаються квіти й лунає музика, наповнюючи надією та 
оптимізмом. Нехай Вас підтримують і розуміють рідні, колеги, численні учні та 
вірні друзі.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, подальших успіхів у всіх 
починаннях, повсякденних справах і сміливих планах. Завжди з вдячністю 
пам’ятаємо Вашу порядність, людяність, душевну щедрість і сподіваємося на 
підтримку, критичний погляд та мудрість керівника.
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Оголошення

27 червня 2012 року на 84 році 
обірвалося життя Заслуженого учи-
теля УРСР, колишнього директора 
загальноосвітньої середньої школи 
№37, члена президії ради ветеранів 
Тернівської районної ради ветера-
нів

ДрозДенка 
Леоніда Макаровича

Усі роки його праці були напо-
внені творчим пошуком. Леонід 
Макарович зарекомендував себе 
компетентним та ініціативним керів-
ником із високими організаторськи-
ми здібностями. Постійно працював 
над проблемою впровадження пе-
редового досвіду педагогів-нова-
торів в практику роботи школи. Вів 
активну громадську діяльність, був 
учасником ветеранського руху в 
Тернівському районі. Його висока 
працездатність, комунікабельність, 
творчий підхід до справи, послідов-
ність у роботі та людяність стали за-
порукою досягнення успіху у вихов-
ній та навчальній роботі з молоддю.

Дрозденко Л.М. неодноразово 
обирався депутатом до Тернівської 
районної у місті ради, користувався 
повагою серед учнів, колег та бать-
ків.

Нагороджений нагрудними зна-
ками «Відмінник освіти України», «За 
заслуги перед містом» ІІІ і ІІ ступенів, 
«За розвиток регіону», медалями 
«А.С.Макаренка», «Ветеран праці», 
грамотами Дніпропетровської об-
ласної державної адміністрації, ви-
конкому Тернівської районної у місті 
ради та обласного, міського управ-
лінь освіти і науки.

Висловлюємо глибоке співчуття 
його рідним і близьким, поділяємо 
разом з ними гіркий біль утрати.

Добра і світла пам’ять про Леоні-
да Макаровича надовго залишиться 
в наших серцях.

Управління освіти і науки викон-
кому Криворізької міської ради.

Криворізький факультет
Національного університету  
«Одеська юридична академія»

(Вищий ДержаВний наВчальний заклаД IV ріВня акреДитації)

Оголошує набір для осіб, що мають сертифікати ЗНО:
– з історії України (від 124 балів)
– з української мови та літератури (від 124 балів)

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст з права».

Прийом документів відбувається за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 
22. Довідки за тел. (056) 442-88-85.

№ 768. В Інгулецькому районі жит-
ловий будинок 9х9,5. Стіни – цегла, 
автономне опалення, газ, в будинку 
ванна, колонка, є відлив, туалет на дво-
рі, ділянка 6 сот. На ділянці – житлова 
врем’янка, гараж, сарай, сад. Ціна дого-
вірна. Тел. 067-2767855.

№ 769. Житловий будинок на НКГЗК. 
Ціна договірна. Тел. 067-5642460.

№ 860. 1-кімн. квартиру в Дзержин-
ському р-ні по пр. Металургів, 1 поверх 
5-поверх. буд., броньовані двері, грати 
на вікнах, колонка (автомат). Під житло 
або офіс. Тел. 050-4522502, 401-04-17.

№ 841. Квартиру в Долгинцево по 
ул. Мухиной, 4-й этаж 5-этажного дома. 
Счетчики на воду. Тел. 096-2412877.

№ 851. 2-комн. квартиру 2-этажного 
дома: Соцгород, ул. Постышева, 12, кв. 
8, рядом  Дзержинский райвоенкомат. 
Недорого. Тел. 067-5645705.

№ 869. 2-комн. «сталинка» по ул.  
О. Брозовского, 2/4 – 18/18/7 непро-
ходная, без долгов, без перепланиров-
ки. Нужен ремонт. Санузел раздельно, 
отличная транспортная развязка. Тел. 
050-0545442.

№ 857. Дом в пос. Степном в Цент р.-
Городском районе, м/п окна, евроза-
бор, 15 соток земли. Тел. 098-2590690.

№ 801. Погріб у доброму стані, зуп. 
«Восход». Тел. 440-58-93, 067-5988826.

№ 702. Дачу, ділянка 7 сот., є капі-
тальний 2-поверховий будинок 10х8 з 
літньою верандою, капітальний гараж, 
погріб, душ, сарай. Все у відмінному 
стані, через 10 м – колонка питної води. 
Заповідна зона, садівництво «Україна» 
знаходиться в Центрально-Міському 
районі, біля річки Інгулець (100 м від 
Гданцівки), зуп. «Нижня Антоновка». Тел. 
097-3872635.

№ 871. Дачну ділянку 4 сотки, садів-
ництво «ІСКРА» (ЮГОК). Тел. 050-7096591.

№ 668. Прибор для нормализации 
давления. Пенсионерам скидка. Тел. 
095-5400684, 098-2752496.

№ 624. СЕНО-РАЗНОТРАВИЕ.  Тел. 
096-4930991, Василий Сергеевич.

№ 445. ЛІС, ДОШКУ, БРУС. Тел. 098-
4626411.

№ 726. Терміново гараж на Зарічно-
му в кооперативі «Звездный» (в центрі) 
по вул. Академіка Корольова. Тел. 096-
1197508.

№ 859. Легковий а/м – іномарку 
«Форд-Таурус SHO», ексклюзивна мо-
дель 1996 року на базі «Ягуара» з двигу-
ном «Ямаха», 3,4 V 8 АКПП, кондиціонер, 
шкіра, тонування, тюнінг, колір – «срі-

блястий металік». Або міняю на «Фоль-
ксваген Т-4». Тел. 050-3213250.

№ 852. Волгу-21. Цена 8500 грн. Тел. 
096-7697610.

№ 802. Металевий гараж 3,5х2,5 у 
дворі будинку. Тел. 096-7713727.

№ 836. Щенка южноафриканского 
бурбуля. Тел. 068-8507899.

№ 861. ЩЕНКОВ ЛАБРАДОРА, 
ОКРАС – ЧЕРНЫЙ, ДАТА РОЖДЕНИЯ 
20.05.2012 г., КОБЕЛЬ-ЧЕМПИОН 
УКРАИНИ, МОЛДАВИИ, КИПРА. Тел. 
067-8506010. АННА.

№ 868. Шифоньер, трельяж, тум-
бу с гарнитура, полированные 
межкомнатные деревянные  дери со 
стеклом. Все дешево. Тел. 64-9-29-63, 
65-20-42.

№ 876. Предприятие продает: поли-
карбонат любого цвета и любых разме-
ров. Изготавливаем козырьки, навесы, 
беседки с поликарбоната. Тел. 92-29-98, 
401-04-17, 050-3213250.

№ 668. Прибор для нормализации 
давления. Пенсионерам скидка. Тел. 
095-5400684, 098-2752496.

№ 824. Очень дорого! Цена дого-
ворная. Старинные награды, зна-
ки, документы на них. Кинокамеру 
«Красногорск-3», объективы, фото-
аппараты, монеты, иконы, фарфо-
ровые статуэтки, картины, часы, 
статуэтки, военную форму до 1960 
г., знамена, столовое серебро, ко-
рал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио до 
1955 г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-
17-42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 825. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
– 1200 грн., «Горизонт» – 550 грн., 
«Ленинград» – 300 грн., «Спорт» 
– 3000 грн., «Спутник» – 300 грн., 
«Геодезия» – 2000 грн., «Репортер» 
– 1500 грн.,  «Киев-88» – 500 грн., 
«Лейка» – от 1000 грн., «Друг» – 200 
грн., «Искра» – 200 грн., «ФЭД» – 100 
грн., «Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» 
и «Алмаз» – 300 грн. ОБЪЕКТИВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн.,  «Руссар» – 550 
грн., «Калейнар-3» – 500 грн., «Вега-
28» – 300 грн., «Гелиос-40» – 1600 
грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 450 
до 650 грн., «Карл Цейс», «Пента-
кон», «Пан Колор», «Волна» и «Мир» 
– 450 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 680. ВАЗ 2101-099, «Славуту», 
«Таврію», «Ланос», СЕНС, «Москвич». 
Тел. 067-9819673.

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

№ 444. АВТО ІНОМАРКУ, ВІТЧИЗНЯ-
НУ В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ. Тел. 401-12-
81, 098-4626411.

№ 853. ВАЗ 01-099, «Славуту», «Тав-
рію», «Ланос», СЕНС, «Москвич». Тел. 
067-9819673.

№ 656. КУПИМО МЕТАЛОПРОКАТ 
Б/У. Тел. 098-4231118.

№ 695. Коттедж или ½ коттеджа в 
р-не «Прудов», ХХ Партсъезда. Тел. 067-
9388941, 50-31-91.

№ 873. Посвідчення батьків з багато-
дітної сім’ї  № 004696, видане 1.10.2010 р. 
виконкомом Довгинцівської районної у 
місті ради на ім’я Прядко Галини Андрі-
ївни, вважати недійсним.

№ 874. Посвідчення дитини з багато-
дітної сім’ї  № 012375, видане 1.10.2010 р.  
Довгинцівським РВК на ім’я Прядко Алі-
ни Анатоліївни, вважати недійсним.

№ 872. Свідоцтво про право власнос-
ті на квартиру за адресою: вул. Подлєпи, 
37-57, видане згідно з розпорядженням 
УЖКГ № І-27 від 7.02.1995 р. на ім’я Рад-
чукової Валентини Степанівни, вважати 
недійсним.

№ 881. Свідоцтво про право власнос-
ті на квартиру за адресою: вул. Янова, 
3-10, видане згідно з розпоряджен-
ням В/о «Кривбасруда» УСП № 120 від 
21.07.1994 р. на ім’я Ільєнко Нінеллі Ва-
силівни, вважати недійсним.

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

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

№ 709. Ремонт ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КОФЕ-МА-
ШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-18-10.

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

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

№ 870. КОНДИЦИОНЕРЫ. Чистка, 
устранение неприятных запахов, дез-
инфекция. Тел. 050-5346680, Юрий.

№ 865. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖ-
ПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ. Ремонт неболь-
ших объемов мягкой кровли, рес-
таврация балконов. Тел. 477-27-51, 
067-9659768. Лиц. АОО № 424525.

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

№ 877. Замена и установка стояков, 
отопления, канализации и др. Тел. 097-
2402266.

№ 710. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 846. Гранит (каталог – 
более 90 образцов), крош-
ка, бетон; оградки, столики, 
скамейки. Укладка плитки 
недорого и качественно. Тел. 
440-50-39, 401-17-82, 098-
1229633, ул. Телевизионная, 1а.

№ 711. ПАМЯТНИКИ. НИКОЛАЕВ-
СКОЕ ШОССЕ, 21. Тел. 401-42-51. РА-
СПРОДАЖА! АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ! КО-
ЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ ОГРАНИЧЕНО.

№ 863. Перевезу меблі та ін. Послу-
ги вантажників. Недорого. Тел. 401-31-
05, 067-5671948.

№ 775. Перетяжка и изготовление 
мягкой мебели. Мебельная мастер-
ская «HELPER». Доверьте свою мебель 
профессионалам. Тел. 401-90-06, 096-
5217626.

№ 816. РЕМОНТ КВАРТИР. Гіпсокар-
тон, шпаклівка, пофарбування, шпале-
ри, ламінат, сантехніка, утеплення стін, 
вирівнювання підлоги, кахель, утеплен-
ня балконів і відкосів, МДФ і пластик. 
Тел. 096-8071366.

№ 821. САНТЕХНІК. Тел. 097-0011962.
№ 713. КРОВЛЯ КРЫШ! Фасадные 

работы: ОТДЕЛКА, ПОКРАСКА, УТЕ-
ПЛЕНИЕ. Доставка материалов. 
СКИДКИ! Тел. 401-32-33, 097-3165445.

№ 822. ЕЛЕКТРИК. Тел. 097-0011962.
№ 698. Спил деревьев бензопилами 

(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

№ 843. ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 
ПОГРУЗКА, ПОРЕЗКА, ВЫВОЗ. КУПЛЮ 
ГАЗ. КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ б/у. 
Тел. 098-0388171. Лиц. АВ № 548802 
МППУ.

№ 685. КУПЛЮ ГАРАЖ МЕТАЛЕВИЙ, 
АБО КАПІТАЛЬНИЙ у КООПЕРАТИВІ. 
Тел. 401-39-19, 098-5469967.

№ 712. ОТДЫХ У МОРЯ! ПГТ Ла-
зурное, ДО МОРЯ 200 м. ТИХИЙ 
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ СО ВСЕМИ УДОБ-
СТВАМИ. ТЕЛ. ХОЗЯЙКИ 098-5922038, 
Анна Борисовна (посредников про-
сим не беспокоить).

№ 758. КПГМЛ (ПТУ № 37) ЗА-
ПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ НА БАЗІ 
9-11 КЛАСІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОС-
ТЯМИ: ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК, 
ЕЛЕКТРОСЛЮСАР, АВТОСЛЮСАР, 
ПРОХІДНИК, МАШИНІСТ ЕЛЕКТРО-
ВОЗА, ЕЛЕКТРОМОНТЕР, ПРОДА-
ВЕЦЬ. ПЛАТНІ КУРСИ З ЦИХ СПЕЦІ-
АЛЬНОСТЕЙ (3-6 міс.). СПІВБЕСІДА. 
СТИПЕНДІЯ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 
АДРЕСА: ВУЛ. БИКОВА, 13. Тел. 64-
14-54, 64-33-15.

№ 765. КРИВОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІ-
ЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  
№ 20 ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НА-
БІР УЧНІВ В 1, 7-9 КЛАСИ. Довідки за 
тел. 90-27-73.

№ 786. В мастерскую по перетяж-
ке мягкой мебели требуется мастер 
по оббивке мягкой мебели. Зарплата 
высокая, сдельная. Тел. 401-90-06, 096-
5217626.

№ 661. Требуется зам. директора, со-
трудники. Обучение бесплатно. Оплата 
1799-2539 грн. Тел. 096-5541400.

№ 662. Требуется администратор, ме-
неджер. Доход от 1069 грн. до 7906 грн. 
Совмещение, гибкий график, соц. пакет, 
карьера. Тел. 098-4966343.

№ 663. Требуются менеджеры. Веде-
ние деловых переговоров, отчетности. 
Можно без опыта работы. Обучу сама, 
карьерный рост, доход 2137 – 9741 грн. 
Тел. 098-4966373.

№ 664. Требуется диспетчер на те-
лефон. Прием входящих звонков, за-
полнение заявок. Можно без опыта 
работы, обучу сама. Доход 1981 – 3745 
грн. Тел. 097-5785005.

№ 669. Требуется сотрудник с тех. 
образованием. Тел. 095-5400684, 098-
2752496.

№ 666. Срочно требуются сотрудни-
ки для работы в офисном складском 
помещении. Оформление документов, 
ответственность, стабильный зарабо-
ток. Тел. 097-5604805, 067-1508174.

№ 667. У зв’язку з розширенням фі-
ліалу, для роботи в офісі терміново по-
трібні працівники. Готовність постійно 
вчитися та удосконалювати свої нави-
чки. Тел. 067-1508174.

№ 720. Компания приглашает к со-
трудничеству администраторов, бух-
галтеров до 55 лет. Тел. 096-2555323.

№ 721. Срочно! Требуется диспетчер 
до 55 лет. Тел. 096-2555323.

№ 762. ПЕНСИОНЕРАМ РАБОТА В 
ОФИСЕ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ДОСТОЙ-
НАЯ ОПЛАТА. Тел. 067-3986396.

№ 819. Приглашаем на работу води-
теля АГП, подсобного рабочего, сторо-
жа. Тел. 067-6336472.

№ 780. СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: АД-
МИНИСТРАТОР, ПОМОЩНИК РУКО-
ВОДИТЕЛЯ, МЕНЕДЖЕРЫ. ДОХОД 
1999-3990 ГРН. Тел. 063-1011854.

№ 781. В новый офис требуют-
ся сотрудники, мужчины/женщины, 
стабильный доход. Тел. 067-2433150, 
067-2433151.

№ 782. Развивающемуся предпри-
ятию срочно требуются: помощник 
руководителя, диспетчер, помощник 
бухгалтера, помощник экономиста, по-
мощник юриста, помощник психолога. 
Оплата своевременная. Тел. 771-38-91, 
095-2733977.

№ 783. Требуются для работы на част-
ной конюшне конюх и разнорабочие. 
Тел. 067-9939097.

№ 784. Требуются рабочие на свино-
ферму. Тел. 067-9939097.

№ 787. Требуется сотрудник с опытом 
работы секретаря. Тел. 095-5401151.

№ 839. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. 
СРОЧНО! Тел. 067-9446864.

№ 840. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК С 
ФУНКЦИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА. З/П 
3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 865. РА приглашает на работу ди-
зайнера с опытом работ в Ai, CoreIDRAW, 
Photoshop. Тел. 067-5609058.

№ 848. Требуется диспетчер, прием 
входящих звонков. Тел. 063-2418758.

№ 849. Требуется администратор-
охранник. Тел. 063-2418758.

№ 850. Требуется исполнительный 
директор, оргкадровые вопросы. Тел. 
050-2080976.

№ 829. Вакансия специалиста для 
работы с клиентской базой. Требова-
ния: деловой внешний вид, грамотная 
речь. Тел. 066-9174961.

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

№ 879. Требуется диспетчер на теле-
фон в офис, можно без опыта работы. 
Обучение. Доход 1713-3871 грн. Тел. 
098-4966310.

№ 880. Требуются сотрудники в офис 
для работы с людьми, документами. 
Можно без опыта работы. Обучу сама, 
карьерный рост. Тел. 097-5785005.

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

№ 875. Криворізьке гірничопромис-
лове територіальне управління оголо-
шує конкурс на заміщення вакантної 
посади головного державного інспек-
тора з охорони праці (металург) – 2од. 
Вимоги до кандидатів: вища освіта за 
фахом, стаж роботи у виробничій сфері 
за фахом на державних підприємствах 
(або на державній службі) не менш як 
три роки, досконале володіння дер-
жавною мовою, вміння працювати на 
комп’ютері. Звертатися за адресою: вул. 
Коротченка, 1к, відділ кадрів, або за тел. 
404-48-82.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну службу» прокуратура 
Довгинцівського району м. Кривого Рогу 

оголошує конкурс 
на вакантну посаду спеціаліста 1 категорії прокуратури Довгинцівського 

району м. Кривого Рогу (м. Кривий Ріг, вул. Л. Бородича, 3).
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту, во-

лодіють українською мовою та не досягли граничного віку перебування на дер-
жавній службі.

До заяви про участь у конкурсі додаються такі документи: особистий лис-
ток; автобіографія; копії документів про освіту; декларація про доходи та 
зобов’язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном щодо себе і чле-
нів своєї сім’ї; копії першої і другої сторінок паспорта громадянина України.

Термін подання заяви – один місяць з дня оголошення конкурсу.
За довідками звертатись: прокуратура Довгинцівського району м. Кривого 

Рогу, вул. Л. Бородича, буд. 3. Тел. 71-68-87. 

Куплю

Загублене

Продаю

Послуги

Різне

Увага! Вода!
З метою проведення невідкладних робіт у водогінному господарстві, обсяги 

яких неможливо виконати без зупинки насосної станції №2 Радушанського водо-
провідного комплексу, ДПП «Кривбаспромводопостачання» повідомляє,  що з 
16 години 10 липня 2012 р. до 16 години 11 липня 2012р.  буде обмежена на 
50% подача води  в Інгулецькому районі та повністю припинена в с. Широ-
ке, с. Латівка, с. Степове, с. Рахманове, с. Радушне. 

Шановні споживачі, просимо вибачити за ті незручності, які будуть супрово-
джувати вас протягом 24 годин відсутності питної води.

ДПП «Кривбаспромводопостачання».
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g Анонс

g Фестиваль

І знову «Купальські зорі»
Увосьме відбулися «Купальські зорі». Саме 
таку назву має фестиваль, що відроджує 
стародавні, тисячолітні традиції купальсь-
кого свята. Тут, як завжди, заплітали вінки 
й ворожили на них, стрибали через багат-
тя, прикрашали обрядове дерево – вербу 
та визначали, хто краще співає.

Запалили «Купальські 
зорі–2012» наприкінці 
черв ня. До свята долучи
лися фольклорні колекти
ви міста та Криворізького 
району. Приїхали й гос
ті з інших районів. Фес
тиваль, до речі, був запо
чаткований громадською 
культурологічною органі
зацією «Ведичний фоль
клорний клуб «Світовид».

–  Це свято означає 
шлюб неба і землі, води 
і вогню, – пояснює орга
нізатор і режисер фести
валю Наталія Кудрякова. 
– У нас щороку є цікава 
фестивальна програма, 
проводяться конкурси на 

кращий гурт народних 
музик, ігрища. До нас за
вжди приїжджають пред
ставники козацтва, а са
ме – Інгульської паланки. 
Дні літнього сонцеворо
ту, що припадають на 20
21 червня, – це особли
ві дні. У цей час вогонь, 
вода, земля, повітря на
бирають особливих влас
тивостей. Вони очищу
ють. Тож і наші предки 
намагалися в ці дні долу
читися до цього очищен
ня – скупатися чи стриб
нути через вогонь. Цього 
разу до нас приїхали гос

ті з Широківського райо
ну. Дуже гарно виступив 
фольклорний гурт «Жу
равка» з Олександрів
ського сільського будин
ку культури. Хоч це був 
їхній дебют на фестивалі, 

та показали вони себе не
абияк гарно.

Основне дійство – ку
пальські містерії – підго
тував театрстудія фоль
клору «Світар». Сам захід 
має на меті відродити ста
ровинні обряди та зви
чаї, через які наші предки 
спілкувалися з природою 
та отримували наснагу й 
натхнення. Організатори 
радіють: цього разу фес
тиваль набув особливої 
популярності серед мо
лоді. Тож наступного ро
ку обіцяють не менш на
сичену програму.

Анна РодіЧКінА.

Івана Купала (Купайла) — традиційне 
свято, яке відзначається в Україні, Білорусі, 
Польщі, Латвії, Литві, Естонії та Росії в ніч на 
7 липня, тобто 24 червня за старим стилем.

Співпадає із церковним святом наро-
дження Різдва Івана Хрестителя, яке свят-
кується церквою 7 липня. Внаслідок злит-
тя християнських та язичницьких традицій 
і утворилося свято Івана Купала.

Це свято припадає на день літнього сон-
цестояння, тому символізує народження 
літнього сонця – Купала, і тим самим за-
вершує панування весняного сонця – Ярила. 
В цей час небесне світило перебуває у купо-
лі – найвищій небесній точці, тому дні тоді 
найдовші, а ночі – найкоротші.

Купальські обряди
Головні атрибути свята – Купало й Маре-

на, які уособлюють чоловіче (сонячне) і жі-
ноче (водяне) божества. Ці дві дійові особи 
обираються, відповідно, хлопцями й дівча-
тами або виготовляються як опудала.

В святі Купайла збереглося давнє покло-
ніння наших пращурів Воді і Вогню. Вони їх 
вважали всеочищаючими, всеоберігаючи-
ми і цілющими силами.

Основним стрижнем, довкола якого від-
буваються дійства, є купальський вогонь. У 
надвечір’я дівчата гадають на судженого – ки-
дають у воду свої вінки, а хлопці повинні їх діс-
тати. Вінок – це символ щастя та одруження.

Чий вінок хлопець дістане, того дівчина 
повинна поцілувати і мусить бути з ним у 
парі на це свято (як правило, вибір зарання 
узгоджують). Хлопці стрибали у парі з дівча-
тами, вінки яких вони щойно дістали з води.

Якщо дівчата примушують хлопців (во-
гонь) зайти за вінком у свою стихію (воду), 
то після запалення вогню при заході сонця 
хлопці перестрибують через вогонь спочат-
ку самі, показуючи свою спритність, а потім, 

як стихне полум’я, у парі з тими дівчатами, 
вінки яких дістали.

Існують прикмети пов’язані з цим: якщо 
парубок найвище стрибнув – буде гарний 
урожай у його родини, вскочить у полум’я – 
чекай біди. Коли ж вдало перестрибнуть ба-
гаття юнак з дівчиною – вони неодмінно 
одружаться і проживуть у злагоді все життя.

Хлопці спускають з гори вогняне колесо-
сонце (символ літнього сонцевороту), або ж 
розкручують його на стовпі під загальне по-
жвавлення і радість.
Цвіт папороті  
у ніч на Івана Купала

Наймарновірніші йдуть у ліс шукати цвіт 
папороті, як правило, парами. Хтось намага-
ється знайти за її допомогою скарби, а хтось 
знаходить своє щастя – кохання.

Чи цвіте папороть насправді?
В цей час рослини набирались чарівних, 

лікувальних та цілющих властивостей. Ли-
ше в Купальську ніч на папороті серед ночі 
розцвітала чарівна вогняна Квітка щастя – 
кочедижник.

Хто її зірве, той усе на світі знатиме, діс-
тане без труднощів усі скарби, матиме чудо-
дійну силу робити все тією рукою, яка зірва-
ла Квітку щастя. Той щасливець причарує 
найкращу дівчину, матиме найвищий уро-
жай, не боятиметься лихих сил.

За легендами, Квітка щастя розцвітає раз 
на рік – саме на Купайла – або раз на 3-5 ро-
ків. А коли розцвітає, чується наче постріл, 
наче грім. Ліс зашумить, загуде… І висока 
стрілка вмить виросте.

А на ній з’явиться червона, невиданої 
краси вогняна квітка, яка розквітне, а па-
хощі підуть по всьому лісу. І навколо неї 
з’являться добрі духи – душі предків, які та-
кож радіють. Жінкам ця квітка не трапля-
ється, бо то великий страх її взяти.

Анекдот  
в тему

Давнє слов’янське по-
вірья: хто в ніч на Івана 
Купала знайде квітку па-
пороті, той у школі про-
гулював ботаніку.

7.07.2012    8.07.2012

станом на 6.07.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

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

Ясно 
За даними Українського гід

рометцентру, у неділю буде 
ясно. Опадів не очікується. 
Температура вночі до 21 гра
дуса тепла, вдень до 29 гра
дусів тепла. Вітер східний та 
північносхідний, 24 м/сек. 
Атмосферний тиск 746…747 
мм рт. ст.   

g Погода

долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,25 24,613 993,1481

УкрСиббанк
808,00 24,10 991,00
813,00 25,20 1018,00

ПриватБанк
808,00 24,00 990,00
813,00 25,00 1025,00

Промінвест-
банк

807,40 24,40 993,00
811,50 25,30 1011,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,00 24,00 985,00
812,90 25,30 1030,00

Форум
807,50 24,50 990,00
811,00 25,50 1020,00

Південком-
банк

809,00 23,50 990,00
813,50 25,50 1030,00

Укрексімбанк
806,00 24,20 990,00
808,90 24,90 1014,00

КУПіВЛЯ ПРодАж

07 15 23 38 42 50 

7–8 липня

Геомагнітний прогноз  
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного  
розіграшу 
3 000 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1173  
виграшні номери 04.07.2012  

джекпот 14 100 000.00

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 2 4
6:00 2 3
9:00 2 3
12:00 2 3
15:00 2 3
18:00 2 3
21:00 2 3

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 1 14100000.00
5 29 775.00
4 321 98.00
3 3594 15.00
2 25345 6.00
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