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За вас правда, за вас слава і воля святая!
Газета Криворізького міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

НАШІ САЙТИ: www.kmpzt.org.ua і www.pprosvita.at.ua

ЧИТАЙТЕ в цьому числі:
z про особливу форму «оздоровлєнія», про героїв
епіграм, кандидатів у «керувими» та про інших
фігурантів сторінки сатири й гумору «Колючий перелаз»;
z про незвичайну виставку у Києві криворізького
художника В’ячеслава СТРАННІКА;
z про наркоманів найбільшої країни Європи;
z про оцінку певного «хресного ходу» українським
політиком;
z про календар КРИВОРІЖЖЯ на липень.

У Криворізькому правозахисному

Стали на захист
Конституції України
Активістка нашої правозахисної організації Світлана ДЬЯКОВА із села Недайвода Криворізького району стала учасником
Центрально-Українського форуму, який відбувся 9 липня цього
року в Кіровограді й підписала прийняту там резолюцію «На захист Конституції України». У себе на профілі в мережі користувачів
Фейсбуком вона розмістила текст цієї резолюції, у якій, зокрема,
говориться про таке:
«Чинна Конституція України на момент її прийняття була
визнана Європейським співтовариством однією з кращих
конституцій Європи. Втім, з моменту прийняття Конституції багато її положень так і не були виконані. Зокрема, це стосується
статусу територіальних громад як структурних одиниць власника
національного багатства країни - українського народу.
Саме територіальні громади, згідно з чинною Конституцією
України та Європейською хартією місцевого самоврядування,
є власниками рухомого й нерухомого майна, доходів місцевих
бюджетів, інших коштів, а також землі та природних ресурсів в
межах адміністративно-територіальних одиниць.
Їх право власності було порушено і злочинно порушується
сьогодні. Саме дотримання чинної Конституції в частині
функціонування територіальних громад-власників було би справжньою децентралізацією, оскільки формування органів влади та
бюджету, в цьому випадку, відбувалося б знизу-догори.
У так званій децентралізації за пропонованою «новою» (зміненою)
Конституцією, суть територіальних громад вихолощується. Громада стає територією. Пропонованими олігархічними кланами
змінами до Конституції:
1. Узаконюється існуючий розрив між громадами та «радянськими» органами місцевого самоврядування.
2. Закріплене Конституцією України право безпосереднього
управління територіальними громадами своїм майном підміняється
на практично ручне управління «відповідно до закону», якого ніхто
не бачив. Фактично відміняється положення: дозволено те, що не
заборонено законом.
Конституція має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами
прямої дії. Отже, заміна права управляти своїм майном безпосередньо як норми прямої дії на таке ж право, але обумовлене
невідомим законом, суттєво обмежує права і свободи кожного
громадянина України!
Більше того, зміна Конституції під час фактичної анексії Криму та окупації частини Донбасу де-факто узаконює порушення
територіальної цілісності, оскільки апріорі не може виконуватися
на територіях, де фактично не діє законодавство України.
Наслідки незаконної зміни Конституції України можуть бути
катастрофічними – фактично український народ перестає бути
навіть номінальним сувереном у власній державі, а його діалог
з державою-узурпатором має всі перспективи до переходу в
категорію національно-визвольного руху.
Попереджаємо про відповідальність народних депутатів
України: чергові маніпуляції та спроби у Верховній Раді позбавити український народ належних йому конституційних прав, перетворення європейської держави в азійсько-європейський сурогат
матиме серйозні наслідки для майбутнього українського народу.
Вимагаємо:
1. Залишити діючу Конституцію України без змін.
2. Виконувати статтю 157 Конституції України.
3. Усунути дискримінацію територіальних громад.
4. Усунути порушення чинного законодавства в частині
ігнорування міжнародних угод, до яких приєдналась Україна (зокрема, - Європейської хартії місцевого самоврядування, Європейської
рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між
територіальними громадами як владами)».

БЕЗ РЕВІЗІЇ – КІНЕЦЬ,
або Чи зможе сільське Криворіжжя
розірвати павутиння корупції та кумівства

і стати гідним прикладом для інших?
Ніхто, мабуть, не скаже,
що зазначений у заголовку
вірус зарази має відношення
лише до Криворіжжя. Ні, натрапивши на вигідні умови для свого існування, він
блаполучно розмножився
по всій території найбільшої
країни Європи. Тому тепер нахабно господарює
і в кабінетах, де посадовці
приймають рішення, і в громадах, де тим посадовцям
дуже мало довіряють, але
вважають, що нічого вже
змінити в позитивний бік не
вдасться. Але Олексій Григорович ТРИГУБ, сільський
трудівник із Кам’яного Поля,
дотримується іншої думки.
Тому й вирішив діяти не так,
як хтось там із посадовців
вважає за потрібне (виходячи із ситуації та з власних інтересів), а так, як
цього насправді вимагають
Конституція України і Земельний кодекс.
Той, хто живе і працює в
селі, добре знає, що коли
немає де випасати худобу,
то її залишається або продати, або ж пустити на заріз.
А інших варіантів просто не
існує. Те й роблять селяни.
Але, як сказав Олексій Григорович, цього року і худобу,
і сяке-таке існування його
односельців «врятував Бог»,
який послав сюди рясні дощі

– бо все-все побіля колій
залізниці, яка проходить
повз село, позаростало соковитою травичкою. Можливо, якби такі дощі йшли
тут всі останні чотири роки
поспіль, то було б у місцевих
господарствах не до 50-ти
голів великої рогатої худоби,
як сьогодні, а на рівні хоча
б 220-ти (а то й більше), як
це було ще в 2012-му. Однак для цього люди мають не
тільки на дощі сподіватися,
а ще й самі турбуватися про
те, де худобу випасати. І не
тільки про це. Але ні, не сталося. Через те, що рішення
в кабінетах приймають такі
посадовці, для котрих,
швидше за все, і Бог, і закони в Україні – не в пріоритеті,
хоч вони й пишуть у своїх
папірцях по-іншому.
1. КОМУ – ЗЕМЛЮ, А КОМУ
– ПАПІРЦІ ПРО НЕЇ
Переді мною – заява від 6
червня 2016 року, адресована
начальнику управління Держгеокадастру у Криворізькому
районі Денису ГОНЧАРУ від
Олексія ТРИГУБА, в якій мовиться про таке:
«Згідно зі статтею 121, пункт
1(б) Земельного кодексу
України, 24.06.2016 року я подав заяву про виділення в моє
користування земельну ділянку
для ведення особистого селянського господарства (ОСГ).

Відповідь отримав – «Про надання інформації». У своїй заяві
я просив виділити земельну
ділянку для ОСГ, а не про надання інформації. Незрозуміло.
Якщо не відмова, то прошу Вас
повідомити про це. У відповіді
обов’язково вкажіть, на підставі
якого закону мені відмовляють.
Якщо виділення земельної
ділянки на даному земельному масиві неможливе, то на
підставі поданої мною заяви
від 24.06.2016 року прошу Вас
віднайти земельну ділянку і надати в моє користування для
ведення ОСГ Згідно зі статтею
29, п. 2 ЗКУ – надати ділянку
поруч села, так як моя сім’я має
три земельні частки (паї), які
віддані в оренду».
Для того, аби читачі зрозуміли,
про що йдеться, подаю зміст
цього пункту із вищезазначеної
статті:
«…2. Місце розташування земельних ділянок
визначається з урахуванням
вимог раціональної організації
території і компактності землекористування відповідно до
землевпорядних проектів, які
затверджуються зборами
власників земельних часток
(паїв)».
І ось що відповів на це цілком
законне прохання селянина посадовець:
(Закінчення на 2 стор.)

ВІДПОВІЛА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА
Редакція нашої газети звернулася в Дніпропетровську обласну прокуратури із запитом, в якому було прохання «надати відомості відносно кількості (із зазначенням конкретних
прізвищ посадовців і обійманих ними посад) притягнених
до кримінальної відповідальності протягом 2015-2016
років посадовців по місту Кривому Рогу за статтями, які
стосуються перевищення цими посадовцями їхніх повноважень та за корупційну діяльність. А саме: із числа тих,
що обіймали посади в системі місцевого самоврядування
не нижче рівня завідуючого відділом виконкому міськради
міста Кривого Рогу, а із правоохоронних органів – не нижче
рівня прокурора району або начальника районного відділу
УМВС Дніпропетровської області в місті Кривому Розі». І
ось яка надійшла відповідь:
«На Ваш запит про надання
інформації, що надійшла до
прокуратури області 14.06.2016,
роз’яснюється, що відповідно
до ст. 1 Закону України «Про
доступ до публічної інформації»
публічна інформація – це
відображена та задокументована будь-якими засобами та
на будь-яких носіях інформація,
що була отримана або створена
в процесі виконання суб’єктами
владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених
чинним законодавством, або
яка знаходиться у володінні
суб’єктів владних повноважень,
інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.
Важливою рисою публічної
інформації, що може бути на-

дана за запитом. Завжди
залишається те, що вона має
бути заздалегідь створеною та
зафіксованою будь-яким чином або на будь-якому носії.
Задоволення запиту не вимагає
створення нової інформації та
не потребує аналітичної обробки даних.
З урахуванням викладеного надати інформацію про
кількість посадовців міста Кривого Рогу, притягнутих упродовж 20015-20016 років до
кримінальної відповідальності
в розрізі за державними органами, установами та посадами
неможливо, оскільки чинним
законодавством та відомчими
нормативними актами не передбачено формування органами прокуратури таких ста-

тистичних відомостей та їх
виокремлення.
Водночас повідомляється,
що у зазначений період про
підозру у вчиненні злочинів
повідомлено 9 посадовим особам органів місцевого самоврядування, у тому числі:
- за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України -1;
- за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України -2;
- за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України -1;
- за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України -2;
- за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України -3.
У цей же час повідомлено про
підозру 2 працівникам міліції
(поліції) у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 1 ст. 367 КК
України та ч. 2 ст. 369 КК України
відповідно.
Відмова у наданні інформації
може бути оскаржена
відповідно до вимог статті 23
Закону України «Про доступ до
публічної інформації» прокурору області, до Генеральної прокуратури України або до суду.
В.о начальника відділу
організації прийому громадян, розгляду звернень
та запитів прокуратури
Дніпропетровської області
В. ХЛИПЕНКО».
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(Закінчення.
Початок на 1 стор.)

«За результатами розгляду поданої Вами заяви про
надання довідки (виділено
ред.) з державної статистичної
звітності про наявність земель
та розподіл їх за власниками
земель, землекористувачами,
угіддями (форма 6-зем) та пакету документів, які було додано
до неї, Управлінням Держгеокадастру у Криворізькому районі
Дніпропетровської області було
підготовлено відповідь на Ваше
ім’я та повідомлено про причини неможливості видачі довідки
з державної статистичної
звітності про наявність земель
та розподіл їх за власниками
земель, землекористувачами,
угіддями (форма 6-зем).
Щодо виділення земельної
ділянки доводжу до Вашого відома наступне.
Відповідно до Положення
про Управління Держгеокадастру у Криворізькому
районі Дніпропетровської
області, зареєстрованого
23.09.2015 року, - Управління
в своїй діяльності керується
Конституцією та законами
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45,36 га в оренду гр. ЗАЙЦЮ
Г.П. для ведення фермерського
господарства терміном на 49
(сорок девять) років з орендною платою в розмірі земельного податку за 1 га в рік (чому
це так? – ред.) на території
Орджонікідзенської сільської
ради.
На земельній ділянці обмеження пов’язані з використанням відсутні.
4. Рекомендувати гр. ЗАЙЦЮ
Г.П.:
- укласти з Криворізькою
державною
районною
адміністрацією договір оренди
земельної ділянки та здійснити
його державну реєстрацію
відповідно до вимог чинного
законодавства;
- використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням та додержуватись норм
земельного та природоохоронного законодавства…»
Як ви вже, мабуть, помітили,
шановні читачі, ця земля, що
надавалась в оренду згадуваному громадянину (він
раніше працював у органах
прокуратури), знаходиться на
території Орджонікідзенської
сільської ради, що кілька разів
згадувалась у тільки що цито-

БЕЗ РЕВІЗІЇ – КІНЕЦЬ,
або Чи зможе сільське Криворіжжя розірвати павутиння

корупції та кумівства і стати гідним прикладом для інших?
України, указами Президента України та постановами
Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до
Конституції України актами
Кабінету Міністрів України.
іншими актами законодавства.
Згідно зі статтею 19 Конституції
України, органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані
діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та
законами України. Відповідно
до частини 4 статті 122 Земельного кодексу України центральний орган виконавчої влади з
питань земельних ресурсів у
галузі земельних відносин
передають земельні ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності
у власність або у користування для всіх потреб. Передача
земельних ділянок у власність
відбувається на підставі
відповідних наказів Головного
управління Держгеокадастру
у Дніпропетровській області.
Враховуючи вище викладене
та положення ч. 4 статті 122
Земельного кодексу України,
рекомендую з питань порушених у Вашому зверненні звертатись на адресу Головного
управління Держгеокадастру у
Дніпропетровській області…».
А трохи раніше, приблизно чотири роки тому, сталася
інша історія щодо виділення
землі, яка теж підтверджена
документами. Про її завершення (на мій погляд, - тимчасове) свідчить документ під
назвою «РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної
адміністрації» (на світлині) від
5.09.2012 року «Про затвердження проекту із землеустрою
щодо відведення земельної
ділянки в оренду гр. ЗАЙЦЮ
Г.П. для ведення фермерського господарства на території
Орджонікідзенської сільської
ради» Ось основні пункти з
нього, підписаного тодішнім
головою райдержадміністрації
О.О.ПОЗИВАЙЛОМ:
«1. Затвердити проект із
землеустрою щодо відведення
земляної ділянки в оренду гр.
ЗАЙЦЮ Г.П. площею 45,36
га для ведення фермерського господарства на території
Орджонікідзенської сільської
ради.
2. Вилучити земельну
ділянку земельною площею
45,36 із земель запасу (землі
сільськогосподарського призначення – рілля) на території
Орджонікідзенської сільської
ради.
3. Надати вилучену земельну ділянку загальною площею

ваному розпорядженні. Але,
виявляється, ця сільрада не
має до тих дій жодного стосунку, якщо довіряти відповіді
на інформаційний запит від 5
квітня 2016 року, підписаної
Орджонікідзенським сільським
головою С.В.ГРИШИНОЮ та
землевпорядником В.В.ХУДАН.
Бо в ній мовиться про таке:
«Орджонікідзенська сільська
рада повідомляє про те, що
сільська рада рішення про
надання дозволу на оренду
земельної ділянки площею
43,3600 га з кадастровим номером 12218859900:01:001:0673
не приймала і погодження не
надавала. До 2013 року землі
за межами села були у віданні
Криворізької РДА і договір оренди на дану земельну ділянку
заключений Криворізькою
РДА. Після 2013 року землі за
межами села знаходились у
розпорядженні Держземагентства в Дніпропетровській
області, нині – Держземкадастр
в Дніпропетровській області.
На сьогоднішній день сільська
рада користується мапами
сіл 2010 року. Мапа с. Кам’яне
Поле є в наявності у землевпорядника, за необхідністю можете її переглянути».
Не вдаючись поки що в цьому матеріалі до аналізу різних
юридичних тонкощів, а подаючи
лише сам фактаж подій у документах, додам ще одну важливу інформацію, яка стосується
того, про що я писав із самого
початку: щодо можливостей
випасання худоби та про перешкоди, які в цьому питанні виникли. Олексій ТРИГУБ із односельцями, як уже зазначалося,
дякує Богу за те, що цьогорічні
весна й літо виявились щедрими на дощі, а тому всюди добре
росте трава. Але вони мусять
сподіватися тепер лише на дощову погоду тільки через те, що
того пасовища, яким вони користувалися, вже не існує. Бо його
(а воно підходило якраз до межі
отриманого Г.П. ЗАЙЦЕМ наділу
землі) хтось просто переорав,
не спитавши дозволу на це у
великопольців і місцевої влади,
– та і все на цьому.
Крім цього, в результаті виходить, що одним (таким, як,
наприклад, Г.П.ЗАЄЦЬ) можна землю віддавати у великих
кількостях і на довготривалий термін користування, а
іншим (таким, як О.Г.ТРИГУБ)
посадовці пропонують замість
землі обіцянки-папірці й натякають на те, щоб той побігав
по кабінетах та й поїхав кудись
до Дніпра чи до самої столиці,
аби домогтися одержання двох
гектарів землі А те, що він і свої

тридцять соток землі (отриманих ще на початку 90-х років
разом з іншими односельцями)
втратив через те, що «хтось там
нагорі» (але, мабуть, - не вище
району) вирішив «перекинути» в користування місцевому
«барону» десятки гектарів ріллі
поблизу залізниці, і те, що
земельні паї його членів сімї (а
сам він і досі паю не має) знаходяться в оренді, - навряд чи когось із влади цікавить. Бо одна
справа – «для своїх», а інша –
«комусь там із села».
2. БЕЗЛАД ПРИМНОЖИМО
ЩЕ Й УЧАСНИКАМИ АТО?
Сказати, що в справі з надання земельних ділянок панує
безлад, означає нічого не сказати. Бо він значно примножився
після того, як законодавством
України було передбачено систему пільг для учасників бойових дій та прирівняних до них
осіб, де серед пільг є й отримання земельних ділянок. Наприклад, відповідно до статті
12 (пункт 14) Закону України
«Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій
надаються, посеред іншого,
такі пільги: першочергове
відведення земельних ділянок
для індивідуального житлового будівництва, садівництва та
городництва. Причому надання
земельних ділянок у власність
здійснюється в порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, але - за
умови, що учасник бойових дій
ще не скористався своїм правом на безоплатне отримання
у власність земельної ділянки
та надав відповідний документ, що посвідчує його участь
в антитерористичній операції
(АТО).
Бо виходить, що до вже
існуючої системи виділення
земельних ділянок, коли протягом більш ніж двох десятиліть в
Україні змінювалися на районному та вищих рівнях державні
структури, які цим займалися,
додалися ще й ці пільги щодо
надання земель учасникам
АТО (точніше буде – учасникам війни, бо ніяка антитерористична операція не може
тривати роками та ще й із залученням тисяч і тисяч бійців
регулярної армії, а не окремих
спецпідрозділів). Особливе ж
напруження вносить, як це не
дивно, той момент, що чинне
законодавство не забороняє
отримання земельної ділянки
не за місцем реєстрації. Тобто,
учасник російсько-української
війни може отримати безоплатно земельну ділянку в будьякій області на всій території
України. Тож якщо до тих зе-

мельних ділянок, які видавалися протягом років різними
службами (коли одна ланка
місцевої влади могла видати комусь наділ землі, а інша
ланка могла про це не знати)
додати ще й виділення землі,
підконтрольній Криворізькій
РДА, котромусь із учасників АТО,
що проживає, скажімо, десь
у Чернігівській або Львівській
області (і при цьому інформація
щодо персональних даних про
тих землеутримувачів буде
конфіденційною та закритою
для інших), можливостей у влади
надати землю комусь із «своїх»
ще збільшиться. І ще невідомо,
кого та чи інша служба «засуне»
в той список на пільги, записавши учасником АТО. А тому мені
видається дуже обнадійливою в
цьому відношенні замітка Людмили ГОРБУНОВОЇ «Питання
важливі і невідкладні», яка була
опублікована в районній газеті
«Сільське Криворіжжя» в числі
17-му від 28 квітня цього року. І
особливо ось ця її частина:
«…за
словами
С . В . Н А ГА Й Ч Е Н К А ( г о л о в а
Криворізької РДА –ред.), задля уникнення непорозумінь при
виділенні та оформленні земельних ділянок учасникам АТО
слід провести інвентаризацію
земель запасу та резервного
фонду, переглянути договори
оренди земельних ділянок, провести моніторинг земель, що
використовуються без правовстановлюючих документів.
Крім того, провести договори
оренди у відповідність до вимог ст. 288 Податкового кодексу України, а саме: розмір
орендної плати не може бути
меншим 3% від нормативної
грошової оцінки».
Ця заява очільника районної
влади у місцевій пресі (а хочеться вірити, що за нею настане час і для відповідних дій
на практиці) справді обнадіює.
Однак і Олексій ТРИГУБ, і інші
його односельці, які вже ознайомилися зі змістом названої
замітки в газеті, добре знають,
як обійшлися з пасовищем для
їхньої худоби та про те, кому
і як видаються час від часу
різні наділи землі, вони дуже
добре знають, що тут роками
квітнуть буйним квітом корупція
і кумівство. А тому мають активно посприяти місцевому
начальству в справі як проведення інвентаризації земель
запасу й резервного фонду,
так і в перегляді договорів
оренди земельних ділянок і
в проведенні моніторингу тих
земель, які використовуються без правовстановлюючих
документів. Бо ж інакше вийде,
що те начальство просто саме
себе промоніторить, перегляне

і скаже, що «все у нас добре».
Спитаєте, як саме вони
повинні в цих справах посприяти? Активним і грамотним громадським контролем
за всіма цими діями, як би від
них при цьому те начальство не
відмахувалось. А щоб успішніше
той контроль здійснювати і щоб
деякі начальники не намагалися
протиставити місцевих жителів
учасникам нинішньої війни на
сході України, потрібно діяти
разом, створюючи спільно для
цього громадські організації:
краще – у вигляді юридичних
осіб. Ну, а якщо не вистачає
коштів для реєстрації таких
організацій (хоч кошти ці й не
великі), то можна створювати організації просто шляхом
повідомлення про їхнє створення. А тільки «возмущаться» й
казати, яка «гадосна й злочинна
у нас влада в селі і в районі»
- це бездіяльність, метушня
або імітація діяльності. Адже
не треба забувати, що місцеві
громади створюються з громадян України, а ними треба
справді бути, а не демонструвати щодо цього лише запис у
своєму паспорті.
Щоб справу з такого громадського контролю розгорнути якомога ширше й проводити її успішніше і щоб про неї
знав кожен селянин, громадські
організації можуть створювати і
реєструвати для цього свої засоби масової інформації (ЗМІ).
А ще простіше – створити свій
сайт (сторінку) в Інтернеті, вивести його в мережу користувачів
Фейсбуком і сповіщати там про
хід здійснення такого контролю
й моніторингу. Для тих же людей, які ще не мають можливостей користуватися інтернетом,
можна роздруковувати поповнювану інформацію із сайтів та
поширювати серед них.
Якщо ж грамотно і повно не
провести таку ревізію, таку
перевірку стосовно володіння
й користування землею, то
можна навіть не говорити про
незалежну Українську державу,
бо майбутнього у неї не буде.
Вона, незалежна держава, має
бути не тільки в столиці та в обласних центрах, а - формуватися з діяльних громад у кожному селі, у кожному районі. Тоді
ми обов’язково переможемо
і у війні з Росією на фронті, і
в боротьбі з корупцією у всіх
її проявах там, де ми живемо
й працюємо і де маємо стати
повноцінними господарями.
А будь-яке начальство просто зобов’язане нам служити,
як цього вимагає Конституція
України, Земельний кодекс
України та інші закони, а не дурити людям голови на кожному
кроці, виставляючи на перший
план свої інтереси.
Сергій ЗІНЧЕНКО
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ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

СВІТ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ

КРИВОРІЖЖЯ:
Календар на липень
Шановні наші читачі, цього року ми продовжуємо публікувати
інформацію вже з другого випуску довідника: «Криворіжжя: календар
пам’ятних дат і подій на 2016 рік». Його упорядник - Ірина СТЕБЛИНА,
старший науковий співробітник Криворізького історико-краєзнавчого
музею.
1 – 1926 р. – газету «Красный горняк» реорганізовано в робітничу. А для
селян розпочато випуск газети «До нового села».
1 – 1946 р. – шахта Валявко-нова шахтоуправління імені Ілліча видала
перші тонни руди.
3 - 1951 р. - відбувся міський зліт юних техніків і натуралістів, в якому взяли
участь понад 400 хлопців і дівчат.
4 – 1976 р. – до Кривого Рогу прибув на гастролі вокально-інструментальний
ансамбль «Голубые гитары».
5 – 1946 р. – повідомлено, що Науково-дослідний гірничорудний інститут
(НДГРІ) розробив проект фабрики для збагачення бідних руд магнітним
способом, а «Кривбаспроект» - проект відведення русла річки Саксагань в
підземний тунель з району станції «Мудрьона» до злиття з Інгульцем, довжиною 5,8 кілометра.
6 – 1931 р. – колгоспникам для обліку праці почали видавати трудові книжки («трудові списки»).
8 – 1931 р. – відкрито рух поштово-пасажирських поїздів на лінії Харків –
Кривий Ріг – Одеса.
9 – 1926 р. – в клубі імені Радченка (тепер не існує. А тоді знаходився на
місці Головпоштамту) відбувся перший концерт змішаного українського хору
під керівництвом Статіви.
9 – 1931 р. – трест «Сталь» відправив на будівництво КМЗ першу партію
механізмів і матеріалів: 40 вагонів лісу, 10 тракторів, 1 автомобіль.
9 – 1931 р. – трест «Укрцивільбуд» почав будівництво житломасиву
«Соцмісто».
9 – 1941 р. – почалися нальоти гітлерівської авіації на Кривий Ріг.
10 – 1931 р. – в першому числі журналу «Літературний призов» (двотижневик ВУСПП) опубліковано твори українських письменників Л. Юхвіда і В.
Шаблія.
11- 1996 р. – побачила світ книга Т.П.Воронової «Місто-центр-район».
17 – 1891 р. – біля Гданцівського чавуноливарного заводу відкрито
пам’ятник О.М.Полю (коштом АТ Криворізьких залізних руд) - перший
скульптурний пам’ятник у Кривому Розі.
18 – 1931 р. – в Кривому Розі було два автобуси, які їздили за маршрутами:
рудник імені Леніна, центр міста – селище Довгинцеве; перша зупинка була
на вул. Дзержинського (сучасна вул. Калініченка) біля скверу колишнього
райкому компартії. Павільйон на зупинці побудували в 1936 році.
19 – 1931 р. – повідомлено, що спеціальна комісія Державного інституту
проектування міст («Діпромісто») визначила район будівництва нового
містечка: на ділянці, що знаходилась у напрямку Довгинцевого на північний
схід від міста. Планувалось, що в 1933 році тут житимуть 80 тисяч осіб,
буде збудоване академічне містечко (гірничий, металургійний і медичний
інститути), театр на 2, 5 тисячі місць, бібліотека на 4 мільйони книг тощо.
19 – 1941 р. – згідно з директивою ЦК ВКП(б)У в Кривому Розі розпачалася
підготовка до евакуації.
19 – 1991 р. – повідомлено, що в Тернівському районі проживала Немченко
Уляна Харитонівна, якій 15 липня виповнилось 110 років.
20 – 1921 р. – повідомлено, що в Кривому Розі працювали: миловарний
завод, дві сірникові фабрики, ковбасна фабрика продуктивністю 20 пудів
виробів на день, підготовлені до відкриття сироварня та олівцева фабрика. В
повіті діяли 9 сироварень (3 тисячі пудів сиру на місяць), 2 шкіряні заводи.
22 – 1926 р. – на засіданні президії окрвиконкому ухвалено: офіційним
органом окрвиконкому вважати газету «Красный горняк».
23 – 1996 р – оголошено набір у першу на Криворіжжі приватну авторську
середню школу інтенсивного розвитку.
27 – 1931 р. – комісія, що приймала Криворізький аеропорт, визнала його
придатним для експлуатації, але вказала на цілу низку недоліків, які портрібно
було негайно усунути: провести телефонну лінію, зробити огорожу тощо.
28 – 1931 р. – відбулося урочисте закладання першого каменю в «Соцмісто»,
це зробив муляр Ф. Петров.
28 – 1971 р. – газета «Червоний гірник» повідомила про розкопки кургану
«Товста могила» (висота – 8, 6 метра, діаметр – 20 метрів) і про знахідку
золотої пекторалі археологом Б.М. Мозолевським.
30 – 1931 р. – в Криворізький аеропорт прибув перший рейсовий літак К-5,
що летів за маршрутом Харків-Кривий Ріг –Одеса. В цей час на аеродромі
не було жодної людини.
Липень 1866 року – О.М. Поль, оглядаючи Дубову Балку в пошуках пам’яток
археології, випадково відкрив там багаті поклади залізних руд.
Липень-серпень 1866 року – О.М. Поль здійснив розкопки стоянки
кам’яного віку в гирлі балки Ковальської.
Липень 1936 року – утворено Центрально-Міський район міста Кривого
Рогу.

4 липня в Києві , в музеї,що на
території «Київської фортеці», вул.
Госпітальна, 21 а - відкрилася виставка
художника з Кривого Рогу В'ячеслава
СТРАННІКА, з 15 липня виставка
переїжджає в агентство УКРІНФОРМ,
що по вул.Богдана Хмельницького
8/16, це побизу станції метро «ТЕАТРАЛЬНА».
В'ячеслав СТРАННІК ще з декількома
творчими людьми в середині 80-х заснував у нашому місті творчий центр
«СПЛАВ». За ці три десятиліття життя
художник написав багато картин у своєму
творчому пошуку.
Ось коротко про знакові події в житті
художника...
В середині 80-х В'ячеслав знімався в
кіно у режисера Олександра СОКУРОВА.
Це була одна з головних ролей у фільмі
«Спаси и сохрани». Протягом останніх
років знімався в декількох фільмах, в
одному з яких зіграв роль Олександра
ПОЛЯ. Це фільм криворізьких режисерів
«Старе місто».
Криворізьке правозахисне товариство
в рамках фестивалю документальних
фільмів про права людини DOCUDAYS.
UA запрошувало митця на покази і обговорення фільмів у педагогічному
інституті, де він завжди глибоко і грунтовно розповідав про значення культури
і образотворчого мистецтва як такого для
розвитку міста.
А під час роботи ПАРТНЕРСТВА
«ВідріС» - з відродження річки Саксагань
він підписав декларацію про партнерство ще в 2014-му році і взяв активну
участь у створенні Криворізького екомузею «Оберіг», який було засновано на
території Центрально-Міського району.
В'ячеслав СТРАННІК є головою центру
ВГО «Ліга Культури» в Кривому Розі .
Я сприймаю творчість криворізького
художника В’ячеслава СТРАННІКА як
унікальну. Йому вдалося, на мою думку,
втілити в картинах СИНТЕЗ УКРАЇНСЬКОЇ
НАРОДНОЇ КОЛОРИСТИКИ І СУЧАСНИЙ
СПОСІБ ВІЗУАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ..
Певною мірою екологія людини (особливо в кризовий для планети Земля час,
потребує нового мислення, своєрідного
створення культурологічної антропосфе-

ри, в якій синтезуються новітні уявлення
про потребу в антропософії захисту людства від екологічних катаклізмів. Якщо
говорити про антропософію, то її суть
у тому, що людина знаходить найбільш
повне знання й могутність не за допомогою розуму й почуттів, а завдяки прихованих у ній таємничих духовних сил.
Згадка про Бога в ній часто замінюється
поняттями «творча сила», «творчий архетип», «первинний дух». Протягом останніх
років принципи антропософії втілюються
у вихованні дітей у вальдорських школах
на території України.
Коли я згадую події Революції гідності
в Кривому Розі в березні 2014 року, події
часів криворізького Майдану в листопадігрудні 2015 року під час перевиборів
міського голови Кривого Рогу, я згадую
В'ячеслава СТРАННІКА (РОГОВОГО) і
його активну громадянську позицію, яка
виявилася в лоні цих історичних подій. А
творчість художника завжди мала і має
активний вплив на суспільні процеси в
нашому місті, починаючи ще з середини
80-х років минулого століття.
Олександр ЧИЖИКОВ
На світлині: В’ячеслав СТРАННІК,
Фото Георгія АРГУНОВА.

ЧОРНОВІЛ проілюстрував можливий
кінець Московського патріархату
Політичний експерт Тарас Чорновіл
проілюстрував можливий кінець Московського патріархату в Україні. Про це
він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
«От сьогодні Андрій Парубій на
погоджувальній згадував про загрозу
серйозних провокацій, які можуть бути
пов’язані з приходом до Києва двох московських хресних ходів. Цим усім дійсно
не варто легковажити. Хоча, я думаю,
наші СБУ й поліція матимуть змогу доказати (і, переконаний, докажуть), що не
дарма зарплату отримують. У Києві буде
перебувати в повній готовності кілька частин Нацгвардії тощо. Загрозу більше
становитимуть наші доморощені провокатори, які, можливо від дурості, але
найімовірніше за гроші таки постараються
створити для Кремля необхідну картинку
й привід для чергових антиукраїнських
дій...», – написав Чорновіл.
Він також прокоментував карикатуру з журналу «Патріархат» (видання
патріархального об’єднання в УГКЦ на

Американському континенті) десь із середини 1970-их. «Це ніби переосмислення
старої казочки. Тільки замість дударика,
який вивів з міста й потім утопив полчища мишей, тут зображений католицький
монах. А роль самих мишей тут відіграють
якраз оті наймракобісніші прихожани
«єдінай кананічєскай»... Ну й оригінальний
підпис: «Чому сняться такі сни?» Та таки
чомусь сняться...», – зауважив Чорновіл.
«А якщо наша дорога Рада розворушиться й таки прийме ряд
необхідних законопроектів, які врегульовують взаємовідносини мирян
зі своїми конфесіями та їх культовими
приміщеннями, то, принаймні, на селах і в
малих містечках, ізход сатанинської сили
таки зможе відбутися», – додав він.
Сайт «ZIK»,
11 липня 2016 року
Читайте більше тут: http://zik.
ua/news/2016/07/11/chornovil_
proilyustruvav_mozhlyvyy_kinets_
moskovskogo_patriarhatu_715364

Кожний четвертий український підліток
хоча б раз у житті вживав наркотики
Днями світ відзначив
Міжнародний день боротьби
проти зловживання наркотиками та їхнього незаконного обігу.
За даними ООН, впродовж минулого року 250 мільйонів людей у всьому світі хоча б раз
ужили наркотики. З них 29
мільйонів є наркозалежними,
12 мільйонів - ін'єкційні наркомани. А яка ситуація в Україні?
Розмовляємо з Ігорем Лінським,
доктором медичних наук,
керівником відділу невідкладної
психіатрії та наркології ДУ
«Інститут неврології, психіатрії
та наркології НАМН України».
- Скільки наркозалежних в
нашій країні?
- Згідно з офіційними даними

МОЗ, у 2015 році в Україні на
обліку в наркодиспансері перебували 60 587 осіб. Найбільша
кількість наркозалежних - у
Дніпропетровській, Запорізькій,
Кіровоградській, Одеській областях та Києві. Найменша - у
Тернопільській, Чернівецькій,
Закарпатській та Львівській
областях. На мешканців міста
припадає 83,7% споживачів
наркотиків, села - 16,3%. Загальна кількість хворих, враховуючи тих, хто знаходиться поза
межами диспансерного обліку,
становить близько 120-150 тисяч осіб.
- А чому деякі лікарі кажуть, що наркозалежних в
Україні - більше мільйона?

- Варто розрізняти
епізодичних споживачів
наркотиків від наркозалежних,
яким для нормалізації стану доза
потрібна щодня. Епізодичних
споживачів може бути від 600
тисяч до 1,2 мільйона осіб. Але
наркозалежних - ні.
- Хто частіше є споживачами наркотиків - чоловіки
чи жінки?
- Чоловіків у 4-12 разів більше
(залежно від регіону), ніж жінок,
а в середньому по Україні - в
6,5 разів більше. Опитування
свідчать, що серед чоловіків,
які колись мали досвід вживання наркотиків, 34,4 % вперше
спробували наркотичні речовини у віці від 12 до 16 років.

Серед жінок - 44,4 % у віці 1928 років. І хоч чоловіків серед
наркозалежних більше, вони
обачніші за жінок. Зокрема,
ін'єкції одним шприцом частіше
роблять жінки, ніж чоловіки.
- Наскільки часто наркозалежними стають
неповнолітні?
- Результати опитувань
свідчать, що перше вживання
наркотичних речовин у 32%
осіб відбулось у віці 12-16
років, ще у 32% - від 17 до 18
років. Наркотичні речовини, а
саме марихуану або гашиш,
принаймні раз у житті вживали 8% 11-річних учнів, 12%
13-річних та 26% 15-річних.
Найпоширенішою причиною,

чому діти вперше пробують
наркотики, є підбурювання
друзів чи знайомих у компанії.
- Які наркотичні засоби є найпоширенішими в
Україні?
- Марихуана та гашиш. У
молодіжних колах - курильні
суміші. Серед споживачів
ін'єкційних наркотиків популярним є екстракт опію,
метамфетамін у вигляді розчину та амфетамін у вигляді порошку. Проблемою є те, що в
інтернеті будь-хто може легко
знайти формулу виготовлення
психотропних речовин…
Уляна ВІТЮК,
сайт «expres.uа»,
8 линя 2016 року
(У скороченому вигляді)
Читайте більше тут:
http://expres.ua/
digest/2016/07/08/192934kozhnyy-chetvertyyukrayinskyy-pidlitok-hochab-raz-zhytti-vzhyvav
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ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

ПЕРЕД ЮВІЛЕЄМ нашої газети (а перше число вийшло десять років тому, 18 серпня 2006 року) ми все-таки
знайшли місце для того, аби розмістити нашу традиційну
сторінку сатири й гумору «Колючий перелаз», на якій ви
прочитаєте як фейлетон і сатиру в прозі, так і сатиричні
вірші й епіграми на теми нашого повсякденного життя. Не
занепадайте духом і не втрачайте почуття гумору! – Саме
для цього ми й випустили цю сторінку.

ЕПІГРАМИ НА «НАШИХ»
1.
Поміж виделками і вилками,
І поміж крапельками – ВІЛКУЛИ.
Тріщать екрани від присутності
Їх необмеженої сутності,
А земляки – десь на землі,
Немов примари у імлі.
2.
У Кривбаса-Барабаса
Свій театр і своя каса,
Телебачення й газети,
Музиканти і поети.
Та не він вирішує,
Буть котом чи мишею.
3.
Сидить у президіях,
Знається на мідіях,
Мовить іноземною,
А нашу приземлює,
Почитає Рашу,
А та – його, Сашу.
Захар ЧЕКОНІН

СЯЙВО «КЕРУВИМА»
(Жартома і всерйоз)
Високопоставлене для нашого ж блага начальство теж
молиться. Зазвичай - у своїх
робочих кабінетах, а не вдома,
де заважає це робити повсякденна суєта суєт. Тому не варто йому докучати різними там
зверненнями, запитами чи (не
дай Боже!) вимогами. А то виходить, що читаєш відповідь
і аж до глибини свого нещасного серця відчуваєш надвисокий рівень турботи про нас,
що бігають-ходять по землі і не
завдячують цим високочолим
начальникам за їхню благородну працю. Воно відчувається і в
цій відповіді:
«Управителем житлового будинку №1 на вул. Пушкіна та
його прибудованої території
є ТОВ «Сітісервіс-КР», яке на
договірних засадах надає мешканцям послуги з утримання будинку та його прибудинкової
території. Житловий будинок
№1 на вул. Пушкіна 9-ти поверховий, 1-но під’їздний, загальна
кількість квартир у будинку 36, з
них приватизовано 95%.
За інформацією ТОВ
«Сітісервіс-КР», до буд №1
на вул. Пушкіна прибудована нежитлова одноповерхова
будівля – кафе «Джеронімо».
Нежитлова будівля є приватною
власністю та утримується власником. Електричний кабель, про
який йдеться в публікації газети
«Промінь Просвіти», розташований на покрівлі вищеназваної
нежитлової будівлі. Стосовно
ремонту балконів та лоджій
житлового будинку №1 на вул.
Пушкіна повідомляємо, що
відповідно до Закону України
«Про приватизацію державного житлового фонду» загальна площа квартири (будинку)
визначається як сума площ
жилих і підсобних приміщень
квартири (будинку), веранд,

вбудованих шаф, а також
площ лоджій, балконів і терас.
Відповідно до Правил користування приміщеннями житлових
будинків, затвердженими Постановою Кабінету міністрів
України від 08.101992 №572
(зі змінами та доповненнями),
власники та наймачі квартир
повинні за власні кошти проводити їх ремонт та утримувати
сантехнічне обладнання в належному стані.
Заступник начальника
управління благоустрою та
житлової політики виконкому Криворізької міської ради
І.ТЕРЕЩЕНКО».
І справді, хіба ви не відчуваєте
в цих рядках грамотного посадовця, який хоче зробити з
першопід’їздного будинку щось
таке високе-високе й ПЕРВОЗВАННЕ, той величезний шмат
турботи про нас, який випав на
його долю? І якщо іноді здається,
що він не турбується про наше
здоров’я і зовсім не бажає примусити відповідальних за це
осіб прибрати електрокабель
з даху прибудови, бо це в разі
його пошкодження у вологому середовищі загрожує життю людей, а хоче вас послати
кудись-далеко далеко зі своїми
запитами та зверненнями, кудись на…, то відкиньте цю
блудливу думку. Бо насправді
він готується вже стати за свої
чесноти та турботи про нас ХЕРУВИМОМ. Але щоб ним стати,
треба спочатку посидіти далеко
не один рік на посаді якогось
зовсім земного «КЕРУВИМА»,
тобто – високої керівної особи. А тому не дивуйтесь тому
сяйву турботи, яка йде від тих
відповідей із високих провладних кабінетів! Ми ж то знаємо,
що чим вище, тим ближче. – До
ХЕРУВИМА.
Іван БІЛОХРЕСТ
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«Будьтє здарови!», скільки вам
захочеться
Кожен із нас воліє бути
здоровим. І нікопольці теж. Вони
так само люди, і ніщо людське їм
не чуже. І бути здоровими, ой,
як хочеться. Але ж не виходить!
Життя таке настало, що одна
з нікопольських газет навіть
зізналася: «Умираем вдвое
чаще, чем рождаемся»…
Як відомо, потопаючий
хапається за соломинку. Ухопилися й нікопольці теж. Такою
обнадійливою «соломинкою»
об’явився городянин Андрій
Шипко, що загорівся бажанням
встрибнути до чергового десанту чергових реформаторів, який
мав висадитися під склепінням
Верховної Ради за наслідками
виборів 2012 року. А брати на
себе підвищені зобов’язання
цей кандидат не скупився. А
що? – « Я добьюсь, чтобы ваш
труд был справедливо оценен
страной, чтобы уровень жизни
в регионе был одним из лучших в Украине… Считаю, что
здоровье человека – самая
важная задача, приоритет №
1… Ваше здоровье – моя задача». Що скажеш: справжній
епічний герой! Здавалося б, для
старань однієї особи дещо забагато. Зазвичай, про простих
людей із подібними заявочками
кажуть: «Ого, куди його занесло!». Але кандидатам в депутати таке завжди сходить з рук.
Домігшись потрапляння до лав
київських небожителів, депутат
Шипко заходився вирішувати
задачу здоров’я нікопольчан.
До того ж карта випала козирна: його рідна Партія регіонів,
ставши правлячою, з вересня
2011 року в кількох областях, з
Дніпропетровською включно,
розпочала здійснення пілотного
проекту з реформування системи охорони здоров’я. Реформатори чомусь вирішили, що
пересічному українцеві одного
рівня медичної допомоги замало, і йому має бути дарована

чотирирівнева система надання медичних послуг. А старань
законодавців у цій царині на
той час було стільки, що не вистачало засобів інформування
про здобуті досягнення, «партія
і правітельство» не шкодували
коштів на революційну перебудову життєдайної галузі.
Але ж народ у нас такий,
що мало в чому розуміється. І
звідси прикрі оказії. Хапають,
приміром, пана Шипка за полу
та й питають: «А чому, коли я зайшов до лікаря, і він запитав, чи
маю я гроші, а я сказав, що не
маю, той кивнув на двері і з притиском додав: «Бувай здоров!..
Так і пішов, лише одержавши
оте побажання та сміх у спину. З
тих пір лікуюся сміхом, а часами
і сміх не допомагає. Тоді читаю
Вашу газетку «Будьтє здарови!», і інколи стає легше, особливо, якщо берусь за читання,
починаючи із заголовка газети.
Чи й у Вас так буває?»…
Ще в лютому 2014 року
керівники кількох громадських організацій звернулися
до депутата з нагадуванням
про проблеми Нікопольщини

стосовно питного водопостачання, винесення за межі
міста автомобільної дороги,
відсутності законодавчого затвердження положення про зону
спостереження Запорізького
енергокомплексу та ризиків
населення, але час зустрічі з
депутатом все ще не настав.
Дуже можливо, що йому бракує
часу за справами щодо обіцяної
ним справедливої оцінки праці
кожного. Поки що невідомо,
скільки ще років невтомної
праці йому для цього знадобиться, але достеменно відомо,
що справедливої зарплатні до
цього часу так ніхто й не побачив. Виборці, як і раніше, працюють за «будь здоров».
А як же за цих, як би сказати, скромних здобутків
почувається сам пан Шипко,
запитаєте ви. Він, нівроку, живий і здоровий, і готовий знову безкінечну кількість разів
сказати вам «Будьтє здарови!»
і надалі добиватися, «чтобы
уровень жизни в регионе был
одним из лучших».
Андрій КЕПКУН

КОРОТКО ПРО ВАЖЛИВЕ
ХАЙ ЖИВУТЬ!..
За бігбордами – життя,
На них – кандидати,
Що нас кличуть в майбуття
Разом виживати.
Та з такими мордами
Хай живуть з бігбордами!..
РОЛЬ ЯЗИКА
Реформували язиком
Вже майже кожен виконком.
Лікарні, школи, військкомати
Готові теж реформувати.
Та мова зовсім не про форму
Для язика, а про реформу.
ВАЖКЕ РІШЕННЯ
Сів у крісло реформатор
І (нога на ногу)
Захотів обмізкувати,
Як знайти дорогу
До кафе чи ресторану
Без проблем триклятих,
Щоб і в випадку туману
Довго не шукати.
Думав, думав – аж втомився
Мозок від задачі,
Відпочити попросився,

Редактор газети: Сергій ЗІНЧЕНКО,
Редакційна колегія: Сергій ДАШКОВСЬКИЙ, Сергій
ЗІНЧЕНКО, Микола КОРОБКО (голова об’єднання),
Валентина КРИВДА, Петро ЛИСЕНКО, Олена МАКОВІЙ,
Володимир НАЛУЖНИЙ, Михайло СИМОНЕНКО (м.
Верхньодніпровськ), Олександр ЧИЖИКОВ. Логотип
виготовив Вадим БОРИСЕНКО.Газета виходить двічі
на місяць.

Бо важко (аж плаче!).
Що ж, як так, нам хутко треба
Секретарку брати,
Відпаде тоді потреба
Ресторан шукати.
_________
Реформаторів у кріслах
Розвелось чимало,
Секретарок, їм надісланих,
Іще більше стало.
Все – по формі і під формою,
Та проблеми - із реформами.
ЗА ЩО ГОЛОСУВАТИ
Обирали, обирали,
А ті обрані лиш крали.
То тепер – голосувати,
Кого кинути за грати?
ПОСАДОВИЙ ЗАДУМ
Квочка висидить курчат,
Посадовець – задум,
Як усе реформувать
Посадовим задом.
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