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О

сь і вийшло двохсоте
число нашого часопису «Промінь Просвіти». А
перше, яке з’явилося на світ
18 серпня 2006-го року, відкривалося передовою статтею під заголовком «Наше
свято – зі слізьми на очах»,
на останній же сторінці у одному з віршів тоді фігурували
такі рядки: «Разом нас було
багато, А тепер от стало менше, Хоч побільшало мандатів
Установчих конференцій…».
То була реакція на поразку
Помаранчевого Майдану,
коли з політичного небуття
почалося повернення антиукраїнської кліки ЯНУКОВИЧА.
З тих пір партійних мандатів
справді значно побільшало, але «покращення життя
вже сьогодні» не сталося. Та
сталося інше: кліка ЯНУКОВИЧА нарешті опинилася на
смітнику історії в результаті
здійснення переможної Революції Гідності, а та його
партія, яка кричала-гавкала
з плакатів і з телеекранів про
те «покращення», зійшла зі
сцени історії і розчинилася
разом із комуністами десь
поміж диверсійними групами, що закидають на нашу
землю окупанти. Вони зійшли
зі сцени історії, але той сусід, що з року в рік декларував себе «старшим братом»
по відношенню до України,
проявив себе нашим лютим
і підступним ворогом, бо загарбав Крим, наводнив схід
нашої країни до зубів озброєними терористами, нищить
і калічить українців сотнями й
тисячами.
Наша ж газета з перших
днів свого існування стала
на захист української державності і поширювала цю
свою ідею разом з іншими
(в тому числі – з ідеєю захисту мовно-інформаційного
простору України) не тільки
в Кривому Розі, а й у інших
містах Дніпропетровщини,
включно з її адміністративним центром. Але у цих своїх
щирих намаганнях вона опинилася без всілякої підтримки
з боку місцевої влади, хоча
при цьому та влада чомусь
і досі вважає себе українською. Більше того, влада не
тільки замовчувала існування
в місті просвітянської газети (бо розмістила дані про
неї на офіційному сайті міста
Кривого Рогу лише під загрозою організації протестного
голодування з боку редакції, та й то – перекручені за
змістом) , але й час від часу
створювала перешкоди для
її ефективної діяльності. А
згодом (у 2009-му) взагалі

відмовилася реєструвати її
видавця: Криворізьке міське
об’єднання ВУТ «Просвіта»
імені Тараса ШЕВЧЕНКА, зареєструвавши замість нього
нашвидку «зляпану» організацію з такою ж назвою під
керівництвом людини, яка
не мала жодного стосунку до
«Просвіти», а навпаки: прислуговувала тій владі. Пізніше, наприкінці 2013-го року,
такі її дії стали основою для
того, аби позбавити читачів
нашої газети можливості її
передплатити, бо газету взагалі не внесли до Каталогу
передплатників. На цьому тлі
навіть намагання окремих
осіб у цивільному та міліцейських кордонів перешкодити
представникам редакції потрапити на деякі пленарні
засідання сесії міськради та
на прес-конференцію Президента України Віктора
ЮЩЕНКА під час перебування його в Кривому Розі (не
кажучи вже про інші випадки)
виглядають не вартими уваги
подіями.
Нам із самого початку
пророкували вихід трьох чи
(щонайбільше!) семи чисел,
але ж, як бачите, дожилидотворили до двохсотого…
А тому ми дуже вдячні тим
просвітянам (та й не тільки
їм) з числа наших читачів,
які допомогли нам вистояти
у протистоянні з пітьмою, допомогли не тільки своїми матеріалами, але й фінансово
(хто скільки зміг). Ми вдячні
також за таку підтримку редакції найстаршої нині у світі
україномовної газети «Свобода», яка видається в США,
дякуємо Фундації імені Івана
БАГРЯНОГО і всіх наших заокеанських друзів, що своїми
пожертвами на благо України додавали нам сил і снаги словом і ділом боротися
за утвердження української
державност, за утвердження
свободи, яку не спинитиі!
Як і рік тому, ми стверджуємо це й сьогодні: «Промінь
Просвіти» не зламати!» Бо
ми розуміємо, що працюємо
в колі перешкод, але світло
перемоги вже близько! Ми ж
то пам’ятаємо, яку силу довелося здолати й перемогти
оборонцям Революції Гідності
на Майдані, ми ж то відчуваємо, як важко нині українським
героям у неоголошеній війні
з підступним і жорстоким ворогом на сході України. Та в
наших серцях живуть і допомагають прокладати шлях до
світла крізь темряву ті пророчі слова Тараса ШЕВЧЕНКА:
«Борітеся – поборете! Вам
Бог помагає!..»

Все густішає темрява навколо нас, коротшають
дні і довшають ночі, а в серці наростає тривога
за завтрашній день для батьків і дітей наших, для
бабусь і матерів, для сестер і братів, для наших
ближніх, яких ми обгортаємо світлом своєї любові.
А тому, щоб та тривога не привела нас до зневіри,
будемо повторювати ці високі слова Тараса ШЕВЧЕНКА: «Пошли мені святеє слово, Святої правди
голос новий! І слово розумом святим І оживи, і
просвіти!»!

Криворіжці долучаються до найбільшого
у світі правозахисного проекту 2014 року
У перших числах грудгруд
ня активісти Криворізького
міського правозахисного
товариства долучилися до
цьогорічного найбільшого у
світі правозахисного проекту:
Марафону написання листів на
захист людей, права яких були
жорсторко порушені, а вони
самі стали жертвами.
На засіданні, яке проводив
голова правління товариства
Микола КОРОБКО (на світлині)
йшла розмова про організацію й
проведення цієї акції активістів
у Кривому Розі, з використанням при цьому тих заходів, яке
проводить у нашому місті товариство.
Якщо ж говорити про історію цього проекту,
то треба зазначити, що розпочався він ще одинадцять років тому у Польщі, а незмінним його
організатором виступає Amnesty International
(організація «Міжнародна Амністія»). А за
підсумками проведення акції в 2013-му році,
понад 2,3 мільйона листів було написано у 140
країнах світу. Вся необхідна інформація для
проведення її цього року міститься на сайті
організації.
Там. зокрема, йде мова про те, що в Україні
Марафон проходитиме всьоме, в якому
візьмуть участь понад 70 волонтерів у 36-ти
містах України. Є там і спеціальна інформація
під заголовком «Успіхи Марафону», в якій
повідомляється про наступне:
«Троє активістів з Камбоджі та Росії були
звільнені з в’язниці після того, як влада отримали десятки тисяч листів і звернень з
боку активістів, які брали участь в Марафоні.
Однією з них була активістка з захисту житлових прав в Камбоджі Йорм БОФА. Її було
заарештовано в 2012 році через її протест
проти примусових виселень в її громаді. Після
свого звільнення Йорм БОФА сказала: “Дякую
усім, хто підтримує Amnesty International! Моє
звільнення показує, що ваша кампанія була
успішною! Ми можемо досягти величезного
успіху, коли ми всі працюємо разом!». Російські
активісти Володимир АКИМЕНКОВ та Михайло КОСЕНКО також були звільнені з в’язниці
у 2013 і 2014 роках відповідно після тиску з
боку активістів Amnesty International. Вони були
затримані, разом з третім активістом, Артемом
САВЬОЛОВИМ, і звинувачені в участі в «масових заворушеннях» через свій мирний протест
в травні 2012 року на Болотній площі в Москві.
САВЬОЛОВ досі залишається у в’язниці, але
його мають звільнити пізніше в цьому році».
За повідомленням координатора активізму

Amnesty
International
(організація «Міжнародна
Амністія») в Україні Вікторії
АРХИПЕНКО, «Вже сьомий
рік поспіль наші активісти
організовують різноманітні
події та заходи, щоб голос
солідарності був почутий,
щоб кількість листів з України
збільшувалась, а відповідно
збільшувалися і шанси допомогти героям Марафону».
Активісти Криворізького
міського правозахисного товариства сподіваються на
те, що в нашому місті згодом
з’являться ще волонтери, які
теж організовуватимуть такі
акції. А цьогорічна акція розпочалася 1 грудня
й триватиме два тижні. Необхідно також зазначити, що серед жертв внаслідок жорстокого
порушення їхніх прав є і два представника
України. Це, як зазначено на сайті організації,
«Олег СЕНЦОВ, режисер з Криму, якого незаконно вивезла до Росії та помістила у СІЗО
влада РФ, а також Ірина РАБЧЕНЮК, київська
вчителька, яка втратила зір на одне око після
того, як її побив працівник «Беркуту» під час
подій Євромайдану.
Матеріал підготував Іван БІЛОХРЕСТ
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«…Проводиться досудове розслідування у кримінальному
провадженні за фактом застосування фізичного впливу
та фальсифікації матеріалів…»
27 жовтня цього року (відповідно до отриманого
нами повідомлення) Дніпропетровська обласна
прокуратура отримала інформаційний запит від
редакції нашої газети, підписаного редактором,
в якому, зокрема, йшла мова про таке:
«До нас у редакцію газети із заявою звернувся громадянин НЕЖИГАЙ Олег Олексійович з проханням
провести журналістське розслідування стосовно, як він
вважає, порушення його прав у частині безпідставного
затримання із подальшим поміщенням в слідчий ізолятор в місті Кривому Розі. Затримання його 07.11.2013
року він вважає безпідставним відповідно до своєї
заяви від 18.11.2013 року…
Спираючись на статті 8 та 9 Загальної декларації
прав людини, яку ратифікувала Верховна Рада України,
підкреслюю, що “кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними нацiональними
судами в разi порушення її основних прав, наданих їй
конституцiєю або законом”. Крім того, як там зазначено, “Нiхто не може зазнавати безпiдставного арешту,
затримання або вигнання”.
Виходячи з цього, я вирішив розпочати журналістське розслідування стосовно факту можливого фальшування кримінальної справи від 08.08.2013 року з
метою з'ясувати, що ж сталося насправді. Перед тим,
як звернутися до Вас із проханням надати інформацію,
я попередньо вивчив зміст наданих мені Нежигаєм О.
О. ксерокопій таких документів…»

Далі в запиті були перелічені й названі дев’ять документів, а після цього викладено прохання «надати
інформацію на базі вищеназваних документів про те,
яка дана оцінка діям слідчого» та інших людей, причетним до цієї справи.
Одержана нами зідповідь прокуратури була такою:
«Прокуратурою Дніпропетровської області розглянуто Ваш інформаційний запит щодо надання інформації
про законність дій слідчого КМУ ГУМВС України в області Кузнецова О.В., оперуповноваженого КМУ УМВС
України в області Безсмертного О.С. та начальника
ВБНОН КМУ ГУВС України в області Педька О.В.
З’ясовано, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом застосування фізичного впливу та фальсифікації
матеріалів кримінального провадження за ч.1 статті
307 КК України працівниками КМУ ГУМВС України в
Дніпропетровській області відносно Нежигая О.О. та
за фактом зловживання службовим становищем працівниками ГУМВС України в Дніпропетровській області,
незаконного вилучення у Нежигая О.О. наркотичних
засобів «метамфетаміну», грошових коштів.
У вказаному кримінальному провадженні Ви не є
стороною провадження. Роз’яснюю, що відповідно
до положень статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, яка передбачає недопустимість
розголошення відомостей досудового розслідування,

Місцеві ради з 1 січня
зможуть самостійно керувати
своїми апаратами
Місцеві ради самостійно визначатимуть структуру та чисельність своїх виконавчих органів. Про це повідомляє прес-служба
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України з посиланням на заступника
міністра В’ячеслава Негоду.
Уряд схвалив постанову № 664 від 26.11.2014 р., яка дає можливість органам місцевого самоврядування самостійно затверджувати загальну чисельність апарату місцевої ради, її виконавчих
органів та витрати на їх утримання. Документ набирає чинності з
1 січня 2015 року.
«Таке рішення органи місцевого самоврядування очікували роками. І це зрозуміло – виключно місцеві ради мають вирішувати
питання загальної чисельності апарату ради, її виконавчих органів
та витрат на їх утримання», - сказав В’ячеслав Негода.
В’ячеслав Негода повідомив, що одночасно з прийняттям згаданої постанови, Урядом доручено Мінрегіону, Мінфіну, Мінекономрозвитку разом із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого
самоврядування опрацювати у місячний строк питання стосовно
розрахунку рекомендаційної чисельності працівників органів місцевого самоврядування для визначення обсягу асигнувань на їх
утримання під час формування відповідних бюджетів та за результатами подати Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції.
Тиждень.ua, 3 грудня 2014 року

СБУ затримала мешканця
Дніпропетровщини, який був
завербований російськими
спецслужбами через
соцмережу «Одноклассники»
2 грудня співробітники
Служби безпеки України затримали у місті Дніпродзержинську (Дніпропетровська
область) громадянина України, який займався антиукраїнською пропагандою серед
жителів міста, схиляв їх створювати так зване «партизанське підпілля» та переходити на бік терористів. Про це
йдеться у повідомленні на
офіційному сайті СБУ.
СБУ встановила, що 33-річний місцевий мешканець міста
був завербований через соціальну мережу «Одноклассники»
представниками спецслужб РФ.
«Від своїх російських кураторів
він отримав завдання проводити провокаційну роботу серед
населення і почав відробляти
обіцяний гонорар. Агент терористів вигадував різноманітні
сценарії втягування місцевих
мешканців до публічних провокацій, незаконних захоплень
адмінбудівель, антиукраїнських
акцій для створення пропагандистських сюжетів у російських
ЗМІ. Зухвалість проросійського
агітатора дійшла до того, що він
намагався залучити до злочин-

ної діяльності українських військовослужбовців, які повернулися із зони АТО», - повідомляє
Служба безпеки. Під час обшуку
помешкання затриманого співробітники СБУ вилучили докази
його протиправної діяльності
- комп'ютерну техніку із відповідним програмним забезпеченням, різноманітні засоби
зв'язку, прапор «Новоросії» та
бойову гранату Ф-1.
У рамках кримінального провадження за ст.110 (посягання
на територіальну цілісність і недоторканість України) та ст.258
(терористичний акт) Кримінального кодексу України тривають
невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, Служба безпеки
України продовжує виявляти
на території України друковані
видання «терористичної спрямованості». Про це повідомив
радник голови СБУ Маркіян
Лубківський. За його словами,
подібні видання розповсюджуються на Дніпропетровщині,
Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та в інших регіонах України.
«Телекритика»,
4 грудня 2014 року

слідче управління прокуратури Дніпропетровської області не може надати зазначену Вами інформацію.
В.о. начальника слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції
В.Білий».
Однак після цього редактору нашої газети під
час перегляду матеріалів в Інтернеті з метою пошуку нових можливостей для проведення журналістського розслідування вдалося вийти на
відеоматеріал тривалістю більше півгодини, викладений за адресою: https://www.youtube.com/
watch?v=Oe14t0AuNV0, де стояла така його назва: «ОБНОН віполняет заказ опера УВБ Кушнира С. (06.11.2013 Кривой Рог). А далі (теж мовою
оригіналу) було записано: «Опубликовано: 22
нояб. 2014 г 06.11.2013 Кривой Рог Заведомо незаконное задержание и обыск гр. Нежигая следователем Кузнецовым и операми ОБНОН и изъятие
подброшенных наркотиков (оперативная съемка с
комментариями)».
Тож, натрапивши на таке, редакція газети повторно
звертається до головного прокурора Дніпропетровської області з проханням не відбуватися відпискою, а
більш розлого і в рамках українського законодавства
дати відповідь на інформаційний запит, а також дати
оцінку тому, що було зафіксовано на викладеному в
Інтернет відеоматеріалі.

На Дніпропетровщині затримали
й судитимуть псевдоволонтера
У Павлограді
граді на Дніпропе
Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка через безпідставний збір грошових коштів:
він закликав городян допомагати бійцям у зоні АТО, а отримані
гроші витрачав у особистих цілях, повідомили у прес-службі
управління МВС в Дніпропетровській області. За інформацією обласної міліції, затримання відбулося на автостанції
Павлограда. Як з’ясувалося,
43-річного затриманого вже
притягували до кримінальної
відповідальності.
Наразі слідчий відділ міліції Павлограда відкрив кримінальне провадження за статтею
«шахрайство» Кримінального
кодексу України. Псевдоволонтерові загрожує покарання –
від штрафу до 850 гривень до
обмеження волі на строк до 3
років. Водночас волонтери Павлограда, які займаються збиранням і доправленням гумані-

тарної допомоги бійцям у зону
АТО, розповіли Радіо «Свобода», що це не перший випадок
«роботи» псевдоволонтерів у
місті. Як повідомила волонтерка об’єднання волонтерів «Армія допомоги» Анна ТРЕТЬЯК,
зокрема, такий випадок зафіксували минулого тижня.
«Минулого тижня ми дізналися, що містом ходила жінка і,
представляючись волонтеркою,
збирала кошти нібито для чотирьох важкопоранених бійців
у міській 4-ій лікарні. Однак в
лікарні прокоментували, що наразі там перебуває двоє важкопоранених бійців, лікарня не потребує коштів на їхнє лікування
і ніякого збирання не оголошували, отже та жінка – псевдоволонтер. Сьогодні я телефонувала до лінійного відділу міліції
Павлограда, аби дізнатись, чи
не фіксували псевдоволонтерів
на залізничному вокзалі. Поки
таких випадків не було. Усі ці по-

Люди ходять до музеїв не з патріотичних
міркувань, а у пошуках знань, свіжих вражень і просто заради розваги. Але патріотизм
народжується-таки значною мірою зі знань про
власну минувшину. Щоб «попестити» власні
патріотичні почуття, варто відвідати деякі
своєрідні провінційні музеї.

відомлення про псевдоволонтепсевдо
рів дуже підривають репутацію
справжніх волонтерів, адже ми
стараємось заслужити довіру
людей, а через ці випадки люди
нам перестають довіряти», –
сказала Анна ТРЕТЬЯК.
За її даними, наразі у Павлограді діє кілька волонтерських
об’єднань, два з них – найактивніші, зараз волонтери відійшли
від практики доправлення необхідних речей і харчів до штабів
військових частин і тепер працюють за принципом адресної
доставки «із рук в руки» бійцям у
зоні АТО. Раніше двоє волонтерів із Павлограда, перевозячи
гуманітарну допомогу армії в
зону АТО, були затримані представниками угруповання «ДНР»
і провели в полоні більше місяця. Після повернення додому
чоловіки не припинили діяльності з допомоги армії.
Радіо «Свобода»,
4 грудня 2014 року

грошовими купюрами та марками УНР, створеними за ескізами Георгія Нарбута. Саме сюди варто
приїхати 22 січня, на День соборності України.
Це, напевне, найдивовижніший в Україні музей
просто неба. По-перше, у нього немає точної адреси. Та і яка може бути адреса у нетрях волинських лісів? Спитаєте дорогу у селі Антонівці – вам

Патріотичні музеї: історія без пафосу
Останнім
О
і часом в народіі склалася думка, що
кожен патріот має обов’язково побувати на
Хортиці, у Чигирині, Батурині та на полі битви під
Берестечком. Звісно, усі ці місця надзвичайно
цікаві. Але по всій країні розкидані маловідомі
широкому загалу музеї, у яких відчуваєш те, що
можна назвати (нехай і банально, але чесно)
доторком до історії. І їх варто відвідати, щоб
переконатися – події, що визначали майбутнє
України, траплялися не тільки у столицях та на
полях великих битв.
Часом просто дивуєшся, у яких тихих закапелках історія примудряється влаштовувати
доленосні події. 1 грудня 1918 р. у скромному
залізничному вагоні було підписано документ,
який став, ні багато ні мало, основою сучасної
української держави. Документ звався «Передвступний договір» і підписи на ньому поставили Володимир Винниченко, Симон Петлюра
(до речі, місцеві мешканці називають вагон
петлюрівським), Лонгін Цегельський та ще низка
важливих осіб. В історії він лишився як Акт Злуки
Української Народної Республіки та ЗахідноУкраїнської Народної Республіки.
Нині у вагоні, що стоїть на бічній колії біля
фастівського вокзалу – маленька, але цікавезна
експозиція, присвячена не тільки самій події та
особам, що брали у ній участь. Тут і фотографії
Фастова ХІХ ст., і чимало цікавого з історії
Південно-західної залізниці, і чудовий стенд з

покажуть. П
По-друге, тут немає хаток з дбайливо
б й
відтвореними інтер’єрами і рушниками, замість них
– непогано збережені траншеї повного профілю,
що оточують колишню «упівську столицю». На
тиловій базі (хоча, який вже тил, коли ворог насувався зусібіч?) існувала школа старшин, шпиталь,
аптека, різні майстерні. Була і своя церква – зараз
на її місці стоїть капличка. Ну, і, звісно, підземне
житло-криївки. Все було влаштовано так добре,
що ніякі СС-івські спецоперації не могли зашкодити
лісовій базі – нацисти знімали з фронту авіаційні
з’єднання, щоб викурити повстанців з лісу. Але
кидання бомб навмання не надто зашкодило.
Звісно, гуляти цими лісами найкраще у супроводі
місцевого екскурсовода, бо самотужки важко щось
роздивитись у гущавині, знайти найцікавіші місця і
зрозуміти, що і як тут було колись. У відтвореному
штабному будиночку – невеличка експозиція, присвячена боротьбі УПА. Може, вона і не краща за
подібні експозиції у великих міських музеях, але
в оточенні справжніх бандерівських реалій таки
справляє враження. А просто спуститися у чималий (шість кімнат!) справжній бандерівський схрон
– така цікава справа, заради якої варто проїхати
кількасот кілометрів.
Катерина ЛИПА,
6 грудня 2014 року
http://society.lb.ua/
culture/2014/12/06/288396_patriotichni_
muzei_istoriya_bez.html
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Миколі МИКОЛАЄНКУ, письменнику і журналісту, 5 грудня виповнилося 95 років. Але
він і досі працює: пише і прозу, і вірші, згадує про далеке й близьке минуле, а також спілкується зі своїми колегами, відповідаючи на запитання про життя і творчість.
і
і партії,
ії а всіх
і інших
і
тільки
членів
розвезли по технічних училищах.
Я потрапив до Горьківського
артилерійсько-зенітного училища, де навчався десять місяців. А
потім мене розподілили в Москву,
де я стояв на охороні московського неба. Там я був учасником
бойоіих дій.
- А де взагалі Вас застала
звістка про війну і що про неї
найбільше згадується?
- Звістка про війну? – В Запорізькому інституті. А про закінчення – у Білорусії, коли я був
начальником штабу дивізіону. Я
слухав радіо і з кимсь говорив,
аж раптом зазвучала музика й
оголосили про закінчення війни.
Я був дуже радий і відразу повідомив про це усіх у своїй частині
Це була велика радість, бо чекали
того чотири роки.

і
сказали, що в разіі відмови
стати редактором партійний квиток
доведеться покласти. І потім я
редагував «Червоний гірник» довгий час. А ще я раніше ходив
учнем у літературне об’єднання
при «Червоному гірнику», яким
керував Василь ШАБЛІЙ. Там я
надрукував вірш «Дівчині», за
який мене нагородили поїздкою
по Радянському Союзу… Така
епопея моя, криворізька, рідного
міста мого, яке я любив, люблю,
писав про нього й досі пишу чи
дописую твори,. які свого часу не
завершив. Вийшла у мене й книжка «На лінії вогню», про підпільників Криворіжжя. Так що у мене
з Кривим Рогом і з журналістикою
пов’язані найкращі спогади.
- А в які часи Ви працювали в
«Червоному гірнику», яким тоді
був журналістський колектив?

жаю, що це добре.
б
За
З час роботи
б
у видавництві багато книжок письменників Дніпропетровщини ми
видали. Олесь Терентійович ГОНЧАР дивився наші книжки й інші
письменники та поети. Зокрема, і
Володимир Миколайович СОСЮРА друкував у нас свої вірші. А ще
– МИХАЙЛИЧЕНКО Володя, ті ж
Олесь ТЕРЕЩЕНКО, Микола ХАРЧЕНКО… Ми випустили навіть невеличкі книжки трьох чи чотирьох
молодих поетів накладом своїм
редакційним. Тобто, ми робили добру справу. Але найбільша наша, я
вважаю, заслуга (коли я працював
у редакції) - в тому, що ми гуртували робкорівський колектив: по
всьому Кривбасу у нас були опорні
пункти робітничих кореспондентів,
і це давало дуже багато матеріалів
для самої газети. У нас був сильний
струмінь критичний, ми видавали

Микола МИКОЛАЄНКО: «Пишу

про все, що в Україні мене хвилює»
-М
Миколо А
Антоновичу, де коріння Вашого роду? Що Вам
найбільше згадується з дитячих років?
- Згадується дитинство у селі
Мар’янівка на Криворіжжі, над
Інгульцем. Прекрасна тоді була
й річка Саксагань. Але особливо
– Інгулець, воду з якої ми могли
просто брати й пити, така чиста
вода була і просвітлена!.. Приємно було плавати. Дитинство
моє пов’яязане зі степом, батьки
мої були селянами, із шахтою,
де батько працював, коли літньої
роботи на землі не було. Мама
виховувала нас, сімох дітей. То
були тяжкі часи: «розкуркулювання», голод, жах… убивства. А ще
вітряк там у нас був у селі і водяний млин – теж. Там ловив я рибу
й одного разу піймав такого сома,
що ледве й сам із ним не втонув.
Згадується і школа чотирьохрічна, яку я в селі закінчував, а потім
перейшов у п’ятий клас у Лозуватську. Згадую ще гармоніста
Микиту КУЧЕРЕНКА, у нього були
скалічені ноги, він не ходив, але
його пам’ятаю й досі. Ще сусідів
пам’ятаю, шкільних друзів…
- А потім була війна, так?
- Спершу було навчання у школах Кривого Рогу: це п’ятнадцята
і шістнадцята. Потім – Запорізький інститут, який я закінчив у
1941-му році: уже гриміла війна,
коли я здавав останній екзамен,
одержав диплом з відзнакою. І
повезли нас до Москви, в Академію політичних наук, прийняли

- А якими зараз у Вашій
пам’яті постають ті воєнні
часи?
- Воєнні часи – це суцільна земля така. Чотири роки я провів у
землі: рили шанці, рили окопи,
рили землянки й шукали, чим накрити - дерево, дикт і таке інше.
Вже в Білорусії, коли німців погнали, там уже трошки легше було,
але все одно наші всі формування
були в землянках.
- Що підштовхнуло Вас стати
журналістом?
- Я ще з 1939-го року став журналістом, а працював тоді коректором у газеті «Червоне Запоріжжя», це така хороша обласна
газета була. Там я дослужився
до редактора мови в газеті «Червоне Запоріжжя». В Запоріжжі я
друкував свої вірші в трьох газетах. Звідти я мало не втрапив у
табори ГУЛАГівські, коли одного
разу газета «Червоне Запоріжжя»
вийшла у світ, а там замість СТАЛІНА було надруковано «СТІЛІН».
Це була велика трагедія, мене
довго мучили в НКВД, допитувалися, навіщо я це зробив, хоч
воно вийшло таке само по собі,
я просто не помітив…та й крім
мене ще були люди, які вичитували… Потім були криворізькі 15-та
й 16-та школи, я був завпедом, а
згодом був директором. А після
того мене взяли у газету «Червоний гірник» в результаті довгих
перемовин, хоч я й не хотів іти на
цю роботу, бо я ж був педагогом…
Але все-таки мене змусили, бо

Створення в Україні Мінстерства
інформаційної політики після Революції
гідності, яка зігнала з трону диктатора
ЯНУКОВИЧА “сотоварищи”, сприймаю
як замах на свободу слова і спробу повернення до того режиму. А ще — як значне
розширення бази для скоєння злочинів,
зазначених у статті 171 Кримінального кодексу України “Перешкоджання законній
професійній діяльності журналіста”.
1. ПРИСТОСУВАНЦІ «ДОЛЮСТРУЮТЬ»
ДІЯЛЬНИХ ТАЛАНОВИТИХ ЖУРНАЛІСТІВ
На прикладі пристосуванської діяльності
перед владою працівників так званих “комунальних ЗМІ” в моєму рідному місті Кривому
Розі я абсолютно впевнений у тому, що після,
так би мовити, розбудови структур вищеназваного “новоспеченого” міністерства і
керівники телерадіокомпанії “Рудана”, і
керівники газети “Червоний гірник” остаточно “долюструють” все те творче, професійне
й таке, що не плазує ще перед ними на
колінах. Те ж саме зробить і місцева державна телерадіокомпанія “Криворіжжя”, скориставшись при цьому ще однією новацією:
організацією в Україні суспільного мовлення.
Бо ж тоді вже офіційно не журналісти будуть контролювати, як владці служать народу,
а міністерство їм диктуватиме, які треба
обрати для цього стандарти діяльності. А
тому в результаті всі закриють очі на те, що
“комунальні” перші два місяці принципово
“не помічали” протестного “Майдану”, який
діяв у Кривому Розі з кінця листопада 2013го, що місцеве “державне” уже не один рік
виключає в своїй роботі ідею націоналізму
(як у Радянському Союзі!), навіть не розкривши значення цього слова-терміну (а їх у

- «Червоний гірник» - це велика
школа для багатьох журналістів.
Ще до війни, коли я ходив туди на
заняття в літературне об’єднання,
там було багато і молоді, і літніх
людей, які туди дописували. Там
був прекрасний керівник Василь
ШАБЛІЙ, поет і драматург. А коли
я прийшов у «Червоний гірник»
редактором, то тут уже був сформований колектив. Працювали
багато років журналістами Михайло КРИВОРУКОВ, Давид КАН,
Микола ХАРЧЕНКО, Панас НОГІН,
Олесь ТЕРЕЩЕНКО… Це були
і поети, і справжні журналісти.
Крім того, нам допомагали кореспонденти республіканських і
обласних газет та радіомовлення. Але тоді такої верстки газет,
як сьогодні, не допускалося, і я
завжди нею був незадоволений.
Але що поробиш?.. От я зараз
читаю «Червоний гірник», бачу,
як верстається, і я сказав Ользі
Василівні КАЛИНЮК, що я їй заздрю через таку добру верстку.
Тому у мене про «Червоний гірник» прекрасні спомини.
- Миколо Антоновичу, а Ви
ще ж займалися і видавничою
справою…
- Так, я працював у видавництві
«Промінь». До речі, до мене воно
просто називалося Книжковим видавництвом. Тож коли я став його
головним редактором, то назвав
його видавництвом «Промінь». І
так воно й було до здобуття Україною незалежності. А потім його
перейменували на «Січ», і я вва-

криворізький «Перець».
«Перець» У нас були
недоліки… звичайно, не все ми
встигали, але було у нас і багато
доброго. А ще в той час, коли був
редактором «Червоного гірника»,
то написав п’єсу «Мар’яна», яку
поставив мені міський театр. Це
був для мене як дарунок на 5 грудня, на мій день народження. Так
що я їм і досі вдячний і шкодую,
що не продовжив свою роботу в
драматургії.
- Скільки у Вас книжок і що Ви
намагаєтеся донести читачам?
Над чим зараз працюєте?
- Точно про кількість книжок не
можу сказати, десь так більше
тридцяти п’яти і до сорока добирається. Я працюю в поезії і
вдячний Богові за те, що він дав
мені такі творчі можливості. В
мене ось вийшла така добре
оформлена книжечка в цей Рік
Коня під назвою «Безодня». Про
що пишу? Про все, що в Україні
мене хвилює, і про події на Донбасі, і про минуле та сучасне. Я
щиро вдячний криворізькій землі. Хочу скористатися нагодою
і побажати криворіжцям всього
доброго, всього радісного! Щоб
підвищувалися зарплати, щоб весілля гуділи й гриміли і не гинули
люди в полум’ї війні! Дай, Боже,
здоров’я і всього найкращого!
Бесіду вела Олена МАКОВІЙ
На світлині: Микола МИКОЛАЄНКО
Фото із сайту «Книгобачення» http://knyhobachennia.com/
upload/powerblog/a1524icon.jpg

ХТО ВИГРАЄ ВІД ЗАМАХУ НА
СВОБОДУ СЛОВА В УКРАЇНІ?
словнику — аж три!), і “вкарбувало” цю свою
“орієнтацію” в розділ “Редакційна політика”
http://www.kdtro.com.ua/redpolitika
Я вже не буду загострювати увагу на тому,
що всі ці ЗМІ роками постійно займалися
піаром місцевих посадовців і діяльності
ПРовладної партії, яка й досі тут, у «царстві
ВІЛКУЛІВ», ПРодовжує ПРавити. А також –
на тому, що трутні-пристосуванці у тих провладних ЗМІ мають і високоякісну техніку,
і безперевний потік премій від начальства
«за слухняність», і просування по службі через два-три роки (а то й швидше), а справді
креативні і діяльні талановиті журналісти можуть протягом 15-20 років залишатися рядовими (і це – в кращому випадку!), отримувати
зарплати і премії десь на рівні прибиральниці
та ще й при цьому випрошувати дозвіл у
своїх колег попрацювати на комп’ютері, аби
мати змогу виконати завдання. А про «Червоний гірник» у мене взагалі серце болить,
коли від споглядання його сучасної верстки
переходжу до читання текстів і роками бачу
там піар ПРавлячої в місті партії та місцевих
ПРавителів, все більше текстів – російською
мовою (навіть без підписів!) і відчуваю, що
газета майже втратила розбудовану колись
широку й потужну мережу кореспондентів.
Болить серце за цю газету ще й через те,
що її першим повоєнним редактором був у
1944-му мій дядько, Іван СОКОЛОВСЬКИЙ,
який і спілкувався, і писав листи (це в часи

сталінщини!) українською мовою.
2. НЕ БОРОТИСЯ З ЖУРНАЛІСТАМИ, А ДОПОМАГАТИ ЇМ РЕСУРСАМИ
Для того ж, аби досягти успіху на полі бою
у мовно-інформаційному просторі, давно
окупованому сусідньою державою, яка з нами
тепер воює вже безпосередньо на українській
землі, треба спиратися на справді українські
громади на місцях, на професіоналів і
патріотів, які майстерно володіють словом,
і на патріотично налаштованих фахівців з
питань безпеки, а не відштовхувати їх від
себе такими бездумними й антинародними за суттю своєю рішеннями, як створення
Мінстерства інформаційної політики. Я вже
писав раніше, що з цією метою треба створити при РНБОУ Інформаційний центр безпеки
Української держави з опорою на вищеназваних фахівців (і навіть при цьому внести
зміни до Закону України про діяльність цього
органу, якщо треба)
Для чого зміни? А для того, щоб не боротися з українськими журналістами на рівні держави, а допомагати їм ресурсами, аби вони
мали змогу набагато ефективніше (спільно
з правоохоронцями) розплутувати схеми в
діяльності корупціонерів і могли ефективніше
налагодити конрпрогандистську діяльність на
полі бою у мовно-інформаційному просторі
України.
Сергій ЗІНЧЕНКО
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Правозахисники:
створення
Міністерства
інформаційної
політики офіційно
запроваджує
цензуру
До традиційних загроз
правам людини, які сьогодні продовжують стояти
перед українським суспільством в непростий час викликів, пов’язаних з воєнними діями на сході України
та окупацією Росією Криму,
2 грудня 2014 року додалась
нова – створення Міністерства інформаційної політики. Офіційно виголошеним
мотивом його створенням
є захист українського інформаційного простору від
російської пропаганди та ведення інформаційної війни
на території інших держав,
однак в дійсності це міністерство має стати органом
інституціоналізованого
контролю з боку держави за
свободою слова, офіційним
цензором, який покликаний
встановлювати державні
стандарти діяльності ЗМІ та
контролювати дотримання
цих стандартів.
Існування такого міністерства несумісне з виголошеними в Конституції України
та міжнародних документах,
учасницею яких є Україна,
принципів дотримання прав
людини і верховенства права як засадничих принципів
функціонування та розвитку
демократичної української
держави. Так само існування
такого міністерства суперечить концептуальним засадам та конкретним планам,
які вміщені в проекті Національної стратегії з прав людини – плану посилення та
ствердження прав людини в
державі впродовж найближчих років.
Створення та існування
Міністерства інформаційної
політики, поза всяким сумнівом, порушуватиме чинну
Конституцію України, запроваджуючи цензуру, яка заборонена, зокрема, в статті
15, порушуватиме права, закріплені в статті 9 та 10 Європейської конвенції з прав
людини.
Демократичні країни часто
стають жертвами пропагандиських атак. Однак демократична країна має протистояти таким інформаційним
нападам, не втрачаючи своєї
демократичної сутності і використовуючи регуляторні
механізми для запобігання
поширенню неправдивої інформації, притаманні демократичному суспільству.
Ганебне рішення про створення Міністерства інформаційної політики і призначення Міністра інформаційної
політики, що було ухвалене
в кулуарний спосіб, без жодного публічного обговорення та проведення належних
експертиз, має бути скасоване, і одна із основних
свобод людини - свобода
слова, право кожного вільно
поширювати інформацію та
ідеї без втручання держави
– мають бути посилені, а не
поставлені під реальну загрозу їх порушення.
Микола КОЗИРЄВ,
голова правління УГСПЛ;
Аркадій БУЩЕНКО,
виконавчий директор,
сайт УГСПЛ,
4 грудня 2014 року
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А К Т Р И СА І Р М А В І Т О В С Ь К А : « Я К Щ О Н Е
П О Ж Е Р Т ВУ ВАТ И Д Л Я А Р М І Ї С Ь О Г ОД Н І , Т О П О Т І М
ГРОШІ МОЖУТЬ ПРО СТО НЕ ЗНАДОБИТИСЯ»
Українським акторам відмова від зйомок в
російських серіалах дається нелегко, але кожен іде на цей крок свідомо, вважає актриса та
ведуча Ірма Вітовська. В інтерв'ю Цензор.НЕТ
вона розповіла, чому кожен українець сьогодні
має відмовитися від розкоші, чим загрожує
байдужість до долі солдатів на фронті та яким
має бути патріотичне кіно для Донбасу.
Ірма знаходить яскраві та красномовні образи для ситуації, яка сьогодні склалася в
Україні. Ці порівняння трагічні, хоча сама актриса вірить у краще майбутнє. Однак українці
мають бути готовими до труднощів, переконує
вона. І не лише переконує - свою віру Ірма Вітовська щодня доводить в дії. Вона виготовляє
ляльки-мотанки, а всі зібрані кошти передає
на потреби українських військових. За її словами, це чудова ілюстрація того, що навіть за
умови фінансових труднощів можна знайти
шляхи для підтримки армії.
“Я РОЗУМІЮ, ЩО ХОЧЕТЬСЯ “ПОЖИТЬ”,
АЛЕ ЗАРАЗ НЕ ТОЙ ЧАС”
- Ви не приховуєте, що, як і більшість людей, не
маєте змоги допомагати армії фінансово так, як
це робили ще кілька місяців тому.
- Кожен має зрозуміти: якщо не пожертвувати
для армії сьогодні, то потім гроші можуть просто
не знадобитися. Зараз ми віддаємо кошти на
життя, забезпечуючи хлопців на фронті. Я не є волонтером, не маю підшефних, але знаю багатьох
хлопців, що воюють. Добровольцями на фронт
пішли кілька акторів з Києва. Тож я допомагаю їм
особисто або переказую гроші знайомим волонтерам з фонду “Допоможи допомагати” і “Волонтерської сотні”. Влітку було легше допомагати,
тому що ми мали фінансові залишки від зйомок.
Зараз важче. Та я живу за принципом “Роби сьогодні, що можеш, а далі, як буде”. Вважаю, що так
має чинити кожен. Я знайшла вихід - допомагаю
тим, що вмію гарно робити - виготовляю лялькимотанки та виставляю на аукціон. Люди їх купують,
поки я тіпа зірка і чиясь улюблена актриса. Раніше
я ніколи не продавала свої роботи, а віддавала на
подарунки або на благодійність. Однак сьогодні
довелося перетворити “виробництво” на систему,
яка приносить фінансування армії.
- Далеко не всі думають так, як Ви…
- Вони не усвідомили, що насправді відбувається. Ну доживуть своє життя, потупивши очі, як
раби. Але цю біду потім розгрібати їхнім внукам.
Хай молодь ще не зовсім розуміє, що таке мати
дітей, але я щиро дивуюся старшим людям. Та
десять років життя плюс-мінус ролі не грають,
але, борючись зараз, вони прямою наводкою потраплять до раю, бо робитимуть добру справу.
Захистити своїх дітей та онуків, вийшовши першими проти ворога - це громадянський вчинок.
Я зараз нікого не закликаю, а констатую факт.
Волонтери говорять, що великі фінансові вливання
робить 5% населення, а загалом допомагає 2025%. Мені інколи хочеться сказати: “Дайте нам
шматок землі, на якій зберемо ці 25%, і зробимо
країну нашої мрії”. Та ми, на жаль, розпорошені,
тому ефективність не так помітна. Але все пізнається у порівнянні. Були випадки, коли мені люди
несли 300 гривень зі свого загального прибутку у
500 гривень - тобто вони дають навіть більше, ніж
можуть. А людина, яка спокійно в змозі дати 2000
гривень, а дає 200 - це не допомога. Дехто взагалі
відсиджується пасивно.
- Що радите таким “пофігістам”?
- У тих, хто не хоче жертвувати, я маю бажання запитати: “На що ви накопичуєте? На чорний
день?” Та не встигнуть вони навіть скористатися
заощадженнями, бо їх просто вб’ють. Я розумію,
що хочеться “пожить”, але зараз не той час. Ну
їздив ти на Мальдіви щороку, то поїдь бодай раз у
Болгарію, а різницю в ціні віддай нашим хлопцям.
Таким чином ти наблизиш ті роки, коли знову зможеш спокійно їздити на Мальдіви.
Інший приклад, коли людина, що не має хороших фінансових можливостей, раптом заявляє,
що збирає гроші на чоботи за 3 тисячі гривень.
Завтра її розбомблять і в тих чоботях вона дуже
класно виглядатиме мертвою, лежачи під дубом!
Я в таких випадках рахую: 3 тисячі - це 5 пар хороших берців для тих, хто зараз воює, щоб вона не
лежала під дубом…
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Зараз треба забути про розкіш і триматися всім
разом. Україна нині, як вулик: бджоли носять, а
трутні викидають. Коли трутнів більше, ніж бджіл,
то бджоли мають залишити вулик або загинути.
Що буде з нашим суспільством, коли такі бджілки
покинуть вулик, коли не буде хороших лікарів, науковців і взагалі, тих, хто має мозок? Буде так, як
в “ДНР”.
“ПО СУТІ РОСІЙСЬКІ ДОБРОВОЛЬЦІ
Є ЖЕРТВАМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ГЕНОЦИДУ”
- Вважаєте, є небезпека, що вся Україна може
перетворитися на імітацію держави?
- Вірю, що все закінчиться добре зрештою. Господь послав нам тест, чи варті ми свободи. І я закликаю суспільство здати цей тест: не складати
рук, а допомагати державі ще і ще. Так роблю я і
мої друзі. Щоправда, не знаю, наскільки цього вистачить. Заощадження закінчуються і перспектив
їх поповнити наразі я не бачу. Зйомки згортаються,
нових пропозицій стає менше.
- У зв’язку з цим не шкодуєте, що повністю припинили співпрацю з російськими “кіношниками”?
- До останнього ми виробляли продукт для Росії,
але дійшло до того, що треба відмовлятися від
цього. Я і в мирний час не знімалася у відвертих
агітпропах та картинах на воєнну тему, де були
маленькі сценарні вкраплення, в яких українці зображувалися як ідіоти чи зрадники. Я не хочу мати
до цього відношення, тому знімалася в любовних
мелодрамах. Тепер же постало питання про відмову брати участь навіть у таких “мирних” фільмах,
вироблених для Росії. У нинішніх умовах я не бачу
співпраці з ними.
Для мене це важкий вибір, тому що зйомки були
єдиним нормальним джерелом доходу. Тим більше, з тих грошей я мала змогу допомогти нашим
хлопцям. З іншого боку, стоїть питання, чи морально це в наш час.
- Як російські колеги сприйняли Ваш крок?
- Більшість моїх знайомих російських акторів
абсолютно прихильні до України. Просто в Росії
зараз панує тоталітарний страх, тож такі симпатії
лишають на рівні кухонних розмов. Тому комунікації з російськими колегами припинилися - з
мого боку, щоб не підставляти їх, а з їхнього - вони
просто бояться мати з нами зв’язки. Знаю, що деякі українські актори обережно, але намагаються
підтримувати контакти з російськими колегами.
Однак я не готова наражати їх на небезпеку, тому
намагаюся не спілкуватися з ними.
- Невже Ви не знайомі з жодним представником
акторського світу, який має таку ж агресивну позицію, що і Пореченков, до прикладу?
- Думаю, що вони, як і Пореченков, просто жерт-
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ви зомбоящика. Я особисто не знаю таких персон,
тому нічого не можу сказати про їхній моральний
кодекс. Пореченков, ймовірно, піддався російським інформаційним інструментам. Відсутність
чесної журналістики та прямих ефірів, тотальна
цензура, де все поставлено на заробляння грошей
і налаштування глядача на кров - це велике зло в
російському суспільстві.
Тому зараз я жалію всіх. Не співчуваю лише
тим, хто воює за гроші. Якщо розібратися, то російські добровольці є жертвами інформаційного
геноциду. Наслухавшись пропагандистської хєрні,
хлопці з Чебоксар або Челябінська романтизовано беруть зброю до рук та їдуть сюди воювати з
міфічними бандерівцями - захищати нас від нас.
Ви ж подивіться, скільки у Росії знято фільмів про
Другу світову. Таке враження, що для росіян вона
не закінчилася досі. Та в них такі букети в голові,
що вони дійсно вірять в розіп’ятих хлопчиків та
Геббельса в Києві.
“КОЛИ ЛЮДИНА ЗБУДЖУЄТЬСЯ ПЕРЕД
ЕКРАНОМ У ФАНТАЗІЯХ ПРО ТЕ,
ЯКИЙ ВОНА АФІГЄННИЙ ПАРТИЗАН,
ЦЕ Є ЗАКЛИКОМ ВІЙНИ У СВОЄ ЖИТТЯ”
- Знову і знову стає актуальним питання про
необхідність з нашого боку пропаганди у відповідь,
щоб вбити цю віру у “київську хунту”. Ви бачите
перспективи створення масштабної контрпропаганди?
- Для того, щоб знімати кіно, потрібні гроші. Я
усвідомлюю, що епопею ми не потягнемо. Дай
Боже, зняти хоча б щось. Західні інвестори бояться вкладати гроші в Україну, бо невідомо, що
завтра буде. Тож ми впираємося в те, що необхідно припинити весь той безлад, який зараз в
державі відбувається. Звісно, ідеологічна безпека
України мала би бути забезпечена вже давно, але
без реформ я не бачу шляхів для відродження
українського кінематографу.
У культурній галузі не відбувалося жодних реформ, тому що вони не можливі без реформування правової системи і податкових пільг бодай
для меценатів. Звісно, ми сподіваємося, що відбудуться реформи, але я не вірю, що це буде найближчим часом. Все залежатиме від того, коли
закінчиться війна.
- Однак звідусіль чути розмови про зйомки кількох українських фільмів про нинішню війну. Ви
могли б зіграти у такому фільмі?
- Тільки за умови, що у тому фільмі не буде
романтизації війни. Це для мене апріорі неприпустимо. Війну оспівував радянський епос в агітпромівських дешевих фільмах, тоді як радянські
фільми-шедеври про війну можна перелічити на
пальцях: “Иди и смотри”, “Проверка на дорогах”,
“Живые и мертвые”, “Летят журавли”… Решта відверта фігня, що підштовхує молодь повторити
яскраві подвиги, побачені на екрані. Я розумію,
що під час війни життя триває, але фільми, які
культивують цей процес, я не спримаю. Коли
людина збуджується перед екраном у фантазіях
про те, який “вона афігєнний партизан”, це не
що інше, як матеріалізація думки і заклик війни
у своє життя.
Суть війни - воші, трупи, гниль, лайно, смерті,
тіла розірвані. І саме це має показувати кіно. Якщо
від цього залишається тільки мильна бульбашка…
то є небезпека, що війна повторюватиметься знову і знову. Саме так ми отримуємо нещасних прозомбованих Зой Космодем’янських. Вони хочуть
служити батьківщині, та замість того, щоб думати
про те, як зробити новий винахід, який прославив
би її країну, гинуть на війні.
Тому я залюбки зіграла б у фільмах, де показана
справжня доля людини на війні - на кшталт “Списку
Шиндлера” чи “Піаніста”. Після перегляду таких
картин у глядача не має виникати навіть думки про
те, щоб робити воєнні “подвиги”.
Дізнатися про благодійні аукціони, в яких
бере участь Ірма Вітовська можна на її сторінці
на Фейсбуку.
Ольга СКОРОХОД, Цензор.НЕТ
Фото: Віола Соколан Источник: http://censor.
net.ua/r314372
(У скороченому вигляді)

Відповідальність за точність наведених фактів,
цифр та імен несуть автори матеріалів.
Редакція не рецензує і не повертає рукописи.
За умови використання наших матеріалів
посилання на газету «Промінь Просвіти»
обов’язкове
Індекс передплати — 96111

Газету друкує офсетним способом
КП«Криворізька друкарня»
Криворізької міської ради
50050, м. Кривий Ріг,
пр. Металургів, 28, тел. 90-63-35.
Обсяг-1 друкований аркуш.
Наклад-1000 примірників.
Замовлення № 3952.

