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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

Карають героїв,

Вітаємо з Днем НЕЗАЛЕЖНОСТІ України!
Шановні наші читачі, шановні криворіжці і гості нашого міста, в час протистояння з ворогом, який окупував частину української землі, ми вітаємо вас із
Днем НЕЗАЛЕЖНОСТІ України! Бажаємо бути послідовними і непохитними у
відстоюванні нашої незалежності як на фронті, так і на кожному робочому місці
з метою зміцнення могутності нашої держави! Будьте вільними трудівниками,
завжди готовими захистити завоювання українського народу і примножувати
наші багатства мирною працею!
Керівництво КМО ВУТ «Просвіта» ім. Тараса ШЕВЧЕНКА
і Криворізького міського правозахисного товариства,
редколегія газети «Промінь Просвіти».

Нас ніколи не полишало прагнення
незалежності
або Вільну Україну –
за грати?
Вже після зустрічі в Кривому Розі із всесвітньовідомим
правозахисником Євгеном ЗАХАРОВИМ, яка трапилася на
прохідній до військової прокуратури Криворізького гарнізону,
і після судового засідання, яке тривало того ж дня аж до
пізнього вечора, та навіть пізніше: після того, коли за два
дні на профілі Facebook пана ЗАХАРОВА побачив дещо
обнадійливу інформацію, - я вирішив знову звернутися до
книги нашої геніальної письменниці Ліни КОСТЕНКО «Записки українського самашедшого». І в черговий раз мене
вразили своєю точністю і правдивістю її оцінки, хоча минулі
кілька років за своєю переворотністю, здавалось би, мали
б відчутно вплинути на суспільство. І вплинули. Але, як на
мене, - не відчутно, і – далеко не всюди однаково. Ось, наприкдад, ці думки, з духовних пошуків головного героя того
роману:
«Культивується порно, приблатняк, матерщина. У нас тепер
така свобода, наче сміттєпровід прорвало. Свобода хамства,
свобода невігластва, свобода ненависті до України. Все,
що є вищого і зловорожого, вигрівається під сонцем нашої
демократії. Україною правлять люди, які її не люблять і яка
їм чужа... Але чому? Звідки це все взялося? Які шлюзи прорвало? Чому стоїть у суспільстві густий дух плебейства? Чому
до влади прорвалися шахраї і невігласи? Чому все купується
і продається? Чому домінує жлобство на державному рівні?
Чому все це називається – демократія, народовладдя?!
- У Біблії це називається «пішло вгору Хамове плем’я. –
сказала дружина».
(Закінчення на 2 стор.)

ЯК ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ
Вже з травня українці отримали комунальні платежі за
новими підвищеними тарифами. У зв’язку з цим особливу
актуальність набирають питання щодо отримання житлової
субсидії, а саме: хто має на
неї право, як правильно розрахувати, куди звертатися за
отриманням, які документи
необхідно представити тощо.
Треба зазначити, що відтепер
можна отримати комунальну
знижку за спрощеними правилами її оформлення.
На субсидію може претендувати будь-яка сім’я або людина (якщо впродовж одного
року будь хто з них не робив
покупку на суму, що перевищує
50 розмірів прожиткового
мінімуму (58 000 гривень.) При цьому під покупкою мається на
увазі як річ, що куплена в кредит або на виплату, так і оплата послуг на дану суму. Крім того, це може бути одноразовий внесок
за квартиру в будинку, що будується.
(Закінчення на 4 стор.)

Кожен новий рік нашого перебування в умовах незалежної
держави спонукає нас до
розуміння того, наскільки
незамінною і безцінною є
ця незалежність. Сучасний
українець навіть не спроможний уявити, як можна жити на
своїй землі у чужій державі. І
єдність духу під час найтяжчих
воєнних випробувань, що випали на долю нашого народу в ці
дні, є наочним доказом цього.
На відстані років з часу проголошення Україною незалежності
складаються різнобачення
рушійних моментів цієї події.
І досить поширеною є точка
зору про те, що незалежність
дісталася майже випадково,
лише за збігом обставин. І все
ж, попри розповсюдженість
такого трактування доленосного для країни кроку, події,
з цим пов’язані, мали інший
характер. І свідченням цьому є документи. Саме вони
засвідчують наявність змагань
за українську волю від перших
десятиліть накинутого Україні
царського протекторату в
середині сімнадцятого століття
(козацьке повстання під проводом гетьмана Івана Мазепи
і Конституція Пилипа Орлика)
до часів Центральної Ради початку двадцятого століття та
визвольних боїв підрозділів
ОУН-УПА середини двадцятого
століття та протистояння тиранії
колонізаторів з боку діячів
дисиденства другої половини
двадцятого століття. Весь цей
багатовіковий шлях до омріяної
незалежності пройшли численні
покоління нашого народу.
То, чи жила серед депутатів
Верховної Ради скликання 1990
року і в самому суспільстві
ідея творення незалежної
держави? Як відомо, Верховна Рада тоді ще Української
РСР розпочала свою сесійну
діяльність у травні 1990 року.
На той час діяли норми статей
6 і 7 Конституції Української
РСР про керівну і спрямовуючу роль комуністичної партії
та кримінального законодавства про відповідальність за
діяльність, спрямовану проти єдності «пролетарської»
держави. І все ж депутати
народнорухівського спрямування, а серед них і автор цих
рядків, ще у виборчому процесі
нерідко декларували свою
відданість ідеї суверенного статусу України.
У стінах Верховної Ради

України про необхідність прийняття декларації про державний суверенітет України постало питання ще до офіційного
її відкриття, у квітні 1990 року,
коли там розпочала роботу з
підготовки питань порядку денного 1-ої сесії група новообраних депутатів, координована Головою секретаріату Верховної
Ради тоді ще УРСР Миколою
Хоменком. Як згадує тодішня
учасниця робочої групи новообраний депутат Лариса Скорик, «
… найбільш потрібним для мене
на той час було – аби Україна
зайняла одне з перших місць у
«параді суверенітетів» (так тоді
стривожено іронізував Михайло Горбачов, спостерігаючи
потужний початок розвалу
імперії)». І далі: «Було це десь
близько 20-го квітня, на робоче засідання зібралось нас 10
– 12 осіб, коли М. Хоменко зачитав підсумок питань порядку
денного, і я тоді «з притиском»
заявила, що увесь цей набір без
прийняття Декларації про державний суверенітет України є
анемічний і безперспективний,
… я таки домоглась включення
цього питання. Трохи смішно
було, коли до наступного
засідання це питання якось «пошколярськи» було «згублене»
зі списку питань, і знову довелось з іще більшим притиском
наполягати. Підтримали мене
тоді, пам’ятаю, Ю. Костенко,
ще кілька депутатів – і питання
про Декларацію залишилось у
порядку денному, представленому на розгляд Першої сесії
ВР перебудованої доби».
І коли розпочалася Перша
сесія новообраної Верховної
Ради, питання про державний суверенітет, після бурхливих дискусій і протистояння
комуністичної більшості, було
віднесене на червень. Ця напружена боротьба тривала
весь період від підготовки до
прийняття Декларації. Її слід
залишився в останніх словах Декларації: «принципи
Декларації про державний
суверенітет України використовуються для укладання союзного договору». Над проектом
працювали дві постійні комісії
Верховної Ради та окремі
депутатські групи представників
демократичних сил.
І той день настав. 16 липня
1990 року за присутності тисяч людей біля стін Верховної
Ради депутати проголосували
за прийняття Декларації. Га-

ряче обіймалися депутати, що
входили до складу групи «Народна Рада» і обмінювалися
автографами на обкладинках
текстів Декларації, обіймалися,
плакали і співали пісень наші
співгромадяни біля Верховної
Ради. Розпочиналася справжня новітня історія України,
рушійною силою якої за
історичною традицією продовжував бути сам народ.
Московський режим стрімко
втрачав контроль над союзними
республіками, загальносоюзна
власність на території України
стала республіканською, питання оборони і охорони громадського порядку цілковито
перейшли до повноважень
республіканських органів, створювалася національна валютна
система. Захисники імперської
системи вдалися до реваншистських авантюр: 19 серпня
1991 року у
Москві розпочався змовницький заколот з метою повернення відмерлого режиму шляхом
створення Державного комітету
з надзвичайного стану (ДКНС).
За умов навислої небезпеки
ліквідації перших здобутків на
шляху незалежності республіки
24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради
УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України,
чим було покладено край юридичному існуванню Української
Радянської Соціалістичної
республіки: «Виходячи із
смертельної небезпеки, яка
нависла була над Україною в
зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991
року, продовжуючи тисячолітню
традицію державотворення в
Україні, виходячи з права на
самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими
міжнародно-правовими документами, здійснюючи
Декларацію про Державний
суверенітет України, Верховна
Рада Української Радянської
Соціалістичної республіки урочисто проголошує незалежність
України та створення
самостійної Української держави – України. Територія України
є неподільною і недоторканою.
Віднині на території України
мають чинність винятково
Конституція і закони України.
Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення».
Микола КОРОБКО,
народний депутат України
1-го скликання
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Карають героїв, або Вільну Україну – за грати?
(Закінчення. Поч. на 1 стор.)

1. КОЛИ ГЕРОЇВ
КИДАЮТЬ ЗА ГРАТИ...
А тоді, 4 серпня, на прохідній
до місцевої віськової прокуратури, Євген ЗАХАРОВ менш
ніж за годину до початку судового засідання, давав відповіді
на мої запитання і - представника телерадіокомпанії
«Криворіжжя». Посеред
іншого, він розповів про
підсудного (українського
воїна-добровольця, одного із
засновників добровольчого батальйону «Айдар», відомого на
всю україну журналіста і правозахисника Юрія ГУКОВА), таке:
«Це відомий журналіст, в
Луганській області він працював у тій області і в національних
газетах, був спеціальним кореспондентом газети «Дзеркало тижня» в Донецькій і
Луганській областях. У нього
гарна освіта, він закінчив факультет звукорежисури СанктПетербургського інституту
кіно й телебачення, знімає,
робить відео. Він - журналіст
різноплановий: і телевізійний, і
пише для газет, і ще громадський діяч. Зокрема, - він був головою окружної виборчої комісії
в Красному Лучі в 2012-му році.
Патріот, був учасником подій
на Майдані ще з 2004 року…
Коли почали відбуватися ці
події на Донбасі, він припинив
свою журналістську працю і
на початку травня 2014 року
пішов добровольцем захищати
Україну…».
То що ж сталося, що таку людину, борця за вільну Україну,
раптом ось так просто кинули
за грати? Ось позиція правозахисника Євгена ЗАХАРОВА:
«А сталося все із-за конфлікту
з командиром «Айдару» Сергієм
МЕЛЬНИЧУКОМ. Одним із перших він почав говорити про безлад у батальйоні, про катування
полонених…. Одного разу вони
затримали одного з командирів
сепаратистів на прізвисько
«Батя», якого били просто нещадно. І коли ГУКОВ це побачив, він намагався тому допомогти, дав води, дав закурити
й побіг викликати «швидку». Але
її не пропустили до цього полоненого, а самого ГУКОВА посадили в підвал… Я коли про все

Журналіст-розслідувальник, засновник порталу Bellingcat Еліот ХІГГІНС —
про кремлівську пропаганду та розслідування справи
щодо МН17
Британський
портал
Bellingcat у короткий термін
став всесвітньо відомим завдяки своїм розслідуванням,
що стосуються війни в Україні.
Однак його ідейний натхненник
— 36-річний Еліот Хіггінс — не
має жодної профільної освіти.
Затятий геймер у минулому,
він самотужки дійшов до рівня
військового аналітика, до думки
якого прислухаються впливові
мас-медіа і якого запрошують
до НАТО за консультаціями.
Свої розслідування Bellingcat
публікує з відкритих джерел, використовуючи інформацію, яку
лишили у Facebook, Instagram
чи Twitter очевидці. У цьому
Еліоту допомагають волонтери.
Серед них — людина, яка працювала у Штазі (таємної поліції
НДР), інженер-програміст з
«Майкрософт», студент-юрист,
а також багато інших.
Американський журнал
Newsweek називає Хіггінса «заклятим ворогом Путіна». Це й не
дивно, оскільки саме Bellingcat,
проробивши колосальну роботу зі збору відеоматеріалів,
фотографій та постів у соцмережах, виявив, що малайзійський
«Боїнг» МН17 було збито над
Донбасом саме російським

це дізнався (а тоді я ще не був
із ним знайомий): про те, що
бійця «Айдару» заарештували
й посадили в підвал за те, що
він протестував проти катувань
полонених, то вирішив, що його
треба рятувати. І мені вдалося
його звідти витягнути за допомогою інших людей. Зокрема, Андрія ПАРУБІЯ, який на той час
був секретарем РНБО і з часів
Майдану мав вплив на Сергія
МЕЛЬНИЧУКА. Та він сказав, що
не хоче кидати цей батальйон, і
не піде звідти, бо хоче захищати Україну. Сказав, що боровся
проти того, аби у моєму загоні,
що я з іншими засновував, не
катували людей, і вважає, що
командир має вибачитися перед усім строєм батальйону. І
тому мені довелося його дуже
довго умовляти, щоб він пішов
звідти. Я просто боявся, що
його уб’ють там. Я говорив з
МЕЛЬНИЧУКОМ і зрозумів, що
той ніколи не визнає своїх помилок. Мені вдалося його вмовити. Зокрема. я його запрошував на роботу до Харкова. Він
деякий час був у Житомирі, а
потім вирішив пристати до моєї
пропозиції й почав з 1 вересня 2014 року працювати у нас,
у Харківській правохзахисній
групі як журналіст».
Євген ЗАХАРОВ розповів
історію про трагедію в сім’ї
ГУКОВА, бо розстріляли його
дружину в зоні АТО, і троє дітей
залишилися без матері. А пе-

ред цим він з кількома
бійцями виконував завдання комбата Сергія
МЕЛЬНИЧУКА із затримання «одного сепаратиста», за що до Юрія
ГУКОВА й хочуть застосувати статтю про
розбійний напад. З цього
приводу Євген ЗАХАРОВ
розповів наступне:
«23 червня Юрія ГУКОВА затримали. Печерський суд Києва
(сумнозвісна суддя та
сама ЦАРЕВИЧ) за три
хвилини йому дала СІЗО,
не з’ясовуючи анічого
абсолютно, а виходячи тільки з того, що він
звинувачується у розбої
(187, ч. 3) … розбої,
скоєному організованою
групою за попередньою
змовою. І його посадили
в СІЗО, а оскільки проводити розслідування передали
сюди, у військову прокуратуру Криворізького гарнізону, то
тут розслідують.. Ми подали
апеляцію в апеляційний суд
міста Києва. Апеляцію переносили чотири рази, а завтра буде
п’ятий. А тим часом термін,
який дала суддя ЦАРЕВИЧ,
спливає в кінці дня 7 серпня, і
тут призначили на сьогодні суд
з приводу подовження терміну
утримання під вартою, в СІЗО
криворізькому. І якщо сьогодні
о 3-й годині буде таке рішення
ухвалене судом, то вже не буде
предмету для розгляду апеляції,
бо ухвалу суду ЦАРЕВИЧ перестане діяти, буде нова ухвала, ця. Чому його прдовжують

всього-навсього на тиждень,
з 8-го по 15-те серпня? Бо випускати його не хочуть, хочуть,
щоб він сидів. Це при тому, що
троє маленьких дітей без батька й без матері, і в школу треба
йти. Зараз вони у батьків матері
вбитої, в Перевальному. Батьки
– літні, пенсії не отримують, і як
вони будуть годувати тих дітей,
не зрозуміло…» А потім – ше
додав:
«Я так бачу… Складу злочину
як розбій там немає. Абсолютно. І не було ніякої попередньої
змови, а був наказ командира
затримати й привести.. Юра у
побитті участі не брав. Зброєю
не погрожував. Коли побачив
бійку, то, навпаки: припинив
її і всіх забрав звідти, щоб це
припинити... Тож які до нього
претензії? Розумієте? А санкції
можуть бути у вигляді увязнення
аж до 12-ти років. Я намагався його взяти на поруки, чотири рази на суди спеціально
приїздив до Києва, а вони весь
час переносили… Спробуємо
ще тут. Може, його віддадуть
на поруки. Хоча, якщо чесно,
дивлячись на розвиток подій
у цій справі, я в таке щось не
дуже вірю…».
І Євген ЗАХАРОВ не помилився… На поруки не віддали.

2. «ЛІНІЮ ОБОРОНИ
ТРИМАЮТЬ»…
ПОКИ ЩО ЖИВІ
А за кілька днів, нас наздогнала звістка від Євгена ЗАХАРОВА. У своєму профілі на FB
7 серпня після 21-ї години він
написав:

Журналіста та громадського
діяча Юрія Гукова (Асєєва) затримали 23 червня, а 25 червня
сумнозвісна суддя Царевич запроторила його в СІЗО. Майже півтора місяці боротьби за
його звільнення закінчилися
перемогою: годину тому Юрія
звільнили з Криворізького СІЗО
після ухвали Апеляційного суду
м. Києва (Вячеслав Дзюбін головуючий, судді Денис Мосенко, Дмитро Сокуренко) про
заміну утримання під вартою
на особисте поручительство та
рішення суду в Кривому Розі
(суддя Юрій Мельник) про негайне звільнення Юрія Гукова
з-під варти за статтею 206 КПК.
Але подальша боротьба попереду: Юрія обвинувачують за
ч.3 ст. 187 (розбій), як на мене,
безпідставно, і ще доведеться
далі. боротися за його долю і
долю трьох його дітей, матір
яких розстріляли 23 травня.
Але поки-що святкуємо й щиро
дякуємо всім, хто долучився до
звільнення Юри: їх так багато,
що важко навіть перелічити!
Все буде добре!».
І то дуже добре справді, що
таке поки що сталося, що не
добивають ті, що «царюють»
над нами, різними судами та
іншими діями, якими розбивають серця. Поки-що можливий
оптимістичний висновок Ліни
КОСТЕНКО у згадуваному вище
романі. «Лінію оборони тримають живі!». Додам: поки-що.
Хоча вважаю себе оптимістом.
Бо бачу, ясно бачу навколо, як
це не печально, в рідному місті,
справедливість інших слів Ліни
КОСТЕНКО про українців:
«Іноді мені українці здаються
таким великим гарним птахом,
який сидить собі і не знає, що
робиться на сусідньому дереві,
який любить собі поспати, сховавши голову під крило. Крило
тепле, притульне, сни історичні,
красиві. М’язи розслабились,
душа угрілася, - прокинувся, а дерево під ним спилюють, гніздо впало, пташенята
порозліталися хто куди, сидять
на інших деревах і цвірінькають
вже по-іншому».
Сергій ЗІНЧЕНКО.
На світлинах: (вгорі —
Євген ЗАХАРОВ, (внизу) —
авто для заарештованого).
Фото автора

«Росія відкрито і неодноразово брехала»
«Буком». Окрім цього, команда Хіггінса опублікувала низку
матеріалів, які вказують на пряму присутність російських регулярних військ на сході України.
Розслідування Bellingcat активно цитують британські та
світові медіа.
«День» зв’язався з Еліотом
Хіггінсом і розпитав його про
роботу Bellingcat, розвінчування
міфів російської пропаганди, а
також ймовірність використання
його матеріалів у міжнародному
трибуналі з розслідування катастрофи МН17.
— Займатися розслідуваннями я почав доволі випадково, — розпочинає Еліот.
— Працював на роботі, де мав
дуже багато вільного часу. Після
того як у мене закінчився контракт, я почав обговорювати
події в Лівії 2011 року і знайшов дуже багато інформації
про це у соціальних мережах:
від місцевих та журналістів.
Ці повідомлення переважно
ігнорувалися, а не поширювалися разом з іншою інформацією
у мас-медіа.
Частково це було тому, що
таку інформацію було складно
перевірити, і я почав це робити
самотужки. Хоча насправді я почав це робити для того, щоб вигравати суперечки в Інтернеті.
Згодом, на початку 2012 року,

я розпочав вести блог Brown
Moses.
— Скільки інформації та пропаганди з Росії ви спростували?
— Чимало. Однак треба
розуміти, що лише у справі
МН17 існує кілька різновидів
російської пропаганди. Один із
них — загальний «білий шум»,
який складається з дурниць.
Це зазвичай безлад з протиріч.
Однак кожна версія подій, про
які повідомлялося, є вагомою,
хоча люди насправді не знають,
якій із цих версій вірити.
Існує і більш підступна пропаганда. Її підкинуло російське
міністерство оборони на пресконференції щодо МН17, яка
відбулася 21 липня 2014 року.
Вони представили добірку
брехні та вигадок, сфабрикувавши свої дані про МН17.
Раніше Росія звинувачувала
Україну в цій трагедії, однак
маючи доступ до відкритих джерел, зокрема до розслідувань
у соціальних медіа, нормальні
громадяни можуть перевірити
для себе факти. Випадок з тією
прес-конференцією показав,
що Росія відкрито і неодноразово брехала.
— Яке розвінчування брехні
ви вважаєте найбільш резонансним і важливим?
— Я вважаю, що спростування

інформації з прес-конференції
міністерства оборони Росії є
саме таким. Наша робота в цьому руслі довела всю важливість
і потужність того, що ми робимо. Водночас це також показує,
що офіційна відповідь Росії на
збиття «Боїнга» — це брехня та
фабрикація доказів. Сторона,
яка не винна у злочині, не буде
так поводитися.
— Чи плануєте ви розвінчувати
фейки з РФ щодо інших тем,
а не лише ті, які стосуються
України?
— У мене немає особливої
зацікавленості в Росії. Це
стосується лише справи МН17
та України. Росія створює багато матеріалу, який можна
розслідувати і розвінчувати.
Якщо росіяни почнуть казати
правду, то я переключуся на
щось інше.
— Як на вашу роботу реагує
аудиторія? Чи готові британці та
англомовні читачі отримувати
таку інформацію про Росію?
— Наша робота, насправді,
відбувається в дуже широкому
діапазоні новинних організацій
у кількох країнах. Зважаючи на це, ми почали готувати
наші доповіді різними мовами. Нещодавно я працював в
Атлантичній Раді над доповіддю
«Ховаючись на видноті», використовуючи відкриті джерела

та розслідування, щоб довести військове втручання Росії
в Україні. Як виявилося, ця
праця стала вкрай популярною
серед урядів зарубіжних країн.
До слова, ми також отримали й
хороший російський переклад.
— Хто є ці люди, які стоять за Bellingcat? Яка ваша
мотивація?
— Я єдиний, хто отримує зарплатню в Bellingcat. До нього
належить група з 20-25 осіб,
які готують статті. Десятеро з них входять до команди
розслідувань Bellingcat. Переважно ці люди працювали над
нашими доповідями по Україні.
Головною мотивацією для мене
є те, що мені подобається використовувати відкриті джерела
та проводити розслідування за
допомогою соціальних мереж.
Я бачу, як мій інтерес до цього
тільки зростає, і це мене дуже
захоплює.
— На ваш погляд, наскільки
це ефективний інструмент —
боротися правдою проти брехні
та пропаганди?
— Це єдина опція, особливо
якщо йдеться про Росію. Вона
не намагається використати якийсь один протилежний
аргумент — вона представляє
(Закінчення на 4 стор.)
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ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

Бесіда наша вілдбувалась у вже спокійній обстановці в Кривому Розі,
в місті, яке, на думку мого співрозмовника Євгена ЗУЄВА, активіста із
всеросійського руху “Солідарність”, що діяв під керівництвом Бориса
НЄМЦОВА, має відіграти вирішальну роль у його особистому житті.
Майже три з половиною роки він працював на Люблінській дистації
сигналізації централізації та блокування на Московській залізниці за
своїм фахом: залізнична автоматика і телемеханіка, хоча сам - родом
з Казані, де народився й прожив більш ніж три десятиліття.
— Євгене Віталійовичу, як Ви оцінюєте
ситуацію в нинішній Москві?
— Можна сказати, що в Москві нині 1937
рік, в переносному, звичайно, значенні.
Тому що почалися репресії й посадки за
грати навіть за перепости інформації із
сайтів щодо окремих політичних тем. А
за інакомислення садили й раніше, після
протестів на Болотній площі. Сам я був
учасником тих мітингів на підтримку в’язнів,
які були кинуті за грати після протестів на
Болотній площі. Я є членом єдиного демократичного руху «Солідарність» в Росії.
Став до його лав десь через дев’ять місяців
після приїзду до Москви. У свій час друзі
мені дали почитати «Новую газету», яка за
своїм змістом різко відрізнялась він інших,
а особливо – від радіо- та телепередач, у
першу чергу – таких, як РТР, НТВ… З того

У КРИВОРІЗЬКОМУ
ПРАВОЗАХИСНОМУ

В суді
та на бесіді
4 серпня
активісти
Криворізького міського правозахисного товариства Микола КОРОБКО, Олена МАКОВІЙ і Сергій
ЗІНЧЕНКО були присутніми
на судовому засіданні в суді
Центрально-Міського району міста Кривого Рогу, де розглядалася справа журналіста,
громадського діяча і правозахисника Юрія ГУКОВА, одного із
п’яти засновників добровольчого
батальйону «Айдар».
Крім цього, журналісти правозахисного товариства провели бесіду з директором
Харківського правозахисного
товариства, всесвітньовідомим
правозахисником Євгеном
ЗАХАРОВИМ як про його
діяльність, так і про обставини
справи, яка стала предметом
судового розслідування.

росіян, якщо порівнювати з
тими, коли Ви кілька років
тому прибули до Москви?
— Взагалі-то протягом
останніх місяців, починаючи з
грудня минулого року, я жив
у матері в Казані, а в Москві
з’являвся на той час лише кілька
разів. Зокрема, - для участі в
марші, присвяченому загибелі
лідера «Солідарності» Бориса НЄМЦОВА. Я вважаю, що
смерть Бориса НЄМЦОВА для
Росії - це величезна втрата. Це я
усвідомив чітко, бо і слухав його,
і особисто з ним спілкувався;
вслухався у його слова в Москві
під час виступів на маршах
миру на підтримку цілісності й

Євген ЗУЄВ: “У Москві нині як 1937-й рік...”
часу у мене й почалося свого роду переналаштування мізків, я почав ставитися до
всього, що відбувалося навкруги, зовсім
по-іншому.
— А як Вас зустріла Москва, коли Ви
туди приїхали вперше?
— Та як…Туди я приїхав працювати. А
там зустрічають так: якщо ти тут потрібен,
то працюй.
— Що ж підштовхнуло Вас уже в Москві
до участі в русі «Солідарність»
— Я все-таки професіонал стосовно
роботи на залізниці. Це я стверджую з
упевненістю. Так от, є багато проблем
в роботі залізниці (а я їх бачу). Наприклад, час від часу я запитував у свого
керівництва про запчастини, а у відповідь
отримував стандартне «їх немає», або
«замовляй – тоді з’являться через півроку,
дев'ять місяців чи пізніше”. Але ж тверезо мислячі люди мають розуміти, що
залізниця – це не тільки сам рух поїздів
по коліях і вона стосується не лише
провідників та машиністів.. Ще дуже важливо забезпечити безпеку технічно. Адже
через недохват запчастин може й семафор невірно спрацювати або стрілки на
коліях будуть переведені не так, як треба
було в конкретному випадку. Чи станеться
якийсь збій у системі контролю буксових
вузлів. І в результаті може трапитися катастрофа із сотнями й навіть тисячами
людських жертв… І тому я й почав ставити незручні запитання керівництву: «А
чому таке відбувається? А чому так довго доводиться чекати, коли з’являться
ті вкрай необхідні запчастини? Чому
таку бюрократію розвели?». Як це часто
буває в подібних випадках, начальство
проголошує своє і давно вже всім відоме:
«У нас – так, а якщо тобі не подобається,
то звільняйся…». Та я сказав начальнику,
що сам висловлюю претензії кервництву,
а тому, чому він не звільниться з роботи,
якщо вже не може забезпечити необхідну
безпеку?..
— І Ваше начальство здивувалося?
— Та очі в нього помітно збільшилися й
мало не вилізли з орбіт від здивування.
Якщо точніше: дуже обурилося. А я почав звертатися з такими запитаннями все
вище, навіть – до ревізорів. Бо дуже мене
як фахівця допікав такий стан речей. От
саме ці розмови і мій вступ у «Солідарність»
і привели до того, що я все більше почав
займатися громадською роботою. І тоді
я абсолютно впевнився у обмеженні свободи слова в Росії, побачив, що вибори
– це насправді цілковитий фарс. Бо йдуть
вибори за виборами на пост президента, а
кандидатури – одні й ті ж, майже без змін:
ПУТІН, МЕДВЄДЄВ, ЖИРИНОВСЬКИЙ і ще
кілька фігур. То хіба це вибори? Я іноді запитую у своїх співрозмовників: «А що, хіба
інших у нас немає?». «Немає, - кажуть, - бо
без ПУТІНА Росія помре». Такі ось настрої.
— А чим саме показові настрої серед

незалежності України.
— А чим для Вас Борис НЄМЦОВ
відрізняється від інших російських
політиків?
— Це порядна й дуже розумна людина. Він діяв завжди послідовно. Він не
змінює свою позицію сюди-туди, як, наприклад, Олексій НАВАЛЬНИЙ. чи Сергій
УДАЛЬЦОВ… Але важко щось зробити в
тих умовах,що склалися. Зміна влади в
Росії настане тільки тоді, коли зміниться
свідомість росіян. А процес цей повільний.
Та ще й внаслідок зомбування через телеекрани він пригальмовується. Стосовно
наповнення ефірів, то десь 55-60 відсотків
відводиться на зомбування подіями щодо
України, відсотків десять – про Грецію, а
ще - про Сирію та інше. Про що завігодно,
аби тільки не торкатися проблем самої
Російської Федерації, яких накопичилося
нескінченно багато. Та вони замовчуються.
До того ж, у більшості випадків Москва не
може бути точним показником рівня життя в Росії. Вона – зажиточна. Так само не
показові в цьому сенсі ні Петербург, ні Казань… А показові в цьому сенсі Тульська область, Тверська, Івановська, Костромська…
Ось ця «глибинка» і демонструє неприкриту
правду життя людей в Росії.
— Пане Євгене, у Вас була можливість
порівняти те, що показує керівництво
Росії через телеефір, з тим, що є в
інтернет-просторі?
— Взагалі-то я вже кілька років російське
телебачення намагаюсь не дивитися, бо
там – брехня. Так. До того ж, у мене є
постійний вихід у мережу Facebook.
— А той доступ в Інтернет регулється
владою?
— Так. До того ж, відомо, що велика
кількість людей займається переглядом
сторінок і доповідають у відповідні служби. А
ще діє величезна, можна сказати, фабрика
тролів, які дезорієнтують в інформативному
плані життя інтернет-користувачів. І були
навіть посадки за грати через перепости
в соцмережах, у тому ж «Контакте», наприклад.
— А Вас це торкнулось?
— Ні. це торкнулося інших людей.
— А що стало причиною, пане Євгене,
Вашого прибуття до Кривого Рогу й перебування в ньому.?
— Спочатку я хочу сказати, чому я поїхав
з Москви...
На жаль, під час подій на Євромайдані
в Києві в 2013-2014 роках я не зміг
туди поїхати і реально відчути, що таке
Революція честі і гідності. І я 5 грудня минулого року вирішив усе-таки з’їздити до
Києва і побувати на Майдані. Там я побачив
і меморіал, присвячений Небесній сотні,
і вдивився у світлини з тими загиблими
хлопцями… Їм би ще жити й жити, їм би
ще любити й будувати вільну Україну… А
скільки ще ненароджених через ці смерті?..
Подивився я на це все…Ходив, думав. Взяв
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із собою чимало синьо-жовтих стрічок і
шаликів, і браслетиків і вже знамениті
«візитки» «Правого сектора» Дмитра ЯРОША… У Києві (треба ж було їхати мерщій
до Москви на роботу) я був трохи більше
доби. А коли повертався в Росію, то після
пересадки на станції «Суземка» Брянської
області на електропоїзд мене зустрічали
троє працівників російської поліції, уже в
Брянську, одразу після мого виходу з вагону. Під виглядом перевірки документів мене
завели у лінійний відділок поліції на станції
«Брянськ Орловський». І от коли вони побачили у мене ті синьо-жовті стрічки, шалики,
«візитки», то почали допитувати… Я сказав,
що побував на Майдані, а це все взяв із
собою як сувеніри. Десь через дві години
один із них продемонстрував посвідчення
– і я зрозумів, що то – не поліція, а представники ФСБ. Вони запропонували мені
співпрацю зі спецорганами, пообіцяли і пост
начальника в системі Російської залізниці.
і всі необхідні запчастини, і підлеглих…Я
відмовився. І одразу після цього розмова
пішла в іншому напрямку: почалися погрози. Показали гранату, пакет з білим порошком і натякнули, що можуть закинути за
грати не тільки за це, а й, наприклад, - за
згвалтування чи ще за шось інше. Тобто, вибирай термін відсидки за гратами, на
свій, так би мовити, смак, “сфабрикуємо
будь-що, аж до 25-30 років…” Обіцяли,
що «коли ти такий «бандерівець», то ми
тобі прес-хату влаштуємо з представниками «ДНР» чи «ЛНР» та інші варіанти…
Та, врешті, відвезли до районного суду в
Брянськ і «вліпили» десять діб за «дрібне
хуліганство» - нібито за матерщину на
залізничному вокзалі, й посадили в один
із спецприйомників Брянська. Я подав
апеляцію – і відбування на чотири доби
мені зменшили. Пізніше вдалося зателефонувати друзям із «Солідарності» - і в
результаті прибули на допомогу місцеві
правозахисники. І через те, що вони ходили до мене щодня, зі мною там було все
відносно добре й мене ніхто не чіпав. Коли
випустили, мене зустріла представниця
партії РПР- Парнас із Брянська та із захисту
прав людини. Дякуючи їм. я спокійно сів на
поїзд і поїхав у напрямку Москви. На початку другої половини грудня я прибув до Москви, а після того, як у понеділок з’явився
на роботі, керівник уже знав про те, що зі
мною сталося, і за два дні мене звільнили з
роботи за згодою сторін, хоч той же начальник казав, що на нього тисли й вимагали,
аби мене звільнили “за статтею”. І потім я
поїхав до матері, в рідну Казань.
А стосовно запитання про приїзд до Кривого Рогу, то на грунті подій на Євромайдані
я познайомився через Інтернет з чудовою
дівчиною, з криворіжанкою. Саме через це
я тут, у Кривому Розі. Я хочу жити в Україні
і тут працювати
Вів бесіду і переклав з російської
Сергій ЗІНЧЕНКО
НА СВІТЛИНІ: Євген ЗУЄВ.
Фото автора.

Львів’янин
отримав
перший
в Україні
паспорт без
російської мови
Сьогодні, 7 серпня, львів’янин
Святослав Літинський отримав
український паспорт без дублювання даних російською мовою.
Чоловік півроку судився щодо
вилучення сторінки російською
мовою. 20 травня цього року
він виграв апеляцію у суді і вже
сьогодні отримав паспорт. «У
мене в новому паспорті всі записи українською, проте на старому, тобто двомовному, бланку. Виходить так, що і перша, і
друга сторінки в паспорті заповнена тільки українською від
руки, а написи на самому бланку надруковані двома мовами»,
- розповів ZAXID.NET Святослав
Літинський. Він зауважив, що це
друге рішення суду про видачу
паспорта тільки українською
мовою. Аналогічне рішення
вже прийняли в Миколаєві.
Однак власник паспорта
відмовився його забирати через двомовність бланків.
«Я перший подав позов до
суду. Проте в Миколаєві справу розглянули швидше, ніж у
Львові. Тому і рішення винесли
швидше. Але паспорт тільки з
українською мовою всередині
я отримав першим», - зазначив
львів’янин.
Окрім цих двох випадків, є
ще чотири аналогічних судових
рішення про вилучення з паспорту сторінки російською мовою у Сумській, Закарпатській
та Київській областях.
Додамо, з 1 січня 2016 року всі
бланки українських паспортів
будуть україномовними з латинською транслітерацією. 25
березня Кабмін ухвалив постанову про видачу українцям
внутрішніх біометричних
паспортів у вигляді пластикової
картки.
Нагадаємо, два роки тому
Літинський подав позов проти компанії Samsung через
відсутність маркування пральної
машинки українською мовою.
Йому вдалося досягти того, аби
й інші виробники пральних машин почали маркувати товари
українською мовою.
Окрім цього, через суд
Літинський домігся від ПриватБанку надавати виписки
та чеки українською мовою.
За активність у Facebookспільноті «Українська мова в
Приватбанку» Літинський став
VIP-клієнтом ПриватБанку.
Www.Zaxid.net , 7 серпня
2015 року
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ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

ЯК ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ
(Закінчення.
Початок на 1 стор.)
Відзначимо, що всі інші обмеження для оформлення
субсидії, що були діючими до
1 травня 2015 року, відмінені.
Відтепер на неї можуть розраховувати також і сім’ї, в яких
будь-хто володіє кількома житловими приміщеннями або
автомобілями. Або ж в них є
працездатні особи, які не працюють.
Крім того, на субсидію можуть претендувати і ті, хто
орендує житло. У цьому випадку
необхідно мати договір оренди житла та відкритий орендатором рахунок на оплату комунальних послуг (для цього
потрібно отримати згоду власника квартири).
Винятком з цих обмежень є
покупка ліків та оплата медичних послуг на 58 000 гривень
та вище.
Отримають субсидію ті
сім’ї, в яких сукупна сума
щомісячних витрат на «комуналку» перевищує встановлений державою процент від
щомісячного доходу. Такий процент визначається державою
як обов’язковий платіж за послуги ЖКГ.
Обов’язковий розмір платежу розраховувається в кожному
випадку індивідуально та залежить тільки від доходу сім’ї. При
цьому, нагадаємо, в даному випадку враховуються реальні доходи, а не нараховані. Тобто ті,
що людина отримує «на руки»,
з урахуванням відраховуваних
всіх податків і зборів.
Треба пам’ятати, що держава повністю покриє субсидією
тільки сім’ям, що економлять,
в яких не перевищуються
соціальні норми споживання
послуг ЖКГ. Все, що перевищує
ці норми, сплачується людиною самостійно. На ці витрати
субсидію нараховано не буде.
Як оформити субсидію? Для
призначення субсидії громадянин повинен подати місцевому
(районному) управлінню праці
та соціального захисту населення за місцем реєстрації
(«собес») тільки два документи: це заява про призначення
житлової субсидії та декларація
про доходи та витрати осіб, що
звернулися за субсидією.
Бланки заяви та декларації
знаходяться у доступі на сайті
Мінсоцполітики. Їх можна
самостійно роздрукувати, заповнити та віднести особисто в
«собес» або надіслати поштою
(бажано - рекомендованим
листом з повідомленням про
вручення).
В сільській місцевості прийом

документів відбувається уповноваженими на це особами,
визначеними виконавчими органами сільських рад.
ВАЖЛИВО ЗНАТИ! «Собес» не має права вимагати від
фізичних осіб будь-які інші документи або довідки, крім зазначених заяви та декларації.
Соцпрацівники самостійно
повинні здійснювати запити
до відповідних органів з метою
перевірки даних, зазначених у
поданих документах.
Якщо після перевірки даних
виявляється, що платник послуг
зазначив невірні або неповні
дані в декларації та заяві, то
можливі наступні наслідки:
- при зазначенні невірної
суми доходу перераховувається
розмір субсидії;
- при приховуванні будьякого виду доходу субсидія
знімається повністю;
При цьому, людина повинна повернути державі нараховану раніше суму субсидії в
подвійному розмірі.
Слід пам’ятати, що
соцпрацівники мають право
проводити вибіркові перевірки
матеріально-побутових умов
домоволодіння як на етапі розгляду документів на оформлення субсидії, так і в будь-який
момент після її надання. В
першому випадку, якщо будуть виявлені додаткові джерела доходів, не зазначені у
декларації (наприклад, людина
здає в оренду житло або його
частину, працює без оформлення трудових відносин, має дохід
від утримання худоби, птиці та
інше), то у разі нарахування
субсидії буде відмовлено. В
іншому випадку будуть наслідки,
зазначені вище.
Рішення про те, нарахована
субсидія чи ні, повинно бути
прийнято впродовж 10 днів
після подання заяви та отримання даних від комунальних
служб. Про прийняте рішення
соцоргани повинні повідомити
заявника.
Крім того, за словами міністра
соціальної політики Павла
РОЗЕНКА, тім хто зараз вже
отримує субсидію, не потрібно
її переоформлювати. Це буде
відбуватися автоматично.
НА
ЯКИЙ
ТЕРМІН
НАДАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ?
Субсидія надається терміном на
12 місяців. По закінченні даного
терміну субсидію буде продовжено «собесами» автоматично. «Собес» самостійно буде
збирати необхідну інформацію
впродовж двох місяців з початку наступного періоду нарахування (наступні 12 місяців)
та визначати, чи має право
на субсидію кожна конкретна

сім’я з числа тих, хто отримав субсидію раніше. Якщо
сім»’я має право на субсидію,
визначається, в якому розмірі
вона буде виплачуватися увесь
наступний рік. Про рішення
щодо призначення субсидії та
її розміру повинні повідомити у
письмовому вигляді.
В ЯКИХ ВИПАДКАХ
ПРИПИНЯЄТЬСЯ ВИПЛАТА С У Б С И Д І Ї ? Н а д а н н я
раніше призначеної субсидії
припиняється, якщо людина,
яка її отримує, не виплачує
обов’язковий розмір платежу, за винятком випадків,
пов’язаних із затриманням заробітної плати та
пенсії, що підтверджується
відповідними документами.
Ще однією підставою
для припинення виплати
субсидії, є приховування
людиною своїх додаткових
доходів, про що стане відомо
соцпрацівникам.
Про що необхідно повідомляти
органи соцзахисту? Якщо в
сім’ї змінилися обставини, що
впливають на розмір субсидії
(наприклад, когось виписали
з квартири, змінився перелік
отриманих від ЖКГ послуг,
збільшилися доходи будь-кого
з зареєстрованих мешканців
житла, було здійснено покупку або оплату послуг більш ніж
на 58 000 гривень), то про це
необхідно повідомити в органи
соцзахисту впродовж місяця.
Якщо сім’я, що отримує
субсидію, про такі зміни не
повідомить «собес», то коли
стане відомо (наприклад прийде інформація з податкової
служби), субсидію буде перераховано або відмінено. Людина, яка приховала зміни, буде
вимушена повернути зверхнараховану суму субсидії (або
всю суму у разі її відміни) в
подвійному розмірі.
ВАЖЛИВО ПАМ’ЯТАТИ! На
сайті Кабміну з’явився електронний калькулятор для приблизного розрахунку розміру
субсидії на оплату житловокомунальних послуг. Система автоматично розрахує, чи
маєте ви право на субсидію,
та рекомендує звернутися за її
оформленням або навпаки: зазначить, що ви не маєте права
на пільгу.
Деталі відносно отримання субсидії можна отримати в
органах соцзахисту за містом
реєстрації, на сайтах mlsp.
ua. та saee.gov.ua, а також
за телефоном «гарячої лінії»
0800507309 (безкоштовно зі
стаціонарних телефонів).
Андрій НЕМЧЕНКО,
житель мікрорайону
“5-й Зарічний”
міста Кривого Рогу.
На СВІТЛИНІ:
Андрій НЕМЧЕНКО

«Росія відкрито і неодноразово брехала»
(Закінчення. початок на 2 стор.)
багато «аргументів», щоб заплутати аудиторію.
Спроби боротися з цими аналогічними методами
ще більше заплутають людей. Тож єдиним засобом є правда і надання відкритої інформації,
наскільки це можливо. Це стосується як джерел
надходження інформації, так і висновків, які ці
дані міститимуть.
До речі, помічаю, що з боку країн Східної
Європи до нашої роботи величезний інтерес.
Вони просять навчити їх методам і техніці, яку ми
використовуємо. Так само до нас звертаються
різноманітні організації: від медіа до неурядових
громадських організацій, урядів і т. д. У справі
МН17 у мене двічі брали інтерв’ю. Акцент був на
методології, яку ми використовували, щоб дійти
до своїх висновків, і реакція на це була дуже позитивною.
— У своєму розслідуванні щодо МН17 Bellingcat
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паратисти, яких підтримує Росія. В останні місяці
Україна та кілька інших держав виступили за
створення міжнародного трибуналу по МН17. Яка
ймовірність того, що цей трибунал скористається
й вашими розслідуваннями?
— Міжнародний кримінальний суд та Управління
Верховного комісара ООН з прав людини дуже
зацікавилися нашими матеріалами. Інтерес до
справи МН17 надходить і від нідерландської
поліції. Тому цілком можливо, що інформація, з
якою ми працюємо, може бути використана на
цьому трибуналі.
Для мене це нова царина. Оскільки, коли йдеться про кримінальні розслідування, то доводиться
зіштовхуватися з поліцейськими обмеженнями
під час використання подібної інформації. Навіть
коли на першому місці йдеться про виявлення
важливих фактів. Тому це більш складніше зробити, ніж більшість людей це розуміє.
Ігор САМОКИШ,
«День» №140, (2015).
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Календар Криворіжжя
на серпень
Ми продовжуємо публікувати матеріали з довідника
у вигляді брошури під назвою «Криворіжжя: календар пам’ятних дат і подій на 2015 рік».
У передмові до цього видання укладач довідника Ірина
СТЕБЛИНА, провідний працівник Криворізького історикокраєзнавчого музею, зокрема, зазначає наступне:
«За останні десятиліття до наукового обігу місцевими
краєзнавцями введено велику кількість невідомих
історичних фактів. Проте левова частка їх опублікована
в малотиражних і спеціалізованих виданнях, не завжди
доступних широкому читацькому загалу.
Хронологічний матеріал скомпоновано за принципом календаря, дати подаються за роками, кратними
п’яти. Не досить точно датовані події вміщено наприкінці
хронологічного ряду, який стосується відповідного
місяця або року. Події, що сталися одночасно, подаються під однією датою за алфавітним принципом… Усі дані
подані за джерелами, які були в наявності в укладача, що
допускає можливі неточності. При виявленні помилок у
датах просимо з поправками звертатися за адресою: м.
Кривий Ріг, вул. Каунаська, 16а або за телефоном 9028-12».
1 – 1995 р. – Криворізьке радіо започаткувало серію передач
про талановитих земляків.
6 -1940 р. – на замовлення ЦК спілки гірників Півдня випущено перший технічний фільм про Кривбас, де в популярній
формі розповідалося про техніку безпеки, про гірничі роботи,
про основні й найголовніші механізми.
7 – 1995 р. – відкрився авіарейс Кривий Ріг – Київ (Жуляни).
8 – 1940 р. – інженер Ю.Малахов поставив питання про
створення прохідницького комбайну для Кривбасу.
11 – 1925 р. – підготовлено до друку №1 бюлетеня «Статистика Криворіжжя».
13 – 1905 р. – відкрито кредитне товариство в селі Широкому.
15. – 1935 р. – до Дня авіації з парашутної вишки рудника ім.
Дзержинського зроблено 500 стрибків (з них 90 - жінки). На
загальних зборах правління тресту «Руда» одностайно схвалено ріішення придбати планер і парашути. Рудник «Первомайський» вирішив придбати літак і дати йому назву «Гірник
Первомайки».
17 – 1990 р. – до Кривого Рогу прибув наш земляк, відомий
письменник і діяч української діаспори, професор Альбертського університету Яр Славутич (Г.М.Жученко).
18 – 1940 р. – в місті пройшло святкування Дня авіації , яке
включало мітинг на аеродромі, повітряний парад, стрибки парашутистів, гуляння в парку ім. газети «Правда», де
було виставлено і літак, і моделі різних літаків; відбувся концерт симфонічного оркестру Дніпропетровської обласної
філармонії у кінотеатрі «Кривбас».
19 . 1950 р. – згідно з рішенням Міністерства трудових
ресурсів школи фабрично-заводського навчання, які існували
на базі рудників Кривбасу, реорганізовані в гірничопромислові.
Термін навчання в них збільшено на 10 місяців.
20 – 1995 р. – в Палаці культури і техніки відкрився І
Міжнаціональний фестиваль молодих виконавців «Дивограй».
22 – 1935 р. – симфонічний оркестр Дніпропетровського
театру грав у фойє кінотеатру ім. Леніна перед прем’єрою
фільму «Повноліття».
23 – 1935 р. – завершено будівництво мосту через річку
Саксагань, який сполучив селища рудника ім. К Лібкнехта з
селом Катеринівкою.
24 – 1935 р. – в Кривому Розі народилася четверня дітей.
25 – 1925 р. – оголошено про створення Криворізької контори
«Укрповітрошлях».
31 – 1995 р. – відкрито меморіальну дошку по вулиці
Каунаській на місці Криворізького аероклубу.
31 – 1995 р. – повідомлено про створення нового сорту пива
«Суха Балка».
Серпень 1935 р. – на підприємства Кривбасу подано перший
струм з Дніпрогесу. .

РЕЗНІЧЕНКО ініціює масштабне оновленя
трубної інфраструктури ЖКГ області
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Валентин РЕЗНІЧЕНКО ініціював масштабне оновлення трубопровідної інфраструктури в житлово-комунальному
господарстві регіону. До проекту планується залучити лише
вітчизняні підприємства-виробники труб, що працюють на
території Дніпропетровської області. Здешевлення проекту
відбудеться за рахунок того, що зношені труби будуть здаватися
як брухт на металургійні підприємства регіону.
«Ми ставимо перед собою амбіційну мету – масштабне
оновлення однієї із складових комунального господарства
Дніпропетровщини – трубопровідної. Зараз цей проект знаходиться на підготовчому етапі - ми уважно оцінюємо необхідні
витрати і масштаби робіт, - повідомив Валентин РЕЗНІЧЕНКО. Але вже сьогодні можна сказати, що його реалізація дозволить
не тільки знизити кількість аварій у ЖКГ за рахунок заміни труб,
а й дасть нові замовлення промисловим підприємствам, які
створюють робочі місця в Дніпропетровській області».
За даними Дніпропетровської ОДА, середня зношеність труб в
ЖКГ області становить близько 60%. Протяжність труб водопостачання в регіоні - 23 тис. км, теплопостачання - 5 тис. км.
Іван МУРАХА,
сайт “Дніпроград”, 10 серпня 2015 року
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