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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
Вони «дбають» про нас,
набиваючи власні кишені
Ми подаємо добірку матеріалів, які красномовно свідчать про те, як верхівка сформованих Партією регіонів керівних органів місцевого самоврядування на Криворіжжі та її
покровитель – колишній голова Дніпропетровської облдержадміністрації О. ВІЛКУЛ - у
свій спосіб докладалися до «виконання» ключових проектів області, а також Стратегії
розвитку Кривого Рогу до 2015 року, спрямованих «на конкретне покращення життя
кожного криворіжця».

У Кривому Розі голова райради вимагав
60 тисяч гривень за дозвіл на встановлення кіосків

Чиновника затримали у службовому кабінеті,
під час передачі дозвільних документів. У кабінеті
чиновника було виявлено цілий арсенал зброї
/ Фото: Arsen Avakov / facebook.com/ У Кривому Розі правоохоронці затримали голову райради Сергія СТЕПАНЮКА. Чиновника звинувачують у зловживанні службовим становищем і
отриманні хабара в 60 000 гривень за видачу
дозволу на розміщення торгових кіосків Про це
повідомив глава МВС Арсен АВАКОВ на своїй
сторінці в Facebook :"Сьогодні затримали голову
Дзержинської районної ради м. Кривий Ріг Степанюка Сергія Дмитровича в порядку ст. 208 КПК
(на місці злочину, на місці вчинення злочину), за
ст. 368. ч. 3 . КПК (від 5 до 10 років)", - підкреслив
міністр.

За словами АВАКОВА, гроші були перераховані
на розрахунковий рахунок брата дружини СТЕПАНЮКА. Чиновника затримали у службовому
кабінеті, при передачі дозвільних документів.
"Персональна охорона чиновника, яка намагалася чинити опір оперативникам - була
локалізована. Безпосередньо в кабінеті виявлено
цілий арсенал зброї", - розповів міністр.
"Питання не у відносно невеликому хабарі питання в припиненні діючої корупційної системи в даному випадку в районі Кривого Рогу. Це
важливо. Черговий районний царьок - "господар
району" зупинений", - додав він.
УНІАН, 18 травня 2015 року
Детальніше читайте на УНІАН: http://www.
unian.ua/politics/1079278-u-krivomu-rozigolova-rayradi-vimagav-60-tisyach-griven-zadozvil-na-vstanovlennya-kioskiv.html
(Інші матеріали – на 3-й сторінці)

Росте верба Тараса
посеред тривог
22 травня – день перепоховання тіла видатного українського
поета і мислителя Тараса ШЕВЧЕНКА, перевезеного 1861
року з Росії в Україну, до Канева (нині – Черкаської області),
де й покоїться вже 154 роки.
Тож цього дня
нинішнього року
о 8.30 ранку члени Криворізького
міського правозахисного товариства
вшанували пам'ять
нашого Кобзаря,
поклавши квіти до
його пам'ятника в
Кривому Розі. Тут
же, біля пам’ятника,
росте тепер Тарасова верба, яку
активісти товариства висадили 16
листопада минулого року й за нею
доглядають. Адже
вона зберігає,
за переказами,
пам'ять про поета,
коли він під час
свого заслання в
Казахстані втикнув у землю палицю з верби, на яку
він деякий час там
спирався під час
недуги. Турботами нині вже покійного криворізького активіста
«Просвіти» Олекси КУЦЕВОЛА гілочки від нашадків тієї верби
з’явилися і в Кривому Розі. Тож та маленька верба, яка сьогодні
росте біля пам’ятника посеред тривог розбурханої війною України,
- від одного з тих дерев, що виросли із привезених гілочок.
На світлині: активіст правозахисного товариства Володимир
НАЛУЖНИЙ поливає Тарасову вербу.
Олександр ЧИЖИКОВ
Фото автора.

Про мітинг і долю 40-го батальйону «Кривбас»
Та й нащо вона нам,
та «криворізька
народна…»,
коли у нас є батальйон «Кривбас»?
Ще 15 травня батальйон
територіальної оборони
«Кривбас» відзначив мітингомреквіємом за загиблими свою
першу річницю після наказу про
його утворення, а в серці й досі
лунають слова із тих виступів,
навіть – цілі речення. Тому я
буду писати про той мітинг так,
як мені тоді на серце лягло й
досі не відпускає, а не як звикли
писати «по ранжиру» (особли-

Під цим заголовком подаємо три матеріали стосовно мітингу, присвяченого
утворенню 40-го батальйону територіальної оборони «Кривбас» і ще не до кінця
з’ясованій долі цього славного підрозділу, який бере участь у неоголошеній
Росією війні проти України. У війні, де сьогочасні ординці накинулися на незалежну
Україну, що обрала демократичний шлях свого розвитку.
во – про військових). Бо ж там
зібралися, в основному, ті, що
вижили під Іловайськом і Дебальцевим та в інших місцях,
де воювали бійці батальйону,
а також – їхні родичі і родичі
вже загиблих побратимів. Але,
зрозуміло, що для точності я їх
буду цитувати так, як «записала» техніка.
Ось, наприклад, слова із

короткого виступу сержанта
Сергія БОНДАРЕНКА: «Якщо
у кого-небудь з’являться думки створити якусь криворізьку
республіку, для них це скінчиться
дуже печально… Ми охороняли
спокій ваших рідних і близьких
на передовій, а зараз у нас незабаром демобілізація – і ми
будемо тут. А тому якщо у когонебудь з’являться такі погані
думки, то знайте, що ми поруч
і можемо відреагувати дуже
неприємно для них, щоб у Кривому Розі й надалі були тиша і
спокій, щоб все відбувалося в
правовому полі, щоб у нашому
Кривому Розі був мир».
Ці слова бійця з Кривого Рогу,
який пішов служити в батальйон
добровільно, – як бальзам на
душу в нашому місті, яке й так
уже давно-давно зачекалося
за чесною владою, яка не б’є
себе в груди з вигуком «Криворожане! Земляки!...», а воює за
Україну у битві із сьогочасними
ординцями, відстоюючи мир у
наших оселях, і попереджає
всіляких там можливих у нас
сепаратистів про свої та своїх

бойових побратимів можливі дії,
коли тут знайдуться «сєпари» і
захочуть в Кривому Розі встановити свою
гидку владу.
А ще – слова сержанта
Андрія
ЄРЬОМЕНКА,
котрий сказав
тоді на мітингу
так:
«Я хочу подякувати волонтерам, я хочу
подякувати
родичам, друзям і абсолютно незнайомих
людей, які допомагали нам
і надсилали,
коли ми були
там, все, що завгодно, навіть
ананаси. І те,
що у нас тут
немає війни, це
наша спільна
заслуга… Всі

ви, мабуть, згодитеся, що ми
там билися не завдяки, а всупереч керівництву, міністерству
оборони і так далі. І якось дивно виходить: ніби ми воюємо
на два фронти. Ніби з одного
– «сєпари», а з іншого – власне,
так би мовити, командування.
(Закінчення на 2 стор.)
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Про мітинг і долю 40-го батальйону «Кривбас»
(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
Те, що вони докладають свої
сили до розвалу батальйону…
я вважаю, що ми все-таки люди
військові. Та вони не розуміють,
що вони не розформують
наш батальйон, вони просто
розсівають нас – і наші частин-

ки поїхали в різні боки і на схід,
- і я вважаю, що всюди у нас в

Україні буде наш Залізний батальйон «Кривбас».
На цьому мітингу виступили і командир батальйону Олександр МОТРІЙ, і
(за дорученням настоятеля Української православної
церкви Київського патріархату,
Патріарха Київського і всієї

Русі-України ФІЛАРЕТА) капелан Криворізького регіону Юрій

ІЛЬКІВ. Комбат вручив родичам
загиблих вояків-кривбасівців
медалі «Мужність. Честь. Закон», а отець Юрій – медалі
« За жертовність і любов до
України».
Лунав Державний Гімн
України, слова віршів злітали
з вуст родичів загиблих, а до
Стели героїв тут, поблизу
приміщення Дзержинського райвиконкому, лягали живі
квіти, а вояки і родичі загиблих
запалювали свічки…
Гарячу хвилю в серці викликав і виступ куратора батальйону «Кривбас», депутата
Криворізької міської ради Миколи КОЛЕСНИКА, який сказав, що передали привіт сюди,
нам, на криворізьку землю,
командири Дмитро ЯРОШ і
Семен СЕМЕНЧЕНКО, а ще – з
батальйонів 37-го, 20-го і 39-го,
що 17 танкова бригада зібрала
для сімей загиблих 50 тисяч
гривень. А ще Микола КОЛЕСНИК сказав: «Доки не поховані
всі загиблі, доки ми не повернули без вісти зниклих, доки не
вилікували всіх поранених, «сороковий Кривбас» на війні.

То й справді, навіщо нам ті
смертоносні «забавки» для недолугих у різні «ЛНР», «ДНР» та
інші терористичні утворення?
Навіщо ще й сюди те убивче й
лиховісне переносити? Адже
є у нас батальйон «Кривбас»,
у якому вже 45 загиблих!.. Ці
хлопці не словами, а битвою

із жорстоким і підступним ворогом утверджують українську
владу. Тож маємо з них брати
приклад і не обдурювати більше
людей, не вводити їх в оману, а
служити українцям і захищати.
Сергій ЗІНЧЕНКО.
На світлині: обличчя і моменти мітингу-реквієму

Конфлікт на річниці батальйону «Кривбас»
Подаємо для наших читачів частину
виступу на відео Олени УНГУРЯН, яка
висловила не просто свою позицію, бо
назвала кілька громадських організацій,
які вона представляла.
« Я п р е д с т а в л я ю Гр о м а д с ь к у
організацію «Євромайдан-Кривий Ріг»
і «Національний захист Криворіжжя»,
а також є членом громадського руху
«Спільна справа», який був одним з
організаторів цього заходу.
Ми вже неодноразово зверталися з
листами і в Міністерство оборони і до
Президента України. Ми в категоричній
формі виступаємо проти розформуван-

ня 40-го батальйону. Ми хочемо, щоб
наш батальйон залишився у складі
17-ї танкової бригади Збройних Сил
України... Зараз хлопців розкидають по
різних підрозділах, і ми виступаємо категорично проти цього.
І друге питання: це створити в Кривому Розі для учасників бойових дій у зоні
АТО та членів їх сімей реабілітаційний
центр..
Ми підготували до цього заходу звернення до Міністра оборони Полторака і таке ж саме – голові
облдержадміністрації Резніченку.
Я звернулася до пана Сіньковського,

щоб надали мені слово (або комусь
іншому), аби зачитати звернення, а також – хлопцям з батальйону і членам
сімей, що виступають проти розформування, щоб всі небайдужі громадяни
могли підписати ці звернення. На це
Сіньковський відповів, аби йому дали
можливість провести захід і не заважали. Я тоді підійшла до капелана 40-го
батальйону отця Юрія і 27-ї сотні Майдана, волонтера, але слова нам так і не
надали… А ми ж з першого дня займалися збором волонтерської допомоги…
Може існує така команда, така вказівка
по-тихому, щоб не підбурювати гро-

маду, а по-тихому розформувати наш
батальйон? Голова комітету солдатських матерів підходила до керівників
Дзержинського райвиконкому з проханням (вона ще є й мамою загиблого
героя України Віталія КОРОЛЯ). Навіть
їй не дали слова й сказали «Вибачте, у
нас регламент». Хоч її запросили сюди
офіційно… Ми все одно, хоч нам не дали
слова, будемо писати звернення, ми не
допустимо розформування».
http://g-tv.tk/news/952-konflikt-nagodovschine-40-go-bto-krivbasskto-zhe-na-samom-dele-zasohranenie-batalona.html

У цій справі варто керуватися не емоціями
Підтримуючи стурбованість
громадськості, хочу зауважити, що для того щоб, у першу
чергу, зберегти і вшанувати
пам'ять про героїв нашого
Сталевого батальйону та про
його героїчний бойовий шлях,
варто підійти до цієї справи
не на емоціях, а з великим
почуттям відповідальності.
1.
Той громадський сегмент
Криворіжжя, який береться за
цю справу, повинен розуміти, у
першу чергу, як виник 40- БТО
«Кривбас». Процедура ж створення нашого 40-го, «Кривбасу», не відрізняється від інших
батальйо нів територіа льної
оборо ни (БТрО) в Україні,
які були створені в травні
2014 року в областях України
у відповідності з Законами
України «Про оборону України»,
«Про затвердження Указу Президента України „Про часткову
мобілізацію» та згідно з Указом
Президента України «Про затвердження Положення про
територіальну оборону України».
Батальйони ТрО входять до
складу Збройних сил України
(ЗСУ) і підпорядковуються
Міністерству оборони України,
а також - головам обласних
державних адміністрацій,
на території яких вони
були сформовані. Голови
облдержадміністрацій (як голови рад оборони областей)
здійснюють керівництво ба-

громадських активістів щодо
долі 40- БТО «Кривбас», але і не
забувати, що батальйон не є у
чистому вигляді добровольчим
батальйоном.

тальйонами територіальної
оборони в обласній зоні ТрО;
Головнокомандувач Збройних
Сил України, начальник Генерального штабу, командувачі
військ оперативних командувань керують підрозділами ТрО
у військово-сухопутних зонах
відповідальності.
Окремо треба зауважити,
що заходи з комплектування
та забезпечення батальйонів
матеріально-технічними засобами, озброєнням і військовою
технікою проводять обласні
військові комісаріати за рахунок коштів обласних бюджетів
та благодійників. Тому варто
розуміти стурбованість місцевих

2.
Створення, функціонування,
бойове
застосування,
реорганізація, ліквідація… батальйону відбувалися суто на
підставі рішень вищого командування та керівництва держави.
Основні рішення з цього
приводу мають обмеження
для доступу до інформації про
ці рішення. Для правильного і
фахового захисту 40-го БТО в
цьому плані варто спиратися
на рекомендації експертів, що
володіють певними знаннями і
вмінням правозахисту безпосередньо у військових формуваннях та силових структурах. Які,
до того ж, мають можливості
впливати на рішення найвищого рівня в державі. Тобто, однієї
громадської стурбованості,
емоцій і переживань тут буде
замало. А започаткувати цей
фаховий процес можна з проведення круглих столів, науковопрактичних конференцій із запрошенням до активної участі
в цих заходах саме такої якості
фахівців і експертів.
Тут є над чим попрацювати не тільки громадськості та
фахівцям-історикам, але й
правникам, юристам, правоохоронцям і, звичайно ж, парла-

ментарям, але в першу чергу
- військовим професіоналам (як
на державному рівні, так і на
рівні регіону). Це питання комплектування, забезпечення та
відповідальності за рішення, що
приймаються.
3.
Виходячи з того, що вже пережив батальйон і який досвід він
отримав (Іловайськ, Дебальцеве…), зрозуміло, що батальйон
має певні зміни в своєму складі.
Існувати в першопочатковому
стані він уже просто не зможе..
А ось питання збереження
назви та архівів батальйону
- це питання №1 за будь яких
обставин. Не можна навіть
думки допускати про те, що хоч
один документ або свідчення
про дії батальйону можуть бути
знищені або якось зникнуть самі
по собі. Громадськість повинна
створити архів свого Сталевого
батальйону, який за формальними ознаками не є добровольчим батальйоном, але є таким
за своєю суттю.
Стосовно ж самих хлопців
(офіцерів, сержантів і солдат)
батальйону, які залишаються
в збройних силах і далі прагнуть захищати Україну, варто прийняти рішення про їх
спільну (у складі одного й
того ж підрозділу) подальшу
службу.
За інформацією, якою володію
на сьогодні, можу повідомити,
що зараз кривбасівцям на-

дана можливість проходити
службу за контрактом у інших
підрозділах і частинах ЗСУ. Також уже майже сформований
підрозділ спеціального призначення, ядром якого стали
офіцери, сержанти та солдати
саме нашого , 40-го батальйону
«Кривбас».
Стосовно ж пошуку зниклих
безвісти, повернення тіл загиблих, реабілітації поранених,
психологічної реабілітації тих,
що отримали психічні проблеми, а також - турботи про вдів,
сиріт та про інше, зрозуміло,
що громадськість повинна це
негайно брати під свою опіку і
не спускати на гальмах. Якщо
ми зможемо спільно у всіх
цих напрямках ефективно
діяти, то ім’я 40-го батальйону
територіальної оборони «Кривбас», Сталевого батальйону,
не тільки не буде забуте, а й
з’явиться в багатьох іпостасях:
у назвах не одного військового
підрозділу та військової частини,
у назвах меморіалів, музеїв, вулиць, проспектів, алей, скверів,
майданів, установ з реабілітації
та допомоги військовим і їхнім
сім’ям, у документальних та
художніх фільмах. І обов’язково
- у піснях, у віршах і в прозі.
Петро ЛИСЕНКО,
член виконкому
Всеукраїнської громадської
організації «Спілка офіцерів
України», заступник голови Криворізького міського
правозахисного товариства, полковник.
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У Кривому Розі затримана
чиновниця, яка отримала хабар
в 33 500 гривень
Чиновниця відділу
ж и тл о в о комунального
господарства
Саксаганської
р а й о н н о ї
ради, яка є
державним
службовцем 7
рангу, вимагала 33,5 тисячі
гривень хабара за сприяння у вирішенні питання про видачу ордера на три
кімнати в житловому будинку міста. Приміщення належало державному житловому фонду. Ордер повинен був стати підставою для подальшої приватизації
цих трьох кімнат. Про це повідомляє прес-служба
МВС України.
У середу, 20-го травня, під час отримання хабара чиновницю затримали працівники державної
служби боротьби з економічною злочинністю.
Слідчим відділом Саксаганського РВ було відкрито
кримінальне провадження за фактом вимагання хабара
цією посадовою особою. Дії чиновниці кваліфіковані
за ч. 3 ст. 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди посадовою особою») Кримінального кодексу України. Гроші вилучено.
Правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Зараз вирішується питання про затримання чиновниці
в порядку ст. 208 КПК України та повідомлення їй про
підозру.
Сайт «1-й Криворізький»,
21 травня 2015 року

Під час отримання хабара затримано посадовця Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області
Заступник начальника одного з відділів Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області отримала винагороду за ненарахування штрафних санкцій. Так, державний службовець вимагала 28 тисяч
гривень хабара за видачу позитивного висновку зустрічної перевірки здійснених операцій між товариством
та одним з Державних підприємств (перевірка проведених ремонтних робіт). У зазначену суму хабара було
«включено» - ненарахування штрафних санкцій та підтвердження обсягу і якості виконаних товариством
робіт за бюджетні кошти.
21 травня під час отримання хабара від представника товариства жінку було затримано «на гарячому»
працівниками державної служби боротьби з економічною злочинністю Дніпропетровщини. За даним фактом вимагання хабара цим посадовцем прокуратурою Дніпропетровського району раніше було відкрито
кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою) КК України. Грошові кошти вилучені з місця події.
Правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років,
з конфіскацією майна. Правопорушницю затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про
підозру.
Департамент протидії злочинності у сфері економіки МВС України, 22 травня 2015 року, http://
www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1492165

У Дніпропетровську
планується роздача
безкоштовної землі
64-ом «кращим людям міста»
Дніпропетровська міська рада планує на сесії 27
травня безкоштовно передати в приватне володіння
64 земельні ділянки загальною площею 6,4 гектара
Проекти двох відповідних рішень сесії зареєстровані
на офіційному сайті міськради.
Громадська організація «Громадський контроль»
повідомляє, що всі ділянки однакового розміру – 10
соток, і розміщені в одному районі Дніпропетровська
по вулиці Мориса Тореза. Серед фігурантів списку
людей, яким заплановано виділити землю – заступник начальника міліції Дніпропетровська Володимир
Сидлецький, котрого в ЗМІ звинувачують в співпраці
з «тітушками» під час Євромайдану. Також ПІБ в
списку, підготовленого для депутатів, співпадають
з ПІБ діючого заступника мера Олександра Рудяка
та з родичами колишнього мера. Також в списку є

люди, чиї ПІБ ідентичні і з іменами та прізвищами
начальника УБЕЗ Дніпропетровщини Юрія Іванова,
екс-начальника міської міліції Віктора Сабадаша,
головлікаря 4-ї міської лікарні Костянтина Чабанова,
екс-керівника управління справами міськради Сергія
Квітки, командира полку патрульної служби УМВС
Тараса Киричка.
Планується, що депутатам буде запропоновано проголосувати за виділення землі пакетом. Усі
згадані земельні ділянки розташовані біля озера
Шпакове, на якому з 2012 року проходять роботи “
з відновлення сприятливого гідрологічного режиму”.
За програмою соціально-економічного розвитку
Дніпропетровська на ці роботи за останні 4 роки
передбачено виділення 7 мільйонів гривень.
Нагадаємо, в листопаді 2014 року мер
Дніпропетровська Іван Куличенко склав свої повноваження, оскільки був обраний депутатом
Верховної Ради. До цього Куліченко 15 років керував мерією, сьогодні ж обов’язки міського голови
Дніпропетровська виконує Галина Булавка.
Сайт «Наші
гроші», 19 травня 2015 року

«НІЧНІ ВОВКИ» ВОЮЮТЬ ЗА ЗЕМЛЮ ПІД СЕВАСТОПОЛЕМ
Минулої суботи, 23 травня, до будівлі Законодавчих
зборів Севастополя під'їхало
кілька байкерів з московського клубу «Нічні вовки». Один
з них, відомий як Костянтин
«Хохол», періодично поглядаючи в свій телефон, в мегафон зачитав наступний текст:
«Чалий! Тебе Хірург викликає
на дуель. На будь-якому
інфопорталі, для будь-якої
аудиторії. Ти там отримаєш
відповіді на всю свою брехню
і некомпетентність. Твої мотиви нам до кінця невідомі,
але ми їх з’ясуємо».
Таким несподіваним чином
«Нічні вовки» відреагували на
рішення влади Севастополя
призупинити видачу їм в оренду земельної ділянки, на якій
байкери планували побудувати
спортивно-патріотичний центр
екстремальних видів спорту.
Олексій Чалий, спікер Законодавчих зборів Севастополя,
колишній «народний мер» міста,
який навесні 2014-го підписував
разом з Володимиром Путіним
і Сергієм Аксьоновим «договір
про приєднання Криму до
Росії», вирішив не реагувати на
виклик на «інформаційну» дуель
з боку Олександра Залдостанова (Хірурга), лідера «Нічних
вовків». До байкерів, які прибули до Законодавчих зборів,
Чалий не вийшов, оскільки «був
вихідний день». «Хтось десь
незрозуміло кому сказав. Чому
він повинен на це реагувати?»
– сказала в інтерв'ю «Російській
службі новин» помічниця
Олексія Чалого Олена Казакова.
За її словами, байкери могли би
висловити свою позицію під час
засідання Законодавчих зборів
напередодні, але вважали за
краще залишитися внизу, а не
підійматися в зал.
Суперечка розпочалася через ділянку землі біля гори Гасфорта площею у 2,7 квадратних кілометра, яку байкерам

обіцяли видати в оренду за
мінімальну плату – 0,1 відсотка
від вартості 1,4 мільярда рублів
на рік. Із 2011 року в цьому
районі «Нічні вовки» регулярно
проводили байк-шоу. Рішення
було ухвалене ще в грудні 2014
року, а 12 травня 2015-го було
підписано відповідну постанову. Однак через десять днів, 22
травня, проект був припинений: за розпорядженням «губернатора» Севастополя Сергія
Міняйла. Про це він оголосив на
позачерговому засіданні Законодавчих зборів, на якому, зокрема, Олексій Чалий говорив
про «унікальність» цієї ділянки
землі і відстоював необхідність
«розпоряджатися ресурсом
дбайливо», адже у Севастополя більше немає «таких озер»
(маючи на увазі ставок коло
підніжжя гори) та зелених зон.
Спікер запропонував винести
це питання на «широке громадське обговорення».
Олексій Чалий
У понеділок на сайті Законодавчих зборів Севастополя з'явився коментар Олексія
Чалого, в якому він ще раз закликав підходити до проблеми стратегічно: «Наша позиція
щодо гори Гасфорта така ж,
як і щодо інших гір, і долин
Севастополя. Вона наступна:
по-перше – повинен виконуватися місцевий закон, по-друге
– повинні відслідковуватися
стратегічні інтереси міста, особливо щодо такого великого і
унікального об'єкту. Оголошення конкурсу за цими проектами,
громадське обговорення, вибір
пріоритетного проекту і вже
розігрування конкурсу щодо
оператора. І в цьому сенсі у
нас немає жодних питань, якщо
його виграють «Нічні вовки».
У суперечці є ще одна сторона – АТ «Балаклавське
рудоуправління імені Горького» (контролюється ЗАТ
«Смарт-холдинг», яким володіє

український підприємець і народний депутат Вадим Новинський). Спірна ділянка
землі перебувала у праві
власності у «Балаклавського
рудоуправління імені Горького» з 1977 року до лютого
2015-го, коли ця земля була
націоналізована, за оцінками,
незаконно. Зараз підприємство
судиться з «Нічними вовками»
за право користування цією
територією, говорить прессекретар «Балаклавського
рудоуправління імені Горького»
Олег Левандовський:
Олег Левандовський
– Триває судовий розгляд
між підприємством АТ «Балаклавське РУ» і молодіжною
автономною некомерційною
організацією «Нічні вовки», яка
в квітні минулого року фактично захопила усю нашу ділянку,
обгородила її, виставила охорону і перешкоджає діяльності
підприємства на цій ділянці.
Ділянка перебуває у праві користування Балаклавського
рудоуправління з 1977 року.
Увесь цей час на законних
підставах вона перебувала у
користуванні підприємства.
У нас чітка позиція – право
приватної власності має дотримуватися. Законність – понад усе.
– Як так сталося: якщо це
ваша власність, то чому «Нічні
вовки» претендують на цю землю і, як Ви кажете, вже заїхали
туди і розставили свої пости,
людей?
– Такі землі не в приватній
власності перебувають, а в праві
користування підприємством.
Це – міська власність. Як вона
опинилася у «Нічних вовків»?
Справа в тому, що кілька років
тому в Севастополі почали
організовувати байк-шоу «Нічні
вовки». І наше підприємство,
відповідаючи на прохання і
побажання керівництва міста
та автономної некомерційної

організації «Нічні вовки», надавало частину території
підприємства, яка складала не
більше 5 гектарів, для проведення цього байк-шоу. «Нічні
вовки» перебували там...
– В гостях.
– Можна так сказати. Вони
використовували дробильний
комплекс недобудований і все.
– Сьогодні ви контролюєте
цю територію? Чи вона
контролюється представниками організації «Нічні вовки»?
– Із квітня 2014-го працівникам
підприємства перешкоджають у
доступі на цю територію. Ми її
ніяк не контролюємо, хоча там
знаходиться наше обладнання на суму понад 100 мільйонів
рублів.
– Постанова уряду призупинена на основі чийогось
рішення?
– На сесії Законодавчих
зборів, яка відбувалася 22
травня, «губернатор» Сергій
Міняйло заявив про те, що дія
рішення про передачу ділянки
«Нічним вовкам» призупинена.
Все, що я можу сказати.
– Чалий, голова зборів,
вас підтримав, правильно я
розумію?
– Я думаю, що він підтримав
не нас, а він підтримав закон.
– Чи відчувається тиск з боку
Москви на рішення місцевого
уряду?
– Жодного тиску з боку федеральних органів немає. Однак
можу додати, що є спроби наших опонентів у суді перевести господарський конфлікт у
політичну площину.
– Позов подало «Балаклавське радіоуправління», правильно?
– Позов був поданий ще минулоо року – про усунення перешкод у користуванні земельною
ділянкою, оскільки ми досі платимо податок за цю ділянку. За
перший квартал 2015-го було
сплачено понад 4,5 мільйона
рублів.

– Коли буде чергове засідання
суду?
– Останнє засідання суду
було 18 травня. І воно було
відкладено до 15 червня.
Про те, яке рішення може
ухвалити суд за позовом проти «Нічних вовків», експерти
розмірковувати не беруться.
Зокрема, лідер партії «Яблуко» Сергій Мітрохін, який 20
травня звернувся до прокуратури Севастополя з вимогою
перевірити законність передачі
землі поблизу Гасфорта «Нічним
вовкам», вважає, що рішення
кримських судів мають «непередбачуваний характер».
Раніше Фонд боротьби з
корупцією Олексія Навального
опублікував дані, згідно з якими
«Нічні вовки» за останні півтора
року отримали з бюджету Росії
близько 56 мільйонів рублів у
вигляді грантів: з середини 2013
року мотоклуб виграв п'ять президентських грантів – на проведення двох новорічних ялинок та фестивалю каскадерів.
У ФБК відзначали, що засновники «Нічних вовків» Олександр
Залдостанов та Євген Строгов
часто подавали заявки на отримання грантів під виглядом
інших організацій.
Днями влада Москви також
пообіцяла допомогти «Нічним
вовкам» з переїздом до нової
штаб-квартири: нинішня
резиденція байкерів у районі
Мневніковської заплави буде
знесена для будівництва парламентського центру. Байкерам
запропонували компенсацію і
нову штаб-квартиру в Крилатському. Інші будівлі, які потрапляють під знесення, серед яких
селище Терехово, такої уваги
не отримали.
Наталя Джанполадова,
Мумін Шакіров і
Артем Міщенко
Радіо !Свобода», 26 травня
2015 року
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ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

Нардеп підгодовує своїх виборців
продуктовими наборами
У Кривому Розі в ході щорічного фестивалю родинної творчості "Родинне коло" від імені
нардепа від "Опозиційного блоку" Костянтина Павлова роздавали продуктові набори. (Про
це повідомляє видання 0564)/
Продуктові набори отримали матері-героїні, багатодітні сім'ї, сім'ї, в яких підростають
діти з особливими потребами, діти з сімей чорнобильців, діти, чиї батьки загинули в зоні
конфлікту на сході України і сім'ї переселенців. При цьому в пакунках з продуктами знаходилась агітаційна продукція депутата Павлова.
Костянтин Павлов обрався до ВР по виборчому округу №31 як безпартійний самовисуванець, втім згодом приєднався до фракції Опозиційного Блоку.
Ірма БОГУЦЬКА, сайт «Дніпроград», 26 травня 2015 року

Друг ВІЛКУЛА спонсорував
терористів ДНР через Форекс - СБУ
Співробітники Служби безпеки України
викрили протиправний механізм, через
який російський байкер на прізвисько
«Хірург» спільно з менеджментом двох
фінансових компаній «Forex Trend» і ТОВ
«Форекс тренд» привласнив кошти громадян України, Росії та країн СНД, частину з яких направив на фінансування
терористів з т.зв. «ДНР» та «ЛНР».
Встановлено, що зловмисники заволоділи
коштами, які громадяни вкладали у
компанії для подальшого інвестування на
міжнародних фінансових ринках. Шахраї
переводили гроші у готівку через рахунки, які
були відкриті на членів байкерського клубу
«Нічні вовки», частина привласненої суми
перераховувалася на підтримку бойовиків з
т.зв. «ДНР» та «ЛНР».
Співробітники СБ України під час
обшуків у представників українських офісів
компаній вилучили фінансово-господарську
документацію, яка підтверджує проведен-

ня оборудок, у тому числі - і з використанням російських фінансових інструментів.
Правоохоронці виявили комп’ютерну техніку
з файлами, в яких міститься інформація про
незаконні фінансові операції, а також - значну суму готівки у російських рублях і доларах
США та пам’ятні нагороди ФСБ РФ: кортик і
годинник. Слідчими Служби безпеки України
відкрито кримінальне провадження за ч. 2
ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, "Хірург" - народжений як Олександр ЗАЛДОСТАНОВ - є близьким другом
одного з лідерів "Опозиційного блоку" Олександра ВІЛКУЛА. Під час останнього музичного фестивалю "Бест-сіті" ЗАЛДОСТАНОВ
вітав ВІЛКУЛА при зустрічі словами "Привіт,
братіку!"
Олекса ВАЛАХ,
сайт «Дніпроград», 19 травня 2015 року

Міліція викрила арсенал зброї у квартирі бійця
АТО в Дніпродзержинську
Дві ручні гранати, запали до них, протитанковий гранатомет та бойові патрони. Такий
арсенал знайшли працівники міліції у квартирі
одного з мешканців Дніпродзержинська на
Дніпропетровщині. Як виявилося, чоловік зараз служить на Донбасі, і звідти періодично
привозив зброю та боєприпаси. Вилучене
відправили на експертизу. Міліція уже розпочала кримінальне провадження за фактом
незаконного зберігання зброї.
Зазначимо, нещодавно Служба безпеки України вилучила зброю та боєприпаси
на блокпості у Дніпропетровській області.
Правоохоронці виявили в автомобілі де-

сять цинкових ящиків з набоями, 120
патронів калібру 7.62, які були сховані у
багажному відділенні під запасним колесом. Зазначається, що наступного дня
співробітники СБУ вилучили з мікроавтобусу
ще два ящики патронів калібру 7.62,
пістолет марки "Глок" виробництва Австрії,
дев'ять магазинів і 200 патронів калібру 9
міліметрів. Згодом у пасажира рейсового автобуса "Сєверодонецьк-Дніпродзержинськ"
правоохоронці виявили 20 снайперських
патронів і тротилову шашку вагою 200
грамів.
www.5.ua, 20 травня 2015 року

«Визнання Росії агресором
на Дніпропетровщині гальмує
Удод», - Романов
Дніпропетровщина - одна з небагатьох областей України, де на обласному рівні досі не
відбулося визнання Росії агресором, а "ДНР"
та "ЛНР" терористичними організаціями. Як
стало відомо під час прес-конференції, на
думку депутата облради Владислава Романова, проблема вирішення цього питання
полягає в постаті голови обласної ради Євгена Удода.
"Я особисто за два тижні до сесії подавав
документи, голова прилюдно обіцяв включити їх до переліку, - розповів Романов. - Але
серед різних вивертів у апараті є й такий:
щось не так по процедурі зроблено, документи десь загубилися. До слова, й пан Удод
Промінь Просвіти
Видавець і засновник–КМО ВУТ «Просвіта»
Свідоцтво про державну реєстрацію
№ 1289 — 24 р, видане 03.07.2006 р.
Адреса редакції: 50099, м. Кривий Ріг,
вул. Калініченка, буд. 3, к. 210.
е-mall:PROSVITA_КМО@ukr.net
Тел. 067-568-39-73,
050-413-12-95

довгий час був просто відсутній".
Депутат зазначає, що 27 травня буде знакова сесія, і депутати мають показати, що
вони виступають за внутрішню єдність. За
минулий рік багато чого змінилося, у тому
числі й настрої депутатів.
"Це вже не ті ситуації, коли 15 депутатівдемократів протистояли регіоналам і
комуністам, - сказав депутат. - бачу по своїм
колегам, що вони змінили свою позицію.
Навіть регіонали"
Іван МУРАХА,
сайт «Дніпроград»,
16 травня 2015 року,
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КАЛЕНДАР НА ЧЕРВЕНЬ

«Історія України: події та особистості»
1 - Міжнародний день захисту дітей
1 – 1930 р. – Харків. Надзвичайна сесія Верховного суду УСРР розглянула справу про так звану контрреволюційну організацію у сільському
господарстві України і засудила на різні строки (від двох до десяти років)
29 висококваліфікованих фахівців сільського господарства, звинувачених у
прагненні відродити капіталістичний устрій, сприянні одноосібному господарству, шкідницьких діях. Реабілітовані у 1989 році.
6 – 1944 р. – Відкриття Другого фронту в Західній Європі.
6 – 1990 р. – Київ. Декларація Демократичного блоку народних депутатів у
Верховній Раді УРСР про перехід до конструктивної парламентської опозиції,
сформованої у вигляді НАРОДНОЇ РАДИ.
6 – День журналіста України
7 – 1989 р. – Київ – Париж. На 38-й Міжнародний авіа-космічний салон
здійснено переліт унікальної транспортної системи – найбільшого в світі
літака АНТ-225 („Мрія”), із змонтованим на фюзеляжі орбітальним кораблем
багаторазового використання „Буран”, що побував у космосі.
10 – 1917 р. – Київ. І Універсал Центральної ради - проголошення явочним
порядком автономії України.
10 – 1934 р. – Створення при НКВС УСРР Головного управління виправнотрудових таборів і трудових поселень (ГУЛАГ). Після репресій 1937-1938
рр. у таборах налічувалось понад 10 мільйонів ув’язнених. Використовуючи
їхню промислову працю, ГУЛАГ виробляв продукції на суму 6,8 мільярда
карбованців, або 14 відсотків від всієї промислової продукції СРСР.
10 – 1944 р. – Загинув у німецькому концтаборі Заксенхаузен український
поет О. КАНДИБА (ОЛЬЖИЧ)
11 – 1937 р. – Москва. Спеціальне судове „присутствіє” Верховного суду
СРСР під головуванням В.УЛЬРІХА на закритому засіданні розглянуло справу по звинуваченню у злочинах М.ТУХАЧЕВСЬКОГО, І.ЯКІРА, І.УБОРЕВИЧА,
О.КОРКА, Р.ЕЙДЕМАНА, Б.ФЕЛЬДМАНА, В.ПРИМАКОВА, В.ПУТНИ. Воно визнало всіх підсудних винними в порушенні присяги, зраді Робітничо-Селянської
Червоної армії та Батьківщини і засудило їх до рострілу. За 1937-1938 рр. було
репресовано 3 маршали Радянського Союзу, 2 армійські комісари І рангу, 2
командарми І рангу, 12 командармів ІІ рангу, 15 армійських комісарів ІІ рангу,
60 комкорів, 25 корпусних комісарів, 136 комдивів, 221 комбригів, 34 бригадних комісарів... – усього близько 40 тисяч чоловік.
11-15 – 1944 р. – Район Самбору. Збори представників незалежницьких
українських політичних сил, на яких була утворена Українська головна визвольна рада (УГВР). Ухвалення тимчасового устрою УГВР, політичної платформи
і декларації принципів (Універсал). Затверджено текст присяги вояка УПА.
Обрано бюро ради.
Червень 1648 р. – Лівобережна Україна. Звільнення Стародуба, НовгородаСіверського, Борзни, Чернігова. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ розробляє і запроваджує
військовий статут „Про устрій війська Запорізького”.
18 – 1887 р. – Петербург. Видання циркуляру про обмеження прийому до
середніх навчальних закладів, що зачинив двері гімназій для дітей трудящих
(реакційний циркуляр „про кухарчиних дітей”).
14 – 1891 р. – Народився Є.КОНОВАЛЕЦЬ, український військовий і політичний
діяч, голова проводу ОУН. Загинув від замаху 1938 р. у Роттердамі.
14-25 – 1905 р. – Повстання на броненосці „Князь Потемкин Таврический”
і деяких інших кораблях Чорноморського флоту, у якому брало участь до 2
тисяч матросів.
23-26 – 1917 р. – Створено Президію Центральної ради.
14 – 1918 р. – Київ. Затвердження гетьманом Української держави закону
про право продажу та купівлі землі поза міськими оселями, згідно з яким кожен власник земельних та лісних угідь отримував право на продаж землі без
обмеження; водночас на купівлю землі вводилось обмеження – не більше 25
десятин на одну фізичну чи юридичну особу, надлишкова ж земля переходила
у власність держави.
18 – 1919 р. – Париж. Декларація протесту повноважних депутатів республік
Азербайджану, Естонії, Грузії, Латвії, Північного Кавказу, Білорусії та України
проти визнання Найвищою радою Паризької мирної конференції уряду генерала КОЛЧАКА верховним урядом Росії. У декларації говорилося, що це
суверенні держави, створені з вільної волі населення, і, отже, рішення органів
урядової влади Росії для них недійсні. Зазначені республіки зверталися до
конференції з проханням „визнати їх незалежність без проволікань”.
18 – 1939 р. – Київ. Урочисте відкриття Меморіального музею Тараса ШЕВЧЕНКА і нового пам’ятника на могилі поета.
18-30 – 1932 р. – Драбово. Виїзна сесія Верховного суду УСРР розглянула
справу звинувачуваних у викривленні лінії партії й уряду в Грабовському районі
в період хлібозаготівельної кампанії з врожаю 1931 р. До суду були притягнуті
33 особи, в тому числі - колишні секретар райпарткому, голова і члени райвиконкому, начальник міліції, народний суддя, голови сільрад і колгоспів, бригадири, вчителі. Головною метою процесу було перекладання відповідальності і
провини за ведення хлібозаготівель на плечі місцевого активу.
21- 1897 Р. – Народився Ю.КОНДРАТЮК, славетний піонер космонавтики.
До 22 червня – 1941 р. – Західні області України. Четвертий етап депортацій,
що охопив близько 300 тисяч чоловік.
22 – 1941 р. – Напад фашистської Німеччини та її сателітів на Радянський
Союз
22 – 1942 р. – На стадіоні, що на вулиці Керосинній (нині – стадіон „Старт”)
німецько-фашистською окупаційною владою було організовано матч між
збірною „Люфтваффе” та футболістами київського „Динамо”. Динамівці виграли матч з рахунком 5:3. Гра увійшла в історію українського спорту як „матч
смерті”. Футболісти „Динамо” М.ТРУСЕВИЧ, І.КУЗЬМЕНКО, А.КЛИМЕНКО,
М.КОРОТКИХ були заарештовані і розстріляні.
25 – 1982 р. – Львів. Судова колегія в кримінальних справах засудила за
антирадянську діяльність М.ГОРИНЯ до 10 років позбавлення волі у ВТУ суворого режиму і визнала його особливо небезпечним рецидивістом.
28 – ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
30 – 1907 р. – У МІСТЕЧКУ КРАКІВЦІ В ГАЛИЦЬКІЙ РОДИНІ НАРОДИВСЯ
РОМАН ШУХЕВИЧ, ГОЛОВНИЙ КОМАНДИР УПА.
30 – 1941 р. – ЛЬВІВ. НА НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБОРАХ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ БУЛО ПРОГОЛОШЕНО АКТ ВІДНОВЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Червень – 1937 р. – Іспанія. Створення в складі Інтернаціональної бригади ім.
Я.ДОМБРОВСЬКОГО Республіканської армії роти (компанії) ім. Т.Г.ШЕВЧЕНКА.
Особовий склад роти складався переважно з українців.
Червень-липень – 1940 р. – Західні області України. Третій етап депортацій,
що охопив 240 тисяч чоловік.
Червень – 1943 р. – Східна Галичина. Формування місцевих загонів УПА під
назвою Українська народна самооборона.
Кінець червня – 5 липня – 1941 р. – Західні області України. Масові розстріли
в’язнів у місцевих тюрмах працівниками НКДБ і НКВС УРСР.

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

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 № 1219.

