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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

Ординську навалу здолаєм,
бо ми – вільні творці держави!
Віки минувшини зберігають численні приклади, коли держави утворювалися і поставали на кістках
пригноблених і загиблих. Бо панували ординці, рабовласники чи інші криваві та брехливі диктатори.
Ми ж вітаємо наших читачів зі святом вільних громадян незалежної Української держави: з Днем
Конституції!
Ми бажаємо більше віри в те, що обов’язково відіб’ємо навалу сьогочасних ординців і переможемо цього жорстокого та підступного у своїх діях ворога! Бажаємо впевненості в тому, що добро
переможе агресивне зло і на руїнах його імперії нарешті постане вільна і демократична Україна
як правова держава!
Тому зичимо всім нашим читачам творити і любити, а не руйнувати і ненавидіти ближніх своїх!
Тримаймося і перемагаймо з Богом у серці!
Керівництво КМО ВУТ «Просвіта» ім. Тараса ШЕВЧЕНКА, і Криворізького міського
правозахисного товариства, редколегія газети «Промінь Просвіти»

НОВИЙ ЗАКОН ПРОТИ
КОРУПЦІЇ.
ДІЙМО РАЗОМ І ЕФЕКТИВНО!
Закон України «Про запобігання корупції» прийнятий 14 жовтня 2014 року з метою комплексного реформування системи запобігання корупції у відповідності до
міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав. Закон вступив у
дію 26 квітня 2015 року і замінив собою закон: «Про засади запобігання і протидії
корупції», що діяв з 2011 року
ОСНОВНІ ІДЕЇ
НОВОГО ЗАКОНУ
Закон визначає
правові та організаційні
засади функціонування
системи запобігання
корупції в Україні,
зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних
механізмів, правила щодо усунення
наслідків корупційних
правопорушень. Згідно
з пояснювальною запискою, основними складовими превентивної
антикорупційної системи згідно з Законом є:
наявність
спеціалізованого органу з питань запобігання
корупції
національна комісія з питань запобігання
корупції;
правила формування та реалізації
антикорупційної політики;
антикорупційні обмеження щодо:
-використання
службового
становища,одержання подарунків, сумісництва та
суміщення з іншими видами діяльності, спільної
роботи близьких осіб,після припинення діяльності,
пов’язаної з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і види конфлікту
інтересів,шляхи врегулювання;спеціальні
антикорупційні інструменти антикорупційна
експертиза,спеціальна антикорупційна
перевірка,
єдиний державний реєстр осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення,
вимоги щодо прозорості та доступу до
інформації;
захист викривачів, захист осіб, які
повідомляють про факти корупції від незаконного
звільнення, переведення, зміни істотних умов
трудового договору;
відповідальність за корупційні та пов’язані з
корупцією правопорушення

- кримінальна за безпосередньо корупцію, зловживання повноваженнями, незаконне збагачення
тощо,
- адміністративна за
пов’язані із корупцією
правопорушення, порушення обмежень щодо
сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності,
щодо одержання дарунка (пожертви), вимог
фінансового контролю
тощо,
-дисциплінарна та
цивільно-правова (за
обидва види порушень);
усунення наслідків
корупційних правопорушень скасування актів,
визнання нікчемними
правочинів,відшкодування
збитків у судовому порядку;
міжнародне співробітництво.
Закон включає перелік правил етичної
поведінки осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування.

ЩОБ ЗДОЛАТИ КОРУПЦІЮ В МІСТІ
У Кривому Розі,Криворізьке міське управління
юстиції, відповідно до вимог даного Закону, наполегливо проводить дії, направлені на запобігання
корупції у підпорядкованих підрозділах, а саме,
у відділах державної виконавчої служби, відділах
державної реєстрації актів цивільного стану,
відділах державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно, відділі державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,
криворізький державних нотаріальних конторах.
З питань діяльності Криворізького міського
управління юстиції по запобіганню та протидії
корупції Ви можете звернутися за телефонами:
(056) 409-60-96, або за адресою: місто Кривий
Ріг, вулиця Льотчиків 36а (зупинка Філатова).
Андрій НЕМЧЕНКО,
начальник відділу Криворізького міського
управління юстиції
На світлині: Андрій НЕМЧЕНКО

Андрій МІЗАН:
“Я коли дізнався, що
Валерій загинув, то для
мене все інше стало
другорядним”
Нещодавно я
зустрівся з волонтером
із Кривого Рогу Андрієм
МІЗАНОМ – і він у бесіді
розповів і про те, чого
сьогодні найбільше потребують наші бійці, і
як ставляться до наших
волонтерів та бійців
тамтешні (у Донецькій
та Луганській областях)
місцеві жителі та про
інше. Тож слово цьому
волонтеру з допомоги
армії і АТО, інструктору
з тактичної і бойової
підготовки в 17-й
танковій бригаді на волонтерських засадах Андрій МІЗАНУ, який у 92-94-му служив у вже незалежній Україні у 23-й десантній штурмовій
бригаді, а нині є активістом громадської організації «Спілка
ветеранів спецназу».
«Сам я родом з Кривого Рогу
й тут живу, був регіональним
менеджером по Кривому Рогу
й Кіровоградській області
у одній з кампаній. Якби не
війна, то й далі працював би.
Був консультантом і аналітиком,
їздив, збирав інформацію (це
айті-технології, компютерний бізнес) Коли розпочалася війна, то московський офіс
почав скорочувати наш штат,
з травня минулого року перші
скорочення пішли, я потрапив
під другу хвилю, у вересні скоротили й мою посаду. Саме з
вересня я й розпочав їздити в
АТО серйозно, щотижня. А до
цього я співпрацював з різними
волонтерськими групами й громадськими організаціями, ми
потроху збирали гроші, речі,
іздили в АТО, відпаравляли
централізовано і хтось те все
відвозив туди.
А потім так сталося, що доля
звела мене з батюшками УПЦ
Київського патріархату отцем
Олександром (ОГАРКОВИМ)
і отцем Юрієм (ІЛЬКІВИМ). Я
одного разу дізнався, що ці священики їдуть в зону АТО, вони
тоді потребували допомоги, а
я займався пошивом теплих
речей, у мене дещо було.Тож
я довантажив їхню машину й
запропонував з ними поїхати.
- і вони мене взяли. Я зрозумів,

що вони мені підходять і по духу,
і за вподобаннями. І після тієї
першої поїздки я зрозумів, що
це люди, з якими можна вільно
діяти. Бо не було в наших стосунках якихось «напівтонів»,
недомовлень, бо все відкрито
і по-справжньому відбувалося.
Вони молилися разом з
бійцями, сповідували і рядових, і сержантів, і командирів.
То і я в цю групу влився й почав перейматися питаннями
матеріального забезпечення
та фінансами».
- А куди саме Ви їздили,
якщо це не таємниця?
- Наша волонтерська капеланська група (пізніше вона
стала називатися «Батюшки і
Прапор», бо в ній - два батюшки, а у мене позивний в зоні АТО
«Прапор»). І стали ми їздити в
першу чергу до місця розташування нашої 17-ї танкової
бригади під Арптемівськ, у Попасне, тоді ще було Дебальцеве
нашим. По ходу ми бували і в
25-й десантній бригаді, частково допомагали і 128-й, і
батальйону «Київська Русь», і
«Правому сектору» та іншим.
У грудні ми кілька разів їздили
в Пєски.
- А чому так? Чому – не
Піски?
(Закінчення на 3 стор.)

Конкурс триватиме до кінця року
Конкурс на здобуття звання «Слуга мертвого слова» триватиме до кінця нинішнього, 2015-го, року, а остаточні підсумки
редколегія нашої газети підбиватиме вже на початку 2016-го.
Саме тоді й будуть названі найбільш збайдужілі представники місцевої влади (від районного до регіонального рівня
включно).
А це означає, шановні наші читачі, що ми продовжуємо
отримувати від вас інформацію про випадки, коли місцеві
владці не реагують на ваші запити або дають відписки, яки
ніяким чином не можуть вплинути на вирішення того чи іншого
питання. Тож просимо надсилати нам такі листи і далі, а ми їх
отримуватимемо з метою розгляду й подальшого аналізу аж
до 31 грудня цього року включно.

2

ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

№ 12 (213), червень 2015

Криворізький загін територіальної оборони
готується
5 – 12 червня під час командно-штабних навчань було сформовано Криворізький загін територіальної оборони. Бойове злагодження його підрозділів відбулося під час проведення занять з тактичної,
вогневої, інженерної, фізичної, спеціальної, військово-медичної
підготовки тощо.
До виконання завдань територіальної оборони щодо
межах їх повноважень залучаються
Збройні Сили України, інші військові
формування, утворені відповідно до
законів України, органи внутрішніх
справ, підрозділи Державної
спеціальної служби транспорту,
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
та відповідні правоохоронні органи.
Особливістю проведення цих навчань стало створення передумов
для широкої розбудови системи
територіальної оборони України
на нових засадах. А саме значна
кількість патріотів України, які з різних
обставин не можуть бути мобілізовані
до ЗСУ, змогли добровільно у свій
віднайдений час долучитися до
розбудови територіальної оборони
України та партизанського руху, взяли участь у необхідних заходах,
пройшли військовий вишкіл під методичним керівництвом інструкторів,
- резервістів, відставників та
мобілізованих осіб, які мають досвід

участі у воєнних діях в

ДОВІДКОВО:
АТО, збройних конфліктах
і миротворчих операціях
на територіях інших держав.
Учасники громадських і неформальних
об’єднань національнопатріотичного спрямування у Кривому Розі активно
долучилися не тільки як
бійці і командири, але й
до організації та проведення занять з бійцями
загону як інструктори з
різних напрямків.
А з деяких питань
підготовки завдяки криворізьким
патріотам ці заняття досягали рівня
підготовки бійців
спецпідрозділів.
Основу і бойовий
дух в цих навчаннях закладали
бійці Криворізької
Самооборони та
Інгульської паланки війська Запорожського низового.
Петро
ЛИСЕНКО
На фото:
оборонці під
час занять.

Згідно Закону України «Про оборону України» (від
6 грудня 1991 року № 1932-ХІІ)
Територіальна оборона України є системою загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що
здійснюються в особливий період із завданнями:
охорони та захисту державного кордону;
забезпечення умов для надійного
функціонування органів державної влади, органів
військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);
охорони та оборони важливих об'єктів і
комунікацій;
боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними
озброєними формуваннями;
підтримання правового режиму воєнного стану.
Територіальну оборону на всій території України
організовує Генеральний штаб Збройних Сил
України… та державні адміністрації в межах своїх
повноважень.
Безпосереднє керівництво територіальною обороною держави здійснює начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України.
Основні завдання, заходи щодо підготовки та
ведення територіальної оборони, повноваження
центральних органів виконавчої влади, … місцевих
державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, військових формувань та основи їх взаємодії визначаються Положенням про
територіальну оборону України, яке затверджує
Президент України.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ 102!
(Майже детектив, наш, криворізький)
У неділю, 14 червня,
близько одинадцятої, у
мене задзвонив телефон.
«Номер не визначено», з’явився напис. І це цікаво
само по собі, бо до того
часу з такого (що «не визначено») номеру мені телефонувала тільки міліція.
Я натиснув на кнопку
відповіді - і замість вітання
після тривалої паузи почув
невпевнений чоловічий
голос: -»Тату, це я! В мене
проблеми, я в міліції!» Серце моє затьохало в мисливському азарті, бо сина в
мене немає. Про такі «розводняки» я не тільки чув,
але й виїздив на «Швидкій»
до людей, яких хвилювання та
втрата грошей через шахраїв
доводили до важких захворювань. А оскільки мені хвилюватися нема чого, то вирішив
погратися в «лохів», а далі
- як буде! З усією акторською
майстерністю, на яку здатен, я
тремтячим голосом спитав, що
маю робити. І мисливці за чужими грошима «клюнули». «Я даю
трубку слідчому!»,- сказав мій
«новоспечений» синок. Слідчий
був достатньо конкретний в
розмові: сам назвався, назвав
«постраждалого», якого буцімто
побив мій зухвалий нащадок і
пообіцяв «владнати питання»
за 10 тисяч гривень. - Це якщо
я потурбуюсь про його, «сина
мого», безпеку. Я в свою чергу

запевнив, що залежу від його
доброї волі і зроблю все так,
як він скаже, але... повідомив,
що людина я не багата, вештаюсь базаром із сотнею гривень в кишені, проте вдома
маю банківську картку і готовий віддати весь її вміст. Також
я повідомив, що потрібен час:
хоча б одна година! Слідчий
погодився, тільки попросив не
вимикати телефон. Я так і зробив, а потім сів на велосипед і
попрямував до Довгинцівського
райвідділу.
Їхав я хвилин з десять, а потім
ще двадцять хвилин намагався розтлумачити чоловікам і
жінкам у формі і зі зброєю, що
в мене на лінії - шахраї і є реальна можливість їх спіймати.

Аргументи їхні
були вбивчі: це
телефонують з
іншого краю світу,
швидше за все, - з
в`язниці, а телефон
визначити неможливо, та на зустріч
вони не прийдуть,
а значить – «злочину ще немає» і
т.д і т.п. Чого тільки
не розкажуть вам
люди, які не вміють
і не бажають працювати! Тоді я виклав свій головний
козир: дію у точній
відповідності з
рекомендаціями,
які надають улюбленці народу в
міліцейській формі з телеканалу
«Магнолія». А тому, значить, бажаю побачити результати своєї
громадянської небайдужості!
«Ну, тоді запропонуйте їм
зустрітися!», - неохоче запропонували правоохоронці. Я
взяв слухавку, повідомив, що
маю тільки 2 тисячі гривень і
готовий негайно ці кошти
їм передати. В присутності
півдюжини міліціонерів мені
продиктували розрахунковий
рахунок, а я - начебто, поїхав
шукати банківський термінал.
Міліція зраділа страшенно:
ось бачите, зробити нічого неможливо! Та й витурила мене
за двері. Тоді я всівся на свого
«залізного коня» і поїхав шукати

телефон-автомат, аби зателефонувати 102. З усіма подробицями я виклав черговому,
що відбувається, - і він запропонував написати письмову
заяву, про що в попередньому
райвідділі навіть не натякали.
Для цього він надіслав опергрупу вже з Дзержинського
райвідділу - прямо до місця, де
я знаходився. А поки я чекав
на неї, у шахраїв на телефоні
скінчилися гроші і вони перетелефонували з іншого номера,
який уже визначився. Тепер для
міліції було аж три зачіпки: два
телефони і один розрахунковий
рахунок. Опергрупа швидко,
у дві руки, склала мою заяву
і протокол допиту, а потім, за
прикладом своїх колег, запевнила мене, що зробити нічого
не можливо, та й не треба.
«Шахрайство, бачте, - то така
дрібниця на тлі загального беззаконня та анархії в найгіршому
розумінні цього слова!...»
Шахраї телефонували мені ще
з годину, поки я з посмішкою не
сказав їм, що «син» знайшовся,
що все гаразд і грошей я їм не
дам. А міліція не телефонує вже
другий тиждень. Та,мабуть, і не
буде телефонувати, бо навіть не
збиралася нічого робити...
Це не перша моя публікація
про криворізьких «Іллюш
Муромців», що сидять сиднем
по райвідділах двадцять років,
а потім встають і йдуть, тільки
- не подвиг здійснювати, а… на

пенсію. І здається мені, що така
публікація - не остання. Та все
одно телефоную наполегливо
на 102 і вам раджу!
Бо те, що міліція байдужа до
законності, зовсім не означає,
що ми маємо бути байдужими
до своєї долі, до долі держави. При УВС міста створюється
Громадська рада, до складу якої
мають війти представники сорока громадських організацій.
Бог дасть, - таке справдиться,
- і буде вона захищати народ
від міліцейської недолугості та
байдужості, а не саму міліцію від зазіхань «нахабного народу»,
який не бажає годувати нероб.
Тож звертайтесь і туди. всюди звертайтесь! І не забувайте при цьому розказувати про
наслідки своїх звернень. - Аби
підпорядкувати правоохоронні
органи закону і суспільству, перекрити їм всі шляхи для «роботи на себе».
Я дарую читачам світлину з
нашим головним міліціонером,
зроблену більше року тому Володимиром ГОНЧАРОМ, нині
покійним. Це були ще перші дні
роботи нового начальника УВС
і хтось, можливо, сподівався на
швидкі зміни в цій «конторі»...
Здається мені, що і сам погляд з тієї світлини, і наступний перебіг подій «охолодили»
ті гарячі сподівання в серцях
криворіжців.
Леонід БАГАШВІЛІ
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Як виконавчі
провадження
трансформують в
маніпулятивні заходи
На перший погляд, винесені
наприкінці квітня 2014
року державним виконавцем Центрально-Міського
відділу державної виконавчої
служби Криворізького
міського управління юстиції в
Дніпропетровській області Сігай
А. О. постанови про закінчення
виконавчих проваджень, де
стягувачами виступали члени родини Михайла Крочі, не
мали б викликати заперечень.
Ну, ось така реальність: «Виконати рішення суду без участі
боржника неможливо. Державним виконавцем було внесене подання (повідомлення)
правоохоронним органам
для притягнення боржника до
відповідальності згідно із законом та застосовані штрафні
санкції …». А звідси і зміст постанов: виконавче провадження з примусового виконання за
виданими Центрально-Міським
районним судом м. Кривого
Рогу виконавчими листами
закінчити, чинність арешту майна боржника припинити та скасувати інші заходи примусового
виконання рішень. Стягувачам
– родині Крочі, якби вони знали
про існування цих постанов, залишалося б тепер покладатися
на рішучі дії в цій справі правоохоронних органів. Як розвивалися події, що передували
закінченню виконавчих проваджень, стягувачі теж не відали,
виконавча служба цього разу
організувала роботу за принципом «таємниця слідства».
Державний виконавець прямо
заявила, що документи виконавчого провадження секретні,
і Кроча ознайомитися з ними
не має права. Як відомо, закон
про виконавче провадження
дозволяє стягувачам постійно
знайомитися з просуванням
справи, але, як виявляється,
не скрізь. Виконавча служба
навіть не направила у передбачений законом термін копії постанов про відкриття виконавчих проваджень. Усні скарги,
з якими п. Кроча звертався до
начальника відділу державної
виконавчої служби Носача
щодо бездіяльності державного виконавця Сігай А. О., залишалися безрезультатними. Там
вдалися навіть до елементарного обману, пояснюючи ненадходження до стягувачів копій
постанов через повернення їх
як не отриманих адресатом. У
поштовому відділенні факт надходження листа не підтвердили,
але це не засмутило виконавчу
службу.
Спираючись на норму закону, п. Михайло Кроча 16.04.2014
року надіслав до виконавчої
служби Дніпропетровської
області скаргу, в якій поскаржився на те, що державний
виконавець у своїх постановах
про відкриття виконавчих проваджень не внесла деяких зазначених у текстах виконавчих
листів зобов’язань боржників,
що надає їм можливість не виконувати рішень суду щодо окремих вимог, які стосуються приведення прибудови до вимог
будівельних норм, що стягувачі
у відведений законом термін не
одержали копій постанов про
відкриття виконавчих проваджень, а в текстах самих постанов містяться недостовірні дані
про дати подання стягувачами
до виконавчої служби заяв про
примусове виконання виконавчих листів. Проте обласний
керівник хоч не якусь відповідь
так і не сподвигся.
19.05.2014 року М. В. Кроча
змушений був звернутися до
начальника відділу державної
виконавчої служби Носача П.
Г. зі скаргою на те, що «дер-

жавний виконавець Сігай А.
О., встановивши за названими
виконавчими листами термін
самостійного виконання рішень
суду дату 06.03.2014 р., впродовж більше ніж двох місяців не
повідомила мені, стягувачеві,
про вжиті нею заходи примусового виконання виконавчих
проваджень». М. В. Кроча також зазначив, що постановами,
виданими в 20-х числах квітня
з причини того, що в рішенні
Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу не
в повній мірі визначена резолютивна частина, строк, визначений виконавчою службою
для самостійного виконання
відповідачами рішення суду, не
змінювався.
У листі начальника відділу
державної виконавчої служби Носача П. Г від 02.06.2014
року, надісланому у відповідь
на скаргу на бездіяльність державного виконавця, Кроча М.
В. одержав від останнього опис
«правильних» заходів державного виконавця і жодних натяків
на необхідність впорядкування
діяльності служби. Крім того,
повідомлялося, нарешті, що,
згідно закону, стягувач як сторона виконавчого провадження
має право ознайомлюватися
з матеріалами виконавчого
провадження. І саме з цього
листа стягувачі дізналися, що
ще 25.04 .14 року у зв’язку
із закінченням виконавчого
провадження державним виконавцем направлені подання до Центрально-Міського
РВ КМУ УМВС України в
Дніпропетровській області та
до УМВС України в Київській
області про притягнення
боржників до кримінальної
відповідальності.
20.09.2014 р. Кроча звернувся до Криворізького МУ ГУМВС
України в Дніпропетровській
області із заявою про визнання його на підставі ст. 55, ч.
3 КПК України потерпілим по
справі. Листом від 23.09.2014
року слідчий П. С. Брик, посилаючись на те, що Кроча не є
ні потерпілим, ні заявником,
повідомив про те, що він не має
права розголошувати відомості,
що містяться у кримінальних
провадженнях. Отже, виходить
так, що особи, в інтересах яких
провадиться виконавче провадження, не мають права знати, в
який спосіб відбувається захист
їхніх інтересів. Така «сувора»
правда кримінального судочинства в Україні.
Лише 16 грудня 2014 року
п. Крочі в перебігу судового
засідання стало відомо, що
відомості кримінальних проваджень № 12014040770001564 і
№ 12014040770001565 внесені
до ЄРДР від 21.05.2014 року,
а 12.12.2014 року обидва
кримінальні провадження у
зв’язку з відсутністю у діяннях
боржників складу злочину
закриті.
У цій історії від самого
початку був запрограмований
сценарій провалу виконавчого
провадження рішення суду,
вимученого титанічною
наполегливістю позивачів.
Таке рішення суду дуже не
влаштовувало правлячу
верхівку міста Кривого Рогу,
оскільки комерційна прибудова
до житлового будинку по вулиці
Пушкіна була результатом
«праці» цілого кола чиновників
і депутатів міськради. У чиїх
інтересах? Це є предметом
подальших досліджень.
Микола КОРОБКО,
представник інтересів
М. В. КРОЧІ
в суді з червня 2012 року
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Андрій МІЗАН:
“Я коли дізнався, що Валерій
загинув, то для мене все інше стало
другорядним”
(Закінчення.
Початок на 1 стор.)
- Це просто звичка виробилась така. А насправді – Піски.
Там взагалі багато піску…
- А чому Ви почали їздити
в зону АТО ?
- Я взагалі-то поїхав туди, аби
дізнатися. яка там обстановка,
які потреби у хлопців, чого вони
потребують насамперед, щоб
поспілкуватися. Адже там мої
друзі, з Кривого Рогу, сусіди,
родичі, родичі моїх знайомих… А потім дізналися, що я
волонтер - і посипалися прохання, пізніше це все пішлорозійшлося «циганською поштою»…
- А що тоді було
найпотрібнішим?
- Коли війна тільки почалася,
то з харчуванням були проблеми. Я допомагав своєму другу й співпрацівнику Валерію
АЛТУНІНУ, нині покійному (він
загинув у збитому літаку «ІЛ-76»,
котрий був збитий у Луганському аеропорті). Він як командир
взводу до мене звертався. Бо
не було тоді ані нормальної
їжі, ані цигарок чи необхідного
якогось одягу. Тож все треба
було докупити. Я йому перераховував зібрані кошти на картку,
а він там купував – і потім це
все за допомогою вертольотів
доставлялося до Авдіївки, а
пізніше – до Краматорська. Допомога йшла до тих пір, доки
не сталася біда, коли літак той
збили, а друг мій загинув… І от
саме того дня, коли я дізнався,
що Валерій загинув, для мене
все інше стало другорядним – і
я почав займатися виключно
волонтерською справою для
допомоги нашим бійцям, що
воюють в зоні АТО. Я намагася використовувати всі-всі
матеріальні можливості заради
цього. Потім з’являлися ще і ще
волонтери – тож так і пішло…
Найбільше потребували форму,
одяг всілякий, займалися також
різними приладами: прицілами,
дальномірами, «нічниками».
Доречі, нам дуже допомагала в
цьому плані українська діаспора
в Іспанії, де українці збирали
гроші й мені переказували Потім
купував і ті «нічники», біноклі,
дальноміри та інше й відвозив
це все бійцям. Далі я друкував
фотозвіти у «Фейсбуці» - і люди
побачили, що мені справді
можна довіряти. І після цього
співпраця стала міцнішою. І так
тепер – щотижня. Ми два-три
дні – в зоні АТО, а чотири дні
– в Кривому Розі. Іноді навіть
двома машинами їздили. Батюшки - однією машиною, а я –
іншою. У священиків же в суботу
й неділю – служба в церкві. Тож
ми в понеділок-вівторок вантажимось, в середу їдемо, а в
п’ятницю – вже повертаємося.
А з понеділка – знову готуємося.
Іноді хтось із нас випадав з цього графіку з різних причин, але
майже кожного тижня (за виключенням десь п’яти-шести)
ми їздили.
- Як Ви оцінюєте ті умови, в
яких перебувають наші бійці і
їх бойовий дух?
- Ну, бойовий дух у них завжди
був на висоті. Тільки от з часів
так званого «пєрємірія» хлопці
скаржаться, що їм не дають як
слід бити ворога, стріляти як
належить, кажуть, що звільнили
б і Луганськ, і інші території. (це
зі слів бійців). Навіть командири казали, що нам зв’язують
руки умови цього так званого
«пєрємірія». Бо дозволяється
це робити тільки з дозволу

керівництва сектору чи
Генерального штабу…
А так хлопці воюють за
Україну, воювати можуть,
бо уже добре цьому навчилися. Крім цього,
ми також і відпускників,
буває, перевозимо, туди
й сюди (це коли є вільне
місце хоча б одне).
- І це Ви все - двома
машинами?
- Так. Одну машину (не
ці позашляховики, що
сьогодні) ми угрохали (а
це був «фіат») на тих важких дорогах в зоні АТО,
тож потім десь два місяці
збирали кошти й купили
«джип»…
- А що найчастіше
доводиться везти
останнім часом?
- Дуже хлопці просять літню
форму, літні берці, ми навіть їм
кросівки почали купувати. Тому
що у «канадках» зараз некомфортно під таким сильним сонцем. А ще – футболки, кепки…
З харчуванням там більш-менш
нормально…
- А з бронежилетами як?
- Бронежилети уже давно дає
армія. І каски - також. Бронежилети – четвертого класу. Я сам
як інструктор їх випробовував
– вони витримують кулю. Тому
бронежилети купувати – це дурня. Коли вже хтось особисто для
себе хоче бронежилет п’ятогосьомого класів придбати, то
нехай той купує за свої кошти.
Бо армія і бронежилети, і каски, і форму дає… Інша справа,
що той один комплект форми
рветься, та й випрати форму
треба, але перевдягнутися для
цього – нема в що. Тому бійцю
треба мати щонайменше 2-3
комплекти форми. Це ж саме
стосується і взуття.
- А стосовно їжі як зараз? Армія всім необхідним
забезпечує чи й волонтери
цим питанням опікуються?
- Волонтери як возили їжу,
так і будуть возити. Тому що
розмаїття тих страв для бійців
не дуже велике. Тому волонтери
привозять, наприклад, домашню випічку, сало, мед та інше,
чого армія не дає.
Сухим
пайком
забезпечує?
- Ні, сухпай – це на бойові
дії, на марш-кидки або на
передислокацію кудись…А так
каші, крупи, «тушонки», супи,
борщі варять і розвозять. З
голоду ще ні один солдат не
помер. Тож у більшості своїй
армія їжою забезпечена. Звичайно ж, бувають перебої, коли
немає можливості підвезти (бій,
скажімо довго йде). Там, куди
я їздив, геть голодних не було.
Іноді хлопці просять привезти
щось домашнього попоїсти. Це
зрозуміло. Але я хочу застерегти всіх рідних і близьких наших
бійців щодо того, що треба бути
дуже уважними і враховувати
погодні умови під час надсилання харчів. Бо нині – велика спека.
Тож велика частина повсякденних продуктів псується за кілька
годин. Тому ми можемо туди
доїхати – а там виявиться, що
ваші вареники, пиріжки чи щось
подібне вже зіпсувалися…У
нас же холодильників немає.
Тому такі «подарунки» можуть
призвести до отруєнь. Тож
коли я беру адресовані тому
чи іншому бійцю посилки, я
завжди запитую, що там у них
лежить. Ні в якому разі ми не
перевозимо алкогольні напої.
Ми боремося з цим, як тільки
можемо. Тому що це – справді

зло і від цього хлопці травмуються, стріляють і дуркують… і
може бути біда. Тому алкоголь
не перевозимо категорично.
Та й до харчів ставимося дуже
відповідально, щоб хлопців наших не потруїти. Що вони просять зазвичай? Чай, каву, щось
до кави, печиво, якісь солодощі,
випічка.. Словом, - те, що не
псується швидко, коли спека,
за кілька днів…Тому що ми до
когось приїздимо вже наступного дня, а до когось – через
два дні. Бо у нас коло виходить
десь на 1100-1200 кілометрів.
Ми їздимо по всьому фронту. І в
Донецьку, і в Луганську область
(а на Маріуполь – іншими волонтерами відправляємо).
- А як Вас і наших воїнів
сприймають місцеві, ті люди,
що там проживають?
- Місцеві – вони, як і у нас,
десь 50 на 50 відсотків.
Хтось підтримує, а хтось – не
підтримує. А комусь це все
просто набридло. Вони – і
за Росію, і за Україну, а тому
– «ідіть звідси, аби тут війни
не було…». А є такі мсцеві, у
яких родичі пішли воювати в
«ДНР». Тому в якому настрої
вони будуть по відношенню до
України? Звичайно, що в поганому. А є місцеві, які з охотою і
постійно допомагають нашим
бійцям: і їжею, і водою. Та й у
мене спочатку було негативне ставлення до всього того,
коли у них там так звані вибори відбулися. Але мені осбисто
місцеві дуже багато допомагали. І з ремонтом машини, і з
ночівлею, коли якась поломка
трапилася в дорозі. Іноді навіть
через них передаємо бійцям
посилки… Та що там казати?..
У нас у місті, наприклад, дуже
багато байдужих. Хоча місто
наше й не було окупованим. Я
от коли збираю кошти й інше,
то за моїми даними активних
людей десь від трьох до десяти
відсотків від всього населення.
Тих, що взагалі допомагають, десь до тридцяти, а відсоткам
п’ятдесяти - «все – по барабану», як мовиться. Вони живуть
собі своїм життям… Дехто з
моїх знайоих каже, що аби
пролетіло якось пару снарядів
з «граду», вибачте, на Кривий
Ріг, то тоді порозумнішали б…
Або поки сина, брата, батька
в армію не заберуть, то й уваги на АТО не звертають… Я ж
бачу, що у людей гроші є. Іноді
вони навіть жирують…Питаєш,
пропонуєш допомогти. Та лише
дехто допомагає. А то – візитку
дають: «Єслі что – свяжемся…»
- і все на цьому завершується.
Бесіду вів Сергій ЗІНЧЕНКО
На світлинах: Андрій МІЗАН.
Фото автора.
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Криворіжці просять СААКАШВІЛІ приборкати
транспортного монополіста
21 червня у Кривому Розі відбувся мітинг городян проти підвищення вартості проїзду в маршрутних
таксі. Про це повідомляє "Перший Криворізький".
Під час акції протесту була прийнята Резолюція, за яку проголосували більшість присутніх.
Активісти передадуть Резолюцію в міськвиконком, а також планують зібратися вранці в середу, аби
вимагати у депутатів міської ради скасування рішення виконкому.
Крім того, з імпровізованої трибуни під час акції протесту криворіжці звернулися до губернатора
Одеської області Михайла Саакашвілі з проханням "розібратися" з перевізником "Севертранс" - провести перевірки діяльності підприємства, яке з року в рік виграє тендери на перевезення жителів,
але замість обіцяних автобусів виставляє на маршрут старі маршрутки.
Попри те, що закон забороняє перевізникам виставляти на конкурс той самий рухомий склад,
з яким фірма раніше перемогла в іншому конкурсі, одні й ті самі автобуси одеситів минулої весни
виграли конкурси спочатку в Одесі, потім у Києві і в Дніпропетровську. Потім «Севертранс» наймає
на роботу місцевих перевізників, а свої новенькі автобуси переганяє в інший регіон, на черговий
конкурс.
Парадокс ситуації полягає в тому, що саме завдяки наявності нового рухомого складу «Севертранс» набирає найбільшу кількість балів і перемагає в конкурсах.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, «Севертранс» належить одеському бізнесменові Сурену Сардаряну, який приятелює з мером Кривого Рогу Юрієм Вілкулом та його сином Олександром Вілкулом.
Соломія ШВАЙКА, сайт «Дніпроград», 22 червня 2015 року

Видатного письменника і дисидента
Віктора НЕКРАСОВА врятували
для людства Кривий Ріг і криворіжанка
Нещодавно, 17 червня, всі люди доброї волі у нас, в Україні, і в цілому світі відзначили 104ту річницю від дня народження видатного нашого письменника Віктора НЕКРАСОВА, який
народився і чимало років творив у Києві. Але мав він неабияке, м’яко кажучи, відношення і
до Кривого Рогу. Про це розповів мені як редактору місцевого державного радіомовлення
для передачі з циклу «Дати, події, люди» наш земляк, редактор журналу «Кур’єр Кривбасу»,
лауреат Національної премії імені Тараса ШЕВЧЕНКА Григорій ГУСЕЙНОВ.
ГУСЕЙНОВ: «Ця історія для мене стала
десь сенсаційною, коли я працював у міській
газеті «Червоний гірник» (це було приблизно у
вісімдесяті роки минулого століття). Тоді до нашого журналіста Володимира СУШКЕВИЧА (а його
й сьогодні криворіжці мають пам’ятати) приходив
актор міського театру Володимир БРАСЛАВСЬКИЙ. І той, і інший були суперінтелігентними,
розумілися на книжках. У обох було присутнє
почуття іронії, і в кабінет завжди набивалося багато людей. І от тоді якось Браславський запитав,
чому в «Червоному гірнику» ніколи не пишуть про
Віктора НЕКРАСОВА. хоч він у нас тут багато
разів бував і одружений з акторкою нашого театру Галиною БАЗІЙ? Я запам’ятав це і вже потім,
коли у мене трапилася нагода зустрітися з Володимиром БРАСЛАВСЬКИМ, я почав його розпитувати про те, що це за історія. І от відкрився
сюжет на рівні десь ШЕКСПІРА…
Віктор Платонович НЕКРАСОВ, це український
письменник, автор знаменитої книги «В окопах Сталінграда», який після війни отримав
Сталінську премію (а то була перша книга
корінного киянина в кількох поколіннях), і дуже
інтелігентна людина, яка ще крихіткою такою в
дитинстві, коли їй було 5-6 років, мала звичку
їздити з батьками в Швейцарію, в Париж, і дехто
з його родичів так і залишився там жити. Він після
революції пішов у залізничне училище, а потім
закінчив архітектурний факультет КІСІ і став не
будівельником, не залізничником, а актором.
Його одного разу запросили (чи він сам поїхав) у
Ростов-на-Дону (а це було перед війною) і він там
кілька років працював у театрі. І ось у цьому театрі
Віктор НЕКРАСОВ познайомився з молодою актрисою, яку звали Галина БАЗІЙ. Але почалася
війна – і Віктор Платонович потрапив на фронт.
Тяжкою була його дорога через ту війну і повернувся він з неї важкопораненим. Але, слава Богу,
вижив. І ось це відчуття Сталінграду, необхідност
набуттяі якогось внутрішнього стрижня, змусило його ще під час перебування в шпиталях
думати про написання книги. Не маючи фахової
гуманітарної освіти, не маючи філологічних якихось навичок, він все одно сідав і працював».
«На якихось гастролях нашого криворізького
театру (мені видається, що тоді, коли він виступав у Києві) серед тих акторів, що виступали на
сцені, Віктор Платонович несподіванопомітив
Галину БАЗІЙ – і до нього повернулося те кохання
ще з юнацьких років, коли вони разом працювали
в театрі в Ростові. І вони почали спілкуватися. У
неї до того часу вже була своя родина, були й
діти. Зокрема, - син, який вивчився на інженера,
а жив у Кривому Розі Словом, минуло вже багато
років і у кожного склалася своя доля. Наприклад, Віктор Платонович не був одружений, жив
таким собі ловеласом, а у Галини все склалося
по-іншому, причому її чоловік був уже відомим
актором…. І ось тут відбулося повернення до тих
почуттів, ще з далекої юності. Вона частіше стала
перебувати у нього в Києві…
А це був кінець 60-х років-початок сімдесятих,
коли в Україні почалися утиски по відношенню
до інакодумаючих. До таких, як Іван ДЗЮБА,
Сергій ПАРАДЖАНОВ., Василь СТУС… Це була
ціла плеяда дуже яскравих постатей, через які
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цей комуністичний, більшовицький каток прокотився і, по суті, понищив їх. А Віктор Платонович
товаришував з Гелієм СНІГЕРЬОВИМ, якого забрали до КГБ і над яким знущалися - і він рано
помер. Він також товаришував з іншими киянами,
які були близькими до цього руху. А серед його
друзів у Москві був Андрій САХАРОВ, скажімо,
Олександр ТВАРДОВСЬКИЙ, ціле коло людейдисидентів.. І от у один із приїздів Галини БАЗІЙ
до Києва в помешкання до Віктора НЕКРАСОВА
нагрянуло КГБ, й 48 годин там тривав трус. Для
нього, уже не молодої людини, у якої є авторитет,
є самоповага, це був колосальний надрив. І коли
це все закінчилося й вивезли мішки з якимись
рукописами, забороненими, ще якісь речі, то
Галина БАЗІЙ побачила перед собою по суті розчавлену людину. Вона сказала НЕКРАСОВУ: «Тут
тобі немає чого робить, а тому їдемо в Кривий
Ріг». І тоді він, у 1972-му році, тут, у нас у місті,
проживав і відходив від усього того…
У нього є запис у щоденнику, де він записав про
те, що «я хожу незнакомым для меня городом
и ощущаю, как постепеннно отхожу от Киева».
Бо йому тоді було справді важко. Адже саме
він фактично повернув нам історію Бабиного
Яру, він наполіг, щоб там встановили пам’ятник
євреям, які були розстріляні восени 1941 року,
він повернув Андріївському узвозу так званий
«Дім Турбіних», в якому жив Михайло БУЛГАКОВ
і наполіг на тому, щоб його, принаймні, не руйнували. Це людина, яка любила і знала Київ. А
тепер він був відірваний від свого рідного міста
і змушений був ходити вулицями незнайомого
йому Кривого Рогу й відчувати, що Київ поступово від нього відходить все далі, а на першому
плані з’являється привид нашого гірничого міста,
в якому культура – не завжди на першому місці.
І коли він уже заспокоївся, Галина Вікторівна
запропонувала приблизно таке: «Віка, а давай
ми з тобою згадаємо, які зараз твої родичі живуть у Швейцарії і ми спробуємо зробити так,
щоб тебе не забрали, як Гелія СНІГІРЬОВА».
Вона запропонувала Віктору НЕКРАСОВУ знайти тих родичів і поїхати до них «в гості». Тож
після цього він знайшов родичів і написав листа
тодішньому Генеральному секретарю ЦК КПРС
Леоніду БРЕЖНЄВУ й у відповідь отримав дозвіл
на поїздку. І через деякий час вони родиною
поїхали в Швейцарію. Тобто, вони тут розписалися, офіційно стали чоловіком і дружиною
– і тоді поїхали. І він прожив за кордоном ще
трохи більше десяти років. він видав там свої
найкращі книжки. Для нього це було щастям,
коли хтось туди приїздив і говорив про Київ,
про Україну, взагалі – про Радянський Союз. Він
працював на радіо «Свобода» й у нього там була
своя постійна передача. І жив там повноцінним
життям як письменник, як митець. Але ясно, що
йому не вистачало України, не вистачало Києва.
А в листах у нього є така згадка: «Как там живется
моим друзьям в почти миллинном пустынном
Кривом Роге?». Я вважаю, що у нього це відчуття
йшло від величезних кар’єрів, їх порожнечі, від
якихось таких речей, які він відчував як митець.
Оце якась і порожнеча шахт була у нього якоюсь
метафорою».
Підготувала Олена МАКОВІЙ.
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Володимир НАЛУЖНИЙ, Михайло СИМОНЕНКО (м.
Верхньодніпровськ), Олександр ЧИЖИКОВ. Логотип
виготовив Вадим БОРИСЕНКО.Газета виходить двічі
на місяць.
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КАЛЕНДАР НА ЛИПЕНЬ

«Історія України: події та особистості»
2 – 1918 р. – Київ. Затвердження гетьманом України
П.СКОРОПАДСЬКИМ закону про громадянство Української
держави, згідно з яким уся повнота політичних прав в
Українській державі належить тільки її громадянам. Громадянином Української держави міг бути кожний, хто народився на
її території і по досягненню повноліття упродовж року подав
заяву про надання громадянства. Закон забороняв подвійне
громадянство.
2 – 1951 р. – „Правда” надрукувала редакційну статтю „Проти ідеологічних викривлень у літературі”, в якій було піддано
безпідставній критиці патріотичний поетичний твір В.СОСЮРИ
„Любіть Україну”. У дусі „критики” 1946-48 рр. аналізувалась
творчість інших українських митців.
3 – 2006 р. – РЕЄСТРАЦІЯ ЧАСОПИСУ „ПРОМІНЬ
ПРОСВІТИ”.
6-9 – 1932 р. – Харків. ІІІ конференція КП(б)У, яка обговорила питання про підсумки весняної посівної кампанії, про
заготівельну та жнивну кампанії і про завдання організаційногосподарського управління колгоспами. Конференція визнала
встановлений для України план хлібозаготівель у 356 млн. пудів
прийняти до „безумовного виконання”.
8 – 1659 р. - Гетьман ВИГОВСЬКИЙ з українським військом
розгромив московське військо під Конотопом.
7-29 – 1987 р. – Чорнобиль. Судовий процес над винуватцями аварії на Чорнобильській АЕС.
9 – 1993 р. – Москва. Верховна Рада Росії ухвалила постанову, згідно з якою Севастополь оголошувався російським
містом і головною базою єдиного Чорноморського флоту.
10 – 1934 р. – Москва. Ухвалення ЦВК СРСР постанови
про створення загальносоюзного Народного комісаріату
внутрішніх справ, до складу якого включалось ОГПУ. Постанова
ліквідувала судову колегію ОГПУ, всі справи після завершення
слідства повинні були передаватися до органів народного
суду встановленим порядком. Але при цьому при НКВС СРСР
створювалась Особлива нарада, яка мала право застосування
в адміністративному порядку висилки і заслання, ув’язнення
у виправно-трудові табори терміном до 5 років і висилки за
межі СРСР.
11-15 – 1944 - Поблизу сіл Недільного та Сприні, що на
Самбірщині, під охороною відділів УПА на Установчих зборах
було утворено Українську Головну Визвольну Раду (УГВР).
16 – 1948 р. - Перша сесія Української Національної Ради в
екзилі.
16 – 1990 р. – КИЇВ. СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР УХВАЛИЛА ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ.
17 – 1958 р. – Київ. Рішення Ради Міністрів УРСР про скорочення в 1959 році 8 з 40 наявних в Україні монастирів, у
тому числі Києво-Печерської лаври, Михайлівського жіночого
монастиря в Одесі, чоловічого монастиря пустинь у Сумській
області.
18 – 1863 р. – Циркуляр міністра внутрішніх справ про
обмеження видання книг і заборону викладання в школах
українською мовою (Валуєвський указ).
19 – 1935 р. – Київ. Рішення Політбюро ЦК КП(б)У про
вилучення обкомами КП(б)У зінов’євсько-троцкістської та
націоналістичної літератури з бібліотек України та здачу її до обласних органів НКВС. Серед тих, чиї книжки підлягали вилученню, були названі Б.АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ, М.ВОРОНИЙ,
М.КУЛІШ, Г.КОСИНКА, В.МИСИК, В.ПІДМОГИЛЬНИЙ,
Є.ПЛУЖНИК, М.ОЛІЙНИК, О.ОЛЕСЬ, П.КАПЕЛЬГОРОДСЬКИЙ
та інші.
20 – 1987 р. – Київ. Письменник О.ГОНЧАР звернувся до Генерального секретаря ЦК КПРС М.ГОРБАЧОВА з листом, в якому висловив тривогу щодо звуження сфери вжитку української
мови, висловив низку пропозицій, спрямованих на подолання
хиб у галузі національно-культурної політики.
20 – 1993 р. – Нью-Йорк. Рада Безпеки ООН визнала, що
постанова Верховної Ради Росії щодо російського статусу
Севастополя не має юридичної чинності.
21 липня 1907 р. - Народилася О. ТЕЛІГА, українська письменниця, громадська діячка, член ОУН.
24 – 1990 р. – КИЇВ. РІШЕННЯМ ПРЕЗИДІЇ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ПЕРЕД БУДИНКОМ
МІСЬКРАДИ ПОРУЧ З ДЕРЖАВНИМ ПРАПОРОМ УРСР ПІДНЯТО
НАЦІОНАЛЬНИЙ СИНЬО-ЖОВТИЙ ПРАПОР.
26 – 1880 р. – Народився В.ВИННИЧЕНКО, український письменник, драматург, політичний та державний діяч, заступник
голови Центральної ради, голова Генерального секретаріату,
голова Директорії УНР.
28 – 1942 р. – Москва. Наказ народного комісара оборони СРСР за №227 („Ні кроку назад”). Відповідно до наказу,
на фронті вперше було сформовано штрафні батальйони й
організовувалися загороджувальні загони.
31 – 1914 р. – Петербург. Запровадження царським урядом військової цензури та видання указу про заборону друку
українською мовою.
Липень – 1673 р. – Походи запорозьких козаків на чолі з
І.СІРКОМ на турецькі фортеці Очаків та Ізмаїл.
Липень – 1857 р. – ЗВІЛЬНЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІЗ ЗАСЛАННЯ.
Липень – 1959 р. – Дніпропетровська область. Завершено
будівництво магістрального газопроводу ДніпропетровськКривий Ріг довжиною 152 кілометри.
Липень – 1972 р. – Київ. За „антирадянську діяльність” заарештовано співробітників Інституту філософії АН УРСР Євгена
ПРОНЮКА і Василя ЛІСОВОГО.
Криворізьке міське правозахисне товариство глибоко сумує
у зв'язку зі смертю своєї активістки
СОБЧАК
Романії Михайлівни
і висловлює свої співчуття рідним і близьким покійної.
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