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ЧИТАЙТЕ в цьому
числі:
Андрій НЕМЧЕНКО
про плакатно-екранні
створіння і слуг війни;
Олена МАКОВІЙ про
книги, які є знахідкою
для сліпих;
Антін
ЛУЦЬКІВ
про Росію і тиранію
(зі статті автора,
опублікованої ще в
1952-му році);
Олег ПАВЛОВ про те,
як наймана працівниця
вчергове виграла суд
у свого роботодавця:
ПАТ «Північний ГЗК»
Події з календаря про
Криворіжжя від Ірини
СТЕБЛИНИ.

У криворізькому правозахисному
1. 25 червня поточного року відбулося
засідання Громадської
екологічної ради при
Дніпропетровській
облдержадміністрації.
Серед інших розглядалися питання перспектив розвитку природоохоронних територій
і покращення стану
навколишнього природного середовища
області, проблем і перспектив Каховського
водосховища в розрізі
адаптації законодавства
України до законодавчої
бази ЄС згідно Угоди про асоціацію від
27.06.2014 р., стану
утримання громадських
вбиралень і перебування безпритульних тварин, а також створення
реєстру дерев-пам'яток
м. Дніпропетровська,
що мають природноісторичну, меморіальну
та естетичну цінність.
Для
підсилення
результативності роботи комісій екологічної
ради
вирішено
активніше долучати до
справи представників
громадськості на місцях.
У заході взяв участь член
Громадської екологічної
ради Микола КОРОБКО.

2. У дні 28 – 29 червня голова Товариства
Микола КОРОБКО взяв
участь у роботі Другого
міжнародного Конгресу Активістів Культури, який за підтримки
Міністерства Закордонних Справ відбувся у
місті Києві в приміщенні
клубу «ATLAS». В рамках цьогорічної Панелі
Креативні індустрії
відбувалося (цитата за
програмою): «Обговорення стану креативного
сектора та можливостей
його розвитку. Яким чином міжсекторальний
зв'язок з іншими галузями сприяє роз-

витку економіки та як
це може впливати на
окремо взяті бізнеси та
ініціативи. Завданням
Конгресу є дослідження
актуальності та впливу
інновацій і творчості на
сталий розвиток країни
на конкретних прикладах і персональних
історіях успіху зі сфери дизайну, мистецтва,
урбаністики, креативних
просторів, ресторанного та ІТ-бізнесу». Робота
Конгресу зосереджувалася за напрямками: артмобільність, креативні
індустрії, діалог, розвиток міста, альтернативна
освіта.

3. 1-го липня 2015
року у приміщенні
бізнес-центру НСК
«Олімпійський» відбувся
Міжнародний «Форум на
підтримку української
мови «НАС об’єднає
мова», організований
Всеукраїнським
комітетом захисту
української мови. В
роботі Форуму взяв
участь представник товариства М. КОРОБКО. Учасники Форуму
працювали в секціях:
«Українська мова в засобах масової інформації»,
«Юридичні аспекти мовної політики»,
«Активісти з питання
української мови», «Мовна політика на Сході та
Півдні України», «Закордонний досвід мовної
політики» і «Безкоштовні
курси української мови» і
напрацювали відповідну
Резолюцію. На завершення роботи Форуму
його учасники «дуже
серйозно» заслухали виступ «професора
антропології, засновника ініціативи і натхненника «Лагідної українізації»
Ореста ЛЮТОГО (він же
Антін МУХАРСЬКИЙ).

«Антикорупційні» громадські організації
з’їли мільйони доларів і влилися
в корупційну систему — ГЛУЗМАН
Корупція
К
і була
б
і в СРСР.
СРСР Даремно
Д
українські комуністи й близькі до них
прогресивні соціалісти намагалися переконувати нас у зворотньому. Навіть
у таких грізних органах, як МВС і КДБ.
Наведу один цілком типовий приклад.
У 70-ті роки минулого століття в таборі
для особливо небезпечних державних
злочинців ВС 389/35 сидів свої 15 років
колишній матрос Михайло ВИНДИШ.
Був він у місцевого «кума» агентом.
Доносив, іншими словами. Доносив
на нас, «страшних» антирадянщиків і
буржуазних націоналістів, котрі були
об’єктом високої міжнародної уваги.
Так от, одного разу «кум» викликав
Мішу і попросив дати йому розписку,
що він, «джерело». ВИНДИШ цього дня
цього року отримав від свого «кума»
продукти харчування на суму в 10
рублів. Міша все написав..., але продукти не отримав. «Кум», якось недобре посміхаючись, пояснив агенту, що
продукти він отримає вже в наступному
місяці. В наступному місяці були продукти тільки на 10 рублів. Не на 20.
Та к с л у ж и л и А Н Д Р О П О В У БРЕЖНЄВУ їхні славні офіцери «невидимого фронту». Так служать і зараз.
Ні, не так. Нахабніше, відвертіше, не
боячись відповідальності. На жаль, так
служать Україні й численні громадські
організації, що переслідують однуєдину мету — особисте збагачення.
Вони знають: ні Міністерство юстиції,

Р
ій
б моральніі
ніі Реєстраційна
служба
особливості проконтролювати не можуть, а про решту майже завжди можна
домовитися.
Розумію, колишні грішники, які
відбули покарання за конкретні,
доведені в суді злочини, також мають
право на вірне служіння батьківщині. У
тому числі - й на створення благородних за заявленою метою громадських
організацій. Зрештою, зовсім недавно
в нас був і сам президент із двома судимостями! Мова, зрозуміло, не про
колишніх грішників, мова про феномен.
Чому це гнильне розкладання нашого новонародженого громадянського
суспільства відбулося так швидко? Хто
винен? Чи було це зумовлено від самого початку їх існування?
Тут, на швидкоруч, не хочу і не буду
детально викладати свій погляд на
феномен. Сподіваюся, хто-небудь
захоче досліджувати цю нашу ганьбу всерйоз, із цифрами й найбільш
одіозними іменами. Сподіваюся,
публікація на сайті «Ракурс» від 6 липня когось справді зацікавила. Жорстко
і однозначно «Ракурс» сказав уголос
невтішне: корупція в Україні існує і в
середовищі громадських організацій!
Хто винен? У першу чергу, - держава.
Багато міністерств і відомств обросли
«ручними» НДО, які отримують гроші
від державної «матки» і за допомогою
цілком простих схем повертають знач-

ну частину суми конкретному начальнику. Але - вже в кишеню, в особисту
начальницьку кишеню. Знаю я парочку
таких, що паразитують на проблемі
НДО і у сфері надання психіатричної
допомоги.
Винні й донори. Приватні та державні.
Зарубіжні донори. Досить легко даючи гроші, вони фактично не контролюють результати роботи НДО. Не
бухгалтерські аспекти результатів, а
реалії, ефективність. Відомі випадки
і конкретної співучасті функціонерів
фондів у корупційній взаємодії з грантоотримувачем, так звані «відкати». Іноді
романтичні уявлення про українські
реалії сприяють порочному вибору
одержувача гранту.
Вітчизняні приватні фонди, які належать українським благодійникам, як
правило, працюють не вельми прозоро, і розчулено підтримують одні й
ті ж невеликі НДО, мало цікавлячись
ефективністю їхньої роботи. Як правило, це закритий клуб, доступ до якого
для «чужинців» обмежений. Багато з цих
фондів позаочі обслуговують зовсім інші
цілі — політичні, щедро допомагаючи
«своїм» у виборчих кампаніях, проплачуючи «свої» соціологічні дослідження,
вуличні «протести», всіляких крикливих
бійців-тітушок і т. д. і т. п.
Організації медичного профілю на
кшталт описаної в «Ракурсі» — нове
слово в гнильному розкладанні на-

і
шого громадянського суспільства.
Тут безсумнівна провина і конкретних
західних донорів з притупленим з часом
від роботи в пострадянському просторі
почуттям огиди. Але найпікантніше
місце для майбутніх дослідників (впевнений, вони прийдуть) — це багаторічна
робота всіляких «антикорупційних»
громадських організацій, що з’їли
мільйони доларів і впевнено влилися
в струнку корупційну систему України.
Відповідно до статті 10 Положення про
вибори до Державної Думи царської
Росії, депутатами не могли бути особи,
що в минулому засуджені за крадіжку
і шахрайство. Терміну давності в цій
забороні не існувало. У нашій глибоко
аморальній державі таких «неподобств»
немає. І президент, і депутати... Що вже
тут пред’являти претензії до громадянського суспільства...
І насамкінець, для контрасту. Мій
табірний друг В. М., який відбув свій
чималий строк за статтею «Антирадянська агітація і пропаганда», народив і виростив сина. Вихований
романтиком-батьком, юнак мріяв вступити до Академії СБУ, Батьківщину захищати. Не взяли, через батька, цілком
реабілітованого батька. Не взяли і в
Академію МВС. Така ось історія. Наша,
українська історія.
Семен ГЛУЗМАН (на світлині),
http://ua.racurs.ua/883-gromadskiorganizacii , 14 липня 2015 року
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У Верховній Раді
створили слідчу комісію
щодо розслідування подій
на Закарпатті
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Чергова перемога в суді

У Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію
щодо розслідування подій у Мукачеві на Закарпатті.
За відповідний проект постанови проголосували 287
народних депутатів при мінімально необхідних 226. «Я
отримав подання від п’яти фракцій щодо утворення
ТСК. Вони всі надали своїх представників», – оголосив спікер Верховної Ради Володимир Гройсман.
До слідчої комісії за поданням фракцій повинні
ввійти: від «Блоку Петра Порошенка» – Микола Паламарчук (голова комісії), Валерій Пацкан, Андрій Антонищак, Сергій Каплін, Іван Мельничук, від «Народного
фронту» – Андрій Тетерук, Антон Геращенко, Валерій
Лунченко, від «Опозиційного блоку» Михайло Папієв,
від «Самопомочі» Тарас Пастух, Павло Костенко, від
«Радикальної партії» Ігор Мосійчук, а від «Батьківщини»
Іван Крулько. Група «Воля народу» запропонувала
Юрія Шаповалова, а група «Відродження» – Дмитра
Святаша. Крім того, Володимир Гройсман доручив
долучити до складу ТСК і позафракційних депутатів,
якщо вони висловлять таке бажання.
Також, за його словами, завтра Верховна Рада
проголосує за створення ТСК щодо злочинів, вчинених на Майдані. 11 липня вдень у Мукачеві виникла перестрілка. За повідомленнями місцевих ЗМІ,
конфлікт виник між «Правим сектором» та людьми
з оточення депутата Верховної Ради Михайла Ланья. Загинули щонайменше двоє осіб, поранених
– близько десяти. За даними силовиків, в області
триває спецоперація «із блокування, роззброєння і
затримання банди, яка здійснила напад на цивільний
об’єкт у Мукачеві».
Генеральна прокуратура створила спільну з СБУ й
МВС слідчо-оперативну групу, що веде розслідування
у кримінальному провадженні, порушеному за статтями про створення злочинної організації і про терористичний акт.
13 липня ввечері СБУ повідомила, що в результаті
спеціальної операції затримала двох представників
«Правого сектору» з тих, хто причетний до подій у
Мукачеві. Раніше,12 липня, народний депутат, член
колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко вже повідомляв, що двоє інших із заблокованих під Мукачевом бійців «Правого сектору» здалися добровільно і склали зброю. Він заявив тоді,
що затримані співпрацюють із силами антитерористичного центру і допомагають вести переговори з
іншими заблокованими 12 членами «Правого сектору». У «Правому секторі» тоді відповіли, що тих двох
його бійців із кульовими пораненнями переправили
до лікарні з метою врятувати їхнє життя, але про здачу
не йшлося.
Радіо «Свобода» 14 липня 2015 року

Апеляційний суд Дніпропетровської області в Кривому
Розі на відкритому судовому засіданні 9 червня цього року
визнав справедливим рішення Тернівського районного
суду міста Кривого Рогу з подання Наталії ГОРОБЕЦЬ до
ПАТ “Північний гірничо-збагачувальний комбінат” про
визнання незаконними заходів дисциплінарного стягнення та їх скасування. Подання підприємства про скасування
цього рішення Тернівського районного суду відхилене, а
саме рішення залишене в силі діючого.
Наймана працівниця оскаржувала дії свого роботодавця ПАТ
“Північний ГЗК” з притягнення її до
відповідальності — оголошенню
догани й позбавленню премії.Покарали Наталію ГОРОБЕЦЬ (як і її
напарницю Наталію КАРАЧОВУ) за
те, що вони, працюючи дозувальницями і контролюючи рух конвеєрної
стрічки, відійшли на п’ять метрів
від конвеєра і зайшли до кімнати
короткочасного відпочинку, щоб
там зігрітися (бо працювали в нічну
зміну під час холодної дощової погоди).
За логікою начальників і юриста
підприємства, п’ятихвилинне перебування дозувальниць у кімнаті
короткочасного відпочинку могло
нашкодити роботі конвеєра. При
цьому відправити жінок під дощем
прибирати лопатами “просипи”,
залишивши конвеєр без нагляду
на 8 годин, вважалося абсолютно
можливим. Так само, як і вимагати
від робітниць ще протягом чотирьох годин написати пояснювальні
записки такого змісту, яке б задовольнило роботодавця.
На судових їзасіданнях інтереси
Наталії ГОРОБЕЦЬ відстоювала
вона сама та її представник, директор ТОВ “ЮК “Твоя правовая защита” Олександр МОТУЗ.
Третьою стороною виступив
технічний інспектор НПГУ гірничометалургійного комплексу України,
представник Криворізької міської
організації НПГУ ВІКТОР ОНУЧКА.
Разом вони й довели абсурдність
звинувачень щодо порушення

дисиципліни і норм охорони праці
з боку працівниці комбінату.
Робіть висновки самі з наступного викладу.
Оскаржуючи в Апеліційному суду
рішення суду першої інстанції, роботодавець через свого представника, провідного юрисконусльта
підприємства, всупереч своїм
же вимогам, наполягав на тому,
що працівник мав знати й виконувати норми охорони праці. Але
- тільки так, як того вимагає начальник! Діюче на ПівнГЗК розпорядження №30 від 31 січня 2013
року встановлює порядок проведення дій з упередження застудних захворювань і визначає право
працівників на зігрівання. І робити
це кожен має самостійно, щоб не
переохолоджуватися. Доречі, на
судових засіданнях з'ясувалось,
що зміст інструкції не доведено до
відома трудового колективу.
Аргументуючи правоту Наталії
ГОРОБЕЦЬ і неправоту роботодавця, Олександр МОТУЗ звернув
увагу колегії судей на те, що робоче
місце дозувальниці ГОРОБЕЦЬ чітко
не визначене. А тому, заходячи до
кімнати відпочинку, розміщену в
п’яти кроках від конвеєру, вона
його не полишила, а значить – не
порушувала дисципліну. Роботодавець же, навпаки, вважає, що
працівник такого права не має. На
судових засіданнях він через свого представника стверджує: для
того, щоб відійти на п'ять метрів від
конвеєра, треба зателефонувати
майстру з мобільного телефону,

Донбас залишається відрізаним
від україномовного продукту...
В українському інформаційному просторі
простежується зменшення наявності продукту
державною мовою. Про це йдеться в моніторингу,
який провів рух добровольців «Простір свободи»
для визначення мовної ситуації в Україні. Говорячи про мову на охопленому конфліктом сході
України, опитані переселенці із Донбасу кажуть:
мовне питання не стало першопричиною подій
на Сході. І хоча ті, хто пристав до лав бойовиків
з угруповань «ДНР» і «ЛНР» – здебільшого
російськомовні, проти України вони воюють аж
ніяк не через мову.
Війна і окупація частини території України –
наслідок того, що понад двадцять років країна
фактично не опиралась русифікації. За словами
співкоординатора руху «Простір свободи» Тараса
ШАМАЙДИ, порівняно з минулими роками, зменшилася частка україномовних газет та журналів.
Крім того, російська мова продовжує домінувати
в національному теле- і радіоефірі. У прайм-таймі
восьми найрейтинговіших телеканалів частка
російської мови в ефірі становить 44%, тоді як
української – 30. «Ці речі стануть можливими і на
інших територіях, якщо ми не будемо проводити
адекватну європейську мовну політику», – каже
Тарас ШАМАЙДА.
Він зауважує: на ставлення до російської пропаганди впливає насамперед мова респондентів.
Однак частина людей перебуває в полоні міфів,
вважаючи, що мова спілкування людини не має
значення для її світогляду. Після революції і з
початком російського вторгнення розгорнулась
справжня агресивна кампанія з мовного питання,
зауважує ШАМАЙДА.
«Загалом російськомовні громадяни набагато більше сприймають і підтримують тези
російської пропаганди, ніж україномовні. Звісно,
на фронті воюють люди, як російськомовні, так
і україномовні, однак, ви ніколи не побачите
україномовного бойовика «ЛНР» чи «ДНР», –
стверджує співкоординатор «Простору свободи».
МОВНИЙ ПОДІЛ РАДШЕ ДЕСТРУКТИВНИЙ
– ПЕРЕСЕЛЕНЦІ
Натомість переселенець з Луганська, журналіст
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Андрій ДІХТЯРЕНКО заперечує твердження,
твердження
що серед бойовиків, які воюють проти України,
зовсім немає україномовних або таких, що
українською володіють, хоча б через своє походження із регіонів, де ця мова переважає.
«Навіть Ігор ПЛОТНИЦЬКИЙ, який є ватажком так
званої «ЛНР», є вихідцем з Чернівецької області, і
ніколи не належав до «русского мира», – зауважує
журналіст.
ДІХТЯРЕНКО каже, що багато людей на сході
України об’єдналися в загони сепаратистів
передусім з фінансових міркувань чи просто
зі зневаги до нової української влади. Можемо
так само згадати нещодавно вбитого ватажка бригади «Привид» Олексія МОЗГОВОГО,
який до цієї війни жив на україномовній півночі
Луганської області та співав українських пісень.
На думку Діхтяренка, за теперішніх обставин
починати знову ділити людей на україномовних
та російськомовних – неправильно. Адже багато жителів Луганської та Донецької областей
підтримали сепаратистські заколоти на самому їх початку якраз через перестороги щодо
«жорсткої українізації».
Політолог, переселенець з Донецька,
Станіслав ФЕДОРУК каже, що російська пропаганда міцно «засіла» на сході України, таким чином витіснивши доступ будь-якого
україномовного продукту до тамтешніх глядачів
і слухачів. «Там, де українські медіа не були
представлені, а внаслідок війни взагалі були
знищені – зрозуміло, що максимальний вплив
має російська пропаганда. Тому що тільки канали російської пропаганди і функціонують…В
який спосіб російськомовні громадяни мають
вірити українським новинам, які в них просто
не транслюються?», – каже ФЕДОРУК. На його
думку, щоб українізувати Донбас, треба запроваджувати там справжню українську освіту,
адже та фікція, яка досі ховалася під виглядом
української освіти, не є інструментом виховання чи навчання.
Іванна ПАВЛЮК,
радіо «Свобода», 14 липня 2015 року

що, доречі, заборонено інструкцією
з охорони праці, і спитати в нього
дозволу. А якщо він його не дасть
або працівниці не вдасться дотелефонуватися, то треба всю ніч залишатися на одному місці...
Тв е р д ж е н н я а д м і н і с т р а ц і ї
про те, що працівниця могла
зігріватися лише з дозволу свого безпосереднього начальника,
не витримує критики. По-перше,
інструкція передбачає для неї
стежити за тим, аби одяг і взуття
були сухими. І навіть більше того,
в документі, який старанно приховували від трудового колективу,
написано, що якраз безпосередній
керівник зобов'язаний щопівгодини
відправляти працівниць на короткочасний відпочинок! Так що ж порушила Наталія ГОРОБЕЦЬ?
Віктор ОНУЧКА справедливо
підкреслив, що інструкція, яка
регламентує норми охорони праці,
- документ, обов'язковий для виконання всіма учасниками трудового
процесу, а не тільки робітниками.
А тому, на його думку, суд першої
інстанції виніс правильне рішення,
для скасовування чи перегляду якого немає підстав.
З цим погодився Апеляційний суд
Дніпропетровської області, залишив у силі рішення Тернівського
районногосуду з позову Наталії ГОРОБЕЦЬ до ПівнГЗК, який, до речі,
зобов'язаний виконати його і зняти
з працівниці незаконно накладене
стягнення та виплатити належну їй
премію.
Вииграш в суді Наталії ГОРОБЕЦЬ, яка є профспілкрвим
активістом і членом Криворізької
міської організації НПГУ, надає сил
і впевненості іі колегам по роботі.
Слідом за її позитивним рішенням
з аналогічним позовом очікує і її напарниця Наталія КАРАЧОВА, справу якої буде розглянуто у тому ж
Тернівському районному суді.
Олег ПАВЛОВ,
редактор газети “Наш век”
(переклад на українську ред.)

«Провалили» українську

У 237 українських школах більше десятка випускників не здали
ЗНО з української мови та літератури Такі результати дослідження,
проведеного Українським центром оцінювання якості освіти. За
словами директора центру Ігоря ЛІКАРЧУКА, добірку вирішили
зробити саме за тестуванням з мови та літератури, оскільки з
цього року воно є обов’язковим для усіх випускників.
Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови необхідне для
вступу у будь-який український виш. Тому учні, які не перейшли пороговий бал, студентами стати не зможуть. Абсолютним лідером з
кількості тих, хто «провалив» ЗНО, стала Дубівська загальноосвітня
школа, що у Тячівському районі Закарпатської області. У ній таких
учнів аж 51 — серед 115 цьогорічних випускників. Якщо розглядати співвідношення кількості студентів, які не здали, до загальної
кількості, то лідирує знову Закарпаття. Найбільш плачевна ситуація
у Гатянській загальноосвітній школі, що у Берегівському районі, де
з 18 учнів здали тест лише троє, у Шаланківській загальноосвітній
школі Виноградівського району, де здати вдалося також трьом
учням із 17 випускників та у Неветленфолівській загальноосвітній
школі Виноградівського району, де не здали українську мову 28
учнів із 33-х.
Шкіл, де найбільше учнів «провалило» ЗНО з української мови на
Закарпатті, аж 92. Також до «трійки лідерів» за кількістю шкіл можна
включити Чернівецьку (37 шкіл) та Рівненську (27) області.
Iгор ЛIКАРЧУК, директор Українського центру оцінювання
якості освіти:
— Насамперед потрібно розібратися, у чому причина таких
результатів. Може, у школі немає вчителя, може, - кваліфікованого
вчителя або навчальний процес взагалі не організовано, як
потрібно. У шкіл є контролюючі органи, керівники, піклувальні ради.
Вони і мають розбиратися та приймати рішення. Ми пропонуємо
результати аналізу. Робити висновки та ставити «діагноз» повинні
люди, від яких це залежить. Поки ми подали результати лише з
української мови та літератури, оскільки у формі ЗНО була проведена відповідна державна підсумкова атестація. Якщо наступного
року нам вдасться провести ДПА у формі ЗНО і з інших предметів,
то таке ж дослідження ми зможемо представити і щодо них. Поки
проаналізована інформація міститься на сайті УЦОЯО, у середині
серпня ми розповсюдимо її у межах звіту за результатами ЗНО.
Але питання у тому, чи всі хочуть цю інформацію аналізувати і
використовувати. Багатьом спокійніше просто не звертати на неї
уваги. Кому ж подобається, коли йому кажуть, що ти свою роботу робиш погано чи незадовільно? До того ж багато вчителів за
старою комуністичною звичкою переконані, що вчитель завжди
правий. Колись доведеться прийти і до того, щоб самокритично
дивитися на власну роботу.
Олена БЕРЕЖНЮК, газета «День», 14 липня 2015 року
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Ті, що не почули, мають піти
Соромно за місто. Бо за величезного промислового потенціалу дороги швидше нагадують сільські,
але ще більше розбиті. А про якість
тротуарів краще й не згадувати. Та
не тільки в цьому, так би мовити,
негаразди. Вони проглядаються й у
всьому іншому. Варто тільки звернути увагу й замислитися над тим, що
відбувається насправді, а як мало б
бути, якщо враховувати потенціал
центру гірничо-металургійного комлексу України і міста, яке поступається
за площею лише самій столиці…
НАВІЩО НАМ ПЛАКАТНО
ПЛАКАТНО-ЕКРАННІ
ЕКРАННІ
СТВОРІННЯ?
Не буду називати їхніх прізвищ, аби
зайвий раз не піарити цих знахабнілих
посадовців. Бо вони, шановні криворіжці,
уже мало не живуть з вами разом у ваших
помешканнях, оскільки місцеві телеканали з дня у день тільки й розповідають
про їхні ніби здобутки. Натомість вам
(крім випадків суто сенсаційного плану) вдається хіба що екран пощупати,
з якого вони «вєщают». А щоб відверто
поспілкуватися, аби якусь нагальну
проблему розв’язати, то це вже майже суцільна фантастика. Дехто ж із
числа дуже високих чинів «місцевого
розливу» уже навіть на заздалегідь
визначені прийоми громадян вирішив
не з’являтися. А тому й доводиться людям шукати плакати із портретами тих
знахабнілих посадовців і спілкуватися з
ними у письмовій формі, тільки – коротко і дуже-дуже стисло.
Але якщо так, то навіщо нам взагалі
ці, так би мовити, плакатно-екранні

створіння? Ви добре запам’ятали тих,
що ото «вєщали», а потім ще й закликали з плакатів і тепер сидять у владних кабінетах, начхавши (якщо не сказати щось гірше) на всі свої обіцянки
щодо розв’язання наших проблем,
криворіжців? Якщо так, то умовно
перекресліть їх у своїй пам’яті чорними жирними лініями. Тим більше, шо
всі вони служили ЯНУКОВИЧУ, котрий
своїми діями привів на українську землю
війну. А значить - мають розділити разом
із ним відповідальність за скоєний злочин, а не знову лізти на місцеві престоли
та на інші «хлібні» місця у владі.
ГОЛОВНЕ – НЕ ПЛАТИТИ, А ЗРУЧНО
ЇХАТИ І ЖИТИ
Останнім часом чи ненайбільше розмов - про тарифи (причому не тільки
щодо сплати за комунальні послуги, а й
про перевезення пасажирів). Зокрема,
- на маршрутках. Як відомо, в Кривому Розі з цього приводу ціла протестна
акція-мітинг відбулася. Бо ж зрозуміло,

Морґан Вільямс: Майбутнє
України – вже в Україні!
Перший в історії українcькоамериканський інвестиційний форум
відкрився у понеділок у Вашингтоні.
Очільники великого та середнього бізнесу у США, які вже присутні в
Україні або зацікавлені почати бізнес,
мають можливість на цьому заході особисто поспілкуватися з представниками українського уряду. Конференцзала Торгової палати США забита.
Здебільшого американські бізнесмени
прийшли послухати програму реформування українського уряду. Промова
прем’єра Арсенія Яценюка кілька разів
обривалась оплесками. Арсеній Яценюк
запевнив американців, що реформи в
Україні відбудуться, незважаючи ні на
війну, ні на державні борги. А для цього, каже він, треба інвестиції. Бажано,
американські.
Ми не просто говоримо, ми робимо,
- переконує інвесторів міністр фінансів
України Наталія Яресько: «Наше бачення, яким чином привабити інвесторів,
це розробити фіскальну та регуляторну політику, яка б приваблювала нових
інвесторів. Вона матиме дві основи -

фінансову стабільність та широкий спектр
реформ», - заявила міністр Яресько.
Більшість компаній, які поклали око
на український ринок, наразі чекають
перших результатів обіцяних Україною
реформ . У наступному році, каже президент Американсько-української бізнесради Морґан Вільямс, багато з інвесторів
можуть інтенсифікувати свою діяльність.
«Майбутнє України – вже в Україні. Всі ці
іноземні бізнеси, вони вже там працюють, але вони мають розширюватись,
почати наймати на роботу людей, почати інвестувати. Як тільки вони почнуть
інвестувати, інші інвестори надійдуть і
це станеться, коли буде стабільність,
коли відбудеться реструктуризація
національного боргу, коли гривня трохи
стабілізується, і буде більше реформ. Ми
сподіваємось, що у наступні півроку варто очікувати великих покращень від уряду
України, тоді інвестори почуватимуться
більш комфортно і почнуть розширюватись», - зазначив Морґан Вільямс.
«Голос Америки»,
13 липня 2015 року

ФУНДАЦІЯ ДОПОМАГАЄ УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ

Росія після загарбання українського
Криму озброїла російських терористівмешканців України, давши їм зброю, щоб
загарбати ще й Донецьку та Луганську
області. Росія постійно посилає танки,
гармати та інше озброєння і вояків і безсоромно бреше світові устами Володимира ПУТІНА та С.ЛАВРОВА, що вони
висилають лише гуманітарну допомогу російськомовному населенню, яке
переслідується українською владою, а в
Україні ніяких російських військ немає.
Де набралося так багато росіян в
Україні, які хочуть другу державну мову?
В 1933 році Москва штучно створеним
голодом виморила понад 10 мільйонів
українців, а на їх місце присилала росіян,
яким дано керівні позиції. В Крим, на
місце виселених в сибірський край татар,
направляли героїв Совєтського Союзу
– росіян, які мали повні груди орденів і
їхали зі своїми родинами на пенсію, як
на курорти.
На підтримку українського війська
та на лікування поранених вояків, що
ставлять опір окупантам, населення
багатьох міст України подає допомо-

гу. Але й українська діаспора не стоїть
осторонь. Фундація імені Івана БАГРЯНОГО, її члени та прихильники також
не стоять осторонь. До цього часу з
Фундації на лікування вояків та на інші
потреби української армії надіслано
близько 30 тисяч доларів. Близько
трьох тисяч доларів ми вислали в
Дніпропетровськ на лікування майора
Дмитра АФАНАСЬЄВА та інших, які були
поранені в боях з російськими терористами. П'’ятнадцять тисяч доларів
надіслано для лікування вояків та на інші
потреби української армії Злученому
Українсько-Американському Допомоговому Комітетові (ЗУАДК) в Філадельфію
та 10 тисяч доларів – до Світового Конгресу Українців. де мають добрі зв’язки
і знають, куди й кому ті гроші передати,
щоб вони були використані за призначенням. Менші суми було вислано для
вояцтва безпосередньо в Україну.
Олексій КОНОВАЛ,
редактор бюлетеня Фундації імені
Івана БАГРЯНОГО, США; число 56те, травень-серпень 2015 року.

що на кожного криворіжця усе більшає
тиск як на вільного громадянина України:
“Плати, плати й плати!..” Однак при цьому про якість перевезень і про дороги,
на яких вони відбуваються, чомусь мову
не заводять. Тому й виходить, що “верхи” декларують про необхідність “жити
по-новому”, а “низи” змушені діяти “посовєтські”: “жити, щоб працювати”, а
не навпаки.
Але ж коли орієнтуватися на
європейські мірки, керуватися ринковими механізмами і в центр питань
розвитку суспільства поставити права
людини, то принцип має бути іншим:
“працювати краще, щоб краще жити”. А
для цього влада має почути, чого від неї
вимагають люди-трудівники, на податки
яких ця влада існує, а не відвертатися
від народу, як це робиться в Кривому
Розі. Зокрема, самі авто мають бути
надійними в керуванні й зручними для
пасажирів (і стоячих у салоні взагалі
не повинно бути), а дорожнє полотно
має бути рівним і безпечним для їзди.
Та наша влада чомусь на такі речі не
звертає уваги. Бо вона не дбає про те,
щоб нам зручно жилося. Причому — не
тільки під час поїздок, а й тоді, коли ми
вдома. Захочуть — вимкнуть світло в
якійсь частині міста без попередження,
або — воду (я вже не кажу про гарячу в
літній період). Та при цьому вимагають:
плати!
ГОВОРИМО ПРО ЄВРОПУ, А
ОРІЄНТУЄМОСЬ НА АСФАЛЬТ
Про Європу і європейські цінності
сьогодні, мабуть, тільки вже останнє ледащо з числа представників місцевої влади не говорить. Однак виходить, що то —

для “вєщанія” з екранів та для плакатів. А
для нас із вами, шановні криворіжці, - сувора реальність зіпсованих доріг, високі
ціни геть на все та марні сподівання на
прогресивні зміни у найближчому майбутньому.
Тим часом у Європі вже приблизно 30
відсотків доріг мають бетонне покриття,
а в Україні — лише півтора. Причому експерти вважають, що цементобетонне
покриття міцніше, ніж асфальтобетонне. До того ж, його використання більш
вигідно для бюджету і вирішує проблему імпортозаміщення.А ще, як відомо,
стан асфальту відчутно залежить від
температурних коливань, та й життєвий
цикл цементобетонних доріг в 2-3 рази
довший, ніж у асфальтобетонних. І ця
інформація — з відкритих джерел. Але
вона, швидше за все, не потрібна тим
чиновникам, які не хочуть нам служити.
І це лише один малесенький приклад,
на що ми мали б орієнтуватися, про що
говорять, а як насправді діють. Повірте,
що так само — і у всьому іншому. Бо
нас обрані владці просто не хочуть чути.
Можливо, - тому, що вони служили ЯНУКОВИЧУ, діями якого була зруйнована
вся проукраїнська владна вертикаль, а
потім — розв'язана війна проти України?
Мені здається, що над цим та над всіма
іншими запитаннями нам треба замислюватися, аби знаходити – правильні
відповіді. Треба думати, а не залишатися
зазомбованими покірними виконавцями. І – обирати у владу тих, які чують нас
і працюють у наших інтересах.
Андрій НЕМЧЕНКО, житель
мікрорайону “5-й Зарічний”
(на світлині)

Антін Луцьків: “Ні, не про
“велич” потрібно тепер
говорити росіянам”

СТАЛІНОВЕ вихваляння росіян перед іншими народами дало велике
відживлення для великодержавницьких націоналістичних кіл російського
імперіалізму як в СССР, так і поза його
кордонами. Останні 35 років російських
націоналістів нічому іншому не навчили, і вони ще настирливіше домагаються лише одного — берегти і зміцнювати
неподільну велику Російську імперію.
Ще так недавно ми були свідками
широкого імперського еміграційного
руху серед росіян за повернення до
СССР в колах російської еміграції з
1917-1920 pp., особливо в Европі. І
хоч цей рух за безпосередню творчу
участь в будівництві змодернізованої
Російської імперії зустрів законний
спротив з боку західно-европейських
урядів і примушений тепер іти на спад,
та відгук цього продовжується й тепер
в непослабленій активності імперських
журналістичних кіл, а все це разом
показує, що розрахунок кремлівського
«вождя» не був помилковим і дає
відповідні наслідки.
Досконалим зразком завершення політичних шукань представників
такої російської еміграції був широко відомий в СССР письменник
О. ТОЛСТОЙ, котрий на початку захоплення комуністами влади в Росії
втік на еміграцію, а потім, коли звідти
побачив, що імперія не розвалилась, а, навпаки, ще успішніше далі
розширюється та міцніє, хоч і не під
трикольоровим прапором царської
династії РОМАНОВИХ, а під червоним ленінським, після п'ятирічного
перебування за межами СССР (19181923 pp.) повернувся назад і всі свої
сили та літературні здібності віддав
на зміцнення імперії, пишучи роман
про «славну» діяльність тиранів на московському престолі як в минулому,
так і тепер: повість про Івана ГРОЗНОГО, роман «ПЕТРО І.», роман «Хліб»
про СТАЛІНА і тому подібне. В особі О.
ТОЛСТОГО найбільш типово виявилась
сучасна панівна тенденція в розвитку
імперської інтелігенції, представників
російського імперіалізму, творців сучасного офіційного кремлівського
світогляду, і вся та легкість, з якою весь
час відбуваються різноманітні політичні

поєднання на ґрунті російського
імперіалістичного світогляду всіх
захисників Російської імперії, починаючи від найзапекліших комуністів
і кінчаючи рештками дворянства на
еміграції.
Ні, не про «велич» потрібно тепер
говорити росіянам, не про «славу» сучасного їхнього життя, а про жалюгідне
животіння. І поки там замість вільної людини буде перебувати «совєтська проста людина», а вільне від комуністичної
системи деспотизму виховання молоді
і народу буде заборонене та будь- які
прояви незалежної людської думки й
почуття за урядовими розпорядженнями невпинно спотворюватись, за таких
умов росіяни будуть і надалі лишатись
великою загрозою вільним людям та
їх демократичній державності. Лише
той може бути тепер дійсним другом
росіянам, хто допоможе їм збагнути весь розмір їхньої відсталості і
допоможе їхнім прозрілим людям
стати на принципах послідовного демократизму, стати до боротьби проти комуністичних тиранів, жорстоких
і поки що єдиних власників їхньої душі
і тіла.
Лише тоді, коли росіяни позбавляться імперіалістичного світогляду та його
пережитків та сповняться любов'ю до
волі й бажанням до свого визволення,
а разом з тим і до звільнення погноблених ними багаточисельних інших
народів, тільки тоді вони матимуть
підставу на належне визнання і повне
співчуття від прогресивних народів
світу. Бо не може бути вільним і поважаним іншими народами той народ, який на крові й сльозах інших,
погноблених ним народів будує свій
добробут.
Антін ЛУЦЬКІВ, член Наукового товариства імені Тараса ШЕВЧЕНКА в Америці; зі статті Антона
ЛУЦЬКІВА «Тиранія і Росія», яка була
опублікована в газеті української
діаспори в Америці «Свобода»; розміщена в проекті газети
«День» «Україна Incognita » Історія
і «Я» «Спадкоємність московської
тиранії: аргументи 1952 року»

4

ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

№ 13 (214), липень 2015

МАРКЕВИЧ - у ТОП-50 тренерів світу
Футбольний журнал FourFourTwo склав список 50 кращих
тренерів світу, куди потрапили і представники українського
чемпіонату.
Поки що видання опублікувало місця з 50-го по 31-тобто
саме тут осіли наставник «Дніпра» Мирон МАРКЕВИЧ, який
зайняв 38 місце, і тренер «Динамо» Сергій РЕБРОВ, який осів
на 33 позиції.
Нагадаємо, після приходу РЕБРОВА в «Динамо» команда
двічі виграла Кубок і повернула в Київ чемпіонські медалі. А
Мирон МАРКЕВИЧ зумів вивести «Дніпро» в історичний фінал
Ліги Європи.
При цьому за 5-бальною системою дніпропетровський
тренер має оцінки «4» за вміння використовувати потенціал
гравців та вдалі заміни. Щодо видовищності гри команди та
трансферної активності оцінки не такі оптимістичні.
Іван МУРАХА, сайт «Дніпроград»,
14 липня 2015 року

КАЛЕНДАР НА ЛИПЕНЬ

«Історія України: події та особистості»

Щоб сліпі не поступалися зрячим...
Нещодавно в Кривому Розі
на базі центральної міської
бібліотеки для дорослих
відбувся незвичний семінар.
Бо на ньому в центрі уваги були
проблеми незрячих людей, а
до організації всього проекту
в цілому, в рамках якого проходив цей семінар, долучилася
Швеція, одна з набільш благополучних за рівнем життя країн
Європи. Та й сама назва його
була не дуже звичною як для
непідготовленого учасника:
«Сучасні інформаційні системи
для українських користувачів з
вадами зору: перша українська
дейзі-бібліотека». Як виявилося згодом, основний зміст
крився у словосполученні
«українська дейзі-книга».
«DAISU» («дейзі») - це словоскорочення наступного
поняття (англійською): Digital
Accessible Information System,
яке в перекладі на українську
означає «цифрові доступні
інформаційні системи». Тобто, по-іншому, це спеціальний
формат аудіокниг, таких книг,
де текст сприймається не зором, а звучить, і тому люди
незрячі мають можливість
слухати і повністю його
сприймати. Та ще при цьому
дейзі-книга відрізняється від
типової аудіокниги тим, що
має високий ступінь стискання інформації. Уявіть собі:
лише на одному диску CD
вміщується до 90-та годин записаного голосом тексту. До
того ж, інформація розміщена
(певним чином структурована) так, що незрячим людям
дуже зручно користуватися
аудіокнигою і за лічені секунди
знаходити потрібний розділ,
параграф чи сторінку. І щодо
цього люди, які добре бачать,
не мають тепер над сліпими
жодних переваг.
А завітали до Кривого
Рогу з метою проведення того семінару троє гостей зі Львова: керівник ресурсного центру освітніх
інформаційних технологій для
осіб з особливими потребами
Національного університету
«Львівська політехніка» Оксана ПОТИМКО і два інженери
цього центру: Марта СИДОРЯК
і Петро ХІМКА. Якраз Оксана
ПОТИМКО, яка одночасно є
ще й виконавчим директором
Львівського обласного осередку Української спілки інвалідів,
і розповідала присутнім на
семінарі учасникам про всі
новації стосовно дейзі-книги і

організації на її базі української
дейзі-біблотеки.
Як розповіла пані Оксана,
станом на сьогодні в Україні
вже є близько 1300 дейзікнижок, на створення яких
було витрачено приблизно 8-9
місяців, і двадцять інвалідів
зору з різних куточків України
(від ІваноФранківська до Харкова) працюють і зараз над
створенням першої української
дейзі-бібліотеки.
В ході самого науковопрактичного семінару
присутні на ньому представники криворізького відділення
Українського товариства
сліпих, педагоги, бібліотекарі та
представники інших професій
дізналися багато цікавого й
досі навіть неочікуваного для
себе. Так, виявилося, наприклад, що дейзі-книгу можна читати, використовуючи для цього спеціальний дейзі-плеєр,
однак він надто дорогий, аби
пересічний українець зміг його
придбати. Але з цією метою
можна також використати і
комп’ютери зі спеціальними
програмами, які львів’яни
нам привезли, а ще - мобільні
телефони-андроїди, на яких
теж встановлюється безкоштовна дейзі-програма. А щодо
того, аби для людей з вадами
зору були доступними також
і дейзі-плеєри, автори цього
українсько-шведського проекту звернулися до Міністерства
соціальної політики України
й виписали дуже грунтовну
пропозицію щодо внесення
змін до постанови Кабінету
міністрів України №321 від
2013 року. Це та постанова, яка
передбачає забезпечення людей із особливими потребами
засобами реабілітації. Так от,
пані Оксана ПОТИМКО разом
зі своїми колегами запропонували розширити цей перелік,
включивши до нього також і
дейзі-плеєр. А сам українськошведський проект уже в грудні
цього року має бути повністю
виконаним і завершеним.
Інженер-комп’ютерщик Петро ХІМКА нині працює над
тим, щоб уже на початку наступного року наші дейзі-книги
були виставлені на одному з
інтернет-ресурсів і стали доступними для широкого загалу
користувачів. Як повідомила
Оксана ПОТИМКО, все замислене буде реалізовано,
бо ідею створення української
дейзі-бібліотеки підтримали
і Мінстерство культури, і
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Міністерство освіти та науки України, а центр освітніх
інформаційних технологій для
осіб з особливими потребами
Національного університету
«Львівська політехніка» активно діє, щоб цей українськошведський проект успішно
здійснити.
А поки що Україна в питанні
організації дейзі-бібліотек пасе
задніх і значно відстала від передових, розвинутих країн. Наприклад, ті ж колеги в Швеції
кожного року роблять від трьох
до шести тисяч книжок у цьому
форматі, а щодня кожний незрячий користувач у тій країні
отримує 80 газет і журналів у
дейзі-форматі. А в Україні ми
маємо доступ лише до трьох
газет і журналів, та й то доходять вони до користувачів
з великим запізненням. Причина ж такого відставання – в
тому, зокрема, як зазначила
Оксана ПОТИМКО, що у тій же
Швеції є дуже якісні синтезатори мови, а в Україні поки що
немає якісного синтезатора
української мови, а тому доводиться виробляти їх за допомогою начитування текстів,
а не синтезувати цілу книгу з
«вордівського» (просто набраного на комп’ютері) тексту. А
був би, то зробили б (Оксана
ПОТИМКО впевнена в цьому)
уже кілька тисяч дейзі-книжок.
Та справи кепські ще й через
те, що до минулого року в
Україні взагалі не було жодної
дейзі-книжки.
Команда ресурсного центру інформаційних технологій
зі Львова також підкреслила
поганий стан справ стосовно навчання незрячих і слабкозорих людей в Україні, де
на всі області працює лише
шість спеціалізованих шкілінтернатів для якісного навчання. Крім того, уже більше
десятиліття держава проголосила курс на так звану
інклюзивну освіту (це коли
діти з особливми потребами мають можливість навчатися у звичайній школі), але
в реальності виходить, що
у звичайній школі й досі достеменно точно не знають,
що робити з тими дітьми, які
або повністю не бачать, або
повністю не чують.
Олена МАКОВІЙ.
На світлинах: зліва направо Марта СИДОРЯК, Петро
ХІМКА і Оксана ПОТИМКО.
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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 – 1940 р. - Криворізький міжрайонний бібліотечний колектор став структурним підрозділом обласного.
1 – 1940 р. – шахти басейну перейшли на 8-годинний робьочий день і безперервний робочий тиждень.
3 – 1940 р. – відбувся перший випускний вечір літературномовного факультету педінституту (23 особи) та фізикоматематичного (6 осіб).
4 – 1940 р. – криворізькі металурги включилися у Всесоюзне
змагання доменщиків і сталеварів.
6 – 1965 р. – на житловому масиві Північного ГЗК почав
роботу широкоекранний кінотеатр «Восход» із залом на 830
глядачів.
11 – 1930 р. – окружний виконком прийняв рішення про передачу приміщення Держбанку під краєзнавчий музей.
11 – 1965 р. – на новоствореній базі відпочинку – ставку в
Червоній балці (Соцмісто) – відкрито кафе на воді «Поплавок».
13 – 1990 р. – у Кривому Розі відбувся перший аукціон. У
торгах брали участь 47 осіб.
17 – 1965 р. – на вулиці Лермонтова відкрився магазин
«Дитячий світ».
17 – 1970 р. – відкрився Криворізький державний цирк.
18 – 1795 р. – в селі Андріївці Широківського району закладена Успенська церква (закінчена в 1800 р.).
18 – 1925 р. – на руднику імені Леніна в урочистій обстановці
відкрився нічний профілакторій на 10 ліжок.
21 – 1940 р. – в парку імені газети «Правда» відкрито водну
станцію.
21-25 – 1905 р. – на станції «Довгінцеве» відбувся страйк
солідарності робітників і службовців залізничного депо з моряками панцерника «Потьомкін». Припинено рух поїздів.
22 – 1940 р. – до Кривого Рогу прибув Герой Радянського
Союзу, старший помічник капітана криголама «Георгій Сєдов»
А.Г. Єфимов, який протягом кількох днів читав лекції для
робітників рудників.
22 – 1955 р. – збагачувальна фабрика Південного ГЗК видала перші 50 тонн концентрату залізної руди з вмістом заліза
58%.
25 – 1925 р. – повідомлено про встановлення пішохідного
поштового зв’язку між селами Криворізького району.
29 – 2010 р. – у Кривому Розі з’явилося унікальне підприємство
«Юність» з виробництва оцинкованого прокату.
Липень-жовтень 1905 р. – страйки на рудниках Криворіжжя,
в яких взяло участь до 10 тисяч осіб.
Липень 1860 р. – у Кривому Розі відкрито православний
молитовний будинок.
Липень 1960 р. – випущено першу радянську марку, присвячену Криворіжжю. На ній зображено Новокриворізький ГЗК
(перша німецька марка випущена в 1942 р.).
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