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У КРИВОРІЗЬКОМУ ПРАВОЗАХИСНОМУ
1. Недоліки в роботі Софіївської виправної колонії
16-го березня 2015 року на запрошення прокуратури
Софіївського району Дніпропетровської області у комісійній
перевірці дотримання керівництвом Софіївської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України в
Дніпропетровській області № 45 законодавства України «Про
працю» взяв участь голова громадської організації «Криворізьке
міське правозахисне товариство» Микола КОРОБКО.
Комісією встановлені факти неналежного і формального ведення документації щодо проведення виробничих інструктажів
та дозволів на допуски до проведення робіт. Столярний цех
працює лише для внутрішніх потреб, швейне виробництво працює зі значними перебоями лише з використанням
давальницької сировини. На теперішній час до роботи залучаються не більше 20 осіб. З’ясована фактична відсутність
бюджетного фінансування для підтримки виробничої діяльності
установи.

2. Документальне кіно і пропаганда
З 20-го по 27 березня у Будинку кіно (м. Київ) відбувається
перегляд фільмів 12-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. У фестивалі беруть
участь всесвітньо відомі режисери, сценаристи, правозахисники. Як заявляють організатори фестивалю, «Головна тема
цьогорічного фестивалю – “Пропаганда”. Пропаганди неможливо уникнути, її не можна знищити. Вона існує століттями й, очевидно, дедалі набуватиме більшого значення в нашому житті.
Тому важливо правильно на неї реагувати, вміти її аналізувати,
знати, як їй протистояти та як використовувати її заради просування базових цінностей демократії: прав людини, свободи та
справедливості. Цього року увага всіх українців прикута до війни
на Сході, яку називають гібридною, бо розв’язана вона задовго
до пострілів – у першу чергу, зброєю медіа, зброєю пропаганди.
У графічному образі ми поєднали два символи цієї війни: ми
зобразили танк, із дула якого виривається промінь світла, як із
кінопроектора. Бо знаємо, що кіно може бути зброєю зі значно
більшою силою, ніж танк. Бо ця зброя має справу з контентом
– тим, що мотивує людей і рухає ними. Із тим, що в людей у
головах та в їхніх серцях, що змушує ненавидіти або любити,
творити або руйнувати. Ми віримо, що чесне документальне
кіно здатне захистити від зброї пропаганди. Про ці речі – пропаганду і силу мистецтва – ми будемо говорити на фестивалі
2015 року».
У перегляді фільмів фестивалю і відборі фільмів для показу їх
в нашому місті в рамках Мандрівного фестивалю 2015 року від
ГО «КМПЗТ» бере участь Олександр ЧИЖИКОВ.

Через російську
агресію Україна
втратила четверту
частину економіки, –
Яценюк
Через агресію Росії на Донбасі
Україна втратила четверту частину
економіки, заявив прем'єр-міністр
Арсеній Яценюк на селекторній
нараді з питань бюджетної
децентралізації у вівторок, 24 березня. За словами прем'єра, через розв'язану Росією військову
агресію закриті сотні підприємств.
Україна, незважаючи на це, зібрала
податків більше, ніж торік, жодної
затримки по соціальних виплатах
не було, запевнив Яценюк, слова якого наводить «ІнтерфаксУкраїна».
Як зазначив прем'єр, завдяки
поновленню фінансування з боку
Міжнародного валютного фонду
Україна зможе вирішити питання
обслуговування зовнішнього боргу, тоді як доходи держбюджету
будуть направлені на фінансування
оборони і соціальних виплат. Яценюк також наголосив, що голови
держобладміністрацій зобов'язані
оприлюднювати інформацію
про те, на які цілі витрачаються
державні кошти: «Щоб люди бачили, на що пішли гроші… Прозорість
використання грошей - вимога
сьогодення». Він також повідомив,
що уряд спільно з Міністерством
охорони здоров'я вивчає питання створення моделі компенсації
вартості лікарських препаратів.
При цьому прем'єр доручив головам облдержадміністрацій
розробити такі самі програми на
місцевому рівні.
www.zaxid.net,
24 березня 2015 року

В ОБОРОНІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Фундація ім. Івана БАГРЯНОГО допомогла видати 6000
примірників невеликої книги під назвою «Мововбивство і не
тільки» Ігоря ГРИМАЛЮКА з Тернополя для того, щоб показати українцям, як нищилась українська мова російськими
поневолювачами. Русифікація не була самочинним процесом, а наслідком цілеспрямованої політики всіх російських
режимів.
Подані у книзі факти базуються на наукових дослідженнях
вчених мовознавців, істориків
та енциклопедій, інтернету і
преси. Ця книга, яку буде розповсюджувати «Просвіта» по
всій Україні, розрахована насамперед на зрусифікованих
українців, які не знають реальних причин втрати ними рідної
мови, та українців. які розмовляють суржиком. Вона буде також корисною тим громадянам
України, які люблять, цінують
і борються за відродження
і утвердження прекрасної,
багатої української мови.
Українська мова своїм корінням
сягає у Трипільську культуру і є
однією з найдавніших мов у світі.
Вона, за визначенням вченихлінгвістів, належить до числа
найкращих мов в Європі, якщо
брати до уваги милозвучність,
співучість та необмежений лексичний потенціал.
Українську мову протягом багатьох століть намагалися знищити поневолювачі України, а
особливо українські уряди.

Росіяни прикладали всі старання, щоб замінити її російською,
яка на десятки століть є молодшою від української. В книзі
розповідається про підступні
і насильницькі методи, якими
нищилася українська мова і
українська нація. І українці,
понівечені, залякані геноцидом, голодом, теророром,
розстрілами та засланнями, рятуючи своє життя й життя рідних,
зрікалися материнської мови й
починали говорити російською
мовою, мовою загарбників.
Дехто в Україні, можливо,
буде обурюватися, чому автор вживає слова «Московія»,
«московіт». «москаль». Ці слова - не образливі. Це наукові
терміни, якими називали
північно-східні від України
землі народів, що об’єдналися
у Московське князівство. Назва «москаль» не є образливою
для росіян, вона є такою, як
для українців «русин». Слово
«москаль» походить від назви народу, який жив у басейні
ріки Москва. Цих людей колись

називали москалі. В цьому
слові один приголосний звук
«в» редукувався і залишилась
донині назва «москаль». Автор
книги І. ГРИМАЛЮК за освітою
біохімік, учитель, автор кількох
підручників з хімії. Але одне з
його захоплень – мова. Ще в студентських роках він цікавивися
слов’янськими мовами і народами і збирав друковані
матеріали про їх виникнення та
розвиток. А взявся до написання цієї книги через особливий
цинізм та брутальність доморощених перевертнів, манкуртів
типу колісніченків, табачників
та «п’ятої колони», які ще й
далі засідають у Верховній
Раді України і говорять чужою
мовою, мовою поневолювача
України.
Чому не зробити так, як і в
інших державах: якщо ти не
знаєш державної мови, то не
можеш бути вибраний до уряду
й не можеш бути громадянином
даної держави?
Олексій КОНОВАЛ,
голова Фундації імені
Івана БАГРЯНОГО, часопис
«Свобода» (США), число 6, 6
лютого 2015 року;
джерело –
«Вісті Фундації імені Івана
БАГРЯНОГО»,
лютий 2015 року ч. 173.

Кривий Ріг –
ЗОНА НЕБЕЗПЕКИ,
де безконтрольно
правлять імітатори
Реалії Кривого Рогу як
українського міста з орієнтацією
на європейські цінності, міста,
де вже повинні б панувати демократія і свобода слова, сьогодні мають для цього
дуже хитку і ненадійну основу.
А тому ординські, тоталітарні
принципи управління з нашого радянського минулого
(тільки – з поправкою на «порядки» сьогочасної путінської
Росії) можуть знову стати у нас
панівними. Небезпека такої
«червоно»-ординської реакції
на Революцію гідності криється
в лукавій, нещирій політиці
місцевої влади криворізьких
імітаторів, яка насправді закрита від суспільства. Тим
більше, що все це відбувається
під час агресії з боку Росії,
яка воює проти України і все
нарощує і нарощує свою
воєнну присутність у сусідній з
Дніпропетровською області.
1.»КАК БЫ» вшанування
пам’яті та сумні реалії
Кілька разів на рік на проспекті
Карла МАРКСА, що в старому
центрі міста, владці створюють
із людей коридор охорони, яким
від театру імені Тараса ШЕВЧЕНКА до пам’ятника Кобзареві
вони прямують із квітами начебто задля його вшанування. Але
фальш такого «вшанування» і
показушність всього ритуалу
в цілому легко прочитується,
коли хоча б звернути увагу на
те, що репертуар цього театру
драми та музичної комедії з
місяця в місяць подається державною мовою агресора, який
розв’язав проти України війну,
а не тією, якою були написані
поеми «Сон» і «Кавказ», за які
імператор тодішньої Росії звелів
заарештувати геніального
українського поета і прирік
його на багатолітні муки солдатчини в пустелі із забороною
малювати й писати вірші. Та й
не тільки в цьому прочитується
маніпулятивна та імітаційна під
начебто «все українське» суть
політики місцевих владців.
Адже той же таки вище названий проспект усе більше
й більше «відвойовується» у
криворіжців різного роду банками й іншими приватними

структурами, де у авторитеті
гроші і тільки гроші. І особливо показовим і прикметним
у цьому відношенні є, наприклад, те, що майже поряд із
пам’ятником Кобзареві знаходиться приміщення із недвозначним написом «Сбербанк
Росії» (на світлині).
І що з того, що замість
скинутої нещодавно фігури «вождя світового пролетаріату» перед самим початком проспекту на п’єдесталі тепер стоїть
хрест із позолотою? Всім же
відомо, «вождь» єпархії якого
патріархату вхожий у місцеві
провладні кабінети і церкву якого патріархату з року в
рік, так би мовити, рекламує у
своїх передачах місцева провладна «Рудана». І чомусь саме
цій церкві було віддано частину колишнього кінотеатру
імені ЛЕНІНА, аби прибудувати новеньке приміщення
для здійснення молебнів та
обрядів. Однак при всьому
цьому і напис на фронтоні колишнього кінотеатру імені «вождя світового пролетаріату»
залишився, і мелодія з відомої
пісні «…и ЛЕНИН – всегда молодой, и юный Октябрь впереди» лунає частіше, ніж щохвилини», а по мізках перехожих
дуже гучно і виразно все б’ють
і б’ють цілі фрази: «перехід
через вулицю ЛЕНІНА дозволено!», «перехід через вулицю ЛЕНІНА завершується!» і
«перехід через вулицю ЛЕНІНА
забороняється!». І це набагатонабагато впливовіше, ніж отой
пам’ятник, який стояв на площі,
де зараз хрест виграє на сонці
позолотою.
То реально чию ж пам’ять
з волі місцевої влади ми
вшановуємо і рекламуємо?
Кому служимо?
2. «КАК БЫ» патріотизм у
інформаційному просторі
Можна багато про що писати
щодо реальних позицій місцевих
ЗМІ, які піарять місцеву ж владу у всіх її різновидах (і про це
був далеко не один матеріал
на сторінках газети «Промінь
Просвіти»), але деякі речі в
(Закінчення на 2 стор.)
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Передчуття війни
компроматів
в Україні:
російський досвід
Після нічного скандалу в офісі «Укртранснафти» президент Петро ПОРОШЕНКО заявив про необхідність виконувати рішення її наглядової ради, а Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ
поінформував про знаходження компромісу з главою держави і прем’єр-міністром. Зрозуміло, що на цьому історія з
державною компанією не закінчиться. У КОЛОМОЙСЬКОГО
все ще залишається значний пакет акцій «Укртранснафти»,
який дозволить йому контролювати дії нового менеджменту.
Так що нові корупційні скандали вже через недовгий час нам
забезпечені – при цьому їх фігурантами обов’язково стануть чиновники, які ініціювали відхід з компанії близького до
керівника Дніпропетровської ОДА менеджменту.
Добре пам’ятаю схожу історію в Росії. Вона сталася в період,
дуже схожий на український – коли олігархи були гарантами
стабільності, а при владі перебував відносно реформаторський уряд. У 1997 році війна розгорнулася навколо «ласого
шматочка» – компанії «Связьинвест». Придбати цю компанію
збирався Володимир ГУСИНСЬКИЙ, а його головним конкурентом був інший олігарх – Володимир ПОТАНІН. Борис
БЕРЕЗОВСЬКИЙ, який тоді намагався бути посередником
між колегами, домовився з представниками влади про те,
що «Связьинвест» відійде ГУСИНСЬКОМУ. Але ПОТАНІН виграв аукціон – абсолютно несподівано для ГУСИНСЬКОГО і
БЕРЕЗОВСЬКОГО. У цьому успіху конкурента ГУСИНСЬКИЙ
угледів зацікавленість урядової команди. А БЕРЕЗОВСЬКИЙ
був обурений обманом. Помстилися олігархи оригінально. У
ЗМІ з’явилася інформація про величезні гонорари, отримані
міністрами за написання книги «Історія приватизації в Росії».
Команда Анатолія ЧУБАЙСА була розгромлена – до речі, тоді
припинилася політична кар’єра голови Держкоммайна Альфреда КОХА, зараз популярного блогера. Сам ЧУБАЙС вистояв, але впливу практично позбувся. За кілька місяців він пішов
у відставку разом з усім кабінетом Віктора ЧЕРНОМИРДІНА і
більше у владу вже не повертався.
«Справа письменників» призвела до фактичного переформатування російської влади і ліквідації її реформаторського
крила. Вона створила можливості для реставрації – уже через
півроку після відходу ЧУБАЙСА прем’єром Росії став Євген
ПРИМАКОВ, а там – і до ПУТІНА рукою подати. Олігархи остаточно відмовилися від відповідальності за країну, перетворились у ворогуючих між собою споживачів ресурсів. Наслідки
тієї давньої історії ми спостерігаємо зараз в Україні. І при
цьому готуємо ґрунт для того, щоб історія повторилася вже
на українських теренах.
У КОЛОМОЙСЬКОГО – як і в його опонентів – є свій телеканал, пропагандистські ресурси, депутати, здатність займатися
розслідуваннями і публікацією компромату. Його опоненти теж відрізняються схожими можливостями. За великим
рахунком, ми на порозі самовбивчої війни компроматів – і
залишається тільки сподіватися, що до реставрації минулого
вона не приведе.
Віталій ПОРТНИКОВ,
журналіст і політичний коментатор,
оглядач Радіо Свобода, 21 березня 2015 року.
ДОВІДКА:
Віталій ПОРТНИКОВ співпрацює з Радіо Свобода з 1991
року. Редактор і ведучий програм російської редакції
Радіо Свобода «Час гостей» і «Час преси». Народився в
1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ.
Працював оглядачем «Незалежної газети», колумністом
низки російських газет та інтернет-видань. Активно
співпрацює з російськими, українськими, польськими,
білоруськими та балтійськими ЗМІ. Спеціалізується на
висвітленні проблем пострадянського простору, відносин
Росії з країнами СНД, Центральної та Східної Європи.
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КОРБАН: Ми не оголошували віче
й не збираємося відділятися
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
не збиралася й не збирається
відділятися від України й буде
робити все для зміцнення країни.
Про це заявив заступник голови Дніпропетровської обласної
держадміністрації Геннадій КОРБАН “ЛІГАБізнесІнформ”. “Народне віче у Дніпропетровську
– це не наша ініціатива. Це
була ініціатива громадських
організацій. Ми навіть оголошень жодних не вивішували”, сказав він. “І ми не збираємося
відділятися від України. Ми
українці. Наша основна власність
– наші доми. Ми готові віддати
всі свої активи заради збереження країни. І я кажу це цілком
серйозно”, - запевнив КОРБАН.
Він наголосив, що область не
збирається “вивішувати якісь
фейкові прапори”. “Але ми
прагнемо одного – виконання
обіцянок. Ми хочемо бачити процес децентралізації. Нам установили платежі 2,9 мільйона гривень на день у казну. Ми даємо

150 мільйонів гривень”, - заявив
КОРБАН. Він також зазначив, що
команда губернатора Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО продовжує за
власні гроші оплачувати потреби
армії, у тому числі - Збройних
сил України. “Ми це робимо як
меценати. Ми допомагаємо ЗСУ
через Фонд оборони країни. Ми
купуємо каски, бронежилети,
тепловізори, купуємо зв’язок.
Але ми втомилися від брехні”, сказав він.
Як відомо, напередодні на пресконференції у Дніпропетровську
народний депутат Андрій ДЕНИСЕНКО заявив, що у середу, 25
березня, у місті пройде народне
віче. Він звинуватив президента
в невиконанні обіцянок. Разом
із ним на прес-конференції
претензії до влади висловив і
заступник губернатора Геннадій
КОРБАН. Цьому передувала низка скандальних подій, пов’язаних
із командою КОЛОМОЙСЬКОГО.
Так, через зміну керівництва

“Укртранснафти”, лояльного до
КОЛОМОЙСЬКОГО, губернатор приїхав “розбиратися” на
держпідприємство, де поводився дуже грубо з журналістами, за
що отримав догану від президента після осуду громадськості.
Після цього наприкінці минулого
тижня КОЛОМОЙСЬКИЙ приїхав
в “Укрнафту” з озброєними
людьми – нібито попередити рейдерське захоплення
компанії, у якій його структури
мають частку 50% + 1 акція. А в
понеділок, 23 березня, голова
СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
заявив, що СБУ перевіряє високопоставлених чиновників
Дніпропетровської ОДА на
причетність до фінансування
банди, пов’язаної з перевезенням контрабанди через лінію
розмежування зони АТО, викраденням людей і вбивством
співробітника СБУ у Волновасі.
«Українська правда»,
24 березня 2015 року

ТИМОШЕНКО закликає конфіскувати російську
держвласність, що знаходиться на території України
Розміщену в Україні російську державну
власність, а також активи найближчого оточення
Володимира ПУТІНА слід експропріювати. Таким чином можна буде компенсувати величезні
матеріальні втрати від анексії Криму та бойових
дій на сході України. Про це 21 березня 2015 року
в ефірі програми «Дороги свободы» Віталія ПОРТНИКОВА на хвилях російської служби «Радіо Свобода» заявила лідер парламентської фракції партії
«Батьківщина», колишній прем'єр-міністр України
Юлія ТИМОШЕНКО.
«Україна має запровадити санкції проти Росії. Це
просто дивно, що у нас успішно і безперешкодно
працюють підприємства, які належать практично
першому колу олігархів навколо ПУТІНА. Ніхто з
української влади не може переступити цю дивну
рису якогось ніяковіння перед ПУТІНИМ, вони не
можуть зробити те, що треба зробити. А насправді

потрібно в якості компенсації тих втрат, які несе
Україна, звичайно ж, взяти власність Російської
Федерації, яка сьогодні на території України не
може існувати і приносити прибуток тим, хто в нас
стріляє», - говорить ТИМОШЕНКО.
Окрім того, екс-прем'єр закликає «піднімати
свій ВПК (сьогодні це не робиться)» й розбробляти нову оборонну доктрину. «...Стара [доктрина]
застаріла, вона просто з іншої епохи, з іншого
життя, вона просто непридатна. Сьогодні потрібно
все це робити», - зазначила лідер «Батьківщини».
Нагадаємо, що припинення діяльності філій
«Сбербанку Росії» й «Внешнеторгбанка» (ВТБ)
в Україні – й інших стратегічних російських
держпідприємств та установ – вимагають націоналпатріотичні організації України.
Інформаційний портал «Україна без
корупції», 22 березня 2015 року

Найпотрібнішою реформою
на сьогодні є децентралізація
Найголовніша на сьогодні
реформа для України децентралізація влади, в
результаті якої на місцевому
рівні має залишатися до 90%
зароблених фінансів, але на
першому етапі слід досягти щонайменше показника у 50%..
Про це в ефірі ТСН.Тиждень заявив голова Дніпропетровської
облдержадміністрації Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ.. «І зубожіння
населення, і знецінення гривні,
і індексу зарплати немає, тому
що це знову боязнь інфляції
та гіперінфляції. І експортний
потенціал України падає, і ціни на
зовнішніх ринках погані. Все це

дуже погано, але це все - наслідки
того, що у нас відбувається в
країні. Була Революція гідності,
ми повинні розуміти: оскільки ми
на це піднялися, за цю гідність
потрібно буде чимось жертвувати і якось терпіти», - зазначив
губернатор.
За словами Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО, реформи в країні
відбуваються, проте дуже
повільно. «Найголовніше питання - реформа децентралізації
- економічної децентралізації,
фінансової децентралізації,
бюджетної децентралізації. Якщо
її не буде - люди не повірять. І
ніхто не врятує ситуацію», - ска-

зав він. На думку Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО, гроші мають спочатку залишатися на місцевому
рівні - там, де їх заробляли.
«Спочатку необхідно задовольнити попит людей, які там знаходяться, а решту за залишковим принципом відправляти в
центральний бюджет. На місці
потрібно залишити 90%, але на
першому етапі хоча б 50 на 50,
щоб було по-чесному», - наголосив голова Дніпропетровської
ОДА.
Олекса ВАЛАХ,
сайт «Дніпроград»,
23 березня 2015 року

Кривий Ріг – ЗОНА НЕБЕЗПЕКИ,
де безконтрольно правлять імітатори
(Закінчення.
Початок на 1 стор.)
цьому плані настільки нахабно випирають і демонструють
недвозначні реалії, що просто неможливо не помітити.
По-перше, - те, що майже всі
народні депутати від Кривого
Рогу і місцеві владці, попри
обов’язок, вперто і дуже часто
виступають у ЗМІ не державною мовою України, а державною мовою агресора, який нищить і вбиває українців і вже
окупував частину території
України. І найчастіше, мабуть,
це роблять Олександр ВІЛКУЛ

і Костянтин ПАВЛОВ. Подруге, те, що місцеве державне (!) телерадіооб’єднання (чи
телерадіокомпанія по-іншому)
«Криворіжжя» навіть змістом
своєї редакційної політики
(значить, - систематично,
а не окремими випадковими матеріалами) виключає у
своїй роботі ідеї патріотизму
та ставить патріотизм в один
ряд із ксенофобією або з
дискримінацією, наприклад,
за кольором шкіри. Бо таке
розуміння випливає з пункту
8-го тієї редакційної політики,
де зазначається: «Журналісти
телерадіооб’єднання
виключають у своїй роботі ідеї

ксенофобії, націоналізму,
дискримінаційного ставлення до будь-кого за будь-якою
ознакою». Тільки невідомо, чи
це навмисно зроблено, чи з тієї
причини, що формулювали ту
«політику» невігласи, які просто
не знають, що одним із трьох
значень терміну «націоналізм» є
якраз поняття «патріотизм»?
А ще дратує і принижує
душу українця в Кривому
Розі те, що повно всілякої
періодики російською мовою,
а українською – дуже й дуже
мало. До того ж, у ятках нахабно й на виду лежить «Коммунист Кривбасса» (і це при
тому, що Верховна Рада от-от

вийде на заборону діяльності
Компартії України), а єдину
міську україномовну газету,
яка виходить уже дев’ятий рік
поспіль, там не знайти. Більше
того, місцева влада зробила
своїми діями все для того, аби
її неможливо було навіть передплатити.
3.На кого і на що спираються імітатори
А спирається місцева влада
імітаторів на те, що діє вона
безконтрольно Бо й і прокуратура, і міліція та й інші місцеві
правоохоронні й контролюючі
органи внутрішньо (у кадровому відношенні) майже не
змінилися з часів Янукови-

ча. Крім цього, влада також
спирається, в основному, на
багатотисячні колективи, які
покірно виконують волю начальства, а незалежні профспілки
там майже непомітні щодо своєї
діяльності. Тож і не дивно, що не
роками, а цілими десятиліттями
в пошані у місцевих владців
такі лідери
профспілокімітаторів (а не реально незалежних і діяльних у захисті прав
трудівників), як Анатолій МАКАРЕНКО, Олімпіада ФАРАФОНОВА, Юрій БОБЧЕНКО та інші їм
подібні. З таких і створюються
різі «комітети довіри» місцевій
владі імітаторів.
Сергій ЗІНЧЕНКО

Кінофестиваль
про права людини

фільмів визначало прагнення дати гострокритичний
аналіз стану суспільства. І
молодих, і старших віком
кінематографістів можна було бачити кожного
дня революційних подій
на Майдані – у підсумку
маємо (теж уперше за роки
Незалежності) докладно документоване екранне відтворення історичних
подій.
І що ж отримали нині?
Державна
підтримка
кіновиробництва фактично зупинена, поодинокі й
несміливі заклики збільшити

DOCUDAYS.UA КИЇВ.
ТЕМА 2015 року – «Пропаганда»
ХІІ Кінофестиваль DOCUDAYS.UA триватиме з 20 по 27
березня. Радимо слідкувати за його подіями у вітчизняних
ЗМІ ,соціальних мережах а також на сайті www.DOCUDAYS.
ORG.UA
Історичні події в Україні в 2013…14…15 роках змінили життя народу
України і, вже очевидно, - змінюють розвиток історії Росії,Європи і світу.
Величезною мірою на всі процеси в Україні має вплив пропаганда в ЗМІ.
Причому особливістю інформаційних потоків в Україні є те, що в теле- і
радіопросторі домінує проросійський контент.
Алла ТЮТЮННИК, член організаційного комітету фестивалю зазначила
в своєму короткому інтерв’ю інформаційному дайджесту фестивалю,
анонсуючи тему і програму фестивалю: «Скільки антиукраїнських пропагандистських фільмів зробила Росія впродовж останніх 20 років, ніхто ще
не рахував.Як не загубитися в облудних світах пропаганди? Як відрізнити
правдиву інформацію від брехні ? Як в цивілізованому світові вигравати
в інформаційній війні ? - Відповіді на ці питання ми будемо шукати разом
з глядачами 12-го фестивалю DOCUDAYS.UA. І головний орієнтир записаний вже в самій назві фестивалю ПРАВА ЛЮДИНИ»
Володимир ЯВОРСЬКИЙ (член організаційного комітету) додає : «Пропаганди неможливо уникнути, її не можна знищити .Вона існує століттями
й, очевидно, лише набуває значення в нашому житті. Спеціально для опанування знань і навичок співжиття і боротьби із пропагандою Міжнародний
фестиваль документального кіно про права людини DOCUDAYS.US проведе ряд правозахисних заходів, серед яких: дискусії про ПРОПАГАНДУ і
СВОБОДУ СЛОВА, ПРАВО НА ВОЛОДІННЯ ЗБРОЄЮ, ПОРУШЕННЯ ПРАВ
ЛЮДИНИ в КРИМУ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ПРАКТИКИ»
Правомірно стосовно страшної кількості людських жертв в Україні
на ЄВРОМАЙДАНІ і на ДОНБАСІ в 2014 -15 роках, зробити висновок: якщо країна не може забезпечити конституційне право захисту особистості, крім інших невідкладних кроків щодо реформування
політичної і правозахисної системи країни, Верховна Рада України повинна прийняти новітній адекватний закон ПРО ВОЛОДІННЯ ЗБРОЄЮ
Ввечері 20 березня на відкритті фестивалю в будинку кіно було продемонстровано документальний фільм режисера з Великобританії Ентоні
БАТСА «ДНР, АБО ХИМЕРНА ІСТОРІЯ КРАЇНИ САМОРОБКИ».
Що коротко можна сказати про фільм ?
Це неприкрашена історія про те, як «постала» так звана «Донецька
народна республіка», знята режисером Ентоні БАТСОМ з неймовірним
наближенням усередині будівлі Донецької державної адміністрації за
шість тижнів із квітня по травень. Протягом фільму режисер стежить
за долями «революціонерів», а по суті - «бандитів місцевого розливу». Персонажі фільму не вписуються у стереотипи, які їм приписують
російські, українські та закордонні ЗМІ. Фільм, в діалогах «героїв» якого
багато ненормативної лексики, дає уявлення про соціальні механізми,
які стали передумовою військового вторгнення російських військ в
Україну.
Як і завжди, перегляд фільмів буде відбуватись у київському Будинку
кіно, в кінотеатрах «Кінопанорама» і «Київ» за такими програмами: DOCU/
Право, DOCU/Життя, DOCU/Коротко, ,DOCU/Україна, DOCU/Хіти, DOCU/
Діти, DOCU/Арт, DOCU,/Енергія.
Олександр ЧИЖИКОВ

Зовсім скоро третина
українців може залишитися
без телебачення
Народний депутат Микола ТОМЕНКО заявив, що якщо
не відтермінують перехід на цифрове мовлення в Україні,
третина населення з червня може залишитися без телебачення. Про це повідомляє прес-служба БПП.
«Уже 15 червня цього року заплановано вимкнути аналогове
мовлення приблизно в третині областей України, а потім поетапно
вимкнуть аналогове мовлення по
всій Україні. Правда, досі ніхто
точно не може пояснити, чи забезпечив цифрове покриття всієї
країни сумнозвісний «Зеонбуд»,
який відповідає за перехід на цифрове мовлення», - заявив ТОМЕНКО, цитує ukr.lb.ua. Як приклад він
навів ситуацію в проблемному для
покриття Закарпатті, яке потрапило в перший етап відключення
аналогового сигналу. При цьому нардеп зазначив, що уряд
зупинив фінансування закупівлі
приймачів цифрового мовлення для соціально незахищених
категорій населення.
У зв'язку із цим ТОМЕНКО вважає, що необхідно або
обґрунтовувати необхідність
перенесення терміну переходу
на цифрове мовлення з 15 червня 2015 року, або забезпечити
перехід поетапно з паралельним
функціонуванням аналогового і
цифрового на певний час.
Україна має міжнародні
зобов'язання (згідно з угодою,
підписаною в Женеві 2006 року)
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до 17 червня 2015 року перейти від аналогового до цифрового мовлення. Міжвідомча робоча
група з вирішення проблемних
питань реалізації в Україні програми впровадження цифрового
телерадіомовлення визначила 4
етапи відключення аналогового
сигналу: 1-й етап - до 15.06.2015
року Київська, Чернігівська,
Житомирська, Рівненська, Волинська, Львівська, Закарпатська, Харківська, Сумська області
й Автономна Республіка Крим;
2-й етап - до 31.12.2015 року
Івано-Франківська, Хмельницька,
Вінницька, Чернівецька, Одеська
області; 3-й етап - до 30.06.2016
року Полтавська, Тернопільська,
Черкаська, Кіровоградська,
Миколаївська, Херсонська,
Дніпропетровська, Запорізька
області; 4-й етап - до 31.12.2016
року Луганська, Донецька.
Експрес онлайн,
23 березня 2015 року
Читайте більше тут:
http://expres.ua/
news/2015/03/23/129465zovsim-skoro-tretynaukrayinciv-zalyshytysyatelebachennya

та, Ви сказали про те, що
культурна політика стане
«інструментом реформ»,
«найпершою гарантією
єдності України, буде нашою
зброєю у протистоянні спробам розмивання національної
ідентичності». Точно сказано,
але ж навіть у Вашому виступі
це визначено як настанову,
побажання, те, чого досі в
Україні немає. А в основі
культурної політики – таким є
наше переконання – мусить
лежати образ завтрашньої
України і українця, його мораль, його особистісна мрія
про незалежність не тільки

І НАЦІЯ ОСЛІПНЕ?
Голова Національної
спілки кінематографістів
України Сергій Тримбач
звернувся з відкритим
листом до Президента
України Петра ПОРОШЕНКА
Шановний
Петре Олексійовичу!
Звертаюсь до Вас за дорученням кінематографічної
спільноти, яку дедалі більше
тривожить як загальний стан
культури, так і кінематографа,
сфери аудіовізуальних мистецтв зокрема. Ті сподівання
і та ейфорія, які виникли
опісля Народної Революції
на столичному Майдані, на
превеликий жаль, спадають,
не знаходячи підтримки влади. Культура лишається її
незмінним пасинком. І чомусь
– складається враження –
найбільше і найпослідовніше
ігнорують її наші славні
ліберали.
Мушу сказати: така ситуація
в Україні є «штатною». Так трапилося опісля 1991 року, у 90ті, так продовжувалося після
Помаранчевої революції..
Олександр ДОВЖЕНКО ганив уряди радянської України
«за скотиняче ставлення до
культури». Одначе діяльність
ніби ж то українських (і навіть
тих, хто рекомендує себе як
«проукраїнські») урядів щодо
культури навіть цих слів не
заслуговує. Щоправда, нині
керівництво Міністерства
к у л ьт у р и , Д е р ж к і н о і
профільного парламентського Комітету з питань культури
і духовності виявляють похвальну активність щодо вироблення засобів – правових,
організаційних, економічних
– для реформування сфери
аудіовізуальних мистецтв.
Ми підтримуємо таку реформаторську установку, проте
на тлі загальної (і тотальної!)
байдужості української влади до культури немає підстав
вірити в успіх жаданих
перемін.
Та й реформи справа нешвидка – поки сонце зійде,
роса очі виїсть. Діючим
кінематографістам у першу
чергу. І нація осліпне… Знову,
який уже раз. Як це не парадоксально, одначе за кілька
років правління попередньої
влади (злочинної – ніяких
сумнівів!) кінематографічна
галузь уперше за останні
двадцять років почала
підніматися. Було знято кілька десятків фільмів,
на світ з’явилося молоде
покоління кінематографістів,
які завоювали на міжнародних
кінофестивалях велику (рекордну для України) кількість
престижних нагород. Зроблено перші, поки не надто
успішні (сферу прокату розвалено), спроби забезпечити
прокатний успіх вітчизняних
кінострічок. В них, до речі,
- жодних реверансів режиму ЯНУКОВИЧА, більшість

фінансування кіно викликають глузливі усмішки
можновладців. Якщо правова
й фінансова база для реформ
у цій сфері буде справді створена (а на це піде принаймні
три роки), самої галузі вже
не буде, як і людей, здатних
продукувати кіно – все просто
понищиться. За аналогією:
доменну піч легко зупинити,
одначе вкрай важко розігріти
знову. Кінематограф, у всіх
його сучасних проявах і
різновидах, така сама піч.
Нам видається, що розуміння
цього у влади немає.
Почути саме слово Культура з уст можновладця
– велика дивина. Уся владна риторика зводиться до
економічних і соціальних проблем. Так упродовж усіх років
Незалежності. Що у підсумку
– ми бачимо. Чи не здається
Вам, пане Президенте, що
справжньою причиною наших
українських бід є те саме опущення Культури до замало не
нульової позначки? Бо тільки
Культура формує передумови для перетворення людини
на творчу особистість, тільки
вона здатна виховати у нових
поколіннях законослухняність
вкупі із соціальною активністю.
А ще – формує особистість,
яка володіє здатністю дотримуватись певних моральних
та економічних обмежень, які
не дозволяють, скажімо, будувати власне благополуччя
на обмані і грабунку ближнього.
Зрозуміло, в країні, де
панує олігархат, не потрібні
люди, що тримають моральну планку на рівні справжньої
Культури. Олігархи і могли
з’явитися в середовищі, де
послідовно випалюються
ціннісні орієнтири, де править
бал «братва і грошва» і єдиним
мірилом є та чи інша грошова
одиниця. Де «неоцинізм», про
торжество якого попереджала
Ліна КОСТЕНКО, став основним параметром поведінки
багатьох «лідерів нації». В такому суспільстві і в такій країні
Культура не потрібна. Кіно не
потрібне.
Подивімось – коли ми й
справді хочемо увійти в сім’ю
європейських народів - яку
роль виконує кіно в країнах
Західної Європи, у Польщі,
скажімо. Перша і основна –
рефлексія суспільства, самокритика, виявлення тих зон
державного і громадського
життя, які потребують виведення на екран суспільної
думки. А ще – консолідація,
об’єднання нації, його
різних верств, узгодження світоглядних установок.
Було б таке кіно на екранах
Криму чи Донбасу – не трапилося б того, що трапилося
нині, навіть при надзусиллях
російського імперіалізму.
Недавно, шановний Петре Олексійовичу, під час
Шевченківського свя-

купки скоробагатьків, а й
усіх і кожного. От тільки є
великий сумнів, що подібна
культурна політика можлива
за владарювання олігархів і
пропонованої ними (через десятки телеканалів та Інтернетсайтів) моделі квазікультури і
квазіморалі.
Продовжують розкрадатися мільярди, а нам кажуть, що
на кіно грошей немає (хоча
йдеться про дуже невеликі,
навіть за умов війни, кошти).
Стоять державні кіностудії, які
потребують реформування,
повернення до життя. Втрачають роботу, а з нею і віру
в завтрашній день молоді
кінематографісти. На екрані
нації – як і раніше – образи
інших культур, інших ціннісних
орієнтацій. Там немає України
і українців. Ми терпіли це
упродовж двадцяти останніх
років. Може, досить? Може,
влада, сама держава, слідом
за суспільством, яке через
Майдан транслювало Україні
і світові свою волю і рішучість
до змін, нарешті зрозуміє,
що тільки через Культуру і
її підтримку можна на ділі,
а не тільки на словах перетворити Україну. Просимо
зауважити, що Культура є
найменш затратним засобом досягти змін. Особливо
якщо порівняти, скажімо, з
витратами на енергетичну
галузь, куди держава невтомно вкладає гроші (для
кого і для чого, давно вже
не є таємницею.). Приємно
було бачити Вас на трибунах стадіону під час матчу
київського «Динамо» з британським клубом. Одначе ж
хотілося б так само бачити
Вас і на «трибунах» культурних
акцій, кінематографічних зокрема. Адже сама присутність
першої особи держави є
промовистим знаком, диригентським жестом для
чиновників різного рівня. А
ще просив би Вас замислитися: як так може бути, що один
лише футболіст українського
клубу, бодай і пристойного
класу, отримує за рік більше,
ніж увесь національний
кінематограф минулого року
з державної казни? Чи може
щось ліпше характеризувати
сюрреальність існування культури на нашій («не своїй»??)
землі?
Пане Президенте, хочеться
вірити в те, що основні тези
нашого листа буде почуто і
підтримано Вами. Пропоную, аби Ви знайшли час і
зустрілися з діячами кіно для
обговорення пекучих актуальних проблем.
Сайт газети «День»,
23 березня 2015 року
Фото Миколи ТИМЧЕНКА
(газета «День»)
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КАЛЕНДАР НА КВІТЕНЬ

«Історія України: події та особистості»
1 – 1935 р. – Постанова Особливої наради при НКВС СРСР у
справі „контрреволюційної троцькістської організації”. 94 особи, які проходили у цій справі, звинувачувались як троцькісти,
фашистські агенти, які здійснювали в Україні підготовку інтервенції,
та були засуджені на різні строки ув’язнення і заслання. 17 травня у цій же справі 5 років заслання до Західного Сибіру отримав Ю.КОЦЮБИНСЬКИЙ. Восени 1936 р. Ю.КОЦЮБИНСЬКИЙ
був знову звинувачений у причетності до „контрреволюційної
троцькістської організації”, а у березні 1937 р. засуджений до
смертної кари і розстріляний.
5 – 1710 р. – Бендери. Козаки, що пішли за І.МАЗЕПОЮ, обирають гетьманом П.ОРЛИКА. Конституція П.ОРЛИКА – договірні
умови між гетьманом і козаками, де ставилася мета домогтися
незалежної Української держави.
5-6 – 1917 р. – Київ. Український педагогічний з’їзд, в якому взяло участь 500 педагогів початкових, середніх та вищих
навчальних закладів України. З’їзд висловився за українізацію
освіти, утворив Головну українську шкільну раду.
5 – 1992 р. – Указом Президента України Чорноморський
флот оголошено українським.
6 – 1865 р. – Петербург. Видання царським урядом „Тимчасових правил про пресу”. Проведення цензурної реформи.
6 – 1950 р. – Москва. Постанова Ради Міністрів СРСР
(цілком таємна) про скасування строків заслання осіб, які
були вислані на поселення протягом 1944-1949 рр. Згідно з
постановою спецпоселенці вважалися засланими навічно.
8 – 1882 р. – Народився Д.ДОРОШЕНКО, український історик,
громадський та державний діяч, заступник голови Центральної
ради, президент Української вільної академії наук.
8 – 1917 р. – Київ. Перші загальні збори (сесія) Центральної
ради. Затверджено список обраних Всеукраїнським національним
конгресом членів ради, створено Комітет Центральної ради.
8 – 1930 р. – Вихід на екрани кінотеатрів фільму
О.ДОВЖЕНКА „Земля”. На Брюссельському кінофестивалі
1958 р. внаслідок міжнародного опитування кінокритиків,
який проводило Бюро з історії кінематографії, фільм „Земля” був названий у числі 12 кращих картин світового кіно.
8 – 1933 р. – ХАРКІВ. Ухвалення РНК УСРР і ЦК КП(б)У постанови про тимчасові правила трудового розпорядку в колгоспах, що
встановлювала жорсткий контроль над процесом праці, вводила
каральні санкції (штраф до 5 трудоднів, виключення з членів колгоспу) за невихід на роботу, забороняла роботу поза колгоспом
без дозволу правління колгоспу.
9 – 1879 р. – Народився А.ЛІВИЦЬКИЙ, український політичний,
державний діяч, член Центральної ради, ЦК Селянської спілки, голова Ради народних міністрів УНР, Президент УНР в екзилі.
10 – 1938 р. – Київ. Постанова ЦК КП(б)У про реорганізацію
національних шкіл в Україні, що означало перетворення їх на
радянські школи звичайного типу.
13 – 1940 р. – Західні області України. Другий етап депортації,
що охопив 320 тисяч чоловік.
14 – 1882 р. – Народився В.ЛИПИНСЬКИЙ, український громадський, політичний діяч, історик, автор монографії „Україна
на переломі”.
16 – 1723 р. – Петербург. Царський указ Малоросійській
колегії про складання козацького реєстру з метою обмежити
перехід селян у козацький стан.
17 – 1991 р. – Верховна Рада УРСР ухвалила Закон УРСР про
реабілітацію жертв політичних репресій в Україні.
18 – 1862 р. – Народилася У.КРАВЧЕНКО, українська поетеса,
організатор українського жіночого руху.
23 – 1944 р. – Москва. Постанова ДКО про організацію робіт
з відбудови Криворізького басейну.
24 – 1735 р. – Петербург. Царський указ про поділ козаків
Гетьманщини на виборних і підпомічників. Юридично закріпленро
майнову нерівність серед козацтва.
25 квітня – 26 червня 1945 р. – Сан-Франциско. Конференція
Об’єднаних Націй, що схвалила Статут ООН. У ній взяли участь
представники 50 країн, у тому числі УСРСР.
25 – 1956 р. – Указ Президії Верховної Ради СРСР про відміну
судової відповідальності робітників і службовців за самовільне
залишення підприємств, установ і за прогул без поважної причини.
26 – 1890 р. – Народився М.ЗЕРОВ, український поет, перекладач, літературознавець. Заарештований у квітні 1935 р. Звинувачений у терористичній діяльності і розстріляний у листопаді
1937 р.
26 – 1926 р. – Москва. Лист Й.СТАЛІНА до Л.КАГАНОВИЧА та
інших членів Політбюро ЦК КП(б)У, в якому піддавалися критиці
М.ХВИЛЬОВИЙ та О.ШУМСЬКИЙ. Лист став поштовхом для розгортання кампанії проти „націонал-ухильництва”.
26 – 1986 р. – Аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської
АЕС.
28 – 1947 р. – Польща. Акція „Вісла” – депортація українського
населення (понад 140 тисяч чоловік) зі східних районів країни у
західні і північно-західні.
29 – 1918 р. – Київ. Останнє засідання Малої ради. Ухвалено
проект Конституції УНР, внесено зміни до земельного закону (земельна власність до 30 десятин не підлягає вилученню).
Київ. Всеукраїнський хліборобський з’їзд. Проголошення
П.СКОРОПАДСЬКОГО гетьманом України.
Квітень 1917 р. – УТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
„ПРОСВІТА” У КРИВОМУ РОЗІ.
Квітень 1930 р. – „Викриття” ДПУ УСРР Народної революційної
соціалістичної партії (НРСП), кваліфікованої як бойова повстанська організація, що діяла з листопада 1929 року у Кіровоградській,
Полтавській та Сумській областях. У справі НРСП було репресовано 128 осіб, які були повністю реабілітовані у 1989 році.
Квітень 1967 р. – Львів. В. ЧОРНОВІЛ завершив укладання збірника „Лихо з розуму”, в якому оприлюднюється доля
українських політв’язнів Б.ГОРИНЯ, М.МОСЮТКИ, Я.МЕНКУШ,
В.МОРОЗА та ін.
Весна 1704 р. – Похід війська гетьмана І.МАЗЕПИ на допомогу
союзнику Росії королю АВГУСТУ ІІ САКСОНСЬКОМУ. Звільнення
Мазепою Київщини й Волині.
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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
Кривоорізького 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.
Для максимального полегшення пошуку інформації з минулого Кривбасу складено пропонований довідник. Його ідея зводиться до лаконічного й максимально точного викладення подій
або історичних фактів. Звичайно, неможливо було зібрати весь масив фактичного матеріалу,
і таке завдання не ставилося…
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 90-28-12».
НА СВІТЛИНІ з довідника: готель «Європейські номери», м. Кривий Ріг, 1908 рік, вул. Синагогальна (Каунаська).

Календар Криворіжжя на квітень
1 – 1930 – збудовано корпус
приміщення міськради на вулиці
Петровського (Сиволапа).
1 – 1930 – «Червоний гірник»
опублікував статтю, де ставилося питання про організацію наукового товариства для вивчення
природних ресурсів краю.
1- 1950 – почалося будівництво
підвісного пішоходного мосту
на Гданцівку.
2 – 1940 - на КМЗ під контролем комісії АН СРСР, яку очолював академік І.М. Павлов і професор Поліванов, розпочасв
яексперимент із впровадження
виробництва коксу, отриманого
з бурого вугялля.
3 – 1930 – відбувся перший виступ новоствореного
спеціалізованого окружного
експериментального театру
«Перфоратор» (згодом – «Комсомольський перфоратор»).
3 – 1940 – міськрада прийняла постанову про благоустрій
і зовнішнє оформлення міста,
в якій було накреслено заходи
для покращення його стану.
5 – 1945 – міськрада виділила
посилені пайки для більш ніж
500 ослаблених туберкульозом
дітей фронтовиків.
5 – 1990 – відбулося освячення місця під будівництво
Спасо-Преображенського собору. Чин правив архієпископ
Сімферопольський і Кримський,
керуючий ДніпропетровськоЗапорізькою єпархією владика
Варлам.
6 – 1940 – розпочалися
гастролі (2 концерти) артистів
єврейської комедії А. Сегала і
А. Камінської.
6 – 1995 - в міській лікарні №2
(в «тисячці») почали проводити
унікальні ендоскопічні операції
з використанням відеокамери.
6 – 1995 – повідомлено, шо
при школі-інтернат №1 (Дзержинський район) відкрився клуб
більярдистів.
10 – 1930 – колектив
акторів цирку «Труженик арены» звернувся до міськради
з пропозицією організувати в
окрузі постійну циркову трупу,
на що потрібно було 2 тисячі
карбованців. Підшукувалося
місце для розташування будівлі
цирку.
11 – 1930 – вийшли перші чис-
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ла багатотиражки «Робсількор
Криворіжжя»
14 – 1945 – матері загиблого комсомольця-підпільника
А.Г.Щербака призначено персональну пенсію місцевого значення.
15- 1925 – народився криворізький художник
І.Г.Шишко (помер 1994 року).
15 – 1930 - відбувся вечірзустріч читачів «Червоного гірника» і співробітників
редакції, були присутні 800
осіб, зокрема, - письменники І.
Кириленко, І.Ле.
15 – 1945 – відбувся перший
після визволення міста випуск
школи ФЗН №28 на базі заводу
«Комуніст».
15 – 1995 – у Кривому Розі
відбувся міжнародний фестиваль баяністів.
17 – 1920 – створено районний
(басейновий) профспілковий
гірничий комітет
17 – 1930 – «Криворізький
робітничо-селянський театр»
поставив п'єсу І.Микитенка
«Диктатура», яка пройшла з великим успіхом.
20 – 1920 – згідно з постановою РНК УССР було
націоналізовано всі місцеві
архіви.
20 – 1945 – міськрада затвердила рішення Центральноміського, Дзержинського і
Жовтневого районів про призначення державної допомоги
багатодітним матерям – всього
для 69 осіб.
20 – 2010 – у сквері на вул.
Мусоргського відкрито світломузикальний фонтан.
22 –1875 - затверджено проект будівництва залізниці від
Катеринослава через Кривий
Ріг до Казанки. Здійсненню
завадила війна з Туреччиною
1877-1878 років.
22 – 1945 – оголошено
мобілізацію працездатного населення на будівництво
Довгинцівського пташника.
26 – 1930 – засуджено
до розстрілу П.Ковбасюка,
ад'ютанта отамана Іванова
(Тишаєва).
26 – 1990 – розпочалися
передачі місцевого телебачення. Перші телепрограми
готував старший редактор
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обласної студії телебачення
В.П.Сердюк.
27 – 1775 – розпочала роботу поштова станція «Кривий
Ріг», розташована на відстані
у півтора кілометра на північ
від однойменної слободи, де
сходилося 8 доріг. Для несення служби на станції поставлено 5 козаків з різних куренів
Війська Запорозького Низового. Час відкриття станції став
офчіційною датою заснування
Кривого Рогу.
30 – 1920 – видано «Декрет
про надра землі». Скасовано
право власності на поверхню
землі та надра на всій території
УСРР.
30 – 1950 – 245 працівників
міської лікарні отримали урядові
нагороди за успіхи в праці.
3 квітня 1770 – в Кривому
Розі розташувалася ставка
Коша Запорізької Січі. 20 квітня
кіннота з похідним Кошем вирушила у напрямку до Кривого
Рогу. Військо очолював наказний отаман – військовий суддя
Микола Косап.
Квітень 1840 – у Херсонській
губернії для землевласників започатковано конкурси для випробування плугів.
Квітень 1850 – за розпорядженням інспектора «Резерву
кавалерії військових поселень» у Кривому Розі створено
спеціальну школу.
Квітень 1880 – Криворізька
волосна управа звернулася до
Херсонської повітової управи з
проханням відкрити у містечку
нотаріальну контору. Управа
включила Кривий Ріг до списку населених пунктів, де був
необхідний нотаріус.
Квітень 1930 року – розпочало
роботу місцеве радіомовлення –
50 хвилин на день (у травні 1980
року було 268 тисяч абонентів).
Квітень-травень 1895 – катеринославський купець М.
Копилов заклав і почав розробляти шість рудників на
Тарапаківському пласті.. Щеодин рудник він відкрив біля
роз’їзду Шимановського.
Квітень-травень 1910 –
на рудниках Криворіжжя
пройшли страйки протесту
проти Ленського розстрілу
та з вимогами підвищення
заробітної плати.
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