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За вас правда, за вас слава і воля святая!
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Тарасова верба
знову ростиме біля
пам’ятника Кобзареві
їїхала)) галузку з тієї
і ї верби,
б що вона й зробила,
б
привізши їх аж декілька. Висадили їх у різних
місцях. Зокрема,. - біля того технікуму і тут,
біля пам’ятника. Але з часом і вона передчасно
завершила своє життя. І тоді вже цього року з
ініціативи активіста криворізької «Просвіти» і
КМПЗТ Володимира НАЛУЖНОГО, який звернувся до адміністрації технікуму (тепер він уже
політехнічний), від тамтешньої верби було отримано галузку й вирощено саджанець.
Потім були ще виступи: і вірші про Тараса Шевченка і про його творчість. А Ніна
Данилівна розповідала про «Просвіту» в Кривому Розі і діяльність свого чоловіка, активного
просвітянина.
І настала, нарешті, урочиста хвилина: прямо

16 листопада в Кривому Розі місцеві
просвітяни і активісти Криворізького міського
правозахисного товариства разом з іншими
людьми, які знали про подію, прийшли до
пам’ятника Тарасу ШЕВЧЕНКУ для того, щоб
посадити тут його вербу, а якщо бути точним,
то галузку з нащадків тієї верби, яку він колись
посадив у Казахстані, де відбував службу а
російському війську, засланий туди за свої
вірші.
Відкрив цю урочистість голова КМПЗТ народний депутат України першого скликання
Микола КОРОБКО. У своєму вступному слові
він розповів коротко про історію Шевченкової
верби, а також торкнувся того, яким чином
вона сюди потрапила. Зокрема, зазначив, що
це сталося 1954 року на 300-річчя так званого возз’єднання України з Росією. Однак не
у всіх місцях та висаджена з галузки верба
прижилася Тож свого часу, як зазначив Микола Іванович, активний просвітянин Олекса КУЦЕВОЛ, нині покійний, який у 1989 році
був заступником директора Криворізького
технікуму рудникової автоматики, попросив
свою студентку, аби вона привезла з місця
заслання Тараса Григоровича (бо вона туди

в підготовлену Володимиром Дмитровичем
ямку він разом з Миколою КОРОБКОМ і Олександром ЧИЖИКОВИМ висадив той саджанець
Тарасової верби. І кожен, хто цього дня був
учасником цього дійства, кинув по лопаті землі
під вербу. А потім уже фотографувалися. Причому бажаючих сфотографувати групу було
незвично багато, а тому на кожному фото не
вистачає одного, двох, а то й трьох із числа
учасників
Якщо ж хто бажає подивитися більш повно,
як це все відбувалося, то нехай зайде на сайт
Криворізького міського правозахисного товариства.
Сергій ЗІНЧЕНКО
На світлині: (вгорі) Володимир НАЛУЖНИЙ готує місце для верби; (в центрі) процес висадження верби в землю; учасники
заходу сфотографувалися на добру згадку
про це
Фото автора

У ВЕЛИКУ годину випробувань,
які випали на нашу долю, коли Україна
в огні і в тривогах, ми звертаємо свої
думи до Бога, щоб підтримав нас, щоб
дав нам сили зло здолати. І тоді, як у
свій час поет, мислитель і борець Тарас
ШЕВЧЕНКО запитував, «За кого ж
ти розіпявся, Христе, Сине Божий?
За нас, добрих, чи за слово Істини»,
запитуємо про це і ми. Але мусимо
всі ті випробування, навіть зраду й
зневіру декотрих у велику будущність
нашу, витримати, перетерпіти і здобути
перемогу!

Литва постачатиме українським військовим
елементи озброєння – ПОРОШЕНКО
Україна та Литва домови
домовилися про постачання українським військовим елементів
озброєння. Про це повідомив
президент України Петро ПОРОШЕНКО на спільній з президентом Литви Далею ҐРІБАУСКАЙТЕ прес-конференції.
«Ми домовилися про постачання конкретних елементів
озброєння для українських
Збройних сил. Я думаю, що
це конкретна демонстрація
підтримки», – зазначив президент. Крім того, за його
словами, Україна і Литва домовилися про підготовку офіцерів та участь у навчаннях на
території Литви.
Сьогодні відбулося сьоме
засідання ради президентів
України та Литовської Республіки. За результатами
засідання було підписано
Дорожню карту розвитку
стратегічного партнерства
двох держав на 2015–2016
роки, а також протокол 7-го
засідання ради президентів
України і Литви. Президент

Литви Даля ҐРІБАУСКАЙТЕ
відома різкою критикою політикою Росії щодо України.

Нещодавно ҐРІБАУСКАЙТЕ
в інтерв’ю радіостанції RTL
відзначила, що «Україна зараз бореться заради всього
світу, заради всіх нас». «Якщо
терористичну державу, яка
здійснює відкриту агресію
проти свого сусіда, не зупинити, вона пошириться на
Європу і далі», наголосила
президент Литви.
Радіо «Свобода», 24
листопада 2014 року

ШЕРЕМЕТА назвав три чинники,
що можуть вберегти від долара
по 20 гривень вже на Новий рік
До кінця цього року долар може сягнути позначки у 20 гривень. Такий прогноз висловив колишній міністр економічного
розвитку та торгівлі Павло ШЕРЕМЕТА в інтерв'ю програмі
«Світське життя». «Імовірність є (курсу долара по 20 грн - Ред.).
Але якщо збережеться тенденція в цілому до стабільності на
наших східних кордонах, якщо буде сформований сильний потужний професійний уряд із сильною підтримкою парламенту,
то такого не повинно статися», - наголосив ШЕРЕМЕТА.
Він також нагадав, що «Україна стояла у травні перед дефолтом. І ті речі, які вдалося зробити за цей час, як мінімум
зняли цю небезпеку, або як мінімум відклали її». Нагадаємо,
офіційний курс долара від Нацбанку сьогодні становить 15,09
гривні.
Експрес онлайн, 24 листопада 2014 року
Читайте
більше
тут:
http://expres.ua/
news/2014/11/24/119929-sheremeta-nazvav-trychynnyky-mozhut-vberegty-dolara-po-20-gryven-vzhenovyy
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На танках слов’янський
мир не збудуєш, тільки
слов’янську війну, цей
шлях тупиковий

Зрада в ході війни з Росією нанесла
великі збитки обороні країни – особливо
яскраво це виявилося в Криму. Російські
спецслужби і російська масована пропаганда завдають шкоди, але зрадники
вже не залишаються безкарними. – Бо
Україна вчиться відповідати ударом
на удар. Кілька шпигунів було викрито під час війни в діючій армії. Однією
із найяскравіших операцій української
контррозвідки, про яку можна зараз уже
розповісти, є захоплення українського
офіцера, зрадника Батьківщини, який
зробив спробу здати одну з найважливіших українських позицій на фронті: 31-й
блокпост на Бахмутській трасі. Навколо
нього вже два місяці під час так званого «перемир’я» точаться жорстокі бої.
Зрадник виявився висопоставленим
– заступник командира криворізької
бригади Національної гвардії №3011
підполковник Сергій Олександрович
СУСЛОВ. Я зустрівся з українським
контррозвідником, який безпосередньо здійснив затримання зрадника, це
оперативник СБУ «БОКСЕР».

Зрадник 31-го блокпосту...
Ось його розповідь:
«Наша группа довгий час працювала в
районі 31-го і 32-го блокпостів. Ми бачили,
як противник із самого початку перемир’я
порушував усі домовленості і продовжував
наступальні дії
У вересні, користуючись забороною на
відкриття вогню нашими військами, загони російських найманців перетнули розмежувальну лінію й спробували захопити
ці два ключові блокпости на Бахмутській
трасі. Тобто, сторони тримали одна одну
під прицілом, але відкрито в бій не вступали. Обстріли ж були начебто з боку якихось
невідомих формувань. Бойовики діяли нахабно – максимально близько підходили до
наших позицій й засилали переговірників,
бо ніби ж мир… Самі ж бойовики зайняли
позицію в 150-ти метрах від 32-го блокпосту, здійснюючи цим самим психологічний
тиск. А реально це було щось близьке до
кримського сценарію. Найбільш напруженою була обстановка навколо 31-го і 32-го
блокпостів. 32-й був найбільш вразливим.
У вересні на ньому розмістились бійці
криворізької бригади Нацгвардії полковника Андрія ПРИХОДЬКА, нагородженого
за успішні бойові дії у цій війні ордено «За
мужність». Бригада була укомплектована солдатами строкової служби – це була
колишня частина внутрішніх військ, яка займалась конвоюванням в’язнів, охороною
об’єктів та масових заходів. 31-й блокпост
був з’єднувальною ланкою з 32-м. І на цьому блокпості постійно знаходився заступник командира бригади 3011 підполковник
Сергій СУСЛОВ.
24 вересня тут стався безпрецедентний
випадок. Підполковник СУСЛОВ заявив, що
йде на перемовини з російськими найманцями, які розмістилися недалеко від 31-го
блокпосту. Він сказав бійцям, що домовився про залишення блокпосту російським
загонам без бою і що підрозділ після цього
повернуть на місце постійної його дислокації. Що все це – у рамках мирного плану, що
підрозділи мають іти мирно, без бою. Однак солдати й офіцери на 31-му блокпості
відмовились виконувати наказ офіцеразрадника. Хлопці-строковики сказали, що
вони не залишать своїх товаришів на 32-му
блокпості, а офіцери доповіли командиру
бригади про дивні заяви свого товариша.
І як тільки СУСЛОВ зрозумів, що ніхто з
українських військовослужбовців на 31-му
блокпості не збирається виконувати його
вимогу покинути позиції, він не став чекати
того моменту, коли командир бригади видасть наказ на його затримання і заявив,
що відправляється на нові перемовини з
російськими найманцями
Він залишив позиції 31-го блокпосту й
того ж вечора перейшов на бік супротивника. Командир бригади ПРИХОДЬКО негайно прибув на 31-й блокпост, викликали
нашу групу. Наступного ж дня, отримавши дані від зрадника, позиції 31-го і 32-го
блокпостів були піддані масованому прицільному обстрілу мінометними батареями супротивника. Українська артилерія
не могла відповісти, оскільки виконувала
умову припинення вогню. Скориставшись
цим, терористи знову вийшли на перемовини з бійцями Нацгвардії на постах. Вони
сказали:
«Хлопці, ми вас оточимо, підтримки не
буде, завтра ж ми можемо вас знищити.
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Подивіться на приклад свого офіцера Сергія СУСЛОВА. Він тепер піде на службу в
російську армію, йому видадуть нову добру
форму і взуття, яких у вас немає, у нього
буде зарплатня в кілька разів вища. Все
це буде й у вас. Якщо ви теж перейдете на
наш бік. Хто не хоче, просто йдіть звідси,
бо нам потрібні ці блокпости, ми будемо
стріляти. Так що виходьте мирно, поки це
ще можливо»
Начальник контррозвідки СБУ особисто
поставив завдання нашому підрозділу в
секторі за будь-яку ціну захопити зрадника. Ми розуміли, що зараз із СУСЛОВИМ
запишуть інтерв’ю. він буде виступати на
всіх російських телеканалах. І це буде дуже
поганий приклад під час перемир’я. Наш
керівник в секторі «С» с планував оперативну комбінацію: ніби ми вирішили вступити
в перемовини з російськими командирами
начебто для обговорення їхнього плану, а
насправді – щоб виманити СУСЛОВА і організувати його захоплення. Звичайно ж, був
ризик великий, бо СУСЛОВ добре знав, на
що ми здатні. Але, з іншого боку, та впевненість бойовиків у їх начебто повній перевазі
і в тому, що все у них під контролем і що
ніхто не буде їм чинити спротив (як і тоді, в
Криму) грала на нас. Тож ми й вирішили це
використати. Солдати й офіцери на передовій нас дуже добре знають, бо ми з ними
і пайком ділимось, і сидимо в тих же бліндажах, що й вони. – З цієї причини й не було
сумнівів у тому, що Нацгвардія, у випадку
чого, нас прикриє. Тому наступного дня
після того жорстокого обстрілу наших позицій Нацгвардія на 32-му блокпосту сама
вийшла на російських польових командирів
із пропозицією обговорити питання із залишення 32-го блокпосту, щоб припинити
стрілянину. І супротивник клюнув на нашу
пропозицію.
Їх позиції знаходились в якихось 150ти метрах від 32-го блокпосту, і вони там
були розміщені відкрито. І ось вранці, 26
вересня, п’ять перемовників від російського осетинського загону, який базується
в місті Кіровську Луганської області, і від
банди МОЗГОВОГО, вийшли на нейтральну
смугу між 32-м блокпостом і російськими позиціями. Від нас вийшло теж пять
чоловік. Я, мої операвтивники і офіцери
Нацгвардії, які начебто й організовували
переговори. За умовами цих перемовин,
ми всі були без зброї. Але у кожного знас
в кишені була граната. З двох боків один
на одного були націлені десятки стволів, і
відстань була невеликою, ми чітко бачили
ворога. Але на перемовинах ми намагалися
себе поводити максимально миролюбиво.
З нами вели розмову бойовики МОЗГОВОГО: «Саша» (позивний «Жиган») і «Міша»
(позивний «Мі-6»). СУСЛОВА не було, бо
він і так досить повно поінформував: вони
одразу називали кожного з нас на ім’я,
знали, що ми із СБУ. Ми поспілкувалися і
не відкидали того, що відступ з блокпостів
справді можливий. І затим попросили запросити до нашого спілкування і СУСЛОВА
в якості гаранта цих перемовин і контактної
особи. За годину його привезли. Він показав нам свою нову форму з «георгієвською
стрічкою» і сказав, що дуже задоволений.
Ну, пам’ятаєте, як там, «В зоне особого
внимания»: «Гвардейцы-десантники, вы
окружены, сдавайтесь, предлагаем вам
сухую форму и наше радушие».

Ми домовилися діяти без команди. Коли
СУСЛОВ відволікся, знову чимось вихваляючись, я взяв його в жорсткий захват і
швидко потягнув його до наших позицій, та
й хлопці одразу кинулись до мене – й наша
група стрімко «вийшла з процесу перемовин». Постріли могли бути в будь-який момент, але осетини й бандити МОЗГОВОГО
не стріляли. Вони були шоковані тим, що
відбувалося й просто стояли на місці. Якби
хтось із них вистрілив у нас, то у них теж не
було б жодного шансу врятуватись. Це був
ризик, але ризик виправданий. Чесно кажучи, мені взагалі не було страшно. З того
моменту, коли я зрозумів: «Треба брати!
Вперед!», адреналін настільки захопив і
зашкалив, що я повністю опанував себе уже
з СУСЛОВИМ в нашій оперативній машині,
яка тоді миттєво рвонула з блокпосту. Нацгвардія нас прикрила, хоч і знала, що коли
ми поїдемо, то ворог на них відіграється – і
справді, незабаром почали нас обстрілювати у відповідь за викрадення зрадника
криворіжців.
А СУСЛОВ «заспівав» уже в машині. Росіяни після переходу на бік супротивника переправили його до Кіровська. З ним підтримував контакт росіянин, який представився
майором «ГРУ» Генштабу Російської Федерації. СУСЛОВ здав їм всю інформацію про
наші частиини в секторі, всі контакти. Їх
цікавила можливість домогтися захоплення
позицій 31-го і 32-го постів. Зрадник встиг
навіть записати відеозвернення, і до нього
повинні вже були їхати з російських телеканалів. Він встиг сфотографуватися у складі
бойовиків МОЗГОВОГО з «колорадською»
стрічкою і зброєю.
Обстановка в районі 31-го і 32-го блокпостів була гострою, уже починаючи з вересня, і наша опергрупа у повному обсязі
інформувала про це командування. Після
заміни криворізької бригади Нацгвардії на
бійців з Вінниці ми доповідали, що продовжується операція супротивника з оточення
32-го блокпосту. Ми постійно доповідали,
що події розвиваються за трагічним сценарієм, що ворог оточує наш підрозділ, що
вони зміцнюють свої позиції, заміновують
підходи. Мені дуже боляче, бо серед загиблих були бійц, з якими ми спілкувались і у
нас були прекрасні стосунки з десантниками… Але наші війська продовжували точно
виконувати мирні домовленості, укладені
в Мінську.
Для мене найголовніше в захопленні
СУСЛОВА – те, що у нас все обійшлося
без жертв, а завдання – повністю виконане. Нашого командира теж представили
до нагороди, як я чув, але він потрапив у
список на люстрацію. Прикро буде, якщо
приберуть, бо ж він ділом довів свою професійність. СУСЛОВ дав усі покази і піде
під суд у звинуваченні в державній зраді та
за сприяння терористичній дільності. Моя
група незабаром повернеться на фронт, бо
там дуже багато роботи. Але ми не даремно
працюємо».
Командира опергрупи СБУ «БОКСЕР» за
виявлену мужність під час виконання бойового завдання представлено до високої
лержавної нагороди.
Юрий БУТУСОВ, «Цензор.НЕТ»,
20 листопада 2014 року.
(Переклад з російської
Сергія Зінченка)

Відомий російський рокмузикант Андрій Макаревич
зазначає, що якби не дії Путіна
відносно Криму та Донбасу,
ситуація в Україні була б зовсім
іншою. Про це він сказав, перебуваючи в казахстанському місті
Алмати. «Якби Путін не зробив
помилку з Кримом, якби ми не
полізли на Донбас, сьогодні
ситуація в Україні була б зовсім
іншою», – сказав Макаревич.
За його словами, якщо країна
обирає інший шлях розвитку – це
її священне право, а якщо Росія
хоче, щоб Україна була з нею,
то слід самому стати багатшим
і привабливішим. «На танках
слов'янський мир не збудуєш,
тільки слов'янську війну, цей
шлях тупиковий», – сказав він.
На думку Макаревича, тільки-но
припиниться воєнна підтримка
Росією заколотників, війна зупиниться через тиждень. Музикант зазначає, що триває
інформаційна війна. «Ми завжди були друзями, маса родичів
живе по обидва боки кордону.
Я не розумію, як можна було це
все зруйнувати і посварити всіх...
Я дуже сподіваюся, що все це
завершиться, але тепер на це
потрібен час», – заявив він.
Читайте
більше
тут:
http://expres.ua/
news/2014/11/25/119998tankah-slovyanskyy-myr-nezbuduyesh-tilky-slovyanskuviynu-makarevych

У штабі АТО
нарахували на
Донбасі до 10 тис.
російських військових

У зоні бойових дій на сході
України розміщені від 5 до 10
тисяч кадрових російських військових. З боку бойовиків проти
сил АТО виступають від 15 до 25
тисяч бойовиків. Такі дані сьогодні оприлюднив спікер пресцентру АТО Владислав Селезньов, інформує УНІАН. «Наші
розвідувальні структури мають
певні дані про кількість бойовиків, які діють на сході України, а
також про кількість професійних російських військовослужбовців, які перебувають у зоні
проведення антитерористичної операції. Але якщо я оприлюдню ту цифру, котру знають
наші розвідники, це дозволить
супротивнику добре розуміти,
наскільки ми поінформовані про
стан справ, тому я оперую такими цифрами: від 15 до 25 тис.
озброєних бойовиків і від 5 до
10 тис. російських військовослужбовців, які перебувають на
території України, тимчасово
підконтрольній бойовикам», сказав Селезньов. Нагадаємо,
сьогодні стало відомо про відведення тисячі російських солдатів з української території.
Читайте
більше
тут:
http://expres.ua/
news/2014/11/25/120002shtabi-ato-narahuvaly-donbasi10-tys-rosiyskyh-viyskovyh

СТОЛТЕНБЕРГ: УКРАЇНА
БУДЕ ЧЛЕНОМ НАТО,
КОЛИ ВИКОНАЄ КРИТЕРІЇ
І ЗАХОЧЕ ЦЬОГО
Генеральний секретар
НАТО Йенс СТОЛТЕНБЕРГ
заявляє, що Україна буде членом Альянсу, коли виконає
критерії і якщо цього захоче.
Так він відповів на запитання щодо членства України
в Альянсі під час засідання
Парламентської асамблеї
НАТО, що відбувається
сьогодні в Гаазі (Нідерланди),
передає УНІАН.
НАТО пропонує посилити
допомогу Україні та санкції
проти Росії
«Відкриті двері залишаються відкритими. Ми
так вирішили. Я був на
саміті в Бухаресті, коли ми
вирішили, що Україна буде
членом (НАТО). Це рішення
залишається в силі, якщо
Україна виконає критерії для
членства і якщо вона цього
захоче», - заявив СТОЛТЕНБЕРГ.
Разом з тим генсек НАТО
нагадав, що Україна вирішила
обрати позаблокову політику.
«Питання українського членства не було на порядку денному в останні роки, тому
що Україна так вирішила. Я
поважаю це рішення, тому
що кожна суверенна нація
вирішує для себе, яку обрати
безпекову політику. Але наші
двері відкриті для країн, які
виконали критерії для членства, і це дійсно для України»,
- наголосив СТОЛТЕНБЕРГ.
23 листопада міністр закордонних справ Німеччини
Франк-Вальтер ШТАЙНМАЄР
висловив думку, що Україні
не варто розраховувати на
швидкий вступ до НАТО.
«Стосовно питання про
Альянс чинним залишається
те, що я казав протягом
місяців: я бачу партнерські
відносини України та НАТО,
проте не членство», - заявив
ШТАЙНМАЄР.
Учасники парламентської
коаліції дійшли згоди, що метою України має стати вступ
до НАТО. Про це повідомляє
новообраний народний депутат Єгор СОБОЛЄВ. «Вступ
до НАТО є метою України. Це
останнє рішення політичних
сил нової парламентської
більшості, про яке ми щойно
домовилися в парламенті», зазначив він.
Комітет із питань
цивільного виміру безпеки
Парламентської асамблеї
НАТО в неділю, 23 листопада, схвалив проект
резолюції щодо ситуації в
Україні, передає «ІнтерфаксУкраїна». Як повідомили в
прес-службі ПА НАТО, документ, зокрема, містить заклик до країн-членів Альянсу
посилити надання політичної,
економічної, матеріальної та
технічної підтримки Україні
з метою допомогти їй у
захисті території та побудові
сильної і підзвітної держави.
При цьому в документі також
міститься заклик до урядів
країн НАТО продовжувати
санкції стосовно Росії, доки
вона не почне дотримуватися міжнародного права. У
документі також зазначено,
що країни НАТО ніколи не
визнають незаконної анексії
Криму. При цьому депутати, відзначивши зростання
підтримки членства в НАТО в
Україні, висловили думку, що
НАТО слід і надалі проводити
політику відкритих дверей.
Раніше Сполучені Штати
Америки здійснили постачання в Україну радарних
систем, призначених для
боротьби з мінометними
розрахунками противника,
дозволивши використання
цього озброєння в зоні АТО.
Відповідну заяву оприлюднив
речник Пентагону, полковник
Стів УОРРЕН.
NEWSru.ua, 24 листопада 2014 року
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бігають, швидше за все, не останні роки, а останні місяці життя Росії,
правонаступниці Радянського Союзу («імперії зла» за відомим виразом президента США Рональда Рейгана). Це ще й останні місяці життя
найбільшої за територією у світі держави, яка десятиліттями паразитує на
тілі планети, висмоктуючи її надра, і при цьому всіляко пригнічує свободу
своїх громадян. У діях тамтешнього керівництва, замішаних на тотальній
брехні, образи з казок уже давно переплелися з дійсністю, а грішне – з
праведним. Через це Росію тепер можна сміливо сприймати як величезну
місцину, де все ще б’ється серце лютого Кощія, де під маскою Московії
ховається головна потвора підземної нечисті Вій, де править двохголовий
(з нафтою і з газом) Змій-Горинич. Але корінь її лиховісності – в тому, що ця
імперія-паразит зруйнувала діючий після Другої світової війни міжнародний
порядок і ступила на шлях гітлерівської Німеччини. Бо без оголошення війни
окупувала Крим; потім кинула своїх найманців і терористів (а згодом – і
регулярні війська) на материкову частину України. І уже тисячами гинуть
люди. Маючи ж на озброєнні одну з найбільших у світі ядерних потуг в
умовах ведення такої химерної і безвідповідальної політики, вона може
потягнути за собою в небуття все людство.
То як же ми дійшли до такого жахливого стану і що робити, аби більше
не множити смерті та руїни, а постати нарешті творцями на планеті? Як не
допустити знищення людства у вогні Третьої світової війни?

ЯК ЗМІНИТИ “УКРуЇНУ”
Удавані друзі набагато небезпечніші, ніж
вороги, а “вовки у овечих шкурах” — ніж
вовки без всіляких масок. Бо в разі реальної
небезпеки вони б’ють у саме серце з тилу,
неочікувано і люто. І оскільки Україна в
статусі незалежної держави реально була
таким собі картярським будиночком на
тлі руїн СРСР, “УКРуЇНОЮ”, ті внутрішньо
мінливі та замасковані сили постали у
місцях уже відвертої сутички нахабним і
підступним ворогом, який рішуче перетягнув на свій бік і тих, що злякалися натиску,
і тих, що спочатку не розібралися в подіях.
Все це ми з болем відчули у двох східних
наших областях: Донецькій і Луганській.
Та воно може стати реальністю і в інших
місцевостях, де ще не ми пануємо «у своїй
сторонці».
То що ж, на мою думку, маємо зробити,
аби перестати бути «УКРуЇНОЮ?
1. Продовжити свою поки що дуже
успішну діяльність на міжнародній арені

«Над» проти «Недо»
(Есей про
ро «інфузорію»
і ф зорію війни
ій і казку
аз перемоги)
ере о )
МИ НЕ ПАНУЄМ «У СВОЇЙ
СТОРОНЦІ»
Треба зізнатися: найбільше в тому, що
відбувається, винні ми самі, українці. Бо у
величезній масі своїй протягом уже більше
двох десятиліть не хотіли замислюватися над тим, як розбудовувати незалежну
державу, а залишалися легко керованими
«совками» (покірними виконавцями вимог «совєтської» системи). І саме з цієї
причини звично і легко перекладали свою
відповідальність за державу на «високе начальство»: «нехай у нього за майбутнє голова болить, а нам – аби робота була і щоб за
неї платили». Тому і контролю справжнього не було ані за діями того «начальства»
проголошеної незалежної держави, ані за
правдивістю інформації про наше життябуття, яку воно поширювало.
А тим часом правонаступниця тієї «імперії
зла» (войовничої імперії безбожників) не
спала. Вона оговталась від шоку на руїнах
своєї попередниці і побачила, що «кольорові
революції» на територіях «уламків» після її
розпаду призводять до того, що колишні
члени «дружної сім’ї народів» вперто
відмахуються від впливу «великої Росії», все
більше прагнуть справжньої самостійності.
І вона зробила ставку на зростання своєї
могутності, активно паразитуючи при цьому на використанні природних запасів
і розвиваючи свої збройні сили. А ще –
здійснювала потужну інформаційну агресію,
не в останню чергу використовуючи той
фактор, що російська мова для народів колишнього СРСР у більшості своїй сприймалася як повністю зрозуміла, а тому – зручна
при спілкуванні з метою нав’язування своїх
імперських ідей. І оскільки політично незалежна з 1991 року Україна активно не
опиралася тим впливам, ми й опинилися у
майже повній від неї залежності. А якщо говорити образно, – в недодержаві “УКРуЇНІ”,
оскільки поле мовно-інформаційного простору було майже геть «витоптане» від
усього рідного, українського і залишилися тільки руїни. Українська державність
трималася лише на офіційному рівні, а в
побуті і на рівні повсякденного життя не ми
встановлювали правила життя. Тому й досі
ми не пануємо «у своїй сторонці». Панують
інші, які широко його «засівають» неправдою про наше минуле і сучасність, використовуючи для цього російські телесеріали,
російські книги, російськомовні газети.
Та й внутрішньо ми як українці занепали і
здрібніли, бо десь поділася навіть знаменита наша властивість посміятися над собою і
над сусідом. А якщо і сміємося, то вже якось
«не по-нашому» (навіть якщо порівнювати
з 70-80-ми роками минулого століття, з
так званою «епохою застою» в Радянському Союзі). Бо тоді з екранів телевізорів
і з радіоприймачів звучали найкращі твори Остапа Вишні, Леоніда Глібова, Павла Глазового, Олега Чорногуза та інших.
Тоді український сатирико-гумористичний
журнал «Перець» виходив мільйонними (!)
накладами, ми зачитувалися двотомником
Олега Чорногуза «Аристократ із Вапняр-

ки» і «Претенденти на папаху», з радістю
відзначаючи, що нарешті й українською
мовою вийшов сатиричний роман високого гатунку, який не поступається великому творінню Ільфа й Петрова. Все те
десь розчинилося, розтануло із плином
часу й тепер замість нього на телеекранах
і в нашій свідомості панує провінційний і
російськомовний «95 квартал», бо все інше
– малопомітне.

КОЛИ В «НЕДО» ПАНУЄ
НЕДОВІРА…
Але якщо не дбати про розвиток свого,
рідного, а тільки скиглити на руїнах колись
регламентованого життя та ще й при цьому
на полі мовно-інформаційного простору
споживати на звичній для тебе мові легко
доступне чужинське, то те колись рідне поступово від тебе віддаляється. Таке і сталося. Росія ж, успішно поширюючи свій вплив
на навколишні «республіки», відчула себе у
ранзі наддержави, а тому легко піддатливу
її діям «країну хохлв» сприймала як щось
несправжнє – як «недо».
Іншими словами, стосунки між Росією і
Україною після розпаду СРСР складалися
на рівні незрозумілої війни, де обидві сторони поводили себе як якісь «безголові»
з огляду на обставини, як недорозвинуті
і примітивні утворення, котрим було начхати на всіляку відповідальність за свої
дії і за всі можливі їх наслідки. Агресор
примітивно і відверто тиснув з позиції
сили на супротивника на всіх фронтах
(крім воєнного із застосуванням зброї),
а останній поводився теж примітивно,
постійно виставляв себе жертвою, скиглив про свої історичні поразки і ображався на «старшого брата». І цей примітивізм
у сотосунках, ця «інфузорія» війни тривала
більше двох десятиліть. Тому в результаті,
на початку другої половини 2013-го року,
Росія вважала, що «малороси» – у неї в
кишені. «Надвоїн» із єхидною посмішкою
на вустах зверхньо спостерігав за тим, як
«жертва» на тлі нескінченної говорильні
політиків усе більше й більше загрузала в
болоті нерозв’язних проблем, а тим часом
рівень довіри до них впав уже до рекордного, а щодо правоохоронців становив на
той час менше одного відсотка.
Але потім, на думку агресора, «жертва», повела себе неадекватно: повстала
проти його «великої ідеї» реанімувати колишню «дружну сім’ю народів». Однак без
України як державоутворюючої структури, на тілі якої можна було безроздільно
панувати-паразитувати, та «сім’я» просто
не мала майбутнього. І тому ображена
гординя російських владоможців, котрі
сподівалися на те, що Янукович «сотоварищи» от-от вручать їм «ключі від Києва», була
розлютована спочатку Євромайданом, а
потім – Революцією гідності, що прогнала того диктатора з України. У відповідь
агресор прийняв рішення витоптати від
всього українського уже не тіільки мовноінформаційний простір, а й безпосередньо
українську землю. Через це тепер так жорстоко і підступно воює проти «укропів».

настійливою пропозицією створення
Антипутінської коаліції держав (штибу
Антигітлерівської), поки число загиблих –
на рівні тисяч, а не мільйонів. Бо путінська
Росія не зупиниться до тих пір, поки Захід під
її тиском не дозволить по-фарисейському
«пожертвувати Україною заради миру на
планеті» або коли спільними зусиллями її не
зупинить та частина людства, яка живе не
бажаннями можновладців на базі гордині,
а прагненнями творити світ вільних від
агресії держав на базі демократії та свободи слова..
2. З усією увагою поставитися до
необхідності зміцнення України як унітарної
держави, спираючись при цьому на місцеві
громади, котрі ще не втратили довіри до
центральної влади. Для набуття, збереження й підвищення рівня такої довіри створити на базі РНБО України Інформаційний
Центр безпеки Української держави, залучивши до його складу громадськість на
місцях із числа фахівців із питань безпеки,
правоохоронної діяльності та журналістів
виключно на позапартійній основі. У першу чергу – в тих регіонах, де не відбулося
реальних змін у виконавчій владі з часів
правління кліки Януковича і де проукраїнські
громадські організаці, як і раніше, майже не
мають ресурсів, аби протидіяти тій владі.
3. Для того, щоб Україні стати справді новою силою на міжнародній арені, необхідно
в основу всіх своїх реформ покласти не
іідеологію споживацького суспільства (на
базі «Я так хочу!»), а ідеологію творчості
у гармонії з природою (на базі «Я дякую!),
відмовивишись від паразитування на тілі
планети і від паразитування у міжнародних
відносинах.
4. Люструвати високопосадовців,
виходячи з того, які розміри їхніх витрат та наскільки вони співмірні з їхніми
заробітками.
А імперія вже падає, бо все меншає
коло довіри у всьому світі до її політики..
І тому перемога над злом, що зосередилось у безвідповідальній і химерній політиці
сьогочасної Росії, замішаній на тотальній
брехні, де образи з казок давно переплелися з дійсністю, все одно станеться. Бо
на нашому боці – правда, уже осв’ячена
кров’ю українських героїв. Бо на нашому
боці – бажання не руйнувати, а створити
нарешті вільну правову Українську державу.
Бо на нашому боці – світло казок, які віками
творив український народ і в яких захована
мудрість для нашої перемоги над злом. І
тому УКРуЇНА, «недо» (чи царівна-жаба, як
у казці) обов’язково предстане перед усім
світом небаченою красунею-майстринею.
Тільки не треба передчасно кидати її у
полум’я повномасштабної війни! І хіба ви не
бачите, як у повітря здіймається вогнений
кінь із вершником на спині, якого всі звикли
зверхньо називати Іванком-дурником, але
який має знести мечем обидві голови ЗміяГоринича? Хіба ви не чули сказане Котигорошком слово у відповідь на запитання:
“Так будем битися чи миритися?”? – Настав
час це почути і побачити. – На нашій землі
українській.
Сергій ЗІНЧЕНКО, редактор газети
«Промінь Просвіти», м. Кривий Ріг,
«МАЙДАН» (www.maidan.org.ua ), 24
листопада 2014 року
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Фестиваль правди увосьме в Кривому Розі

КАЛЕНДАР НА ГРУДЕНЬ

ВІДБУЛАСЯ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ І
СТАРТУВАВ ПОКАЗ ФІЛЬМІВ

«Історія України: події та особистості»

24 листопада, в понеділок,
у конференц-залі Криворізького педагогічного інституту
розпочалася мандрівка нашим
містом кращих кінофільмів
уже ХІ-го Міжнародного фестивалю документального кіно
про права людини DOCUDAUS
UA, який цього року проходив
у Києві з 20 до 27 березня.
Криворізькі просвітяни, які
започаткували в нашому місті
цю традицію під керівництвом
голови Криворізького міського об’єднання ВУТ «Просвіта»
імені Тараса ШЕВЧЕНКА Миколи КОРОБКА, успішно продовжили її і в наступні роки,
коли приєдналися активісти Криворізького міського
правозахисного товариства і
культурно-громадського центру «Шелтер+».
Цього
разу
пресконференція розпочалася не

традиційно бо, попри те, що
вже були роздані зазделегідь
підготовлені прес-релізи, телевізійники і радіожурналісти ще до її початку атакували
своїми запитаннями Миколу
КОРОБКА та проректора інституту Ігоря ШЕЛЕВИЦЬКОГО, за активної підтримки
якого в цьому навчальному
закладі вже четвертий рік поспіль успішно проходять покази мандрівного фестивалю.
І тільки після цього перед журналістами, уже безпосередньо
за столом предстали Микола
КОРОБКО, координатор мандрівного фестивалю в Кривому Розі від КМПЗТ Олександр

ЧИЖИКОВ, Станіслав КОРНІЄНКО, який розповів коротко
про участь у цій діяльності з
популяризації документальних фільмів на правову тематику, і, звичайно ж, сам господар місця проведення заходу
Ігор ШЕЛЕВИЦЬКИЙ.
Більш розлого й широко про
те, що відбулося й відбуватиметься під час мандрівного
фестивалю, йтиме розповідь
у наступних числах нашої газети.
Іван БІЛОХРЕСТ
На світлинах:(вгорі) виступає Ігор Шелевицький;
організатори фестивалю.
Фото автора.

Головою Комітету свободи слова
медійники бачать Заліщук
Журналістський рух «Стоп
цензурі!» та низка медійних
організацій вимагають від
влади успішних розслідувань
і покарання винних у нападах
на журналістів.
Відповідну заяву вони поширили з нагоди всесвітнього
Дня безкарності за напади на
журналістів, що відзначався
23 листопада, повідомляє
«Телекритика».
Вони констатували, що у
2014 році нападів на журналістів було більше, але кримінальних проваджень - менше,
ніж у 2013 році.
Тільки у 2014 році було зафіксовано щонайменше 281
напад на журналістів і 137
фактів перешкоджання професійній діяльності, за даними
ІМІ та організації «Репортери
без кордонів».
Однак, за даними ГПУ, з 1
січня по 31 жовтня 2014 року,
лише 6 справ було скеровано
до суду, і лише у 10 справах
винним було оголошено про
підозру.
Для порівняння, у 2013-му,
коли постраждалих журналістів було менше в рази, до суду
було скеровано п'ять справ.
За цей же період зареєстро-

вано 136 кримінальних правопорушень за 171 статтею,
всього кількість постраждалих
журналістів, які подали заяви
до прокуратури, - 178 осіб.
Медіа-організації висловили надзвичайну стурбованість
таким високим рівнем безкарності, що лишився однією
з ключових проблем медіасфери в Україні навіть після
приходу нової влади.
У свою чергу автори заяви
висловили готовність співпрацювати з владою у форматі
відкритих робочих груп, оперативно надавати владі факти порушень і підтримувати
зусилля влади із забезпечення справедливості і свободи
слова.
Медіа-організації звернулися до нового парламенту з проханням призначити
головою Комітету з питань
свободи слова Світлану Заліщук, як «людину, якій довіряє медіа-спільнота і яка
справді буде перейматися
питаннями інформаційної
сфери, свободи слова й активно допомагати Україні на
шляху інтеграції в європейську спільноту».
Медіа-організації наголо-
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шують, що комітет «у жодному
разі не можна віддавати колишнім регіоналам і тим, хто
ініціював та голосував за так
звані «диктаторські закони 16
січня»».
Як відомо, традиційно Комітет свободи слова та інформації очолює представник
парламентської опозиції. Заліщук водночас представляє
провладну політичну силу.
До обрання народним депутатом Світлана Заліщук
працювала виконавчим директором ГО «Центр UA». Вона
співзасновниця ГО «Центр
UA», координатор громадських кампаній «Новий громадянин» і «Чесно», член руху
«Стоп цензурі!».
У минулому працювала
менеджером проектів у фундації «Суспільність», прессекретарем глави Секретаріату Президента України та
віце-прем'єр-міністра з європейської інтеграції Олега Рибачука. У 2005 році працювала
на 5-му каналі міжнародним
репортером. 2006 року закінчила Інститут журналістики Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка.
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1- 1944 р. - Москва. Наказ НКВС СРСР про створення в його
складі Головного управління по боротьбі з бандитизмом, одним
з основних завдань якого була боротьба з націоналістичним
підпіллям.
1 – 1991 р. – Всеукраїнський референдум і вибори Президента України. За незалежність України проголосувало 90,32
відсотка учасників референдуму. Президентом обрано Леоніда
КРАВЧУКА.
6 – 1932 р. – Харків. Ухвалення РНК УСРР і ЦК КП(б)У постанови про занесення на чорну дошку сіл, „які злісно саботують хлібозаготівлю”. У постанові йшлося про „ганебний провал
хлібозаготівлі в окремих районах України”, про те, що „його
організували куркулі й контрреволюційні елементи”. Ставилося
завдання „ліквідувати опір частини сільських комуністів, які стали
фактичними провідниками саботажу”. Згідно з цією постановою
у зриві хлібозаготівлі звинувачувалися лише окремі райони, тоді
як на початок грудня повністю хлібозаготівлю було виконано
колгоспами та одноосібними господарствами тільки в 16 районах
з майже 400.
8 – 1868 р. – Львів. Заснування Українського культурнопросвітницького товариства „Просвіта”.
10 – День захисту прав людини.
15 – 1932 р. – Харків. Ухвалення ЦК КП(б)У постанови про заборону завезення й продажу промислових товарів
у районах, де заготівля хліба лишалась незадовільною. Це
райони Апостолівський, Божедарівський, Бердянський.
Верхньодніпровський... Дніпропетровської області та... Всього
82 райони.
24 – 1918 р. – Публікація в газеті „Известия” – орган ВЦВК
– циркуляра Наркомату закордонних справ РСФРР про те,
що внаслідок анулювання Брестського мирного договору
РНК РСФРР більше не визнає Україну як самостійну державу і
припиняє діяльність всіх представницьких установ України на
своїй території.
24 – 1924 р. – Москва. Рішення Комінтерну про розпуск
Української комуністичної партії.
24 – 1941 р. – Рішення місцевого відділення ОУН про перехід
до підпільної боротьби проти гітлерівців.
26 – 1917 р. – Київ. Постанова Генерального секретаріату про
створення УКНР на засадах добровільності та оплати.
26 – 2004 р. – Відбулося переголосування другого туру
виборів, у результаті чого Президентом України став Віктор
ЮЩЕНКО.
27 – 1921 р. – Москва. ВЦВК ухвалив декрет про конфіскацію
церковних і монастирських цінностей.
31 – 1918 р. – Київ. Нота протесту уряду УНР урядові УРСФРР
з приводу наступу військ останньої на територію України.
31 – 1932 р. – Харків. Ухвалення ВУЦВК і РНК УСРР постанови
про введення єдиної паспортної системи в УСРР і обов’язкового
запису паспортів (прописки).
Грудень 1939 р. – Західна Україна. Організовано 19 загальних
в’язниць і одну внутрішню тюремну камеру.
Грудень 1965 р. – Київ. У самвидаві вийшла праця Івана
ДЗЮБИ „Інтернаціоналізм чи русифікація?”, присвячена аналізу
національно-культурної політики в Україні за роки радянської
влади.

Україна створить художній фільм
про своїх захисників
В Україні будуть створені серіал і художній фільм на тему
антитерористичної операції на Донбасі. Про це в інтерв'ю
РБК-Україна повідомив міністр культури України Євген Нищук, передає Еспресо.TV. «Я дуже радий, що мене почули
в Міністерстві внутрішніх справ і в Міністерстві оборони
України, які підхопили мою ініціативу, щоб саме ці міністерства
замовили і створили серіал і фільм на тему АТО і нинішніх
подій. Ми організуємо конкурс сценаріїв, а вони візьмуть на
себе фінансування», - повідомив міністр. Фото petro-tronko.
blogspot.com Експрес онлайн
Читайте
більше
тут:
http://expres.ua/
news/2014/11/24/119907-ukrayina-stvoryt-hudozhniy-filmsvoyih-zahysnykiv
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