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За вас правда, за вас слава і воля святая!

М и н у л о  7 0  л і т  з  ч а с у 
капітуляції військ гітлерівської 
Н і м е ч ч и н и  –  г о л о в н о г о 
призвідника Другої світової 
в ійни.  І  вперше за  всю 
післявоєнну історію Україна 
відзначила пам'ять про цю 
вікопомну подію 8 травня, в 
один день зі світовим товари-
ством. Одночасно змістився 
акцент значимості події: на 
зміну символу подолання зло-
чинного походу претендентів 
на світове панування прийшов 
символ пошанування жертв 
небаченої за своїми масшта-
бами війни і примирення між 
народами, які злою волею 

своїх тодішніх провідників вда-
лися до кривавої бійні. 

Хід історії  показав, що 
участь у цій війні на боці 
антигітлерівської коаліції була 
справедливою справою: вона 
унеможливила встановлення у 
світі людиноненависницького 
тоталітарного режиму. 

А л е  ч и  б у л а  ц я  в і й н а 
вітчизняною для народів, які 
були зігнані до складу СРСР і 
яких намагалися перетворити 
в «єдіную общность людей» 
без свого національного об-
личчя? Як бути з міфом про 
те, що люди, яким за останні 
10 – 15 передвоєнних літ до-

велося пережити примусову 
колективізацію, розкурку-
лення, голодомор і політичні 
репресії, йшли в бій з іменем 
Сталіна на устах? «За Родіну, 
за Сталіна!» - такий штамп 
совєцької пропаганди. А чи 
відомо теперішнім «бійцям» 
«опозиції» з нашим земляч-
ком О. Вілкулом на чолі, які 
зарікаються «не дати перепи-
сати історію», за яку Вітчизну 
дозволялося стояти проти 
ворога? Чи відомо їм про те, 
яким гонінням був підданий 
поет-воїн Володимир Сосю-
ра за написаний ним під час 
війни, у 1944 році, вірш «Любіть 

Україну!»? Парадокс, але бійцю 
війни під назвою Вітчизняної 
доводиться терпіти гоніння за 
заклик любити свою справ-
жню Вітчизну! І так званим 
борцям «за правдиву історію» 
все це добре відомо, але для 
них Вітчизна не там, де вона 
є для українського патріота. 
Цим борцям за чистоту історії 
не вдалося довести до кінця 
здійснюваного Табачником 
проекту написання спільної 
м о с к о в с ь к о - у к р а ї н с ь к о ї 
псевдоісторії.

І коли ми звертаємося до 
питання післявоєнного при-
мирення, то маємо розуміти, 

що йдеться про примирення 
між народами, а не про про-
щення військовим злочинцям 
збоку їхніх жертв. Засудженим 
Міжнародним трибуналом в 
Нюренберзі військовим зло-
чинцям ніколи не буде прощен-
ня! Але не може залишатися в 
силі заклик часів війни «Убий 
німця!». І німецький народ це 
добре зрозумів і значно кра-
ще, ніж окремі, фашиствуючі 
нині, учасники антигітлерівської 
коаліції: в Німеччині заборо-
нена пропаганда фашизму і 
тоталітаризму. 

                  Микола КОРОБКО.

Путіна потрібно зупинити в Україні, 
інакше його доведеться зупиняти на 
території країн-членів НАТО – таку зая-
ву зробив в інтерв’ю «Голосу Америки» 
колишній представник США у НАТО, 
а нині виконавчий директор Інституту 
міжнародного лідерства МакКейна, Курт 
Волкер. Колишній американський поса-
довець переконаний, що Путін продовжує 
ескалацію конфлікту в Україні, оскільки не 
бачить відповіді з боку НАТО та Європи.

Дії Росії не є відповіддю на розширення 
НАТО на Схід, про що заявляють у Кремлі, 
вважає Курт Волкер. Колишній пред-
ставник США у НАТО переконаний, що 
Захід зіткнувся з прямою військовою 
агресією.

«Росія вторглася до свого сусіда,  анексує 
території, воює, незважаючи на Буда-
пештський меморандум, не звертаючи 
уваги на паризьку та нью-йоркську хартії 
, не звертаючи уваги на основополож-
ний договір НАТО- Росія, і НАТО ніяк не 
вирішує цю кризу», - заявив Курт Волкер. 
Він додає, що якщо не зупинити Росію за-
раз в Україні, її доведеться зупиняти далі 
у глибині Європи.

«Якщо ми не зміцнимо Україну, не зу-
пинимо це захоплення та не повернемо 
баланс сили, цей конфлікт продовжува-
тиметься. У такому разі Путін відчує, що 
він може продовжити конфлікт, можливо, 
навіть у інших частинах Європи. Краще, 
зупинити сьогодні конфлікт в Україні, аніж 

зупиняти його пізніше на території НАТО», 
- сказав Курт Волкер.

Виконавчий директор Інституту 
міжнародного лідерства МакКейна 
вважає, що існує загроза нового наступу 
на Маріуполь, для створення сухопут-
ного коридору у Крим. Путін вдасться до 
ескалації конфлікту з кількох причин.

«Одна з  них  –  це допомагає 
підтримувати популярність Путіна вдома. 
Він демонструє, що бореться за справу 
російського націоналізму, що він успішний 
у захопленні території та захисту етнічних 
росіян. Друга причина -  він вважає, що 
економічні санкції не є дуже серйозними, 
і що їх не буде збільшено. І третя причи-
на в тому, що НАТО і Європа відкинули 
можливість військової відповіді на 
дії Росії. Москва захопила територію 
збройним шляхом, порушує угоди, 
анексує території. У Москві бачать, що 
ми не використовуємо жодної військової 
сили, щоб просто створити баланс сил і 
стабілізувати ситуацію», - заявив він.

Єдина річ, яка примусить Путіна зу-
пинитися, переконаний Волкер, це 
неможливість приховувати реальну ціну, 
яка сплачує Росія: кількість загиблих та 
вплив санкцій на економіку Росії, а тому 
Україні треба допомогти оборонятися, 
аби підняти ціну цієї війни для Путіна.

                        Олександр ЯНЕВСЬКИЙ, 
сайт «Голос Америки», 

11 травня 2015 року

В і д  р е д а к ц і ї  н а ш о ї   г а з е т и 
Криворізького міського об’єднання  
Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
імені Тараса ШЕВЧЕНКА на адресу 
Криворізької регіональної державної 
телерадіокомпанії «Криворіжжя» було 
надіслано інформаційний запит, у якому 
йшла мова про наступне:

«1. Яке положення  із законодав-
ства України послужило основою 
для того, аби в Редакційній політиці 
телерадіооб’єднання (?) у пункті 8 
з’явилося  наступне: «Журналісти 
телерадіооб’єднання виключають у своїй 
роботі ідеї ксенофобії, націоналізму, 
дискримінаційного ставлення до будь-

кого за будь-якою ознакою»?
2. Яке значення терміну «націоналізм» 

(а їх, як мінімум, два) із числа тих, які 
містяться в словниках сьогочасної 
України,  взято у Редакційній політиці 
за таке, що пояснює основи такої 
політики у діях телерадіоорганізації і в 
якому документі Криворізької державної 
регіональної телерадіоокомпанії, 
що є доступними для глядачів та 
радіослухачів, можна знайти про це  
інформацію ?».

22 квітня цього року (як це зазначено 
у відповіді), за підписом генерального 
директора «Криворіжжя» Івана Васи-
льовича ГАЛАМАСЮКА, була надіслана 

інформація такого змісту:
«Редакційний статут нашої організації 

затверджено наказом Державного 
комітету телебачення і радіомовлення 
України від 13.07.2007 року №302 
й відповідно до Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення» в ньо-
му зазначені основні напрямки роботи 
творчого колективу. Дякуємо за Вашу 
уважність та повідомляємо, що згада-
ний термін виправлено на «нацизм», у 
зв’язку з друкарською помилкою».

Редакція  газети «Промінь Просвіти» 
дякує очільнику телерадіокомпанії  за  
відповідь та внесені зміни й запитує, 
коли ж (на яких зборах)  було належ-

ним чином повідомлено колективу 
телерадіокомпанії про вищезазначені 
зміни й виправлено ту (як це зазначе-
но у відповіді) «друкарську помилку»?  
Тим більше, що про необхідність щодо 
внесення  подібних змін наша газета 
писала не одноразово, і – не тільки на 
рівні нашого міста чи області. І не тільки 
вона. Бо, зокрема, був і матеріал Сергія 
ЗІНЧЕНКА «Не почули ні Крим, ні Дон-
бас, не чують і Кривбас», розміщену ще 
минулого року на сайті “МАЙДАН” за 
адресою: http://maidanua.org/2014/12/
serhij-zinchenko-ne-pochuly-ni-krym-ni-
donbas-ne-chuyut-i-kryvbas/ 

Доповідь НЄМЦОВА: Доповідь НЄМЦОВА: 
під Дебальцевим загинули під Дебальцевим загинули 
70 російських десантників70 російських десантників

У боях під Дебаль-
цевим на Донеччині 
в  с і ч н і - л ю т о м у 
2015 року загину-
ли 70 російських 
десантників, з яких 
не менше 17 є жите-
лями обласного цен-
тру Іваново. Про це 
повідомляє російське 
і н ф о р м а г е н т с т в о 
Р Б К  з  п о с и л а н -
ням на доповідь 
«Путін. Війна», яку 
підготували колеги 
убитого російського 
опозиціонера Бо-
риса Нємцова на 
підставі зібраних ним 
матеріалів. У доповіді йдеться, що солдатів, які вирушали на Донбас, звільняли 
з армії і видавали за добровольців. Міністерство оборони Росії, повідомляють 
автори доповіді з посиланням на зібрані свідчення, обіцяло попри звільнення 
платити компенсації за смерть і каліцтва. Однак, стверджується в доповіді, 
ця обіцянка виконана не була. Також у доповіді зазначено що з російського 
бюджету на війну на сході України за десять місяців було витрачено близько 
53 мільярдів рублів.

Як повідомив Радіо Свобода опозиціонер Ілля Яшин, який координував за-
вершення доповіді Бориса Нємцова, під час обшуку на квартирі вбитого політика 
зникло чимало матеріалів, і їх довелося відновлювати. При цьому люди, з якими 
говорив Нємцов і з якими вдалося зв’язатися колегам, стали відмовлятися 
підтверджувати надану ними Нємцову інформацію. Як сказав Яшин, убивство 
Нємцова змусило тих, із ким він спілкувався, стати значно обережнішими.

                                             Сайт Радіо «СВОБОДА», 12 травня 2015 року

А БУЛО СПОДІВАННЯ, ЩО ЦЕ ОСТАННЯ ВІЙНА...

Криворізька «ПРОСВІТА» змусила «регіональну державну
телерадіокомпанію» внести зміни  до своєї  редакційної політики

Названо основні причини 
ескалації конфлікту 

в Україні
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Гривня росте, 
а ціни не падають...

В Україні спостерігається зміцнення гривні. 
Напередодні травневих свят національна валюта 
помітно укріпилася. За оцінками експертів, до 10%. 
А вчора за один долар давали вже 21,20 гривні. Втім, 
ціни на товари на ринках і в магазинах не поспішають 
зменшуватися. Хоча мали б. Чому не діють закони рин-
ку на українських полицях? Про причини — «День» за-
питав експертів. Зміцнення гривні — результат кількох 
факторів, кажуть опитані «Днем» експерти. «Пер-
шим послужило виділення кредиту МВФ. Другим — 
інформація про надання фінансової допомоги від низки 
країн: ЄС виділив 1,8 мільярда євро, США до кінця року 
пообіцяло надати держгарантії на мільярд доларів, 
уряди Японії та Польщі озвучили програми з підтримки 
України», — розповідає головний фінансовий аналітик 
рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» Віталій 
Шапран. Він також звертає увагу на ще один фактор 
стабілізації, помітний не одразу. «Падіння гривні по-
чалося в грудні — лютому і було спровоковане відтоком 
капіталу з країни. Статистика 2014 року свідчить про 
«втечу» 10 мільярдів доларів. Це гроші, які забрала 
наша так звана стара еліта, — пояснює він. Наразі відтік 
грошей уже зупинився, а разом з ним — і значний тиск 
на гривню.

Чому ж не меншають ціни? На думку фінансиста Еріка 
Наймана, бізнес восени 2014 року і взимку 2015 року 
дуже втратив на девальвації і зараз відшкодовує збит-
ки. Експерт пояснив, що де-факто, наприклад, вартість 
бензину та продуктів харчування мала б знизитися, 
оскільки гривня укріпилася на 10%. Але цього немає, 
бо підприємці надолужують втрачене. Його підтримує 
Шапран. «Девальвація діє на ринок споживчих послуг 
і товарів поступово. Восени курс почав зростати з 8 
до 15 і далі 20 гривень за долар. Запаси імпортних 
товарів, накопичені в цей час, ще не розійшлися, тому 
ціни продавці не зменшують. Як правило, це стосується 
товарів з тривалим циклом продажу: меблі, одяг тощо. 
А от техніка, програмне забезпечення і все, що може 
«застаріти», виробники зараз продають за курсом тро-
хи нижчим», — пояснив він. Наведені аргументи більше 
стосуються імпортерів. А от щодо товарів українського 
виробництва, думки експертів розділилися. «Якщо 
виробник продає продукцію на внутрішній і зовнішній 
ринок, тоді він намагається зрівняти ціни... Але є й інша 
група виробників, які мають валютні кредити і змушені 
їх обслуговувати, тому девальвація автоматично б’є і 
по них», — говорить Шапран. Утім, народний депутат, 
колишній голова парламентського підкомітету з питань 
державної економічної політики Дмитро Шлемко іншої 
думки. «Перше — ніхто не вірить, що гривня укріпилася 
надовго, тому в період відносної стабільності українські 
виробники намагаються перестрахуватися. Друге — 
товаровиробник і продавець завжди хоче більше за-
робляти сьогодні, аніж учора, тому й не поспішають 
спускати ціни», — вважає він. На думку нардепа, АМКУ 
мав би детальніше вивчати ринок споживчих товарів. 
Зокрема, наголошує він, перевірити треба було б 
ціни на пальне і вітчизняні продукти харчування, як-от 
молочної групи. «Якщо молоко закуповують за копійки, 
а потім у п’ять разів дорожче продають, то це ненор-
мально», — зауважує він.

Дещо АМКУ вже почав робити: в кінці квітня оштра-
фував великі торговельні мережі («Сільпо», «Фора», 
«Фуршет», «Велика кишеня», «ЕКО маркет», «Караван», 
«БІЛЛА», «НОВУС», «Спар», «Бімаркет», «МЕТРО») за 
картельну змову на 203 мільйони гривень і дав два 
місяці на виправлення.

Як спинити ціни? На думку Віталія Шапрана, навіть 
якщо гривня укріпиться суттєво, то варто розрахо-
вувати лише на призупинення темпів інфляції. «При-
близно три — дев’ять місяців девальваційний вплив на 
українських полицях ще буде відчутним», — прогнозує 
експерт.

Наталія БІЛОУСОВА, 
газета  «День»,7 травня 2015 року

             (У скороченому вигляді)

Через небажання брати 
участь у конфлікті на сході 
України російські солда-
ти групами залишають 
армію, передає британсь-
ке агентство Reuters. Сол-
дати розповіли Reuters, як 
відмовлялися воювати

Російські солдати групами 
йдуть з армії через конфлікт 
в Україні, про що Рейтер 
розповіли самі колишні військові 
і правозахисники. Їх розповіді 
ставлять під сумнів тверджен-
ня Кремля про те, що в Україні 
немає російських військ, а за 
бойовиків росіяни борються в 
якості добровольців.

Кількість свідчень того, 

що в Україні росіяни вою-
ють, зашкалює: на полях 
бою знаходять російське 
армійське озброєння, про це 
розповідають сім'ї російських 
солдатів і українські полонені, 
які говорять, що були схоплені 
російськими десантниками.

Після вбивства опозиціонера 
Бориса Нємцова соратники 
політика закінчують робо-
ту над доповіддю, в якій бу-
дуть описані нові свідоцтва 
р о с і й с ь к о ї  в і й с ь к о в о ї 
присутності в Україні. Однак 
досі рідко вдавалося знахо-
дити російських солдатів, які 
брали участь у бойових діях 
в Україні і готових про це 

розповідати. Ще рідше вихо-
дило поговорити з тими, хто 
через це звільнився з армії.

Рейтер зв'язався з п'ятьма 
військовими, які разом з то-
варишами нещодавно за-
лишили службу, в тому числі 
і з двома з них, які зізналися, 
що звільнилися через те, 
що солдатів відправляють в 
Україну.

Один з них живе в Москві. Він 
розповів, що влітку минулого 
року був відправлений у Ро-
стовську область на навчання, 
але замість цього опинився в 
Україні на танку в складі бро-
неколони.

« Я к и й с ь  п і д п о л к о в н и к 

вже після перетину кордону 
сказав, що можуть посади-
ти за невиконання наказу. 
Деякі  відмовлятися стали 
там далі перебувати», - ска-
зав колишній військовий, 
я к и й  с л у ж и в  в  е л і т н і й 
Кантемирівській танковій 
дивізії. Як і інші, він гово-
рив на умовах анонімності, 
п о б о ю ю ч и с ь  м о ж л и в о г о 
переслідування. Він бачив, 
як солдати відмовлялися во-
ювати. «При мені таких було 
двоє. Кудись їх забрали». 
Підполковник говорив, що на 
них завели кримінальну спра-
ву, а насправді, ми їм потім 
подзвонили, «вони вдома 

були, просто звільнилися».
Колишні російські солдати 

і правозахисники розповіли 
Рейтер про те, як деякі солда-
ти бояться їхати в Україну, як 
їх змушують воювати там або 
що вони розчаровані тим, як їх 
зустріло командування після 
повернення з української 
території. Колишній танкіст 
з Москви каже, що не поїхав 
би в Україну по своїй волі. 
«Та ні, навіщо? Це не наша 
війна. Якби війська там були 
офіційно, то так, це вже інша 
справа».

 http://uazmi.org/
article/2938290869434254 

Російські солдати групами відмовляються їхати в Україну - Reuters

Громада чи стадо? Перевірка вчинками

ПРИМУС ДО ПОКОРИ РОБОТОДАВЦЯМ
Кілька чисел тому газета започаткува-

ла вищезазначену рубрику для того, аби 
з’ясувати, наскільки активно в Криво-
му Розі й на Дніпропетровщині в цілому, 
починаючи з рівня трудових колективів, 
в і д б у в а ю т ь с я  п р о ц е с и  р о з в и т к у 
українського громадянського суспільства, 
щоб у найближчому майбутньому сфор-
мувати міцні і діяльні громади на місцях. 
Це дуже важливо для того, зокрема, аби 
принцип децентралізації влади, який має 
спиратися саме на громади, став справді 

діяльним, а не лише задекларованим. 
Тоді ж було опубліковано й перший 

матеріал під заголовком «ВОЛЯ і сваволя, 
або Україна – не для рабів і рабовласників», 
де йшла мова про те, як один з працівників 
ПАТ «ЦГЗК» Андрій ШТИБЕЛЬ вирішив пра-
цювати з українською символікою (конкрет-
но – з Тризубом) на уніформі підприємства 
«Метінвест» і як вищестояще керівництво 
перешкоджало йому у здійсненні цього 
наміру. Сьогодні маємо продовження у роз-
витку подій.

1.ВІДПОВІДЬ ПІСЛЯ ЗАПИТУ 1.ВІДПОВІДЬ ПІСЛЯ ЗАПИТУ 
ДО МІСЬКОГО ГОЛОВИ.ДО МІСЬКОГО ГОЛОВИ.

Редакція нашої газети після згаданої публікації 
звернулася із інформаційним запитом до міського 
голови Юрія ВІЛКУЛА. Редакція запитувала, «на яких 
підприємствах Кривого Рогу (незалежно від форми 
власності) членам трудових колективів заборонено 
носити на уніформі того чи іншого підприємства дер-
жавну символіку України (зокрема, - Тризуб і Держав-
ний Прапор України)»?

У відповіді за підписом заступника міського голови 
А ПОЛТАВЦЯ щодо цього зазначалося: 

«Відповідно до статті 19 Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації» запит на інформацію 
– це прохання до особи-розпорядника інформації 
надати публічну інформацію, що знаходиться у його 
володінні.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи 
державної влади та органи місцевого самоврядуван-
ня, їх особові особи зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України. Статтею 23 Госпо-
дарського кодексу України визначено, що втручання 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
у господарську діяльність суб’єктів господарювання 
забороняється.

Виходячи з вищезазначеного, міський голова та 
виконавчий комітет не є розпорядниками запитуваної 
інформації. Додатково повідомляємо, що статтею 20 
Конституції України державними символами України є 
Державний Прапор України, Державний Герб України 
і Державний Гімн України.

Щодо державного герба України (малий герб 
України – тризуб) діє постанова ВР України «Про 
Державний герб України» від 19 лютого 1992 року 
№2137-XII, пунктом 2 якої зазначено, що зобра-
ження Державного герба України поміщується на 
печатках органів державної влади і державного 
управління, грошових знаках та знаках поштової 
оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках 
державних установ з обов’язковим додержанням 
пропорцій зображення герба, затвердженого пун-
ктом 1 цієї Постанови.

Відповідно до статті  6  Закону України «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одер-
жати правову охорону позначення, які зображують 
або імітують, зокрема, державні герби, прапори та 
інші державні символи (емблеми) та офіційні назви 
держав. Відповідальність за наругу над державними 
символами передбачена статтею 338 Кримінального 
кодексу України». 

Тобто, як це вже стало звичним у практиці місцевих 
посадовців, редакція так і не отримала конкретної 
відповіді щодо заборон. А якщо не заборонено, то це 
означає, що можна так діяти. 

2. ТИСК З БОКУ КЕРІВНИЦТВА 2. ТИСК З БОКУ КЕРІВНИЦТВА 
ПРИЗВІВ ДО ВИКЛИКУ «ШВИДКОЇ»ПРИЗВІВ ДО ВИКЛИКУ «ШВИДКОЇ»

Як повідомив Андрій ШТИБЕЛЬ, 2 травня він 
прибув на роботу з невеликим запізненням через 

проблеми з транспортом, бо в робочий автобус 
не вдалося “вміститися”, а тому знадобилося 
робити аж дві пересадки на “маршрутках”. Як і на-
лежить, пройшов належний контроль у медпункті 
й зробив запис у книзі нарядів і спокійно присту-
пив до роботи. Аж раптом, розповідає, прийшов 
близько десятої години старший майстер Сергій 
БІЛОЗУБ з ще одним майстром та працівником з 
іншої дільниці та й зробив висновок, що йому не 
подобається зовнішній вигляд Андрія ШТИБЕЛЯ, 
висловивиши при цьому  підозру, що “мабуть, 
п'яний”.  Та виявилося, що це тільки початок. Бо 
потім майже три години поспіль Андрію довелося 
спілкуватися і з майстрами, і з охоронцями з «Со-
кола», і з охоронцями служби безпеки комбінату, 
і з працівницею медпункту, яка все хотіла, щоб він 
«дихнув» у апарат, аби провести тест на  вміст в 
організмі алкоголю. І то – не з власної ініціативи, 
бо цього від нього вимагав Сергій БІЛОЗУБ  та інші 
особи. Та непокірний  підлеглий усе наполягав на 
своєму, бо розумів, що оскільки перебуває «у кон-
трах» зі своїм керівництвом, то його те керівництво 
могло запросто «підставити» з тест-контролем, - і 
тоді він був би беззахисним. Та й так йому неодно-
разово говорили, що складуть акт про те, що він 
відмовляється  виконувати те, що від нього про-
сять, а потім – звільнять з роботи, та й годі. 

Тобто  майстер з охоронцями годинами тиснули на 
працівника, аби домогтися все-таки свого. Навіть за-
пропонували  поїхати  в ПНД,  аби там належним чином 
його перевірити. Він сказав, що не проти цього, але 
треба порадитися з активістами профспілки НПГУ та 
з юристами. І  нарешті після того, як він поспілкувався 
телефоном з головою НПГУ ПАТ «Суха Балка» Олексан-
дром БОНДАРЕМ й дав змогу також і Сергію БІЛОЗУБУ 
з ним поговорити, останній зателефонував своєму на-
чальству – і Андрія ШТИБЕЛЯ  після цього відпустили 
на робоче місце. 

Однак просто так цей тиск на працівника для нього 
не минувся.  Ближче до дев’ятнадцятої  йому стало 
погано – і довелося начальству шукати йому терміново 
заміну, бо перевірка тиску й пульсу в медпункті  приве-
ли до висновку медиків, які записали: «Постстресова 
гіпертонія». Після цього йому виписали направлен-
ня до лікаря-терапевта за місцем проживання,  а 
наступного дня,  ближче до дванадцятої, довелося 
викликати «швидку», а після цього робітнику видали 
«лікарняний»…

Як повідомив у день верстки газети, 12 травня, 
Андрій ШТИБЕЛЬ,  відповіді на його звернення в 
СБУ ще немає, а прийшла поки що тільки з міліції. 
Та попри тиск з боку керівництва, він сподівається 
на краще, бо відчуває допомогу від активістів НПГУ 
в місті, а також – на те, що справедливість все-таки 
переможе, якщо за неї боротися. Бо такий примус 
до покори роботодавцям  залишати без відповіді 
не можна. Та й бачить, що товариші по роботі див-
ляться сміливіше, розуміючи, що можна відстоювати 
свої права.
                                                                     Сергій ЗІНЧЕНКО 
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 Український МАЙДАН, поваливши режим 
ЯНУКОВИЧА, спричинив безпрецедентне 
підняття національної свідомості і патріотизму. 
Всі пам ятають, як у березні 2014 року, під час 
окупації російськими військами Криму, одразу 
ж після оголошення мобілізації, тисячі і тисячі  
українців пішли до військкоматів, щоб захисти-
ти українську землю від агресора. Цей фено-
мен злету українського патріотизму помітний 
і нині.

Пригадую, як 25  квітня цього року, в Чигирині, 
на бастіоні ДОРОШЕНКА, а 26 квітня - в Мель-
никах на Холодноярщині, батальйони «АЙДАР», 
«СВОБОДИ», «Правого сектору» пройшли там 
маршем памяті й відправилися далі: в зону АТО, 
захищати українську землю від російського 
окупанта. Там панувала особлива атмосфе-
ра, яку не передати словами. Її добре відчули 
і козаки Інгульської паланки, і представники 
Криворізького міського правозахисного товари-
ства та криворізького осередку Спілки офіцерів 
України, які тоді там побували.

А 3-го травня цього року на горі Маківці ко-
заки Інгульської паланки разом із представни-
ками  патріотично налаштованої інтелігенції з 

Кривого Рогу взяли  участь  у вшануванні 100-
ої  річниці славних боїв на тій горі  Українських 
січових стрільців, які в складі австро-угорських 
військ наприкінці квітня 1915 року воювали проти 
російської армії.. Визначальним і переконливим 
результатом  тих боїв став незаперечний факт 
зупинення наступу армії агресора хлопцями з 
Галичини та з інших західних земель сьогочасної 
України.А трагізм полягав у тому, що українці 
стріляли в українців

У ці дні травня 2015 року, через сто років 
після тих боїв,  Російська Федерація атакує те-
пер східні кордони України, окупувавши перед 
цим Крим і частину Донбасу. Триває мобілізація 
патріотичних сил для того, щоб зупинити ворога. І 
треба підкреслити, що в результаті наполегливо-
го протистояння озброєним до зубів агресорам 
відбулося фактично народження нових Збройних 
сил України. 

Четвертого ж травня делегація з Кривого Рогу 
відвідала в селі Кульчицях, що під Самбором, 
музей гетьмана України Петра КОНАШЕВИЧА-
САГАЙДАЧНОГО, учасника похода на Москву 

українського козацтва разом 
з польським військом у да-
лекому 1612 році. В цьому ж 
музеї представлена також і 
унікальна експозиція присвяче-
на українському козакові Юрію-
Францу КУЛЬЧИЦЬКОМУ, урод-
женцю села Кульчиці, який брав 
участь у обороні Відня в 1683 році, 
започаткував у Відні кав'ярні, і по 
суті, навчив Європу пити каву

 5 травня  ми побували на 
Янівському цвинтарі біля стіни 
памяті та в інших місцях, а десь за 
кілька годин до від'їзду - і на могилі 
Ігоря - Богдана АНТОНИЧА. Після 
сходження на Маківку і відвідання 

Янівського цвинтаря у 
Львові (а там поховані 
тисячі українців, які були 
замордовані НКВДистами в 
1940 і 1941 роках у тюрмах 
Львова), після відвідання 
в Білогорщі музею Рома-
на ШУХЕВИЧА розумієш, 
що це є справді святині 
українського народу і що 
вони свідчать про величез-
ну його силу у протиборстві 
з ворогами. 

Олександр ЧИЖИКОВ.
 Чигирин –Львів-
Маківка-Самбір-

Кульчиці-Кривий  Ріг, 
8 травня 2015 року.

На світлинах: посланці 
Кривого Рогу під час 

урочистих заходів 
і в музеї.

ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО 
ПАТРІОТИЗМУ

Козаки Інгульської паланки війська Запорозького низового разом з пред-
ставниками Криворізького правозахисного товариства і криворізького осе-
редку СОУ були з 2-го по 5-е травня у Львові, на горі Маківці на урочистих 
заходах з відзначення 100-ої річниці  боїв на тій горі.

Урочистості з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги 
показали, що Україна, як ніколи за останні 25 років, наблизилася 
до того, аби отримати власну гуманітарну політику, стійку до 
зовнішніх втручань. Не менш важливо, що влада запропонувала, 
хоча й не позбавлене певних суперечностей, але внутрішньо 
неконфліктне тлумачення української історії. Адже проблема не в 
тому, що російські агенти впливу задля розпалювання ворожнечі 
експлуатують певні історичні конотації, а в тому, що українці на 
це ведуться.

Тривалий час проросійські діячі акцентували увагу на 
розбіжностях між «западенцями» і «східняками». При цьому вони 
взагалі нічого не казали про проблеми у відносинах між народами 
теперішньої Російської Федерації. Адже карели і буряти, народи 
Північного Кавказу й народи крайньої півночі – надто не схожі 
одне на одного. Утім, адептам «русского мира» не було діла до 
цих відмінностей – їх непокоїла лише відмінність між Східною та 
Західною Україною.

До речі, заявляючи про неприпустимість переписування історії, 
сама російська влада ставиться до історії доволі «творчо». Апофе-
озом цього процесу став запроваджений з ініціативи президента 
Путіна єдиний підручник історії. Тут переписали не лише історію 
ХХ століття, а й позбулися такого освяченого століттями російської 
історіографії визначення як «татаро-монгольське іго» (ярмо). Це 
відоме ще з часів Московського царства тлумачення попервах 
хотіли замінити на «залежність російських князів від ординських 
ханів», але в підсумку ухвалили нейтральніше визначення «ор-
динське іго», прибравши згадку про татар – другий за чисельністю 
народ у Російській Федерації.

Сценарій: «самі себе звоювали»
Аж ось, під час урочистостей 9 травня Петро Порошенко заявив, 

що Україна шанує і буде шанувати подвиг тих, хто виборов пере-
могу у Другій світовій війні, але ніколи не відзначатиме День пере-
моги за російським сценарієм.

Треба визнати, що за останній рік Росія сама зробила дуже ба-
гато для того, аби відштовхнути Україну, викликати в її громадян 
ідіосинкразію до свого сценарію та його атрибутів. Зараз у це 
важко повірити, але ще зовсім недавно навіть Віктор Ющенко на-
магався вмонтувати «георгіївську стрічку» в офіційний український 
дев’ятотравневий наратив... До речі, навіть проросійсько-
неорадянський Олександр Лукашенко тоді ставився до цієї 
символіки значно обережніше.

Утім, наша проблема не так у ворожості російського сценарію, 
як у деструктивності власного. Упродовж останніх десяти років 
українські політики усіх таборів, замість вирішувати нагальні 
проблеми сьогодення, занадто багато зробили для того, аби 
актуалізувати проблеми мови та історії... На озброєння бралися 
найсуперечливіші та потенційно найконфліктніші питання. Причо-
му, ніхто й не намагався щодо цих питань порозумітися. Навпаки, 
на відмінностях та суперечностях робився наголос. Наприклад, для 
регіоналів раптом мегаактуальною стала «волинської різанина». 
І проблема не лише в тому, що тодішня влада поводила себе, 
м’яко кажучи, недалекоглядно, а й у тому, що тодішня опозиція 
також залюбки грала за цими правилами. Загалом, дуже часто тон 
гуманітарним дискусіям задавали такі діячі, як Ірина Фаріон та Ва-
дим Колесніченко. Звісно, Росія неабияк допомагала підтримувати 
подібний стан речей, але левову частку роботи українці зробили 
самі! Відтак мова та історія стали одним із інструментів гібридної 
війни – таким самим, як, скажімо, енергоносії, а, можливо, навіть 
і більш дієвим.

Парадокси імунної системи
До речі, горезвісний мовний закон Ківалова-Колесніченка досі 

залишається чинним. Але, погодьтеся, Україна через нього не 
стала менш українською. Тож чи варто було свого часу здіймати 
довкола нього таку аж занадто бурхливу дискусію?.. І вже напевно, 
спробу його поспішного скасування в лютому 2014-го навряд чи 
можна назвати вдалою.

Тепер ми також можемо отримати неконфліктну версію власної 
історії, яка б не отруювала сьогодення, а натомість сприяла 
порозумінню. В усякому разі, зовнішні виклики неабияк до цього 
спонукають і, парадоксально, навіть сприяють.

Вчені-імунологи кажуть, що занадто активний імунітет – це так 
само погано, як і занадто слабкий. Адже здорова імунна система 
часто просто не реагує на певні подразники, а натомість занадто 
активований імунітет, насправді, провокує нові хвороби. Мабуть, 
цей принцип з біології-медицини цілком можна екстраполювати на 
суспільно-політичне життя. Це не означає, що на мовно-історичні 
питання треба накласти табу, але напевно дискусії з цього при-
воду необхідно вести в іншій манері, ніж це відбувалося останні 
десять років.

Дмитро Шурхало – журналіст Радіо Свобода, 
12 травня 2015 року, на Радіо Свобода – з 2008 
року. Спеціалізується на політиці та історії. На-
родився в 1976 році у Сумах. Закінчив факуль-

тет журналістики Львівського університету 
імені Івана Франка. Працював у газетах «Пост-

Поступ», «Київські відомості», «Вечірні вісті», 
журналі «Власть дєнєг». Автор книжок «Українська 

якбитологія», «Міфи Другої світової війни» 
та «Скоропадський, Маннергейм, Врангель: 

кавалеристи-державники».

В України і Росії В України і Росії 
різні сценаріїрізні сценарії
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КАЛЕНДАР НА ТРАВЕНЬ
«Історія України: події та особистості»

Календар Криворіжжя на травеньКалендар Криворіжжя на травень
1-1905 р. – у поштовій 

конторі Кривого Рогу вста-
новлений новий телеграфний 
апарат.

1 – 1955 р. – на руднику ім. 
ДЗЕРЖИНСЬКОГО розпо-
чав роботу новозбудований 
кінотеатр «Батьківщина» (на 
2 зали)

1 – 2010 р.  – на базі 
спеціалізованої дитячої лікарні 
№8 відкрито унікальну соляну 
кімнату.

2 – 1925 р. – розповсюджен-
ням газет на рудниках стали 
займатися спеціальні  експе-
дитори від видавництва.

4 – 1905 р. – до Кривого Рогу 
приїхав новий поліційний на-
глядач  МСТИСЛАВСБКИЙ.

5 – 1925 р. – у Криво-
му Розі відкрито агентство 
Катерининської залізниці.

5 – 1965 р. – на проспекті 
Металургів відкрито магазин 
«Кінофототовари».

8 – 1965 р. – В Палаці куль-
тури «Металург» відбулися 
урочисті збори громадськості 
міста з нагоди 20-річчя  Пере-
моги у Великій Вітчизняній 
війні.  У президії – Герої Ра-
дянського Союзу Я.М. АГА-
Ф О Н О В ,  М . В . З А Х А Р О В , 
В.М.ЛАРІН, В.М. СТРЕЛЬЦОВ 
та п’ять  кавалерів ордену Сла-
ви.

8 – 1975 р. – в парку іімені 
газети «Правда» відкрито 
пам'ятний знак на честь 
200-річчя міста Кривого рогу.

9 – 1925 р. – в маєтку 
п о м і щ и к а  Д А В И Д О В А 
(Криворізький округ, До-
линський район) відкрито 
першу в Україні  ліснівницько-
акліматизаційну станцію.

9 – 1990 р. – У Комсо-
мольському парку відкрито 
пам'ятник підпільній групі  М. 
РЕШЕТНЯКА (робота Заслу-
женого художника УРСР О.В. 
ВАСЯКІНА).

10 – 1945 р. – на честь пе-
ремоги над фашистською 
Німеччиною відбулася  масова 
демонстрація жителів міста. 
Загальноміський мітинг роз-
почався о 10 годині 30 хвилин. 
На чолі демонстрації йшли 
відомі гірники О.СЕМИВОЛОС, 
І. СТАДНІК, І. КОБЗАР. Мітинг 
відкрив голова виконкому 
Л.ФЕДОРОВ.

11 – 1995 р. – на фасаді го-
ловного корпусу Криворізького 
державного педагогічного 
і н с т и т у т у  в с т а н о в в л е н о 
меморіальну дошку на честь 
Героя Радянського Союзу В.Ф. 
СКОПЕНКА,

11 – 1995 р. – відкрито 
меморіальну дошку біля бу-
динку №49 по вулиці Правди, 
де жили Герої Радянського 
Союзу Б.ГЛИНКА, Л. ГЛИНКА, 
В.МИХЛІК.

13 – 1930 р. – розпочав-
ся перший окружний з’їзд 
ударників Криворіжжя.

15 – 1930 р. – відкрилася 
районна конференція товари-
ства «Геть неписемність!»

16 – 1930 р. – з Одеси до 
Кривого Рогу прибули три 
професори, які почали ознай-
омлення з роботою гірників 
з метою складання огляду 
економічного стану. 

17 – 1925 р. – на руднику 
імені Леніна відкрито нічний 
санаторій для  гірників.

18 – 1995 р. – відкрився  VII 
Міжнародний джаз-фестиваль 
«Горизонти джазу».

21 – 1925 р. – названо 
прізвища перших робкорів 
Кривбасу: І.Г. ЮРКЕВИЧ і М.Е. 
ЖЕРНОВСЬКИЙ. 

21 – 1950 р. – розпочало-
ся прокладання шосе, аби 
з’єднати селище Суха Балка з 
центром міста.

22 – 1925 р. – повідомлено 
про початок велопробігу Кри-
вий Ріг – Давидовський парк 
з метою популяризації  вело-
спорту на Криворіжжі. 

22 – 1925 р. – вілдкрився 
літній к інотеатр у  саду 
(колишній сад МЕРШАВЦЕВА), 
демонстрували американсь-
кий бойовик «Міщанське боло-
то», виступив гуморист О.ЕЗІК, 
а по закінченню – фейєрверк. 

22 – 1930 р. – відкрився 
міський стадіон.

23 – 1925 р. – Криворізька 
поштова контора відкрила свої 
віддлення в селищі Шмакове, 
в селах Радушному, Зеле-
ному, а також – у Михайлівці 
(Широківського району).

23 – 1975 р. – за великі 
успіхи, досягнуті містом у го-
сподарському і культурному 
будівництві  та у зв'язку з з 
200-річчям з дня заснування 
Кривий Ріг нагороджено орде-
ном Трудового Червоного Пра-
пору.  За дату заснування міста 
взято час відкриття поштової 
станції Кривий Ріг (28 квітня 
1775 р., що не відповідає да-
ним сучасної історичної науки, 
бо перші згадки про зимівник 
Кривий Ріг відносяться ще 
до середини 17-го століття – 
упорядник). 23 і 24 травня на 
стадіоні «Металург» і в райо-
нах відбулися масові гуляння, 
концерти й виставі, присвячені 
цій події.

23 – 1995 р. – відкрилася І 
міжнародна виставка-ярмарок  
«Криворізькі контракти».

25 – 1940 р. – місцева артіль 
«Нова зоря» освоїла випуск 
банного, туалетного мила та 
для дітей.

25 – 1940 р. – повідомлено, 
що спортивне товариство 
«Руда» домоглося  введення 
ранкових фіззарядок в уста-

новах тресту «Дзержинськру-
да».

26 – 1995 р. -  через Кри-
вий Ріг (стадіон «Спартак») 
пройшла факельна естафета 
«Пробіг Світу  - Дім єдності» 
(ініціатор – ШРІ ЧИНМОЙ).

27 – 1930 р. – міськрада при-
йняла рішення про створення 
міського духового оркестру.

28 – 1925 р. – І. МАКАРЕНКО  
представив Криворіжжя на І 
Всеукраїнській  конференції з 
краєзнавства. Розглядалися  
організаційні питання, прин-
ципи та форми роботи, про 
матерільну базу краєзнавства 
тощо.

29 – 1925 р. – у Палаці 
праці вперше відбувся кон-
церт  симфонічної музики під  
управлінням композитора Я.Є. 
СІДЛЕЦЬКОГО.

30 – 1930 р. – повідомлено, 
що в редакції газети»Червоний 
гірник» скликалася нарада з 
питань розвідки срібної руди 
на Криворіжжі. 

Травень-липень 1790 р. – за 
дорученням Г.ПОТЬОМКІНА 
район сучасного Криворіжжя 
вивчав М.В.ЛЄВАНОВ, який 
підтвердив наявність великих 
покладів руди («залізний на-
ждак») та інших корисних ко-
палин.

Травень 1840 р. – створе-
но Херсонську коновальську 
(ветеринарну) школу, в якій 
навчалися вихідці з волостей 
Криворіжжя.

Травень 1885 р. – відкрився 
рудник на землях поміщиків 
РОСТКОВСЬКИХ (колишній 
рудник «Жовтневий»).

Травень 1895 р. – вийшла 
книга Є.РАГОЗІНА «Залізо та 
вугілля півдня Росії», де багато 
місця відведено Криворізькому 
басейну.

Травень 1900 р. – на 
Олександрівському заводі 
вперше почали брикетування 
криворізької руди з рудника 
КОЛАЧЕВСЬКОГО.

Травень 1935 р. – на КМЗ 
пущено в дію другу доменну 
піч (ДП-2).

Травень 1955 р. – відкрито 
н о в и й  П а л а ц  к у л ь т у -
ри коксохіміків. Вартість 
будівництва – понад 3 мільйони 
карбованців. Основний зал – 
на 440 місць, лекційний – на 
150. 

Травень 1975 р. – у Кривбасі 
з початку промислових розро-
бок видобуто двохмільярдну 
тонну руди. Місту вручено 
орден Трудового Червоного 
Прапора.

Травень 1980 р. – біля 
р у д о у п р а в л і н н я  і м е н і 
К.Лібкнехта відкрито пам’ятник 
воїнам-робітникам, які загину-
ли в період Великої Вітчизняної 
війни. 

2 - 1848 р. – Виникнення першої української політичної 
організації – Головної руської ради.

3 - 1895 р. – Народився в селі Куцівка Смілянського повіту 
Т.ОСЬМАЧКА, український письменник, поет.

3 - 1993 р. – Київ. Міністерство юстиції України 
зареєструвало Українську всесвітню координаційну раду 
(голова – І.ДРАЧ).

3 травня – Всесвітній день свободи преси
5 - 1932 р. – Москва. Ухвалення РНК СРСР і ЦК ВКП(б) 

постанови про план хлібозаготівлі з врожаю 1932 р. Термін 
реалізації плану встановлювався до 1 січня 1933 р. Виконання 
цієї постанови в другій половині 1932 р. – першій половині 
1933 р. призвело до масового голоду в селах України і до 
загибелі мільйонів людей.

6 - 1968 р. Москва. Голова КДБ при Раді Міністрів СРСР  
Ю.АНДРОПОВ звернувся листом до ЦК КПРС, в якому оцінив 
роман О.ГОНЧАРА „Собор” як „політично шкідливий твір, 
що пропагує елементи націоналізму, в спотвореному світлі 
зображує радянську дійсність”.

9 - 1945 р. – День Перемоги над фашистською Німеччиною 
у Другій світовій війні.

10 – 18979 р. – Полтава. Народився С.ПЕТЛЮРА, 
український громадський, державний та політичний діяч, член 
Центральної ради, Генеральний секретар військових справ, 
Головний отаман, Голова Директорії УНР.

10 травня – День матері.
18 – 1944 р. – Крим. Депортація кримськотатарського на-

селення з території півострова в східні райони СРСР.
19 – 1918 р. – Київ. Перший публічний виступ 

П.СКОРОПАДСЬКОГО у ранзі голови Української держави. 
Гетьман відзначив, що основою його політики будуть прин-
ципи демократизму і державної незалежності (самостійності) 
України.

21-28 – 1966 р. – Київ. ІІІ Всесоюзний кінофестиваль. 
Фільм Київської кіностудії художніх фільмів ім. О.ДОВЖЕНКА 
„Тіні забутих предків” удостоєний спеціального призу.

22 – 1961 р. – Канів. Перепоховання праху Тараса ШЕВ-
ЧЕНКА на Чернечій горі.

30 – 1923 р. – Прага. Заснування Українського історико-
філологічного товариства (голова – Д.АНТОНОВИЧ).

Ми продовжуємо публікувати матеріали з довідника у вигляді брошу-
ри під назвою «Криворіжжя: календар пам’ятних дат і подій на 2015 рік».
У передмові до цього видання укладач довідника Ірина СТЕБЛИНА, провідний 
працівник Кривоорізького історико-краєзнавчого 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 виданнях, не завжди доступних широкому читацькому загалу.
Для максимального полегшення пошуку інформації з минулого Кривбасу скла-
дено пропонований довідник. Його ідея зводиться до лаконічного й максималь-
но 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 подають-
ся 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. Привиявленні помилок у датах просимо з поправками звертатися за адре-
сою: м. Кривий Ріг, вул. Каунаська, 16а або за телефоном 90-28-12». 

Подвиг українських вояків вшановано  Подвиг українських вояків вшановано                                    
Представники Криворізького міського правозахисного това-

риства і криворізького осередку Спілки офіцерів України  разом 
із козаками Інгульської паланки війська Запорозького низового з 
2-го по 5-е травня відвідали Львівщину і відзначили 100-у річницю 
боїв українських вояків з московським військом на горі Маківка.

У КРИВОРІЗЬКОМУ ПРАВОЗАХИСНОМУУ КРИВОРІЗЬКОМУ ПРАВОЗАХИСНОМУ

Рада ухвалила президентський 
законопроект про режим воєнного стану 

Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про 
правовий режим воєнного стану. За законопроект №2541 про-
голосували 254 народних депутатів при 226 необхідних. 

Законопроект визначає зміст правового режиму воєнного стану, 
порядок його введення і скасування, правові основи діяльності 
органів державної влади, військового командування в умовах 
воєнного стану.

У документі вказуються заходи, яких може вжити військове 
командування разом з військовими адміністраціями для встанов-
лення правового режиму воєнного стану.

Зокрема, вони можуть встановлювати посилену охорону важли-
вих об’єктів національної економіки і вводити особливий режим 
їх роботи, запроваджувати трудову повинність для працездатних 
осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері, на період воєнного 
часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, 
також примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній 
або комунальній власності, забороняти проведення мирних зборів, 
мітингів. 

Відповідно до законопроекту, пропозиції щодо введення 
воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях на розгляд 
президентові України подає РНБО.

У разі оголошення указу президента України про введення 
воєнного стану Верховна Рада збирається на засідання у дводен-
ний строк без скликання та розглядає питання щодо затвердження 
відповідного указу президента.

3 березня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної 
Ради проект закону про правовий режим воєнного стану. 9 квітня 
Рада ухвалила цей законопроект в першому читанні. 

12 березня Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 18 лютого 
«Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки 
України». Відповідно до рішення РНБО, схвалено законопроект 
про зміни до закону України «Про правовий режим воєнного ста-
ну», президенту запропоновано внести його на розгляд Верховної 
Ради як невідкладний.

Порошенко неодноразово заявляв, що українська влада готова 
до запровадження воєнного стану в усій країні, якщо ситуація на 
сході далі погіршуватиметься.

                Сайт радіо «Свобода», 12 травня 2015 року


