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За вас правда, за вас слава і воля святая!

ПРПРПРОМОМОМІНІНІНЬЬ Ь Ь  ПРРПРПППППППП ОСОСОСВВІВІВІВІВІВІВВ ТИТТИИИИИИИЗ Різдвом Христовим! З Новим роком!З Різдвом Христовим! З Новим роком!

33,2% жителів України віддали свій голос за 
продовження військової операції української 
армії, в результаті якої окуповані території 
будуть звільнені. Про це свідчать результати 
соціологічного дослідження, проведеного за 
замовленням ZN.UA. Київським міжнародним 
інститутом соціології. При цьому важливо, що 
войовничий вектор зі своєї найвищої позначки на 
Заході країни (47,7%), буквально пікірує в точку 
Донбас - 7,5% підтримують продовження вій-
ськових дій. Між ними виявилися затиснуті Центр 
(37,8%), Південь (31,1%) і Схід (28,2%). Чим далі 
від війни, тим жорсткіше. Можна піти спробувати 
повернутися на вершину цієї піраміди і чітко по-
бачити: в основі її лежить Галичина (майже 60%), 
Дніпро (46,6%), Херсон (40%), а також Миколаїв 
(38,3%), Чернівці (33,1%) і Закарпаття (31,5%). 
Ці ж самі області ще більш високими відсотками 
підтвердили свою позицію і у відповіді на питання 
про те, чи варто воювати за Донбас. Однак у той 
же час майже половина їх жителів визнали, що 
все-таки нерозумно йти воювати, коли влада так 
бездарно керує армією.

На другому місці цієї важкої номінації ви-
явився більш компромісний варіант: надання 
Донбасу статусу автономії в складі України 
(16,3%). Тут стрілка пішла вгору: Захід (7%) - 
Донбас (32,2%). Крім Донбасу, також і Запоріжжя 
(32,4%), Харків (32,5%) і Одеса (27,2%) угледіли в 
автономії якийсь вихід з кризи. Економічна блока-
да Донбасу як стимул для населення усвідомити 
безперспективність незаконних республік зда-
лася прийнятною тільки 13,2% українців. Більше 
всіх - знову-таки Заходу країни (18,5%), менше 
- Донбасу (8,9%) і войовничого Херсону (3,8%). 
При цьому показово, що той же Захід України, а 

точніше Галичина (35%) і Чернівці (34,2%) нарівні 
з Луганськом (35,9%) більше інших областей до-
помагали переселенцям речами, продуктами або 
грошима. Відмова від територій виявився взагалі 
вкрай непопулярним у Україні (5,9%). У той час як 
Донецьк (17,4%) і Харків (10,1%) все-таки роз-
глядають це як прийнятний варіант припинення 
протистояння.

Проте не менш цікавою вийшла графа, куди по-
трапили ті громадяни, які не можуть відповісти на 
це запитання - 27,3% (від 23 до 36%)  вагаються 
по всіх регіонах і областях, виключаючи всі ті ж 
радикальні Галичину (9,1%), Миколаїв (10,9%) і 
Дніпропетровськ (17,9%). Що свідчить про на-
явність у суспільстві певної розгубленості по від-
ношенню до ситуації і нелегкому пошуку власних 
відповідей на поставлені війною запитання.

Українці також не розуміють, що робити з гро-
мадянами, які проживають на окупованих терито-
ріях Донбасу (таких виявилося більше 25%).

В регіональній градації найважче шукати від-
повідь виявилося Центру України (38,7%), легше 
- Південь (12,2%). Якщо ж дивитися на області, 
то найбільше коливалися в Харкові (38,4%), За-
карпаття (31,4%) та в Донецьку (27,3%), а майже 
не сумнівалися - в Галичині (6,9%), Одеській об-
ласті (11,6%) та Миколаївській (12,5%). Однак 
причини такої впевненості цих областей - різні. 
Одеська область, приміром, переважною біль-
шістю своїх мешканців (62%) підтримала думку 
про те, що необхідно зберегти у повному обсязі 
фінансування регіону, оскільки ці території є 
українськими. І, в принципі, Одеса опинилася 
не одна у цій другій за чисельністю (після тих, 

Подія, з перебігом якої ознайомила нас 29 грудня кри-
ворізька ТРК «Рудана», може мати далекосяжні наслідки. 
Інсценізація спектаклю під назвою «Общественный 
совет в поддержку мэра», де роль конферанс’є зі-
грали депутат Дніпропетровської обласної ради (він 
же - директор дивізіону групи «Метінвест») Микола 
ІЩЕНКО і заслужений діяч мистецтв (він же - директор 
театру «Академія руху») Олександр БЄЛЬСЬКИЙ, могла 
б здатися гротескною, якби за їхніми спинами не при-
ховувалася мобілізація і концентрація всього арсеналу 
засобів наступу криворізьких «регіоналів» на вільно-
думство Майдану.

Зараз важко сказати, хто на цьому заході був громад-
ськістю, а хто - гостем, але, з огляду на список ораторів, 
можна впевнено заявити, що криворіжцям цього разу 
продемонстрували проведення зборів партактиву екс- 
(а, можливо, ще й не екс-) «регіоналів» нашого міста. 
Кого тут під личиною громадськості тільки не було: де-
путати облради Михайло КОРОЛЕНКО, Юрій  АРСЕЄВ, 
згаданий уже Микола ІЩЕНКО та був навіть народний 
депутат України ГАЛЬЧЕНКО, півдюжини голів профспі-
лок міста - Олімпіада ФАРАФОНОВА, Юрій БОБЧЕНКО, 
Анатолій МАКАРЕНКО, Наталя ПАТРУШЕВА і Наталія 
ШАМРИЦЬКА, що вірою і правдою постійно захищають 
інтереси Партії регіонів, голова ради ветеранів Кривого 
Рогу Микола ДАБІЖА та ще й завідуючий Криворізькою 
єпархією УПЦ МП Єфрем, він же - почесний громадянин 
м. Кривого Рогу! Всі, хто брав слово, рішуче засуджува-
ли пікетування міськради та вимоги відставки міського 
голови Ю. ВІЛКУЛА та палко обіцяли його захищати. А 
гендиректор ПАТ «ЦГЗК» Павло ТИМОШЕНКО добала-
кався до того, що, якщо вірити його словам, не делегу-
вав мітингувальникам право протестувати, і пообіцяв 
у разі потреби стати на сторону … (не уточнив, - яку!) і 
стояти до кінця. Якщо врахувати наявність у гендирек-
тора ТИМОШЕНКА охоронних служб, то можна пові-
рити, що стояти до кінця у нього буде з чим. Виступили 
і ветерани МВС – Олександр ФІЩЕНКО, позаштатний 
помічник міського голови, який якось пророчо прорік, 
що не ВІЛКУЛ, а саме громадськість (напевно, - з лав 
ПАТ «ЦГЗК»?) змете намети мітингувальників, які «комп-
рометують» Майдан. Цікаво було б знати, чи так само 
піклувався ФІЩЕНКО про реноме Майдану під час Рево-
люції Гідності за часів ЯНУКОВИЧА? А командир взводу 
розвідки Валерій ЮСУПОВ зізнався, що для нього ті, хто 
вимагає відставки ВІЛКУЛА, є такими, як і ті, що воюють 
з нашою армією (проте про себе не уточнив, чи так само 
принципово боронив її від нищення «регіоналами»). 

У підсумку тридцять три особи від імені громадськості 
прийняли відповідну резолюцію і поставили свої підпи-
си на підтримку мера ВІЛКУЛА. Самих лише депутатів 
міськради, обраних за списком Партії регіонів, назбира-
лося одинадцять – третина від всього представництва 
«стурбованої громадськості». 

Самі підписанти, певно, «забули» про те, що менше 
року тому криворізький Майдан поставив свою вимогу 
негайної відставки «заслуженого мера» і ніколи не ска-
совував цієї вимоги, що на той час, крім «тітушок», ніхто 
з них не прибув на  Майдан, щоб довести повсталим 
Криворіжжям всі переваги правління сімейства ВІЛ-
КУЛІВ. А на цей раз  воскреслі  «громадські активісти», 
виявляється, «возмущены, как может группа из 5-10 
радикально настроенных «интриганов от политики» 
выражать интересы многочисленного трудового Крив-
басса?».

Особливо комічно виглядає теза резолюції, прийнята 
громадською радою екс-регіональського складу, про те, 
що «реваншисти компрометують і Євромайдан, і нову 
українську владу в очах криворіжців». Логіка цієї мімікрії 
влади парадоксальна: «майданські радикали» прагнуть 
реваншу, цебто - повернення «регіоналів», а актив екс-
регіоналів вболіває за репутацію Євромайдану і нової 
української влади. 

Псевдогромадська рада Кривого Рогу на захист мера 
використала всі засоби інформації для свого явлення 
народу і, що найважливіше, використала потужності 
комунальних закладів - «Рудани» і «ЧГ»  з його більш ніж 
10-тисячним накладом.

Заявку зроблено, маємо знати: вілкулівсько-
ахметовський спрут, скориставшись відсутністю ефек-
тивного законодавства про очищення влади, розпочав 
гру м’язами.

 Микола КОРОБКО

ОСТАННІМ  часом  все час-
тіше у пресі і  з різних трибун 
висловлюється бажання яко-
мога швидше встановити мир 
і припинити війну, а ті, що ви-
ступають, затято повторюють, 
як мантру, як якесь заклинання, 
слова про те, що «поганий МИР 
краще хорошої війни». Однак 
вони, ті, що на тому наполяга-
ють, спекулюють цим високим 
поняттям, протиставляючи 
його ескалації убивств. Адже 
український народ, який більше 
року тому вийшов на Майдан і 
здійснив Революцію Гідності, 
боровся тоді і продовжує бо-
ротися сьогодні проти бездухо-
вної орди. Бо саме вона, орда, 
влада бездуховності, яка хоті-

ла забрати в українців свободу, 
спочатку виступала в Україні у 
вигляді диктатури злочинців і 
невігласів, а потім – у вигляді  
агресії з території  Росії, аби 
зробити українців слухняними 
і мовчазними рабами завойов-
ників.

І 22 січня  в цій боротьбі – як 
річниця  прояву хижого обличчя 
нашого ворога-ординця, який 
тоді почав народ не просто 
бити, а відверто вбивати. Його 
першою жертвою став майдані-
вець Сергій НІГОЯН (на світли-
ні) з нашої Дніпропетровщини, 
який незадовго до своєї загибе-
лі читав  поему «Кавказ» Тараса 
ШЕВЧЕНКА з його пророчими 
словами: «Борітеся – поборете, 

Вам Бог помагає». Того ж дня 
загинули ще два майданівця:  
Юрій ВЕРБИЦЬКИЙ і  Михайло  
ЖИЗНЄВСЬКИЙ. І тому 22 січня 
в Києві пройде акція вшануван-
ня пам’яті загиблих, адже саме 
з них почалася Небесна Сотня 
Героїв, котрі полягли в боротьбі 
за вільну від орди,  самостійну 
Україну.

Завершився 2014-й, відзна-
чений 200-літтям від дня на-
родження Тараса ШЕВЧЕНКА, і 
розпочався 2015-й, рік 80-ліття 
від дня народження ще одного 
видатного українського поета, 
Василя СИМОНЕНКА, який не 
дожив і до тридцяти. Але все 

одно він своєю творчістю  ви-
явився гідним продовжувачем 
діяльності великого Кобзаря. 
До того ж, і його поетичні ряд-
ки, спрямовані у вічність, ста-
ли  пророчими: «…Народ  мій  
є!  Народ  мій  завжди  буде!  
Ніхто  не  перекреслить  мій  
народ!  Пощезнуть  всі  пере-
вертні  й  приблуди,  І  орди  
завойовників-заброд!». І ми 
обов’язково ту орду здолаємо, 
бо боремося проти неї, проти 
цієї бездуховної нечисті. А мир 
стане результатом цієї бороть-
би: перемогою світла над піть-
мою, правди - над брехнею, 
свободи - над рабством.

  Сергій ЗІНЧЕНКО

(Початок. Закінчення на 2 стор.)

Вілкула підтри-Вілкула підтри-
мали, але – хто?..мали, але – хто?..

2% і У ї і ій і Г (35%) і Ч і і (34 2%)

Третина українців виступає Третина українців виступає 
за продовження АТО на Сходіза продовження АТО на Сході

Народ бореться не за мир, Народ бореться не за мир, 
а проти  бездуховної ордиа проти  бездуховної орди
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Бурхливі події останніх років на Близькому Сході 
та посилення активності ісламістів у Європі знову 
і знову ставлять руба питання: чи можливі взагалі 
цивілізоване співжиття й ефективна співпраця 
двох світів – мусульманського та християнського 
(чи, можливо, реально вже постхристиянського)? 
Чи здатні так звані мусульманські країни (де спо-
відники тих чи інших течій ісламу становлять пере-
важну більшість населення) до засвоєння здобут-
ків модерного світу – причому не у вигляді зброї 
чи автомобілів, куплених за шалені нафтодолари, 
а у форматі політичних і соціокультурних інсти-
туцій? Чи існує реальна перспектива сприйняття 
ісламським світом всього того, що Барак ОБАМА 
у своїй заяві з приводу вбивства ісламістами жур-
налістів «Charlie Hebdo» назвав «універсальними 
цінностями»? До найостанніших подій у Франції 
ставити подібні запитання вважалося моветоном, 
чимось неполіткоректним, побудованим на «мові 
ненависті», але сьогодні, видається, час переста-
ти ставити їх – як це було у попередні роки – лише 
під час приватних розмов з друзями та однодум-
цями і винести обговорення зазначених проблем 
у публічний простір. Можливо, якби вони вільно 
обговорювалися у цьому просторі раніше, то й не 
сталося би трагедій 7-9 січня, принаймні, меншим 
виявився б їхній масштаб?

У жодному разі не беручи на себе право робити 
остаточні висновки, хочу запропонувати читачам 
спільно поміркувати над зазначеними проблемами, 
використавши для цього дані низки соціологічних 
опитувань, проведених міжнародним дослідницьким 
центром Pew Research. Це авторитетна фундація, яка, 
поміж іншого, постійно досліджує суспільні настрої в 
країнах ісламського світу і серед мусульман в інших 
державах.

Візьмімо Єгипет. Буквально напередодні «араб-
ської весни» 2011 року, за даними  Pew Research, 82% 
місцевих мусульман вважали справедливим побиття 
камінням жінки в покарання за подружню зраду, 77% 
опитаних схвалювали відрубування п’ястків рук за 
крадіжку, 84% - смертну кару за перехід з ісламу в 
іншу віру. І тільки 27% мусульман-громадян Єгипту 
назвали себе прихильниками модернізації, а 59% 
- фундаменталістами. Отож хіба дивно, що шляхом 
загального голосування президентом був обраний 
ісламіст Мухаммед МУРСІі, представник організації 
«Брати-мусульмани», яка останнім часом чогось вва-
жається на Заході «поміркованою». Очевидно, ця «по-
міркованість» полягає в закликах до об’єднанню всіх 
мусульман в боротьбі проти того ж Заходу, домаганнях 
«відновлення халіфату на всіх історичних мусульман-
ських землях» (тобто включно з Португалією, майже 
всією Іспанією, півднем Франції, Румунією, Угорщи-
ною, півднем України та Вінниччиною, північною Індією 
тощо) та регулювання життя в майбутньому халіфаті і 
в нинішніх мусульманських державах приписами Ко-
рану. Втім, політично активні єгипетські громадяни, не 
згідні з цими планами (а крім мусульман, приблизно 
10% населення Єгипту становлять християни-копти) 
не дали «поміркованим ісламістам» зайти надто дале-
ко: розпочалися масові акції протесту проти режиму 
МУРСІ, що спирався на сільських злидарів, міських 
плебеїв та радикально-антизахідну частину інтеліген-
ції, і влітку 2013 року армія скинула цей режим. Слід 
сказати, вчасно: за даними опитування Pew Research, 
проведеними за кілька місяців до перевороту, 74% 
єгипетських мусульман підтримували запровадження 
приписів шаріату як офіційного законодавства країни. 
Це і намагався зробити МУРСІ (який, до речі, навчався 
у США і захистив докторську дисертацію в Університеті 
Південної Каліфорнії), - але генерал Абдул Фатах Аль-
СІСІ взяв на себе відповідальність і врятував країну від 
сповзання у середньовіччя. Схожим чином в Алжирі на 
початку 1990-х діяв генерал Ліамін ЗЕРУАЛ, який ска-
сував результати загальних виборів, на яких перемогу 
одержав Ісламський фронт порятунку, і заарештував 
лідера Фронту Аббасі МАДАНІ (до речі, професора 
психології). В Алжирі підтримуваним з Тегерану іс-
ламістам вдалося по тому розв’язати громадянську 
війну та вбити близько 100 тисяч «неправильних» му-

сульман – але військові її виграли і зберегли світський 
характер держави.

А от у Туреччині відбуваються протилежні про-
цеси. Після масштабних модернізаційних реформ 
АТАТЮРКА-ІНЕНЮ там ствердилася світська держа-
ва, але внаслідок тиску з боку керівництва спершу 
Європейського економічного співтовариства, а потім 
- Євросоюзу, які виставили умовою інтеграції країни до 
Об’єднаної Європи усунення військових з політики та 
проведення виборів на основі загального виборчого 
права, ісламісти крок за кроком відвоювали провідні 
позиції. З 2002 по 2010 роки, за даними Pew Research, 
кількість тих, хто констатував значну роль ісламу в по-
літичному житті країни, зросла із 45% до 69% опитаних 
громадян-мусульман. 2010 року «добре» про таку 
роль говорили 45% опитаних, «погано» – 38%, «не 
знаю» - всі інші… Результат тиску з боку ЄС: незмінний 
турецький лідер Реджеп ЕРДОГАН, «друг ПУТІНА», як 
він сам себе зве, успішно запровадив таке виборче 
законодавство, яке ледь не автоматично залишає при 
владі ісламістів, а багатьох виборців позбавляє пар-
ламентського представництва; рівень корупції його 
команди досягнув грандіозних розмірів, а поліцей-
ських та суддів, які намагалися розслідувати злочини 
«сім’ї», було відправлено у відставку чи навіть кинуто 
за ґрати. Таке от вийшло «торжество демократії»… Але 
все ж спадщина АТАТЮРКА дає себе знати: за даними 
проведеного Pew Research у 2013 році опитування, 
тільки 12% турецьких мусульман прагне запроваджен-
ня шаріату на рівні держави, тоді як в Афганістані це 
підтримує 99% опитаних, в Іраку – 91%, у Палестині – 
89%, у Малайзії – 86%, у Пакистані – 84% - і так далі. 
Тобто у десятках держав ісламського світу більшість 
населення відкидає ті «універсальні цінності», про які 
говорив Барак ОБАМА. І що цікаво: шаріат як державне 
право підтримує 42% мусульман Російської Федерації. 
Схоже, в окремих регіонах РФ ідеться про переважне 
число населення – на рівні Пакистану…

І ще значущі цифри з опитування 2010 року (навряд 
чи вони з того часу істотно змінилися). Як відомо, 
ґендерна рівність – один з найважливіших по-
казників розвиненості суспільства, отож соціо-
логи Pew Research приділили їй належну увагу. Вони 
опитували як чоловіків, так і жінок, при цьому їхні 
відповіді виявилися вельми близькими. Підтримали 
ґендерну сегрегацію на робочому місці 85% опитаних 
пакистанців (і це при тому, що однією з найпопулярні-
ших політичних діячок країни була Беназир БХУТТО!), 
54% мусульман-єгиптян, 50% йорданців (і це попри ті 
зусилля із захисту прав жінок, які докладає народна 
улюблениця королева Ранія Аль-АБДУЛЛА!), 49% 
мусульман-нігерійців, 38% індонезійців – і при цьому 
лише 13% турків.

Інакше кажучи, 70 років реформ у Туреччині за 
жорсткої влади військово-політичної еліти дають-
ся взнаки, хоча нинішня влада країни, що спирається 
на населення «глибинки» і радикально-антизахідні 
групи інтелігенції, прагне всупереч цим реформам 
виступати з позицій «ісламської солідарності»… 

І ще одна знакова цифра для роздумів: у «стандарт-
ній» ісламській країні число прихильників «Хез-
болли», «Хамасу» та «Аль-Каїди» коливається в 
межах від 55% до 30% опитаних. А це зайвий раз 
показує, кого демократично оберуть до парламентів 
цих держав у разі вільних виборів і хто потім негайно 
встановить там «народну» владу за зразком створеної 
«Хамасом» у секторі Газа – з обов’язковим фізичним 
нищенням реальних і потенційних опонентів.

То що, виходить, бодай мінімальні шанси на інтегра-
цію країн ісламського світу в сучасну цивілізацію існу-
ють тільки в разі встановлення у цих країнах військової 
диктатури (бо ж армія у багатьох з них – це «єдиний 
європеєць»)?  І більшість населення цих країн ніколи не 
буде здатна сприйняти справді універсальні цінності, 
серед яких – політична демократія, свобода слова, 
свобода віросповідання, рівноправність статей? Але 
ж добре відомо, що у разі відсутності демократії та 
пов’язаної з нею ротації еліт державна влада загни-
ває, і не так давно ефективні лідери стають гальмом 
суспільного розвитку (класичний приклад – скинутий 
в 2011 році перестарілий президент Єгипту МУБА-
РАК, який у перше десятиліття свого правління зумів 

розв’язати чимало проблем своєї країни). І взагалі 
– більшість населення ісламського світу, як за-
свідчує соціологія, прагне демократії, загального 
виборчого права!

Так, це все дуже складно, але вихід, як на мене, все 
ж існує. Щоб його знати, слід врахувати щонайменше 
дві обставини: по-перше, ісламський світ зараз 
переживає свою добу релігійної реформації та 
контрреформації. Чи треба нагадувати, що аналогіч-
на доба у Європі була ознаменована великою кількістю 
релігійних воєн і ранніми буржуазними революціями? 
І якщо революції та війни охопили у добу втілення 
модернізаційних проектів (а ця доба триває донині 
– гляньмо на Бірму) навіть народи, які сповідують до-
сить миролюбний буддизм, то що казати про іслам з 
його енергійним духом… По-друге, демократія не 
може зводитися до загального виборчого права. 
Ба більше: це право не тотожне демократії. Бо ж 
для того, щоби «влада народу» стала фактом, потрібні 
не різноманітні політичні технології, а той реальний, 
повносправний соціально-політичний суб’єкт, який 
здобув собі ім’я «демос».

Згадаймо: західна демократія далеко не завжди 
була такою майже неозорою, як сьогодні; існувала 
ціла система цензів, яка в історичній перспективі і 
дала можливість формування демосу та реалізації 
повноцінної демократії. Так, в ультраліберальних Ні-
дерландах 1800 року електорат включав усього 12% 
дорослого населення, на 1890 рік цей показник зріс до 
27%, 1900 року – до 63%. Загальне виборче право для 
чоловіків тут було впроваджене лише 1917 року, для 
жінок – 1919 року. У Британії виборці 1830 року стано-
вили лише 4% дорослого населення, у Франції – менш, 
ніж 2%. Лише у першій чверті ХХ століття загальне ви-
борче право стало надбанням більшості країн Заходу. 
У США тривалий час виборче право майже по всій кра-
їні належало тільки платникам податків; громадяни з 
середніми та низькими статками мали вибір – платити 
податки і бути повноправними учасниками політичного 
життя – або ж мати дещо вищий рівень життя, але за 
рахунок відмови від участі в розв’язанні державних 
проблем; цей ценз остаточно був скасований тіль-
ки 1964 року. Що ж, як справедливо зауважував ще 
Олександр ГЕРЦЕН, не можна звільнити людину ззовні 
більше, ніж вона вільна всередині…

Відтак для країн ісламського світу (за винятком Ту-
реччини, Лівану, можливо, Тунісу) основою політич-
ної, економічної та соціокультурної модернізації 
може стати запровадження, образно кажучи,  «де-
мократії 25 відсотків», коли всю повноту виборчих та 
інших політичних прав матимуть ті 20-30% населення 
тієї чи іншої країни (залежно від ситуації в ній), які 
не дотримуються фундаменталістських, тим більше, 
радикально-ісламістських (чи, якщо без політкорек-
тних евфемізмів, - відверто неонацистських) поглядів. 
Яким має бути конкретний механізм забезпечення 
такої демократії – це інша тема; зрозуміло тільки, 
що йдеться про речі непрості і не надто популярні в 
«арабської вулиці», бо ж абсолютна більшість її так і 
не отримає важелів влади. Головне тут – створити 
механізми ротації владних еліт та вільного обміну 
ідеями, чого немає в авторитарних системах, а на 
додачу – загальний правопорядок, бодай мінімаль-
ний добробут для мас та нижчий, ніж зараз, рівень 
корумпованості владних структур – знизу і догори. 
Це відкриє шлях поступових й ефективних реформ, 
які в кінцевому підсумку (утім, нескоро) сприяти-
муть перетворенню люмпенізованої «вулиці», тобто 
«охлосу», на відповідальний «демос», переведуть у 
більш цивілізоване річище процеси релігійної рефор-
мації та врешті-решт відкриють шлях до ствердження 
основ реальної демократії в ісламському світі і його 
інтеграції в глобальну систему справді універсальних 
цінностей. Зрештою, іслам народився в обширах 
середземноморської Ойкумени, так само, як і юдо-
християнська цивілізація, що вперше запропонувала 
світу такі цінності, а юдеї і християни, за Кораном, – це 
«люди Писання», які за духом своїм близькі сповід-
никам ісламу.

 Сергій ГРАБОВСЬКИЙ,
газета  «День», 12 січня 2015 року

що вагалися) групі жителів України (21,3%). Сюди ж 
прилучився, природно, Донбас. Однак правомірність 
такої претензії регіону, який,  по суті, проголосував і в 
травні, і в листопаді за власну державу, - все ще тема 
для дискусій:  як у суспільстві, так і у влади. До групи 
обов'язкового фінансування окупованих територій, 
крім вищезгаданої Одеси, долучилося більшість аль-
труїстів Херсона (48%) та Запоріжжя (37%).

На третій позиції можливих сценаріїв поведінки 
влади на Донбасі стала пропозиція припинити 
всі фінансові операції, оскільки Україна де-факто 
не контролює окуповані території - 20,5% підтримки 
громадян країни. Донбас (5,4%), природно, не розуміє, 
як так може бути на тлі війни, взаємних обстрілів і заги-
белі мирних жителів, а Захід (28,3%) і Центр (26,6%) не 
розуміють, «які тепер тут можуть бути у Донбасу пре-
тензії?» При цьому майже в ступор на рахунок претен-
зій «донецьких» увійшла Чернівецька область - 52,6% 

бажаючих припинити всілякий економічний діалог з 
Донбасом, вагома, але не більша частина Галичини 
(30,9%), Миколаєва (27,9%) і Закарпаття (23,2%).

Четверта пропозиція для влади - організація 
якогось тимчасового люфту для Донбасу (2 місяці), 
в проміжок якого Україні непогано було б створити 
умови (тимчасові, але надійні) для переселення всіх 
охочих виїхати з окупованих територій - 19,7% націо-
нальної підтримки. Серед переконаних у правильності 
такого підходу - майже 40% галичан, 33% жителів 
Миколаївської області і 29% - Луганської. 

Варіант-аутсайдер: припинити всі виплати, крім 
пенсій - 12,3% по країні за рахунок думки Донбасу 

(14,9%), Дніпропетровська (19%), Запоріжжя (18%) та 
Миколаєва (21,3%).

Дослідження «Думки і погляди населення України: 
грудень 2014 року» проводилося за замовленням 
ZN.ua Київським міжнародним інститутом соціології 
4-19 грудня 2014 року. У ході дослідження було прове-
дено 3035 інтерв'ю з дорослими жителями України, які 
проживають у 179 населених пунктах України. Статис-
тична похибка вибірки не перевищує 1,8%. У Луганській 
і Донецькій областях опитування проводилося тільки на 
території, яка контролюється українською владою.

    Газета «Дзеркало тижня», 11 січня 2015 року

Третина українців виступає Третина українців виступає 
за продовження АТО на Сходіза продовження АТО на Сході

(Закінчення. Початок  на 1 стор.)

Чи здатен ісламський світ стати складовою Чи здатен ісламський світ стати складовою 
сучасної цивілізації?сучасної цивілізації?
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Мої друзі з громадської орга-
нізації «Криворізьке міське пра-
возахисне товариство» зверну-
лися до мене з повідомленням 
про те, що неподалік від мене 
мешкає подружжя СТУЖЕНКІВ, 
син яких Василь був призваний 
на захист Вітчизни і жорстоко 
потерпів у бою. Спільно ми по-
годили план підтримки поране-
ного героя.

СТУЖЕНКО Василь Васильо-
вич народився 21.12.1981 року, 
його батько, Василь Костянти-
нович СТУЖЕНКО, працював 
електрозварювальником на 
Південному ГЗК, а мати, Оле-
на Миколаївна СТУЖЕНКО, 

працювала контролером ВТК 
сортопрокатного цеху № 3 ко-
лишньої «Криворіжсталі». По 
закінченні навчання в школі № 
74 і в комерційно-економічному 
технікумі став до праці. У травні 
2014 року у другу хвилю мобі-
лізації був призваний до ЗСУ. 
18.05.21014 року був направ-
лений до новосформованого 
на базі 17-ої танкової брига-
ди батальйону територіаль-
ної оборони № 40 «Кривбас». 
6.06.2014 року без належної 
військової підготовки був на-
правлений у Донецьку область 
за 6  кілометрів від україно-
російського кордону. 24 серпня 

у складі бойової групи з восьми 
бійців під час повернення з бо-
йового завдання від Іловайська 
до розташування батальйону 
боєць потрапив у засідку. У 
справжньому пеклі сконцен-
трованого вогню з різних видів 
зброї у вантажівці розірвалася 
граната, її уламками було по-
січене все тіло, окрім грудей і 
очей, котрі захистили броне-
жилет і спец- окуляри, права 
рука була відірвана і трималася 
на шкірі, а при зістрибуванні з 
машини поранило і праву ногу. 
Ще п’ятеро бійців дістали тяж-
кі поранення, а двоє пропали 
без вісті. «Все змішалося, як у 

страшному сні, і нікого не було 
поруч, - згадує боєць, -   лежав 
у лісосмузі, невідомо як туди 
діставшись, стікаючи кров’ю та 
двічі втрачаючи свідомість. Як 
міг, перев’язав місце поранен-
ня руки якоюсь білою ганчір-
кою, що валялася поруч. Потім 
побачив якусь машину, схоже, 
що була нашою, і покликав на 
допомогу. А в поліклініці Старо-
бешева мені ампутували праві 
руку і ногу». 

25 серпня 2014 рроку пора-
неного доставили до клініки 
м. Волноваха, де також була 
надана медична допомога, а 
увечері з Рогівки гвинтокрил 

взяв курс на Дніпропетровськ, 
де в клініці ім. Мечникова було 
здійснено переливання крові 
та 15 хірургічних операцій на 
тілі й на голові. В цілому 40 днів 
тіло Василя обгортав сорока-
градусний жар. По тому його 
відправили до Центрального 
військового медичного шпи-
талю Міністерства оборони 
України в м. Києві, в якому й 
була встановлена перша група 
його інвалідності. І до цього чау 
триває процес підтвердження 
факту його поранення під час 
несення військової служби, по-
переду – курс загальної реабі-
літації у м. Львові з наступним 
протезуванням.

 Я ж, зі свого боку, безмежно 
вдячний тобі, Василю Васильо-
вичу, за жертовний подвиг у бо-
ротьбі за кращу Україну і бажаю 
тобі ще більшої мужності і терпін-
ня, душевної і фізичної рівноваги 
у всіх життєвих ситуаціях! Слава 
Україні! Героям Слава!

 Всіх небайдужих співгрома-
дян закликаю надати посильну 
допомогу для лікування нашого 
героїчного захисника Вітчизни 
СТУЖЕНКА Василя Васильо-
вича. Його рахунок в Ощад-
банку № 26256000047070, 
МФО 322669, ОКПО 09322277, 
рахунок його мами Олени 
СТУЖЕНКО в Приватбанку – 
4731217105843781.

Валерій ДЕРКАЧ, ветеран 
праці, м. Кривий Ріг 
Фото взято із сайту 

“Громадське радіо”

Того передноворічно-
го дня, перед настанням 
2015-го року, коли  до-
роги в Кривому Розі по-
замітало снігом, вони, 
четверо розвідників, які 
разом з іншими нашими 
бійцями воювали з во-
рогом на Сході України, 
прийшли до 28-ї загаль-
ноосвітньої криворізької 
школи, щоб зустрітися з 
дітьми і вчителями. Як по-
відомила одна з організа-
торів зустрічі, активістка 
«Жіночої сотні» Дар’я ЧИ-
ГРІНА, «хлопці з нами самі 
зв’язалися. Вони замови-
ли нам пошити підшолом-
ники й попросили органі-

зувати зустріч  із дітьми, 
бо це те чи не єдине, що 
там насправді іх підтри-
мує. Через кілька днів піс-
ля Нового року вони знову 
поїдуть на передову, і такі 
зустрічі їм дуже й дуже по-
трібні» А учителька укра-
їнської мови і літератури 
Світлана КОРЖАНІВСЬКА 
додала: «Дівчата із «Жі-
ночої сотні» повідомили, 
що наші розвідники зно-
ву відправляються в зону 
АТО. І от захотілося щось 
таке зробити для них, щоб 
якось привітати їх зі свята-
ми,  поспілкуватися, щоб 
вони відчули, що ми їх тут 
підтримуємо. Тож після 

того, як виникла така ідея, 
я звернулася до школи, і 
її тут  усі підтримали. І ми, 
незважючи на те, що така 
погода сьогодні, зібрали-
ся експромтом. Діти різні 
номери показували. Від-
гукнулися й випускники, 
які тут училися: погоди-
лися прийти і виступити 
тут для наших хлопців. І то 
найменше, що ми можемо 
зробити для них». 

Троє з чотирьох розвід-
ників, які того дня  були 
учасниками зустрічі, на-
звали себе: Олександр 
МЕЛЬНИК, Володимир 
АЛЬОШКІН та Михайло 
ЄЛИСЄЄВ. А четвертий 

сказав, що його псевдо 
«ШВЕД» і що він воює в 
районі Пісків, за кілька кі-
лометрів від Донецького 
аеропорту. Воює він там 
уже два місяці, тільки-но 
повернувся, а після свята 
– знову туди, разом з ін-
шими хлопцями. Передав, 
що місцеві ставляться до 
бійців лояльно, добре 
знають уже, що таке Кри-
вий Ріг і «Правий сектор», 
і навіть допомагають, але 
обстановка там все одно 
дуже й дуже напружена.

Приємно було спосте-
рігати  за хлопцями, віком 
від двадцяти трьох років 
до тридцяти семи,  з якою 
любов’ю вони зустрічали 
виступи і зовсім малень-
ких виконавців віршів та 
пісень, і вже дорослих, 
які неодноразово пере-
магали на різних фести-
валях. Вони їм залюбки 
аплодували, хоч самі,  
як справжні розвідники, 
були небагатослівними, 
але очі сяяли добротою і 
привітливістю. І підкрес-
лювали під час коротких 
розмов (як, наприклад, 
Володимир АЛЬОШКІН), 
що «якби не волонтери, 
то нашій армії прийшов 
би кінець».

Важливо відзначити, 
що серед учасників тієї 
зустрічі були не тільки 
криворіжці. Наприклад, 
була там Ірина ЯРМАЧКО-
ВА, котра про себе і свою 
діяльність у нашому місті 
розповіла наступне:

«Я приїхала з Полтав-
щини. У мене чоловік – 
військовий, є двоє діток. І 
тому в цей страшний час 
мені хотілося хоч якось 
допомагати нашій ар-
мії, нашим хлопцям, які 
там воюють. Ми плетемо 
сітки й готові допомага-
ти кожному батальйону 
з Кривого Рогу, а також 
допомагаємо іншим ба-
тальйонам. Надіємося, 
що те, що ми робимо, 
якось їм допоможе. Спо-
чатку плели на квартирі 
у однієї з волонтерок, а 
потім – зняли склад  (нам 
хлопці допомогли), люди 
допомагають, перерива-

ють свої гардероби, при-
носять свої речі… Почали 
шити вже й маскхалати, 
розширюємось, хоча все-
таки надіємося, що воно 
все закінчиться…» 

За такими от скупими 
словами стоять великі 
душі українців,  ладних 
зробити будь-що, аби 
швидше здолати ворога 
й потім навести лад у сво-
їй країні, щоб уже ніколи-
ніколи подібне не повто-
рилося, щоб можна було 
жити без тривоги в серці 
за рідних, за близьких, за  
всю незалежну Україну. 

Кожний на цій зустрічі 
ділився з іншими і теплом 
свого серця, і різними по-
дарунками, причому – не 
тільки піснями й віршами. 
Бо, зокрема, ветеран пра-
ці закритого акціонерного 
товариства «Криворіжін-
дустрбуд» Ірина ПЕРЕ-

ТЯТЬКО подарувала роз-
відникам ляльки-мотанки. 
А ще розповіла, що пече 
для українських вояків 
хліб,  пиріжки,  різні сма-
колики і  вважає, що у цих 
людей, які сьогодні бо-
ронять нашу Україну від 
ворога, можна всім по-
вчитися, як треба діяльно 
любити Батьківщину,  бо  
«треба єднатися думками 

зі всією Україною».  Вона 
сказала, що зараз важко 
всім сьогодні, «але все 
треба пройти, все треба 
винести», і тривожне, і 
неприємне. Повідомила 
також про співпрацю з мі-
сією «Лондонський Євро-
майдан», яка допомагає 
родинам загиблих. 

Тоді, під час тієї зустрі-
чі,  за вікнами було повно 
снігу, але серця повнили-
ся надіями  на все-таки 
краще життя в тому році, 
прихід на який усі чека-
ли з великими надіями. І 
хочеться побажати, щоб 
всі вони справдилися, а 
наші бійці повернулися 
з передової живими ге-
роями, яким знову мож-
на буде дарувати тепло 
своїх сердець, власноруч 
виготовлені подарунки 
і зустрічати світлими ві-
ршами та піснями. 

Олена МАКОВІЙ.

На світлинах: (вгорі) 
– під час зустрічі разом 
з Державним  прапором 
України; (в центрі) – Во-
лодимир АЛЬОШКІН і Ми-
хайло ЄЛИСЄЄВ; (внизу) 
Ірина ПЕРЕТЯТЬКО при-
несла  розвідникам свої 
подарунки.

Фото авторки.

Шлях до ПЕРЕМОГИ над ордою

В матеріалах під цією рубрикою ми плануємо розпові-
дати про наш поступ шляхом до ПЕРЕМОГИ над ордою, 
над тими, хто хоче загарбати українську землю, а самих 
українців зробити рабами. Також – про тих, що проводять 
боротьбу з ординцями не тільки на  полі битви, а й  і в 
рідному місті чи в селі, коли там творці і вільні трудівники 
відчувають себе  вигнанцями, а паразити й агресори  тим  
часом жирують на високих посадах у затишних кабінетах 
і за суттю своєю проводять антиукраїнську політику, спи-
раючись на слухняних їм рабів чи пристосуванців та бан-
дитів, які їм служать та виконують їхні забаганки. Це та-
кож будуть розповіді про те,  як  волонтери допомагають 
нашим бійцям бити ворога і підтримують їх матеріально 
й духовно, а ще – як вчорашні мовчазні слуги ординців 
перестають їм служити і долають орду в собі.

Герої живуть поруч, шануймо їх!Герої живуть поруч, шануймо їх!

б

Зустріч з героями в школіЗустріч з героями в школі
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Розпочинаючи 2015-й рік, 
ми продовжкємо публікува-
ти матеріал з книжки «Кри-
воріжжя: календар памят-
них дат і подій на 2015 рік», 
який вийшов з друку мину-
лого року. Якщо когось вона 
зацікавила, то просимо  з 
цього приводу звертатися 
в Криворізький історико-
краєзнавчий музей до її упо-
рядника Ірини Олександрів-
ни СТЕБЛИНИ. 

1 – 1900 – у Кривому Розі 
відкрито постійну амбулаторію 
з приймальним покоєм.

1 – 1930 -  міська телефонна 
станція почала з’єднувати або-
нентів тільки за телефонними 
номерами, а не за прізвища-
ми або назвами установ,  як 
раніше.

1 – 1930 – населення Кривого 
Рогу становило 45674 особи.

1 – 1935 – відкрито перший 
трамвайний маршрут довжи-
ною 5,8 кілометра  віід площі 
імені ЛЕНІНА до прохідної ком-
бінату «Криворіжсталь».

1 – 1935 – міськрада при-
йняла рішення про надання 
імені КІРОВА металургійному 
заводу, шахті «Центральна» 
Артеміського рудоуправління 
та перейменування села Бо-
гоблагодатне на імені КІРОВА 
(село Кіровка).

1 – 1935 – міськрада прийня-
ла рішення про паспортизацію 
об’єктів громадського харчу-
вання з метою поліпшення її 
санітарного стану. 

1 – 1935 – у кінотеатрі імені 
ЛЕНІНА  розпочато показ кіно-
фільму «Чапаєв».

1 – 1940 – за результатами 
1939 року В. ЛЮБОНЕНКО був 
визнаний кращим машиністом 
депо Довгінцевого та нагоро-
джений медаллю «За трудову 
відзнаку».

1 – 1945 – до ладу діючих 
вступила шахта «Уклонка» №1 
рудника імені КІРОВА, «КІМ-
допоміжна» рудника імені К. 
ЛІБКНЕХТА, відбудованої по-
над план Державного Комітету 
Оборони.

1 – 1945 – нарком чорної ме-
талургії І.Ф. ТЕВОСЯН привітав 
керівництво басейну із вводом 
у дію однієї з найпотужніших 
шахт Кривбасу – ім. КІРОВА. 

1 – 1995 – у Довгинцівсько-
му районі відкрився терито-
ріальний центр соціального 
обслуговування інвалідів і пен-
сіонерів з відділенням денного 
перебування для 40 осіб.

2 – 1930 – отримано дозвіл 
ВУЦВК на закриття церкви 
святого Миколая біля станції 
Вечірній Кут.

2 – 1930 – розстріляно 
М.БУНЯКА, командира загону 
«Вільна варта», що боровся з 
радянською владою протягом 
1917-1918 років.

2- 1935 – у Кривому Розі 
розпочато будівництво па-
рашутної вишки, конструкція 
якої була розроблена на заводі 
«Комуніст».

2- 1935 – успішно пройшли 
ходові випробування  трамвай-
них вагонів на дільниці  центр 
міста – КМЗ.

2 – 1945 – міськвиконком 
виділив 170 пар взуття та 500 
кілограмів цукерок  для ново-
річних подарунків дітям фрон-
товиків.

2- 1960 – при кінотеатрі 
«Комсомолець» почав діяти 
дитячий кінотеатр «Малятко» із 
залом  на 130 місць. Всі функції 
виконували діти. Демонстру-
валися мультфільми. 

3 – 1930 – товариство Чер-
воного Хреста  відкрило міські 
курси медсестер.

3 – 1935 – відбулися масові 
культпоходи робітників про-
мислових підприємств та ор-
ганізацій на кінофільм «Чапа-
єв».

4- 1940 – бюро сільськогос-
подарського виставкому  Нар-
комрадгоспів визнало радгосп 
«Червоний шахтар» кращим і 
рекомендувало  його на Все-
союзну сільськогосподарську 
виставку 1940 року.

4 – 1940 – закінчено всеба-
сейновий конкурс на кращу 
організацію маршейдерської 
справи. Переможцем визнано 
маркшбюро шахтоуправління 
імені Першого травня.

5 - 1945 – службі комуналь-
ного господарства виділено 
250 тисяч карбованців на при-
дбання гужового транспорту.

5-6- 1945 – драмгурток руд-
ника імені ФРУНЗЕ посів ІІ 
місце на  обласній олімпіаді з 
художньої самодіяльності  (м. 
Дніпропетровськ) і отримав 
премію в розмірі 5 тисяч кар-
бованців.

5-9 -1925 – у місті Харкові 
проходив І всеукраїнський з’їзд 
учителів, у роботі якого брали 
участь делегати  від Криворізь-
кого округу (12 осіб).

6 – 1960 – відбувся все-
басейновий мітинг гірників, 
збагачувальників, металургів 
і будівельників, присвячено-
му дотерміновому виконанню 
планів 1959 року і привітанню 
генерального секретаря ЦК 
КПРС  М. С. ХРУЩОВА трудя-
щим Кривбасу. Прийнято  під-
вищені зобов’язання на 1960 
рік. 

7 – 1935 – на хлібопекарнях 
басейну розпочали випікати 
калачі та французькі булочки.

7 – 1935 – розпочався регу-
лярний рух трамваїв. За 5 на-
ступних років було перевезено 
30 мільйонів пасажирів.

8 – 1960 – на руднику імені 
ХХ партзїзду («Суха Балка») 
відкрито Палац піонерів іме-
ні В. КОТИКА, збудований за 
проектом  криворізького архі-
тектора В.І. СУМАНЄЄВА (за-
раз – ЦДТ «Горицвіт»).

9  –  1 9 0 5  –  п о м е р 
М.Ф.ШИМАНОВСЬКИЙ, ди-
ректор Гданцівського чавуно-
ливарного заводу.

9- 1935 – повідомлено, що 
фільм «Чапаєв» у місті вже пе-
реглянуло 30 тисяч осіб. 

9 – 1960 – засновано Криво-
різький історико-краєзнавчий 
музей. Перший директор  - 
Л.С. ЗОЛОТАРЬОВ.

10 - 1930 – в клубі імені 
РАДЧЕНКА  (на Театральній 
площі)  відбувся літературний 
диспут  за твором уродженця 
Криворіжжя Івана ЛЕ «Роман 
Міжгір’я» за участі автора.

10 – 1935 - криворізький ае-
роклуб почав набір на курси 
льотної підготовки. 

10 – розпочалося публічне 
обговорення  роману М. ШО-
ЛОХОВА «Піднята цілина».

10 – 1935 – у селі Лозу-
ватці почали будувати па-

рашутну вишку.
11 – 1935 – на руднику  імені 

ЧУБАРЯ («Інгулець») органі-
зовано осередок з вивчення 
есперанто. 

11 – 1940 – при клубі шахто-
управління імені КІРОВА ство-
рено ансамбль пісні й танцю  
(60 осіб) під керівництвом В. 
ОЗЕРОВА.

11. – 1945 – затверджено 
план будівництва котеджів у 
зоні Комсомольського парку.  

12 – 1995 – археологічну 
експедицію Криворізького 
історико-краєзнавчого музею 
реорганізовано у відділ охо-
рони пам’яток історії та куль-
тури.

14 – 1940 – поставлене пи-
тання про початок  збагачення  
бідних  залізних руд у промис-
лових масштабах.

15 – 1905 – в селі Широкому 
(зараз – селище міського типу, 
центр Широківського району) 
«з тріскотом і громом» упав 
метеорит. 

15 – 1930 – згідно з постано-
вою ІУ окружної корнференції 
розпочато випуск  двотижне-
вої багатотиражки «Робсількор 
Криворіжжя». 

16 – 1940 – організовано жі-
ночий ансамбль пісні й танцю 
при єдиному диспансері Кри-
вого Рогу.

16 – 1940 – у парку газети 
іімені газети «Правда» відкри-
то зимовий сезон. Працювала 
лижна база та електрична ка-
русель. 

17. – 1930 – до Кривого Рогу 
прибула спеціальна комісія  
для складання перспективного 
розвитку міста. Роботи мали 
завершитися  до 10.01.1931. 

17 – 1995 – повідомлено, що 
в СШ № 114 відтворено піо-
нерську організацію (СПОУ).

18 – 1940 – на стадіоні 
«Спартак» проведені змаган-
ня серед школярів міста з бігу 
на ковзанах.

19 – 1930 – при Будинку обо-
рони організовано гурток  з 
вивчення азбуки Морзе.

19 – 1935 – у селі Скелеватка 
(зараз не існує) Криворізько-
го району відкрито пам’ятник 
В.І.ЛЕНІНУ.

19 – 1940 – оголошено, що 
головним завданням тресту  
«Рудорозвідка» на 1940 рік 
стало виявлення й оконтурен-
ня покладів руди з вмістом 
заліза до 46 %. 23 січня роз-
почато їх картування  з метою 
налагодження прискореного 
видобутку.

21 – 1930 – на загальних 
зборах жінок Кривого Рогу  
організована ударна брига-
да «Матері-колгоспниці»  для 
організації  в селах дитячих 
ясел.

21 – 1995 – повідомлено, що 
в Жовтневому районі створено 
громадську організацію «Про-
світа»  (20 членів),голова – Н. 
ІВАШКЕВИЧ.

22 – 1940 – відділ освіти 
міськради прийняв рішення  
про органзацію в школах  пі-

онерських клубів і наукових 
гуртків.

23 – 1930 – у Кривому Розі 
діяло 186 радіоустановок, 
створено  радіотрансляційний 
вузол.

23 – 1940 – повідомлено про 
відкриття першого в місті  ко-
місійного магазину (біля теа-
тру «Кривбас»).

23 – 1995 – у міській лікарні 
№11 відкрите спеціалізоване 
відділення  для дітей з прена-

тальним ураженням  централь-
ної нервової системи. 

24 – 30 – у Кривому Розі 
вперше відкрито громадський 
каток.

24 – 40 – науково-дослідний 
гірничорудний інститут (НДГРІ) 
випустив альбом  з описом ме-
тодів роботи 35 кращих стаха-
новців.

26- 1935 – на шахті  імені. Р. 
ЛЮКСЕМБУРГ Червоногвар-
дійського рудника вперше в 
Кривбасі  запроваджено елек-
тровозну відкотку. 

26 – 1995 – у місті розпочато 
вилучення  купюр номіналом 
100 і 200 купонокарбованців. 

26 – 1995 – повідомлено про 
відкриття в Кривому Розі при-
дніпровського центру трасн-
портної інформації.

27 – 1795 – створено Воз-
несенську губернію, до складу 
якої  увійшли землі сучасного 
Криворіжжя. 

27 – 1940 – артіль «Будпром» 
закінчила спорудження гон-
чарного цеху. 

27 – 1945 – загинув В.Ф. 
С К О П Е Н К О  ( н а р о д и в с я 
01.01.1912 в Кривому Розі), 
підполковник, командир стрі-
лецького полку, Герой радян-
ського Союзу.

27 – 1955 – оголошено про 
рішення міськкому КП(б)У  та 
міськради про заснування аль-
манаху «Літературне Криво-
ріжжя» (російською мовою).

28 – 1905 – у селі Широкому 
(зараз -  селище міського типу 
Широке) відкрито Товариство 
охорони природи  та захисту 
тварин.

28 – 1930 – з Харкова при-
були архітектор професор 
Г.ХАУСТОВ та економіст-
планувальник  для участі в 
складанні генерального плану  
забудови Кривого Рогу.

28 – 1975 – на урочистих 
зборах в палаці культури «Ме-
талург»  газеті «Червоний гір-
ник» вручено орден «Знак По-
шани» з нагоди 50-річчя. 

29 – 1940 – в парку імені 
газети «Правда» відкрито но-
вий атракціон – крижану ка-
русель.

29 – 1945 – девятнадцяти 
установам  та організаціям ви-
ділено землю загальною пло-
щею до 1 тисячі гектарів для 
підсобних господарств. 

30 – 1930 – у Палаці праці  
відбувся концерт відомого 
скрипаля Д. ОЙСТРАХА.

30- 31 – 1940 – у місті від-
булися обласні змагання з 
гімнастики серед працівників 
середніх медичних закладів. 
Команда Кривого Рогу здобу-
ла ІІІ місце.

Січень 1905 – М.Ф. РОГОВ-
СЬКИЙ  призначений директо-
ром Гданцівського заводу.

Січень-лютий 1910 – на 
рудниках Інгулецький, Карна-
ватський та «Дубова Балка» 
страйкували  600-660 робіт-
ників з вимогами підвищити 
заробітну плату.
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На Дніпропетров-
щині встановили 

нападників
на бійця,учасника 

АТО. -  Міліція
За фактом побиття в Ні-

кополі на Дніпропетровщи-
ні групою таксистів бійця-
учасника АТО, захисника 
Донецького аеропорту мілі-
ція розпочала кримінальне 
провадження. Правоохорон-
ці вже встановили причетних 
до побиття, заявляють у цен-
трі зв’язків із громадськістю 
обласної міліції. За даними 
міліції, наразі причетні до по-
биття бійця дають пояснення 
по суті справи, також вста-
новлюються свідки пригоди.

За інформацією міліції, за-
ява потерпілого зареєстро-
вана, інформацію внесли до 
Єдиного реєстру досудових 
розслідувань. «Відкрито кри-
мінальне провадження з по-
передньою правовою квалі-
фікацією за частиною 2 статті 
296 Кримінального кодексу 
України (хуліганство), що 
карається обмеженням волі 
на строк до 5 років або по-
збавленням волі на строк до 
4 років», – заявили в міліції.

За даними нікопольських 
громадських активістів, інци-
дент з побиттям бійця стався 
вночі 7 січня. Таксист, який 
приїхав на його виклик, від-
мовився виконувати замов-
лення, посилаючись на те, 
що у товариша солдата одяг 
запорошений снігом. Коли 
ж чоловіки почистили одяг 
і разом з дружинами нама-
гались сісти до авто, водій 
виштовхав їх з салону і ви-
кликав «підмогу» – чоловіків 
із битками. Наразі боєць пе-
ребуває в лікарні зі струсом 
мозку, численними гемато-
мами і саднами. Він є уро-
дженцем Нікополя, одним із 
захисників Донецького ае-
ропорту, приїхав додому на 
ротацію. За інформацією з 
міліції, досудове слідство ве-
дуть співробітники Нікополь-
ського міськвідділу міліції.

Радіо «Свобода», 
13 січня 2015 року

За перешкоджан-
ня журналістам 

черговому райвід-
ділу винесено до-

гану
Дніпропетровського пра-

воохоронця, який перешко-
джав журналістам у про-
веденні зйомки, покарали. 
За фактом перешкоджання, 
відеодоказ якого було розмі-
щено на сайті «ЗОВ», ГУМВС 
України в області проведено 
службову перевірку. Вста-
новлено, що в ході конфлік-
ту ніхто із журналістів не по-
страждав, відеоапаратура не 
пошкоджена.

Як повідомили в обласному 
Управлінні МВС, дії чергово-
го Індустріального райвідді-
лу визнано неправомірними, 
чоловіка притягнуто до дис-
циплінарної відповідальності 
та оголошено догану. З осо-
бовим складом райвідділу 
проведено бесіду та інструк-
таж щодо недопущення поді-
бних фактів у подальшому та 
всебічне сприяння в роботі 
представникам ЗМІ.

Сайт «Дніпроград», 
13 січня 2015 року
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