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За вас правда, за вас слава і воля святая!

Президент Польщі Бро-
ніслав КОМОРОВСЬКИЙ не 
планує відправляти в Украї-
ну польських військових для 
участі в бойових діях, але 
держава може взяти участь 
у миротворчій операції. Як 
передає кореспондент УНІАН 
з Варшави, про це сьогодні 
заявив глава підпорядкова-
ного президенту Польщі Бюро 
національної безпеки (BBN) 
генерал Станіслав КОЗЕЙ в 
ефірі RMF FM. «Немає таких 
намірів і планів. Якщо була б 
якась міжнародна миротвор-
ча місія під егідою ООН або 
Європейського союзу, то, зви-
чайно, будемо в цьому брати 
участь», - сказав він. 

Генерал зазначив, що в ни-
нішніх умовах Польща не може 
відправляти своїх військових в 

Україну, оскільки це було б по-
рушенням національного за-
конодавства. «Спрямування 
військових на війну не в со-
юзницьких цілях, не в цілях 
оборони союзника, не в цілях 
оборони своєї країни знахо-
диться поза межами чинно-
го законодавства», - сказав 
він, зазначивши, що це також 
створило б додаткові загрози. 
«Це не справа страху (перед 
Росією). Це справа певної 
відповідальності в турботі за 
власну безпеку. Немає сенсу 
ризикувати, немає сенсу ро-
бити те, що не принесе ефек-
ту, але буде мати величезні 

наслідки в контексті загроз», 
- сказав польський генерал. 
Він також зазначив, що не ба-
чить «ні потреби, ні необхід-
ності» відправляти польських 
військових в Україну, і додав, 
що Україна не зверталася до 
Польщі з проханням надіслати 
своїх представників для участі 
в якійсь міжнародній місії

Експрес онлайн, 27 січня 
2015року
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Сьогодні Дніпропетровськ 
відзначає річницю кривавих 
подій біля ОДА. Жителям міста 
добре відома ця дата: 26 січ-
ня 2014 року мітингувальники 
пройшли мирною ходою до бу-
дівлі облдержадміністрації, де 
їх зустріли натовпи «тітушок» 
та правоохоронців. В резуль-
таті протистояння постражда-
ло безліч людей  як з одного, 
так і з іншого боку, також були 
травмовані журналісти. У одно-
го з операторів 34-го каналу зі 
спини дістали кулю від травма-
тичного пістолета. Але найціка-
віше почалося пізніше. У місті 
почали затримувати людей. Ха-
пали на вулицях навіть просто 
випадкових перехожих, тут же 
фабрикувалася справу і вночі 
приймалося рішення суду.

Оксана ТОМЧУК, юрист з 
правозахисної групи «Січ» 
пояснює подібні дивні події 
наступним чином: «Місто по-
трібно було залякати. Влада 
показувала силу. Мовляв, ми 
можемо затримати кожного і 
навісити на нього що завгодно, 
потім не відкрутитеся. І якби 
Майдан хитнувся в інший бік - 
висока ймовірність того, що ці 
люди досі були б за гратами, 
тому що стаття там була дуже 
серйозна».

Пройшов рік напруженої бо-
ротьби, правозахисники підби-
ли перші (але, як підкреслили 
вони самі, не останні) підсумки. 
На даний момент правозахис-
на група «Січ» веде справи 14-

ти майданівців, які були неза-
конно затримані 26-го січня. 
Справа просувається довго, 
нудно і гальмується практично 
на всіх етапах.

Як зізнається Оксана, візит 
до попереднього прокурора 
області, Романа ФЕДИКА, по-
ставив всі крапки над «і». «Хочу 
передати великий привіт Рома-
ну ФЕДИКУ. Коли ми прийшли 
до нього, по розмові і поведін-
ці було ясно, що діла не буде, 
людина абсолютно не була 
налаштована на співпрацю. І 
дійсно, за рік діячі прокурату-
ри затримали трьох «тітушок», 
оштрафували, відпустили. З 
подивом днями дізналася, що 
по Євгену УДОДУ було закри-
то кримінальне провадження. 
Взагалі нас в першу чергу ціка-
вить покарання не виконавців, 
а основних ініціаторів тих подій, 
деякі з яких знаходяться у Вер-
ховній Раді, деякі так і займають 
свої місця. Корінь зла - ВІЛКУЛ, 
КОЛЕСНІКОВ  і УДОД, які не 
є виконавцями», - розповіла 
Оксана ТОМЧУК журналістам 
на річницю побиття.

По тому, що вже зроблено, 
журналістам відзвітував Віталій 
ПОГОСЯН. За його словами,  
14 підзахисних вже отримали 
в Бабушкінському суді рішення 
про відшкодування моральної 
шкоди в розмірі 50 тисяч. гри-
вень. На даний момент одне 
з цих рішень вже оскаржено 
прокуратурою і знаходиться в 
апеляційному суді Дніпропе-

тровської області. «Судді БІБІК 
і РЕШЕТНИК були звинуваче-
ні в порушенні присяги судді, 
але так і знаходяться на своїх 
місцях, прикриваючись від-
пустками і лікарняними. Тобто,  
система відчайдушно чинить 
опір змінам, що відбуваються», 
- незадоволений ходом подій 
адвокат.

Віталій ПОГОСЯН так само 
повідомив, що правозахисна 
група «Січ» розраховує не тіль-
ки на рішення внутрішньоукра-
їнських судових інстанцій, але 
також подала заяви за дани-
ми правопорушенням у ЄСПЛ. 
Справи вже зареєстровані, їм 
привласнені номери. На жаль, 
судочинство в ЄСПЛ - справа 
нешвидка, тому рішення мож-
на чекати і декілька років. Але 
поки тривають тяжби, право-
захисники не збираються си-
діти на місці. «Тільки в русі ми 
можемо перемогти. Не вийшло 
з одного боку - ми підійдемо з 
іншого. Ми боремося і впевнені 
у своєму успіху» - сказав Віта-
лій ПОГОСЯН.

«ВІЛКУЛ відповість за систе-
матичне згвалтування Дніпро-
петровщини, я в цьому впев-
нена. Кожну особу, що зробила 
злочин, наздожене кара рано 
чи пізно. І ми над цим працює-
мо» - додала Оксана ТОМЧУК.

                                                                                                                          
Олекса ВАЛАХ, 

сайт «Дніпроград», 26 
січня 2015 року.

Ті з нас, кому довело-
ся брати участь у подіях 
Київського Майдану, до-
бре пам’ятають, як духовні 
отці різних віросповідань ні 
на мить не полишали по-
всталий народ, вселяючи 
в кожного усвідомлення 
віри і правди. Були там 
і поодинокі священики 
Української православної 
церкви в єдності з Мо-
сковським патріархатом. 
Але ж їхня церковна 
ієрархія свої симпатії Май-
дану ніколи не дарувала. Ні 
для кого із криворіжців не 
є секретом те, по чий бік 
був і владика Криворізької 
єпархії УПЦ МП Єфрем. Жо-
ден священик цієї конфесії 
на криворізький Майдан 
не прийшов, і паству свою 
від революційної «смути» 
вони успішно вберегли. Та 

як могло бути інакше? Адже сам московський архіпастир цієї 
церкви визнає лише «єдіний рускій народ» і «єдіную рускую 
православную церковь», а його глашатай в Україні, прес-аташе 
Одеської єпархії Української православної церкви Московсь-
кого патріархату отець Сергій (ЛЕБЕДЄВ), у свій час навіть 
запропонував ЯНУКОВИЧУ вирішити всього лише за місяць 
проблему осоружного для «руского єдінства» так званого 
розколу, ліквідувавши реєстрацію Української православної 
церкви Київського патріархату (УПЦ КП). 

Переможна хода Майдану змела режим ЯНУКОВИЧА, роз-
била імперські плани ПУТІНА –Кіріла щодо України, поста-
вила вимогу покінчити з проросійською ідеологією владних 
кланів.  Дійшла черга до позбавлення нашого життєвого 
середовища від символів тоталітаризму радянських часів, 
розпочався «ленінопад». Позбулася п’єдесталу і кам’яна 
постать вождя революції, що вінчала площу його імені у на-
шому місті. Чи сприяла криворізька влада процесу ліквідації 
ідеологічних здобутків комуністичного будівництва, чи вис-
ловилася на користь цього процесу церква московського 
підпорядкування? Такого не було. То хто мав би вирішувати 
питання про те, що має постати на місці пам’ятників, споруд-
жених на честь гнобителів українського народу? Правильно, 
- народ-переможець і нова обрана ним влада! Що маємо у 
підсумку? Поспішну таємну операцію старої регіональської 
влади і владики Криворізької єпархії УПЦ МП Єфрема – воз-
движення на ленінському п’єдесталі хреста, що застерігатиме 
всіх нас на прийдешні часи «от неверия, раскола и ересей» 
та спрямовуватиме на незмінне рівняння на Москву! Як не на 
безбожно-совєтскую, то на православно-самодержавную, 
кіріло-путінскую!

Микола КОРОБКО  
     

Російський інститут стратегічних до-
сліджень (РІСД) до 2009 року входив до 
Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР), 
потім був переформатований в структуру, 
засновником і основним замовником робіт 
якої виступала адміністрація президента 
Росії. На пост директора було призначено 
відставного генерал–лейтенанта СЗР Ле-
оніда РЕШЕТНІКОВА. Доктор історичних 
наук Олександр СИТІН 10 років пропра-
цював в РІСД. Він був провідним науковим 
співробітником, проте нові тренди в роботі 
РІСД призвели до його конфлікту з началь-
ством. Покинувши інститут, Олександр 
СИТІН опублікував в інтернеті статтю «Ана-
томія провалу: Про механізм ухвалення 
зовнішньополітичних рішень Кремля». Це 
і смішна, і страшна розповідь про те, які 
люди формують ідеологію путінської ад-

міністрації, підштовхуючи країну до війни 
з Україною і розриву відносин із Заходом. 
В інтерв'ю Радіо Свобода Олександр СИТІН 
наголосив, що в своїй статті хотів розпо-
вісти не просто про колишніх колег, а про 
те, «як формуються зовнішньополітичні 
тренди уряду Росії».

– Зрозуміло, що Інститут стратегічних 
досліджень – не головне джерело інфор-
мації для Кремля, а лише одне з багатьох. 
Але схоже, що й всі інші експертні центри 
працюють у тому ж напрямку. Неймовірна 
суміш монархізму, сталінізму, православ'я, 
ксенофобії, ненависті до Заходу і Майдану 
– це ж не РЕШЕТНІКОВ придумав, на цю 
нову ідеологію працюють тисячі людей, 
особливо в ЗМІ. Ціла фабрика створена в 
останні роки.

(Початок. Закінчення на 3 стор.)

Кому дістаються Кому дістаються 
плоди революції...плоди революції...

   ЗА ЯКУ СОБОРНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ 
МОЛЯТЬСЯ ВІРНІ УПЦ?

Напередодні Дня Злуки українських земель «Русский мир» «по 
благословению святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла» ініціювала подію під назвою «Молитва о спасении Руси» 
з дня 21 січня о 22.15 до 22  березня о 22.20. А про що будуть 
молити Бога апологети  руского міра, а разом із ними і вірні 
парафіяни Української православної церкви в єдності з Мо-
сковським патріархатом, та за яку свою Батьківщину вони що-
денно битимуть лоба, можна дізнатися зі слів благословенної 
Патріархом молитви:

«Умоли, милосердная Мати Света, Сына Твоего и Бога нашего, 
сладчайшаго Господа Иисуса Христа: да сохранит в мире страну 
нашу, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от 
междоусобныя брани; да укрепит Святую Церковь нашу Православ-
ную, и незыблему соблюдет ю от неверия, раскола и ересей».

Ось у такий спосіб московський духовний пастир, благо-
словивши у свій час путінське воїнство на загарбання України, 
благословив цього разу «рускій мір», а заодно і «окормлених» 
його святістю прихожан на території України, просити Матір 
Божу замовити перед Господом Ісусом Христом «сохранить в 
мире страну нашу».

Ну, як не запитати тут землячків наших, яку ж страну нашу 
будєм сохранять в мірє, коли жодним словом в молитві не 
згадано про Україну і не закликано схилити голову за упокій 
убієнних захисників нашої Вітчизни?

 Микола КОРОБКО

Україну оскільки це було б по наслідки в контексті загроз»
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Президенту Росії Володимиру Путіну вигідна війна 
проти України, тому що  це – «єдиний порядок дня», 
в якому він тепер може існувати. Таку думку висло-
вив російський письменник Віктор ШЕНДЕРОВИЧ в 
інтерв’ю «Эху Москвы».

«Війна, яку Росія веде на території сусідньої дер-
жави. Крапка. Це головне, що відбувається зараз… 
Російські війська там є. Це Росія бере участь у 
збройному конфлікті на території сусідньої держави. 
Значно важливіше питання – зрозуміти нам: в ім’я 
чого, задля чого, якою є ціна? Ось у цьому важливі 
питання. Вчора я побував на одному світському за-
ході. Мене згодом гардеробниця за давньою згад-
кою впізнала, виходячи зі старих телевізійних часів, 
і задала мені питання: «Що ж із грішми буде?» 

Я нічого доброго сказати їй не міг. Вона сказала: 
«Гробові» вже проїдаємо. Що ж із грішми буде?». До 
цієї бабусі-гардеробниці ніяких претензій не маю. 
Вона не питала ні про Україну, ні про санкції. Вона 
не бачить ніякого зв’язку між політикою російської 
держави і тим, що вона проїдає свої «гробові», і їй 
не світить покращення. З бабусі багато не візьмеш. 
Ціна цієї війни? Чого ми там хочемо домогтися, чого 
ми там хочемо, на цьому Донбасі? Ясно, що тема 
«Новоросії» накрилася, що не буде ніякої «Ново-
росії». Навіть якщо припустити, що там переможуть 
ці хлоп’ята сепаратисти, зрозуміло, що там буде 
велике Придністров’я розміром із Бенілюкс. Що з 
цього Росії? Чому Росія витрачає нечувані ресурси 
на це?» - обурився він.

«Ми хочемо Третьої світової? Чого ми хочемо? 
Ми, росіяни, - не ПУТІН. Ось, якщо задати питання, 
з точки зору ПУТІНА: що там ПУТІНУ потрібно? – то 
тут є дуже проста, ясна відповідь. Ця шкатулочка, 
ця скринечка відкривається дуже просто: ця війна в 
інтересах путінської адміністрації, тому що це єди-
ний поядок денний, в якому він взагалі існує. Тому 
що економіку прос…ли, статус Росії прос…ли, 150 
мільярдів викинули, обвалили країну, обвалили її 
економіку. Програли все, що можна програти. Тема 
ця, ось це виття телевізійне, ця наша тема в лапках 
«слав’янського братства», заради якого покладено 
5 тисяч людей уже на смерть, ось ця тема – це єди-
ний поядок денний, в якому адміністрація Путіна 
взагалі має точку опертя для торгівлі міжнародної, 
по-перше. По-друге, всередині  Росії має якусь…за 
цих правил гри він може щось виграти. Якщо раптом 
зробити припущення, що там настав мир, ось ча-
рівна паличка: припинилася війна. Немає цієї теми. 
Теми «Новоросії» немає, теми страдницького укра-
їнського народу, теми «української хунти» нема – що 
робити ПУТІНУ? ПУТІНУ відповідати за економіку? 
ПУТІНУ відповідати за обвалений фонд? – пояснив 
письменник мотиви російської агресії.

Це в інтересах політика ПУТІНА, який в каламутній 
воді ловить свою особисту і корпоративну рибку по-
літичну. Ось тут він може бути посередником… Він 
сам заварив це вариво, він сам буде боротися за 
мир. Сам влаштував війну – сам за мир бореться.
Приторговував потрошку своїм впливом. «Можемо 
вивести – можемо не вивести, можемо влаштувати 
марш-кидок – можемо зупинити війська, а ви за це 
віддайте нам…» і так далі. Але ж це мерзота… По-
літична мерзота, кримінальна. Він – кримінальний 
злочинець, і він це знає. І вони всі це знають, що ро-
бить дуже небезпечною нашу внутрішню ситуацію, 
тому що вони самі відрізали можливості виходу. Він 
ще нині робить спробу пройти поміж струменями. 

Він ще нині робить спробу знайти в цій конструкції 
зону посередника. Це виходить все гірше, тому що 
надто очевидно, що він - учасник цієї війни. Він на 
цій стороні, на не іншій, він ніякий не посередник. 
Все, що може зробити Росія для того, щоб пере-
стала литися кров, – це піти звідти. Піти –це єдине, 
що вона може зробити», - також вважає ШЕНДЕ-
РОВИЧ. 

«Ми, в крайному разі, маємо розуміти, що все це 
брудне і криваве вариво в інтересах лише ПУТІНА, 
який ловить свою політичну рибу в цій воді, і що, як 
тільки цієї війни не стане – він ніхто і звати його ніяк. 
Він військовий злочинець, що поклав 5 тисяч, що 
розв’язав війну, що відтягав шмат чужої території, 
що обвалив економіку власної країни, що відкинув 
країну із «західного» світу – ну так, умовно, із «вели-
кої вісімки» - відкинув її в бік Зімбабве, Венесуели 
та Узбекистану. З ним дуже тяжка розмова», - ре-
зюмував письменник.

 З російської переклав Микола КОРОБКО
http://www.0432.ua/article/718827 

Тема «Новоросії» накрилася: Тема «Новоросії» накрилася: 
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пояснив, для чого ПУТІНУ війнапояснив, для чого ПУТІНУ війна

Як на мене, то це був чи 
не найважливіший момент 
цьогорічного зібрання 
учасників Партнерства з 
відродження річки Сак-
сагань, де найдієвішими 
виявилися дві особи: Ми-
кола КОРОБКО, голова 
Криворізького міського 
правозахисного товари-
ства (який, до речі, був і 
залишився головою Се-
кретаріату Партнерства)  
і одна із засновниць това-
риства, кореспондент га-
зети «Промінь Просвіти» 
Валентина КРИВДА.

Остання (після того, як 
звернулася з інформацій-
ним запитом до секретаря 
Криворізької міської ради 
Сергія МАЛЯРЕНКА), 
отримала наприкінці груд-
ня відповідь за підписом 
начальника управління 
культури  і туризму викон-
кому Н. СТРИГИ. Запит і 
відповідь стосувалися 

долі будинку Федора Мат-
війовича МЕРШАВЦЕВА. 
У відповіді, яку зачитала 
Валентина Олександрів-
на, зокрема, йшлося про 
таке:

«Перелік пам’яток Дні-
пропетровської області в 
цілому був сформований 
у 1970-1990 роках на під-
ставі рішень виконкому 
обласної ради згідно з ви-
могами Закону Української 
РСР «Про охорону і вико-
ристання пам’яток історії 
та культури». До переліку 
пам’яток було включено 
понад 120 пам’яток міс-
та Кривого Рогу. Згідно з 
п.3 прикінцевих положень 
Закону України «Про охо-
рону культурної спадщи-
ни» ці об’єкти визнаються 
пам’ятками відповідно 
до цього Закону, а отже 
зберігають свій статус та 
перебувають під захистом 
держави. 

На даний час у місті 
сформовано єдиний ре-
єстр об’єктів культурнорї 
спадщини, який включає 
88 пам’яток історії та мо-
нументального мисте-
цтва, 18 – архітектури і 
містобудування, 14 – ар-
хеології. Згідно з розпо-
рядженням голови Дні-
пропетровської обласної 
державної адміністрації № 
158-р від 12.04.1996 «Про 
затвердження переліку 
пам’яток архітектури та 
містобудування місцевого 
значення Дніпропетров-
ської області» (архівна 
копія додається) будинку 
Ф.М.МЕРШАВЦЕВА у за-
значеному переліку не-

має...»
А Микола КОРОБКО у 

своєму виступі зазначив, 
що він нині уважно вивчає 
промислову спадщину 
Кривого Рогу, і виявилося, 
що місто, яке було відоме 
як промислове ще на всю 
Російську імперію, потім – 
на весь Радянський Союз, 
а нині – на всю незалежну 
Україну, «зовсям не має 
пам’яток промислової ар-
хітектури, не зареєстро-
вано жодного…». Бо те, 
що внесено до реєстру, це  
«в основному, меморіаль-
ні комплекси в Кривому 
Розі і пам’ятки радянсько-
го періоду». А для нього 
як криворіжця важливо, 
щоб були пам’ятки про-
мисловості, як це, напри-
клад, спостерігається в 
сусідній Польщі, бо там 
пам’ятки 100-200-літньої 
давності частково навіть 

«використовуються зараз 
за певним утилітарним 
призначенням, там збере-
жена вся фактура, все те, 
як воно колись було». Він 
продовжив і підкреслив: 
«Так, можна привести й 
показати діючий кар’єр чи 
шахту, то на даний момент 
це людину зацікавить. А 
якщо глянути на те, як 
це відбувалося сто років 
тому, то де воно? А якщо 
де-небудь і є, то воно не-
відоме. І це найстрашні-
ше. Тим більше, що в місті 
є гірнича інтелігенція. Є 
величезний потенціал, а 
влада що робить? Є бу-
дівля – пошвидше здиха-
тись, а якщо там є метал, 

то здати в металолом, 
реалізувати – і на цьому 
все…».

І це дуже показово. 
Особливо з огляду на той 
незаперечний факт, як 
місцева влада роками й 
десятиліттями навсібіч за-
являла, що «Кривой Рог 
– это город руды и ме-
тала». Тобто, діяльність 
людей. які все це робили, 
криворізьких трудівників, 
їх не особливо цікавило, 
бо йшлося про руду та 
метал. А щоб пам'ять за-
лишилась про те вироб-
ництво 200, 100  чи навіть 
50 років тому, про це вона 
не замислювалася. Тож і 
виходить, що величезне 
промислове місто, за пло-
щею друге в Україні, а за 
довжиною – третє в світі, 
втрачає пам'ять про свої 
основи.

 Сергій ЗІНЧЕНКО

За результатами обговорення до-
повідей конференція рекомендує:

1. Органам місцевого самовряду-
вання:

З нагоди відзначення 180-річчя від 
дня народження (народився 1 січня 
1835 року) та з метою відновлення 
історичної справедливості і належ-
ної данини повазі громадянському 
подвигу нашого великого земляка, 
криворізького патріота Федора Мат-
війовича МЕРШАВЦЕВА, а також - 
вшанування культурної спадщини 
його родини, прийняти рішення ви-
знати 2015 рік Роком Федора МЕР-
ШАВЦЕВА і внести відповідні корек-
тиви до планів роботи на 2015 рік

2. Виконавчому комітету Криво-
різької міської ради вжити заходів з 
призупинення  руйнації, демонтажу 
споруд та устаткування часів існуван-
ня Гданцівського чавуноливарного 
заводу, які можуть бути зруйновані 
під час ліквідації  ВАТ “Криворізький 
завод гірничого машинобудування”, 
та з допущення на територію підпри-
ємства представників громадськос-
ті, зокрема, -  Партнерів «ВідріС» та 
активістів Криворізького екомузею 
«ОБЕРІГ»;

3. Виконавчому комітету Криво-
різької міської ради надати доручен-
ня управлінню екології та іншим від-
повідним підрозділам:

-  з проведення роботи щодо доку-
ментального встановлення реальних 
меж (винесення  меж в натурі) гео-
логічної пам’ятки «Скелі МОДРу» та 
погодити участь громадських органі-
зацій, зокрема, - учасників Партнер-
ства «Відродження річки Саксагань», 
у цих роботах;

- надати представникам Партнер-
ства «Відродження річки Саксагань» 
(ГО «Криворізьке міське правоза-
хисне товариство») та оприлюднити  
інформацію про роботи, що прово-
дяться з відродження екосистеми 
в межах старого русла річки Сакса-
гань.

4. Неурядовим організаціям,  під-
приємствам та організаціям різних 
форм власності, мешканцям міста: 
підтримати ініціативу з увічнення 
пам’яті Ф. МЕРШАВЦЕВА. З цією 
метою ініціювати створення робочої 
групи з завданнями:

- надіслати офіційний запит для 
встановлення причин та з’ясування,  
за яких обставин і коли було  зня-
то статус пам’ятки історії місцевого 
значення з «Будинку Ф. Мершавце-
ва» (за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 
Грабовського, 9);

- підготувати рекомендації з 
відродження  історичного місця, 
пов’язаного із Федором Матвійови-
чем МЕРШАВЦЕВИМ і його родиною, 

та увічнення його пам’яті.
- підтримати ініціативу громад-

ськості міста з перейменування парку 
імені газети «Правда» в «парк Федора 
Матвійовича МЕРШАВЦЕВА».

5. Конференція просить неурядові 
організації,  підприємства та орга-
нізації різних форм власності, меш-
канців міста:

1). З метою сприяння ефективним 
діям зі збереження природної спад-
щини Криворіжжя:

- активно долучитися до моніто-
рингу стану збереження геологічної 
пам’ятки «Скелі МОДРу»;

- підтримати ініціативу з проведен-
ня громадського моніторингу стану 
природно-техногенних водойм в іс-
торичному місці з’єднання Саксагані 
та  Інгульця.

2). З метою збереження об’єктів 
промислової спадщини Криворіж-
жя – Гданцівського чавуноливарно-
го заводу активно долучитися до 
збереження об’єктів промислової 
спадщини Криворіжжя, — споруд та 
устаткування часів існування Гдан-
цівського чавуноливарного заводу, 
які  можуть бути зруйновані під час 
ліквідації  ВАТ “Криворізький завод 
гірничого машинобудування”.

h t t p : / / w w w. v i d r i s p a r t n e r. o rg .
ua/?p=2236 

ВЧЕРГОВЕ в рамках Партнерства з відроджен-
ня річки Саксагань 18-19 січня цього року відбу-
лися зустрічі українських і польських партнерів. 
Цього разу з Польщі приїхало двоє: координа-
тор Спілки українсько-польських громадських 
організацій Асоціації агенцій регіонального 
розвитку України та Польщі. Єжи ДАРОВСЬКІ  
і представник тамтешньої громадської орга-
нізації  «MILA» Ані ЯЖЕМБСЬКА (на світлині). 
Важливість зустрічі була, зокрема, і в тому, що 
відбулися звітно-виборні збори Секретаріату 
Партнерства, а також обрали координаційну 
раду в новому складі. Матеріали про це роз-

міщені на сайті Партнерства за адресою http://
www.vidrispartner.org.ua/  У цьому ж числі газе-
ти повідомляємо, що головувати в Секретаріаті 
залишилося Криворізьке міське правозахисне 
товариство, а також зосереджуємо увагу наших 
читачів на одному з найважливіших, на наш по-
гляд, питань: стосовно збереження промислової 
спадщини Кривого Рогу. Одне із них, резолюція  
громадської науково-практичної конференції 
(теж розміщена на ресурсі Партнерства), сто-
сується зібрання з цього питання, яке розгля-
далося в кінці грудня (публікація про це була в 
першому числі нашої газети за цей рік).

ВЕЛИЧЕЗНЕ промислове місто не має…ВЕЛИЧЕЗНЕ промислове місто не має…
пам’яток промислової архітектурипам’яток промислової архітектури

РЕЗОЛЮЦІЯ ПЕРШОЇ ВІДКРИТОЇ ГРОМАДСЬКОЇ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  «Активна дія мешканців по відродженню та 

збереженню спадщини Криворіжжя як основна цінність місцевої громади…»
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Зустріч з героями в школі

Герої живуть поруч, шануймо їх!

– Зрозуміло, що не Решетніков є іні-
ціатором всього цього, але я не можу 
визначити, яка послідовність розвитку 
цієї ситуації. Це питання про курку і яйце. 
Певний суспільний попит на подібну іде-
ологію існував завжди. Він існував і на-
прикінці 1990-х за ЄЛЬЦИНА, він існував 
і в перші роки після приходу до влади 
ПУТІНА, він існує і нині. Питання в іншо-
му: наскільки правлячий клас схильний 
користуватися цими настроями для по-
силення власних позицій. На мій погляд, 
однозначне рішення поставити на цю 
ідеологію і на ті верстви населення, які 
цю ідеологію поділяють, було ухвалене 
в 2011 році напередодні президентських 
виборів, які знову привели до влади Во-
лодимира ПУТІНА. Тоді я вже помітив 
перші загрози й перші кроки до цієї іде-
ології, яку ми зараз маємо. Що стосу-
ється засобів масової інформації, теж 
дуже складно сказати, що первинне. Тут 
прийнято вгадувати настрій начальства. 
Начальство ніколи нічого прямо тобі не 
каже: зроби так і так, підготуй таку ось 
програму. Начальство каже: «Ось існує 
думка». А ти вже, як творча людина, по-
винен сам в рамках цієї думки готувати 
відповідні матеріали. Я пам'ятаю СО-
ЛОВЙОВА епохи вільного НТВ ГУСИН-
СЬКОГО і абсолютно переконаний, що 
всі ці люди відпрацьовують свої гро-
ші,  і не більше того. Точно так само я 
пам'ятаю, як у РІСД обговорювалося 

питання про те, кого слід підтримувати 
в 2011 році – МЕДВЕДЄВА чи ПУТІНА. І 
тоді РЕШЕТНІКОВ ухвалив рішення: ні, 
ми будемо підтримувати ПУТІНА, ми по-
винні виграти. Коли, дійсно, ПУТІН став 
президентом на черговий термін, була 
дуже радісна атмосфера, всі говорили: 
«Так, ви мали рацію, ми поставили на 
правильного коня». А ось ЮРГЕНС з його 
Інститутом сучасного розвитку поста-
вив не на правильного коня – підтримав 
МЕДВЕДЄВА. Ось і все. В Європі та й на 
пострадянському просторі дуже силь-
но перебільшують ступінь керованості, 
ступінь початкового розрахунку чогось і 
ступінь соціальної підтримки. Тут все не 
так однозначно, як здається на перший 
погляд. Росія не настільки Росія не на-
стільки єдина, наскільки це здається при 
погляді із Заходу.

– Але тут треба відзначити ентузі-
азм. Не з-під палиці все це робить-
ся. Ви кажете, що у СОЛОВЙОВА 
фінансові інтереси. Звичайно. Але 
ж і молоді енергійні люди з вели-
чезним завзяттям просувають ідеї, 
які відносно нещодавно були зовсім 
маргінальними, десь в гуртках шану-
вальників ДУГІНА обговорювалися, а 
тепер стали мейнстрімом. Не думаю, 
що тільки комерційний інтерес у них 
існує. Це щирі люди, які виросли в 
пострадянську епоху, і, тим не менш, 
ця стилістика виявилася їм близь-
кою. Вражаюча річ.

– Так, якимось людям така стилістика 
виявилася близькою. Але зверніть увагу 
на те, що ще в 2008 році нічого такого 
не існувало, було на рівні абсолютно 
маргінальному. І більшість людей, які 
мають стосунок до державної служби, 
були щодо цього дуже обережні. І в де-
кларації своїх православних поглядів 
вони теж були дуже обережні. Я не вірю 
в те, що суспільний настрій може сфор-
муватися з нуля або змінитися на 180 
градусів за чотири роки. Я абсолютно 
переконаний (я бачив це на прикладі 
російського Інституту стратегічних до-
сліджень та на прикладі Інституту країн 
СНД), що насамперед це питання фінан-
сування. Тому що неодноразово кажуть: 
«Вибачте, ви отримуєте гроші за це, ви 
що, не хочете?» Ідете і стаєте вільними 
політологами, от як я зараз.

– Звичайно, люди, які пропагують 
ці ідеї, роблять чудові кар'єри. Ви 
розповідаєте про Тамару ГУТЕНКО-
ВУ, яка була Вашою начальницею. Я 
думаю, Ви бачили чимало прикладів, 
окрім тих, які описали в своїй статті.

– Так, безумовно. Та що говорити про 
Інститут стратегічних досліджень! Ось 
Михайло ЛЕОНТЬЄВ, інтелектуальний 
рівень якого абсолютно очевидний, 
свого часу виступав з ліберально-

демократичних позицій і отримав за 
те, що він говорить тепер, синекуру в 
«Роснафті», є віце-президентом. Можна 
тільки здогадуватися про рівень його 
доходів. Який він стосунок має до цієї 
компанії? Ніякого, йому просто дали 
посаду. І таких людей дуже багато. Ви 
думаєте, якщо завтра він почне гово-
рити приблизно те, що говорю зараз 
я, він протримається на своїй синекурі 
більше півтора місяця? Нічого подібно-
го, він вилетить звідти і позбудеться 
всіх матеріальних благ – це абсолютно 
очевидно. Тому я й кажу, що повна кри-
за режиму настане тоді, коли він ви-
явиться нездатний платити. Думаєте, 
омонівці мерзнуть у тридцятиградусний 
мороз і розганяють мітинг на захист НА-
ВАЛЬНОГО з ідейних міркувань? У труні 
вони бачили всі ці ідейні міркування, 
запевняю вас. Вони - професіонали, їм 
платять, вони отримали наказ. Вони так 
само живуть у взятих в іпотеки кварти-
рах, вони так само їздять у вільний від 
служби час на взятих в кредит «Тойотах». 
Не треба гіперболізувати цю ситуацію. 
Не треба говорити про те, що ми зараз 
маємо певний різновид сталінської Ро-
сії. СТАЛІН спирався на певні верстви, і 
ці прошарки дійсно готові були за нього 
померти. Чи багато ви знайдете людей, 
які готові вмирати за ПУТІНА? Сумніва-
юся.

– Люди, які їдуть воювати на Дон-
бас, і таких людей немало. А багато 
хто хоче поїхати, але просто не ви-

стачає коштів і можливостей, вони 
готові вмирати.

– Ми не будемо зараз обговорювати 
контрактників, але що стосується добро-
вольців, то значна їх частина – це люди з 
невлаштованим життям, люди, одержи-
мі ідеями, які почерпнуті в публіцистиці 
газети «Завтра», у ПРОХАНОВА. Це з од-
ного боку. З іншого боку, це люди, які не 
довоювали, які пройшли низку «гарячих 
точок» і вже отруєні цією атмосферою. 
Це люди, які не знайшли себе в чомусь 
іншому. Не можна заперечувати того, що 
це люди або з кримінальним минулим, 
або з кримінальними нахилами. Ці гарячі 
точки, Придністров'я, Чечня породили 
посткомбатантів, які нормальним жит-
тям жити не можуть. Це дуже складний 
пласт. Але я глибоко переконаний, що 
вони йдуть туди вмирати не за ПУТІНА. 
Серед них, наскільки я знаю, ставлення 
до режиму ПУТІНА дуже і дуже критичне, 
тільки з прямо протилежної сторони, ніж 
у Європи та США.

– Звинувачують його у нерішучос-
ті.

– Так, звинувачують його в нерішучості. 
Просто їхній голос дуже мало чути, тому 
що нині немає експертів, публіцистів, 
журналістів, письменників, за винятком, 
можливо, ПРИЛЕПІНА, які висловлюва-
ли б їхню точку зору. На мій погляд, ці 
люди для Росії, а можливо, для Європи 
небезпечніші, ніж нинішній режим. Усі 
ці події на Донбасі неодмінно обернуть-
ся тим, що конфлікт перекинеться на 
Росію. Можливо, - не на всю, оскільки 
територія велика, але те, що це так чи 
інакше позначиться на Ростовській об-
ласті, яка переповнена національними 
протиріччями, дуже ймовірно.

– Невже в адміністрації президента 
немає розсудливих людей, які бу-
вали за кордоном, користуються ін-
тернетом і розуміють, що, з одного 
боку, всі ці рекомендації, аналітичні 
записки, які виходять з експертних 
організацій, на зразок РІСД, шеляга 
ламаного не варті, не відображають 
справжньої ситуації, а з іншого боку, 
розпалювання цієї війни веде Росію 
до краху? Невже немає більше роз-
судливих людей у цьому середови-
щі?

– Існує певна бюрократична система, 
і в рамках цієї бюрократичної системи 
зовсім не важливо, що думає кожна кон-
кретна людина окремо. Так, у багатьох з 
цих людей сини і дочки закінчили євро-
пейські навчальні заклади, багато з них 
живуть в Європі, постійно або більш-менш 
періодично там бувають. Але вертикаль 
влади і вертикаль проходження будь-якої 
інформації відбудована таким чином, що 
в кінцевому результаті виходить якась 
стимульована точка зору. Я думаю, що, 

якщо поговорити з кимось із високопос-
тавлених діячів адміністрації президента, 
якщо допустити, що ця людина повірить 
у те, що її там не записують, що не про-
слуховують і нічого не скажуть начальству, 
я думаю, що ви почуєте цілком зважені й 
нормальні погляди.

– До цих пір не цілком зрозуміло, 
чи було рішення про анексію Криму 
імпульсивним, чи воно виношува-
лося довгі роки, як деякі експерти 
вважають, і просто чекали слушної 
нагоди? Яке у Вас відчуття?

– Ні, нічого довгі роки не виношува-
лося. Якщо хтось доведе протилежне 
– заради Бога. Я думаю, що не вино-
шувалося нічого, як в 2008 році не ви-
ношувалася думка про Абхазію і Пів-
денну Осетію, ніхто ще за два місяці 
не думав, що так станеться. Так само 
і тут. Росія постійно провокує виступи 
у бік так званого «русского мира». Ці 
виступи в Криму відбувалися протягом 
кількох років, особливо в Севастополі: 
не допустимо НАТО, Севастополь – це 
Росія, місто російської слави і так далі, 
– ось це все живило підґрунтя для ухва-
лення цих рішень. Коли в Києві відбувся 
Майдан, коли уряд був у Москві оголо-
шений хунтою, з'явилися побоювання. 
Тут уряд України зробив колосальну по-
милку. Вона потім була виправлена, але 
враження було справлене дуже сильне.

– Закон про мову.
– Так, не треба чіпати мову. Скільки 

я їм говорив про це! Тоді піднялася ця 

хвиля. Але все сталося дуже швидко. 
Справа вся в тому, що уряд давно був 
стурбований статусом Севастополя і 
проблемою Чорноморського флоту. 
Тому що, як тільки заходила мова щодо 
постачання, щодо транзиту газу, щодо 
ціни, увесь час доводилося враховувати, 
що Чорноморський флот базується на 
території іншої держави. Це, звичайно, 
моторошно дратувало, і цю ситуацію хо-
тілося змінити. Але що буде так і в таких 
масштабах, що це спричинить за собою 
такі проблеми, запевняю Вас, ніхто на-
віть і близько не думав.

– Ще більш заплутана історія з 
так званою «Новоросією». ГІРКИН-
СТРЄЛКОВ говорив, що наступ на 
Слов'янськ – це його власна ініціатива. 
Чи можна йому вірити – інше питання. 
Чи був тут у Кремля виразний сцена-
рій, начебто захоплення території для 
виходу від Криму до Придністров'я 
і приєднання їх до Росії? Чи все, що 
там сталося, – справа випадку і стало 
сюрпризом для Кремля?

– Тут є один поворотний момент. У 
травні ПУТІН звернувся до «ДНР» і «ЛНР» 
із закликом не проводити референдум і 
розвиток цієї ситуації якось затримати. 
І його не послухали. І тоді мені спало 
на думку, що насправді такого прямого 
зв'язку між Кремлем і Донецьком не-
має. Я висловлюю це на рівні гіпотези, 
я не беруся стверджувати. Тим більше 
я прекрасно розумію, що в традиціях 
європейського мислення бачити у всьо-
му руку Кремля так само, як у Москві 
у всьому бачать руку Держдепу. Але я 
думаю все-таки, що це абсолютно не 
так. Насправді сталася та ж ситуація, що 
і в Криму. Були якісь сили, почасти на-
тхненні незадоволеними українськими 
олігархами, почасти натхненні росій-
ською пропагандою. У тому числі, - тією, 

яка виготовлялася в Інституті стратегіч-
них досліджень (це я сам бачив), на ту 
тему, що всі ваші заводи закриють, ви 
залишитеся без роботи, ви будете голо-
дувати, подивіться, як живе Болгарія, 
яка вступила до Євросоюзу, тощо. Все 
це спричинило народний виступ. Їм зда-
лося, що вони зараз приєднаються до 
Росії слідом за Кримом. Але тут виникла 
проблема. По-перше, Росія виявилася 
абсолютно до цього не готова. І якби 
Росія хотіла б приєднати ту територію, 
яка зараз контролюється бойовиками, 
вона, напевно, це зробила б, врахову-
ючи нерішучу позицію НАТО і не дуже 
рішучі успіхи українських Збройних сил. 
Але Росія цього, швидше за все, не хоче. 
Про всяк випадок говорю «швидше за 
все». Росія хоче не допустити Україну 
до Євросоюзу та НАТО, ось це точно. 
Якими засобами цього добитися? На 
сьогоднішній день, по-моєму, розуміння 
відсутнє. Але є загальноприйнята точка 
зору, що в Євросоюз і НАТО не візьмуть 
країну, яка має неврегульовані конфлік-
ти. І тому Росія зацікавлена в тому, щоб 
цей конфлікт тлів. Що стосується насту-
пу на Маріуполь, Миколаїв, Одесу і до 
Придністров'я, чесно кажучи, поки зали-
шаюся оптимістом і все-таки не вірю, що 
цей сценарій буде реалізований. Хоча на 
уряд на рівні громадської думки і екс-
пертної спільноти чиниться відповідний 
тиск. Є люди, які постійно по телевізору 
виступають з такими закликами. Тим не 

менш, я думаю, що все-таки повинно 
здорового глузду вистачити.

– Повне відчуття, що в Кремлі не 
думають не те що про капітуляцію, 
але навіть і про мінімальне коригу-
вання курсу. Це провал тих, хто спо-
дівався на розсудливість, на здоро-
вий глузд?

– Насправді це провал Росії, провал 
режиму, це зовнішньополітичний про-
вал Росії. Тому що завдання, яке Росія 
ставила, а саме: збереження пострадян-
ського простору в орбіті свого впливу, -  
якраз не вирішене. Очевидно, що навіть 
якщо направити танкові групи на Київ, 
то Україна ніколи вже не буде не тільки 
російською, але навіть проросійською – 
це неможливо. Білорусія поводить себе 
більш насторожено. Казахстан поводить 
себе дуже насторожено. Увесь проект 
євразійської інтеграції практично зна-
ходиться на стадії повного провалу. Те, 
що немає внутрішніх виступів, росій-
ській людині, яка живе тут, зрозуміти 
дуже легко, одне слово – зима. Ніяких 
виступів не буде, поки не потеплішає. 
Ступінь невдоволення ще не визрів до 
потрібної ситуації. На мій погляд, за всі-
ма параметрами ми можемо говорити 
про ту ситуацію, яку ЛЕНІН називав ре-
волюційною, вона об'єктивно існує. Не 
існує нині суб'єктивного фактору. Тоб-
то, не існує партії чи особи, які б взяли 
на себе функцію очільників боротьби з 
режимом. Зрозуміло, що НАВАЛЬНИЙ 
такою людиною не є за цілою низкою 
показників. Тому протягом 2015-го ця 
ситуація так чи інакше буде загострю-
ватися й оформлятися.

Дмитро ВОЛЧЕК, 
Радіо «Свобода», 26 січня 2015 року

Повний текст матеріалу на сайті 
Російської редакції Радіо Свобода. 

Помирати за ПУТІНА ніхто не буде – Помирати за ПУТІНА ніхто не буде – 
російський експертросійський експерт
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1- 1935 – розпочалося зма-
гання за перевиконання річних 
планів серед паровозних депо 
рудників.

1 – 1940 – на шахті ім. Орджо-
нікідзе пройшли випробування 
нової портативної печі, що пра-
цювала на тирсі, 8 кілограмів якої 
вистачало на 6 годин обігріву.

1 – 1940 – на шахтах введено 
нові норми виробітку, які були на 
20% вищі за попередні..

2 - 1940 – до Кривого рогу при-
був Дніпропетровський симфо-
нічний  оркестр у повному скла-
ді  і дав три концерти в театрі 
«Кривбас».

2 – 1940 – у театрі «Кривбас» 
пройшов зліт відмінників шкіл 
Криворіжжя.

2 – 1940 – у тресті «Дзержинсь-
круда» створено капелу банду-
ристів.

2 – 1990 – повідомлено про 
присудження звання лауреата 
державної премії УРСР началь-
нику СПЦ №2 комбінату «Криво-
ріжсталь» М.І.Костюченку за роз-
робку технології автоматизації 
режиму прокатки. 

3 – 1940 – наркомат чорної 
металургії виділив 700 тисяч 
карбованців  для будівництва 
трамвайної лінії довжиною 2,5 
кілометра від Соцміста до станції 
«Мудрьона».

3 – 1950 – тридцять будівель-
ників тресту «Криворіжбуд» на-
городжені знаком «Почесний бу-
дівельник СРСР». Трест протягом 
1946-1949 років відбудував і по-
будував заново 125415 квадрат-
них метрів житла, 9 дитячих ясел і 
садків,  Палац культури, 4 школи, 
2 хлібозаводи, учбово-курсовий 
комбінат, гірничорудний інститут, 
2 великі лікарні.

4 – 2010 – почав роботу  
інтернет-сайт «Криворізький 
ресурсний центр».

5 – 1940 – у «Діловому клубі»  
на Соцмісті відбулася нарада ди-
ректорів шкіл, завучів, парторгів, 
учителів, секретарів комсомоль-
ських організацій, піонервожа-
тих, представників батьківських 
комітетів з питань перебудови 
роботи шкіл.

6 – 1940 – відбувся концерт За-
служеного камерного ансамблю 
республіки ім. Вільйома (грали 
на старовинних інструментах 18-
го століття).

6  –  1 9 4 5  –  з а г и н у в 
В.Ю.Шкапенко  (народився 1924 
року, уродженець Криворіжжя), 
піхотинець, стрілець, Герой Ра-
дянського Союзу.

7 – 1930 – в редакції «Червоно-
го гірника» відбулося літератур-
не засідання літературної групи 
«Забій» за участі письменника 
Івана Ле.

7 – 1950 – на карті міста 
з’явилися вулиці Радянська,  
Жданова, Суворова.

10 – 1925 – відкрито міські 
курси українознавства (керівник 
А.О.Анісімов).

13 – 1940 – в селищі шахтоу-
правління «Жовта Ріка» завер-
шено будівництво медичного 
центру.

13 – 1955 – В.А. Довгаленку  
(дільниця №8 шахти «Нова») при-
своєно звання «Кращий гірничий 
майстер СРСР».

14 – 1940 – керівництво спіл-
ки гірників Півдня виділило 80 
тисяч карбованців на туристичні 
мандрівки до Кавказу, в Крим, на 
Волго-Донський канал.

14 – 1950 – відбудовано міську 
лікарню зі стаціонаром на 100 
ліжок.

14 – 1995 – повідомлено про 
випуск нового сорту пива – «Кри-
ворізьке».

15 – 1905 – в Кривому Розі 
освячена Вознесенська церква. Її 
висота – 36 метрів, довжина – 42 
метри. На будівництво витрачено 
70 тисяч карбованців, на іконо-
стас – 20 тисяч карбованців.

16 – 1925 – губернська спілка 
ВСХ дозволила застосовувати 
жіночу працю на легких роботах 
у кар’єрах.

16 – 1965 – відкрито новий 
тролейбусний маршрут КМЗ – 
«Механобчормет» (ст. «Червона» 
- автовокзал).

17 – 1935 – ухвалено поста-
нову президії ВУЦВК «Про склад 
нових адміністративних районів 
Дніпрпопетровської області». 
Сьогочасний Широківський ра-
йон відокремлено від Криворізь-
кого.

17 – 1940 – єврейський драм-
гурток клубу  промкооперації 
поставиви пєсу «Доня» за пові-
стю єврейського письменника 
І.Рєзніка, яка пройшла з великим 
успіхом.

17 – 1965 – на житловому ма-
сиві «Ставки» відкрито нову лі-
карні №6 на 400 ліжок. 

18 – 1995 – в Палаці культури 
імені Ілліча  вперше в місті про-
йшла гра для старшокласників 
«Поле чудес».

19 – 1930 – почалася кампа-
нія передплати на літературно-
художній журнал «Забій» - орган 
письменників Донбасу і Криво-
ріжжя.

19 – 1965 – пущено першу чер-
гу шахти «Гвардійська».

20 – 1925 – окружний виконком 
прийняв рішення про відновлен-
ня гудків на початку та в кінці ро-
бочого дня: перший – о 5 годині, 
другий – о 14 годині,  третій – о 
22 годині. Для службовців вста-
новлено робочий день з 8 до 18 
години, з перервою з 12 до 14 
години.

20 – 1930 – народився криво-
різький скульптор А.І. Ярошен-
ко.

20 – 1930 – почалася розробка 
проекту суцільної телефонізації 
Криворізького округу, яку плану-
валося здійснити протягом 1930-
1931 років.

20 – 1940 – у зв’язку зі сто-
річчям з дня народження ком-
позитора П.І.Чайковського ор-
ганізовано спеціальну бригаду 
музикантів, яка виступала на 
рудниках з його творами.

20 – 1945 – надійшов лист від 
генерал-майора  Г.М. Корчико-
ва, командира 48-ї гвардійської 
стрілецької дивізії, що визволила 
Кривий Ріг, з вітаннями на честь 
річниці іизволення басейну. Від-
повідь від виконкому і МПК під-
писали голови і секретарі пар-
торганізацій.

20 – 1955 – Я. М. Косогову 
(трест «Дзержинськруда») при-
своєно звання «Кращий буриль-
ник СРСР».

21 – 1945 – І. Кобзар встано-
вив новий виробничий рекорд: 
оббурив 37 забоїв, виконавши 
завдання на 401,5 відсотка.

21 – 1960 – на КМЗ пущено 
дротовий стан, на якому вперше 
в СРСР у прокатній справі засто-
совано підшипникові системи 
рідинного тертя. Прокат металу 

здійснювався зі швидкістю 17,6 
– 28, 3  метра за секунду.

22 – 1940 – у театрі «Кривбас» 
з великим успіхом пройшов вечір 
циганської пісні та романсу у ви-
конанні О. Рагзіної.

22 – 1945 – урочисте святку-
вання річниці визволення ба-
сейну. Приїхали гості з різних 
міст країни, відбулися концерти 
і вистави. Надійшло вітання від 
Героїв Радянського Союзу  бра-
тів Глінок. І Курило (рудник імені 
Кірова) оббурив 36 забоїв. На 
фронт відправлено подарунки 
з нагоди 27-ї річниці Червоної 
Армії.

22 – 1955 – відкрився Будинок 
фізкультури гірників.

22 – 1960 – постановою Ради 
Міністрів СРСР заводу «Кри-
воріжсталь» присвоєно ім’я 
В.І.Леніна

23 – 1945 – В.І.Михлік, уродже-
нець Кривого Рогу, став Героєм 
Радянського Союзу. Вдруге це 
звання йому було присвоєно 
23.06. 1945 року.

23 – 1995 – повідомлено, що в 
театрі імені Т.Г.Шевченка відбу-
лась установча  конференція ре-
гіонального осередку Товариства 
розвитку українсько-німецького 
партнерства.

24 – 1930 – під час випро-
бувального польоту заги-
нув Г.Прокопенко, льотчик і 
аваконструктор-аматор з Кри-
воріжжя.

26 – 1930 – відкрилися міські 
курси телеграфістів і телефоніс-
тів.

27 – 1925 – повідомлено, що 
згідно з постановою Політбюро 
ЦК КП(б)У термін українізації в 
Криворізькому окрузі подовжено 
до січня 1926 року. Вказано на 
необхідність більш тісних зв’язків 
господарчих організацій з украї-
номовним населенням, необхід-
ність ведення діловодства укра-
їнською мовою.

28 – 1920 – організовано Кри-
ворізьку повітову міоліцію, яку 
очолив Столєтній.

28 – 1920 – в селі Новий Кри-
вий Ріг відбувся перший на Кри-
воріжжі суботник. Працювали 
150 осіб; було розпиляно 2,5 ти-
сячі пудів дров, а розколото - 1,5 
тисячі пудів. 

Лютий – березень 1860 – у пів-
нічнй частині Криворіжжя (Верх-
ньодніпровський повіт) «невідомі 
члени пропагандистського гурт-
ка» вели революційну агітацію 
серед селян  із закликами висту-
пити проти поміщиків. Це було 
перше за часом документальне 
повідомлення про появу револю-
ціонерів у краї.

Лютий 1880 – О.М. Поль у Па-
рижі розпочав переговори про 
створення акціонерного «Фран-
цузького товариства з видобут-
ку криворізьких залізних руд» із 
основним капіталом у  5 мільйо-
нів франків.

Лютий 1920 – організовано 
випуск газет «Криворізькі вісті – 
Криворожские известия» та «Ві-
сті криворізьккого ревкому».

Лютий 1925 – РНК УСРР за-
твердила міську смугу площею 
3160 десятин.

Лютий 1925 – на руднику іме-
ні К. Лібхнехта  велися роботи з 
монтажу радіостанції, було вста-
новлено дві антени висотою по 
45 метрів кожна. Її пуск плану-
вався на 25 лютого. 
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КАЛЕНДАР НА ЛЮТИЙ
«Історія України: події та особистості»
2 – 1919 р. – КАТЕРИНОСЛАВ. Угода отамана ГРИГОР’ЄВА 

з радянським військовим командуванням про оперативне 
підпорядкування загонів Григор’єва Харківській групі військ. 
19 лютого загони Григор’єва перетворено на 1-шу бригаду 
Задніпровської дивізії, командиром якої призначено отамана 
Григор’єва. 

2 – 1995 р. – Газета „Голос України” повідомила про завершення 
будівництва в Києві, Кривому Розі, Старокостянтинові, Новограді-
Волинському житлових комплексів для військовослужбовців, що 
раніше проходили службу на території колишньої НДР. Будівництво 
фінансувалося урядом Німеччини. 

3 – 1864 р. – У с. Великі Сорочинці Миргородського повіту на-
родився  В. САМІЙЛЕНКО – український поет, громадський діяч, 
член підпільної організації „Братство тарасівців”. Помер у Боярці 
12 серпня 1925 р.

8 – 1994 р. – Брюссель. Підписання Україною документів, 
пов’язаних з участю в програмі НАТО „Партнерство заради 
миру”.

10 – 1918 р. – Коростень. Відозва Центральної ради до гро-
мадян УНР з пояснення причин запрошення в Україну військ 
Німеччини та Австро-Угорщини та закликом до „жвавої праці” 
„будування самостійної Української Народної Республіки”.

10 – 1940 р. – Західні області України. Перший етап депортацій, 
що охопив 220 тисяч чоловік.

11 – 1918 р. – Київ. Видання і оголошення по місту „наказу №1” 
командуючого радянськими військами М.МУРАВЙОВА про вста-
новлення влади Народного секретаріату, Ради робітничих депутатів 
та Військово-революційного комітету. У наказі відзначалося, що 
ця влада принесена „з далекої півночі на вістрях наших 
багнетів, і там, де її встановлюємо, всемірно підтримуємо її 
силою цих багнетів і моральним авторитетом революційної 
соціалістичної армії”.

11 – 1969 р. – Київ. Перший секретар ЦК Компартії України 
П.Ю.ШЕЛЕСТ звернувся з листом до ЦК КПРС, в якому інформував 
про наявність в Україні негативних настроїв, викликаних подіями 
в Чехословаччині.

   11-15 – 1963 р. – КИЇВ. ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ З 
ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ОРГАНЗОВАНА 
КИЇВСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ім. ТАРАСА  ШЕВЧЕНКА ТА 
ІНСТИТУТОМ МОВОЗНАВСТВА АН УКРАЇНИ. УЧАСНИКИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ ЗВЕРНУЛИСЯ ДО ВИЩОГО ПОЛІТИЧНОГО 
КЕРІВНИЦТВА, ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА 
УПРАВЛІННЯ З ВИМОГОЮ НАДАТИ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ СТА-
ТУСУ ДЕРЖАВНОЇ.

11 – 1989 р. – КИЇВ. УСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ТОВАРИ-
СТВА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ім. Т.Г. ШЕВЧЕНКА.

12 – 1871 р. – Народився Лесь МАРТОВИЧ, український пись-
менник, сатирик.

12 – 1918 р. – Коростень. Засідання Малої ради. Ухвалено 
закон про впровадження в УНР нового (григоріанського) ка-
лендаря з 16 лютого 1918 р., це число наказано „рахувати пер-
шим числом місяця березоля (марта)”, закон про впровадження 
середньоєвропейського часу (стрілки годинника в 12 годин дня 1 
березня поверталися назад на 1 годину 8 хвилин). Затвердження 
гербом УНР тризуба – „знака Київської держави часів Володимира 
Святого”.

13 – 1942 р. – Початок примусового вивозу українського на-
селення з окупованих територій на працю до Німеччини. За роки 
окупації фашистами вивезено з України 2 мільйони чоловік.

15 – 1989 р. – Термез. Завершено виведення радянських військ 
з Афганістану.

15 – 1990 р. – Газета „Правда Украины” повідомила про 
реєстрацію Радою Міністрів УРСР статуту Народного руху 
України за перебудову.

17 – 1958 р. – Дніпропетровська область. Введено в дію 
залізорудну копальню „Жовтнева”.

17 – 1989 р. – газета „Правда Украины” повідомила про ство-
рення при Верховній Раді УРСР Комісій для сприяння і забезпе-
чення прав та інтересів реабілітованих і створення пам’ятників 
жертвам репресій.

19 – 1949 р. – Газета „Радянська Україна” надрукувала 
редакційну статтю „На антипатріотичних позиціях. Викрити і 
до кінця знищити безродних космополітів на Україні”. Після її 
появи в Україні різко посилилася сумнозвісна кампанія проти 
космополітизму і низькопоклонства перед Заходом.

19 – 1954 р. – Москва. Указ Президії Верховної Ради СРСР 
про передачу Кримської області зі складу РРФСР у склад 
УРСР.

19 – 1992 р. – Київ. Верховна Рада України затвердила тризуб 
як малий герб України, вважаючи його головним елементом ве-
ликого Державного герба України.

20 – 1905 р. – Народився Улас САМЧУК – український письмен-
ник, автор трилогії „Волинь”, повістей „Кулак”, „Марія”.

21 – 1948 р. – Москва. Указ Президії Верховної Ради СРСР 
про виселення з УРСР осіб, які злісно ухиляються від трудової 
діяльності у сільському господарстві і ведуть антигромадський, 
паразитичний спосіб життя. Ініціатором Указу був М.С.ХРУЩОВ.

22 – 1944 р. – Вигнання з міста Кривого Рогу нацистських 
загарбників під час Другої світової війни. 

23 – 1905 р. – Львів. Публікація статті І.ФРАНКА „Максим ГОРЬ-
КИЙ” на захист російського письменника.

25 – 1871 р. – Новоград-Волинський. Народилася Леся 
УКРАЇНКА (Л.КОСАЧ) – українська поетеса, громадська діячка.

Лютий – 1574 р. – Львів. Видання Іваном ФЕДОРОВИМ „Апо-
стола” – першої друкованої книги на українських землях.

Лютий – 1648 р. – Богдан ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ укладає союзний 
договір з кримським ханом.

Лютий – 1914 р. – Масовий рух протесту проти заборони 
царським урядом святкування 100-річчя від дня народження 
Тараса ШЕВЧЕНКА

Лютий – 1977 р. – Київ. Після арешту Миколи РУДЕНКА 
Українську Гельсінську групу очолив письменник Олесь БЕР-
ДНИК.

Кривий Ріг. Вул. Миколаївська, вдалині – синагога.
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