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За вас правда, за вас слава і воля святая!

ЦЕНТРОМ відзначення 
70-ліття перемоги над на-
цизмом має бути столиця 
України Київ. Таку думку 
відстоює відомий словацький 
громадський активіст, викла-
дач університету Коменсько-
го в Братиславі Юрай МЕСІК. 
Він  звертається із закликом 
до лідерів держав Європи і 
світу приїхати до Києва, щоб 
разом з українським наро-
дом відзначити Свято пере-
моги у Другій світовій війні, й 
таким чином сказати тверде 
«ні» теперішній агресивній 
політиці Росії.

– Пане Месіку, що Вас при-
вело до думки звернутись 
до лідерів світу відзначити 
Свято перемоги в Києві, чому 
не в Москві, як цього очікує 
російський президент? 

  Щонайменше є дві площи-
ни, на які спирається моя 
пропозиція. По-перше, було 
б цілком абсурдним, щоб 
будь-хто із західних політиків 
зараз прийняв запрошення 
відзначати роковини пораз-
ки фашизму в Росії, яка під 
керівництвом ПУТІНА дуже 
швидко фашизується. По-
друге, 70-ті роковини поразки 
фашизму є нагодою пригада-
ти світові про виразний внесок 
інших народів колишнього Ра-
дянського Союзу до перемоги 
над фашизмом в Європі. А з них 
якраз найбільшу жертву приніс 
український народ.

Адже у Другій світовій війні 
загинуло 7 мільйонів українців, 
з яких більшість були цивільні 
громадяни, це 16 відсотків від 
кількості тодішнього населення 
України. Тоді загинув 1 мільйон 
600 тисяч українських вояків, 
а це – більше, ніж загальна 
кількість вояків усіх західних 

країн разом узятих. Тобто з по-
гляду людських жертв у Другій 
світовій війні Україна понесла 
більші втрати, ніж усі країни 
нинішнього Європейського 
союзу. Цей вклад українців 
до перемоги ніколи досі не 
був оцінений міжнародною 
спільнотою, тому що завжди 
якось губився. Говорилось, що 
це були жертви Радянського 
союзу, а з цього автоматично 
переключалось на «Радянський 
союз – рівняється Росія», тобто 
що це російські жертви. Це не 
так. Пропорційно український 
народ приніс набагато більші 
жертви, ніж російський, а ще 
більші – білоруський народ, яко-
го загинула аж чверть в Другій 
світовій війні.

– В якій мірі на Вашу думку 
відзначати Свято перемоги 
в Києві, а не в Москві, впли-
нули останні події – окупація 
Криму Росією, агресія на 
Донбасі?

  – Так, залежність тут є. Адже 
російська пропаганда дуже 
масивно і дуже систематич-
но перетворює українців на 
фашистів. І не тільки в Росії, 
але й у нас в Центральній 
Європі різні російські агітатори 
розповідають про українців, 
що вони фашисти, бандерівці 
і тому подібне; тобто поши-
рюють те, про що розповідає 
російська пропаганда. В цьому 
контексті важливо пригадати, 
що навпаки, Україна понесла 
величезні жертви і внесла вели-
чезний вклад до перемоги над 
фашизмом.

– Пане Месіку, чи відомо 
Вам, яку підтримку має Ваш 
заклик щодо відзначення 
свята перемоги в Києві се-
ред словаків, словацьких 
політиків?

  –  Я  не маю останніх 
р е з у л ь т а т і в  в и в ч е н н я 
громадської думки. Але резуль-
тати опитувань з кінця минулого 
року свідчать, що більшість гро-
мадян Словаччини підтримує 
територіальну цілісність України 
і не погоджується, щоб Україну 
шматували.

–  Ч и  в и  п о д і л и л и с ь 
своєю думкою зі словаць-
кими політиками, може з 
канцелярією президента Ан-
дрея Кіски? Якою була їхня 
реакція на Ваш заклик?

– З деякими людьми з 
канцелярії президента ми го-
ворили. Їхня реакція така, що 
потрібно, аби політики західної 
Європи між собою домовились, 
що хочуть робити. Ми знаємо, 
що президент Польщі Комо-
ровський хоче відзначати 70-ті 
роковини перемоги у Варшаві. 
Але я думаю, що могли б домо-
витись президенти Коморовсь-
кий і Порошенко і провести це 
у Варшаві, де війна атакою 
Гітлера і Сталіна розпочалась, 
і в Києві. Це було б приємне 
рішення. Але, звичайно, я всьо-
го лиш громадський активіст і 
викладач, мій вплив на те, що 
робитимуть великі політики, 
дуже малий.

– Чи готуєте Ви звернення 
до президента Словаччини, 
інших європейських лідерів, 
щоб провести відзначення 
70-ліття Перемоги в Києві?

– Ви читаєте мої думки. 
Справді, саме сьогодні ми 
працюємо над цим з друзями. 
Ми б хотіли звернутись до пана 
президента Словаччини Андрея 
Кіски про це з відкритим ли-
стом.

  Оксана ПЕЛЕНСЬКА, 
радіо «Свобода», 

23 лютого 2015 року

То, мабуть, прав-
да, що криворізька 
т е л е р а д і о к м п а н і я 
«Рудана» має пев-
ний стосунок до пта-
шиного роду. І якщо 
стосовно орла це, 
швидше за все, буде 
зависоко сказано, а 
стосовно півня  - за-
надто приземле-
но, то кулик  - якраз 
підходяща до цього 
випадку птаха. Бо ж 
відомо чи не всім, що 
кожний кулик своє 
болото хвалить. Ну, а 
про те, як наші місцеві 
керівники люблять 
вихваляти  «сваіх 
земляков», «город 
руди і мєтала»  і так 

званий «кріварожскій 
характєр» у програ-
мах ТРК «Рудана», 
навіть і нагадува-

ти не варто. Бо й 
без цього знають.І, 
здається, вони не 

просто нависають 
над «Руданою», а вже 
просто її захопили.  

1. ХТО КРИЧИТЬ: «ТРИ-
МАЙ ЗЛОДІЯ!»? 

 1-е, січневе, число 2014 
року «Променя Просві-
ти» вийшло з розлогим 
інтерв’ю редактора газе-
ти С. ЗІНЧЕНКА з головою 
профкому НПГУ підприєм-
ства «Євраз «Суха Балка» 
Олександром БОНДАРЕМ 
з промовистою назвою 
«Майдан обов’язково 
дасть прискорення у 
розвитку суспільства 
України». А вже наступне 
січневе число 2 вмістило 
матеріал цього ж автора 
під заголовком «26 січ-
ня криворіжці вийшли 
на протест і вшанували 
пам'ять перших заги-
блих».

 Редакція вирішила опу-
блікувати для історії також 
і розміщене на офіційному 
сайті виконкому Криво-
різької міської ради «Звер-
нення Криворізької міської 
ради до Президента Украї-
ни, Кабінету міністрів Укра-
їни, політичних сил та гро-
мадян». Провідною думкою 
у Зверненні була теза про 
те, що «Криворізька місь-
ка рада рішуче засуджує 
злочинні дії організаторів 
силового протистояння 
й звертається до Прези-
дента України як гаранта 
Конституції України, Ка-
бінету міністрів України із 
закликом застосувати всі 
правові заходи щодо ста-
білізації ситуації в країні, 
відновлення порядку, на-
ведення ладу в столиці».

2. «РЕГІОНАЛИ» – «КРА-
ЩІ ПРОПАГАНДИСТИ» 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 У лютневі дні публіка-
ції просвітянської газети 
виходили в світ на тлі ак-
тивної участі криворізьких 
просвітян у протестних ак-

ціях на криворізькому та 
київському Майданах. І в 
ці ж дні, коли справа Май-
дану відстоювалася ціною 
життів героїв Небесної со-
тні, угодовські просвітяни 
із когорти П. МОВЧАНА 
продовжували тісно співп-
рацювати з тими, що рішу-
че засуджували «злочинні 
дії організаторів силового 
протистояння». Про об-
ставини візиту «всеукра-
їнського просвітянина» 
Павла МОВЧАНА до «віл-
кулівського заповідника» 
у буремні часи Революції 
гідності розповів один із 
засновників Криворізького 
міського об’єднання ВУТ 
«Просвіта» ім. Т. Г. Шев-
ченка Микола КОРОБКО у 
своєму матеріалі «Як Пав-
ло МОВЧАН натрапив на 
«золоту жилу» раїнсько-
го патріотизму…», над-
рукованому у лютневому 
4-му числі «Променя Про-
світи». 

Зробити висновок про 
те, з чим приїхав до Кри-
вого Рогу цей чиновник 
від громадської органі-
зації, допоможе цитова-
ний текст газетної статті: 
«Це видовище, напевно, 
ввійде в історію «Просві-
ти» як найганебніша сто-
рінка її існування. Цього 
дня, 12 лютого 2014 року, 
ренегат політичної сили 
ВО «Батьківщина», він же 
голова Всеукраїнського 
Товариства «Просвіта» ім. 
Тараса ШЕВЧЕНКА – Пав-
ло МОВЧАН, діючий прес-
секретар Дніпропетров-
ської обласної організації 
ВО «Батьківщина», він же 
голова Дніпропетровсько-
го обласного об’єднання 
Всеукраїнського Товари-
ства «Просвіта» ім. Тара-
са ШЕВЧЕНКА – Сергій 
ДОВГАЛЬ,  полковник 

ціях на криворізькому та 

Непомітно промайнув рік від часу початку без-
страшного протистояння Майдану збройному на-
паду силових структур псевдоукраїнської влади. 
Рік - як епоха, що кардинально змінила картину 
суспільного життя в Україні. Від лютого Майдану до 
лютого Дебальцевого – епоха нечуваного звитяж-
ного спротиву режиму ЯНУКОВИЧА для одних, епо-
ха небаченої ниці пристосуванства  – для інших. Як 
зазначає в своїх спогадах про минулорічні трагічні 
події на Майдані одна із лідерів сил всенародного 
опору Руслана  ЛИЖИЧКО: «Такої кількості героїв в 
історії ніколи не було. Українцям є про що знімати 
фільми, є про що писати книги, є що вписати у 
підручники історії». У своїй добірці опублікованих 
у нашій газеті за цей період матеріалів редакція 
має намір хоч би в окремих штрихах відобразити 
картину підступності влади та запопадливості 
прилаштованої нею для своїх потреб так званої 
громадськості у намаганні назавжди законсерву-
вати присутність режиму, який, за тодішніми його 
намірами,  «прийшов надовго».

Кривий Ріг - від Кривий Ріг - від 
лютого часів лютого часів 
Майдану до Майдану до 
лютого часів лютого часів 

ДебальцевогоДебальцевого

Світ має відзначати Свято перемоги Світ має відзначати Свято перемоги 
в Києві, а не в Москві –в Києві, а не в Москві –
 словацький активіст словацький активіст

Хочете – вірте, а хочете – ні

 «Рудану»  захопили  «кулики»  

(Закінчення на 2 стор.)(Закінчення на 3 стор.)
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Українського реєстрового козацтва, кореспондент 
міської газети «Червоний гірник», він же вже 5 років як 
голова Криворізького міського об’єднання Всеукраїн-
ського Товариства «Просвіта» ім. Тараса ШЕВЧЕНКА 
– Микола КРАМАРЕНКО, здійснили «дуже патріотич-
ну» акцію глумління над пам’яттю Т. Г. ШЕВЧЕНКА, 
започаткувавши «проведення Шевченківських днів у 
Кривому Розі». Оскільки керівництво вищих навчаль-
них закладів Кривого Рогу за останні 5 років добре ді-
зналося, наскільки суголоса, як це полюбляє вживати 
МОВЧАН, з політикою правлячої партії очолювана 
КРАМАРЕНКОМ «Просвіта», двері бібліотеки головного 
корпусу технічного університету перед метрами «Про-
світи» широко відкрив і проведення зборів очолив сам  
в. о. ректора Національного технічного університету, 
професор Микола Іванович СТУПНИК, депутат фракції 
Партії регіонів у міській раді. І саме йому великодушно 
доручив МОВЧАН вручати нагороди «кращим пропа-
гандистам української мови у Кривому Розі». Звичайно, 
кого ж не зацікавить знати, що то за когорта діячів, 
яка у Кривому Розі так успішно «пропагує» українську 
мову? Як виявилося, «пропагандисти ті» були досить 
добірними і такими, у яких ліва рука не знає, що робить 
права. Проте «темні», не просвічені МОВЧАНОМ гро-
мадяни трудову просвітянську ниву відзначених МОВ-
ЧАНОМ «пропагандистів» пам’ятають в дещо іншому 
світлі. Отже, нагороди отримали: Анатолій Кирилович 
МАКАРЕНКО, голова Криворізького міського комітету 
профспілки трудящих металургійної і гірничорудної 
промисловості, довірена особа кандидата на пост Пре-
зидента України В. Ф. ЯНУКОВИЧА, депутат за списком 
фракції Партії регіонів у міськраді, Микола Кирилович 
ДАБІЖА, голова Криворізької ради ветеранів, депутат 
міськради за цим же списком. Ні для кого з криворіжців 
не секрет, що влітку 2012 року фракція Партії регіонів 

у міській раді одностайно проголосувала за рішення 
Криворізької міської ради на підтримку сумнозвісного 
законопроекту про регіональні мови. Таке рішення 
депутати-»регіонали» разом зі своїми прибічниками 
ухвалили всупереч волевиявленню громадян, які за 
короткий термін зібрали понад 10 000 підписів на під-
тримку української мови у Кривому Розі». Тим часом, 
уже через тиждень після мовчанівського започаткуван-
ня «проведення Шевченківських днів у Кривому Розі» 
виконавчий комітет Криворізької міської ради приймає 
рішення № 68 від 19.02.2014 року «Про підтримку 
звернення Президії Дніпропетровської обласної ради 
до української та європейської спільнот». 

3. ПРОКУРАТУРА  ГРАЄ В «ПІЖМУРКИ»

Про те, як прокуратура приховувала від громадян 
правові провали влади, надаючи урізану інформацію 
про скасування незаконного рішення її виконавчого 
органу, розповів член редакційної колегії Микола КО-
РОБКО у квітневому числі 7 «Променя Просвіти». Цей 
допис озаглавлений: «Що приховувалося за публі-
кацією прес-служби прокуратури міста Кривого 
Рогу». Його повний виклад наводиться нижче:

 «Тому читачеві, якому довелося  прочитати у газеті 
«Червоний гірник» № 26 (21451) від 3 квітня 2014 року  
надрукований на 3-й сторінці актуальний матеріал 
прес-служби прокуратури міста під назвою «Рішення 
скасоване», навряд чи вдасться второпати, про що 
в ньому йдеться. У згаданому матеріалі зазначено, 
що на вимогу прокурора міста рішенням виконавчого 
комітету Криворізької міської ради від 12.03.2014 року 
№ 87 скасовано його рішення № 68 від 19.02.2014 року 
«Про підтримку звернення Президії Дніпропетров-
ської обласної ради до української та європейської 
спільнот», оскільки воно … (наводимо дослівно – ред.) 
«суперечить вищевказаним вимогам Конституції Укра-
їни, Законам України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». Про суть самого звернення сказано, що «в 
ньому містяться заклики про відповідальність лідерів 
ряду політичних партій, робиться висновок про про-
тизаконність їх дій». Отже, що з цього повідомлення 
може винести пересічний читач, про які саме цього 
разу незаконні дії виконавчого комітету Криворізької 
міської ради дізнається? Спершу слід відзначити, що 
крім поверхового характеру за змістом, повідомлення 
страждає на стилістичну недбалість. Тут і вказівка на 
те, що згадане рішення «суперечить вищевказаним ви-
могам…», хоч ні вище, ні нижче по тексту ніякі вимоги 
Конституції України чи законів України не наводяться. 
Тут і згадка про «Закони України «Про місцеве само-
врядування в Україні», хоч, як відомо, такий Закон є 
лише один.

 То що ж все-таки цього разу сталося з творчістю 
виконавчого комітету? А сталося те, що виконком, у 
повному складі від присутніх, під проводом міського 
голови  Ю. Г. ВІЛКУЛА і за участі членів виконкому С. 
В. МАЛЯРЕНКА, А. В. ГАЛЬЧЕНКА, В. М. БЕРЛІН, К. А. 
БЄЛІКОВА, Г. П. ВЕРБИЦЬКОГО, О. В. СВІТЛИЧНОГО, 
О. М. ШОВГЕЛІ проголосував за прийняття рішення від 
19.02.2014 № 68 «Про підтримку звернення Президії 
Дніпропетровської обласної ради до української та 
європейської спільнот».

Наведемо у скороченому вигляді основні моменти 
звернення згаданої Президії: «… Сьогодні опозиція 
перейшла всі межі людяності і законності. Радикально 

налаштовані протестувальники здійснюють збройні 
напади на будівлі органів державної влади, влаштову-
ють погроми партійних офісів, організовують підпали 
будинків, завдають тяжких тілесних ушкоджень спів-
робітникам правоохоронних органів, застосовують 
вогнепальну зброю, беруть у заручники простих гро-
мадян і вчиняють над ними тортури на «євромайдані» 
та закликають до свавілля інших громадян. Украї-
на страждає від насилля, знущань та мародерства. 
Учасники мітингу у  Маріїнському парку, серед яких  
педагоги, медики, пенсіонери, були оточені радика-
лістами, що озброєні «до зубів» не тільки битками, 
кийками та ланцюгами, а й вогнепальною зброєю… За 
ці вчинки несуть персональну відповідальність лідери 
опозиційних партій. Вони особисто штовхають народ 
України до громадянської війни… Ми звертаємося до 
європейської спільноти, міжнародних спостерігачів, 
лідерів європейських держав належним чином оці-
нити ці нахабні насильницькі дії, що перекреслюють 
напрацьовані кроки зі стабілізації ситуації, негайно 
ввести санкції проти лідерів опозиції та радикальних 
угрупувань, що діють у центрі столиці України. Також 
ми звертаємося до органів місцевого самоврядування 
всіх областей, до громадських організацій, політичних 
партій об’єднати зусилля з метою надати гідну відсіч 
екстремізму та фашизму і відновити законність і по-
рядок у державі…»

У чому полягала «гідна відсіч екстремізму та фа-
шизму», з допомогою яких засобів попередня влада 
намагалася «відновити законність і порядок у державі» і 
проти кого була спрямована «гідна відсіч», ми всі стали 
очевидцями і добре про це знаємо. І про так звану гро-
мадянську позицію кожного із підписантів відомо теж. 
Але, займаючи службові посади, названі добродії мали 
б знати міру своїх повноважень. Особливо, міський 
голова Ю. ВІЛКУЛ, доктор технічних наук і професор.

Про характер порушень виконавчим комітетом Кри-

ворізької міської ради законодавства, сформульо-
ваних прокуратурою м. Кривого Рогу, стало відомо 
за результатами інформаційних запитів журналістки 
газети «Промінь Просвіти» Валентини КРИВДИ. Як 
повідомила прокуратура, «ані главою 2 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ані вищевка-
заним Законом в цілому не передбачено повноважень 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
щодо надання оцінки політичної ситуації в країні в 
цілому або в окремих її регіонах. Ст. 4 Закону України 
«Про політичні партії в Україні» визначено, що політичні 
партії є рівними перед законом. Органам державної 
влади, органам місцевого самоврядування, їх поса-
довим особам заборонено виокремлювати у своєму 
ставленні певні політичні партії чи надавати їм приві-
леї, а також сприяти політичним партіям, якщо інше 
не передбачено законом, у провадженні їх діяльності. 
Втручання з боку органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування або їх посадових осіб у 
створення і внутрішню діяльність політичних партій 
та їх місцевих осередків забороняється, за винятком 
випадків, передбачених цим законом (…). Проте, з 
тексту звернення Президії Дніпропетровської облас-
ної ради вбачається, що в ньому містяться заклики 
про відповідальність лідерів ряду політичних партій, 
робиться висновок про протизаконність їх дій. Таким 
чином, рішення виконавчого комітету Криворізької 
міської ради від 19.02.2014 року № 68 «Про підтримку 
звернення Президії Дніпропетровської обласної ради 
до української та європейської спільнот» суперечить 
вищевказаним вимогам Конституції України, Законам 
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  Ось які подробиці подій приховувалися за публіка-
цією прес-служби прокуратури міста під невиразною 
назвою «Рішення скасоване». І пояснення цьому про-
сте: не вжити прокуратурі заходів проти беззаконня 
місцевої влади ризиковано, можна потрапити під від-
повідальність, а показати справжнє обличчя цієї влади 
не хочеться, бо прокуратурі якось незвично відчувати 
себе незалежною».

     4. ОПЕРАЦІЯ  «ГРОМАДСЬКИЙ ЩИТ» ДЛЯ «ЗА-
СЛУЖЕНОГО МЕРА»

 Криворізька влада як гіпертрофований рудимент 
створеного ЯНУКОВИЧЕМ апарату однозначно потре-
бує заміни, але вона, використовуючи комунальні засо-
би масової інформації, докладає надзвичайних зусиль 
з метою компрометації громадського активу і створен-
ня видимості суспільної підтримки, не гребуючи засо-
бами підтасування. Епізод цієї стратегії дезінформації 
відображений у публікації Миколи КОРОБКА «ВІЛКУЛА 
підтримали, але – хто?.., надрукованій у січневому 
№ 1 випуску «Променя Просвіти» за 2015-й рік «Подія, 
з перебігом якої ознайомила нас 29 грудня криворізька 
ТРК «Рудана», може мати далекосяжні наслідки. Інсце-
нізація спектаклю під назвою «Общественный совет в 
поддержку мэра», де роль конферанс’є зіграли депутат 
Дніпропетровської обласної ради, він же директор 
дивізіону групи «Метінвест», Микола ІЩЕНКО і заслу-
жений діяч мистецтв, він же директор театру «Акаде-
мія руху», Олександр БЄЛЬСЬКИЙ, могла б здатися 
гротескною, якби за їхніми спинами не приховувалася 
мобілізація і концентрація всього арсеналу засобів 
наступу криворізьких «регіоналів» на вільнодумство 
Майдану. Зараз важко сказати, хто на цьому заході був 

громадськістю, а хто гостем, але, з огляду на список 
ораторів, можна впевнено заявити, що криворіжцям 
цього разу продемонстрували проведення зборів пар-
тактиву екс- (а, можливо, ще й не екс) регіоналів нашо-
го міста. Кого тут під личиною громадськості тільки не 
було: депутати облради Михайло КОРОЛЕНКО, Юрій  
АРСЄЄВ, згаданий уже Микола ІЩЕНКО та був навіть 
народний депутат України ГАЛЬЧЕНКО, з півдюжини 
голів профспілок міста - Олімпіада ФАРАФОНОВА, 
Юрій БОБЧЕНКО, Анатолій МАКАРЕНКО, Наталя ПА-
ТРУШЕВА 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 засуджували пікетування міськра-
ди та вимоги відставки міського голови Ю. ВІЛКУЛА 
та палко обіцяли його захищати. А гендиректор ПАТ 
«ЦГЗК» Павло ТИМОШЕНКО добалакався до того, 
що, якщо вірити його словам, не делегував мітингу-
вальникам право протестувати, і пообіцяв у разі по-
треби стати на сторону … (не уточнив яку!) і стояти 
до кінця. Якщо врахувати наявність у гендиректора 
ТИМОШЕНКА охоронних служб, то можна повірити, 
що стояти до кінця у нього буде з чим. Виступили і 
ветерани МВС – Олександр ФІЩЕНКО, позаштатний 
помічник міського голови, який якось пророчо про-
рік, що не ВІЛКУЛ, а саме громадськість (напевно, з 
лав ПАТ «ЦГЗК»?) змете намети мітингувальників, які 
«компрометують» Майдан. Цікаво було б знати, чи так 
само піклувався ФІЩЕНКО про реноме Майдану під 
час революції 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 уточ-
нив, чи так само принципово боронив її від нищення 
регіоналами).  У підсумку тридцять три особи від імені 

громадськості прийняли відповідну резолюцію і поста-
вили свої підписи на підтримку мера ВІЛКУЛА. Самих 
лише депутатів міськради, обраних за списком Партії 
регіонів, назбиралося 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 
криворіжцям 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 ак-
тив 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 по-
тужності комунальних закладів - «Рудани» і «ЧГ»  з його 
більш ніж 10-тисячним накладом. Заявку зроблено, 
маємо знати: вілкулівсько-ахметовський спрут, ско-
риставшись відсутністю ефективного законодавства 
про очищення влади, розпочав гру м’язами».

                                     5. ЕПІЛОГ ПРО ЕПІГОНІВ

І фінальним акордом успішного симбіозу 

прогнилої влади і псевдопросвітян стало опу-

бліковане на сайті криворізького тижневика 

«Домашняя газета» від 12.02.2015 р. «звернен-

ня» голови Криворізького міського об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені 

Т. ШЕВЧЕНКА Миколи КРАМАРЕНКА, в якому 

зазначається, що «Шевченкіана», проведена 

минулого року Криворізькою міською «Просві-

тою» разом з Криворізьким національним уні-

верситетом, визнана однією з кращих в Україні. 

За виконану велику дослідницьку і організатор-

ську роботу окремо подякував криворізьким 

«просвітянам» і викладачам та студентам КНУ 

лауреат Державної премії ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА, 

голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

ім. Т. ШЕВЧЕНКА, письменник Павло МОВЧАН». 

Для уточнення слід додати: мова йде про ту 

криворізьку «Шевченкіану», початок якій разом 

з премійованими депутатами- «регіоналами» 12 

лютого 2014 року в Національному технічному 

університеті, на значній відстані від київського 

Майдану, поклав титулований майже патріот 

Павло МОВЧАН.

(Закінчення. Поч. на  1 стор.)

Кривий Ріг – від лютого часів Майдану Кривий Ріг – від лютого часів Майдану 
до лютого часів Дебальцевогодо лютого часів Дебальцевого
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Зустріч з героями в школі

Герої живуть поруч, шануймо їх!

З нагоди річниці подій на 
Майдані в Києві відбувся 
Марш гідності. Учасники ходи 
пройшли у неділю, 22 люто-
го, вулицями Інститутською, 
Шовковичною, Грушевського, 
Європейською площею, Хре-
щатиком - місцями, де відбу-
валися основні події Револю-
ції гідності. Завершився марш 
молитвою за мир на Майдані 
Незалежності. Про це повідо-
мляє прес-служба президента 
України Петра ПОРОШЕНКА. 
За оцінкою кореспондента 
агенції «Інтерфакс-Україна», 
на початку ходи в колоні було 
близько двох тисяч людей. 
На підході до Майдану неза-
лежності вона уже налічувала 
понад п’ять тисяч учасників. 
За даними міліції Києва, у за-
ходах взяли участь близько 
восьми тисяч осіб.

Марш гідності у Києві 22 лю-
того 2015 року

Крім самого ПОРОШЕН-
КА, голови Верховної Ради 
Володимира ГРОЙСМАНА 
та прем’єр-міністра Арсенія 
ЯЦЕНЮКА, у ході взяли участь 
президенти ФРН Йоахім ҐАУК, 
Литви - Даля ГРИБАУСКАЙ-
ТЕ, Польщі - Броніслав КОМО-
РОВСЬКИЙ, Молдови - Ніко-
лае ТІМОФТІ, Грузії - Георгій 
МАРГВЕЛАШВІЛІ, Словаччини 
- Андрей КІСКА, голова Євро-
пейської Ради Дональд ТУСК, 

а також високопосадовці з 
низки інших країн Європи, по-
відомляється на сайті Петра 
ПОРОШЕНКА.

Українські та європейські 
політики відвідали також ви-
ставку «Присутність. Докази 
агресії російських військ на 
території України» на Ми-
хайлівській площі у Києві. 
Зокрема, Петро ПОРОШЕН-
КО прокоментував щодо ре-
активних систем залпового 
вогню (РСЗО) «Град», «з яких 
бойовики обстрілювали мир-
ні міста і села», уламків сна-
рядів РСЗО «Смерч», якими 
було обстріляно Краматорськ, 
«захоплені українськими вій-
ськовими гранатомети, які не 
виробляються на території 
України», а також броньовану 
техніку і танк російського ви-
робництва.

Після завершення ходи гла-
ва української держави роз-
почав зустріч з іноземними 
делегаціями у Мистецькому 
арсеналі, повідомляє агент-
ство «Інтерфакс-Україна». 
«ПОРОШЕНКО подякував ке-
рівникам іноземних делегацій 
за солідарність з Україною», - 
написав у мережі Twitter прес-
секретар президента України 
Святослав ЦЕГОЛКО.

Юрій ШЕЙКО,

 «Німецька хвиля», 

22 лютого 2015 року. 

Зловживав алко-
голем, бив дружину, 
лінувався на роботі 
та обмацував дівчат 
— такий далекий від 
створеного російсь-
кими ЗМІ ідеально-
го образу портрет 
Воло димира ПУТІ-
НА вимальовується 
з найновішого доку-
мен тального фільму 
про президента Ро-
сії. У вівторок уве-
чері стрічку «ПУТІН, 
чоловік» (Putin the Man) пока-
зав канал німецького громад-
ського телебачення ZDF. Творці 
фільму зосередилися на мину-
лому ПУТІНА, переважно часів 
його служби в КДБ, коли він як 
оперативний офіцер мешкав у 
Німецькій Демократичній Рес-
публіці у 1980-х роках. Кінема-
тографісти вивчили документи 
таємної служби НДР «Штазі» у 
його справі, вислухали спогади 
його колишніх співробітників та 
глав і агентів західних розвід-
увальних служб.

На поверхню вийшла маса 
невигідних для ПУТІНА фактів. 
Співрозмовники документа-
лістів, зокрема, пові домили, 
як полковник КДБ ПУТІН часто 
приходив на роботу п’яним. Він 
також не любив працювати. І 
хоча в ньому нічого не нага-
дує Джеймса БОНДА, ПУТІН 
залюбки вдавав з себе крутого 
мачо. А хирляком волів бути 
лише у власному кабінеті.

Приклад відірваності від ре-
альності та підлості він проде-
монстрував 1989 року, коли на-
казав підлеглим йому офіцерам 
КДБ стріляти у східнонімецьких 
демонстрантів, якщо ті атаку-
ватимуть їхню штаб-квартиру.

А якось він загубив ключі від 
сейфу з таємними розвідуваль-
ними документами. І отримав 
їх назад лише завдяки тому, 
що якийсь чесний німець, який 

знайшов їх, розвісив оголошен-
ня на стовбурах дерев та стов-
пах. Але таких гумористичних 
епізодів у житті майбутнього 
російського лідера було неба-
гато. Володимир тероризував 
дружину Людмилу і регулярно 
бив її. Але він не був байдужим 
до жіночих принад. Скажімо, 
під час святкування дня наро-
дження одного зі співробітни-
ків він нібито напився й поліз 
обмацувати та цілувати дочку 
іменинника всупереч її волі.

Характер ПУТІНА не змінив-
ся, й коли він став президен-
том Росії. Один зі співробітни-
ків кремлівської адміністрації 
розповів, що ВВП спізнився 
на півгодини на зустріч з бри-
танською королевою Єлиза-
ветою ІІ. А своїм міністрам він 
нерідко наказував чекати на 
нього по кілька годин. Біограф 
ПУТІНА Бен ДЖУДА розповів, 
що той панічно боїться старо-
сті. За інформацією західних 
розвідувальних джерел, 2010 
року ПУТІН вдався до послуг 
пластичних хірургів, щоб мати 
молодший вигляд. Втім, це на-
вряд чи можна вважати нови-
ною — про втручання фахівців 
уже давно яскраво свідчить ви-
дозмінене обличчя 62-річного 
президента.

   Ігор ВІТОВИЧ, 
газета «Україна молода», 

число 25, 20 лютого 
2015 року.

Але при цьому – ще й зависнули, так би мови-
ти, у натхненні творчого польоту між лелекою 
і журавлем – то вже вищий пілотаж, і з цим не-
можливо сперечатися. Бо  це вже точно якась 
новація, щось таке відверто не залізорудне. 
Та якось «не долітали», недробили щось із 
цим високим польотом. І то вже що вийшло, 
то вийшло… Чи, може, просто зістрибнуло 
з язика «прі всьом чєсном народє» та й по-
чало літати туди-сюди? Чи це таким чином 
проявилися «пташинні» основи, які диктують і 
свої, «пташинні», погляди? Ось так одразу, без 
підготовки, і не поясниш, і не розберешся… 
Краще, мабуть,  буде, коли знову повернутися 
до куликів. Тільки – не до тих, що крила мають і 
точно знаються на заболочених місцевостях, а 
до безкрилих, але – з високими посадами; до 
тих,  що, мабуть, все-таки захопили «Рудану» 
(що не з лапками, а в лапках): до «куликів» 
урбанізованих і високорозвинутих, бо - при 
краватках і в дорогущих костюмах. 

1. ТАК «ЗАЖУРАВЛИЛАСЯ» ЧИ «ЗАЛЕЛЕ-
КАЛАСЬ»?

Здається, криворіжці давно  звикли до того, 
що коли вмикають  телевізор, аби по «Рудані» 
місцеві новини переглянути, то знають, що 
обов’язково побачать, як там тутешнє началь-
ство когось нагороджує, вручає комусь призи, 
грамоти, медалі чи ще щось таке. Обов’язково 
дізнаються також про те, що криворізькі спор-
тсмени і там перемогли в змаганнях, і сям 
когось подолали на бігових доріжках або на 
татамі. Але все то було у спокійні, мирні часи. 
А коли Майдан, а потім – війна? Як тут себе 
повести, про що зараз новини демонстру-
вати з такими «куликовими», так би мовити, 
настроями?

Як виявилося, це для належним чином 
підготовлених «профі» зовсім не складно. Бо 
Євромайдан у Кривому Розі  «руданівці» з 
висоти свого «пташиного польоту» у 2013-му, 
мабуть, не розгледіли, оскільки «вишелєтящім 
куликам» він тільки псував життя. Вони ж бо, 
бідненькі,  сприймають його у вигляді якогось 
мисливського штибу страховиська з рушни-
цею. І лише у січні, після свят, щось таке там 
почало з’являтися. А з війною – взагалі жодних 
проблем. Адже з року в рік «руданівці» звично 
подавали матеріали-спогади про битви під 
час Другої світової війни, яку «по-совєцкі» ще 
й досі іменують Великою Вітчизняною. Тому 
все йшло ніби гладенько, в руслі тих матеріалів 
про минулу війну, але в новинах від 19 люто-
го цього року трапилася-таки «осєчка», яка 
вже давно назрівала. А простіше – свого роду 
«нєсоотвєтствіє» чи «нєсовпадєніє», якщо 
говорити тією мовою, якою звикли місцеві 
«кулики» виступати в  «руданівських» теле-
передачах. 

Серед низки інших новин того дня у 
вечірньому випуску, який виходить о 22.30,   
сповіщалося й про те, що «сьогодні школярі 
Жовтневого району провели акцію «Лелека 
миру», а далі зазначалося таке: «паперові ле-
леки миру на повітряних кульках піднялися в 
небо». І все було б добре  та зрозуміло кож-
ному,  якби потужну ноту сумніву в те, що на  
тому заході відбувалося,  не вніс у своєму 
слові не хто-небудь «із простих  людєй» (так 
звикли «кулики» у своїх виступах називати 
криворіжців, що не при високих посадах), а 
сам народний депутат України Костянтин ПАВ-
ЛОВ, який говорив про  «акцію «Журавль міра»,  
а потім ще й підкреслив: «Благодарю за участіє 
в етой акції «Журавль міра». Тут уже «Руда-
на», як мовиться, догралася з імітацією своїх 
передач під український формат. Бо треба в 
кожній передачі або  виступи іншими мовами 
перекладати на українську  (і це справді був би 
професійний підхід для редакції українського 
ЗМІ в українському місті), або вже підкоритися 
«вишелєтящім» місцевим «куликам» та подава-
ти геть усі передачі від початку й до кінця ви-
ключно російською. Щоправда, коли вибрати 
останній формат, виглядатиме якось не дуже 
патріотично, а «Журавль міра» стане набагато 
ближчим до «Русского міра».  Але зате тоді 
звучатиме щось правдиве, а не нісенітниця, 
організована під правду. Бо лелеку вже точ-
но не називатимуть журавлем, оскільки на 
російську «лелека» перекладається як «аіст». 
А так сиди собі  й думай, що ж то за акція така 
була, бо не знаєш, чи та «Рудана» просто «за-

журавлилася»,  чи вже геть «залелекалась». 
2. ХТО ЗУПИНИТЬ ТИХ, ЩО ЗАХОПИЛИ?
Дуже яскравим  свідченням справді  ре-

ального захоплення наших   муніципальних 
телевізійників «куликами»  є безпосередньо 
сама тема захоплення у щоденних  випусках 
новин, а не те що десь там у окремих переда-
чах. Тобто, виходить, «руданівці» уже керовані 
десь приблизно на рівні  підсвідомості. Адже,  
наприклад, якщо взяти тиждень, який почи-
нався нещодавно, 16 лютого, то чотири дні 
поспіль ця тема просто не сходила з екранів. 
А це ж вам не війна і не корупція у органах 
влади, а те, що легко можна вважати вторин-
ним і скороминучим. Тим більше, що самі ж з 
понеділка в новинах заявили, що «на площу 
Радянську повертається звичне життя». Однак 
після тієї заяви не заспокоїлися, а чомусь про-
довжували заповнювати ефір інформацією про 
те «захоплення» ще аж три дні поспіль (якщо 
брати лише той окремий тиждень). Про те, 
наприклад, що «14 лютого пікетувальники, 
які захопили сесійний зал,  після майже трьох 
місяців ультиматумів і закликів залишили 
адміністративне приміщення і добровільно 
згорнули наметове містечко» (з новин «Руда-
ни» від 16 лютого цього року).

 Та хто ж із поміркованих, нормальних і пра-
цьовитих криворіжців  подумає, що перебу-
вання там певної групи людей якось істотно 
перешкодило роботі управлінців? Це вже, 
швидше за все, місцеві «кулики» самі злякали-
ся, що владу вони не втримають на своїй площі 
Радянській, на вулиці  імені ЛЕНІНА та на інших, 
назви яких дуже точно пояснюють, звідки ті 
«кулики» на своїх високих посадах з’явилися 
і де їхнє ідеологічне коріння.. Тому й «гатять», 
використовуючи інформаційні потужності 
«Рудани», по так званих «пікетувальниках» (а 
якщо точно – «протестувальниках») своїми 
повідомленнями-звинуваченнями, як  при-
близно оті  проросійські  найманці  з «градів» 
- по беззахисних мирних громадянах. І дійшло 
до того, що хочуть з тих «пікетувальників» ще 
й гроші чималі злупити, про що відверто за-
являють у випусках новин. Хіба ж можна вірити 
“куликам” коли вони навмисно не реєструють 
діяльну громадську організацію (причому 
ту, яка має газету), а замість неї реєструють 
неіснуючу? Хіба можна їм вірити, коли вони 
з усіх сил намагаються  не помічати єдину 
міську повністю україномовну газету? Тож чи 
можна   подумати, ніби ті «кулики» включили до 
складу «комісії», яка розслідує те питання  «за-
хоплення», .реальних представників  із числа 
активних «пікетувальників» чи із числа якихось 
справді діяльних громадських організацій, а 
не зі своїх, «підкуликовських»?  «Намалюють» 
таку суму «завданих збитків», яку самі захочуть 
отримати та ще можуть і заохотити когось «із 
сваїх» справді надовго вивести з ладу систе-
му «Рада», аби не виправдовуватися потім, 
чому не хотіли голосувати за те, що Росія 
здійснює проти України агресію, або за ще 
щось важливе. Не хочеться, мабуть, на себе 
брати відповідальність, так само, як і полишати 
«хлібні» місця на високих посадах та зручних 
для впливу на криворіжців?. Мабуть, так.

Недаремно ж «кулики» поставили «Рудані», 
так би мовити, прижитттєвий пам’ятник, на-
звавши її ім’ям цілу зупинку громадського 
транспорту на самому проспекті ГАГАРІНА, 
який веде до автовокзалу ( на світлині). 
За таку рекламу «куликам» треба платити 
постійним служінням, постійним радіо- та 
телепіаром «вишесідящіх». Бо  ще всього лише 
одна редакція  має таку «честь» (зупинку свого 
імені): міська газета «Червоний гірник». Тому 
реальне їхнє завдання (суть, так би мовити, 
професії) – «підспівувати куликам», що вони й 
роблять слухняно та покірно. 

Ось чому місцеві вибори постійно, «с 
падавляющім прєімущєством» виграють 
«кулики», а  тих, що хочуть добра для лю-
дей, називають або «кучкой радікалов», або 
«політічєскімі нєудачнікамі». Бо «кулики» 
повністю виграли інформаційну війну у тих, 
що вміють і мислити, і діяти, але, на жаль, не 
мають у місті  для реальної протидії  впливо-
вих  засобів масової інформації. Бо «кулики» 
захопили найвпливовіші ЗМІ, розставили там 
свої кадри і навіть поставили тим підкореним 
ними виданням пам’ятники у вигляді зупинко-
вих павільйонів.

Іван БІЛОХРЕСТ.
Фото автора.

Хочете – вірте, а хочете – ні

 «Рудану»  захопили  «кулики»  
У Києві пройшов Марш гідності
на відзначення річниці Майдану

Бив дружину 
й “заливав за комір”

(Закінчення. Початок на 1 стор.)
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1.03.1940 – загинув В.В. 
Койнаш (нар. 18.01.1911), 
старший політрук швидкіс-
ної бомбардувальної авіації, 
Герой Радянського Союзу 
(21.03.1940).

1.03.1945 – вперше в міс-
ті відкрито два магазини «Га-
строном».

02.03.1995 – конструктори 
відділу бурових установок НВО 
«Криворіжрудмаш» розробили 
агрегат УБШ-227 для проходки 
горизонтальних виробок.

3.03.1885 – у с. Полтавка 
(Широківський р-н) народився 
А.В. Добровольський, відомий 
український археолог.

5-8.03.1865 – відбулися 
перші збори Херсонського по-
вітового земства,  в яких брав 
участь перший депутат від 
Кривого Рогу Ф.М. Мершавцев 
(1829-1904).

6.03.1945 – бурильниця 
шахти № 1 рудоуправління ім. 
Ілліча О. Дудіна встановила 
рекорд серед жінок – оббури-
ла 20 забоїв і виконала норму 
на 360%.

6 . 0 3 . 1 9 4 5  –  в и й ш л а 
обов’язкова постанова місь-
кради «Про охорону зелених 
насаджень», за якою особи, 
винні в нищенні дерев, при-
тягатимуться до карної відпо-
відальності на строк до одного 
року.

7.03.1940 – в Кривому Розі 
відкрито філію Дніпропетров-
ської художньої майстерні.

7.03.1940 – у приміщен-
ні редакції газети «Червоний 
гірник» відбувся літературний 
вечір, присвячений пам’яті Т.Г. 
Шевченка.

7.03.1995  – 68-річний 
мешканець Кривого Рогу І.О. 
Суворов-Романов  на честь 8 
Березня пробіг 68 км з Тернів 
до Південного ГЗК.

9.03.1925 – створено комі-
сію з 5 осіб (Пащевський, Бого-
словський, Шишкін, представ-
ник БІТС і культвідділу ВСГ) для 
організації профспілкового му-
зею. Асигновано 1000 крб.

9.03.1940 – у педагогічному 
інституті відбувся літературний 
вечір письменника С. Сумсько-
го, який прочитав лекцію про 
життя й діяльність Григорія 
Сковороди.

9.03.1945 – повністю від-
будовано міський спортивний 
зал.

10.03.1945 – колектив «Дні-
проенерго» Криворізького ра-
йону вперше нагороджено пе-
рехідним Червоним прапором 
ДКО за дострокову відбудову 
першої черги КРЕС.

10.03.1950  – в Палаці 
культури шахтоуправління ім. 
Комінтерну відбулася перша 
повоєнна міська спартакіада 
з важкої атлетики (класична 
боротьба, бокс і штанга).

12.03.1935 – у театрі «Крив-
бас» актори Державного те-
атру ім. Артема  (м. Донецьк) 
показали п’єсу «Ревізор».

12.03.1940 – пройшли місь-
кі змагання серед штангістів, в 
яких брали участь 9 команд. 
Дев’ять спортсменів виконали 
норми союзної категорії. Пер-
ше місце посів Поляков (това-
риство «Динамо»).

13.03.1940 – міськрада опу-
блікувала план благоустрою 
міста. До нього, зокрема, вхо-
дило розширення водогону 
на 2,5 км та каналізації, подо-
вження трамвайної лінії до Со-
цміста, облаштування парків, 
брукування вулиць тощо.

15.03.1925 – на шахтоу-
правлінні ім. К. Лібкнехта ство-
рено духовий оркестр.

15.03.1940 – гідрогеолог 
Г. Єфімов виявив у Кривому 
Розі мінеральні джерела типу 
П’ятигорськ, Кисловодськ, 
Єсентуки і Мацеста. В трав-
ні для їх дослідження прибу-
ла спеціальна експедиція з 
Одеського інституту курорто-
логії.

15.03.1945 – в Кривому 
Розі відкрито лабораторію по 
боротьбі проти кору; виділено 
214792 крб.

15.03.1980 – вперше на 
Криворізькому відділку заліз-
ниці машиністи  М.І. Олексійчук 
і М.В. Кучеренко провели поїзд 
вагою понад 6 тис. тонн від  ст. 
Грековата до П’ятихаток.

16.03.1995 – повідомлено, 
що викладачі Криворізького 
державного педагогічного ін-
ституту О.О. Любар і Д.Т. Фе-
доренко видали в Києві посіб-
ник «Історія педагогічної думки 
і освіти в Україні».

1 7 . 0 3 . 1 9 4 5  – 
комсомольсько-молодіжна 
бригада Н. Єгорової виконала 
змінне завдання на 335%.

18.03.1940 – гірники шахти 
«ЗОТ» («За оволодіння техні-
кою») встановили рекорд року 
з видобутку руди – 121% до-
бового завдання.

19.03.1925 – на Олек-
с а н д р і в с ь к о м у  р у д -
н и к у  ( в  м а й б у т н ь о м у 
ім. Р. Люксембург) відкрито Бу-
динок відпочинку для гірників.

19.03.1975 – за рішенням 
ЦК Компартії Чехословацької 
Соціалістичної Республіки та 
уряду ЧССР за братерську 
допомогу в розвитку чехос-
ловацької промисловості Пів-
нічний ГЗК нагороджений Ор-
деном Праці ЧКСР.

20.03.1935 – Донецький 
театр ім. Артема здійснив 
прем’єрний показ вистави 
«Пригоди бравого солдата 
Швейка».

20.03.1945 – бурильник 
шахти ім. Першого травня 
шахтоуправління  ім. Дзер-

жинського І. Щупенко виконав 
змінне завдання на 1530%.

20.03.1945 – проведено 
міський шаховий турнір за 
участі майстрів І категорії Гра-
новського, Голубєва, Ашкіна-
дзе, Шганьяна.

24.03.1925 – до комісії з 
організації музею профспілок 
Кривбасу введено представ-
ника від ІТС – Е.К. Фукса.

25.03.1945 – міськрадою 
відпущено додатково 600 кг 
борошна для посилення хар-
чування дітей фронтовиків і 
сиріт.

26.03.1940 – ЦК спілки гір-
ників Півдня виділив 500 тис. 
крб. на створення спеціаль-
ного фільму про техніку без-
пеки під час видобутку руди 
на Криворіжжі.

27.03.1930 – у редакції 
«Червоного гірника» відбу-
лася перша окружна нарада 
літераторів-початківців.

27.03.1940 – повідомлено, 
що 15 тисяч гірників Дзержин-
ського району побажали взяти 
городи.

29.03.1930 – в Кривому 
Розі організовано санітарний 
загін Червоного Хреста імені 
8 Березня.

29.03.1940 – «Зелене гос-
подарство» міського комунгос-
пу розпочало продаж населен-
ню саджанців декоративних і 
плодових дерев, насіння кві-
тів.

30.03.1930 – газета «Прав-
да» висунула Криворізький ба-
сейн кандидатом на Всесоюз-
ну Червону дошку.

30.03.1995 – міськрада 
прийняла рішення «Про від-
криття комерційних автобус-
них маршрутів».

Березень 1880 – у № 3 
«Горного журналу» надрукова-
на праця С. Конткевича «Гео-
логічний опис околиць Криво-
го Рогу Херсонської губернії». 
В ній згадувалася стародав-
ня виробка-копальня в гир-
лі балки Червоної, яку автор 
пов’язував зі скіфами.

Березень 1910 – Верх-
ньодніпровські земські збо-
ри звернулися до уряду 
з проханням дозволити ввести 
в повіті обов’язкову початкову 
освіту з 1 вересня 1911 року і 
виділити на це відповідні ко-
шти.

Березень 1920 – Криво-
різький відділ профтехосвіти 
та повітова рада селянських 
депутатів прийняли спільне рі-
шення про відкриття у великих 
селах ремісничих училищ.

Березень 1920 – два вели-
ких заводи: Й. Фрезе (с. Зе-
лене Поле) і Б. Василовського 
(Кривий Ріг) почали виготовля-
ти сільгоспінвентар і машини.
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КАЛЕНДАР НА БЕРЕЗЕНЬ
«Історія України: події та особистості»
1 – 1914 р. – Перший авіапереліт за маршрутом Київ – Одеса, 

здійснений П.НЕСТЕРОВИМ.
3 – Всесвітній день письменника.
4 – 1963 р. – Київ. Постанова Секретаріату ЦК Компартії  

України про видання українською мовою  „Загальної декларації 
прав людини”.

5 – 1827 р. – Народився Л.ГЛІБОВ, видатний український 
поет і журналіст.

6 березня – 24 липня 1942 р. – Україна. Перша широко-
масштабна депортація робочої сили до Німеччини.

7 – 1918 р. – Опублікування в пресі циркуляра Ради на-
родних міністрів  про широке оприлюднення ІІІ і ІУ Універ-
салів Центральної ради, про скасування чинності постанов 
і розпоряджень як Тимчасового, так і радянського урядів, 
публічне запровадження української мови в урядових і 
громадських інституціях. 

9 – 1814 р. – ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 
ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА, МИСЛИТЕЛЯ, ХУДОЖ-
НИКА.

9 березня – 19 квітня 1930 р. – Київ. Судовий процес над 
групою української інтелігенції (С. ЄФРЕМОВ, Г.ЧЕХІВСЬКИЙ, 
В.ДУРДУКІВСЬКИЙ,  та інші – всього 45 чоловік), яка звинува-
чувалась у створенні підпільної контрреволюційної організації 
„Спілка визволення України”, підготовці збройного повстання 
проти радянської влади, зв’язках із закордонними петлюрівськи-
ми центрами та в інших злочинах. Усі звинувачені були визнані 
винними й засуджені до різних строків тюремного ув’язнення і 
заслання. Один із сталінських сфальсифікованих процесів 30-х 
років. У серпні 1989 р. пленум Верховного суду УРСР визнав 
рішення суду необгрунтованим і припинив кримінальну справу 
стосовно всіх засуджених.

9 – 2001 р. – Один з ключових моментів акції „Україна без 
Кучми”, коли після мітингу біля пам’ятника Тарасу ШЕВЧЕНКУ 
й сутички між її учасниками та правоохоронцями розпочалися 
масові репресії проти учасників акції.

12 березня – 9 травня 1945 р. – Берлін. Діяв Український 
національний комітет (УНК) у складі: генерал П.ШАНДРУК 
(голова), В.КУБІЙОВИЧ, О.СЕМЕНЕНКО (заступник голови), 
П.ТЕРЕЩЕНКО (т.в. обов’язки секретаря). УНК намагався на 
основі залишків дивізій СС „Галичина” ( з 19 березня – „Перша 
українська дивізія”) утворити національну армію.

13 – 1947 р. – КИЇВ. Повідомлення-аналіз міністра вну-
трішніх справ УРСР Т.А.СТРОКАЧА на ім’я першого секрета-
ря ЦК КП(б)У Л.М.КАГАНОВИЧА про голодомор 1946-1947 
рр. із наведенням фактів канібалізму.

15 – 1939 р. – Хуст. Закарпаття. Проголошення Сеймом 
Карпатської України самостійної республіки з президент-
ською формою правління. Державною мовною республіки 
визнано українську, державним гербом -  крайовий герб 
тризуб, гімном – „Ще не вмерла Україна”, державним 
прапором – жовто-синій прапор. Обрано президентом 
Карпатської Республіки А.ВОЛОШИНА.

15 – 1924 р. – Вінніпег. Початок видання українського жур-
налу „Робітниця”.

16 – 1910 р. – Вінніпег(Канада). Початок видання часопису 
„Український голос”.

16 – 1917 р. – Київ. „День свята революції” – масова мані-
фестація, в якій окремою колоною з жовто-блакитними прап-
ррами взяли участь українські організації. Знищення пам’ятника 
прем’єр-міністру Росії П.СТОЛИПІНУ на Думській площі.

16-20 – 1917 р. – У Києві було створено Українську Цен-
тральну раду – національний політичний центр, згодом – 
перший український парламент.

17 – 1874 р. – Народився А. ВОЛОШИН, український гро-
мадський політичний діяч, президент Карпатської України. 
Заарештований НКВС у Празі в травні 1945 р., помер у Львові 
в грудні 1945 р.

18 – 1848 р. – Відень. Ухвалення угорським сеймом закону 
про відміну кріпосного права в Закарпатті.

19 – 1895 р. – Київ. Народився Максим РИЛЬСЬКИЙ, відомий 
український поет, академік.

19 – 1842 Р. – Народився Микола ЛИСЕНКО, видатний укра-
їнський композитор, етнограф і громадський діяч.

19 – 1930 р. – Народилась видатна українська поетеса і 
мислитель Ліна КОСТЕНКО.

До 20 – 1932 р. – Прага. Видання книги П.ЗЛЕНКА „Біблі-
ографічний покажчик наукових праць української еміграції. 
1920-1931”.

23 – 1894 р. – Олександрія. Народився Д.ЧИЖЕВСЬКИЙ – 
український політичний діяч, вчений-філософ, філолог, член 
Центральної Ради. З 1921 р. – в еміграції, професор Українсько-
го вільного університету.

23 – 1994 р. – Брюссель. Підписання угоди про партнерство 
та співробітництво між Україною і Європейським союзом. 

26 – 1925 р. – Рішення Політбюро ЦК РКП(б) про відрядження 
в Україну Л.КАГАНОВИЧА,

Березень – 1909 р. – Київ. Початок видання літературно-
публіцистичного журналу „Українська хата” ( редактори 
П.БОГАЦЬКИЙ, М.ШАПОВАЛ).

Березень – 1925 р.- Харків. Початок літературної дис-
кусії щодо шляхів розвитку української літератури. Виступи 
М.ХВИЛЬОВОГО про необхідність окремішнього розвитку укра-
їнської культури.

Березень – 1923 р. – Варшава. Початок видання періодич-
ного журналу „Трибуна України” – органу української еміграції. 

Березень-квітень 1942 р. – Волинь. Початок формування 
під керівництвом М.ЛЕБЕДЯ Української повстанської армії 
– нерегулярних українських військово-політичних форму-
вань ОУН-Б, що діяли переважно на заході України (до 1953 
р.), а також у південно-східних районах Польщі.

1 03 1940 В В 12 03 1935 і К І Щ

Календар Криворіжжя на березеньКалендар Криворіжжя на березень


