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За вас правда, за вас слава і воля святая!

(Закінчення на 4 стор.)

ФОРУМ вимагає від Президента України, 
Прем’єр-міністра і Верховної Ради  звернути 
прискіпливу увагу на питання відродження 
української мови.

Андрій НЕМЧЕНКО про байдужість місцевої 
влади до розв’язання  проблем криворіжців.

Оксана ПАХЛЬОВСЬКА та Ярослава Франческа 
БАРБ’ЄРІ — про пошуки солідарності в Україні 

Про діяльність активістів УГСПЛ і Криворізького 
міського правозахисного товариства

Календар «Історія України: події і особистості» 
на серпень.

Що б там не було, а чудового 
скверу навпроти церкви на са-
мому початку проспекту Карла 
МАРКСА вже немає. Його за-
чистили (якщо використовувати 
поняття, близькі до війни). На 
інформацвійний запит редакції 
нашої газети до міського голо-
ви щодо цього й щодо того, що 
там за невідома група діє, яка з 
часом обгородилась парканом, 
надійшла така відповідь:

“За дорученням заступника 
міського голови ВЕРБИЦЬКО-
ГО Г.П. розглянуто Ваше звер-
нення щодо будівельних робіт 
у сквері біля кінотеатру ім. 

В.І.ЛЕНІНА на проспекті Карла 
МАРКСА. Відповідно до про-
грами соціально-економічного 
розвитку міста Кривого Рогу, 
яка затверджена рішенням 
Криворізької міської ради від 
26.12.2012 №1561 “Про вико-
нання Програми соціально-
економічного розвитку міста 
Кривого Рогу, роботу викон-
кому міськради в 2012 році 
та затвердження Програ-
ми соціально-економічного 
розвитку міста Кривого Рогу 
на 2013 рік” передбачено 
будівництво об'єкта: “Проспект 
Карла МАРКСА, м. Кривий Ріг 
— реконструкція”, замовником 
якого визначено управління 
капітального будівництва ви-
конкому Криворізької міської 
ради.

На замовлення управління 
капітального будівництва ви-
конкому Криворізької міської 
ради розроблено робочий про-
ект “Проспект Карла МАРКСА, 
м. Кривий Ріг — реконструкція”, 
до складу якого входить 
реконструкція скверу біля 
кінотеатру ім. В. І. ЛЕНІНА, а 
саме:

будівництво фонтану з насо-
сною станцією;

пішохідні алеї з елементами 
благоустрою та озеленення;

реконструкція пам'ятника 
монументального мистецтва 
“Братська могила”.

По зазначеному проек-
ту отримано позитивний звіт 
Д П  “ У к р д е р ж б у д е к с п е р -
тиза» у Дніпропетровській 
області та дозвіл на виконання 
будівельних робіт в Державній 
а р х і т е к т у р н о - б у д і в е л ь н і й 
інспекції України. На виконання 
ДБН А.3.1-5-2009 “Організація 
будівельного виробництва” ге-
неральним підрядником ПАТ 
“Криворіжіндустрбуд” виконано 
огородження будівельного май-
данчика. Відповідно до акту об-
стеження зелених насаджень, 
що підлягають видаленню на 
території Центрально-міського 
району від 15.07.2013 отримано 
рішення від 09.04.2013 №126 
Центрально-міської районної 
у місті ради “Про надання до-
зволу на знесення зелених на-

саджень”.
К е р у ю ч и с ь  р і ш е н н я м 

Криворізької міської ради від 
28.08. 2013 №2174 “Про вне-
сення змін до Тимчасового 
порядку розміщення об'єктів 
містобудування та надання 
вихідних даних для їх проекту-
вання” та тим, що вищезазна-
чений об'єкт входить до Гене-
рального плану м. Кривий Ріг, 
громадські слухання не прово-
дилися”.

З цієї відписки зрозуміло, що 
замість знищеного за рішенням 
місцевої  влади скверу  будуть 
тепер «пішохідні алеї з елемен-
тами… озеленення». А зі світлин 
до цього матеріалу видно, як 
«господарювали» виконавчі 
сили місцевих руїнотворців. 
Причому діяли «гібридно», як 
ті «зелені чоловічки» від ПУТІНА 
в Криму. Бо й досі  на паркані, 
який виріс навколо «фронту 
робіт», немає жодної  інформації  
(хоч пішов уже третій місяць 
після того, як вони почали пи-
ляти дерева перед Трійцею, 
перед Зеленими святами) про 
те, хто ж  тут працює і що має 
бути на місці знищеного скве-
ру. Коли я заходив туди фото-
графувати,  то  будівельники 
або кричали, щоб ішов звідти, 
або ж камеру закривали, а то й 
просто відмахувалися, коли я 
посвідчення показував, і каза-
ли, що тут «стройка ідьот». 

То б т о ,  з а к р и т и й  к л у б 
руїнотворців (а по іншому я не 
можу  назвати тих, що таке вчи-
няють) продовжують у нашому 
місті руйнівні роботи. Не вірите? 
То подивіться на автошляхи, 
на тротуари, на багато років 
(і десятиліть) не ремонтовані 
будинки, на порожнє місце 
над берегом Саксагані, де ко-
лись були верби… Хіба  таке 
має робити наша, справді 
українська, влада?  Тож неда-
ремно і відповідь така: назвали 
сквер біля кінотеатру ЛЕНІНА, 
якого вже тут давно немає, а 
там же тепер церква стоїть. 
Тож осліпли вони, чи що?  Ні, то 
вони підказують, звідки вони і  
на кого насправді моляться.

        Сергій  ЗІНЧЕНКО

ЗАКРИТИЙ КЛУБ РУЇНОТВОРЦІВ
(Духовні “родичі” ПУТІНА за роботою)

Юрій ГОРБАЧОВ, 
який пережив 

пекло Іловайська 
і Дебальцевого, 

розповідає…
Юрій ГОРБАЧОВ 

- один із бійців  

40-го батальйону 

територіальної 

оборони “Крив-

бас”, 25 років, 

основна цивільна 

професія — токар. 

Той шлях, який 

він пройшов у цій 

війні з агресором, 

і те , як він про-

сто і дохідливо 

розповідає про 

той шлях, багато 

про що свідчить 

для кожного, 

хто захоче  його 

розповідь прочи-

тати.

«…Два тижні ми проходили підготовку, після чого відправились 
туди, де до кордону  з Росією залишилося чотири кілометри. Далі 
були у Волновасі, Старобєшевому, деякі наші підрозділи  побува-
ли на Савур-могилі… А після оточення Іловайська ми опинилися 
на позиції в селі Зеленому, між Харцизьком і Іловайськом. Було 
поставлене бойове завдання  утримувати бойовиків, які  виходять  
з Іловайська, а ще – утримувати підрозділи бойовиків, які будуть 
іти  з Харцизька їм на допомогу.  Виходить, що ми там утримували 
дві основні дороги. З нами були ще хлопці із 17-ї танкової бригади 
(їх було тринадцятеро, екіпажі танка і БМП-2). Там у нас втрат не 
було. А от супротивник поніс великі втрати...  У них  не виходило 
взяти наш опорний пункт аж до тих пір, поки не надійшла команда  
про вихід з Іловайська «зеленим коридором».У тому «зеленому 
коридорі» ми втратили  командира підрозділу розвідки Андрія 
ШИЯНА. Він був чудовим командиром, умів підняти й тримати 

ЧИТАЙТЕ в цьому числі:
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У КРИВОРІЗЬКОМУ ПРАВОЗАХИСНОМУУ КРИВОРІЗЬКОМУ ПРАВОЗАХИСНОМУ
На семінарі у ЛьвовіНа семінарі у Львові

У навчальному семінарі в області моніторингу 
ситуацій з дотриманням прав людини для 
представників громадянського суспільства 
України, який відбувся 20 – 24 липня 2015 року 
у Львові, взяв участь представник організації 
Микола КОРОБКО.

Мета семінару полягає в розширенні мож-
ливостей організацій і окремих осіб у царині 
моніторингу, приготування звітів та перевірки 
порушень прав людини. Семінар спрямований 
на розвиток у учасників навичок у наступних 
сферах:

застосування на практиці основних принципів 
моніторингу дотримання прав людини;

збір інформації і проведення бесід і опиту-
вань з різними категоріями населення, включно 
з жертвами і/або свідками насильства;

точний і ефективний аналіз даних про пору-
шення прав людини, складання звітів і застосу-
вання відповідних заходів;

вирішення проблем безпеки в процесі 
моніторингу дотримання прав людини;

встановлення зв’язків із вже існуючими 
міжнародними механізмами, такими як 
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 
і УВКПЛ.

РЕЗОЛЮЦІЯ
 Міжнародного форуму 

на підтримку української мови 
“Нас об’єднає мова” 
від 1-го липня 2015 р.

Оприлюднено 
20-го липня 2015 р. м. Київ

Ми, учасники Міжнародного 
форуму на підтримку української 
мови “Нас об’єднає мова”, 
констатуємо:

- українська мова зазнавала 
заборон і репресій упродовж 
сотень років,

- за часів окупації України про-
водилася політика зросійщення, 
внаслідок якої українську мову 
було усунуто з широких сфер 
суспільного життя,

-  п і с л я  в і д н о в л е н н я 
Незалежності, внаслідок за-
лишення при владі старих 
комуністичних кадрів, питання 
відродження української мови 
нехтувалося,

- агресивна інформаційно-
пропагандистська кампанія, 
як зовнішня, так і внутрішня, 
була спрямована на подальше 
зросійщення держави,

- сьогоднішня російська 
агресія та окупація чистини 
української території стали 
можливими внаслідок тотальної 
русифікації східних областей і 
Криму через байдужість і бо-
язнь української влади прове-
сти дерусифікацію та впровади-
ти українську мову в державне і 
суспільне життя України.

В умовах, які склалися, 
українська мова повинна стати 
об'єднавчим чинником для усіх 
громадян України.

Україна це єдине місце 
на планеті, де може і по-
винна повноцінно розвива-
тися українська мова. Тож 
закликаємо усіх українців до-
тримуватися трьох основних 
принципів:

1. Кожен громадянин має 
право вільно спілкуватися в 
побуті будь-якою мовою.

2. Кожен громадянин України 
повинен знати і поважати 
українську – державну – мову.

3. Держава повинна всебічно 
підтримувати українську мову 
і сприяти її відродженню, га-
рантувати розвиток української 
мови на підставі розуміння 
того, що державна мова є 
об’єднавчим і націєтворчим 
чинником, поза яким немож-
лива ні українська демокра-
тична держава, ні сама мо-
дерна політична ідентичність 
українців.

Ми вимагаємо від Пре-
зидента, Прем’єр-міністра, 
Верховної Ради України звер-
нути прискіпливу увагу на пи-
тання відродження української 
мови, в тому числі як чинника 
національної безпеки держа-
ви.

Зокрема, ми вимагаємо:
•від Президента України 

– зобов’язати керівників 
органів державної влади та 
органів місцевого самовря-
дування керуватися у своїй 
діяльностіУказом Президен-
та України від 15.02.2010 р. 
№161/2010 «Про Концепцію 

державної мовної політики»;
•від Президента України – 

доручити міністрові закордон-
них справ України підтримати 
міжнародну ініціативу про по-
збавлення російської мови 
статусу офіційної мови ООН 
з огляду на те, що статус 
міжнародної мови був утраче-
ний російською мовою з припи-
ненням чинностіВаршавського 
договору, а також через викори-
стання Російською Федерацією 
мовного питання для виправ-
дання збройної агресії;

•від Верховної Ради України 
– не надавати російській мові 
спеціального статусу;

•від Верховної Ради України 
– внести на розгляд парла-
менту законопроект «Про 
функціонування української 
мови як державної та поря-
док застосування інших мов в 
Україні» авторства С.Головатого, 
О.Сироїд, В.Яворівського, 
М.Матіос і І.Фаріон або зако-
нопроект «Про порядок засто-
сування мов в Україні», роз-
роблений групою фахівців під 
керівництвом Л.Кравчука;

•від Верховної Ради України 
– внести на розгляд парламен-
ту законопроект про внесення 
змін в Адміністративний кодекс 
України і Кримінальний кодекс 
України щодо відповідальності 
за обмеження або порушення 
прав громадян України на вільне 
використання, застосування і 
функціонування державної мови 
у всіх сферах життя й на одер-
жання інформації українською 
мовою;

•від Голови Верховної Ради 
– провести в найближчому часі 
парламентські слухання про 
стан української мови в країні;

• в і д  П р е м ’ є р - м і н і с т р а 
України – невідкладно роз-
робити та затвердити Дер-
жавну програму всебічного 
розвитку і функціонування 
українськоїмови як державної;

•від Президента, Верховної 
Ради і Прем’єр-міністра України 
– створити державний орган ре-
гулювання мовної політики для 
вивчення стану і для розробки 
та контролю за впровадженням 
української мови в усіх сферах 
суспільного життя держави;

•від Прем’єр-міністра і 
Кабінету міністрів України – 
терміново відновити мовлення 
українських каналів в Донецькій 

та Луганській областях, особли-
во на окупованих територіях;

•від Кабінету міністрів України 
– внести на розгляд парламенту 
законопроект про національний 
культурний продукт з визначен-
ням державної мови як одного 
з основних критеріїв визнання 
продукту національним;

•від Кабінету міністрів 
України – передбачити у проекті 
довгострокової стратегії роз-
витку культури конкретні кро-
ки щодо всебічної підтримки 
державної мови в усіх сферах 
культури;

•від Кабінету міністрів України 
– передбачити у законопроекті 
«Про освіту» всебічні гарантії 
прав на одержання освіти дер-
жавною мовою на всіх рівнях;

•від Конституційного Суду 
України – скасувати закон 
«Про засади державної мовної 
політики»;

•від Міністра освіти й науки 
України – ініціювати внесен-
ня змін до закону «Про вищу 
освіту», передбачивши надання 
дисципліні «Українська мова за 
професійним спрямуванням» 
(або «Ділова українська мова», 
або «Культура українського мов-
лення» тощо) статусу навчальної 
дисципліни для обов’язкового 
опанування у вищих навчаль-
них закладах студентами всіх 
спеціальностей як природничо-
го, так і гуманітарногопрофілів 
із чітко визначеним для неї 
мінімумом кредитів ЄКТС – не 
менше 4 кредитів – та формою 
контролю – екзамен.

•від Кабінету міністрів 
України ухвалити рішення про 
заборону ввезення російських 
книжок в Україну, зміст яких на-
повнено духом московського 
імпершовінізму, що виступає 
складовою гібридної війни Росії 
проти незалежної України;

• в і д  П р е м ’ є р - м і н і с т р а 
України та виконавчої влади 
здійснювати моніторинговий 
контроль за обов’язковим до-
триманням ст. 10 Конституції 
України в усіх державних за-
кладах, установах, організаціях 
тощо;

•від Верховної Ради і Прем’єр-
міністра України закріпити на за-
конодавчому рівні обов'язкову 
кваліфікаційну вимогу «вільне 
володіння українською мо-
вою» для викладачів (вчителів, 
вихователів) усіх освітніх 

закладів.
•від міністра освіти і науки 

України – взяти на особистий 
контроль виконання ст. 48 За-
кону України «Про вищу освіту» 
(Стаття 48. Мова викладання у 
вищих навчальних закладах 1. 
Мовою викладання у вищих на-
вчальних закладах є державна 
мова.);

•від Донецької обласної 
адміністрації – негайно при-
значити керівників управлінь 
освіти та культури в Донецькій 
області

Хоча статус державної для 
української мови закріплений в 
Конституції України, на практиці 
майже нічого не робиться зад-
ля відновлення історичної 
справедливості – відродження 
української мови як найдорож-
чого національного надбання і 
головного об'єднавчого чинни-
ка українського народу.

Ми вимагаємо, аби найближ-
чим часом були прийняті закони 
про:

-- проведення обов’язкових  
іспитів з української мови  
для державних службовців; 
службовців  органів місцевого 
самоврядування; кандидатів у 
депутати всіх рівнів; сільських, 
селищних і міських голів; 
працівників державних установ, 
підприємств та організацій; 
працівників державних ЗМІ; 
працівників наукових та освітніх 
установ і закладів; персоналу у 
сфері послуг;

-- створення Державної  
навчально-екзаменаційної си-
стеми «Український мовний 
диплом»;

-- створення Національного  
методичного центру для роз-
робки  і вдосконалення про-
грам курсів  української мови із 
специфікою  професій і посад;

-- затвердження Держав-
них  вимог і норм «Шість 
рівнів  володіння держав-
ною українською мовою» на 
базі «Загальноєвропейських 
Р е к о м е н д а ц і й  з  м о в н о ї 
освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання»;

-- надання повноваження  
контролю за педагогічними ка-
драми  Міністерству освіти та 
науки;

-- обов’язковість трансляцій  
на радіо і телебаченні передач з 
75%-им україномовним змістом 
без поєднання з російською.

Ми вимагаємо, аби найближ-
чим часом Уряд прийняв і почав 
втілювати програму вивчення 
і поширення української мови 
серед населення Криму і Сходу 
як частину реалізації державної 
політики щодо консолідації 
українського народу навколо 
нашої спільної культури, історії 
та мови.

Ми вимагаємо негайно опра-
цювати і почати впровадження 
державної культурної програми, 
спрямованої на те, щоб піднести 
престиж української мови й 
культури, насамперед шля-
хом створення високоякісного 
українського культурного про-
дукту. Українська мова по-
винна стати першою мовою 
спілкування в усіх без винятку 
царинах життя України, мовою 
міжетнічного спілкування в 
Україні.

М и  з в е р т а є м о с я  д о 
представників вітчизняного 
підприємництва, фермерсь-
ких об’єднань, асоціацій 
підприємців та промисловців, 
власників кафе, ресторанів, тор-
гових центрів з пропозиціями:

- посилити роль та  значення 
державної мови при  формуванні 
логотипів підприємств, розробці 
торгових марок, брендів  та 
формування основних розділів 
у планах маркетингового про-
сування товарів і послуг,

- приступити до українізації  
всіх ланок процесу сервісного  
обслуговування покупців, на-
лагодження  діалогу торго-
вого персоналу  з покупця-
ми й клієнтами в  діловому 
україномовному режимі,

- забезпечити домінування 
державної мови у процесі виз-
начення назв кафе, ресторанів, 
готелів, торгових центрів, 
підприємств, компаній та інших 
закладів, при виборі мовного 
режиму виходу ділових видань 
для підприємців, покупців та 
клієнтів, при визначенні мов-
ного режиму ведення всіх 
форм рекламної пропаган-
ди, віртуального спілкування 
представників комерційних 
структур з потенційними 
клієнтами та покупцями на кор-
поративних сайтах в інтернет-
мережі, при налагодженні 
мелодійного та мовного супро-
водження покупців в магазинах, 
на базарах і в торгових центрах, 
при оформленні пакувальних 
матеріалів, цінників, довідкових 
матеріалів, вивісок, написів у 
вітражах.

Тільки разом, об’єднавшись 
на ґрунті того, що робить 
нас українцями і що намага-
лись знищувати наші вороги, 
в першу чергу, об’єднавшись 
навколо рідної мови і культу-
ри, ми зможемо подолати ви-
клики, які стоять перед нами, 
і рухатись вперед у напрямку 
європейської інтеграції, роз-
витку і процвітання.

Слава Україні!

Зростає активність правозахисниківЗростає активність правозахисників
Активісти Криворізького міського об’єднання Всеукраїнського товариства 

«Просвіта»  ім. Тараса ШЕВЧЕНКА  та міського правозахисного товариства під 
керівництвом  народного депутата України  першого скликання Миколи КОРОБ-
КА останнім часом перейшли до більш активних дій у справі з контролю в місті 
мовно-інформаційного простору України. У висліді Криворізька регіональна 
державна  телерадіокомпанія «Криворіжжя» внесла зміни у свою редакційну 
політику. Зокрема, раніше вона зазначала: «Журналісти телерадіооб’єднання 
виключають у своїй роботі  ідеї ксенофобії і націоналізму». Тепер адміністрація 
змінила термін «націоналізм» на «нацизм». 

Просвітяни писали про це неодноразово у своїй газеті, але тоді адміністрація 
«Криворіжжя» на такі публікації жодним чином не реагувала. І лише після того, 
як було зроблено заяву від редакції газети на адресу певних структур, потрібні 
зміни до тексту редакційної політики були внесені. 

Криворізькі просвітяни уже вісім років поспіль беруть участь у популяризації 
на Криворіжжі найкращих фільмів Міжнародного фестивалю про  права людини 
в Україні.. Цю справу в місті та околицях успішно розвивають Микола КОРОБКО 
та його заступник Олександр ЧИЖИКОВ, а інформацію про діяльність активістів 
подає редактор «Криворіжжя» Олена МАКОВІЙ у радіовипусках.

Представниця правозахисного товариства Світлана ДЬЯКОВА  увійшла 
до складу громадської ради при районній державній адміністрації, а заступ-
ник голови товариства полковник Петро ЛИСЕНКО, який одночасно керує 
місцевим осередком Спілки офіцерів України, впроваджує низку змін, аби 
діяльність криворізьких правозахисників і просвітян була помітнішою в інтернет-
просторі.

                                                       Сергій ЗІНЧЕНКО,
редактор газети  «Промінь Просвіти», м. Кривий Ріг, 

газета української діаспори  в США 

Комісія  з УГСПЛ Комісія  з УГСПЛ 
у Кривому Розіу Кривому Розі

Протягом кількох днів наприкінці 
липня в Кривому Розі побува-
ла комісійна група із Української 
Гельсінської Спілки з прав людини, 
яку очолив правозахисник Олексій 
БІДА. З цією групою сконтактували й 
працювали активісти Криворізького 
міського правозахисного товари-
ства Олександр ЧИЖИКОВ, Олена 
МАКОВІЙ і Сергій ЗІНЧЕНКО

Як поінформував Олексій БІДА, 
нині збирається і документується 
інформація у бесідах із бійцями 40 
батальйону територіальної обо-
рони “Кривбас” щодо дотримання 
прав людини з метою подальшої 
п і д г о т о в к и  м а т е р і а л і в  д л я 
Європейського суду з прав люди-
ни, з метою подання в Міжнародний 
кримінальний суд. А на наступний 
місяць планується поїздка з метою 
пошуку журналістів, які потерпіли 
на окупованих територіях, на тих, 
що вже визволені від окупанта і 
журналістів, які виїхали звідти.
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«БУТИ ЄВРОПЕЙЦЕМ – «БУТИ ЄВРОПЕЙЦЕМ – 
ЦЕ ЩОДЕННА РОБОТА»ЦЕ ЩОДЕННА РОБОТА»

(Оксана ПАХЛЬОВСЬКА та Ярослава Франческа 
БАРБ’ЄРІ — про пошуки солідарності в Україні 

і обнадійливі знаки)

Літня школа журналістики виходить на фінішну пряму, і в останній 
понеділок «літнього інтенсиву» відбулася традиційна зустріч з 
письменницею, лауреатом Шевченківської премії, культурологом, 
професором Римського університету «Ла Сап’єнца», автором 
газети «День» Оксаною Пахльовською і її донькою Ярославою-
Франческою Барб’єрі. Представники династії українського генія 
Ліни Костенко не вперше відвідують школу, тому розмова тривала 
невимушено і цікаво. Головний редактор газети «День» Лариса 
Івшина представила лекторів як чудових авторів, які разом з Ліною 
Костенко є «інтелектуалками трьох поколінь» і «гостями з майбут-
нього». Розмова велася про нагальні теми: війни на сході України і 
її вплив на імідж країни у Європі, волонтерство, роль інтелектуалів 
у відродженні держави, стереотипи глобалізованого світу. Відома 
письменниця, Оксана Пахльовська, тепло привітала учасників 
Літньої школи: «Це — родинна зустріч, у нас спільний емоційний 
простір, простір ідей, надій. Головне, що ваш контингент — це ядро 
майбутнього. Ви — також гості з майбутнього. Кожна людина, яка 
сьогодні критично бачить світ і не боїться бачити його реалії — гість 
з майбутнього».

На фоні драматичних процесів в Україні Оксана Пахльовсь-
ка помічає обнадійливі знаки, але переконана: щоб будувати 
європейську державу, необхідно працювати щодня: «Зараз Україна 
перебуває в екстремальному історичному режимі. Євромайдан, 
Революція Гідності — подія епохальна, яка змінює історичний 
курс України, геополітику Європи, міняє вектори демократичної 
цивілізації. Вперше Україна не лише голосами кількох інтелектуалів, 
які часто губилися, заявила про себе, а волею суспільства. На 
сьогодні це основний критерій демократії, основний обнадійливий 
чинник. Це означає, що в нас є кристал майбутнього, який починає 
діяти і давати нову субстанцію суспільства, — розповідає лектор. 
— Оскільки всі явища екстремальні, є небезпека: можна легко 
змарнувати потенціал. Бути європейцем, будувати Європу в собі 
та навколо — це щоденна робота, психологічна, емоційна. Треба 
вести діалог з Європою, пам’ятаючи, якою вона була тисячу років 
тому і якою вона проектується в майбутнє».

В Європі майже нічого не знають про українську історію, і дове-
сти, що  Україна — незалежна держава — важко, вважає Ярослава-
Франческа Барб’єрі: «На Заході треба пояснити, що навіть носити 
маленький прапор на сумці — це не націоналізм, а намагання 
показати, що країна, з якої я походжу — незалежний політичний 
і культурний простір. Є занадто багато  стереотипів. Також це — 
проблема знань, які дають в університетах. Я вчилася філософії 
на бакалавраті, там був обов’язковий курс сучасної історії. Мені 
потрібно було вивчати династії з кінця XV століття всіх держав 
Європи. Про Україну є лише три рядки про Богдана Хмельницько-
го. І це все. На тисячу сторінок лише три рядки і жодної мапи».

Дмитро ПЛАХТА, Львівський національний 
університет ім. Івана Франка:

— Зустрічі з Оксаною Пахльовською чекав з нетерпінням. Чому? 
Її книгу «Ave, Europa!» свого часу доводилося не просто прочитати, 
а законспектувати. Це — фундаментальна праця про культурну 
реінтеграцію України в Європу як передумову для її політичної 
інтеграції. Однак із 2008-го, часу видання цієї книги, наша держава 
зазнала доленосних змін. Тому було сильне бажання послухати 
актуальні думки Оксани Пахльовської з огляду на сьогодення. А її 
донька Ярослава-Франческа Барб’єрі не просто доповнювала суд-
ження матері, а була окремим, повноцінним і надзвичайно цікавим 
вектором у обговоренні. Це все-таки два різні покоління. Зокре-
ма, імпонувало те, як пані (не синьйорита!) Ярослава-Франческа 
ілюструвала свої роздуми різноманітними прикладами з власного 
досвіду навчання за кордоном.

Тетяна ЛІТВІНЧУК, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка:

— Розмова про зміну образу України за кордоном, входжен-
ня української літератури у світову, сучасну ситуацію у сфері 
глобальної безпеки та багато іншого була довгою, проте час 
пролетів непомітно. Мене зацікавила думка Оксани Пахльовської, 
що волонтерство — один з найбільш обнадійливих знаків для 
України, адже в основі демократії лежить самоорганізація 
суспільства. Рада, що завдяки Літній школі отримала можливість 
поспілкуватися з такими цікавими людьми.

Марія ГЕНИК, Одеський національний університет 
ім. І.І. Мечникова:

– Після цієї зустрічі Лариса Олексіївна сказала, що зараз 
нам заздрить дуже багато людей. І це дійсно так. Тим паче, ми 
спілкувалися не лише з Оксаною Пахльовською, але й з її донькою 
Ярославою-Франческою – справжньою громадянкою Європи, яка 
розповіла багато цікавого про європейську освіту і сприйняття 
українців у світі. Головний меседж, який я винесла із зустрічі – тре-
ба не лише показувати свою культуру світу, але й самим пізнавати 
її. «Поки українське суспільство не здобудеться до адекватного 
знання своєї культури, воно не інтегрується в Європу», – вважає 
пані Оксана. І додає, що, поки ми «не дочитали мертвих», ми не 
навчимося читати живих.

Ірина СТЕЛЬМАХ, Львівський національний 
університет ім. Івана Франка:

– Розмова з Оксаною Пахльовською та її донькою Ярославою-
Франческою дала можливість по-новому подивитись на історичний 
курс України та вектори її геополітичної організації. «Ми повинні 
переживати цю кризу разом з Європою, якщо ми є її частиною», – 
сказала Оксана Пахльовська. А для того, щоб нею стати, потрібно 
говорити з нею без посередників. Адже європейські і українські 
кольори – знакові. Це підтверджує прапор України, який Ярослава-
Франческа носить з собою. Мій висновок по підсумках зустрічі 
– Україна має європейський потенціал, є і може бути на Заході. 
Але ми можемо дуже легко змарнувати це. Тому щодня треба 
працювати  над реалізацією нашого потенціалу.

                  Наталія БЕЗВОЗЮК, Софія РУСЬКИХ, 
Літня школа журналістики «Дня», газета  «День», 

число №132.
                                               (У скороченому вигляді)

За останній рік кожен із нас на-
багато повніше почав відчувати 
себе громадянином України. 
Поняття «Українець» закарбу-
валося у наших душах і тепер 
звучить значно потужніше, 
ніж раніше. Бо ми усвідомили 
важливість думок кожного з нас 
і можливість впливати на владу 
в країні. Ми навчилися нести 
відповідальність за зроблене із 
одночасним бажанням самим 
формувати своє майбутнє. 

Я, мешканець мікрорайону 
«Зарічний» (як і більшість із 
нас) пройшов шлях із «со-
вкового» дитинства, важких 
90-х і до становлення нової 
незалежної України. Гадаю, що 
й інші криворіжці так відчувають 
крізь час і люблять та пишають-
ся своєю Батьківщиною, А ще - 
хочуть змінити життя на краще. 
Крім основних загальних про-
блем нашого життєвого рівня, 
освіти, медичного обслугову-
вання нас всіх турбує питання 
благоустрою нашого району як 
одного з аспектів гарного жит-
тя, але з цілої низки причин ми 
не можемо впливати на даний 
процес у нашому місті і влада 
залишає нас із нашими пробле-
мами наодинці.

Моя думка може здавати-
ся, на перший, категоричною, 
але пропоную звернутися до 
фактів. А вони переконують, що 
в одному з економічних центрів 
України, в Кривому Розі, за довгі 
роки не здійснювалося жодних 
намагань щодо благоустрою 
нашого району, довгі роки не 
проводилися ремонти доріг, 
під’їзних шляхів до будинків, об-
ладнання пішохідних переходів, 
газонів. А чи можемо ми при-
гадати, коли востаннє масо-
во приводилися в належний 
стан ліфти та під’їзди? Ми 
відчуваємо байдужість влади 

до розв'язання наших проблем, 
що це для неї вже стало нормою 
життя. Чому так відбувається? 
Скоріш за все, це пояснюється 
тим, що представники влади 
не прожиають в нашому районі 
і не мають бажання займати-
ся нашими щоденними тур-
ботами, не мають жодного 
бажання ініціювати заходи з 
благоустрою території, а тим 
більше - вкладати в це гроші. 
З моменту правління Партії 
регіонів місцева влада повністю 
виключила справедливий 
перерозподіл коштів по райо-
нах міста. На сьогодні та партія 
не існує, а проблема залиши-
лась. Дивує та бентежить те, 
що рішення про перерозподіл 
коштів приймають люди, які не 
живуть у Кривому Розі. З цією 
ситуацією не можна мирити-
ся і треба усвідомлювати, що 
тільки ми, земляки Криворіжжя, 
своїми діями можемо змінити 
дану реальність. 

Та чи можемо ми змінити 
ситуацію, аби вона склалася 
на краще? Здатність змінити 

своє життя є у кожної лю-
дини. І в даному випадку 
люди, об’єднані однією 
метою, можуть ефектив-
но реалізувати поставлені 
задачі. Прикладом наве-
дення ладу та порядку на 
території нашого району 
можуть бути навіть такі 
незначні кроки, проведені 
спільно мешканцями рай-
ону, як створення новітніх 
подвір'їв, майданчиків, 
місць відпочинку, прове-
дення ремонту під’їздів та 
спільних комунікацій. Але 
чому влада не хоче взяти 
за основу такі намагання 
спільноти, щоб зробити 
життя нашого району більш 
зручним, комфортним та 

сучасним? Є очевидним, що це 
не входить у плани тих людей, 
які представляють сьогодні 
місцеву владу. Тому вирішення 
всіх буденних негараздів по-
кладено на плечі мешканців 
будинків району. 

Але якщо так, то хочеться 
запитати: “А навіщо нам така 
місцева влада, яка виконує 
формальну функцію та не 
несе ніякої відповідальності за 
життєдіяльність нашого міста? 
Яку користь вона принесла 
кожному окремому мешкан-
цю, чим покращила вона наше 
життя та посприяла у вирішенні 
проблем?” Відповідь очевид-
на: представники місцевої вла-
ди більш за все зацікавленні у 
своїх особистих (політичних та 
матеріальних) інтересах. Тож 
вони і не намагаються вико-
нувати функції, покладені на 
них законом . Вони не бажа-
ють покращення життя для нас, 
криворіжців, у цей важкий час.

               Андрій НЕМЧЕНКО,
житель мікрорайону 

“5-й Зарічний”.

В і д т е п е р  к о н т а к т - ц е н т р 
Д н і п р о п е т р о в с ь к о ї  о б л а с н о ї 
державної адміністрації буде зби-
рати та аналізувати інформацію про 
роботи місцевих чиновників. Факти 
службової недбалості, свідомого за-
тягування розгляду справ чи нена-
лежного виконання функціональних 
обов’язків посадовцями не залишуть-
ся без уваги та належної оцінки. Про 
це заявив очільник регіону Валентин 
РЕЗНІЧЕНКО.

«Ми «перезавантажили» роботу об-
ласного контакт-центру. Він став більш 
сучасним, впроваджено форми елек-
тронного зв’язку, за допомогою яких 
мешканці Дніпропетровщини мають 
змогу не виходячи з дому відправити 
до влади запит чи скаргу. Це надійний 
швидкий сервіс, який допомагає еко-

номити час та не потребує особистого контакту з чиновниками. Відтепер ми розширюємо функції 
обласного центру та надаємо його користувачам можливість оперативно дати оцінку держслужбов-
цям», - наголосив Валентин РЕЗНІЧЕНКО.

Він зазначив, що в апараті обласних та районних адміністрацій нещодавно було скорочено понад 
650 штатних одиниць, і це не останнє скорочення. «Ми спонукаємо чиновників до якісно іншого мис-
лення, до підвищення рівня роботи. Влада повинна тримати двері відчиненими, а не ховатися від тих, 
хто шукає підтримки та захисту. Я хочу, щоб співробітники органів державної служби зрозуміли це, 
поки не пізно: якщо до когось не буде доходити з першого разу, другого шансу може не бути. Люди 
тепер самі оцінюватимуть якість роботи та ефективність дій чиновників на місцях. Про недбалість 
службовців можна повідомляти на «гарячу лінію» або звертатися в електронну приймальню», - 
підкреслив очільник регіону Валентин РЕЗНІЧЕНКО.

Телефон гарячої лінії ОДА 0 800 505 600.
Електронне звернення можна залишити на порталі «Відкрита влада»: http://www.open-

power.dp.gov.ua
Сайт “Новий формат”, 24 липня 2015 року.

http://nf.dp.ua/2015/07/meshkantsi-dnipropetrovshchyny-matymut-zmohu-daty-otsinku-
kozhnomu-mistsevomu-chynovnyku/ 

Вони не хочуть служити нам, Вони не хочуть служити нам, 
криворіжцямкриворіжцям

Жителі Дніпропетровщини 
матимуть змогу

дати оцінку кожному 
місцевому чиновнику

Громадянська трибуна
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Обсяг-1 друкований аркуш.
Наклад-2000 примірників.
Замовлення №  1787.

КАЛЕНДАР НА СЕРПЕНЬ
«Історія України: події та особистості»

2 –  1914 р. - Початок Першої світової війни. 
3 – 1775 р. – Петербург. Царський маніфест про знищення 

Запорозької Січі.
4 – 1914 р. – Створення Д.ДОНЦОВИМ, В.ДОРОШЕНКОМ, 

А.ЖУКОМ, М.ЗАЛІЗНЯКОМ, М.МЕЛЕНЕВСЬКИМ і О. СКОРПИС-
ЙОЛТУХОВСЬКИМ СОЮЗУ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ, що ставив 
своїм завданням досягнення державної самостійності України 
через поразку Росії у світовій війні. Формально ліквідувався 1 
травня 1918 року 

6 – 1914 р. – Львів. Головна українська рада оголосила про 
створення Української бойової управи – керівного органу 
Українських січових стрільців. 

7 – 1932 р. – МОСКВА. Ухвалення ЦВК і РНК СРСР поста-
нови про охорону майна державних підприємств, колгоспів 
та кооперації і про зміцнення суспільної (соціалістичної) 
власності, згідно з якою крадіжка колгоспного майна каралась 
розстрілом, а при наявності пом’якшувальних обставин – тю-
ремним ув’язненням на термін не менше 10 років. (У народі 
постанова отримала назву „ЗАКОН ПРО П’ЯТЬ КОЛОСКІВ”). До 
початку 1933 року за цією постановою було засуджено 54645 
осіб, З НИХ 2110 – ДО СТРАТИ.

   8 – 1819 р. -  Народився український письменник та гро-
мадський діяч Пантелеймон КУЛІШ. 

   8 – 1992 р. -  Відбулося перше в Україні урочисте 
відзначення 50-річчя УПА. 

 9 – 1971 р. – Київ. Слідчим відділом КДБ при Раді Міністрів 
УРСР порушена кримінальна справа по факту виготовлення та 
розповсюдження збірника „УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК”.

10-12 – 1917 р. – Київ. ІІ Всеукраїнський педагогічний з’їзд. 
Розглянуто питання практичного здійснення українізації 
освіти, підтверджено рішення І з’їзду про повну українізацію 
початкової школи та поступову і часткову – середньої і вищої, 
визнана необхідність створення у всіх селах «Просвіт», а в 
повітах – учительських українських спілок.

13 – 1990 р. – Москва. Указ Президента СРСР про відновлення 
прав усіх жертв політичних репресій 20-50-х років.

16 – 1941 р. – Москва. Наказ Ставки Верховного Головно-
командування Збройних сил СРСР за №270, згідно з яким 
командири і політпрацівники, що потрапили в полон, вважа-
лися дезертирами, а їхні сім’ї підлягали арешту і виселенню; 
сім’ї полонених червоноармійців позбавлялися будь-якої 
допомоги.

17 – 1883 р. -  Народився Дмитро ДОНЦОВ - визначний 
ідеолог українського націоналізму

18 – 2006 р. – ВИХІД З ДРУКУ У СВІТ ПЕРШОГО ЧИСЛА ЧА-
СОПИСУ «ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ».

19-21 – 1991 р. – Москва. Спроба антиконституційного дер-
жавного перевороту  з боку консервативних сил у керівництві 
КПРС та органів державного управління СРСР.

20 – 1941 р. – Берлін. Декрет рейхсканцлера фашистської 
Німеччини про утворення рейхскомісаріату „УКРАЇНА” з цен-
тром у Рівному.

20 – 1980 р. – Київ. Керуючись настановами вищого 
політичного керівництва України, Міністерство зв’язку УРСР 
видало розпорядження про глушіння радіостанцій „ГОЛОС 
АМЕРИКИ” (США), „БІ-БІ-СІ” (Великобританія), „НІМЕЦЬКА 
ХВИЛЯ” (ФРН).

21 серпня-28 вересня – 1944 р. – Вашингтон. Конференція 
представників СРСР, США та Англії, на якій розглядалася 
пропозиція про створення міжнародної організації безпеки, 
що пізніше одержала назву Організація Об’єднаних Націй. 

22- 1992 Р. – Президент України в екзилі Микола ПЛАВ’ЮК, 
Голова Уряду Іван САМІЙЛЕНКО  та Голова Української 
Національної Ради Михайло ВОСКОБІЙНИК передали владі 
України у Києві свої повноваження і мандат Державного Центру 
УНР в екзилі. 

23 – 1992 Р. – Київ. УПЦ зняла анафему з гетьмана Івана 
МАЗЕПИ, накладену на нього за наказом ПЕТРА-І.

23 – 1867 р. – У Яворові (тепер – Львівська область) наро-
дився український письменник, критик, історик літератури, 
публіцист, перекладач, журналіст і громадський діяч Осип 
МАКОВЕЙ.

24 – 1991 р.  – КИЇВ. ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УРСР ДВАНАДЦЯТОГО СКЛИКАННЯ. УХВАЛЕННЯ АКТУ ПРО-
ГОЛОШЕННЯ  НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ПОСТАНОВ ПРО 
ПОЛІТИЧНУ ОБСТАНОВКУ В УКРАЇНІ І НЕГАЙНІ ДІЇ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ ПО СТВОРЕННЮ УМОВ ДЛЯ НЕПОВТОРЕННЯ НАДАЛІ 
ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕВОРОТУ… 

27 – 1913 р. – Київ. Вперше в світі льотчиком Петром НЕ-
СТЕРОВИМ була виконана на літаку «мертва петля» - одна із 
фігур вищого пілотажу.

   30 – 1673 р. - Похід кошового отамана Івана СІРКА на 
Крим. 

30 – 1991 р. – Київ. Президія Верховної Ради України  ухва-
лила Указ про заборону діяльності Компартії України.

31 – 1919 р. -  Здобуття Києва з'єднаними українськими 
військами УНР і УГА.

Серпень – 1943 р. – Визначилась остаточно структура УПА. 
Вона поділялась на три групи армій за територіальною озна-
кою. УПА-ПІВНІЧ (Поліська, Волинська, Житомирська області), 
УПА-ЗАХІД (райони Холмщини, Галичини, Буковини, Карпат), 
УПА-ПІВДЕНЬ (Вінницька, Кам’янець-Подільська області і 
південь України). Командуючим першою групою був Роман 
КЛЮЧКІВСЬКИЙ (Клим САВУР), другою – Василь СИДОР 
(ШЕЛЕСТ-ВИШИТИЙ), третьою – Омелян ГРАБЕЦЬ (БАТЬ-
КО).

Кінець серпня – 1920 р. – Львів. Створення підпільної 
„Української військової організації” (УВО).

високий бойовий дух. І дуже 
важко знову й знову чути про те, 
що наша держава  й донині не 
визнала його загиблим  в бою, 
а просто померлим. Хоча б по-
думали, що у нього – двоє дітей, 
дружина, що сім’я фактично за-
лишилася без годувальника!.. 
Він був справжнім патріотом 
України, брав участь у подіях на 
Майдані. Він пішов воювати ще 
в ті перші призови, бо працював 
у військкоматі, а коли дізнався 
про перших загиблих хлопців, 
то  на його прохання  був пере-
ведений  у 17-ту танкову брига-
ду  і перейшов у наш підрозділ 
у розвідку. Він ішов попере-
ду, завжди прикривав бійців, 
ніколи й нікого не кидав; маючи 
три поранення, він і далі вою-
вав… А наша держава  з такою 
байдужістю ставиться  до таких 
людей, такі закони приймає… 
Не змогли найти його тіла, але є 
свідчення  бійців, які там знахо-
дились і бачили його загиблим. 
Бо машина була завантажена  
боєприпасами, почалися ви-
бухи, і хлопці не змогли його 
витягнути з тієї машини…

- А в яких числах це все 
відбувалося?

-  Це ж у час того «зеленого 
коридору», з 24-го серпня ми-
нулого року  до 27-го, десь у 
цей період часу. 

- А коли Вас було поране-
но?

- В селі Зеленому, на тій 
позиції, про що я вже розповідав. 
Нас було  сім поранених  протя-
гом одного бою. Тому що була 
на нас  танкова атака разом з 
бойовими машинами піхоти, з 
БТР-ми та ще й з підтримкою 
артилерії. Вони спробували 
нас тоді  штурмонути, але – не 
вийшло. Бо у нас було добре 
укріплення, залізничні мости. 
Та вони ще й сподівалися на те, 
що після нічної артилерійської 
канонади наш підрозділ звідси 
відійшов. Ось чому вони так 
нахабно виїхали впевнено, 
недооцінивши нас, на відстань 
прямого наведення  нашо-
го танка. Тож наш танк підбив 
їхні два, за допомогою нашої 
артилерії ми знищили БМП су-
противника. Тож вони вивісли 
білі прапори і вийшли з лініі 
обстрілу.  Та на цьому їхні спро-
би не завершилися, бо потім 
кинули в бій свою піхоту, але 
за той період бою вони понес-
ли великі втрати, десь  більше 
півсотні бойовиків….  Я був по-
ранений 20 серпня . Тож на тій 
позиції у нас було два важкопо-
ранених, а інші  - не такі. У мене 
була контузія і сліпі осколкові 
поранення голови, а у хлопців 
– скалкові поранення ніг, шиї. 
Найтяжчі були у нашого коман-
дира  Юрія СІНЬКОВСЬКОГО. 

У нього й до цих пір у легенях 
залишилися  скалки.

- А хто і як Вам надавав  ме-
дичну допомогу?

- Та надали прямо на місці. 
Знеболювальні одразу, з нами 
ж там був медик.. А пізніше –  
в Старобєшевому, а потім – у 
Дніпропетровську.

-  Після поранення й 
лікування що далі  з Вами  
відбувалося?

- Я знаходився у 17-й 
танковій. Відбувалося уком-
плектування підрозділів. У  
підрозділ розвідки мене поста-
вили  крмандиром відділення і 
бойової машини піхоти. Ми вже 
знали, що наша  позиція буде в 
районі Дебальцевого. Ми по-
трапили в той період, коли було 
перемир’я, десь тижнів зо два. 
Тобто, артилерійські обстріли 
були, але – ніяких там штурмів. 
Далі вони переключились на 
цілодобові обстріли, намага-
лися штурмувати танками. На-
приклад, я можу сказати, що на 
нашу позицію виїздили проти 
нашого одного танка  їхніх (і це 
– щонайменше) чотири. А у нас 
були там  три «опірники»:  танк,  
бойові машини піхоти (щоправ-
да, не всі вони були готовими 
до бою, оскільки дуже низькі 
були температури, зима, а тому 
не всі  ті машини заводились, а 
ті, що вдавалося завести, не всі 
могли стріляти… А та БМП, що 
була у мене, була готова до бою 
завдяки екіпажу, який слідкував, 
аби все працювало справно 
і машина була на ходу. І вона 
протрималась майже до вихо-
ду, коли надійшла така коман-
да. Тоді наші опорні пункти були 
відрізані від всіх інших, ми були 
оточені підрозділами бойовиків 
і російських військових. Тому 
було дуже важко прориватись, 
вивозити поранених і підвозити 
боєприпаси. Доводилося, гру-
бо кажучи, підставляти хлопців, 
щоб вивезти  поранених і 
підвезти боєприпаси. Бо все-
таки «броня» на позиції – це 
значно більша впевненість у 
захисті, ніж без неї.  

І вийшло так. що в Дебаль-
цевому,  коли ми проривалися 
за пораненими (нам дали для 
допомоги два танки і БРДМ),  я 
отримав кульове поранення в 
плече і скалкове – у кисті рук. 
Це трапилося 13 лютого вже 
цього року. Коли ми вже  за-
брали своїх поранених бойових 
побратимів і виїздили звідси, 
то під час  артилерійського 
обстрілу було знищено танк і 
з РПГ стріляли в нашу бойову 
машину. І я отримав контузію, 
опік обличчя, ми втратили пять 
бойових побратимів з тих, що 
знаходилися в БМП, хоч їхніх 
тіл і досі не знайшли, та й рідні 
їх відмовляються в такий кінець 
вірити… Просто те, що зали-

шилося від машини, свідчить 
про таке…

Один мій товариш допоміг 
мені вибратися з машини, яка 
вже горіла. Та після того ще 
обстріляли нас із кулеметів – і 
мені пошкодило третій палець 
на  руці.. Хотіли зразу відрізати 
його, але я відмовився. Тому  
його стянули – і він прижив-
ся. Після цього нам надали 
медичну допомогу в 128-й 
бригаді. Виїздили ми звідти до 
Артемівська на  двох «Уралах». 
Один був завантажений  наши-
ми загиблими, 13 чоловік.  І – 
четверо, які згодилися їхати, бо 
інші сподівалися,  що 15 числа 
буде перемир’я  і звідти мож-
на буде виїхати спокійно.  Але  
у мене була думка про те. що 
вони не зупиняться, не припи-
нять обстріли, оскільки у них 
це добре виходило. А виходи-
ло через те, що закінчувалися 
боєприпаси і (про це вже гово-
рили пізніше  й по телевізору) 
там було нас не вісім тисяч, а 
близько двох. А якщо подиви-
тися на карту, то добре видно, 
що Дебальцево – це величез-
на позиція,  така, де між опор-
ними пунктами були великі 
розриви. Тому без всіляких 
труднощів вони зайшли нам 
в тил й розірвали зв’язок між 
опорними пунктами…  Тому я 
й вирішив, що краще загину, 
коли буду їхати додому, ніж тоді, 
коли прийдуть і будуть стука-
ти мені по голові. Бо в мене 
ж обидві руки були поранені 
і я вже не міг тримати зброю 
в руках. Тому й вирішив їхати, 
хоч і розумів, що дорога вже 
прострілювалась. І ми справді 
потрапили під артилерійський 
обстріл і втратили ті два «Ура-
ла»… І 15 кілометрів виходили 
по території, яка була зайня-
та ворогом. Вийшли на 30-ту 
механізовану бригаду, яка нас 
доправила до Артемівська, 
звідти – до Харкова і далі – до 
Дніпропетровська і  до Криво-
го Рогу в другу міську лікарню, 
«тисячку». 

- А зараз Ви, пане Юрію, 
лікуєтесь? Що Ви збираєтесь 
робити далі?

-  Зараз я ще лікуюсь, бо три-
вожить ще і головний біль, і біль 
в суглобах.  Проходжу лікування  
в іншій лікарні. Ну, й готую доку-
менти. А що далі? – Видно буде. 
Бо зараз я демобілізований і у 
мене півроку  відтермінування. 
Але Батьківщину захищати все 
одно треба. І коли я навіть от-
римаю «групу», а вороги наші 
не заспокояться,то… більшість 
людей, які тепер демобілізовані, 
готові знову мобілізуватись. Це 
якщо вони не заспокояться…

Бесіду вела 
Олена МАКОВІЙ, 

На світлині: 
Юрій ГОРБАЧОВ.

Фото Сергія ЗІНЧЕНКА

Юрій ГОРБАЧОВ, 
який пережив пекло 

Іловайська і Дебальцевого, 
розповідає…


