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За вас правда, за вас слава і воля святая!

Авторитетна думка
ЧИТАЙТЕ в цьому числі:

 Галина ТКАЧЕНКО  про те, як влада Кривого 
Рогу сприяє  розповсюдженню трупної отрути 
і витрачає на це кошти з бюджету.

 Валерій ДЕРКАЧ про те, яка сьогодні ціна 
миру в незалежній Україні

 Про те, що можливість війни Росії 
проти України не була для українців  
несподіванкою.

Про те, кого з  фашистського минулого нага-
дують пострадянські олігархи.

 Про те, як треба шукати інформацію про ре-
пресованих осіб...

У ВАРШАВІ 35 КРАЇН У ВАРШАВІ 35 КРАЇН 
ДОМОВИЛИСЯ БОРОТИСЯ ДОМОВИЛИСЯ БОРОТИСЯ 

З РОСІЙСЬКОЮ ПРОПАГАНДОЮЗ РОСІЙСЬКОЮ ПРОПАГАНДОЮ
У Польщі представники 35-ти країн Європи погодилися, що існує 

потреба підтримки незалежних джерел інформації російською мо-
вою у країнах «Східного партнерства» та країнах Балтії для протидії 
російській пропаганді. Про це йшлося під час конференції «Вільні 
і об’єктивні ЗМІ у «Східному партнерстві» і за його межами», яка 
відбулася в четвер у Варшаві, інформують у МЗС Польщі та МЗС 
Латвії.

«Ця пропаганда вимагає нашої реакції. Однак нашою відповіддю 
не може бути контрпропаганда, це мають бути об’єктивні 
інформаційні програми російською мовою», - наголосив під час 
конференції глава МЗС Польщі Гжегож СХЕТИНА.

Варшавська конференція була першим кроком у підтримці 
медійних проектів у країнах, де сильною є російська пропаганда. 
Черговою фазою буде реалізація рекомендацій, які містяться у 
звіті Європейської фундації для демократії під назвою «Плюралізм 
і рівновага в російськомовному медійному просторі», представле-
ному Польщею і Нідерландами на Раді ЄС у закордонних справах у 
липні. Польща виділить на реалізацію проекту 1 мільйон євро.

Глава МЗС Латвії Едгар РІНКЕВИЧС підкреслив, що для реалізації 
проекту протидії російській пропаганді необхідною є міжнародна 
співпраця з питань стратегічної комунікації; зокрема, - з НАТО. 
МЗС Латвії зазначає, що ведеться робота зі створення передового 
центру в Ризі, метою якого буде розвиток якісної журналістики  і 
надання підтримки розслідувальній журналістиці у країнах Балтії 
та «Східного партнерства».

Європейська фундація для демократії представила у червні 
проект протидії російській пропаганді, який включає створен-
ня міжнародного інформаційного вузла (News Hub) для обміну 
інформаційними матеріалами, створення міжнародного центру 
виробництва інформаційного контенту (Content Factory), а також 
центри підвищення кваліфікації представників ЗМІ (Centre for 
Media Excellence).

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/u_varshavi_35_kraiin_
domovilisya_borotisya_z_rosiyskoyu_propagandoyu_2094170 

Поспішне прийняття змін до Основного За-
кону під тиском зовнішніх сил і без належного 
обговорення в українському суспільстві є нех-
туванням волею українського народу, якому на-
лежить виключне право визначати та змінювати 
конституційний лад України. Не заперечуючи 
потреби у децентралізації владних повноважень 
і проведенні адміністративно-територіальної 
реформи в Україні, вважаємо, що в сьогоднішніх 
умовах, коли триває агресія Російської Федерації 
і в країні існує викликаний нею воєнний стан, 
будь-які зміни до Основного Закону вносити не-
припустимо.

Тому вимагаємо від Президента України і 
Верховної Ради України оголосити мораторій 
на внесення будь-яких змін до Конституції 
України. Підставою для запровадження такого 
мораторію є вимога, яка міститься у частині 2 
статті 157 Конституції України і в якій вказано, 
що Конституція не може бути змінена в умовах 
воєнного або надзвичайного стану. У цій статті 
йдеться не про вимогу видання Главою держави 
формального акту про введення воєнного ста-
ну, а про наявність умов існування такого стану. 
Перелік умов воєнного стану міститься у Законі 
України “Про правовий режим воєнного стану” від 
12 травня 2015 року. Усі зазначені в ньому умови 
та елементи мають місце в Україні. Вони склались 

об’єктивно, породили притаманні такому стану 
правові відносини і наслідки. Підтвердженням 
цього є ухвалення і реалізація цілої низки законів 
та інших нормативних актів, які відповідають ви-
могам згаданого Закону.

В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, почесний пре-
зидент Національного університету “Києво-
Могилянська академія”, Герой України; Во-
лодимир ВАСИЛЕНКО, доктор юридичних 
наук, Надзвичайний і Повноважний посол 
України, член Конституційної комісії; Левко 
ЛУК’ЯНЕНКО, колишній політв’язень, Герой 
України; Володимир ОГРИЗКО, Міністр за-
кордонних справ України (2007-2009 рр.); 
Мирослав ПОПОВИЧ, академік, директор 
Інституту філософії імені Г.С.СКОВОРОДИ 
НАН України; Олександр СКІПАЛЬСЬКИЙ, 
генерал-лейтенант, голова Всеукраїнського 
г р о м а д с ь к о г о  о б ’ є д н а н н я  “ С п і л к а 
офіцерів України”;  Віктор ШИШКІН, суддя 
Конституційного Суду України та інші; всього 
– 31 підписант

   ( зі Звернення до Президента України та 
Верховної Ради України)

Повністю текст звернення з підписами 
розміщено за адресою: http://blogs.pravda.

com.ua/authors/voznyak/55cc5582a6a32/ 

Україна до кінця року отримає нове озброєння, – МіноборониУкраїна до кінця року отримає нове озброєння, – Міноборони
На озброєння української армії до кінця року додатково надійде 8,5 тисячі зразків озброєння і 

військової техніки. Про це заявив помічник міністра оборони України по зв'язках з громадськістю 
Олексій Чорнобай, передає «Інтерфакс-Україна».

«До кінця року вітчизняні виробники і спецекспортери поставлять Збройним силам України 
близько 8,5 тис. різних зразків ОВТ і 363 тис. одиниць боєприпасів», - заявив Чорнобай на брифінгу 
у вівторок Крім того, Чорнобай повідомив, що з початку року в рамках держзамовлення українські 
підприємства ОПК поставили ВСУ більше 1 тис. 400 одиниць нового і модернізованого ОВТ.

Нагадаємо, що Міноборони затвердило для армії аптечки за стандартами НАТО.
Джерело: Інтерфакс-Україна

                                                                         Сайт газети «День», 15 вересня 2015 року

Питання ціни та якості послуг для нас 
постійно актуальне. І особливо гостро 
це питання  постає, коли наші пенсії 
та зарплати не дозволяють нам не те 
що сплачувати  комунальні послуги, а  
навіть прогодувати себе та свою роди-
ну. Тож  цікавить,  за що  ми  конкретно 
платимо.

 В Кривому Розі склалося так, що місто 
поділене між кількома приватними жит-
ловими компаніями,  які (за інформацією 
з виконкому міськради) надають у по-
вному обсязі  послуги з обслуговування 
будинків та прибудинкової території.

На прикладі мікрорайону “5-й 
Зарічний”  - це товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Уют 2011», що  
обслуговує повністю весь мікрорайон. 
Воно надає такі послуги: прибирання 
підїздів, ремонт зовнішніх швів та інше.

Але у мене  виникає багато сумнівів  з 

того приводу, що, ці послуги надаються 
у повному обсязі Та ще й невідомо, чи 
варті ті послуги того, що ми сплачуємо 
за їх виконання. Чому?  Бо своїми очима 
бачу  результати цих робіт: гори сміття 
на території та в під’їздах,  а ще — брудні 
ліфти.   

І тут  варто згадати про ще одного 
монополіста. Це ТОВ «Екоспецтранс». 
Підприємство надає послуги з виве-
зення та утилізації побутових відходів. 
В обов’язок цього підприємства також 
входить обслуговування контейнер-
них майданчиків, які розташовані  на 
території мікрорайону, на що хотів би 
звернути особливу увагу. Контейнерні 
майданчики з вивезення побутових 
відходів були побудовані тоді, коли бу-
дувався мікрорайон. Та з того часу ці 
майданчики не переобладнувалися. 
В той же час з боку місцевої влади не 

піднімали питання  про їх переобладнан-
ня та реконструкцію.  Тому, ці майданчи-
ки залишалися незмінними у продовж  
десятків  років., поступово  перетворюю-
чись  у смердючки.

Крім того, мені хотілося б  підняти таку 
болючу тему для Кривого Рогу, як пере-
везення пасажирів.  Для багатьох із нас 
не є секретом те, що монополістом  в 
нашому місті  з  перевезення є ТОВ «Се-
вертранс», який повинен надавати якісні 
послуги пасажирам у нашому місті.  Але 
виходить, що це підприємство є посе-
редником між міською владою (вона  
надає право та визначає  маршрути на 
перевезення)  та перевізниками, які  є 
жителями нашого міста. Водії, які без-
посередньо перевозять людей, кажуть, 
що якщо прибрати посередника ТОВ 
«Севертранс», то перевезення у марш-
рутному таксі буде коштувати 3 гривні 

50 копійок, а введення зональності може 
взагалі знизити  плату за проїзд  до 3-х  
гривень.

Наведені  вище приклади наштовху-
ють на цілком логічне запитання: “А чому 
у нашому місті так багато монополістів у 
сфері обслуговування?” 

За моїми припущеннями,  керівництву  
міської влади надходить  частина при-
бутку від доходів цих підприємств  (яка 
саме частина, це запитання до компе-
тентних органів).  А по-іншому як ще 
можна пояснити таку поведінку міської 
влади, яка закриває очі  на абсолют-
но ганебну “абдираловку”  нашого на-
селення підприємствами, які надають 
послуги.

Тоді навіщо нам така влада? І навіщо 
нам потрібні партії, які обслуговують 
монополістів та олігархів. І  навіщо ми 
самі  себе так принижуємо?

                    Андрій НЕМЧЕНКО,
житель мікрорайону “5-й Зарічний

Секрет у тому, що все вибуду-
вано під монопольне право тих, 
хто потрапляє на верхівку влади 
керувати всім. У Європі це не 
так, оскільки, потрапляючи у 
владу, ти отримуєш там зарпла-
ту з бюджету. У нас, потрапляю-
чи у владу, ти отримуєш увесь 
бюджет, усю владу та величезну 
можливість маніпулювати ЗМІ. 
Незалежних ЗМІ одиниці. В 
одному з них ми знаходимось. 
Назвіть, скільки в нас незалеж-
них телеканалів, які реально 

не належать якійсь бізнесовій 
групі? Де зареєстровані 
українські телеканали? Офшо-
ри. Чому не платять податки 
«найкращі» та «найчесніші» тут, 
українським громадянам, нам із 
вами? Питання з питань. Наведу 
приклад з Фінляндії. Helsingin 
Sanomat — найбільша газета, 
така, як «День», впливова у 
країні. Вона зареєстрована у 
Фінляндії. У них прийнято з пер-
ших днів закон про такі медіа, 
що це акціонерні товариства, 

де ліміт пакету акцій в одних 
руках не може перевищувати 
10%. Хоч стріляй. І громадя-
ни є співвласниками Helsingin 
Sanomat
 Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, 

двічі голова СБУ.
    З матеріалу: “Про освіту 

і політику”,  газета “День”, 
число  130  за 2015 рік; 

розміщений за адресою: 
http://www.day.kiev.ua/uk/

article/podrobyci-litnya-
shkola-zhurnalistyky/pro-

osvitu-i-polityku

«Поспішне прийняття змін до Основного Закону
є нехтуванням волею українського народу»

Управління по-європейськи.  Як це?

Чому кошти  “деруть”,  а виконання послуг — під запитанням?
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Архіви сьогодні стали значно доступніші. Тому, якщо у вас коли-небудь 
виникало бажання з’ясувати долю своїх репресованих в радянські часи 
родичів чи односельців, то саме час це зробити. Адже, чинне законодавство 
дає для цього широкі можливості. І з’явилися вони завдяки Закону України 
«Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років», який набрав чинності 21 травня 2015 року. Закон 
відкрив доступ до інформації, яка свого часу перебувала у віданні таких ре-
пресивних органів, як ЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, МВД, КГБ та інших. 
Фактично, нарешті в Україні сталося те, про що говорили впродовж усіх 
років незалежності, але ніяк не наважувалися зробити! Та інформаційний 
вибух не стався – гучних викриттів не відбулося, інформпростір не став над-
то наповнений відомостями про репресії й переслідування. Тому очевидно, 
що закон лише відкрив доступ до архівної інформації, а її дослідження й 
оприлюднення залежить уже від людини. Зважаючи на те, широкий загал 
і досі не обізнаний про надані йому можливості щодо доступу до архівів, 
варто розповісти про це детальніше.

 На сході України триває кри-
вава та виснажлива війна, яку 
нав’язала нам Росія, війна, яка 
коштує тисячі життів патріотів 
України, війна, що триває всу-
переч і Мінським домовлено-
стям. Як її зупинити? Лицеміри 
з колишньої Партії регіонів та 
сучасного «Опозиційного бло-
ку» галасують, що вони, бачте, 
за мир, та не дають рецептів, 
як його досягти. А ми з вами, 
несемо тяжкі страждання, мов-
ляв, тому, що виступаємо проти 
миру. Отже, спробуємо визна-
читися з тим, якою є справжня 
ціна пропонованого миру.

 Правда полягає в тому, що 
ніхто, насправді, не очікував 
цієї, як її називають, гібридної 
війни, бо ми недостатньо знали 
історію своєї країни та історію 
свого північного сусіда, історію, 
яка пов’язана з тим, що всі його 
землі свого часу були прирощені 
загарбницьким шляхом, у 
тому числі, - і в Криму за часів 
російсько-кримської війни. Як 
всім відомо, і цього разу все по-
чалося з Криму, коли очевидна 
слабкість нашої влади та армії, 
підлість та брехня, піднесені в 
квадрат, зробили свою чорну 
справу, і «зелені чоловічки» за-
хопили Крим без збройного 
опору. Але ж Крим – не Дон-
бас, це величезна стратегічна 
військово-морська база, яка 
необхідна мілітаристській Росії, 
це перспективні поклади наф-
ти на морському шельфі, це, 

нарешті, перспективна світова 
оздоровниця. Після захоплення 
Криму постало питання, як до 
нього діставатися суходолом. У 
Росії завжди напоготові привід 
розпочати війну – це такий 
собі захист російськомовного 
населення та «язика». І коли 
прокинулася краща частина 
українського народу і всту-
пила у визвольну боротьбу 
з внутрішнім ворогом, такий 
привід знайшовся. Метою на-
паду було розірвати Україну 
на частини, розбалансувати її 
економіку та державний устрій 
і закрити можливості вступу 
до Європейського Союзу. То 
як же припинити цю війну, як 
звільнити окуповані ворогом 
території?

 Стає очевидним, що, незва-
жаючи на серйозні санкції США 
та Заходу, путінська Росія не зу-
пиниться, Путін не наважиться 
втрачати імідж нового світового 
фюрера і. нехтуючи нормами 
міжнародного права, замах-
нувся перекраяти весь світовий 
устрій та компенсувати значні 
матеріальні та фінансові втрати 
Росії у війні. Маю певність, що 
Путін і в подальшому буде вести 
криваву гру на дестабілізацію 
України на решті її території. 
А що ж Україна? І далі буде 
неспроможна дати адекватну 
військову відсіч і під впливом 
ситої Європи ми й далі буде-
мо задкувати, втрачаючи свої 
території? Схоже, що так, якщо 

взяти до уваги результати го-
лосування у Верховній Раді 
України від 31-го серпня по-
точного року. Тут «Опозиційний 
блок», нарешті, проявив свою 
активність та своє бачення та-
кого миру. І дуже прикро, що 
бачення «Опозиційного блоку» 
і провладних фракцій цілком 
співпали, поклавши початок 
розвалу коаліції, що викликає 
глибоке розчарування. Бо що 
ж то таке особливий статус для 
окремих частин Донецької і 
Луганської областей, як не по-
чаток федералізації України?  
Та й взагалі, чи місце всіляким 
статусам у головному документі 
країни - Конституції? Я цілком 
згоден з оцінкою першого 
Президента України Леоніда 
Кравчука, що це взагалі якась 
утопія: проголошувати якийсь 
там статус на окупованій 
території, за яким Україна 
буде зобов’язана поставляти 
на окуповану територію, тоб-
то, - ворогу, газ, воду, елек-
тричну енергію та фінансові і 
матеріальні ресурси. Не важко 
передбачити, що всі ці ресур-
си підуть в якості компенсації 
втрат до Росії. Путіну не потрібні 
дотаційні території Донецька та 
Луганська, йому потрібно вис-
моктати з України всі соки, як 
у свій час імперія висмоктала 
вугілля з Донбасу та газ із Ше-
белинського родовища. Осо-
бливо цинічним виглядає про-
голошення амністії злочинцям 

«ДНР» та «ЛНР», бо цього разу 
йдеться не про громадянську 
війну, а про агресію Росії, і во-
рог не має права на амністію. 
За словами нашого Президен-
та, якщо ми неспроможні вою-
вати з Росією, нам необхідно 
накопичувати сили, щоб зро-
бити те, що в свій час зробила 
Хорватія. Але чи наважиться 
коли-небудь Президент як Го-
ловнокомандувач віддати наказ 
про наступ для звільнення захо-
плених територій? Адже відразу 
в Росії будуть конфісковані 
його кондитерські фабрики. 
Щоб з’явився у нас президент, 
здатний віддати відповідний 
наказ, необхідно відокремити 
бізнес від політики, скасувавши 
лицемірні, ганебні норми права 
балотуватися на вищі державні 
посади за великі гроші. Тільки 
за цієї умови можуть з’явитися 
відповідний президент та Вер-
ховна Рада, які не матимуть 
конфлікту інтересів.

 Підсумовуючи сказане, 
вважаю, що мир для України, 
який пропонує влада ра-
зом із Путіним, це є здача її 
національних інтересів. Я не 
хочу такого миру! Я не хочу, 
щоб мої діти та онуки повзали 
на колінах перед загарбника-
ми. Кожного разу, виступаючи 
на зборах міського Майдану 
Революції гідності, я повторював 
слова великого революціонера, 
ідеолога кубинської революції 
Хосе Марті, який сказав на-

ступне: «Краще померти стоя-
чи, ніж жити на колінах!». Під 
благовидним приводом вижи-
вання влада ставить Україну на 
коліна. Згоден з першим Пре-
зидентом, що необхідна силь-
на політична воля влади  для 
цілковитої блокади окупованих 
територій та справжнє прове-
дення радикальних реформ у 
силових структурах та судах, 
без чого ніяких покращень 
економічної ситуації та бороть-
би з корупцією не може бути. 
Вкрай необхідне формування 
патріотичного громадянського 
суспільства, оскільки герої на 
фронті і в тилу на тлі пасивності 
мільйонів самі не зможуть по-
долати всі перешкоди. Наше 
громадянське суспільство знач-
но відстає від своїх героїв, вірус 
корисливого існування глибоко 
проник у свідомість багатьох. 
Це показала, зокрема, остання 
хвиля мобілізації, коли моло-
дики призовного віку замість 
того, щоб піти на захист країни, 
віддають перевагу задоволен-
ню своїх забаганок у різних роз-
важальних закладах.

 Такий стан справ вимагає 
радикальних змін у суспільній 
свідомості та поведінці влади. 
Інакше третій Майдан стає не-
минучим!

             Валерій ДЕРКАЧ,
 ветеран праці, 

м. Кривий Ріг

Які ж можливості надає закон 
про доступ до архівів?

Архівна інформація репресивних 
органів комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років є відкритою. 
Кожен має право на доступ до неї. Дія 
Закону України «Про захист персональ-
них даних» не поширюється на відносини 
щодо отримання цієї архівної інформації. 
Відкритою є інформація про штатних або 
позаштатних працівників репресивних 
органів, і доступ до неї не може бути 
обмежений з будь-яких підстав. Тоб-
то мова йде про військовослужбовців, 
робітників та службовців, які перебува-
ли в офіційних трудових або службових 
відносинах із репресивними органами. А 
також - про тих, що перебували на обліку 
в цих органах як агенти, інформатори, 
резиденти, утримувачі або власники 
конспіративних квартир, явочних адрес 
тощо. Фактично це означає, що кожен 
може ознайомлюватися з інформацією 
не лише про своїх родичів, а й про інших 
репресованих людей, а також - про тих, 
хто здійснював ці репресії. Це дуже 
важливо, коли ви досліджуєте історію 
якогось населеного пункту й необхідно 
дослідити не одну, а низку архівних 
справ стосовно різних осіб, та встанови-
ти безпосередніх виконавців репресій. 
Для порівняння – раніше можна було 
досліджувати лише ті документи, що 
містили інформацію про родичів, та й 
то за умови підтвердження родинних 
зв’язків.

Хоча деякі обмеження щодо доступу 
до архівної інформації закон все-таки 
передбачає. Зокрема, особи, які є жерт-
вами репресивних органів, а також чле-
ни сім’ї та родичі жертви репресивних 
органів мають право на обмеження до-
ступу до інформації про себе на строк не 
більш, як 25 років. При цьому жертва ре-
пресивних органів, встановлюючи обме-
ження, має зазначити, на яку інформацію 

в с т а н о в л ю є т ь с я 
обмеження (вид 
і н ф о р м а ц і ї , 
сторінки, абзаци 
тощо). Члени ж сім’ї 
та родичі жертви 
мають право обме-
жити доступ лише 
щодо свого расово-
го (етнічного) поход-
ження, політичних або 
світоглядних поглядів, 
віросповідання, а та-
кож даних, що стосуються здоров’я та 
статевого життя. Слід наголосити, що 
встановити ці обмеження можна лише 
протягом одного року з дня набрання 
чинності законом, тобто до 21.05.2016. 
Тому, якщо хтось виявить таке бажан-
ня, то має вкластися у цей термін. У 
протилежному випадку інформація не 
підлягатиме обмеженню.

Ще один важливий момент – обме-
женню підлягає доступ лише до певної 
інформації, а не всього документа. Тоб-
то, якщо вам відмовляють у наданні 
доступу до архівного документу, моти-
вуючи це наявністю в ньому «обмеженої 
інформації», то такі дії є незаконними. 
Для ознайомлення цей документ вам 
повинні надати, але закривши в ньому 
«інформацію з обмеженим доступом» 
(хай самі вирішують як це зробити), або 
надати копію документу, в якому така 
інформація буде замальована (зарету-
шована, заклеєна тощо).

Куди і як звертатися 
для пошуку інформації про 

репресованих осіб?
Найперше, що ви маєте зробити, це 

визначити коло осіб, інформацію про 
яких ви збираєтеся шукати. Якщо у вашій 
родині була репресована одна особа, 
то, визначатися тут, звісно, нема з чим. 
Якщо ж було репресовано декілька лю-
дей, вирішуйте – долю усіх ви бажаєте 

досліджувати чи лише окремих з них? 
Майте на увазі, що в архівах може бути 
в наявності інформація про тих осіб, які 
були затримані репресивними органами. 
Стосовно цих осіб заводили відповідну 
справу (слідчо-кримінальну, справу на 
виселення тощо), яку ймовірно й досі 
зберігають полиці архіву.

Якщо ж ви бажаєте дослідити долю 
людини, яка не потрапила до рук ре-
пресивних органів, але брала участь у 
визвольному русі, то шансів тут менше. 
Інформацію про таку особу слід шука-
ти в архівних справах, заведених на її 
родичів. Як правило, під час допитів 
слідчі з’ясовували, де проживають рідні 
затриманого, чим займаються, де пере-
бувають на даний час тощо. І саме ця 

інформація може бути 
відображена в про-
токолах допитів або в 
інших матеріалах спра-
ви (довідках, виписках 
та інших). Крім того, 
інформацію про таку 
людину можна пошу-
кати в архівних спра-
вах, заведених на її 
соратників за участю 

у визвольному русі. Якщо ж 
ви шукаєте інформацію про особу, вбиту 
під час чекістсько-військової операції 
(дата, місце та обставини загибелі), то 
вона може міститися в інформаційних 
повідомленнях (доповідних запи-
сках, спецдонесеннях, звітах) район-
них відділів НКВД-НКГБ-МГБ-МВД до 
відповідних обласних управлінь (якщо 
особу убитого було ідентифіковано).

Визначтеся, як саме ви бажаєте отри-
мати інформацію про репресованих осіб. 
Як правило, можливі два варіанти отри-
мання інформації Перший – ви особисто 
відвідуєте архів та ознайомлюєтеся з 
наявними архівними документами. Дру-
гий – архівна установа надає вам архівну 
довідку, в якій зазначає узагальнені дані 
стосовно репресованої особи (ПІБ; 
рік та місце народження; місце про-
живання; дата і місце арешту; стаття 
Кримінального Кодексу, згідно з якою 
засуджена особа; міра покарання; місце 
і термін відбування покарання; дата 
звільнення; рішення щодо реабілітації 
тощо). Крім того, можливий варіант, 
коли у відповідь на ваше звернення 
архівна установа надсилає копію одно-
го або декількох архівних документів, 
що містять відомості про репресова-
ну особу. Копії цих документів архів 
може надіслати також разом з архівною 
довідкою. Копії документів архівна уста-
нова надсилає заявнику зазвичай у тих 
випадках, коли не має значного обсягу 

інформації стосовно конкретного репре-
сованого, але зберігся окремий доку-
мент або запис в певній документації.
Як ознайомлюватися зі справами

Після того, як ваш пошук завершився 
успішно й ви отримали відповідь про те, 
що в певному архіві зберігається запиту-
вана інформація, можете вирушати туди 
для ознайомлення з нею. Візьміть з со-
бою фотоапарат (фотокамеру). Надання 
доступу до носіїв архівної інформації 
здійснюється на підставі документа, 
що посвідчує особу, а також заповненої 
заяви. Останню писати повторно не 
потрібно, адже, ви вже надсилали її до 
архіву. Забороняється вимагати від осо-
би надання будь-яких інших документів 
(зокрема, про підтвердження родинних 

зв’язків). Щоправда, в залежності від 
архіву вас можуть попросити заповнити 
ще деякі документи (анкету користу-
вача, журнал відвідувань тощо), адже, 
кожна архівна установа має свої правила 
роботи читального залу. Крім того, пе-
ред початком роботи з носіями архівної 
інформації особа інформується про те, 
що вона несе повну відповідальність за 
форму та зміст поширеної нею архівної 
інформації репресивних органів, а та-
кож за всі можливі правові наслідки 
такого поширення. Особа вважається 
поінформованою про відповідальність, 
якщо вона почала роботу з носіями 
архівної інформації. Особа має право 
на вільний безоплатний доступ до носіїв 
архівної інформації в читальному залі 
архівної установи або їх копій з ураху-
ванням обмежень, які встановила жерт-
ва репресивних органів, члени сім’ї та 
родичі жертви репресивних органів, про 
що вже було зазначено вище. І більше 
жодних обмежень! Під час роботи в 
читальному залі можна виготовляти 
копії архівної інформації репресивних 
органів за допомогою технічних засобів. 
Самостійне виготовлення копії є без-
оплатним. Закон забороняє вимагати 
здійснення прямої чи опосередкованої 
оплати для самостійного виготовлення 
особою копії архівної інформації. Отже, 
якщо у вас обмаль часу для роботи в 
читальному залі, зробіть фотокопію 
архівно-кримінальної справи за допомо-
гою власного фотоапарату і досліджуйте 
її вдома на комп’ютері.

                         Іван МЕЛЬНИК,
сайт «Четверта влада»,  

14 вересня 2015 року
   (У скороченому вигляді)

  Матеріал у повному вигляді 
(зі зразками заяв і звер-

нень)  розміщено за  такою 
адресою: http://4vlada.com/

blogs/1182/45151 

Мир для України.  Яка його ціна?

Як шукати інформацію про репресованих осібЯк шукати інформацію про репресованих осіб

РОЗСЕКРЕЧЕНО
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Автор цих рядків довго не міг 
зрозуміти, кого йому нагаду-
ють майже всі пострадянські 
(передусім, російські, але й 
українські – за паспортом, а 
не за духом) олігархи. З усіма 
їхніми «примочками», покли-
каними засвідчити багатство: 
розкішно-незугарними палаца-
ми, яхтами розміром із добря-
чий бойовий корабель, завезе-
ною з Африки й Азії обслугою, 
хамсько-барськими манера-
ми та дорогим і дурнуватим 
водночас одягом… І не лише 
олігархи: Віктор ЯНУКОВИЧ і 
його найближче оточення з 
кола «державних діячів України» 
теж вписувалися в загальну 
картину. А от Михайло ХОДОР-
КОВСЬКИЙ у Росії з неї різко 
вибивався, і саме через це, оче-
видно, був узятий «на кукан» 
ПУТІНИМ – ну, а потім, згідно 
з принципом: «Навіщо окуляри 
вдягнув? Що, надто розумний?» 
– відправлений набувати досвід 
у новітній ГУЛАГ…

Зі самим ПУТІНИМ усе значно 
простіше: перше десятиріччя 
перебування при владі він 
відверто копіював МУССОЛІНІ. 
Той також полюбляв їздити 
верхи, гасати на мотоциклі, 
стояти біля штурвалу бойового 
корабля, пілотувати нові літаки 
та кататися на гірських лижах 
в Альпах. Й оголеним торсом 
дуже постійно хизувався. Тільки 
ж «накачав» його італійський 
диктатор не у спортзалі, а в 
молоді роки, працюючи ка-
менярем на будівництві доріг. 
І авто водив не просто так, а 
насправді випробовуючи нові 
моделі. А от разом зі стерха-
ми не літав, за амфорами не 
пірнав, тигрів не мітив – це 
вже «художня самодіяльність» 
ПУТІНА, який, вочевидь, за-
нудьгував у ролі «альфа-самця» 
– і вирішив перекваліфікуватися 
на гримучу суміш ГІТЛЕРА та 
СТАЛІНА. Тож із ПУТІНИМ усе 

більш-менш зрозуміло, він 
вивірив свій стиль за взірцями 
знаних диктаторів минулого, 
а от пострадянські олігархи та 
претенденти на місця олігархів 
плюс «державна» команда ЯНУ-
КОВИЧА… 

Д о в г о  н е  в д а в а л о с я 
зрозуміти, кого вони мені на-
гадують, аж ось осяяло: так це ж 
більш чи менш точні копії Герма-
на ГЕРИНГА! Ясна річ, - ГЕРИН-
ГА не тих часів, коли майбутній 
«наці № 2» успішно воював як 
льотчик-винищувач (22 зби-
тих ворожих літаки) у Першій 
світовій війні. І не тих, коли 
молодий ветеран-відставник 
потерпав від погано загоєних 
ран і заробляв, чим випаде, 
на прожиття. І не тих, коли на 
чолі штурмовиків ГЕРИНГ мар-
ширував вулицями Берліна чи 
засідав у Рейхстагу як лідер 
найбільшої опозиційної фракції. 
Ні, йдеться про часи, коли на-
цисти здобули і зміцнили свою 
владу, а офіційний спадкоємець 
фюрера одержав потужні 
важелі впливу на економічні 
процеси. У 1936-му ГЕРИНГ 
стає відповідальним за вико-
нання чотирирічного плану, а 
наступного року створює веле-
тенський номінально держав-
ний концерн «Герман Геринг 
верке» («Reichswerke Hermann 
G?ring»), який об’єднав чима-
ло промислових підприємств, 
передусім, конфіскованих у 
євреїв та інших «ворогів рей-
ху». У роки Другої світової війни 
обсяги власності цього концер-
ну багаторазово збільшилися 
внаслідок конфіскації числен-
них фабрик і заводів окупованих 
німецькими військами країн. Але 
ще у середині 1930-х колишній 
злиденний льотчик-ветеран пе-
ретворився на наймогутнішого 
з товстосумів Третього рей-
ху й одержав змогу придбати 
декілька великих маєтків. В 
одному з них, найбільшому, 

що звався Шорфхейде (близь-
ко 40 кілометрів на північний 
схід від Берліна), ГЕРИНГ спо-
рудив розкішний палац, який 
назвав «Карінхалле», на честь 
померлої від туберкульозу своєї 
першої дружини Карін. Там він 
жив, там він зібрав величезну 
колекцію творів мистецтва, 
куди увійшли картини і скуль-
птури, конфісковані в євреїв та 
награбовані в музеях окупова-
них країн.

Але головне не це. Голов-
не – стиль ГЕРИНГА, в якому 
поєднувалася жага до розкошів, 
несмак і відверте хамство. Спо-
чатку – про стиль одягу «наці 
2». Для нього (рейхсмарша-
ла авіації) шили спеціально 
вигадані військові вбрання: 
білий мундир із малиновими ви-
логами, білий мундир із синіми 
вилогами, попелястий мун-
дир і блакитні штани з білими 
лампасами, зелений мундир із 
червоними вилогами, черво-
ний – із зеленими тощо. У хо-
лодну пору року ГЕРИНГ носив 
бузкову парадну шинель із ли-
сячим або бобровим коміром, 
яка знов-таки, була створена 
спеціально для нього. А на до-
дачу до цього всього – високі 
чоботи всіх кольорів, аж до 
оранжевого, жовтого і яскраво-
червоного. І зі шпорами. Ось 
що писав у своїх повоєнних 
спогадах про ГЕРИНГА осо-
бистий архітектор ГІТЛЕРА, а 
з 1942 року – міністр озброєнь 
і військової промисловості 
Альберт ШПЕЄР: «Я вже звик, 
що на його халаті із зеленої 
парчі завжди красується ве-
личезна рубінова брошка. ГЕ-
РИНГ спокійно вислухав наші 
пропозиції і мою розповідь 
і лише іноді виймав з кишені 
неоправлені дорогоцінні камені 
і з задоволенням перебирав їх 
випещеними пальцями…»

«Далеко не одиниці вважають війну Росії про-
ти України несподіванкою», - такий висновок 
я зробив після того, як прочитав у «Свободі» 
від 12 червня  вірші знаменитого українського 
поета Дмитра ПАВЛИЧКА «Пророчі слова», які 
доводять, що поет передбачав подібне, причому 
задовго до початку цієї війни.

Як літератор, фактично не друкований у 
центральній пресі, який має кілька не надрукова-
них поетичних збірок., я теж передбачав таке не 
лише у своїх висловлюваннях, а ще й віршований 
твір про це написав 23 жовтня 2003 року, а 
тому й роблю такий висновок. І додаю до нього 
вірш, коли стався міжнародний конфлікт біля 
Керченської протоки, на самому півдні України. 
Щоправда, у тих рядках ще відчувається якась 
надія  на «братерство», над чим я сьогодні щиро 
сміюся, але передбачення про війну було.

Однак я тоді ще не був редактором єдиної в Кри-
вому Розі  міської україномовної газети «Промінь 
Просвіти». На той час я працював вантажни-
ком на центральному ринку, бо після третього 
протестного голодування в 2001 році на захист 
свободи слова  був звільнений адміністрацією з 
посади редактора радіомовлення  державного 
телерадіооб’єднання «Криворіжжя».

Боже! Скільки тих слів 
                           про братерство народів злетіло
У святі небеса і над світом злиденним кружля!
Скільки тих квіточок у букетиках 
                                                  дружби рясніло!..
То чому ж на кордоні під дамбою стогне земля?

Бо забуто слова, а ті квіти давно вже зів’яли,

Нова мода прийшла: продавати чуже і святе.
Скоро й нас поведуть на мотузці 
                                                  в чужинські підвали,
То вже може хоч там у свідомості 
                                                    щось проросте?..

Про коріння тоді у підвальній сирій холоднечі
Нагадає хіба що хирляве стебельце верби,
Та вже пізно, бо й спогад 
                                            про зиму у баби на печі
Із дитинства далекого нам не розвіє журби.

Бо сьогодні під дамбою стогне земля, 
                                                                   а не потім,
Ми сьогодні – за крок до неволі, війни і пітьми,
І розлучниця-осінь готує вінок в позолоті,
Наче знає причину, чому ворогуємо ми.

А хіба ми не знаєм? - Бо правлять 
                                                        сексоти й бандити,
Україну й Росію зіштовхують тільки вони.
Їм такий ось конфлікт – наче золота 
                                                               дикого злиток:
Розділяй і пануй в передгроззі нової війни!

Тільки стогне земля і не хоче під чобіт лягати,
Хоче вільно родити, щоб квіти були, щоб слова
Із високих небес повернулись до рідної хати,
Де ще пам'ять про мир, про братерство 
                                                              і дружбу жива.

                Сергій ЗІНЧЕНКО, Кривий Ріг,
газета української діаспори в США 

«Свобода»,  
14 серпня 2015 року.

Попри кризу в Сенаті 
Італіі, спричинену спро-
бами Уряду реформу-
вати верхню палату, у 
правлячої коаліції виста-
чило голосів прийняти 
закон про ратифікацію 
Угоди. Проти голосува-
ли Лега норд та 5 зірок, 
утрималась фракція 
SEL. Попереду зали-
шився підпис Прези-
дента Республіки

 «Верхня палата пар-
ламенту Італії схва-
лила ратифікацію угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, 
після позитивного першого 
читання цього законопроек-
ту в Нижній палаті», - написав 
посол.

У Нижній палаті парла-
менту угода була схвалена 
в червні. Італія залишалася 
країною, яка також не почи-
нала процес ратифікації. Тим 
не менш, 11 червня нижня 
палата італійського парла-
менту все-таки ратифікувала 
угоду. Пізніше DT.UA стало 
відомо, що у парламенті Італії 
виникла гаряча дискусія між 
депутатами партії Берлусконі 
(близький друг президен-
та РФ Володимира Путіна 
- ред.) і українськими дипло-

матами. На даний момент 
повністю завершили процес 
ратифікації угоди з Україною 
в 22 з 28 країн: Болгарія, 
Великобританія, Угорщина, 
Данія, Ірландія, Латвія, Литва, 
Люксембург, Мальта, Поль-
ща, Румунія, Словаччина, 
Фінляндія, Хорватія, Швеція, 
Естонія, Іспанія, Німеччина, 
Словенія, Австрія, Франція і 
сама Україна.

Взагалі не починали про-
цес ратифікації в Греції і на 
Кіпрі. Експерти пов'язують це 
з тим, що саме в цих країнах 
поширене одне з найбільших 
російських лобі в Європі.

«Українська газета 
в Італії»,  

10 вересня 2015 року

Якщо нам 
тільки 9 років,
то «Свободі»  —

уже 122!
15 вересня найстаршій у світі із українських газет, часопису   

української діаспори в США «Свобода»,  виповнилося 122 роки.  
З цього приводу ми надіслали в редакцію «Свободи» привітання 
(у віршах і прозі). – Від Криворізького міського правозахисного 
товариства і Криворізького міського об’єднання ВУТ «Просвіта» 
імені  Тараса ШЕВЧЕНКА. У привітанні, зокрема, зазначено:

«Ми вдячні ВАМ за величезну роботу, яку проводите серед 
українців діаспори заради консолідації сил і вдячні за сприяння у 
нашій діяльності на території Кривого Рогу і (сьогодні — частково) 
- Дніпропетровської області. Зичимо ВАМ все нових творчих пере-
мог і неодмінно міцної позиції з метою перемоги над російськими 
агресорами та їхніми найманцями! У ці важкі дні битви за правду 
проти її викривлення ми бажаємо ВАМ незмінних перемог!..

Знов «Свободи» слово з-за кордону
Закликає битися до скону,
Бо трикляті злії вороженьки
Топчуть землю України-неньки.
Всюди розплодились брехосправи
З тилу підгризають міць держави,
А з трибун високих
Плещуть на всі боки
Про свою «любов».

Хай «Свободи» слово западає
У серця від краю і до краю
І єднає в світі українців
Проти зграї збоченців-ординців!
Ваш часопис більше, ніж століття
Пише про коріння лихоліття 
І стоїть затято
Проти зла триклятого
Словом золотим».

Цього разу ми на сторінці розмістили матеріал Цього разу ми на сторінці розмістили матеріал 
філософа і літератора Сергія ГРАБОВСЬКОГО,  філософа і літератора Сергія ГРАБОВСЬКОГО,  
текст привітання газеті «Свобода», якій випов-текст привітання газеті «Свобода», якій випов-
нилося 122 роки, а також – публікацію редак-нилося 122 роки, а також – публікацію редак-
тора нашої газети в «Свободі» і повідомлення з тора нашої газети в «Свободі» і повідомлення з 
«Української газети в Італії» про ратифікацію «Української газети в Італії» про ратифікацію 
угоди України з ЄС.угоди України з ЄС.

Сенат Італіі ратифікував 
Угоду про асоціацію
Україна-ЄС, сьогодні 
вранці 10 вересня ЧОМУ СТОГНЕ ЗЕМЛЯ

Пострадянські олігархи: Пострадянські олігархи: 
парад ГЕРИНГІВпарад ГЕРИНГІВ
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За умови використання наших матері-
алів посилання на газету «Промінь Про-
світи» обов’язкове

Газету друкує офсетним спосо-
бом 
КП«Криворізька друкарня»
Криворізької міської ради
 50050, м. Кривий Ріг, 
пр. Металургів, 28, 
тел. 90-63-35.
Обсяг-1 друкований аркуш.
Наклад-5000 примірників.
Замовлення №  2171.

Календар Криворіжжя Календар Криворіжжя 
на вересеньна вересень

ДЕСЯТИЛІТТЯМИ в Кри-
вому Розі йде боротьба  із 
безпритульністю тварин. Со-
бак виловлюють, вбивають і ви-
возять у безлюдні місцевості, 
але нічого в місті не змінюється. 
Безпритульні собаки були тут і в 
60-ті, і в 70-ті. і в 80-ті й пізніше. 
Уже йде 2015-й рік, а в кожному 
районі міста – велика кількість 
безпритульних собак. Чому в 
цивілізованому світі  такого 
немає? Бо там це вирішено на 
державному рівні.

А в нашій країні цим пере-
йматися не хотіли і не хочуть.  
Тільки постійно створювалась 
видимість такої діяльності, на 
неї виділялися  значні бюджетні 
кошти, які як тоді розкрадалися, 
так розкрадаються і сьогодні. 
Як це відбувається?

Щороку з місцевого бюдже-
ту виділяються гроші на вилов 

безпритульних собак. У Кри-
вому Розі  з 2012-го по 2014-й 
рік   з місцевого бюджету  на ви-
лов безпритульних  собак було 
виділено 1317388 гривень. І вся 
ця сума була нібито  освоєна  
на вилов 12595 безпритульних  
собак. Цим виловом займа-
лось КП «Сансервіс», директо-
ром якого є депутат міськради 
С.СМЄЛИЙ.  Однак безпритуль-
них собак у місці після цього 
не стало менше. Питаєте, де 
докази? Є дві відповіді:

ПЕРША. Спіймані і вивезені 
в безлюдні місця собаки  по-
вертаються.

ДРУГА.  Бюджетні  кош-
ти розкрадають, а зростан-
ня числа безпритульних со-
бак стримують періодичними 
відстрілюваннями, що забо-
роняється законодавством 
України.

 Це й відбувається в нашо-
му місті. І 6 лютого цього року 
я зверталася із заявою на ім'я 
тодішнього голови міського 
управління УВС А. ГРЕЧУХА, в 
якій просила провести перевірку  
щодо фактів порушення зако-
нодавства України посадови-
ми особами КП «Сансервіс» в 
процесі освоєння бюджетних 
коштів.  Таку ж заяву я написала 
й прокурору м. Кривого Рогу 
Ю. НОВІКОВУ. Перевірка в УВС 
проводилася  у відділі  бороть-
би з економічними злочинами 
оперуповноваженим В. ДЕМИ-
ДЕНКОМ. У відповіді з УВС від 
13.03.2015 року за №7-44  було 
сказано, що в місті порушень 
законодавства не виявлено.  Ту 
відповідь підписав  начальник 
УВС міста Кривого Рогу А. ГРЕ-
ЧУХ. А 05.03.2015 року прокура-
тура міста відкрила кримінальну 
справу № 42015040230000030 
за статтею 367 ч. 2 стосовно 
посадових осіб  УБЖП по факту 
нецільового використання бюд-
жетних коштів, які були виділені 
на відлов безпритульних собак. 
Тому у мене виникає запитання 
до начальника УВС міста: «Яку 
оцінку ви даєте роботі  оперу-
повноваженого УВС В. ДЕМИ-
ДЕНКУ, який або не вміє, або 
просто не хоче працювати?»

І непрофесійність капітана 
міліції В. ДЕМИДЕНКА під-
твердила прокуратура міста.  
Розслідування кримінальної 
справи доручено слідчому УВС 
Л.ГОЛОВІНІЙ. І знову – та ж 
історія. Минуло вже з півроку, 
але нікого  з посадових осіб 
УБЖП  до цього часу не до-
питали. Чому так? Адже про-

куратою міста встановлено, 
що безпритульних собак  по-
збавляли змоги рухатися за 
допомогою медпрепарата  під 
назвою “Ультракаїн”, який  не 
має жодного відношення  до та-
кого впливу на тварин і взагалі 
до ветеринарії.  І чому до цьо-
го часу слідчий Л.ГОЛОВІНА 
не дала вказівку  щодо про-
ведення судової експертизи, 
аби отримати відповіді на такі 
запитання, по-перше, -  щодо 
правомірності  використання 
названого медпрепарату   для 
досягнення поставленої мети, 
а по-друге, - щодо проведення 
ревізії  фінансової діяльності КП 
«Сансервіс»  з нецільового ви-
користання бюджетних коштів? 
Чому до цього часу не допитали 
ветлікаря, який призначав ви-
користання того медпрепара-
ту? Чому у відповіді від УВС не 

зазначено посаду й прізвище 
ветлікаря?

Нема відповіді й на інші за-
питання. Ось вони.

З якою метою призначається 
ультракаїн? Хто і як його спису-
вав? Хто і яким чином контролю-
вав роботу відловників тварин А 
КАПАЙГОРИ І В. ВІТРЯКА? Хто і 
яким чином контролював робо-
ту  фельдшера А.ДУШКО, котра 
має нести відповідальність за 
використання медпрепаратів?  
На всі ці запитання слідчий 
відділ УВС відповіді не дав.

Крім того, угода на вилов 
безпритульних  собак  між 
УБЖП в особі його начальника 
О.КАТРИЧЕНКА  і директором 
КП «Сансервіс» С.СМЄЛИМ 
передбачає проведення робіт 
лише з вилову собак. А що потім 
повинні ті, що собак вилови-
ли, з ними робити ( з 2012-го 
по 2014-й «Сансервіс» виови-
вив 12595 собак)? Адже такого 
пункту у згаданій угоді немає. 
Нач. УБЖП О. КАТРИЧЕНКО 
у відповідях пояснює, що ви-
ловлених собак відвозять у 
безлюдні місця. Але у жодній 
з відповідей не зазначені (не 
названі конкретно) ті місця, де 
бігають ті виловлені більше 12-
ти з половиною тисяч собак. Та 
й взагалі, як на мене, і в нашій 
країні, і за околицями нашого 
міста  безлюдних місць просто 
немає. А є території сільрад, 
селищних рад і т.п., які ніколи 
не дадуть своєї згоди на те, щоб 
з Кривого Рогу вивозили туди 
зграї агресивно налаштованих 
собак у величезних кількостях. 
Та й хто коли-небудь бачив у 
якихось безлюдних місцях за 
околицями нашого міста тисячі 
безпритульних  собак?

Тож виходить, що  тих собак 
просто вбивають. І свідками 
таких убивств є вже чимало 
криворіжців. Бо в матеріалах 
кримінальної справи є покази  
свідків, на чиїх очах представ-
ники «Сансервісу»  А. КАПАЙ-
ГОРА і В. ВІТРЯК убивали собак. 
Після пострілу собака робить 
кілка кроків і падає, а потім  
починається епілепсія, сечови-
пускання й із рота йде піна. Під 
впливом нервово-паралітичної 
дії препарату собака в страш-
них муках помирає протягом 
3-5 діб.  А куди ж поділи тру-
пи більш ніж 12-ти тисяч со-
бак? – Їх викидають у водой-
ми, в кар'єри, в лісопосадки, 
на сміттєзвалища… Хіба таке 
можна вивезенням назвати? Це 
труєння за допомогою трупної 

отрути наших водойм, нашої 
землі…Бо спеціальних місць 
для  поховання тварин у нашому  
місті немає.

І цей безбаш триває вже ро-
ками!.. А до відповідальності так 
нікого й не притягують. То звідки 
тут візьмуться якісь прогресивні 
зміни? Звідки? 

Я зі своїми запитаннями не-
одноразово зверталася і до на-
чальника УБЖП О.КАТРИЧЕНКА, 
і до заступника міського голови 
Г. ВЕРБИЦЬКОГО, і до секре-
таря міської ради С. МАЛЯ-
РЕНКА, і до міського голови Ю. 
ВІЛКУЛА. 

Але собак продовжують вби-
вати.

У серпні 2015 року між 
УБЖП  Кривого Рогу в особі 
О.КАТРИЧЕНКА і ПП «Оріон» в 
особі його директора. В. КІМА 
укладено чергову угоду на вилов 

безпритульних собак.  У 2015-
му році з місцевого бюджету  
виділено 480 тисяч гривень  на 
вилов собак і заплановано ви-
ловити їх 3455. А що робити з 
собаками після того вилову? Та-
кого пункту в угоді знову немає. 
А це означає, що собак будуть 
вбивати,  а водоймища і землю 
отруювати. трупною отрутою.  
Тому я вчергове підняла це 
питання. Цього разу, 17 липня 
2015 року, на засіданні постійної 
комісії міськради з питань ко-
мунального господарства. Та 
мене ніхто не захотів слуха-
ти. Голова комісії  А.ЛОГАЧОВ 
разом з начальником  УБЖП 
О.КАТРИЧЕНКОМ демонстра-
тивно вийшли з кабінету, а за 
ними – і всі присутні депутати, 
яких криворіжці  обирали для 
того, аби вони постйно і кон-
кретно  розв’язували пробле-
ми, які виникають, а не просто 
піднімали руки під час голосу-
вання. 

Я звертаюсь уже до но-
вого начальника УВС міста 
Кривого Рогу  з прохан-
ням  взяти під свій контроль 
розслідування кримінальної 
справи №42015040230000030, 
оскільки, як на мене, слідчий 
Л. ГОЛОВІНА пішла шляхом за-
тягування  ходу розслідування,  
бо нікого й досі не звинуваче-
но.  Кого й коли буде приятяг-
нуто до відповідальності за 
нецільове використання бюд-
жетних коштів?

Я звертаюсь до міського 
голови Юрія ВІЛКУЛА  з про-
ханням якомога швидше под-
бати про те, аби виконувалося  
ріішення 21-ї сесії міської ради, 
а тому – винести його на розши-
рене засідання сесії міськради 
та  інформую про те, що комісія 
міськради з питань комуналь-
ного господарства  від контро-
лю за виконанням  вищезгада-
ного питання самоусунулась 
і ніяких заходів не вживає. А 
ще я інформую міського голо-
ву міста Кривого Рогу про те, 
що в діях начальника УБЖП 
О.КАТРИЧЕНКА, директора КП 
«Сансервіс»  С.СМЄЛОГО  і 
директора ПП “Оріон” В. КІМА 
містяться  ознаки порушення 
ними законодавства України.

          Галина ТКАЧЕНКО, 
завідуюча організаційним 

відділом  громадської 
організації “Криворізьке 

міське товариства порятун-
ку тварин та навколишнього 

середовища”

Продовжуємо публікувати інформацію з довідника 
«Криворіжжя: календар пам'ятних дат і подій на 2015 
рік» (упорядник  Ірина СТЕБЛИНА). 

1 – 1940 р. – розпочато монтаж Криворізького блюмінгу, 
який планувалося  пустити в дію в червні 1941 року.

1 – 1955 р. – в селищі  «Довгинцеве» відкрилася СШ №48 
на 800 учнів.

1 - 1955 р. – відкрито нову СШ №69, розраховану на 980 
учнів.

1 – 1970 р. – завершено будівництво унікальної, 
найпотужнішої в світі шахти  «Артем-2», розрахованої на ви-
добуток 12 мільйонів тонн залізної руди щороку.

3 – 1940 р. – на заводі «Комуніст» відкрито спеціальний цех 
з виготовлення  зйомних бурових колонок  для шахт Кривбасу 
(до цього  вони виготовлялися в місті Харкові).

3 – 1940 р. – за рішенням обласного відділу народної освіти  
в Кривому Розі на базі колишньої СШ №1 відкрито школу для 
навчання глухонімих дітей.

4 – 1940 р. – видано на-гора перший вагон  бурого вугілля 
з Веселотернівської шахти.

7 – 1875 р. – відкрито земську початкову  школу в с. 
Шестірня.

9 – 1940 р. – Харківський науково-дослідний інститут 
«Гіпроград»  розпочав складання Генерального плану роз-
витку і забудови міста Кривого Рогу.

14 – 1870 р. – Херсонська повітова управа прийняла 
рішення про обладнання в селі Широкому  «прийомного по-
кою» на шість ліжок. Містечко Кривий Ріг було приписане до 
Широківської лікарні.

14 – 1930 р. – створено Криворізький район, до складу 
якого увійшов колишній Широківський.

18 – 1965 р. -  Державний комітет з газової промисловості 
СРСР  схвалив проект газопроводу Кременчук –Кривий Ріг 
довжиною 152 кілометри. 

25 – 1935 р. – С.П.Корольов, майбутній головний конструк-
тор ракетно-космічних систем,  під час польоту на своєму 
планері за літаком-буксирувальником до Кривого Рогу, зро-
бив посадку на аеродромі в районі селища «Змичка».

26 – 1965 р. – відкрито Палац культури Центрального ГЗК. 
Він має концертний зал на 800 місць, механізовану сцену, 
спортивний і лекційний зали і кімнати  для гуртків.

Вересень 1835 р. – ліквідовано поштовий тракт, відкритий  у 
1775 році, на якому була заснована поштова станція «Кривий 
Ріг». Новий тракт №9 проходив осторонь Кривого Рогу

Вересень 1890 р. – у містечку Кривий Ріг знайдено 10 фігур 
бронзових кельтів 14-12 ст. до н.е., які було передано в музей 
Олександра Поля (м. Катеринослав).

Вересень 1920 р. – розпочато впровадження української 
мови в школах та установах Криворіжжя. 

Вересень 1930 р. – в місті відкрито Криворізький інститут 
профосвіти (згодом – педагогічний).

Як розкрадаються бюджетні кошти,
що виділяються на вилов 

безпритульних собак

Ось як ГЕРИНГ облаштував свою офіційну квартиру в Берліні 
(знову цитата зі спогадів ШПЕЄРА): «Як і завжди, у ГЕРИНГА на 
витрати не зважали. Так, зламали стіни, щоб із численних кімнаток 
першого поверху зробити чотири великі приміщення; найбільше 
з них, його кабінет, мало площу близько 140 квадратних. метрів, 
майже як у ГІТЛЕРА… У холі величезну картину помістили на стелі, 
щоб не загороджувати віконця розташованої за стіною кінобудки. 
Картина здалася мені знайомою. І, дійсно, ГЕРИНГ, як я дізнався, 
без особливих церемоній наказав «своєму» прусському директору 
Музею ім. Кайзера ФРІДРІХА привезти до себе додому славетне 
творіння РУБЕНСА «Діана на оленячому полюванні», що було од-
ним із найчудовіших шедеврів цього музею»…

Що цікаво: радянські вожді у довоєнний час, попри своє безбідне 
життя, не демонстрували свою вищість настільки виклично. 
Скажімо, паркан навколо підмосковних дач СТАЛІНА мав лише три 
метри заввишки (порівняйте висоту, скажімо, парканів Межигір’я 
та донецької резиденції АХМЕТОВА). «Стиль ГЕРИНГА» завезли з 
окупованої Німеччини після 1945 року, й одним із перших тут був 
маршал ЖУКОВ й інші «сталінські полководці». І два десятки яхт, 
власником яких був ГЕРИНГ, перегнали до СРСР, – більшість на 
підмосковні водосховища для забав радянської номенклатури, 
одну – в Ленінград, а дві найбільші (які назвали «Ангара» й «Оріон») 
– до Севастополя. Додам, що «Ангара» (у дівоцтві «Неlа») має 
«лише» 98,5 метра довжини і поступається найбільшій яхті сього-
дення – «Eclipse» Романа АБРАМОВИЧА (162,5 метра)…

Одним  словом, маємо справжній «парад ГЕРИНГІВ» постра-
дянських просторів. З тією ж пихою, зажерливістю і стилем 
поведінки. І немає на них (принаймні, поки що) не те що свого 
Нюрнберзького трибуналу, а й бодай морального осуду з боку тих 
політичних лідерів України, які звуть себе демократами…

                                                          Сергій ГРАБОВСЬКИЙ, 
«Час і Події»… www.chasipodii.net  , 10 вересня 2015 року 
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