ПРОСВІТИ
СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК ПРОМІНЬ
«ОБОРОНА
– ЦЕ ТАМ, ДЕ МИ ДІЄМО»
Е-mail: prosvita_кмо@ukr.net
20 (221)
жовтень
2015 р.

За вас правда, за вас слава і воля святая!
Газета Криворізького міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

НАШІ САЙТИ: www.kmpzt.org.ua і www.pprosvita.at.ua

І ВОРОГА ПЕРЕМОГТИ,
І ПРАВА ЛЮДИНИ ЗАХИСТИТИ
Якщо ми себе усвідомлюємо громадянами України (а не тільки маємо паспорт, де
зазначено таке громадянство), то це означає, що ми самі (а не тільки якесь більш чи
менш високе начальство) відповідаємо за все-все, що відбувається на її території. І насамперед - там, де проживаємо. А тому оборонятися від агресора, який напав на нашу
землю, і давати відсіч тим, які своїми діями сприяють успіху ворога, - справа кожного
з нас. Як і обороняти нашу мову, нашу історію, нашу культуру від знущань над ними.
У цьому спеціальному випуску нашої газети якраз і піде мова про нас як оборонців і
про нас як захисників прав людини, коли їх хтось попирає.

Якщо серед нас живуть такі герої, то
чому тоді правлять «павукоподібні»?
На Покрову Пресвятої Богородиці,, в День
захисника України, який відзначався в нашій
країні вперше, в Кривому Розі, на проспекті
Миру, біля меморіального комплексу полеглим у Другій світовій війні, відбулося урочисте вшанування пам’яті героїв, загиблих у
сьогочасній війні Росії проти України. А також
- вручення нагород бійцям, які пройшли крізь
вогонь цієї підлої війни і залишилися живими.
Знову, як і під час попередніх таких урочистостей, - за активної участі громадської діячки
і волонтерки Ірини ТУРОВСЬКОЇ.
Відкриття церемонії нагородження було доручено моральному авторитету для криворіжців,
народному депутату Верховної Ради України
першого скликання, керівнику Криворізького
міського правозахисного товариства і голові

року він (беззбройним!) захопив ворожий
танк Т-72, що
«заблукав» разом з екіпажем
і виїхав прямо
на наш опірний
пункт; захоплений ним танк
так і залишився на наших
позиціях…
Михайло
ЄЛИСЄЄВ під
час проведення розвідки

Ми не плачемо і не регочемо,
Ми світанки наповнити хочемо
Тільки сонечком, тільки росистою
Під тим сонечком стежкою чистою
У той край, що панує над мріями,
Що в очах поселився під віями
І чекає на тих, що згубилися,
І десь на манівцях опинилися.
Ми удвох, наче тіні, проходимо
Поміж горами і поміж водами...
Іван БІЛОХРЕСТ,
7 жовтня 2015 року

Діти з Кривого Рогу
врятували життя
бійцю АТО
місцевості в районі
залізничного мосту в
грудні 2014 року, коли
зіштовхнувся з ворогами, особисто знищив
усю обслугу АГС…
В о л о д и м и р
АЛЬОШКІН очолив
розвідувальну групу;
під шквальним вогнем
супротивника завдяки
рішучим діям Володимира було виведено
з-під обстрілу 32 бійця
батальйону Нацгвардії
імені генерала КУЛЬЧИЦЬКОГО, у тому
числі – 15 поранених…

Криворізького міського об’єднання ВУТ
«Просвіта» імені Тараса ШЕВЧЕНКА
Миколі КОРОБКУ. Він, двоє дітей якого пішли добровольцями на цю війну, у
своєму слові підкреслив, що криворіжці
воюють не тільки за своє рідне місто, не
тільки за мир на сході, а за всю нашу незалежну Україну.
А потім, керуючись рішенням Ради
громадських організацій України, було
вручено нагороди: відзнаки «Гідність
та честь» і «За службу державі», медалі
«За оборону рідної держави» і ордени «За вірність присязі» та «Єдність і
воля». За посмертно нагороджених
бійців нагороди отримали їхні рідні і
близькі: за Геннадія ДОЩЕНКА, Олега БУЛАТОВА,
Андрія ЦВІТНЕНКА, Антона САМОХІНА та інших
героїв, які пішли у вічність… Твердо і впевнено
піднімалися сходами для отримання нагород
наші живі українські герої: Денис ГОЛОВЧЕНКО, Володимир МАЛКА, Олександр НАУМЕНКО,
Павло ВОРОНІЧ, Володимир ХАРАТІН, Микола
РЕЙВАХ і ще, і ще… А тим часом на всю округу
через гучний мікрофон неслися до людей слова
про їхні подвиги та про подвиги їхніх бойових
побратимів…
«…Микола РЕЙВАХ, солдат. У лютому 2015

Ми проходимо…
Там тіла, там і долі розірвані.
Там будинки і вулиці з вирвами,
А у нас хтось регоче, хтось нудиться.
Хтось шукає пригод серед вулиці.
Ми удвох, наче тіні, проходимо,
Поміж іншими, поміж заводами,
Поміж війнами, поміж країнами
Поміж кулями і поміж мінами
Поміж горами і поміж водами
Ми удвох, наче тіні, проходимо.

Андрій ЛИСИЧКО, розвідник, який пройшов
Старобешеве, Амвросієвку, Іловайськ и Дебальцеве…
Вадим ЗАЇКА, молодший сержант, кулеметник,
який пройшов Іловайськ, Дебальцеве, Дзержинськ. Він під обстрілом, уже поранений, врятував свого бойового побратима з перебитими
ногами, ставши у повний зріст на відкритому для
ворога просторі на виду у російських солдат…
Це ж справжні герої! А їх у списку нагородже(Закінчення на 3 стор.)

Великий героїзм зароджується з маленьких вчинків. Учні
Криворізької школи №36 - яскравий тому приклад. Діана та Артем МИХАЙЛЕЦІ - брат із сестрою. Обоє з дитинства займаються карате-до, мають успіхи. Цьогоріч мала здійснитися їхня
найзаповітніша мрія - поїздка на чемпіонат України. Гроші на це
малі дбайливо відкладали більше року. Але як тільки дізналися
про пораненого бійця, не пожалкували заощаджень. Усе віддали
на порятунок героя.
Діані - 14 років, її брату - 9. Карате-до вони займаються близько трьох з половиною років. Дівчинка - уже двократна чемпіонка
України, хлопець теж має успіхи. Історію про пораненого солдата
діти дізналися від батька. Боєць із позивним «Лісник» служив у
АТО, отримав поранення обох колін. Одна куля пройшла на виліт,
інша - застрягла. Потрібна була термінова операція, грошей не
вистачало. Тоді маленькі МИХАЙЛЕЦІ прийняли рішення: усі свої
заощадження віддадуть захиснику.
Діти відмовилися від своєї мрії - потрапити на чемпіонат України.
Тривалий час вони обмежували себе у розвагах та смаколиках,
відкладаючи кожну копійчину. Проте ні про що не жалкують. «Це
моя країна, я тут народилась, живу і буду жити. Хочеться щось

внести або зробити, щоб був мир на моїй Батьківщині. Я не жалкую, що ми з братом віддали гроші. У нас ще будуть чемпіонати в
майбутньому», - сказала Діана МИХАЙЛЕЦЬ. Дівчинка розповіла,
що «Ліснику» вже набагато краще. Він одужує та обіцяє відвідати
своїх юних рятівників. Зараз чоловік знаходиться в одній з лікарень
столиці.
Школа, у якій виховуються брат із сестрою, також активно
допомагає учасникам АТО та переселенцям. Діти, вчителі та батьки
збирають теплі речі, взуття, засоби гігієни, книжки та іграшки.
Василина НАУМЕНКО,
сайт «Дніпроград», 15 жовтня 2015 року
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1. КОЛИ КИНУЛИ В БІЙ
«Призваний я був минулого року в
першу хвилю, пішов добровольцем, потрапив у 20-й батальйон територіальної
оборони. Сформували батальйон на
території колишньої залізничної частини,
а потім нашу першу роту літаком в ніч на
8 травня відправили з Дніпропетровська
на оборону Маріуполя, коли там починалися всі ці сепаратичні рухи, коли
були спроби захоплення виконкому,
приміщення УВС… У нас на той момент
не було бронежилетів, а рації – ще 70-х
років минулого століття з батарейками,
що вже сіли. А тому рації не працювали. Були там, не знаючи місцевості,

ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ
«по-мирному», то наш боєць виліз туди
й прикріпив там прапор України. А крім
нас на цьому блокпості було ще десять
прикордонників, які здійснювали вдень
прикордонний контроль, а ми їх прикривали. І от 11 січня (вже цього року)
прикордонники отримали наказ знятися і їхати звідси, що вони й зробили.
Нас залишилося трохи більше двадцяти чоловік і двадцять другого січня
ми зіштовхнулися з тим, що після 9.30
почався черговий обстріл з мінометів
і на нас пішло три танки, один БТР і
ще – зенітна установка на базі КрАЗа.
Зима, мерзла земля, сховатися як належить ніде, ніяких бліндажів чи серйозних

го, а 21 лютого був великий обмін між
Україною і їхніми, з «ДНР» та «ЛНР».
До камери зайшли й сказали, що двох
вони можуть одразу забрати, але вийшло так, що прізвищ з числа наших, що
сиділи в камері, у тому списку взагалі
не було. Як так вийшло, не знаю, хоч про
нас уже було відомо. Та двох хлопців
вони взяли із собою на всякий випадок, і
вже потім ті хлопці мені розповідали, що
зачитали весь список, а їхніх прізвищ
там не виявилось... І вони вже думали,
що їх не обміняють, а десь на зворотньому шляху пристрелять у кущах, та і
все. Але все вийшло добре (хоч і важко
було), і їх серед близько 140-ка інших

НА ВІЙНІ, В ПОЛОНІ І ТЕПЕР, ВДОМА…
без карт, без ніякої розвідки. У них, я
вважаю, були найманці (у тому числі,
- представники чеченської діаспори).
9 травня 2014 року під час оборони
приміщення управління міліції міста
Маріуполя загинули двоє наших бійців:
заступник командира батальйону
і один з кулеметників, рядовий. І всі
хлопці зрозуміли, що це – не казка і
що ми справді потрапили на війну. А
наприкінці травня того ж року весь
батальйон розмістили на кордоні між
Дніпропетровською і Донецькою областями. І ми там стояли чітко на межі цих
двох областей і організували блокпости.
Як правило, лінія оборони становила від
40-ка до 80-ти кілометрів, і вздовж неї
розкидали 400 чоловік.
Були різні моменти… У Краматорську
тоді проходили вибори і силами нашого
батальйону там забезпечувався на них
правопорядок. Хоч і траплялися різного
роду провокації. Були затримані мер
міста, керівні міліціонери - з причини
прояву ними сепаратистських настроїв,
здавали їх в СБУ. Та було й таке, що тих,
кого ловили й здавали в СБУ, відпускали
їх, і вони потім проїздили повз блокпости
з помахами рук у наш бік.

2.ОТОЧЕННЯ І ПОЛОН
А в перших числах серпня минулого
року наш батальйон отримав наказ висунутись на оборону й для зачистки від
сепаратистів, бойовиків і найманців таких
міст, як Мар’їнка і Красногорівка. Це на
під’їзді до Донецька, на відстані від нього
десь у півтора-два кілометри. Були там
бої, перестрілки, нам вдалося визволити
їх від сепаратистів, і там разом з нами
були і воїни з інших бригад, зокрема,
- штурмовий механізований підрозділ
із 17-ї танкової бригади (дві БМП і два
танка). – Це справді суттєва підтримка,
бо в нашому батальйоні на той момент
із техніки знаходилась всього лиш одна
БРДМ, на якій із озброєння стояв тільки
один кулемет. Коли ми зайняли ті два
містечка, то з боку Донецька постійно
були обстріли в наш бік (з мінометів,
«градів» і САУ). І ми там тримали оборону
до кінця жовтня. А 30 жовтня нас зняли й
відправили на ротацію, замінивши 28-ю
бригадою (це одеська бригада). Коли
ми приїхали на ротацію, нас приєднали
до 93-ї механізованої бригади, - і ми вже
стали не «теробороною», а 20-м окремим
мотопіхотним батальйоном. Розселили
на полігоні, в наметах, бо місць у казармах не було, і ми там провели півтора
місяця. До того часу в батальйоні вже
було до сімдесяти поранених і четверо
вбитих.
А після цього наприкінці грудня ми
знову вийшли на підступи до Донецька,
щоб змінити інші батальйони для того,
аби їх відвести в тил з метою перепочинку. Я в складі другої роти в якості командира відділення гранатометників потрапив у селище Красний Партизан. Там
стояв блокпост, який був найбільш наближений до сепаратистів, бо ми стояли на перетині траси Горловка-Донецьк,
і до траси була наша територія, а за нею
– територія так званої «ДНР». Першого ж
дня після прибуття вони нас обстріляли,
а потім виходили на переговори, й наш
командир взводу з ними спілкувався.
Вони спочатку пропонували мирні умови (аби не «кошмарити» місцеве населення, «давайте все «по-тихому» і
т.п.), бо тоді почалися рухи, аби поновити «мінські угоди». А у них поряд з
перехрестям була висока водонапорна
башта з двома прапорами: російським
і їхнім місцевим, «ДНР-ським». То якщо

Це розповідь про війну й полон, яку я почула від українського
воїна Олега КЛИМЕНКА, нині –
керівника громадської організації
«Союз ветеранів АТО Блокпост».
Він розповів не тільки про те, що
з ним сталося там. на фронті, а ще
- про те, як учасники цієї битви
з ворогом намагаються подбати
про захист своїх прав уже вдома,
на мирній землі. Але про те – в
кінці розповіді, а спочатку – про
фронт, де стріляють, калічать і
вбивають.
окопів…І у нас проти їхньої зброї – одна
БМП ще 1971-го року випуску і управляв
нею молодий хлопець Сергій (позивний
– «Рекс»), він був наймолодшим серед
нас, тільки-но відслужив строкову службу й знову пішов у першу хвилю призову.
І от він протягом трьох годин стримував
ті танки, рухаючись селищем. І вони
вистріляли весь свій боєкомплект (хоча
БМП проти танка – це прсто ніщо, бо
там 7-міліметрова броня, яку можна
пробити дуже легко). І ми під час цього бою втратили чотирьох бійців, а я і
ще дев’ять чоловік потрапили в полон,
бо перед цим взяли нас в дуже щільне
кільце, і живої сили у них було десь
більше роти. Та частині з наших все ж
вдалося відійти.
Відвезли нас до Донецька, де серед інших стояв батальйон «Восток»,
так званий іхній «особливий відділ» нас
допитував. А утримували там, де була
територія однієї з частин Нацгвардії (на
третьому поверсі у колишній кімнаті для
зберігання зброї, яку переобладнали під
камеру для ув’язнення). Там. на підлозі,
на старих розірваних матрасах, ми й
спали, і нікуди нас не випускали. Один із
нас ходив щодня за їдою в їхню спільну
їдальню ( а з ним завжди ходив охоронець, який попереджав, щоб наш не називав себе військовослужбовцем України,
бо там харчуються їхні різні підрозділи,
крутяться там зі зброєю й від них можна
було чекати чого завгодно…)
Нас там допитували, так. Але – не особливо, бо ми – піхота, а не розвідка чи
артилерія. Звичайно ж, морально було
важко… Хоч ми й підтримували одне
одного, як тільки могли…

3. ЗАВДЯКИ ТЕЛЕФОНУ…
Слава Богу, у мене не знайшли мій
телефон, і всі 43 дні, які я був у полоні,
він залишався зі мною, і батарея витримала. Щоправда, я його вимикав, і вмикав лише вранці і ввечорі. Це «Нокія».
Хлопці мені поповнювали рахунок… Дякуючи цьому телефону, відбувся перший
обмін. Один з їхніх командирів якось
зайшов до камери й сказав, що в 25-й
бригаді є десять полонених «востоковцев» і що нібито вони зіздзвонювалися
з комбригом, але він буцімто не хоче
міняти, бо боїться провокацій. А в той
період до мене вже надійшла інформація
про те, що нами займається колишній
військовослужбовець з «Офіцерського
корпусу» Рубан. І я потім відправив
«есемеску», що там є десять полонених і тут є… І буквально 5 лютого, приблизно о четвертій годині вечора, знову
зайшли і сказано було, що в першу чергу
забирають поранених. І наших десятеро поранених вони вивезли для обміну
на їхніх полонених «востоковцев»… Ще
одного хлопця у нас забрали 7 люто-

все-таки обміняли. Ну, а потім вийшло
так, що 7 березня нас (без обміну) забрав наш комбриг з 93-ї бригади. Я не
знаю, як він домовився з «Востоком»,
але він забрав нас чотирьох, що залишалися там у камері. Нас вивезли потім
на трасу, з Донецька ми виїхали десь на
півтора кілометра. Віддавав нас «ДНРовець», заступник командира «Востока»,
а приймав – безпосередньо командир
бригади на той час Олег МІКАЦ. Він
посадив нас на машини й довіз до блокпосту. Потім ми приїхали в наш штаб і
там вже обнімалися, плакали й раділи…
Далі відправили в нашу частину й дали
десять діб відпустки… Побув я вдома
дев’ять днів, а на десятий не витримав
і поїхав назад, у свою частину, взяв автомат і у свою другу роту повернувся,
в семи кілометрах від Красного Партизана. І там уже дочекався демобілізації,
яка сталася на початку квітня.

4. ПОДБАТИ ПРО ЗАХИСТ
НА МИРНІЙ ЗЕМЛІ
Ми, воїни АТО вирішили створити і зареєструвати нашу громадську організацію «Союз ветеранів АТО
Блокпост» з тієї причини, що різні органи влади не виявляють особливої
ініціативи, аби допомогти АТОшникам,
щоб ми реалізували свої права. Тому
ми й вирішили все робити самостійно.
А інакше кожен із нас, поодинці, буде
бігати кабінетами, стукати. Це буде
довго, нудно й малоефективно. Маючи
статус юридичної особи, ми являємо
собою певну силу. Тим більше, що, в
основному, всі ми – колишні воїни АТО,
а один чи два всього – волонтери. На
сьогодні нас більше 120-ти чоловік з
організації. В основному, майже всі –
з Кривого Рогу, та є і з Криворізького
району. В кінці червня цього року ми вже
отримали документи, діємо в районі зупинки Філатова, що на Артемі, за адресою: вулиця Льотчиків, будинок 2. І ті,
що звільнилися після боїв у зоні АТО,
їхні родичі чи родичі тих, що на сьогодні
ще служать, можуть звертатися до нас
зі своїми проблемами.
Щодо безпосередньої допомоги, яку
ми можемо надати, то це - юридична
підтримка, а також є можливість, і ми
відправляємо хлопців у Рівне. Там на
базі шпиталю діє реабілітаційний центр,
де працюють лікарі різного профілю:
хірурги, психіатри, кардіологи… Там
велика паркова зона, чудова природа,
він не в самому місті, а на його околиці..
Перебування там – це як мінімум, чотирнадцять днів, а максимально – в
залежності від стану здоров’я того чи
іншого бійця. І, що дуже важливо, після
проходження курсу лікування, лікарі про
бійців не забувають, а з часом телефонують і рекомендують пройти повторно
курс лікування.
До того ж, на сьогодні вже створена асоціація таких організацій, як
наша. До неї входять ще 5 організацій
Дніпропетровської області, а ще одна – з
Києва. Сам же центр – у Дніпропетровську.
Ми створили робочу групу, підписавши
протокол, про зустрічі з адміністрацією
області: з головою облдержадміністрації
і його заступником. Раз чи двічі на місяць
ми збираємось, озвучуємо свої проблеми, які виникають, і вони нам сприяють у їх
розв’язанні. Я вхожу до складу правління
асоціації і маю право представляти Кривий Ріг на обласному рівні».
Підготувала і переклала
з російської Олена МАКОВІЙ.
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Як помилка у
прізвищі померлого військовослужбовця
ледь не позбавила
пільг його родину
Родичці
померлого,
військовослужбовця у минулому,
відмовляли в компенсації витрат
на церемонію поховання через
помилку в паспорті покійного.
З такою дивною ситуацією
зіштовхнулась пані Олена, мешканка міста Рівного.
Згідно з вимогами українського
законодавства, питання виплати допомоги на поховання
військовослужбовців-пенсіонерів
регулюється Законом України
“Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб”. Зокрема, згідно
абзацу 4 статті 61 даного Закону,
“...в разі смерті пенсіонера членам
його сім’ї або особі, яка здійснила
його поховання, виплачується
для цього допомога в розмірі
тримісячної пенсії, але не менше
п’ятикратного розміру мінімальної
заробітної плати”. Проте отримати
ці кошти пані Олена (ім’я змінено —
ред.) не змогла, бо прізвище, вписане у свідоцтво про смерть її родича, та прізвище, зазначене у його
пенсійній справі — були різними.
Цю помилку довгі роки ніхто не
помічав, аж поки не дійшло діло
до Управління Пенсійного Фонду
України, де виявили неспівпадіння
прізвищ, тому відмовили жінці
у компенсації. Досить швидко
з’ясувалось, де саме трапилась помилка. Наприкінці 90-х років пану
Котенку (прізвище змінено — ред.)
було видано паспорт громадянина
України. При видачі цього паспорта
працівниками УМВС України було
допущено помилку у написанні
прізвища – одну літеру “О” було
помилково замінено на літеру “А”.
Замість правильного “Котенко” записали “Катенко”. Помилку відразу
не помітили, що потягло за собою
невірне зазначення прізвища у
свідоцтві про смерть пана Котенка. А пенсійна справа була сформована за попереднім паспортом
і, відповідно – в ній було зазначене правильне прізвище. Через
розбіжність в одній літері у прізвищі
покійного Управління Пенсійного
Фонду України Рівного на прохання пані Олени відшкодувати їй
фактичні витрати на організацію та
проведення поховання померлого
родича надало відмову.
Щоб повернути кошти,
витрачені на поховання, пані Олена звернулась за консультацією
до громадської приймальні
Української Гельсінської спілки
з прав людини у Рівному. Юристи приймальні, провівши аналіз
судової практики та норм чинного
законодавства, склали заяву до
суду про встановлення факту, що
має юридичне значення. Важливо було встановити, що особа, на
ім’я якої заведена пенсійна справа,
і особа, котрій належав за життя
паспорт громадянина України, виданий з опискою, є однією особою.
За словами юристів приймальні,
встановити особу є можливим за
умови наявності інших документів,
виданих до моменту отримання
паспорта громадянина України з
опискою. Такими документами у
даному випадку стали атестат про
освіту, свідоцтво про народження
дочки, трудові книжки, заведені за
різними місцями роботи. Приємно,
що власні інтереси пані Олена
представляла в суді самостійно і
змогла довести справу до кінця.
Завдяки своїй наполегливості,
цілеспрямованості та професійній
допомозі юристів Рівненської
громадської приймальні Української
Гельсінської спілки з прав людини
пані Олена змогла добитися позитивного вирішення справи, а
відповідно і відшкодування коштів,
які було витрачено на поховання її
близького родича.
Тетяна ГОНЧАРУК, сайт
УГСПЛ, 26 жовтня 2015 року
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Авторитетна думка

Справи наші виборчі, телячі

Семен ГЛУЗМАН: «Ми слабкі, дуже слабка
країна, тому не можемо відмовлятися від
парасолі, яку дали західні країни»

На чолі виборчого списку
перелицьованих
«регіоналів» — позапартійний
самовисуванець

«…Нашим лідерам ми не
довіряємо. У нас є причини
не довіряти. Але якщо прийде людина, за якою немає
сьогоднішніх бізнес-інтересів,
про яку відомо, що вона є порядна і цілеспрямована людина, яка думає про свою країну,
то ми зможемо піти на певні
поступки, припустимо, щодо
обмеження наших людських
прав.
– Хоча один із колишніх
лідерів України Леонід КУЧМА казав, що «Україна – не
Росія».
– Я ж не кажу про сильного
лідера. Тут же ж мова йде про
інше. Про сильне наслідування
закону. КУЧМА так само винен
у тому, що зараз відбувається,
може, більше винен, ніж перший
президент. Той майже нічого не
встиг. Тому, наприклад, мене
дратує, я не приховую цього,
коли КУЧМА веде переговори у
Мінську. Так не має бути, тому
що він взагалі нас вперше поставив на межі громадянської
війни.
– Пане ГЛУЗМАН, Радянський Союз…Ви зазнали
репресій у ті часи. Потім - початок перебудови, вже скоро
25 років, чверть століття. Що
ж, має рацію та більшість, напевне, російських політиків,
оглядачів, які стверджують,
що Україна є державою, яка
нібито так і не відбулася? Це
правда чи це спаплюження?
– Я думаю, що це, звісно, неправда. Ми відбулися. Але ми
не можемо побудувати якусь
стабільну європейську держа-

ву. Це пов’язано з традиціями,
тому що у нас не було реальної
державності і багато інших
аспектів. Коли ми отримали
незалежність, ми ж отримали
насправді демократію у повному обсязі, ну в тому обсязі,
який ми могли отримати. І
виявилося, що ця українська
демократія більше нагадує
анархію, коли всім все можна,
але відповідальності жодної
немає. І ми постійно вибираємо
собі лідерів, я говорю не тільки
про президента, парламент
тут теж дуже важливий, гірших,
найцинічніших.
– Чому так відбувається?
При тому, що як Ви кажете,
що доволі демократична
процедура виборів?
– Тому що вони вміють…
Розумієте, Мирослав ПОПОВИЧ ніколи у своєму житті не міг
так говорити, як говорили… Я ж
не просто назвав ПОПОВИЧА,
він був претендентом на парламентське членство колись,
але перемогла інша людина,
абсолютно погана людина,
нечесна людина… І, зверніть
увагу, вже стільки років минуло
– насправді Україна дуже багата на розумних, толерантних,
здібних людей. І нікого з них не
підпустили. Адже весь час йде
одна і та ж сама тусовка... Мені
ж доводиться спілкуватися з
різними високими чиновниками закордонними, іноді, - з дипломатами. Вони у жаху! Вони
втомилися від України. Вони
втомилися від того, що ми не
хочемо боротися з корупцією.
Вони ж не тільки, коли по теле-

баченню виступають чи десь,
говорять, вони і в приватних,
дуже відвертих, розмовах говорять про одне і те ж: ми будемо
вам допомагати, але ви повинні
боротися з корупцією!.. От один
дуже високий американський
чиновник (я не маю права називати його прізвища) нещодавно мені так сказав: якщо
ваша влада не почне боротися
з корупцією, тобто - боротися
з самим собою, то на якомусь
етапі ми просто відійдемо,
а ви залишитеся наодинці з
ПУТІНИМ. «Ми цього не хочемо», – закінчив він фразу. Але
це буде…
У нас є дух. Так, у нас
з’явилося вміння стріляти легкою стрілецькою зброєю – і
що? Ми будемо збивати ракети ПУТІНА? Тобто є реалії –
так, ми слабкі, ми дуже слабка країна, тому ми не можемо
відмовлятися від парасолі, яку
нам дали західні країни. Це
дуже погано, це соромно, тому
що інші по-іншому себе поводили…»
З інтерв’ю із Семеном
ГЛУЗМАНОМ, із всесвітньо
відомим психіатром, дисидентом і правозахисником
Олександру ЛАЩЕНКУ для
радіо «Свобода», 10 жовтня
2015 року.
ПОВНІСТЮ матеріал під
заголовком «В Україні при
владі залишається та ж
сама тусовка» розмііщено
з а а д р е с о ю h t t p : / / w w w.
radiosvoboda.org/content/
article/27297582.html

Якщо серед нас живуть такі герої, то
чому тоді правлять «павукоподібні»?
Закінчення.
Початок на 1 стор.)
них - більше сімдесяти чоловік!
А ще за шістнадцятьох загиблих нагороди отримали рідні
й близькі…
Вдивляючись у їхні обличчя і вслухаючись у ці дуже
коротесенькі мікророзповіді
про те, що вони зробили на війні,
я все не міг знайти відповіді на
запитання: «А чому ж тоді нами
правлять не такі мужні, сильні
і високодуховні, а такі, яких я
називаю павукоподібними?».
Так, бо вони поробили собі й
своїм родичам кубельця біля
владних коритець і, образно кажучи, п’ють із нас кров замість
того, щоб служити нам і бути
відкритими для нас.
Як на мене, на це запитання не дадуть найближчим ча-

сом точної відповіді
ні місцеві вибори, ні
якісь інші. Бо не так
швидко відбуваються
відчутні зміни в
суспільстві, враженому пристосуванством, коли не
цінується особиста
думка кожного, а
в широкій пошані
– покора, і майже
тільки вона одна. Це
мої такі висновки з
того, що я бачив за
цілі кілька десятиріч
життя тут, у Кривому Розі, під владою
«павукоподібних».
Насамперед ми
всіх їх маємо витягти із тієї
«павучої» темряви на світло,
щоб вони не ховали від нас свої
високі статки-прибутки і пишні
хороми, в яких проживають,
коли ми з дня у день бідуємо.
А ще – поступово привести до
влади не тих «одноденок», які
звідкілясь вигулькнули на плакатах і бігбордах перед самими виборами, а тих, кому ми
довіряємо і з якими готові йти
в розвідку й витискати під куля-

ми підлого ворога з української
землі. А за тими, що нині вважають себе владою, - встановити неухильний контроль з боку
громадськості.
Сергій ЗІНЧЕНКО.
На світлинах: моменти з
церемонії нагородження
живих і мертвих наших
земляків-воїнів, які захищали і захищають мир на
українській землі.
Фото автора.

Цього разу криворізький виборець, оглядаючи під час голосування виборчі бюлетені, натрапляв на несподіваний ребус.
Адже в якості кандидата йому
пропонувалася особа, яка одночасно є і позапартійним самовисуванцем, і лідером виборчої
партійної команди. Перед електоратом у цій особі відкрилися
можливості широкого вибору:
хочете ексрегіонала – є, хочете «опозиціонера» - є, хочете
позапартійного – теж не проблема. Головне – публічно: для
широкого загалу, який глибоко
«не риється», - позапартійний,
а для послідовників ЯНУКОВИЧА – надійна опора. Отже,
в бюлетенях з вибору міського
голови маємо: «ВІЛКУЛ Юрій
Григорович, 1949, освіта
вища, позапартійний, місце
проживання: м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області.
Територіальна організація
партії «Опозиційний блок» в м.
Кривий Ріг Дніпропетровської
області».
Якщо самовисуванець позапартійний, то до чого тут
«територіальна організація
партії»? Знову ж в бюлетені
з виборів до районної ради:
«Територіальна організація

політичної партії «Опозиційний
блок» в м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
(ВІЛКУЛ Юрій Григорович) –
АРТЮХ Віктор Михайлович»,
Криворізька міська організація».
У підсумку - чудернацький
гібрид, та й годі!
І цій політичній еквілібристиці
у практиці «Опозиційного блоку» немає кінця. А залежні
криворізькі засоби інформації з
готовністю підкидають виборцю
запудрений ідеологічний наїдок.
Взяти б хоча подане за кілька
хвилин до настання виборчої
тиші інтерв’ю ТРК «Рудана» з
одним із лідерів «Опозиційного
блоку» Юрієм БОЙКОМ Там з
усього виходило, що путінська
Росія - нам не ворог. І це не
заважає тій же «Рудані» рекламувати самовіддану
підтримку ВІЛКУЛОМ за рахунок міського бюджету справ
АТО, учасники якої ціною свого життя боронять свій край
від «неворожої» путінської
Росії. Гібридизація політичних
процесів породжує мімікріальну
дволикість і стає зручним
інструментом маніпулятивних
технологій для самозбереження «регіональських» клонів.
Микола КОРОБКО

Чому триває зросійщення?
Мовна ситуація в Україні на 25-му році її відновленої державної
незалежності, замість того, щоб з кожним роком поліпшуватися,
викликає все більше занепокоєгння. І залишаються без широкого суспільного резонансу заклики національно свідомої
громадськості, діячів науки і культури, письменників берегти
українську мову, бо вона – душа нації, бо українська мова – одна з
наймилозвучніших у світі, справді солов’їна. Для україножерів ці заклики і нагадування – як для мертвого кадило. Україноненависників
емоціями не зворушиш. Наша мова – солов”їна для тих, кому вона
рідна, хто любить і знає її, кому вона вірно служить у живому
спілкуванні, у переданні найкращих людських думок і почуттів.
Однак у статусі державної мови вона повинна шануватися кожним громадянином, і якщо хтось намагається взяти її під ноги, це
повинно трактуватися як якримінальний злочин.
В кожному разі, не можна погоджуватися з так званими
«об'єктивними» причинами, котрими чиновництво пояснює засилля російської мови навіть у західній частині України, навіть у
Львові. Мовляв, що ж тут вдієш – наплив російськомовних людей
стається через війну на сході. Одначе, подумаймо, що у своїй
глибшій сутності це боротьба за незалежність України, тому й Президент Петро ПОРОШЕНКО назвав події на Донбасі національновизвольною війною. Але чомусь так виходить, що поки битва
за Україну точиться на сході, на заході тим часом зросійщення
набирає нових обертів і все ширших масштабів.
Письменники Дмитро і Віталій КАПРАНОВИ, які не вивчали
української мови в школі, а вищу освіту здобували в Росії, стали
відомими українськими письменниками, видавцями й активними захисниками нашої мови. На своїй сторінці у «Facebook»
вони дивуються з львівської творчої інтелігенції, яка вважає за
потрібне миритися із засиллям російської мови, бо це – вияв
демократичності, толерантності, практичне ствердження гасла
«Схід і Захід – разом!». З одного боку, це ніби так, але з іншого
- йдеться про вбране в гарні шати угодовство, тому брати
КАПРАНОВИ радять львів’янам, котрі переймаються долею свого міста, його національним обличчям, відповідати на кожне
російськомовне звертання так: «Пробачте, я Вас не розумію». Бо
те, що схід і захід разом, не повинно означати, що оце «разом» має
бути російськомовним.
Не закликаємо до заборон розмовляти в Україні російською
чи будь-якою іншою мовою. Не заборонами, а тільки розвитком
української культури можна зберегти нашу мову, зробити її привабливою для чужомовної людини. А національна мовна культура
починається з садочка, зі школи, з університету, але найголовніше
– з рідного дому. З української мови батьків і матерів. Особливо
це важить, коли батьки і матері – народні депутати, міністри, президенти України.
Як пише відомий український культуролог і публіцист Микола РЯБЧУК, приклад високопоставлених батьків виглядає так:
«Україна мала 15 прем’єрів. І лише Арсеній ЯЦЕНЮК розмовляє
вдома, з дітьми і родиною, українською мовою. Ми мали п’ять
президентів, і тільки Віктор ЮЩЕНКО розмовляє вдома, з дітьми
і родиною, українською мовою».
Чи ж не замало позитивних прикладів?
Передовиця у газеті української діаспори
в США «Свобода», число 39 від 25 вересня 2015 року.
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«ОПОРА» зафіксувала
масову підробку
протоколів у Кривому Розі
Біля будівлі Криворізької
районної виборчої комісії
зафіксовано одразу декілька
випадків підробки підписів
у протоколі остаточного
підрахунку голосів.
26.10.15 під час безперервного засідання Криворізької
районної виборчої комісії, багато хто з ДВК та ТВК, які привозять пакети з бюлетенями
та протоколами остаточного підрахунку голосів, допускають граматичні помилки,
неточності, або взагалі не дописують необхідну інформацію в протокол.
Тому, Криворізька районна ТВК відправляє
членів ДВК назад на свою дільницю для
складання протоколу з позначкою «Уточнений». При цьому кожна ДВК зобов'язана
повернутись до своєї виборчої дільниці та
повним складом комісії скласти протокол з
позначкою «Уточнений». При цьому даний
протокол видається кожному члену комісії,
де вони мають у кожному примірнику поставити свій підпис.
Натомість спостерігачами ГМ «ОПОРА», було зафіксовано на відео, як головою Недайводської селищної ВК Крушко
О.Г. біля будівлі Криворізької районної
ТВК, прямо в авто, на якому вона приїхала,
вона самостійно заповнювала протокол і ставила підписи замість всіх членів
Недайводської селищної ВК. Спостерігач
«ОПОРИ» одразу зателефонував 102. Наряд
міліції приїхав через 40 хвилин. За цей час
члени Недайводської комісії розбіглись у

невідомому напрямку, але
одразу ж наші спостерігачі
зафіксували на відео ще
один автомобіль в якому
підробляли протоколи
остаточного підрахунку
голосів не встановленими
особами. Вони теж одразу
почали втікати.
По прибуттю наряду
міліції, з ними також прибув
начальник слідчого відділу
майор міліції Козлов
Олександр Геннадійович,
спостерігачем «ОПОРИ»
була складена заява за фактом порушення
виборчого законодавства. Під час складання заяви, спостерігач неодноразово вказував на іншу особу, яка входить до складу
Недайводської ВК. Але співробітники МВС
прохання затримати особу, щоб взяти в неї
свідчення, ігнорували і повідомили, що не
хочуть втручатись у виборчий процес, що
не мають права затримувати членів комісії,
навіть після представлення відео-доказу про
підробку підписів в протоколі. Спостерігачі
ГМ «ОПОРА» також склали акт про порушення та написали відповідну скаргу, яку
передали голові Криворізької районної ВК.
26.10.15 о 19:30 Криворізькою районною ВК
було вирішено, шляхом голосування, про
технічну перерву. Голова комісії Кіряхно В.Т.
оголосила, що продовження засідання буде
28.10.15 о 8:00.
Ганна КВІТКА,
сайт «Дніпроград»,
27 жовтня 2015 року

У Криворізькому районі ВЛАДА
нищить людей без війни
Так, тут, у селі Орджонікідзе Криворізького району
Дніпропетровської області, на станції «Саксагань»,
взагалі, можна сказати, доріг немає, водонапірну
башту розібрали на металолом, водопровід – весь
у латках і люди п’ють ржаву воду, вночі вулиці
неосвітлені, а якщо подивитися на будинки (а ще
краще – на Будинок культури), то враження таке,
ніби тут іде… АТО. Але ж фронт – за кілька сотень
кілометрів?..
І якщо тиждень тому перед приміщенням районної
влади з плакатами було кілька селян, то незабаром
обіцяють набагато більше. Про це заявила одна з жительок села Інна УРЕКЕ. Бо вона ж бачить, як влада
своїми діями (або – бездіяльністю) намагається знищити односельців. І вона сама уже з останніх сил вибиває
у влади, у медиків життєво необхідні протисудомні
ліки для своєї дитини-інваліда 1-ї групи з тяжкою вадою мозку, аби вона не вмерла. І під загрозою – життя
не тільки її дитина. При цьому чи не всі біди, за словами її та її односельців, криються у місцевій владі
(районній і сільраді). Зокрема, - у бездіяльності голови
сільради Людмили КОСТИРЄВОЇ. Інна УРЕКЕ була вже
у Генеральній прокуратурі, на прийомі у Міністра охорони здоров’я України Олександра КВІТАШВІЛІ. Тож
якщо найближчим часом нічого
позитивного не
вийде, саксаганці
прийдуть уже не
тільки просити…
Бо мова ж іде про
життя і смерть на
порозі зими…
Сергій
ЗІНЧЕНКО
На світлинах:
учасники
протестної
акції.
Фото автора.
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КАЛЕНДАР НА ЛИТОПАД

«Історія України: події та особистості»
3 – 1927 р. – У БЕРЛІНІ ВІДКРИЛАСЯ 1 КОНФЕРЕНЦІЯ
УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ, ЯКА СТВОРИЛА ПРОВІД УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ, ЩО МАВ
ДІЯТИ ЯК КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР УСІХ УКРАЇНСЬКИХ
НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЩЕ НЕ ЗОРГАНІЗОВАНИХ
ОКРЕМИХ НАЦІОНАЛІСТІВ.
4 – 1912 р. – Народився український кінорежисер Віктор ІВЧЕНКО,
у творчому доробку якого фільми „Доля Марини”, „Надзвичайна
подія”, „Іванна”, „Гадюка”, „Шлях до серця”, „Софія Глушко”.
6 – 1932 р. – За відставання в хлібозаготівлях постановою ЦК КП(б)У
30 районів УСРР були занесені на так звану „чорну дошку”, що означало скорочення завезення продуктів харчування у ці місцевості.
7 – 1917 р. – Чорноморський Український військовий комітет
поставив вимогу перед військовим і морським міністром щодо припинення слідства над Генеральним секретаріатом України, зміни
антиукраїнських генералів і офіцерів, погрожуючи відмовою виконувати розпорядження Тимчасового уряду.
7 - 1936 р. – Народився Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ, український
поет, кінорежисер і кіноактор.
8 – 1942 р. – Гітлерівська служба безпеки повідомила про масові
арешти українських націоналістів на території Третього рейху. Зокрема, - в Брауншвейгу, Дрездені, Берліні, де затримано й керівника
нелегальних бандерівських груп КЛИМА.
9 – 1872 р. – Народився Богдан ЛЕПКИЙ, український письменник,
автор роману „МАЗЕПА”.
9 – 1956 р. – МОСКВА. УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
„ПРО ЗАБОРОНУ КОЛИШНІМ ВАТАЖКАМ ТА АКТИВНИМ УЧАСНИКАМ
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДПІЛЛЯ, ЯКІ БУЛИ ЗАСУДЖЕНІ
І ВІДБУВАЛИ ПОКАРАННЯ, ПОВЕРТАТИСЯ В ЗАХІДНІ ОБЛАСТІ
СРСР”.
9 - 1976 р. – КИЇВ. ЗАСНОВАНА УКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ГРУПА СПРИЯННЯ ВИКОНАННЮ ГЕЛЬСИНСЬКИХ УГОД. ДО ЇЇ СКЛАДУ
УВІЙШЛИ: МИКОЛА РУДЕНКО (КЕРІВНИК), ОЛЕСЬ БЕРДНИК, ПЕТРО
ГРИГОРЕНКО, ІВАН КАНДИБА, ЛЕВКО ЛУК’ЯНЕНКО, МИРОСЛАВ
МАТУСЕВИЧ, МИКОЛА МАРИНОВИЧ, ОКСАНА МЕШКО (СЕКРЕТАР),
НІНА СТРОКАТОВА, ОЛЕКСА ТИХИЙ. Пізніше група налічувала 41 особу. У КИЄВІ БУЛО ОПРИЛЮДНЕНО „МАНІФЕСТ ПРАВОЗАХИСНОГО
РУХУ”.
9 – День української писемності та мови.
11- 1917 р. – Центральна Рада ухвалила за основу законопроект
про вибори до Українських Установчих Зборів і доручила Малій Раді
остаточно затвердити закон і провести вибори.
12 – 1889 р. – Народився Остап ВИШНЯ, український письменниксатирик.
12 – 1905 р. – Видання в Лубнах коштом родини ШЕМЕТІВ першого
числа тижневої газети „ХЛІБОРОБ” – першої україномовної газети на
території Наддніпрянської України.
14 – 1877 р. – Народився в Києві Дмитро АНТОНОВИЧ, український
політичний, державний діяч, член Центральної Ради, генеральний
секретар військово-морських справ, в еміграції – організатор Музею
визвольної боротьби України.
15 – 1912 р. – Народився український поет Андрій МАЛИШКО.
15 – 1932 р. – Народився відомий громадсько-політичний діяч
української діаспори Мирон КУРОПАСЬ, який був помічником Президента США Джеральда ФОРДА з питань національних меншин.
16 – 1947 р. – У Нью-Йорку відкрився І Світовий конгрес вільних
українців.
16 – День працівників радіо, телебачення і зв’язку
17 – 1863 р. – Народилася Ольга КОБИЛЯНСЬКА, українська письменниця, громадський діяч, автор повісті „Земля”.
18 – 1832 р. – Харків. Ухвалення ЦК КП(б)У постанови про роботу з
колгоспним активом, завдання якого полягало в боротьбі з „куркулем
і об’єднання всієї бідняцько-середняцької маси селянства в справі
проведення заходів партії і радянської влади на селі”. Ця постанова
була пов’язана з початком діяльності в Україні Надзвичайної комісії з
хлібозаготівлі, яку очолив В.МОЛОТОВ. Завдання комісії полягало у
виконанні плану заготівлі за будь-яку ціну.
18-22- 1933 р. – Харків. Об’єднаний пленум ЦК і ЦКК КП(б)У, який
розглянув питання про „український націоналістичний ухил”, визнав,
що „в даний момент головною небезпекою є місцевий український
націоналізм, що поєднується з імперіалістичною інтервенцією”. ПОСТАНОВОЮ ПЛЕНУМУ БУЛА ПРИПИНЕНА ПОЛІТИКА УКРАЇНІЗАЦІЇ.
19 – 1922 р. – Більшовицька Росія шляхом збройної агресії завоювала землі Далекосхідної республіки, в результаті чого українське
населення Зеленого Клину втратило власну національно-культурну
автономію.
20 – 1917 р. – Київ. Засідання Малої Ради. Ухвалено ІІІ Універсал
Центральної ради, де проголошено створення Української Народної
Республіки (УНР) в складі федеративної Росії, декларовано ліквідацію
поміщицького землеволодіння, встановлення 8-годинного робочого
дня, запровадження на підприємствах державного контролю.
20 – 1954 р. – Кривий Ріг. Відкрито новий Палац культури металургів
заводу „Криворіжсталь”.
22 – 2004 р. – НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ В КИЄВІ РОЗПОЧАЛАСЬ ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ.
23 – 1878 р. – Народився український поет Олександр ОЛЕСЬ.
23 – 1907 р. – Народився український літературознавець, критик,
публіцист і громадський діяч Іван КОШЕЛІВЕЦЬ.
25 – 1917 р. – За розпорядженням Українського Військового Чорноморського комітету на всіх кораблях на честь проголошення УНР
було піднято синьо-жовті прапори.
30 – 1917 р. – Генеральний секретаріат УНР видав відозву до
війська фронту і тилу, у якій Рада Народних Комісарів у Петрограді не
визнавалася за владу в Росії.
30 – 1942 р. – Після звільнення з гітлерівського концтабору в
Гамбурзі Українська капела бандуристів імені Тараса ШЕВЧЕНКА розпочала гастрольне турне по містах рейху для примусово вивезених
на роботу українців.
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