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За вас правда, за вас слава і воля святая!

ЧИТАЙТЕ в цьому числі:

«Опора» про те,  як журналіста виштовхали з виборчої 
дільниці в місті Дніпропетровську під час реєстрації 
кандидатом Олександра ВІЛКУЛА.

Микола КОРОБКО про те, як сьогочасний міський го-
лова міста Кривого Рогу Юрій ВІЛКУЛ хитрує, аби  його 
знову обрали головою. 

Леонід БАГАШВІЛІ про свої відвідини керівних 
правоохоронців міста Кривого Рогу та про необхідність 
складання ЧОРНИХ списків.

Про те, що кордони України допомагатиме контролю-
вати техніка зі США.

Про визначні дати з календаря України на жовтень.

У Дніпропетровську зменшили У Дніпропетровську зменшили 
вартість проїзду в автобусахвартість проїзду в автобусах

Від 29 вересня у Дніпропетровську 
почало діяти рішення міськвиконкому 
про встановлення ціни у 4 гривні на 
проїзд в міських автобусах. За даними 
міськради, відсьогодні усі перевізники 
зобов'язані перевозити пасажирів за 
вказаним тарифом. «Рішення виконкому 
з приведення тарифів до максимально-
го граничного рівня – 4 гривні – набирає 
чинності, тому я прошу перевізників при-
вести тарифи у відповідність з чинним 
рішенням», – заявила директор депар-
таменту транспорту та зв'язку міськради 
Ірина Прилипа. 

За її  даними, граничний рівень 
вартості проїзду в 5 гривень зберігся 
тільки на трьох довгих міських маршру-
тах №90, 141 і 77.

У березні кілька десятків жителів 

Дніпропетровська пікетували міськраду, 
вимагаючи від влади «затвердити 
обґрунтовані тарифи» на проїзд у марш-
рутках. Люди наполягали, що навіть 
після подорожчання пального проїзд в 
міському автотранспорті не мав пере-
вищувати 4 – 4,5 гривні. Протести по-
чалися після того, як у березні міська 
влада підвищила тарифи на проїзд в 
маршрутках і автобусах до 5,5 – 6 гри-
вень. Ця вартість стала найдорожчою 
серед обласних центрів України. Вже 
влітку в Дніпропетровську «через по-
кращення економічної ситуації» вартість 
проїзду все ж знизили в деяких марш-
рутних таксі.

  Радіо «Свобода», 
29 вересня 2015 року

За  календарем ішов уже 24-й 
день осені, але насправді було теп-
ло по-літньому. Неначе сама природа  
вирішила зігріти серця й тіла українців, 
які зіткнулися зі страшною агресією, 
коли вже були окуповані і Крим, і частина 
Донбасу. Коли  число загиблих тільки 
з нашого міста склало «небесну сот-
ню», а то, можливо, й більше, бо далеко 
не про всіх  інформація була точною і 
вичерпною. Кривий Ріг чекав на своїх 
захисників, які  поверталися з фрон-
ту додому. Люди хвилювалися, ледве 
стримуючи радість у своїх серцях… бо 
ж їхні  «сонечка» повертаються додому 
живими. Не хочеться коментувати їхні 
слова, бо в них – саме наше життя, не-

прикрашене. Я підходила й запитувала, 
а вони, найближчі родичі наших героїв, 
відповідали. І ось що вийшло…

Клавдія ЧЕРЕДНІЧЕНКО: «Хлопці наші 
захищають нас, щоб ми жили мирно, 
дружно і щоб над нами було безхмарне 
небо. І слава Богу, що вони повертають-
ся живими й здоровими».

Валентина Володимирівна  «Чекаємо 
свого сина. Чекаємо з нетерпінням, 
радість душі переповнює, що живий і ви-
конав свій обов’язок. Ми його вважаєм 
героєм, патріотом, і ми з його батьком 
- патріоти. А наш син, Денис МАРТИ-
НЕНКО,  якому вже тридцять років, - 
найкращий для нас, для його батьків. 

Ще на Майдані він був активним борцем  
у Києві за українську справу. Він їздив 
туди. Йому там дісталося, був травмо-
ваний. Одразу, коли тільки призвали, 
він і поїхав. До того працював на СТО, 
де ремонтував машини, а в армії служив 
у техроті з ремонту військової техніки.  
Зразу воював під Маріуполем, а  потім – 
у районі Авдіївки…».  Батько Дениса, Во-
лодимир Васильович: «У нас – три сини. 
Менший, я так вважаю, - герой». 

Ольга СТЕПАНОВА: «Ми зустрічаємо 
сьогодні наших хлопців із 17-ї танкової 
бригади. Частина з них – контрактники 
й не служили в армії Радянського Союзу. 
Я знаю одного з тих,  які сьогодні ма-
ють приїхати. Це Володя БЛИЗНЮК. Я 
знала його і як учасника Євромайдану 
в Кривому Розі. Вірю в те, що ця війна 
незабаром закінчиться.   Вважаю, що 
цей ворог з Росії більше не прийде на 
нашу українську землю, а тому хлопцям  
воювати більше не доведеться».

А потім приїхали  до пам’ятника козаку 
Рогу наші герої, на чотирьох автобусах. 
Приїхали у мирний і теплий Кривий Ріг. 
Звучали українські марші, були обійми, 
сльози радості і, звичайно ж, - сло-
ва. Ось – коротко з того, що вдалося  
зафіксувати під час тієї зустрічі… 

Денис МАРТИНЕНКО, механік-водій 
тягача: «Вернувся на «дембель», слава 
Богу – живий і здоровий».

Володимир БЛИЗНЮК, солдат з 2-ї 
реактивної батареї 17-ї танкової бри-
гади: «Хлопці наші героїчні. Обов’язок 
свій  виконали з честю. Якщо треба було 
стріляти, то стріляли, якщо треба було 
прикривати, то прикривали. Хоча, в 
принципі, нічого геройського ми не ро-
били, а просто виконували свою роботу 

із захисту суверенітету 
України. Були загиблі, 
хоч у нашій батареї – 
ні, немає.  Дуже ба-
гато нам допомагали 
волонтери. Велика їм 
подяка за це…».

Юрій МОЙСЕЄНКО, 
водій РМЗ: «Я служив 
під Маріуполем, один 
рік. Зараз там тихше 
стало, а як воно буде 
далі, - незрозуміло. Чи 
це вони свої війська на 
Сирію перекидають, чи 
просто затишшя тим-
часове… Дякую, що 
зустріли. Приємна така 
зустріч. Найголовніше, 
щоб небо. як мовить-
ся,  над головою було 

чистим і щоб - мир на землі. Тепер дочку 
треба піднімати, вона поступила вчи-
тися у Харків. Та й робота  на мене вже 
чекає…».

Анатолій ПОПЛІНСЬКИЙ: «Воював під 
Маріуполем, один рік. Тепер ось повер-
нувся. На мене чекали дружина, дочка, 
син, брат дружини з малим…Я працю-
вав на залізниці монтером колії. Трошки 
відпочину й повернусь на роботу»

Сергій СТАДНІЙЧУК: «Був у секторі 

«С». Тепер повернусь на роботу, в сім’ю. 
І знову все буде буденно, добре. Я дуже 
щасливий. Там, де я служив, не було 
у нас ні «двохсотих», ні «трьохсотих». 
Щодо тамтешнього мирного населення, 
то воно ставиться до нас, як 50 на 50. Та 
й, в основному, правди не дізнаєшся, 
вони ж приховують своє… Волонтери 
нам дуже добре допомогали. Особли-
во – на початку. Навіть у побутовому 
сенсі: бензопили та все інше…А пра-
цювати я повернусь на старе місце: це 
шахта №1 імені Артема  на «Арселор-
Міттал-Кривий Ріг». Я – гірник. На нас 
тут очікували. Це ж далеко не останнє в 
місті підприємство. Все вчасно випла-
чували, навіть – попри те, що на місяць 
затримали. Я вдячний всі-всім, що на 
мене чекали: дружині, мамі, сестрі дру-
жини, вітчиму Василю Павловичу, моїм 
друзям, однокласникам…».

А потім всі-всі вони опинилися в колі 
рідних чи близьких людей, у мирних 
домівках. Дай Боже, щоб війна не тор-
калася наших мирних будвель, щоб не 
було більше втрат  серед криворіжців на 
цій підлій війні!

                Олена МАКОВІЙ,
НА СВІТЛИНАХ: моменти теплої 

зустрічі у мирному місті.
Фото авторки.

Героїв зустрів мирний і теплий Кривий Ріг
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(Закінчення на  4 стор.)

26 вересня Дніпропетровська 
м і с ь к а  в и б о р ч а  к о м і с і я 
на «таємному» засіданні 
зареєструвала кандидатом на 
посаду міського голови Олек-
сандра Юрійовича ВІЛКУЛА. 
Хоча ще напередодні ствер-
джували, що ніяких засідань 
на суботу не заплановано. 
Журналіста, який потрапив 
на засідання, за вказівкою го-
лови комісії виштовхали двоє 
автоматників з шевронами 
«Січеслав».

Коли журналіст видання 
«Точка опори» Сергій ФЕДЬКО 
почав відеозйомку засідання 
комісії, представники комісії 
звернулися до нього і попро-
сили представитись. Показав-
ши журналістське посвідчення 
і назвавши своє ім'я,  журналіст 
продовжив знімати. Далі події 
розвивалися блискавично. 
Комісія попросила журналіста 
залишити приміщення. Він 
відмовився, оскільки мав за-
конне право перебувати на 
засіданні. Комісія практично 
одностайно проголосувала 
за видалення журналіста. Він 
і далі відмовлявся залиша-
ти засідання, оскільки не от-
римав копію рішення про ви-
далення. Тоді голова комісії 
Юрій ПОДЛЄСНИЙ (делегова-
ний до складу комісії партією 
«Батьківщина») вийшов в кори-
дор, а повернувся вже з двома 
автоматниками, які силою вип-
хали журналіста з зали засідань, 
забрали у нього посвідчення 
журналіста та телефон.

Сергій ФЕДЬКО викликав па-
трульну службу 102 та зателе-

фонував начальнику ГУМВС  
України в Дніпропетровській 
області ,  генерал-майору 
міліції Ігорю Володимировичу. 
РЕПЕШКУ. Про дзвінок генера-
лу почули автоматники і після 
цього повернули журналісту 
посвідчення та ушкоджений 
телефон. Як виявилося пізніше,  
з телефону зникли всі відео та 
фото, навіть ті, які не стосува-
лися інциденту.

Озброєні автоматами люди в 
камуфляжному одязі з великим 
написом «Січеслав» на спині 
відмовлялися назвати своє 
ПІБ та показати посвідчення. 
За їхніми словами, вони охо-
роняють «Центральну виборчу 
дільницю» (пряма мова) за на-
казом командира батальйону, 

ім'я якого також відмовилися 
повідомити.

На місце інциденту приїхала 
с л і д ч о - о п е р а т и в н а  г р у -
па та заступник начальника 
міського управління Володи-
мир Анатолійович ЛІСОВИК. 
Вони зареєстрували заяву 
Сергія ФЕДЬКА про вчинення 
злочину. Пізніше голова комісії 
Юрій ПОДЛЄСНИЙ розповів 
про своє бачення інциденту. За 
його словами, журналіст, при-
йшовши на засідання одразу 
почав відео-зйомку, ходив по 
кімнаті та не зареєструвався, 
чим заважав роботі комісії. 
Оскільки журналіст відмовлявся 
залишити засідання, - каже 
Юрій ПОДЛЄСНИЙ, - комісія 
прийняла рішення видалити 

журналіста, після чого голова і 
звернувся до охорони.

Згідно з пунктом 6 част. 9 
ст. 27 Закону України «Про 
місцеві вибори» представ-
ники ЗМІ мають право бути 
присутніми на засіданнях 
виборчої комісії з додержан-
ням вимог Закону. Закон не 
встановлює особливої вимо-
ги реєстрації для перебуван-
ня на засіданні комісії.

Заступник голови комісії Свя-
тослав РЯБЧУК (делегований до 
складу комісії партією «Блок Пе-
тра ПОРОШЕНКА «Солідарність») 
відмовився надати Сергію 
ФЕДЬКУ копію рішення комісії 
про його видалення і о 18:46 
залишив приміщення комісії. 
Згідно з част. 15 ст. 27 Закону 
України «Про місцеві вибори», 
«Копія рішення, засвідчена го-
ловою комісії чи його заступ-
ником і секретарем комісії та 
скріплена печаткою комісії, 
не пізніше ніж через чотири 
години після його прийнят-
тя, видається суб’єкту ви-
борчого процесу, якого вона 
стосується, на його вимогу».

Наскільки вдалося зрозуміти, 
озброєні особи постійно пере-
бувають в кімнаті №420 з на-
писом «Дніпропетровська 
міська виборча комісія». 
Там відбуваються засідання 
комісії, коли очікується вели-
ка кількість присутніх. В інший 
час засідання і основна робота 
комісії відбувається в сусідній 
кімнаті №421.

Крім явного перешкоджан-
ня виконанню професійних 
обов'язків журналіста, незакон-
них дій членів комісії, спрямо-
ваних на видалення журналіста 
із засідання, залишається 
незрозумілим, що роблять 
озброєні автоматами пред-
ставники добровольчого ба-
тальйону патрульної служби 
міліції особливого призначен-
ня «Січеслав» у приміщеннях 
Дніпропетровської міської 

виборчої комісії.  Будівлю 
обласної ради, де знаходить-
ся міська ТВК, охороняє рота 
Державної служби охорони. 
Комісія не приймала жодних 
рішень про залучення до охоро-
ни представників добровольчих 
батальйонів чи інших охоронних 
структур.

Част. 1 ст. 171 Кримінального 
кодексу України:  «Умис-
не перешкоджання законній 
п р о ф е с і й н і й  д і я л ь н о с т і 
журналістів - карається штра-
фом до п'ятдесяти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів гро-
мадян або арештом на строк до 
шести місяців, або обмеженням 
волі на строк до трьох років».

Закон України «Про місцеві 
вибори», пункт 4,  част. 1 
ст. 11: «Виборчий процес 
здійснюється на засадах 
публічності і  відкритості»; 
част., 1 ст. 13: «Організація і 
проведення місцевих виборів 
здійснюються публічно і 
відкрито»; част. 4,  ст. 13: «Усі 
засоби масової інформації не-
залежно від форми власності 
зобов’язані справедливо, зба-
лансовано та неупереджено 
висвітлювати хід підготовки і 
проведення місцевих виборів у 
новинах, інформаційних випу-
сках, ток-шоу, дискусійних та 
інших програмах. Їх представ-
никам гарантується безпере-
шкодний доступ на всі публічні 
заходи, пов’язані з місцевими 
виборами, а на засідання ви-
борчих комісій та на виборчу 
дільницю у день голосування 
(повторного голосування) - на 
умовах, визначених цим Зако-
ном, крім випадків, передбаче-
них законами України».

    http://www.oporaua.org, 
28 вересня 2015 року

За коментарями звер-
тайтеся:  прес-служба 
Громадянської мережі ОПО-
РА в Дніпропетровській обл. 
+380994263118

П р о  п о ч а т о к  в и с у в а н -
ня кандидатів у депутати 
місцевих рад та на посади 
міських, сільських і селищних 
голів Криворізька міська ко-
мунальна газета «Червоний 
гірник» повідомила в своєму 
числі від 22 вересня. Старан-
нями редакції це повідомлення 
виявилося менш важливим, 
ніж інформація про громадську 
приймальню народного депу-
тата України Костянтина ПАВ-
ЛОВА і навіть - запрошення 
психолога, й потрапило на 2-гу 
сторінку. У цьому повідомленні 
зазначалося, що від 21 вересня 
місцевим осередкам політичних 
партій дозволено проводити 

конференції для визначення 
своїх кандидатів. А вже в на-
ступному числі газети уважний 
читач був заскочений картинним 
повідомленням про те, що Юрій 
ВІЛКУЛ на Відкритому форумі 
промисловців і підприємців 
« П р о м и с л о в и й  К р и в б а с : 
соціальне партнерство» зая-
вив про свій намір іти в мери 
міста. Перше враження: невже 
відбулися раптові зміни в законі 
про вибори в такий спосіб, що 
вже не лише партії висувають 
претендентів на участь у ви-
борах місцевих органів влади, 
та невже міських голів таки 
«перехрестили» в мерів? Та, 
ні! Закон останніми днями не 

змінювався… Виявляється, чого 
і варто було очікувати, ВІЛКУЛ, 
наближена до ЯНУКОВИЧА осо-
ба, пам’ятаючи про сумнівну 
популярність партії, що при-
вела теперішнього втікача до 
президентського престолу, 
вирішила не ризикувати. Вису-
вання облаштували таким чи-
ном, щоб неуважний виборець 
вважав, що висунення здійснив 
велелюдний форум. Отже, про 
партію-висуванницю – ні слова! 
А вона в свій час мала намір 
бути при владі надовго, спро-
моглася добряче пограбувати 
національне добро, а до нових 
виборів прибрала нову одежи-
ну.

     А тепер погляньмо, що 
Криворізька міська організація 
партії, з допомогою якої Ю. 
ВІЛКУЛ досяг управлінських 
висот обласного масштабу, 

обіцяла до виборів депутатів 
місцевих рад 2010 року у 
програмі «Будуємо новий Крив-
бас разом з Президентом!». Се-
ред майже двох десятків пунктів 
назвемо ті, які стосуються прак-
тично кожної родини:

- Реалізація екологічної про-
грами для Кривого Рогу. Знизи-
мо на третину шкідливі викиди 
в атмосферу;

- Доведення якості питної води 
до європейських стандартів до 
2014 року;

- Ремонт і будівництво міських 
і внутрішньоквартальних доріг у 
всіх районах міста;

- Розвиток і будівництво но-
вих ліній комунального елек-

тротранспорту;
- Відновлення освітлення 

дворів, вулиць, парків, зон 
відпочинку;

- Своєчасний і якісний ремонт 
покрівель багатоквартирних 
будинків;

- Газифікація віддалених се-
лищ міста;

- Оновлення і модернізація 
зношеного комунального 
транспорту міста до   2015 року; 
та інше.

     До виконання цієї програ-
ми у Кривому Розі, відтіснивши 
«вічного мера» Ю. ЛЮБО-
НЕНКА, пан ВІЛКУЛ всту-
пив того ж таки 2010 року. 
Про підсумки виконання цих 
зобов’язань детальних звітів 
не було, але пересвідчитися 
в казковості давніх обіцянок 
теперішнього претендента 
може кожен. Ось і доводить-

ся Ю. ВІЛКУЛУ, розраховуючи 
на те, що все забулося, знову 
включити до своєї програми 
«Затишне місто» на найближчі 
5 років продовження систем-
ного ремонту і будівництво 
ш л я х і в ,  р е к о н с т р у к ц і ю 
внутрішньоквартальних доріг, 
створення нових тролейбусних 
маршрутів. Отже, чи будуть 
виконані один раз уже провалені 
«шляхові» зобов’язання, час по-
каже, але фірма «Весташлях-
буд» заробіток матиме. За умо-
ви, звичайно, якщо кандидат 
на посаду міського голови від 
ВО «Батьківщина» О. БАБЕН-
КО, ставши міським головою, 
не здійснить свою мрію щодо 

будівництва бетонних доріг.
Що  ж стосується розвитку і 

будівництва нових ліній кому-
нального електротранспорту, 
то, за даними відділу транспорту 
і зв’язку виконкому міської ради, 
станом на початок поточного 
року в експлуатації КП «Міський 
тролейбус» знаходилося 66 па-
сажирських тролейбусів, про-
тягом року планується додат-
ково ввести в експлуатацію 3 
тролейбуси після виконання 
капітально-відновлюваного 
ремонту, а міським бюджетом 
на 2015 рік коштів на прид-
бання нових тролейбусів не 
передбачено. За умов роками 
навислих над містом і країною 
енергетичної та екологічної 
криз вкрай безповідальною є 
політика зволікання  міського 
голови з вирішенням питання 
переведення комунального 

транспорту на електричну тягу 
та нарощування парку машин.

 Оскільки попередня про-
грама міського голови красно-
мовно провалилася, присутній 
на форумі народний депутат 
України К. ПАВЛОВ зробив 
гарну міну  за поганої гри: «На 
рішення, яке зараз озвучив Юрій 
Григорович, чекали сотні тисяч 
криворіжців. Йому довіряють, 
тому що він уже зміг зробити 
для нашого міста більше, ніж 
було зроблено за всі попередні 
роки незалежності…».  Таки 
сталося, дочекалися…

                 Микола КОРОБКО

Справи наші виборчі, телячі…Справи наші виборчі, телячі…
На наші вулиці і в наші оселі завітав черговий виборчий 

процес. У вільному світі існує усталена формула: «Вибори 
до органів влади – свято демократії». Ми, начебто частка 
вільного світу, теж мали б відчути себе учасниками такого 
торжества. Та ба, в реальності ми лише глядачі театру ігрищ 
партократії, глядачі, що своїми внесками  утримують цей 
театр. І як же прикро це нагадує «соціалістичну демократію» 
комуністичних часів, коли діяла горезвісна норма статті 6-ї 
Конституції СРСР про керівну і спрямовуючу роль компартії. 
Адже і в наші часи діє спрямовуюча сила правлячого ситуа-
тивного альянсу партій, який диктує народові те, як він має 
обирати. Обирати так, щоб не було для партійної номенкла-
тури конкуренції збоку незалежних громадян, яких не влаш-
товують партійні ігрища, щоб здобутки Майдану розчинилися 
в міжпартійних домовленостях.

Хитросплетіння партійних домовленостей та інтриг досить 
часто нагадують айсберг, де невидима підводна частина 
значно перевищує його видиму частку. Протягом виборчого 
періоду ми будемо, по-можливості, ділитися своїми спосте-
реженнями, заснувавши винесену в заголовок рубрику.

ВІЛКУЛ-старший робить фінтВІЛКУЛ-старший робить фінт

Під час реєстрації О.ВІЛКУЛА автоматники Під час реєстрації О.ВІЛКУЛА автоматники 
виштовхали журналіста з ТВКвиштовхали журналіста з ТВК

ДОВІДКОВО:
Громадянська мережа ОПОРА провадить громадське спостереження за місцевими ви-

борами в Україні, які відбудуться 25 жовтня 2015 року. Громадське спостереження ОПО-
РИ – це сфера діяльності мережі, спрямована на об’єктивну оцінку процесу підготовки та 
проведення виборів, а також - на запобігання порушенням виборчого законодавства через 
ефективно організований громадський контроль. Починаючи з 5 вересня, у всіх регіонах 
України працюють 144 довготермінові спостерігачі, до яких приєднаються понад 3000 
короткотермінових спостерігачів у день голосування.
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Пострадянські олігархи: 
парад ГЕРИНГІВ

1.1.
  Так сталося, що я був на першому 

прийомі у тепер уже колишнього на-
чальника УВС міста Андрія ГРЕЧУХА в 
квітні 2014-го, був і на останньому, пер-
шого вересня цього року. Питання було 
одне й теж, просте і очевидне, але так і 
не вирішене. Я вже доповідав читачеві, 
що пан полковник одразу поставив усі 
крапки над «і»: силами міліції законність 
в місті відновлятися не буде!. Тепер я 
можу сказати з впевненістю, що своєї 
обіцянки він дотримався. У великому і 
малому все залишилося, як було. Всі ті 
чинники, що ображали людей, псували 
їхнє життя, ганяли по владних кабінетах 
і, в решті решт, вигнали на Майдан, в 
нашому місті збереглися в повному 
обсязі. В країні, здається, - теж.  Од-
ним з численних марних сподівань було 
підсилення громадянського суспільства 
в сенсі його впливу на функціонування, 
а точніше - на відмову функціонувати, 
державних органів, міліції і прокуратури,  
в першу чергу. Саме з цією метою грома-
дяни (у повній відповідності з законом!) 
намагалися створити громадськї ради. 
Рік тому було створено громадську раду 
при прокуратурі міста, але вона вия-
вилася непрацездатною: прокурорські 
фахівці прикрилися від неї папірцем про 
реорганізацію своєї контори, скорочен-
ням і зміною функцій. Раду «забалака-
ли», як ми це добре вміємо. Громадська 
рада при УВС створювалася пізніше, 
вже навесні 2015-го. Представники со-
рока громадських організацій міста мали 
прийняти участь в її діяльності, і роботи 
вистачило б на всіх. І п. ГРЕЧУХ привітно 
посміхався активістам та обіцяв, що все 
буде за законом, але наказ про ство-
рення ради не підписував. Так минуло 
літо. Струмок запитань до міліції пере-
творився в море, але комусь і море - по 
коліно, бо задля виправдання безза-
коння, що триває і поширюється, був ви-
користаний новий і сміливий аргумент: 
війна! Погодьтеся, що логіка тут чисто 
міліцейська, але вона спрацювала. 

Першого вересня я мав три запитан-
ня до начальника УВС Андрія ГРЕЧУХА. 
Перше було особисте: за місяць до того 
Саксаганський райсуд у черговий раз 
скасував постанову слідчого про чет-
верте безпідставне закриття досудового 
розслідування за моїми заявами, а слідчі 
дії так і не розпочалися. Я запропонував 
пану полковнику автобус зі свідками і 
кандидата юридичних наук в якості кон-
сультанта. Але начальник був непохит-
ний: свідки (бачте!) не є об`єктивними, 
а кандидати наук, на його думку, купу-
ють свої наукові ступені за гроші! Тільки 
ж міліцейські лейтенанти (виходить!) є 
компетентними і непідкупними, тільки 
вони знають, кого карати, а кого милу-
вати, а рішення суду - то дрібниця, не 
варта уваги. Тоді я перейшов до другого 
запитання. Задля того, аби допомогти 
його підлеглим розплющити очі, про-
чистити, так би мовити,  вуха і розбу-

дити совість, створено 
громадську раду. Тож 
коли, нарешті, буде 
підписано відповідний 
наказ?  Начальник 
і  тут був міцніше 
к а м е н я  м і ц н о г о : 
ніколи! Себто, «не 
буде вам, нешановні 
співгромадяни, дорад-
чого органу, тримайте 
при собі свою думку 
про роботу міліції, їй 
вона не цікава!..»          

Між другим і третім 
моїми запитаннями до 
владця якось саме со-
бою прозвучало й те, 
що, як мені видається,  
було найціннішим у 
нашій розмові. Бо на 
моє зауваження, що 

невирішені проблеми накопичуються 
(численні заяви і звернення - тому до-
каз) і, в решті решт, призведуть до но-
вого соціального вибуху, начальник не 
стримав свого роздратування: «все це 
- ідеалізм!». Але – чому? Та тому, як він 
заявив,  що  в Україні ніколи не буде 
правової держави, «бо це - Україна!..»

Я не погодився і навів приклад з 
повоєнної Німеччини, з якої план Мар-
шала за короткий термін створив су-
часну демократичну і правову державу. 
Потрібно було тільки виконати прин-
ципову умову: жоден з людей, причет-
них до нацистських органів управління, 
не міг претендувати на посади в новій 
державі. Адже їхній досвід роботи був 
визнаний таким, що здатен зіпсувати 
будь-яку справу. Начальник, звісно, зі 
мною не погодився, бо то ж  (бачте!) – 
НІМЕЧЧИНА! А я не погодився з ним, 
бо він сам - з минулого, яке тягне нас 
на дно! 

А третє запитання прямо витікало з 
двох попередніх: чи зможу я особисто 
і громадські організації гуртом впли-
вати на те, аби в новій поліції не було 
тих слідчих з їхніми беспосередніми 
керівниками, чий правовий нігілізм і 
некомпетентність зафіксовані в трьох 
томах справи і в  судових рішеннях? 
Начальнику стало чомусь нецікаво зі 
мною далі розмовляти, і він кволо ви-
чавив із себе фразу про те, що вони 
будуть брати участь у конкурсі (як і всі) 
на загальних умовах. Це, безумовно, не 
його вказівка, але довести до відома 
конкурсної комісії нашу думку про «за-
слуги» його підлеглих було б корис-
но! Та цього він не зробить хоча б че-
рез те, що, по-перше, діють підлеглі з 
відома і за вказівкою керівництва, а, 
по-друге, через день пенсіонера п. ГРЕ-
ЧУХА… перевели на інше місце роботи 
з підвищенням. Не знаю, на якій посаді  
ще можуть згодитися ті його таланти 
державі і народові, яких він не поважає, 
але, мабуть, генеральські лампаси вже 
приміряє й статус учасника АТО собі 
виб`є!..  І до владних органів він, як «ве-
ликий патріот», збирається балотувати-
ся... Рятуй, Боже, Україну!..

2.2.
До новопризначеного начальника УВС  

В.В.ЛЮТОГО в п’ятницю, 11 вересня, ми 
пішли втрьох: двоє членів Громадської 
ради при УВС і я, голова ГО «Справед-
лива позиція». Ця організація яка деле-
гувала мене до ради,  і їй я маю звітувати 
про причини чергової невдачі.

А запитання  було загального пла-
ну і всього лише одне: як, яким чи-
ном співпрацювати в місті міліції з 
громадськістю? Особисто я ставив собі 
за супермету з`ясувати, чи відрізняється 
новий начальник від попередників, а 
якщо так, то – чим саме?                                    

Після наших вітань та привітань гово-
рив переважно господар кабінету. Він 
розповів, що працює в міліції з далекого 

85-го, тобто, - з часів ще  ГОРБАЧОВА, у 
якого, мабуть, і перейнявту його манеру 
розповідати не про те, про що тебе за-
питують, а про щось таке інше. І вийшло, 
що людина, яка приїхала до міста за 
тиждень до розмови й оце сиділа перед 
нами, розповіла нам, що ми, криворіжці, 
хочемо, лише одного: безпечно ходити 
вулицями міста вдень і вночі. Іншіх пи-
тань у нас (бачте!) нема й бути не може. 
І тому співпрацю міліції з громадськістю 
він бачить  у спільному патрулюванні 
вулиць...

Я мовчав, бо в хорі співати не вмію, 
а ось товариші мої не втрималися і в 
дещо сором`язливій формі пояснили, 
що роботу має виконувати той, хто за 
неї гроші отримує, до того ж у цьому 
присутній і моральний аспект. Бо не кож-
ний громадянин з теперешнім складом 
криворізької міліції на одному гектарі 
(так би мовити) обідати сяде. 

Але виходило, що той досвідчений 
начальник за тиждень вже все для себе 
з`ясував: міліція - хороша, бо пога-
ною вона бути просто не може, в місті 
все - законно, а тому, значить (і це – 
найголовніше), втручання громадськості 
– то  зайва річ. Громадська рада, себто,  
буде лише в тому випадку, якщо йому 
про це накажуть. І кадрові питання він 
теж вирішить без нас. А ще він розповів, 
чому колишні слідчі йдуть в адвокати: бо 
знають, як безкарно порушувати закон! 
І цією фразою, виходить,  він визнав 
кримінальну свідомість тих, кого хвили-
ну тому хвалив. Ще він двічі подякував 
міськвиконкому і п. ВІЛКУЛУ особисто:  
за те, що дали міліції грошей  (наших з 
вами, зауважу, грошей!), а гроші, то для 
міліції найголовніше! І ще щось уже не 
таке важливе, але ніби правильне  гово-
рив пан полковник, та я вже не слухав. 
Так!  Бо у вухах моїх дзвеніло як резуль-
тат нашої зустрічі одне: птах-балакун 
вирізняється з-поміж інших тим, що сам 
себе хвалить!..

Потім секретарка піднялася з-за столу 
і  спровадила з кабінету мене  разом 
з моїми ошелешеними товаришами й 
невирішеними питаннями...

А через тиждень я завітав до нового 
начальника вже одноосібно, бо отримав 
з Саксаганського РВ відповідь на свою 
заяву про документально зафіксований 
випадок надання неправдивих свідчень. 
Троє міліціонерів переконували мене в 
тому, що випадок привласнення мого 
майна не підтвердився. Я так розумію, 
що діяли вони за такою аналогією: якщо 
заява про лжесвідчення, то і спростову-
вати її треба шляхом лжесвідчення, тоб-
то - звичайної брехні. Начальник пого-
дився розглянути те питання  І от  з тією 
начебто згодою я ходжу вже третій тиж-
день, бо більше нічого не відбувається.

Мабуть, міркують над тим, як же його 
збрехати на цей раз, та так, аби хоч тро-
шечки було воно схоже на правду…

Тільки  як та невизнана ГРОМАДСЬКА 
рада  погодилася зі своєю долею?.. Хоч 
(ніде правди діти) якась її частина все 
ж наполегливо шукає вихід з глухого 
кута, все ж опирається міліцейському 
свавіллю та власній безпорадності. 
На останні збори, 25 вересня,  із со-
рока членів прийшли шестеро, та й ті 
пересварилися поміж собою на радість 
міліції, яка планує без змін і без втрат 
клонувати себе в поліцію. А  я - один із 
багатьох незгодних щодо цього. Бо не 
варто вливати молоде вино в старі міхи: 
воно скисне! Нова назва і підвищена 
зарплатня ніколи не зроблять той орган  
ані  чесним, ані професійно діяльним у 
наших (цілого народу!) інтересах..

Людей, які розуміють процесуальну 
незалежність як безвідповідальність, 
як безкарність і безконтрольність, не 
можна змінити. Їх треба ЗАМІНИТИ 
ІНШИМИ. І не треба мене переконува-
ти тим, що вони (бачте!) - всього лише 

дрібні виконавці, коліщатка та гвинти-
ки «великої-величезної» системи. На-
гадаю тим, хто вивчав право не тільки 
в студентських аудіторіях:  виконання 
злочинного наказу є злочин!

3.3.
 Хто випробовує Кривий Ріг і Україну на 

витривалість?! Хто призначає на керівні 
посади таких же бездуховних нащадків 
Малюти СКУРАТОВА і Лаврентія БЕРІЇ, 
дістаючи їх зі сміттєвих кошиків ганебних 
часів?! Зміни не просто необхідні - за них 
вже сплачено страшну ціну руйнування 
держави і людських втрат. Ні з яких ре-
форм нічого не вийде, якщо під пильним 
оком громадськості не буде встановлено 
правову державу, не закріпиться в мізках 
принцип невідворотності покарання, 
який має реалізувати міліція. Колишні 
люди відтворюють тільки ті відносини, 
до яких звикли, на які  були здатні. Вони 
мають, так би мовити,  зійти зі сцени.  

Визнати їх право й надалі залишатися 
при своїх (хоч уже поліцейського шти-
бу) посадах - це вистрілити з гармати 
в наше майбутнє, плюнути в обличчя 
собі ж самим. Адже слідчий закриє 
спокійненько справу, приміром,  «за 
сто баксів» й віддасть із того полови-
ну своєму начальству. А якщо потім 
громадянин виявиться наполегливим 
та  оскаржить те закриття в суді вищої 
інстанції, то слідчий знову її закриє і зно-
ву візьме сто (чи вже набагато більше) 
«баксів»... Слідчий же завжди правий, 
бо він – фахівець, а не якийсь там пред-
ставник від громадськості!..

 Але безглуздя і беззаконня все одно 
з`їдять самі себе.  Однак  процес цей 
- дуже болісний для людей. Громаді 
слід прокинутися від гріховної апатії, 
активізувати свої зусилля задля вста-
новлення контролю над усіма гілками 
влади, яка, здається, у черговий раз нас 
«кинула». Знаю, що «зрада» - ключове 
слово української історії. Але вчинком, 
за який можна її поважати, вона від цьо-
го не стала. 

Що я можу запропонувати від себе 
в умовах блідої немочі громадських 
організацій, їхньої нездатності досягати 
хоча б маленьких результатів? Правду! 
Краще за неї все одно нічого немає. 
Я ініціюю створення ЧОРНИХ списків 
працівників УВС, куди громадяни об-
грунтовано внесуть своїх кривдників 
у погонах, та ще й розкажуть світові 
про всі їхні «не підтверджується», «не 
є можливим»,  «не доведено...».  Не-
хай на їх місце і на наші гроші прийдуть 
ті, хто бачить порушення, хто здатен їх 
розслідувати і довести до суду!  Я розпо-
чинаю ці  списки прізвищами керівників, 
які обізнані в «моїй» справі і повинні були 
втрутится, але не зробили цього: це на-
чальник УВС міста А.О. ГРЕЧУХ і началь-
ник слідства  В.Б.ПОТАПОВА  Я, неза-
суджений і не підслідний громадянин 
міста, продовжую список прізвищами 
слідчих Саксаганського РВ ХОЛОБКА, 
ФЕДОСОВА і СЛЮСАРЯ, які вже більше 
двох років під виглядом слідчих дій про-
сто збирали та розповсюджували плітки 
відносно мене, заявника, а кількість пра 
вопорушень все наростало й зростало. 
Докази моїх слів знаходяться в трьох 
томах досудового розслідування і про-
сто на вулиці МЕЛЕШКІНА, що в Сакса-
ганському районі. Я, платник податків, 
не хочу надалі годувати всіх цих людей, 
не бажаю бачити їх навіть на найнижчій 
посаді в поліції, що створюється.       За-
прошую співгромадян продовжити 
мою роботу, запрошую створити ЧОРНІ 
списки за допомогою інтернету, пре-
си, правозахисників і громадських 
активістів. Потім ми порівняємо наші 
списки зі списком особового скла-
ду УВС. Чи буде хоч якась різниця між 
ними?   

         Леонід БАГАШВІЛІ,

                             м. Кривий  Ріг

Громадська безпоРадність
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КАЛЕНДАР НА ЖОВТЕНЬ
«Історія України: події та особистості»

1-17- 1990 р.- Київ. Голодування студентів, які вимагали відставки 
Голови Ради Міністрів УРСР, відмови уряду республіки від підписання 
Союзного договору, передачі місцевим органам влади майна КПРС та 
ВЛКСМ на території України, відбування юнаками України військової 
служби за межами республіки лише на добровільних засадах, 
перевиборів Верховної Ради УРСР.

2- 1906 р. – Народився Іван БАГРЯНИЙ (ЛОЗОВ’ЯГІН), видатний 
український письменник, публіцист і громадсько-політичний діяч, 
удостоєний у 1992 році Державної премії України імені Тараса Шев-
ченка за романи „Сад Гетсиманський” і „Тигролови” (посмертно).

 3-6- 1917 р.- В Чигирині відбувся Всеукраїнський з'їзд вільного ко-
зацтва, делегати якого (200 чол.), представляли 60-тисячне козацтво 
й затвердили статут організації,а також обрали Генеральну раду на 
чолі з генералом П. СКОРОПАДСЬКИМ.

4- 1891 р.- Народився Юрій КЛЕН, український поет. Помер 30 
жовтня 1947 р.

5- 1899 р. – Народився Олекса СТЕФАНОВИЧ, український поет.
6- 1881 р. – Народився Іван КОЧЕРГА, український драматург, автор 

п’єс „Свіччине весілля”, „Ярослав Мудрий”, „Майстри часу”.
7- 1932 р.- Утворення Чернігівської області.
8- 1846 р. – Народився Іван БІЛИКОВСЬКИЙ, український компо-

зитор, педагог і музичний діяч.
8- 1871 р. – Народився Іван ПІДДУБНИЙ, український спортсмен, 

професійний борець.
10 – 1947 Р. – Керівники УРСР Лазар КАГАНОВИЧ і Микита ХРУЩОВ 

доповіли Йосипу СТАЛІНУ про перевиконання плану хлібозаготівель.
13 – 1917 р. – На засіданні Малої ради Володимир ВИННИЧЕНКО 

оголосив іменем Генерального секретаріату декларацію щодо роз-
витку культурного і господарського життя України, а також об’єднання 
всіх земель,  заселених українцями.

14- 1942 р.- За наказом ОУН оформлено 1-й відділ УПА під коман-
дуванням Сергія КАЧИНСЬКОГО.

14 – 1947 р. – Керівник воюючої України генерал-хорунжий Роман 
ШУХЕВИЧ видав указ про встановлення днем заснування УПА 14 
жовтня 1942 року.

14 – День захисника ВІТЧИЗНИ
14- День українського козацтва.
15 – 1947 р. – Збройне підпілля ОУН видало інструкцію щодо 

протидії колективізації в західних областях УРСР.
15- 1959 р.- Більшовицький агент Б. СТАШИНСЬКИЙ убив голову 

Проводу ОУН Степана БАНДЕРУ.
16 – 1917 р. – У Чигирині відкрився Всеукраїнський з’їзд Вільного 

козацтва.
16- 1918 р.- Київ. Видання гетьманом П.СКОРОПАДСЬКИМ 

універсалу про відродження козацтва.
17-31- 1961 р.- ХХІІ з’їзд КПРС у Москві. Він ухвалив рішення про 

недоцільність подальшого збереження в Мавзолеї саркофага з труною 
Йосипа СТАЛІНА. 

18- 1876 р.- Народився Сергій ЄФРЕМОВ, видатний український 
вчений-літературознавець, академік, публіцист, громадський і дер-
жавний діяч, заступник голови Центральної ради, перший генераль-
ний секретар міжнаціональних справ. Репресований у справі Спілки 
визволення України.

19- 1918 р. – Проголошення Західної Української Народної 
Республіки і утворення Української Національної Ради у Львові.

19- 1962 р.- Суд в Карлсруе засудив Б.СТАШИНСЬКОГО за вбив-
ство С.БАНДЕРИ і Л.РЕБЕТА.

19- 1906 р. – Народився Сергій ВОСКРЕКАСЕНКО, український 
поет.

21 – 1672 р. – Народився Пилип ОРЛИК, гетьман Правобережної 
України. Співавтор Угод та Конституцій прав і вольностей Війська За-
порозького 1710 року.

21- 1989 р.- Київ. Перша сесія Великої ради Руху розглянула 
організаційні питання, ставлення Руху до законопроектів про вибори і 
про мову і питання про громадсько-політичну ситуацію в республіці.

22- 1894 р.- Народився Віктор ПЕТРОВ, український археолог, 
літературознавець і етнограф.

23- 1921 р.- Прага. Початок діяльності Українського вільного 
університету в Чехословаччині.

24 – 1867 р. – Народився відомий український археолог, 
музеєзнавець, етнограф, мистецтвознавець і публіцист, академік ВУАН 
(з 1919 р.) Микола БІЛЯШІВСЬКИЙ. Один із засновників Національного 
музею історії України, Національного художнього музею України, Му-
зею українського народного декоративного мистецтва в Києві, збирач 
колекцій Національного музею Тараса ШЕВЧЕНКА у Києві. Музеїв 
Полтави, Львова, Санкт-Петербурга.

26- 1947 р.- Західні області України. Найбільш масова у повоєнний 
період депортація українців (близько 78 тисяч чоловік).

27 – 1932 р. – У Воронежі більшовицька влада  ліквідувала 
українську громаду.

27-28- 1989 р.- Київ. Десята сесія Верховної Ради УРСР ухвали-
ла закони УРСР про вибори народних депутатів УРСР та вибори до 
місцевих Рад, а також закон про мови, що забезпечував українській 
мові статус державної.

28- 1944 р.- Визволення України від фашистських загарбників.
29- 1906 р.- Народився Михайло ЛИСЕНКО, український скуль-

птор.
30 – 1882 р. – На території нинішньої Тернопільщини народився 

відомий художник Михайло БОЙЧУК. Загинув 13 липня 1937 року.
30 – 1887 р. – У селі Новий Витків (Галичина) народився український 

громадський та державний діяч, журналіст Лука МИШУГА. З 1921 
року – представник уряду ЗУНР у США. У 1926-33 роках працював 
редактором, а в 1933-55 – головним редактором часопису української 
діаспори в США „СВОБОДА”.

Жовтень- 1881 р.- Петербург. Видання Міністерством внутрішніх 
справ таємного циркуляра, який містив роз’яснення до указу 1876 р. 
Згідно з циркуляром, заборонялося створення українських театрів та 
українських театральних груп.

1.14 вересня поточного року в просвітницькому заході на відзначення Міжнародного 
Дня демократії у Дніпродзержинському училищі професійної піготовки пенітенціарного 
персоналу для майбутніх працівників пенітенціарної системи в рамках культурної програми 
Docudays UA в якості експерта-правозахисника взяв участь Микола КОРОБКО.

2. 21 – 22 вересня у Києві у дводенному семінарі  “Організація та проведення       Мандрівного 
фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA-2015”, організованому 
Оргкомітетом Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays 
UA, взяв участь представник організації Микола КОРОБКО.

На кордоні України з'являться На кордоні України з'являться 
американські системи контролюамериканські системи контролю

До кінця 2015 року Україна отримає дві системи прикордонного контролю виробництва 
американської Aeros і ще шість - в 2016 році, повідомляється на сайті РНБО. У повідомленні 
сказано, що перший заступник секретаря Олег Гладковський в Лос-Анджелесі взяв участь 
у прес-конференції з нагоди першої поставки в Україну цих систем. За його словами, 
система дозволить вести цілодобове спостереження за кордоном, що в свою чергу при-

скорить координацію дій відповідного 
реагування. У Держприкордонслужбі 
заявили, що Україна не контролює 
більше 400 км кордону з РФ У серпні 
ЄС виділив Україні гроші на поліпшення 
управління кордоном - 8,55 мільйонів 
євро. Кошти в подальшому повинні 
сприяти міжкордонній торгівлі, при-
скорять демаркацію кордону і введення 
електронної митної системи.

                                                   Сайт газети 
«Дзеркало тижня», 

29 вересня 2015 року
Больше читайте здесь: http://

dt.ua/UKRAINE/na-kordoni-ukrayini-
z-yavlyatsya-amerikanski-sistemi-

kontrolyu-186090_.html

ВІД РЕДАКЦІЇ  ГАЗЕТИ «Промінь 
Просвіти»: в радіопередачі «Діалог» у пря-
мому ефірі  на ТРК «Криворіжжя»  28 вересня,  
яку проводила редакторка радіомовлення 
Олена МАКОВІЙ, Сергій ФЕДЬКО, зокрема,  
повідомив наступне:

«…Наприклад, у Кривому Розі є суб’єкти, 
які ще й досі не можуть реалізувати своє 
виборче право. Так, відома партія «Могут-
ня Україна» за наказом міської влади була 
просто викреслена  з реєстрів, вилучена 
інформація про цю партію…

Порушень взагалі виявлено вже дуже ба-
гато. Не всі учасники дотримуються пра-
вил, які декларує закон. Ми бачимо за-
силля політичної реклами, яка почалася 
ще до старту виборчого процесу…Мало 
того, народні депутати рекламують певні 
політичні сили. Більше того, комунальні за-
соби масової інформації підтримують лише 
певні політичні сили. Так, наприклад, не-
щодавно цілий випуск телеканалу «Рудана» 
і газета «Червоний гірник» були присвячені 
тому, що Юрій ВІЛКУЛ, діючий міський го-
лова, висувається на посаду міського го-
лови й збирається бути кандидатом. А у 
інших кандидатів такої можливості немає. 
Але певним політикам, виявляється. можна 
користуватися грошима платників податків 
(які належать всім криворіжцям, а не тільки 
діючій владі), але не дотримуються цього 
права.

Крім  того, в області порушується право 
журналістів висвітлювати  процес виборів 
і роботи виборчих комісій. Буквально два 
дні тому я зайшов до Дніпропетровської 
міської виборчої комісії  на засідання, де 
комісія повинна була проголосувати пи-
тання реєстрації кандидатом Олександра 
Юрійовича ВІЛКУЛА – і комісія сприйняла 
«в штики» мою присутність. Не було нікого з 
журналістів. Комісія збрехала напередодні, 
коли ми до неї зверталися, повідомивши, 
що не буде жодних голосувань і засідань, 
але в суботу, зненацька, вона провела 
засідання. І коли я й мої колеги застали їх 
за цією справою, вони вчинили ганебно. 
Спочатку голова комісії наказав мені поки-
нути приміщення, де працювала комісія. Я, 
звісно, відмовився, тому  що  перебував там 
законно, бо я журналіст, маю посвідчення 

і закон дозволяє мені  будь-які моменти, 
що стосуються виборів, дістав відеокамеру 
й почав робити зйомку. Тоді голова комісії 
вийшов із приміщення, привів із собою 
двох  озброєних пістолетами й автоматами 
«тітушок, які  забрали в мене мобільний теле-
фон, яким я виконував зйомку, посвідчення 
журналіста й потім викинули, випхали мене 
з приміщення виборчої комісії – і комісія 
продовжила роботу без журналістів. Тоб-
то, - абсолютно непублічно й непрозоро. 
Я одразу дістав другий свій телефон, зро-
бив дзвінок на 102 – й мені одразу зателе-
фонував начальник обласного управління 
міліції Ігор Володимирович РЕПЕШКО, з 
яким  ми за день до того проводили спільну 
нараду  з міністром АВАКОВИМ, який на-
казав керівникам начальникам  всіх облас-
них управлінь співпрацювати  з «Опорою» в 
плані оперативного реагування  на заяви про 
злочини, повязані з порушенням виборчого 
законодавства. – й одразу прибули і патруль, 
і міська та районна міліція, взяли в мене по-
яснення, коли я зробив заяву про злочин, 
«тітушки» перелякалися, віддали телефон 
і посвідчення, але ганьба не припинила-
ся. Бо коли я знову повернувся до комісії й 
попросив надати рішення комісії про моє 
видалення, то комісія відмовилася мені на-
дати таке рішення. Сама комісія розбіглася, 
а заступник голови перед моїм носом просто 
зачинив двері, не став нічого пояснювати й  
сказав, що такого рішення в нього немає… 
Напередодні також була дуже неприємна 
ситуація з адресою виборчої комісії. За-
раз міська виборча комія Дніпропетровська 
знаходиться  в приміщенні обласної ради, 
хоча її законне місце – у Дніпропетровській 
міській раді, територіальна виборча комісія 
має знаходитись у міській раді. А от в 
Дніпропетровську така комісія переїхала 
в приміщення обласної ради, «під кри-
ло» Євгена УДОДА, друга і  соратника по 
партії Олександра ВІЛКУЛА, нашого зем-
ляка… Обласна рада охороняється й після 
закінчення робочого дня до неї взагалі не 
можна пройти, що порушує право виборця, 
право суб’єктів виборчого процесу на доступ  
до інформації, яка є на стендах, на доступ 
до засідань виборчої комісії. Таким чином, 
процес виборів у місті Дніпропетровську 
(а саме – у виборчій комісії) відбувається 
непрозоро».

Під час реєстрації О.ВІЛКУЛА Під час реєстрації О.ВІЛКУЛА 
автоматники виштовхали автоматники виштовхали 

журналіста з ТВКжурналіста з ТВК

У Криворізькому правозахисному


