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«Кривий Ріг
став центром України»
і «буде все так, як того хоче народ»

Всеукраїнська акція
«Запали свічку»

Кривий Ріг змінився. Це я можу упевнено засвідчити, як людина, що тут народилася й живе
більше півстоліття. День 22 листопада цього року остаточно розвіяв мої сумніви щодо того,
чи в змозі Кривий Ріг вибратися з того лайна провінційності й покірності місцевій мафії, у
якому перебував десятиліття за десятиліттям. І тепер у серці виростає надія на те, що рідне
місто, врешті, підніметься з колін і більше ніколи не впаде ані в лайно, ані в щось гірше,.
звідки вже немає вороття. Це було видно по очах тих близько десяти тисяч криворіжців, які
прийшли на Майдан, по тому, як вони впевнено реагували на виступаючих, які приїхали з
різних кінців України (від Львова до Дніпропетровська), аби підтримати спротив, що постав
реальністю після другого туру виборів міського голови. Бо вони вважають, що їхній вибір
підло вкрали, що мером міста має бути зовсім не Юрій ВІЛКУЛ, а Юрій МИЛОБОГ.

В пам’ять про мільйони загиблих від Голодомору Український
інститут національної пам’яті закликає всіх мешканців України 28
листопада 2015 р. о 16:00 приєднатися до загальнонаціональної
хвилині мовчання, за можливості – біля меморіалу, пам’ятника чи
хреста пам’яті жертв Голодомору у вашому місті чи селі. Також
заохочуємо із настанням темряви запалити і поставити свічку на
підвіконня так, щоб її було видно знадвору – на знак скорботи і
пам’яті про мільйони загублених життів наших співвітчизників.
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ
http://www.memory.gov.ua/page/pamyat-progolodomor-1932-1933

На західній окраїні Європи
встановлено знак пам'яті героїв
Небесної Сотні
1.ЩЕ Є ШАНС ВИПРАВИТИ
ВСЕ В КОНСТИТУЦІЙНИЙ
СПОСІБ
Для того, щоб у читачів не
було жодних сумнівів у тому, що
все – дуже серйозно і грізно, я
розпочну свій короткий виклад
про цей мітинг на криворізькому
Майдані, біля пам’ятника козаку
Рогу, з того, як підсумував його
у резолюції народний депутат
України Єгор СОБОЛЄВ і за що
підняв руки весь кількатисячний
Майдан.
А він підкреслив, що
«залишається буквально
кілька рішень, які можуть виправити ситуацію в законний,
конституційний спосіб». А потім –
перерахував ті пять кроків, які належить зробити. По-перше,. Пресували, продовжив:
зидент України має невідкладно,
«На жаль, ми побачили за цей тиждень, що
не пізніше вівторка, подати кандидатів до ЦВК.
По-друге, нова ЦВК має скасувати рішення суд залишається судилищем, що більшість
Криворізької територіальної комісії про визнан- політичних партій є прогнилими партнерами
ня Юрія ВІЛКУЛА міським головою. По-третє, «Опозиційного блоку». І ми побачили в цей тижпід контролем нової ЦВК, під громадським кон- день, що Президент України нездатний гарантролем має бути завершений процес очищення тувати конституційні права громадян. В першу
Криворізької виборчої комісії; там мають бути чергу – делегувати владу. Тому ми з вами даємо
люди, які є принциповими, чесними, які здатні по- тиждень Президенту України, парламенту України
рахувати й встановити
результати виборів.
По-четверте, депутати міської ради Кривого Рогу, які зрадили
своїх виборців прямо
в ніч їхнього обрання,
від яких відмовилися
їхні політичні партії,
мають скласти мандати. І, нарешті, поп'яте, проти членів
комісії з її головою
мають бути порушені
кримінальні провадження поліцією Кривого Рогу: проведені
розслідування та їх
арешти і ув'язнення.
А потім, коли проголо(Закінчення на 2 стор.)

На західній окраїні Європи встановлено знак пам'яті героїв
Небесної Сотні У парку «Паласіо де Кріштал» міста Порту пройшов захід до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні, а також з
відзначення Дня Гідності та Свободи, під час якого було відкрито
пам’ятний знак Героям Небесної Сотні. Виготовлення та встановлення пам’ятного знаку, за ініціативою української громади,
відбулося за активного сприяння Консульства України в Порту,
Муніципалітету м. Порту та португальських підприємців.
В інавгурації пам’ятного знаку з написом українською та португальською мовами: „На знак вшанування подвигу Героїв Небесної
Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності (листопад 2013
року – лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи
права і свободи людини, європейське майбутнє України” взяли участь
представники української громади, народний артист України Богдан
БЕНЮК, представники Муніципалітету м. Порту та португальських
бізнесових кіл, священослужителі, учні суботньої школи м. Віла Нова
де ГАЯ. До присутніх зі словом звернувся консул-керівник РОГОВЕЦЬ,
повідомляє консульство України в Порту. Під час заходу було проведено панахиду за жертвами голодоморів та Євромайдану, а також
акцію „Запали свічку”.
«Експрес онлайн», 23 листопада 2015 року
Читайте більше тут: http://expres.ua/
news/2015/11/23/161319-zahidniy-okrayini-yevropyvstanovleno-znak-pamyati-geroyiv-nebesnoyi-sotni

ЧУБАРОВ пропонує групу, яка б займалася поверненням Криму Україні
Народний депутат України, лідер Меджлісу кримськотатарського
народу Рефат ЧУБАРОВ пропонує створити контактну групу на
високому рівні, яка б займалася деокупацією Криму. Про це він
заявив сьогодні на засіданні уряду, повідомляє УНІАН. «Ситуація,
яка склалася у зв'язку зі знеструмленням тимчасово окупованої
АР Крим жваво обговорюється, в тому числі, і політиками інших
урядів, нашими партнерами», - зазначив він. ЧУБАРОВ закликав
ЯЦЕНЮКА звернутися від імені уряду до міжнародних партнерів
для того, щоб якомога швидше утворити контактну групу на високому рівні, яка б до переліку заходів протидії агресії Росії щодо
України включала б і питання, пов'язані з деокупацією Криму. «Я
думаю, що або контактна група на високому рівні, або розширення
Мінської групи було б в інтересах України», - зауважив ЧУБАРОВ.
Нагадаємо, що Кабмін ввів тимчасову заборону на переміщення
вантажів до Криму. Раніше з пропозицією призупинити вантажне
сполучення з Кримом, як автомобільного, так і залізничного транспорту, виступив президент України Петро ПОРОШЕНКО. Також
про повну блокаду Криму заявляли й ініціатори безстрокової акції
блокування поставок українських товарів на Кримський півострів.
Ця акція почалася 20 вересня цього року.
GazetaUA, 23 листопада 2015 року.
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«Кривий Ріг став центром України»
і «буде все так, як того хоче народ»
(Закінчення. Початок на 1 стор.)
і політичним партіям, поліції
Кривого Рогу, щоб вони почали виконувати рішення, за які
щойно проголосувала громада
Кривого Рогу. Весь цей тиждень
біля міської ради буде працювати громадська приймальня
народних депутатів, яка фактично має перетворитися на центр
громадського життя міста. Щовечора після шостої години
приходьте туди, обмінюйтеся
новинами, разом думайте, як
залучити більше людей, разом
збирайте агітаційні матеріали
для того, щоб підняти тих, що
ще не піднявся».

2. НАС НЕ КИНУЛИ І
ОБІЦЯЮТЬ ПІДТРИМКУ
На мітингу виступали і
криворіжці, і лідери партій та
народні депутати, що приїхали
з різних кінців України Причому – не поодинці, а групами.
Наприклад, Андрій ДЕНИСЕНКО сказав, що разом із ним із
Дніпропетровська приїхало
триста «укропів».
Ось, коротко, про що говорили деякі виступаючі.
Володимир ПАРАСЮК, народний депутат України: «Я приїхав
сюди з батьком і з моєю мамою.
Я з гордістю дивлюся на вас і
розумію, що країна змінюється.
Ми очищуємося і йдемо до
правильних ідеалів. Ми місто
за містом будемо звільняти від
тієї нечисті, яка двадцять чотири роки нашу країну гнобила й
ставила на коліна. Ми переможемо в Кривому Розі й скажемо, хто тут господар. Бо ми хочемо якісних змін. Ми хочемо,
щоб чиновники нам служили,
бо вони – слуги народу. Не ми
їм служимо, а вони – нам. І ми
цього маємо вимагати».
Семен СЕМЕНЧЕНКО, народний депутат України, командир
батальйону в зоні АТО: «Вчора
була річниця МАЙДАНУ. Чому

ми приїхали сюди?. Та тому, що
вся Україна дивиться на Кривий Ріг. Для всієї України все,
що тут відбувається, є реальне диво. Тому що в регіонах,
де казали що люди опустили руки, що корупція і владці
можуть над ними знущатися
скільки щзавгодно, люди повстали проти корупції і брехні.
Після Майдану почалася війна
за збереження НЕЗАЛЕЖНОСТІ
України. Я зустрічав багато
хлопців з Кривбасу на Майдані
і на війні. Ми були разом під
Іловайськом, під Дебальцевим. Ми приїіхали сюди, щоб
сказати найголовніше. Поперше, ми вас не залишимо.
По-друге, всі ті, що кажуть, ніби
все вже вирішено в судах, що
все вирішили ті депутати, це
неправда. Бо буде все так,
як того хоче народ. Якщо
ми будемо єдиними в цьому
прагненні, то ми зробимо те,
чого ви хочете».

Юрій МИЛОБОГ, кандитат
на посаду міського голови :
«Я десь, мабуть, романтик. Бо
думав, що країна змінилася.
Я думав, що чесним шляхом
можна перемогти цю владу. Та
я помилився. Бо вони своєю
адміністративною машиною,
своїми злочинними угрупуваннями намагалися залякати
Кривий Ріг. В ту ніч, коли вони
за дві години підбили підсумки
й коронували ВІЛКУЛА на посаду мера, вони вважали, що це
все й зганяли депутатів, щоб ті
освятили це в сесійній залі. Я не
знаю, як назвати це, коли вони
звезли сюди бідних і нещасних
бюджетників на мітинг (в дощ
і в холод) під міську раду… Та
я не борюся за посаду мера, я
борюся за правду. Коли я просив, то мене не чули. А тепер я
вимагаю скасувати ці ганебні
рішення. І якщо вони думають,
що їм допоможуть проплачені
суди, то вони помиляються. Бо
народ є носієм влади».
Андрій САДОВИЙ, міський голова міста Львова: «Я знаю, що
і в Кривому Розі більше сотні
хлопців загинули й поховані на
кладовищах, багато пропало
без вісти. Чому це стало можливим? Чому окупант напав на
нас? Тому що у нас всередині, .в
нашій країні, були злодії, які крали наше майбутнє і які крадуть
і сьогодні наше майбутнє, які
хочуть украсти у нас право бути
вільним народом. І сьогодні всі
ми тут зібралися для того, щоб
захистити наше право вільно
обирати собі владу. Для мене
сьогодні велика честь бути тут,
з вами. Я приїхав і підтримати
Юрія МИЛОБОГА, який виграв
вибори, і подякувати вам всім
за те, що ви – не байдужі, за те,
що маєте сміливість і твердість
вийти сюди й захистити своє
право бути вільними людьми.
Тільки вільні люди можуть збудувати вільну, незалежну державу. Це не
робиться за один день,
це є дуже довга дорога.
Але мені приємно, що
ми з вами стоїмо на тій
дорозі. Ніхто не знає,
що буде завтра, бо ми
живемо в дуже складному світі. Але я знаю,
що коли ми з вами будемо разом і будемо
стояти до кінця, то ми
переможемо! З нами –
правда, з нами – Бог!
А правда перемагає
завжди».
Олег БЕРЕЗЮК,
народний депутат
України: «Нам з вами
як частині, яка вірить в
майбутнє цього міста,
цієї нації, не можна
допустити, щоб ворог зовнішній і ворог
внутрішній зробили
нас, простих
людей, ворогами. Ми
маємо зробити все
можливе, щоб на цій
площі об’єдналися
люди за майбутнє
дітей Кривого Рогу.
Тільки діти Кривого Рогу зроблять
майбутнє цього міста,
а ми маємо стати
їхніми плечима, на які
вони стануть і будуть
чітко стояти, а не думати, за кого голосувати. Я хочу, щоб вони
голосували за те, що
вони хочуть і можуть,
а не за те, хто хотів би,
щоб вони голосували.
Ті хлопці, які гинуть, які
воюють, вони воюють
за те, щоб людина
мала вільний вибір
жити, працювати і виховувати своїх дітей.
Це так просто. І мені

дивно іноді. Я тільки дев’ять
місяців працюю в цій Верховній
Раді, але можу вам сказати, що
іноді це нагадує пекло, а іноді
– цирк під куполом. Та хочу сказати, що такої кількості людей,
багатих «бідних людей», які там
є, я не бачив. Вони виключно думають про своє багатство. І ми
повинні тяжкою працею звідти
їх викурити. І сьогодні Кривий

православної церкви Київського
патріархату, перед тим, як разом з усіма учасниками Майдану прочитав молитву «Отче
наш!», сказав наступне:
«Колись я вперше приїхав
у АТО, де мені вперше сказали бійці, виморені і вимучені в
боях, «Отче, що ви нам хочете
сказати?» Я відповів, що хочу
сказати правду. «Але ж правда

Ріг став центром України, бо
сьогодні в Кривому Розі люди
кажуть: «Ні! Ми хочемо власної
волі!» Нікому не вірте, а тільки
Богу і собі. Тому що собі ви не
збрешете, якщо ви – нормальні
люди. І ще одне. Двадцять
п’ять років пропаганда ворога
роз’єднувала Україну: за мовним, культурним, національним
принципом. Це все провалилося. Сьогодні народилася нація
людей, які не розділяються…»

у кожного – своя?», - запитали.
. Та я відповів на це словами
святійшого Патріарха УкраїниРуси ФІЛАРЕТА, який сказав, що
не буває своєї чи чужої правди,
бо правда або є, або її немає. І
правда в тому, що на цих виборах, як і на кожних, відбувалася
одна-єдина річ, про яку мало хто
говорить. Ми не обирали собі
владу. Ми обирали служителів,
які мають служити народу. І це
найголовніший принцип, який
змінює все: і тих, хто «за», і тих,
хто «проти». І зараз у цій великій
кількості людей. що стоять
на Майдані, що працюють на
підприємствах, підлеглих владі
ВІЛКУЛів, хочу звернутися до
тих із них, хто стояв на примусовому мітингу під нашою міською
радою: «Брати і сестри! Колись
один поважний чоловік, предстоятель греко-католицької
церкви Андрій ШЕПТИЦЬКИЙ,
нині покійний, сказав, що якщо
людина буде боротися не за
свободу, а за хліб, то врештірешт вона втратить і хліб. Тож
згадайте про це, коли вас залякуватимуть тим, що ви будете звільненими з роботи і
залишитеся без хліба. І згадайте слова з Біблії: «Якщо
з нами – Бог, то хто – проти
нас?»… Якщо у нас відберуть
можливість здобувати собі
хліб, то ворони будуть приносити цей хліб, каміння буде
перетворюватися на хліб, а ми
повинні бути стійкими, твердими, люблячими і милосердними».
Виступив і головний капелан нашого міста, який був на
Майдані і в АТО, отець Юрій
ІЛЬКІВ:
«Я вітаю вас, які перебороли свій страх і прийшли
на цей Майдан. Я дивлюсь і
бачу, що тут близько десяти
тисяч людей, якщо не більше.
І якщо «Рудана» покаже, що
на Майдані зібралося три
бабусі, ми вірити цьому не будемо. Коли ми спілкувалися
з міліціонерами нашими

3. ЧОМУ ТРЕБА
БОРОТИСЯ НЕ ЗА ХЛІБ,
А ЗА СВОБОДУ
Щоб перемогла не сцена на
Майдані, а люди, які вирішили
стати справді вільними і здобути волю, а не жити умовах
оплачуваного рабства, всі мають бути впевненими у своїх
надіях і вірити, що з нами
Бог. Тому невипадково до
криворіжців прийшли українські
священики, свої, місцеві.
Отець ОЛЕКСАНДР, головуючий Криворізької ради церков, представник Української

(бо я не вважаю, що вони –
поліцейські, до поліцейських
дорости треба), то сказав їм
таке: «Навіщо Бог владі дає
меч? Щоб карати злочинців і
захищати невинних, а не навпаки». І коли не діє закон, то діє
стаття Конституції України, де
написано, що влада належить
народу. ми пішли на Майдан не
тому, що ми такі великі, красиві
й така у нас борода, а тому, що
побачили: потрібна ДОПОМОГА нашим братам і сестрам.
Ми пішли тому. що ми хочемо
миру. Але – миру не в рабстві,
як сказав святійший Патріарх
України-Руси ФІЛАРЕТ. Тому
й боремося. І захищити жінку,
маму, сестру і дітей своїх – це
не гріх. Бо ми – на своїй землі,
Богом даній».
Тож на частині цієї даної
українцям Богом землі, на
Криворіжжі, будемо боронити правду разом. – Від того
лиха, що два роки тому нависло над Майданом і над всією
Україною в Києві, від того, яке
шалено рветься на нашу землю з Московії, від того, щоб

ворогам внутрішнім не вдалося реінкарнувати з минулого Донецько-Криворізьку
республіку. Бо ми тут є: ми,
вільні українці, ми, які маємо
стати оборонцями і відстояти
правду.
Сергій ЗІНЧЕНКО.
На світлинах: (на 1 стор.)
— вгорі: народ протестує;
в центрі — виступає Єгор
СОБОЛЄВ; біля микрофону —
Юрій МИЛОБОГ; (на 2 стор.)
— (вгорі) — протестувальники; нижче — Володимир
ПАРАСЮК; (в центрі) — Олег
БЕРЕЗЮК, Семен СЕМЕНЧЕНКО; внизу — Андрій САДОВИЙ.
Фото автора
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ВИБОРИ В КРИВОМУ РОЗІ:

прихильники МИЛОБОГА чекають на реакцію президента
Цими вихідними стались дві
знакові події в перебігу конфлікту
навколо результатів виборів
міського голови Кривого Рогу.
В суботу Дніпропетровський
окружний адміністративний суд
відмовив у задоволенні позову кандидата від «Самопомочі»
Юрія МИЛОБОГА, визнавши
його вимоги скасувати підсумки
виборів через фальсифікації
необґрунтованими. У неділю
в Кривому Розі відбулось
кількатисячне віче прихильників
МИЛОБОГА, які виступали з
вимогою перерахунку голосів
та позбавлення повноважень офіційного переможця
виборів, який балотувався від
«Опозиційного блоку», чинного міського голови Юрія
ВІЛКУЛА. Ніч у Кривому Розі,
як повідомляють місцеві
активісти, минула спокійно.
Після суботньої інформації про
ймовірні провокації та знайдені
на площі гранати правоохоронці
посилено патрулюють центр
міста. Під міськрадою стоїть
намет, у якому чергують протестувальники, прихильники кандидата Юрія МИЛОБОГА. Вони
обіцяють щодня збиратись на
пікети, а наступними вихідними
– знову провести віче.
Сам кандидат на посаду
міського голови Юрій МИЛОБОГ заявляє, що Кривий
Ріг «не проковтне» перемогу
представника «Опозиційного
блоку» Юрія ВІЛКУЛА. За його
словами, будуть ще й суди, де
намагатимуться довести факти
про фальшування, й нові акції
протесту. Головну надію щодо
розв’язання конфлікту, зазначає
він, покладають на президента України Петра ПОРОШЕН-

КА й зміну складу ЦВК. «Треба змінити склад ЦВК. Треба
змінити голову територіальної
виборчої комісії і ухвалити
справедливе рішення. ЦВК
може скасувати постанову ТВК
як вища інстанція, постанову,
що була ухвалена в незаконний
спосіб. Якщо не будуть говорити
закони, буде говорити вулиця, і
тоді політики не зможуть її стримати: ні я, ні депутати, ніхто.
Протестний рух у Кривому Розі
лише наростає, суспільство в
Кривому Розі радикалізується»,
– сказав у коментарі радіо «Свобода» Юрій МИЛОБОГ.
В «Опозиційному блоці» із
заявами про «масові фальшування» на виборах, як і раніше,
не погоджуються. Зазначають:
звертатись до суду – це право
кандидата, який програв, однак
довести фальшування він навряд чи зможе. Довірена особа

кандидата від «Опозиційного
блоку» Юрія ВІЛКУЛА Марина АКИМОВА каже: звинувачення в нечесних виборах
необґрунтовані. «Вважаємо,
що вибори відбулись у
відповідності з чинним законодавством. Інформації про жодні
порушення в день голосування
на сьогодні у нас немає», – наголосила Марина АКИМОВА.
Майдан за чесні вибори чи
боротьба за вплив у ключовому
регіоні?
Незалежні експерти порізному оцінюють те, що
наразі відбувається у Кривому Розі. Зокрема, дехто не
виключає початку «нового
локального Майдану». Однак
дніпропетровський політолог
Андрій ЗОЛОТАРЬОВ вважає,
що підсумки виборів уже навряд чи зміняться, принаймні не через судове рішення, а хіба

що політичне. У коментарі Радіо
Свобода він зауважив: Кривий
Ріг став плацдармом боротьби за владу між конкуруючими
фінансово-промисловими групами Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО та Ріната АХМЕТОВА, і там
уже, по суті, триває підготовка
до майбутніх парламентських виборів. «На мою думку, в
Кривому Розі реалізовується
елемент сценарію команди
КОЛОМОЙСЬКОГО, кінцевою
метою якого є дострокові
парламентські та президентські
вибори. Подивитись, хто там
працює з депутатів, – люди,
пов’язані з КОЛОМОЙСЬКИМ…
Моя думка, що це боротьба не
за справедливість чи за народовладдя, а боротьба за контроль над одним з ключових
регіонів», – сказав радіо «Свобода» Андрій ЗОЛОТАРЬОВ.
Різниця між кандидатами –

752 голоси
У
суботу
вночі
Дніпропетровський окружний
адміністративний суд відмовив
у задоволенні позову кандидата на посаду міського голови
Кривого Рогу Юрія МИЛОБОГА
в повному обсязі. За даними
юристів МИЛОБОГА, кандидат
у суді вимагав скасувати постанову Криворізької міської
виборчої комісії про обрання
міським головою кандидата
від «Опозиційного блоку» Юрія
ВІЛКУЛА, визнати недійсним голосування на 22 спецдільницях,
перерахувати бюлетені на 13
виборчих дільницях міста, а
також визнати грубі порушення виборчого законодавства
міськвиборчкомом. Водночас
17 листопада в «Опозиційному
блоці» заявили, що підстав для
визнання результатів виборів
міського голови Кривого Рогу
недійсними немає. «Під час
виборів у жодній дільничній
комісії, у жодній територіальній
комісії не було складено актів
про порушення. І лише після
оголошення результатів виборів
сторона, що програла, почала
фабрикувати акти», – заявили
в «Опозиційному блоці».
За офіційними даними,
в Кривому Розі за чинного
міського голову, представника «Опозиційного блоку»
Юрія ВІЛКУЛА проголосувало
50,21% виборців, а за його суперника, висуванця об’єднання
«Самопоміч» Юрія МИЛОБОГА
– 49,79%. Різниця між кандидатами – 752 голоси.
Юлія РАЦИБАРСЬКА,
радіо «Свобода»,
23 листопада 2015 року

Дивіться, порівнюйте, думайте
Фестиваль Правди

Із самого початку варто зазначити, що прес-конференція
щодо Мандрівного кінофестивалю в нашому місті, про яку піде
мова, відбувалася не в готелі «Аврора», як це повідомлялося
в попередньому числі нашої газети. Бо організатори узгодили її провести (вже після виходу газети в світ) у одній з
аудиторій Криворізького педагогічного інституту. Вона там
(за участю представників ЗМІ міста й представників студентства) і відбулася 23 листопада.
Стосовно ж самої суті заходу, то (про це була інформація
і в заздалегідь заготовленому
прес-релізі), міжнародний фестиваль Дні документального
кіно в Україні про права людини DOCUDAYS.UA уже девятий
рік поспіль мандрує Кривим
Рогом із показом своїх найкращих фільмів. Це - починаючи
із 2007-го, коли в якості його
організатора в місті виступило
Криворізьке міське об’єднання
ВУТ «Просвіта» імені Тараса
ШЕВЧЕНКА, а інформаційним
партнером стала наша газета «Промінь Просвіти». Ця
просвітянська команда на

чолі з народним депутатом
України першого скликання
Миколою КОРОБКОМ і сьогодні
продовжує таку свою діяльність.
Основне її завдання під час
чергового Мандрівного фестивалю DOCUDAYS.UA містом
та його околицями – лікувати
криворіжців кіноправдою від
байдужості у ставленні до
важливих щоденних справ
громади і до своїх ближніх. З
метою активізації правозахисного руху на Криворіжжі
просвітянські активісти п’ять
років тому утворили ще й
Криворізьке міське правозахисне товариство (КМПЗТ), яке теж

активно включилося у цю справу. Тож КМПЗТ як організатор
проводить кінопокази й обговорення переглянутих документальних фільмів під

керівництвом Миколи КОРОБКА як адміністратора
Мандрівного фестивалю
та Олександра ЧИЖИКОВА як його координатора.
Мандрівний фестиваль
на Криворіжжі цього року
відбуватиметься з 24 листопада по 8 грудня включно. Кілька років тому
організатором Мандрівного
фестивалю в Кривому Розі
стала ще одна організація:
культурно-громадський
центр «Шелтер +». Ці дві
організації й демонструватимуть фільми DOCUDAYS.
UA за своїми окремими
розкладами.
З боку організаторів у
проведенні цього заходу
взяли участь уже згадані
Микола КОРОБКО і
Олександр ЧИЖИКОВ, а також – керівник
педагогічного інституту
Ярослав ШРАМКО,
представник культурногромадського центру
«Шелтер +» Станіслав
КОРНІЄНКО. Окремо мав
виступ і проректор цього
університету Ігор ШЕЛЕВИЦЬКИЙ, а також голова Криворізького центру
безоплатної вторинної
правової допомоги Наталя КОЖЕМ’ЯКА.
Одразу після завершення прес-конференції
до уваги присутніх були
показані два перші
документальні фільми,
а з наступного дня, з

24 листопада. Криворізьке
міське правозахисне товариство розпочинає свою програму демонстрації найкращих фільмів фестивалю з їх
обговоренням. Протягом перших трьох днів – у тому ж таки
Криворізькому педагогічному
інституті. Тож, будь ласка,
дивійться, порівнюйте побачене з місцевими реаліями і думайте.
Сергій ЗІНЧЕНКО
На світлинах: (вгорі) – початок прес-конференції
(сидять, зліва направо, Наталя КОЖЕМ’ЯКА, Ярослав
ШРАМКО, Микола КОРОБКО,
Олександр ЧИЖИКОВ), (внизу) – Станіслав КОРНІЄНКО,
(праворуч) – виступає Ігор
ШЕЛЕВИЦЬКИЙ.
Фото автора.
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ЗАВЕРШИВСЯ перший етап
декомунізації тоталітарних
назв. Після 21 листопада
2015-го рішення про нові назви вулиць українських міст та
сіл прийматимуть міські та
сільські голови за участі громади. Рішення про нові назви
населених пунктів упродовж
трьох місцяів ухвалить парламент. Перший етап масштабного процесу декомунізації, який
тривав півроку з 21 травня до 21
листопада 2015 року, дозволяє
відкоригувати подальші зусилля
та стратегію. Закон передбачає
наступні етапи – вони триватимуть ще півроку.
Політична незрілість дея-

це не остаточна цифра – час
надіслати подання ще є. Згідно
з законом, ВРУ протягом трьох
місяців ухвалить рішення про
нові назви міст та сіл, на підставі
їх подань або рекомендацій
Інститту національної памяті.
Щоб сформувати рекомендації,
УІНП створює експертну комісію
і закликає місцеві громади, які
не встигли до 21 листопада,
ще протягом місяця подавати пропозиції нових назв до
Інституту. Думка громади буде
максимально врахована, запевняють експерти. Попереду ще
півроку, щоб декомунізаційні
закони реалізувати повною
мірою.

з експертною радою митців
– а саме, що з демонтованого, яке містить символіку
комуністичного чи нацистського тоталітарного режимів, становить мистецьку вартість і де
його зберігати.
Декомунізація торкнулася й
армії: 18 листопада 2015 року
Президент України Петро ПОРОШЕНКО підписав указ, згідно
з яким із почесних найменувань
українських військових частин
вилучать елементи, успадковані
від Радянської армії.
Декомунізація є одним із
прикладів, коли зміни готувалися за широкої участі
громадськості. Так, з літа 2014

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ ТРИВАЄ:
повноваження перейшли до міських
голів та парламенту
ких політиків і чиновників призвела до того, що 6 місяців
першого етапу реалізації
декомунізаційних законів подекуди пішли не на їх втілення, а на
дискутування про потребу виконання закону. Після місцевих
виборів 25 жовтня виконання
декомунізаційного закону значно активізувалося, особливо в
останні три тижні – у листопаді.
Наприкдад, у Іллічівську на
Одещині спершу велася потужна кампанія за нібито можливу
відмову від перейменування.
Натомість уже 12 листопада
відбулися громадські слухання, а 20-го міськрада ухвалила
перейменувати місто на Чорноморськ і надіслала відповідне
рішення до парламенту. І це не
поодинокий випадок.
Загалом перейменуванню підлягають 32 міста, з них
лише у 18 була змога провести
громалські обговорення – решта на окупованих територіях.
Правом обрати нову назву тою
чи іншою мірою скористалися
13 міст, щодо 4 з них подання ще
минулого тижня отримав парламент. Загалом до ВРУ минулого
тижня надійшли 25 подань, втім

Під час першого етапу вулиці,
названі на честь найбільш
одіозних комуністичних діячів,
загалом перейменовані. На
честь менш відомих, натомість,
багато де позалишалися –
тут необхідне проведення
додаткової роз’яснювальної роботи. Адже не завжди мешканцям донесли інформацію про
те, ким насправді були діячі, на
честь яких названо вулиці, де
вони живуть. Тепер слово за
міськими та сільськими головами. Наприклад, Київ і Харків
перейменували половину вулиць із необхідних, у Києві громадське обговорення решти
практично завершено, у Харкові
– триває. Інститут національноі
пам’яті закликає громадськість
активно користуватися правом
вибору. Також декомунізаційне
законодавство створило
цивілізований механізм демонтажу пам’ятників, пам’ятних дощок тощо, якими пропагував
себе комуністичний режим,
й убезпечило цей процес від
стихійності. У наступні півроку
рішення про демонтаж ухвалюватиме мер або сільський
голова на підставі консультацій

року створено групу «Політика
національної пам’яті» в рамках Ініціативи «Реанімаційний
пакет реформ», яка об’єднала
понад 20 істориків та експертів
з громадських організацій,
наукових установ та інститутів
та представників державних органів влади. В рамках діяльності РПР, питання
національної пам’яті були
включені в «Дорожню карту реформ». Після Революції
гідності питання національної
пам’яті стали розглядатися
як цілеспрямована державна політика, яка є публічною,
виконується згідно спеціальних
законів та базується
на громадській участі.
Декомунізація, необхідна задля
упередження спроб використати тоталітарні практики проти
нашого суспільства.
Сайт «Український погляд»,
23 листопада 2015 року
http://ukrpohliad.org/
news/dekomunizatsiyatryvaye-povnovazhennyaperejshly-do-miskyh-golivta-parlamentu.html
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КАЛЕНДАР НА ГРУДЕНЬ

«Історія України: події та особистості»
1- 1944 р. - Москва. Наказ НКВС СРСР про створення в його
складі Головного управління по боротьбі з бандитизмом, одним
з основних завдань якого була боротьба з націоналістичним
підпіллям.
1 – 1991 р. – Всеукраїнський референдум і вибори Президента України. За незалежність України проголосувало
90,32 відсотка учасників референдуму. Президентом обрано
Леоніда КРАВЧУКА.
6 – 1932 р. – Харків. Ухвалення РНК УСРР і ЦК КП(б)У постанови про занесення на «чорну дошку» сіл, „які злісно саботують
хлібозаготівлю”. У постанові йшлося про „ганебний провал
хлібозаготівлі в окремих районах України”, про те, що „його
організували куркулі й контрреволюційні елементи”. Ставилося завдання „ліквідувати опір частини сільських комуністів, які
стали фактичними провідниками саботажу”. Згідно з цією постановою у зриві хлібозаготівлі звинувачувалися лише окремі
райони, тоді як на початок грудня повністю хлібозаготівлю було
виконано колгоспами та одноосібними господарствами тільки
в 16 районах з майже 400.
8 – 1868 р. – Львів. Заснування Українського культурнопросвітницького товариства „Просвіта”.
10 – День захисту прав людини.
15 – 1932 р. – Харків. Ухвалення ЦК КП(б)У постанови
про заборону завезення й продажу промислових товарів
у районах, де заготівля хліба лишалась незадовільною. Це
райони Апостолівський, Божедарівський, Бердянський.
Верхньодніпровський... Дніпропетровської області та... Всього
82 райони.
24 – 1918 р. – Публікація в газеті „Известия” – орган ВЦВК
– циркуляра Наркомату закордонних справ РСФРР про те,
що внаслідок анулювання Брестського мирного договору.
РНК РСФРР більше не визнає Україну як самостійну державу і
припиняє діяльність всіх представницьких установ України на
своїй території.
24 – 1924 р. – Москва. Рішення Комінтерну про розпуск
Української комуністичної партії.
24 – 1941 р. – Рішення місцевого відділення ОУН про перехід
до підпільної боротьби проти гітлерівців.
26 – 2004 р. – Відбулося переголосування другого туру
виборів, у результаті чого Президентом України став Віктор
ЮЩЕНКО.
27 – 1921 р. – Москва. ВЦВК ухвалив декрет про конфіскацію
церковних і монастирських цінностей.
31 – 1918 р. – Київ. Нота протесту уряду УНР урядові УРСФРР
з приводу наступу військ останньої на територію України.
31 – 1932 р. – Харків. Ухвалення ВУЦВК і РНК УСРР постанови про введення єдиної паспортної системи в УСРР і
обов’язкового запису паспортів (прописки).
Грудень 1939 р. – Західна Україна. Організовано 19 загальних в’язниць і одну внутрішню тюремну камеру.

«БОМАГА» Й «ТАНЦІ» НА ПАПЕРОВОМУ ПОЛІ
(Хочете – вірте, а хочете – ні)
Ви впевнені, панове, що реально
і повноправно проживаєте у своїй
квартирі чи (більше того) у власному будинку? Не будьте (як би це
висловитися толерантніше?) такими, скажімо, наївними. Бо зненацька (чи з чиєїсь лихої волі з числа
тих, що розплодилися по владних
кабінетах) може трапитися таке,
що у вас відберуть ваше житло чи
то частину вашого землеволодіння.
Причому це може статися не тільки
в межах Криворізького району, про
що йтиме мова нижче, а й у будьякій частині міста Кривого Рогу.
Цей короткий матеріал-закид в
систему різних кабінетів вищезгаданого району має стати сигналом
для широкої громадськості про те,
наскільки відповідально турбуються про громадян ті посадовці,
котрим вони довірили владу й
очікують на захист і допомогу,
коли стикаються з труднощами.
А для нас (для газети) – початком
ще однієї справи, де може виявитись цілком реальний кандидат
на отримання умовної антипремії
«СЛУГА МЕРТВОГО СЛОВА». – Це
щодо тих посадовців, які вже геть
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збайдужілі у своєму ставленні до
громадян з їхніми зверненнями чи
запитами й розкидаються на всі
боки лише відписками, щоб їм «нє
мєшалі работать».
А Олексій ТРИГУБ, який звернувся до нас і надав певні документи,
м’яко кажучи, не дуже вдоволений
тим, як його справами опікуються
владці, котрі зобов’язані йому
(як представникові народу) служити. Вони, ті документи. послужать основою для інформаційних
запитів, а поки що звернемо увагу
наших читачів лише на деякі окремі
моменти. У першу чергу – на той
так званий документ, виданий жителю села Кам’яне Поле Олексію
ТРИГУБУ. Бо останній уже більше
семи років занепокоєний тим, що
частина його домоволодіння стала з невідомих для нього причин
чужою власністю. Всі ці роки він
вперто намагався знайти якісь
кінці і якісь пояснення тому, що
сталося, але все виявилося марним. Тільки нескінченні «танці» на
паперовому полі, у яких вправляються посадовці різних рангів.. Бо
в результаті отримав ось цю «бо-

магу», що на світлині (по-іншому,
більш м’яко, її важко назвати), а
також – різного роду відписки: від
Генеральної прокуратури України і
до голови сільради та дільничного
інспектора. Останній, до речі, так
«весело-відповідально» розписався, що у своїй відповіді зробив сусідкою прохача людину, яка
померла ще шістнадцять років
тому. Без точної і остаточної
відповіді залишаються, наприклад, і його звернення, де мова
йде про таке: «Чому директор радгоспу у пожилої жінки, пенсіонера,
ветерана праці, нагородженої
державними нагородами, яка
все життя працювала в радгоспі,
відбирає частину землеволодіння
на користь сторонньої людини, яка
жодного стосунку до радгоспу не
мала. Якщо Ви дійсно видали наказ №242, то чому про той факт
не було відомо моїй мамі й лише
через 26 років знайшовся наказ…». Та Володимир МЕЛЬНИК,
один з керівників Криворізького
району, не поспішає вносити яність
у цю справу. Так само, як і голова Орджонікідзенської сільської
ради (вже колишня) Людмила
КОСТИРЄВА).
А тому, будь ласка, будьмо
уважними у своїх контактах з владоможцями й вимогливими по
відношенню до них.
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