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повідомив, що уже протягом
трьох перших її засідань стало
зрозуміло, що тут відбувалися
під час виборів міського голови
Кривого Рогу фальсифікації!..
З великою увагою вислухали й
виступ багаторічної активістки
криворізьких майданів ще з
2004-го року Інни ІВАНЧЕНКО,
яка розповіла про роботу
створеної і вже працюючої
у приміщенні міськради
громадської приймальні.

ЧИТАЙТЕ в цьому числі:
z Очевидці Голодомору як геноциду з-за океану і
розповідь про часи Великого терору на Криворіжжі у
фактах та документах від Вадима ЯЦИКА;
z Олег ЗАБОЯК про волонтерів із Кривого Рогу від
Інгульської паланки у співпраці з місцевим населенням;
z Художник Олександр КАНІБОР, Президент Литви
Далія ГРІБАУСКАЙТЕ і Василь ШКЛЯР з новою книгою
— Як це все пов’язане одне з одним?
z Заклик до проведення перевиборів у Кривому Розі

Юрій МИЛОБОГ:
«Мер повинен ходити
вулицями, заходити
в магазини, жити
серед людей,
а не ховатися від них»

МАЙДАН живе і перемагає
Як і раніше, прийшло кілька
тисяч людей на МАЙДАН у Кривому Розі і в неділю, 6 грудня.
Люди прийшли з плакатами, на
яких виписали свої вимоги до
діючої влади з різними побажаннями (на світлинах). Як і
перед цим, з радістю сприйняли виступи народних депутатів
Єгора СОБОЛЄВА і Семена СЕМЕНЧЕНКА з їхніми розповідями
про те, що на цей момент вдалося зробити, аби встановити у
Кривому Розі справжнє (а не бутафорське) народовладдя і що
криворіжців у їхніх прагненнях

вітає голова Одеської обласної
державної адміністрації Міхаїл
СААКАШВІЛІ. З обуренням –
про те, як місцеві міліціянти під
керівництвом Валерія ЛЮТОГО
побили помічника народного
депутата Єгора СОБОЛЄВА
Віталія ЧЕРНЯВСЬКОГО. А
останнього радо вітали, коли
він виступив зі сцени.
Треба було бачити
очі
місцевих майданівців у той
момент, коли заступник голови тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України народний депутат Павло КОСТЕНКО

Із Юрієм МИЛОБОГОМ, який цього року йшов кандидатом у виборах на посаду міського голови Кривого Рогу,
доцентом кафедри зоології, фізіології та валеології
Криворізького педагогічного інституту і активним волонтером з надання допомоги українським бійцям на
полі війни проти агресора, із засновником і директором
благодійної організації «Ціна життя» ми зустрілися в холі
готелю «Дружба». Тож подаю цю коротку бесіду до уваги
читачів нашої газети.
- Юрію Валерйовичу,
чи змінилися Ваші погляди
на Кривий Ріг і криворіжців
за ці більше двох років, що
минули після Євромайдану
і після початку війни Росії з
Україною?
- Якщо є така агресія, то
стаєш більше патріотом. І це
стосується не лише Кривого
Рогу чи нашої країни, але й у
інших країнах теж так. Це коли
загроза від зовнішнього ворога
згуртовує суспільство. Таке проходили і англійці, і американці, й
інші. І на цій хвилі піднімається
патріотизм, особливо – у молодого покоління.
- А чи Ви очікували, що на
майдан після голосування вийдуть тисячі (до десяти тисяч, а то й більше)
криворіжців?
- Очікував. Тому що люди бачать, як от у інших містах, коли
пройшла Революція гідності, то
влада змінилася. Я не кажу зараз про рівень життя. Я кажу
про рівень свободи. Можливо, він понизився в Києві чи в
Кривому Розі… Це коли людина бачить, що у нас нічого не
змінюється: як був ЯНУКОВИЧ,
так і залишився. От у них десь
немає ЯНУКОВИЧА, а у нас він
є: тільки - в іншому втіленні. Тож
для людей, що оце піднялися,
був Майдан не в 2014-му році,
а зараз.
- Вчора зі сцени на майдані
(6 грудня – С.З.) Ви сказали,
що лінія фронту проходить
не там, на Донбасі, а тут, у
Кривому Розі…
- Так, бо ми були романтиками. Бо думали, що коли
зміниться Президент України,
то все воно стане у нас тут
проукранїським. А коли я поба-

І серцю в грудях було тепло й затишно від того, що
все відбувається спокійно й
відверто, Так само, як і виступ
кандидата на пост міського
голови Юрія МИЛОБОГА, котрий впевнено сказав, що лінія
фронту боротьби за Україну
нині проходить не тільки на
Донбасі, а й тут, у Кривому Розі,
де люди вийшли, щоб відстояти
демократію, щоб захистити свої
попрані владою права.
І дуже важливо, що з кожним
тижнем зростає впевненість
у тому, що МАЙДАН у Кривому Розі переможе, що тут
відбудуться справжні вибори,
бо він живе і підживлюється
діями криворіжців, які вирішили
захистити своє місто від бруду
брехні та від нахабства влади
невігласів.
Тому дуже хочеться наживо
побачити не тільки на МАЙДАНІ,
в центрі, а й у всіх кінцях, у всіх
районах діяльний і вільний Кривий Ріг, а не брудне місто оплачуваних рабів, які гнуться перед
фальшивою владою і бояться
піднятися з колін! Тож будемо
всі разом діяти з вірою в серці,
аби наші мрії здійснилися!
Сергій ЗІНЧЕНКО

Фестиваль документальних фільмів про
права людини DOCUDAYS.UA відвідав
військову частину на мікрорайоні МАКУЛАН.

чив (навіть сьогодні) оці «договорняки» з голосування в райрадах… А ще Ви почитайте, що
в газетах та інформагентствах
пишуть про те, що БПП голосує
разом з «Опозиційним блоком»
і разом вони ділять посади,
обирають голів в обласних радах, у міських радах на сході
України, то й зрозуміло тоді,
що нашого Президента нічому
це не навчило. Він на цій хвилі
майданівській став Президентом (і я за нього теж голосував).
Я думаю, що Петро ПОРОШЕНКО був би і другий раз Президентом, та він зробив велику
помилку. Бо ні в якому разі не
треба було йти на домовленості
з людьми, які розв’язали війну
і з людьми, які асоціюються з
Партією регіонів. Як би там не
казали про Крим під час голосування… Так, там були «зелені
(Закінчення на 4 стор.)

Вранці 5 грудня, у Міжнародний день ВОЛОНТЕРА, напередодні Дня Збройних сил України,
представники ГО «Криворізьке міське правозахисне товариство», у складі якого працюють троє членів Спілки офіцерів України, разом з козаками Інгульської паланки провели
в клубі військової частини в Кривому Розі, що
на МАКУЛАНІ, демонстрацію документального
фільму «ЄВРОМАЙДАН. ЧОРНОВИЙ МОНТАЖ».
До того ж, КМПЗТ разом з ТОВ «ВКФ Геліос»
представили вісім стендів, на яких розміщено
близько 120 фотографій про волонтерську допомогу Інгульської паланки і Тернівського руху
«ПАТРІОТ», яку вони разом з активістами і волонтерами зі шкіл і громадських організацій Кривого
Рогу надавали за останні півтора року, починаючи
з літніх місяців 2014-го.
Це короткий фотолітопис про десятки і десятки
днів роботи волонтерів з підготовки допомоги
для військовослужбовців і жителів в зоні АТО.
Про географію безпрецедентної допомоги для
районів цієї зони на Донбасі, підпорядкованих
українській владі, коротко розповів Олег ЗАБОЯК, обозний Інгульської паланки. Після показу фільму «Євромайдан.Чорновий монтаж»
відбулося неформальне обговорення , в якому
солдати з військової частини високо оцінили значення таких кінопоказів і фотовиставки. Одним із
головних мотивів схвального відгуку про фільм
було названо те, що в їхній військовій частині несуть службу й вихідці з окупованих територій Сходу, а також - із КРИМУ. Значення перегляду таких
фільмів, як «Євромайдан. Чорновий монтаж» та
фотофактів великої волонтерської допомоги важко переоцінити в сенсі глибинного усвідомлення

солдатами історичних процесів, які розпочала
РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ. На прикінцевих кадрах
фільму солдати вшанували пам ять загиблої
Небесної сотні хвилиною мовчання.
Матеріал підготували члени Криворізького
міського правозахисного товариства
Володимир НАЛУЖНИЙ
і Олександр ЧИЖИКОВ.
На світлині: військовослужбовці знайомляться з матеріалами фотовиставки.
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Олександр КАНІБОР «З ворогом треба
по-іншому: якщо вже війна, то - воювати».
Здається, не так уже й давно (в 2011-му році, коли до
Кривого Рогу приїздив український письменник, лауреат
Шевченківської премії Василь ШКЛЯР, автор роману «Чорний ворон» та цілої низки інших) ми на першій сторінці газети «Промінь Просвіти» подали тоді світлину, де письменник
тримав у руках високо над собою подаровану йому картину,
написану Олександром КАНІБОРОМ, нашим земляком. А
тепер наш художник – на війні. Причому він не просто воює
у складі батальйону «Азов», але й малює там. І нещодавно,
наприклад, намалював і подарував від себе і від усіх хлопців
«Азова» портрет Президента Литви Далії ГРІБАУСКАЙТЕ, яка
подякувала йому за цей подарунок. А ще цього року вийшла
книга Василя ШКЛЯРА «Чорне сонце», в якій іде розповідь
про батальйон «Азов» та його бійців. І от днями мені вдалося
коротко з Олександром КАНІБОРОМ поспілкуватися.
- Пане Олександре, як Вам
там зараз, як почуваєтеся?
Яка там (якщо коротко)
ситуація?
- Півтора року вже знаходжусь
трохи далекувато від рідного
дому, під Маріуполем. Хочу
сказати, що скучив за рідними,
але ми всі будемо тут стільки,
скільки треба. Ситуація сумна в
тому, що ніби перемир’я, а на
передовій ведуться обстріли, та
й до миру далеко. Але мир не так
здобувається, бо ми не віримо в
ті папірці, що підписують. З ворогом треба трохи по-іншому:
якщо вже війна, то треба воювати. Зараз ми знаходимося на місцях своєї дислокації,
тренуємося, відпочиваємо. Та
хочеться швидшого вирішення,

хочеться перемоги. Бо ворог
має бути знищений, а інші – покаятися у своїх злочинах перед
державою.
- А що Ви можете розповісти
про книгу Василя ШКЛЯРА,
де можна пізнати Вас і Ваших
побратимів?
- Так, нещодавно трапилась
цікава подія: була написана про
наш полк книжка «Чорне сонце».
Це наш улюблений письменник
Василь ШКЛЯР зробив такий
для нас подарунок, а точніше –
для всієї України. Бо там (крім
літературної лінії, крім вигадки)
95 відсотків – це документальна правда. Мені дуже приємно,
що і я зі своїми побратимами
відіграли тут свою певну роль.
Сподіваюся, що не тільки нам,

а й усім українцям,
які її прочитають,
вона сподобається,
з тими цінностями,
я к і
т а м
представлені: побратимство, любов
до України, віра в
перемогу і в те, що
наші жертви з часів
Майдану, вони – не
даремні. І про нас
ви ще почуєте…
Те п е р – к о роткий уривок з
оповіді «Чорне
сонце. Дума про
братів азовських»:
«Жоден добровольчий батальйон не має
такої розкішної бази, як наша.
Це колишня дача президентавтікача, яку він змостив собі, ще
як був губернатором Донеччини, а згодом, коли оселився в
Межигір’ї, передав ці володіння
своєму старшому синові – Стоматологу.
Маєток лежить на березі
Азовського моря в селищі Урзуф, яке раніше належало до
куроротної зони, а тепер опинилося в зоні АТО, як називають
четверту російсько-українську
війну брехливі політики та шанувальники чорного гумору.
Торік у квітні найманці Сто-

матолога почали тут збирати
всіляку сепаратистську сволоту, запасатися зброєю, а вже 26
травня ми, будучи ще чорними
чоловічками, без особливих зусиль захопили маєток для власних потреб. Тоді ходило багато
чуток про чорних чоловічків,
котрі невідь-звідкіля з’явилися
на Донбасі. Чорне завжди більш
загадкове і небезпечне, ніж зелене чи синє, - чорні запорожці,
чорні прапори, чорні клобуки…
А вся штука була в тому, що ми,
не маючи військового обмундирування, зодяглися в дешеві
чорні роби цивільних охоронців
без будь-яких розпізнавальних
знаків».
Тож побажаємо Олексан-

Олег ЗАБОЯК: «Інгульська паланка
допомагає фронту і співпрацює
з криворіжцями»

а доводиться й інші проблеми
вирішувати. Щоб взяти участь у
перемовинах, треба мати час і
достатньо інформації …. Ми точно
допоможемо й нам важливо мати
таку пропозицію, але формулу
участі ми з вами обговоримо».
Важливим був і виступ Віктора
ОНУЧКА, технічного інспектора
гірничо-металургійного комплексу України від НПГУ. Зокрема. Посеред іншого, він загострив увагу
всіх присутніх на наступному:
«…Відповідно до законодавства, коли я є членом комісії,
то я маю пройти по всьому
підприємству й подивитися, в
яких умовах там працюють люди.
Так і в Законі про профспілки і в

Про те, як сьогодні, під час агресії з боку Росії, діє
Інгульська паланка війська Запорозького низового в надані
допомоги фронту на волонтерських засадах, розповів для
газети її обозний, командир волонтерської групи Олег ЗАБОЯК, з яким я поспілкувалася.
- Як давно Інгульська паланка допомагає фронту і з ким у
місті співпрацює при цьому?
- Інгульська паланка з перших днів війни почала допомагати,
організовувати й доставляти на передову все необхідне для
бійців. Завдяки такій активній позиції було надано допомогу
42-му батальйону територіальної оборони, де проходили службу
сто криворіжців. В результаті нашого наполягання з міського
бюджету було виділено на даний підрозділ кошти на бронежилети
і військову форму. Дуже активно допомагали і підприємства, і
підприємці.
Активно діють і школи. Із тих, які з нами працюють, варто
виділити школу № 58 із Саксаганського району. Бо школа робить
свій внесок у кожну нашу поїздку. А ще – мешканці селища Веселий Кут, і це, переважно, вулиця Одеська. І все, що мешканці тих
будинків по цій вулиці збирають, ми передаємо на передову. Та
й взагалі у нас, у контакті з Інгульською паланкою, діють школи
Саксаганського району.
- А якщо пригадати найприємніше, що несподівано вразило?
- Якщо згадувати найприємніші моменти, то це коли ми привозили добровольчому батальйону «Донбас» допомогу в той час,
коли була нестача в теплих речах, у формі та взутті. І згадав ось
про продукти…. Бо коли ми одного разу привезли звичайні курячі
яйця, то кухар навіть не знав спочатку, що з них найкраще приготувати, бо дуже радів такому дарунку від криворіжців. А у одного
з помічників кухаря навіть сльози виступили на очах, бо досить
довго бійці не бачили нічого, крім «тушонки», згущеного молока
та рибних консервів. Тож коли ми їм привезли картоплю, буряк,
моркву, капусту і курячі яйця, то це для них було, як свято.
- А що ще дуже важливо зараз для хлопців, що на
передовій?
- Важливо для них дуже просто поспілкуватися з криворіжцями,
спитати, що тут діється в місті і як нині тут люди живуть. А коли ще
й передачі привозимо від їхніх родин, то це їх аж до глибини серця проймає: так на відстані зігріває тепло домашнього вогнища. А
зараз просять привезти державні прапори і прапор рідного міста.
І тому волонтери навіть не встигають іноді шити такі прапори.
І останнім часом взагалі важче стало збирати гроші, бо люди,
очевидно, більше виснажилися, оскільки ціни виросли майже на
все, а тому грошей не вистачає навіть на найнеобхідніше. Та все
одно потік допомоги фронту від криворіжців не переривається.
І – не тільки з самого міста, а й із сіл Криворізького району. А
іноді допомагають навіть паливом. Ось, наприклад, волонтерська група із села Радушного постійно допомагає, разово була
співпраця із селом Чкалівкою. Тут важливо підкреслити, що деякі
підприємці, які надають допомогу фронту, просто не хочуть себе
рекламувати, оскільки благодійність, добровільні внески – це
від душі, а не для реклами. Та й влада у нас у місті така, що коли
дізнається про таку допомогу, то починає вимагати гроші на інше.
Вже зовсім не на добровільних засадах. А ще ми також надавали
допомогу й нашим морським піхотинцям, які не підкорилися загарбникам з Росії й залишили Крим, перебазувавшись до Одеси.
То дехто з них знаходиться і в районі Маріуполя, й серед них теж
є криворіжці.
Бесідувала Олена МАКОВІЙ

дру КАНІБОРУ і всім його
бойовим побратимам перемоги над ворогом і щасливого повернення додому. А на
додачу – ще й світлина, на
якій – наш художник зі своїми
побратимами.
Підготувала Олена
МАКОВІЙ
На світлині: бійці «Азова»; до
матеріалу Леоніда ФРОСЕВИЧА «Подарунок для президента Литви від «Азова». Як це
було», розміщеного на сайті
«Аналітика» за адресою:
http://analitica.kiev.ua/invest/
extra/7428-podarunok-dlyaprezidenta-litvi-vd-azova-yakce-bulo.html

НЕЗАЛЕЖНІ налаштовані діяти рішуче
Наприкінці листопада відбулася зустріч
активістів незалежних профспілок підприємств
Кривого Рогу з народними депутатами України
Єгором СОБОЛЄВИМ і Семеном СЕМЕНЧЕНКОМ
(на світлинах).
Справа в тому, що нині на підприємствах Кривбасу (там. де діють незалежні профспілки) поширюються тривожні настрої і неспокій, оскільки
роботодавці мають плани (і вже їх реалізують)
значно скоротити число працюючих, мотивуючи це тим, що утримувати їх економічно не
вигідно. При цьому зрозуміло, що під удар потрапляють у першу чергу ті, які не звикли коритися необґрунтованим вимогам роботодавців:
активісти незалежних профспілок. Про це, зокрема, розповідали голова НПГУ «Євраз Суха
Балка» Олександр БОНДАР, голова профспілки
працівників науки, фінансів та виробництва «Арселор Міттал Кривий Ріг» Сергій ГАПОН, а також
профспілкові лідери Юрій САМОЙЛОВ, Едуард
КОМАР, Сергій ІВАНЧЕНКО та інші.
При цьому Єгор СОБОЛЄВ одразу попередив: «Чесно кажучи, ми приїхали сюди допомогти відстояти людям своє право на голос,

Кодексі про працю, але НАЙСТРАШНІША ЗБРОЯ
у керівників підприємств – це охорона, через
яку ти ніяк не перескочиш, поки генеральний
директор чи його заступник не випише дозвіл
на перепустку. Але, як тоді контролюючим органам профспілки приходити на підприємство
й виконувати передбачені чинним законодавством обов’язки? Тобто, виборні органи
профспілок ігноруються».
Врешті після майже годинної розмови було
вирішено створити спеціальну робочу групу
з числа профспілкових активістів, яка протягом короткого проміжку часу має виробити
документи, відповідно до яких законодавці у
Верховній Раді будуть діяти, аби не ускладнювати ситуацію у взаємостосунках між роботодавцями і найманцями на роботу.
І ця зустріч, і зростаюче напруження на деяких підприємствах яскраво продемонстрували, що у цій справі треба діяти якомога швидше, причому – дуже конкретно і діяльно: щоб
люди побачили, що про них турбуються.
Іван БІЛОХРЕСТ.
Фото автора.

НА ЦІЙ СТОРІНЦІ, шановні наші читачі, ми в цьому
числі починаємо публікувати матеріали Вадима ЯЦИКА
про Великий терор на Криворіжжі в тридцятих роках
минулого століття, і сьогодні – перша подача. Це правда
життя з нашого історичного минулого, про все, що тоді
відбувалося, на конкретних прикладах, які спираються
на документи.
А ще ми подаємо публікацію частину матеріалу зі спогадами про Голодомор в Україні як геноциду від наших
друзів із-за океану, зі Сполучених Штатів Америки, від
Ольги і Петра МАТУЛ. Вони виступили зі спогадами про ті
страшні часи в ефірі «Голосу Америки». Це сімейне подружжя рік за роком допомагає своїми пожертвами нашій
газеті виживати в надскладних умовах, в яких перебуває
вільна вреса в наш час.

ОЧЕВИДИЦЯ ГОЛОДОМОРУ:
«На вулицях - мертві діти,
по радіо – розповіді
про щасливе радянське
дитинство»

Американці українського походження хочуть добитися, щоб
тему українського ГолодоморуГеноциду включили до програм
американських шкіл.
87-річні Петро і Ольга МАТУЛИ були маленькими дітьми,
коли в Україні лютував страшний
голод 1932-1933 років. Однак
обоє добре пам’ятають ті часи.
Мати пані Ольги під час Голодомору вчителювала в Києві. Пригадувала, як багато голодних
і бездомних дітей можна було
побачити на вулицях міста. Всі
вони тікали з голодних сіл у пошуках порятунку. Будинок для
таких дітей-сиріт стояв поруч
із їхнім помешканням на вулиці
СМИРНОВА-ЛАСТОЧКІНА в
Києві. Мати пані Ольги на все
життя запам’ятала, як міліція
привозила до сиротинця дітей
та вивозила, звідти ж, їхні мертві
тільця. «І вона ще так драматично у своєму спогаді каже: бачу
пару мертвих дітей забрали, а
пройшла кілька будинків, і на
вулиці Артема, на тій Львівській,
гучномовець говорить про щасливе життя дітей у Радянському
Союзі», – пригадує Ольга МАТУЛА. Згодом вже в Америці мати
пані Ольги давала свідчення
спеціальному комітету Конгресу
США, що на вимогу української
громади збирав інформацію про
Голодомор. Сама ж Ольга погодилася добровільно розшифровувати свідчення очевидців
Голодомору із записів. «Ті всі
оповідання правдиві, що я чула,
– пригадує вона. – То вони просто не давали мені спати деякий період. Але я вирішила, що
буду таки допомагати, бо це
було важливо. Це був період,
коли в Радянському Союзі ніхто
не міг рота відкрити, 1986 рік.
До «перестройки» ніхто не міг
згадувати Голод».
Петро МАТУЛА показує на
світлині себе дворічного з бать-
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ками. Фотографія була зроблена всього за кілька років до Голодомору, який для маленького
Петра назавжди залишився в
спогадах цвітом акації. Малим
він рвав ці квіти, а мама висушувала їх і перетирала на борошно для хліба. Чоловік пригадує,
як тими квітами його мама
намагалася допомогти вже
почорнілому від голоду кузину.
«Мама стукала у двері – ніхто не
відповідав. Якась тінь пройшла,
у вікно було видно, але дверей
не відкрили. То мама поклала
тоді ті квіти на порозі і сама
зібралася повертатися додому. А сусідка, старша жінка, яка
також не могла ходити через
голод, каже: «Дитино, не ходи
туди, бо там померла трирічна
дитина і мама її варить», – Петро МАТУЛА замовкає, сльози
виступають у його очах.
Тр о х и з а с п о к о ї в ш и с ь ,
чоловік каже: «Ми, українці,
такого не заслужили». Він
переконаний: українська громада в США зробила справді
багато для того, щоби добитися розслідування Голодомору Конгресовим комітетом
на чолі з Джоном МЕЙСОМ
і щоб спогади про ті страшні
часи не були забутими. Саме
тому день відкриття Меморіалу
жертвам Голодомору-Геноциду
у Вашингтоні став для нього
з дружиною особливим. На
відкриття меморіалу до столиці
США українці їхали не лише з
різних американських штатів, а
також із Канади і самої України.
Зовсім старенькі і наймолодші
не злякалися дощу.
Тетяна ХАРЧЕНКО,
«Голос Америки»,
17 листопада 2015 року
На світлині: Ольга і Петро
МАТУЛИ
(У скороченому
вигляді)

ГНОЙОВИЩЕ
Вадим ЯЦИК

Повість у документах (скорочено)

Частина перша

Ретроспективний погляд
на предмет.
… В кінці тридцять сьомого по всій країні було
організовано бучне і гучне свято – 20-річчя
органів НКВС. У всі обкоми полетіла телеграма
за підписом СТАЛІНА: «ЦК пропонує відзначити
двадцяту річницю ВЧК-ОГППУ-НКВД 20 грудня. в пресі та на спільних засіданнях активу
партійних, профспілкових, комсомольських,
інших громадських організацій, а також провести. Бесіди, доповіді. збори, роз’яснивши роль
і значення радянської розвідки в боротьбі з усякого роду шпигунами, шкідниками, іншими ворогами радянського народу». Середньомісячну
заробітну плату «чекістам» підняли до 3,5 – 4
тисяч карбованців, в той час, коли кваліфікований
робітник заводу одержував за свою працю біля
250 карбованців на місяць. Див.: «БЕРИЯ: конец
карьеры», стор. 165.
«У нас кожний трудящий – це нарком внутрішніх
справ». (З виступу «хитромудрого» МІКОЯНА у
Великому театрі в Москві, грудень 1937 року. Це
був їхній ідеал: зробити «стукачами» всю країну.
До цього йшло «семимильними шагами», як казав БРЕЖНЄВ, партійне керівництво в центрі і на
місцях. Шкода – трохи не дійшло, сама історія
перейшла через їхню дорогу).
Всесоюзна комуністична партія (більшовиків).
Центральний комітет, 31 січня 1938 року.
тов. ЄЖОВУ, обкомам…
«…а) прийняти пропозицію НКВС про утвердження додаткового числа підлеглих репресіям
куркулів… активного антирадянського елементу по областях та республіках: по I категорії
(розстріл) Українська РСР – 6000.
б) запропонувати НКВС СРСР всю операцію
закінчити не пізніше 15 березня 1938 року.
в) згідно з цією Постановою роботу «трійок»
продовжити.
Секретар ЦК СТАЛІН».
По країні ця цифра склала 57200 чоловік, з яких
48000 повинні були вбити. Серед них був і мій
дід… Він ще не знав цього…
т. т. СТАЛІНУ, ЄЖОВУ,. 5.02.1938 р.
«Горьковський обком просить… подовжити
строк операції до 20 березня.
Секретар обкому Ю. КАГАНОВИЧ».
Всесоюзна комуністична партія (більшовиків).
Центральний комітет, 17 лютого 1938 року
тов. ФРИНЬКОВСЬКОМУ.
«Дозволити НКВС України провести додаткові
арешти… збільшивши ліміт для НКВС УРСР на
тридцять тисяч».
Секретар ЦК СТАЛІН».
(Див.: газета «Московские ведомости», № 25
-92 р., стор.19 від 21 червня)..
«Скільки разів я вам говорив, - робіть, що хочете, але не зоставляйте документів, не лишайте
слідів».
Й. СТАЛІН, з доповіді на XVI з’їзді партії.
«В праці «чекістів» вражає не тільки притаманна їм звіряча жорстокість. Вражає загальна, виключна безцеремонність в поводженні з
людським матеріалом. В очах заплічних справ
майстрів з ЧК не було ніколи нічого дешевше
людського життя. Нерідко траплялися випадки,
коли людей розстрілювали просто заради округлення загальної цифри за день. Для одержання
«чотного» числа. Вельми часто також було, коли
людей розстрілювали без будь-якого допиту…
Такий він – реальний соціалізм. Соціалізму без
«надзвичайок» не буває».
Михайло БУЛГАКОВ. «Радянська інквізиція».
(В газеті «Известия». №27 – 93 р., стор. 7 від 12
березня).
« … КДБ правду каже: в їхніх документах
нема даних, де людина похована. Є акт про
виконання вироку, вказано час, стоять підписи
виконавців, прізвище начальника команди, яка
виконувала вирок, і обов’язково - прізвище
прокурора по спец. справах. Більше в них
нічого нема…
Дмитро ЮРАСОВ, москвич. Людина, яка
зібрала в своїй маленькій квартирі кілька сотень
тисяч даних про вбитих в роки терору. (Див.:

«Андрей Дмитриевич». (Воспоминания о САХАРОВЕ). «Терра – Книжное обозрение», Москва,
1990 г., стор. 89, 91.
Криворізький район, село Веселі
Терни, вулиця Печерська, 3
ЯЦИК Марії Петрівні.
«На Вашу заяву сповіщаємо, що по відношенню
долі СОЛОМ’ЯНОГО Д. Ф. Вам належить звернутися в бюро ЗАГС Центрального району міста
Кривого Рога».
Начальник відділу Управління
КДБ при Раді Міністрів УРСР
по Дніпропетровській області (підпис)
15 січня 1958 року.
Свідоцтво про смерть 1-ЯР № 379357
Гр. СОЛОМ’ЯНИЙ Дмитро Федорович помер
25 травня 1940 року (тисяча дев’ятсот сорокового). Причина смерті – запалення нирок. Місце
смерті (місто, селище, район, область) – (прочерки). Місце реєстрації – Кривий Ріг. Центральний райЗАГС.
Дата видачі – 15 лютого 1958 р.
Завідуючий – підпис, гербова печатка.
Про що в книзі актів громадського стану зроблено відповідний запис за № 16. Січня 21, 1958
р.
Прокуратура Дніпропетровської області
Української Радянської Соціалістичної
Республіки.
м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 20.
7 березня 1958 року
№ 1-1 191.
Голові Дніпропетровського Облсуду
товаришу БОГДАНОВІЙ А. А.
Копія:
громадянці ЯЦИК М. П.
«Направляю заяву ЯЦИК – на видачу жалобниці
довідки про реабілітацію її батька СОЛОМ’ЯНОГО
Дмитра Федоровича, постільки він 01,08.1956
року постановою президії Дніпропетровського
обласного суду реабілітований. Додаток: по тексту.
Заст. прокурора області радник юстиції А.
ЯВОРСЬКИЙ.
Примітка: внизу три таємничі літери: «МЗХ» …
Може – «міністерство захоронєній»?..
Комітет Державної безпеки Української РСР.
Управління по Дніпропетровській області.
7 вересня 1990 р. № П-4775/10
м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 23.
«Ваша заява від 29 серпня цього року
Управлінням КДБ УРСР по Дніпропетровській
області одержана і розглянута. На поставлені
Вами запитання сповіщаємо, що СОЛОМ’ЯНИЙ
Дмитро Федорович, 1885 року народження, уродженець і житель села Веселі Терни
Криворізького району Дніпропетровської області,
за національністю українець, громадянин СРСР,
освіта нижча, безпартійний, працював ковбасником сільського споживчого товариства в селі
Веселі Терни, був заарештований 28 березня
1938 року.
Постановою «трійки» УНКВС по
Дніпропетровській області від 1 квітня 1938 року
СОЛОМ’ЯНИЙ Д. Ф. був необґрунтовано звинувачений у тому, що він нібито являвся учасником
існуючої в селі військово-повстанської організації,
проводив антирадянську діяльність, за що був
засуджений до розстрілу, з конфіскацією особисто йому належного майна. В основу звинувачення СОЛОМ’ЯНОГО Д. Ф. було покладено особисті зізнання його в тому, що
нібито з 1936 року він являвся учасником
контрреволюційної організації, куди був
нібито утягнутий односельцями.
25 квітня 1938 року вирок був виконаний в м.
Дніпропетровську. Місце поховання тіла встановити не представляється можливим, так як
свідоцтва в архівних матеріалах відсутні. При
арешті СОЛОМ’ЯНОГО у нього був вилучений
пашпорт, котрий опісля був знищений. Постановою президії обласного суду справу про нього
закрито за відсутністю складу злочину. Нами в
Центрально-Міський райвідділ ЗАГСу м. Кривого
Рога направлено сповіщення, згідно якого Вам
буде видано свідоцтво про реєстрацію смерті
СОЛОМ’ЯНОГО Д. Ф. Ніяких інших яких-небудь
даних про СОЛОМ’ЯНОГО та його особистих
документів, фотографій – нема.
Начальник Управління – В. СЛОБОДЕНЮК.
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ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

Юрій МИЛОБОГ:
«Мер повинен ходити вулицями,
заходити в магазини, жити серед
людей, а не ховатися від них»
(Закінчення.
Початок на 1 стор.)
чоловічки». Так, відбувалося
там зпахоплення й блокування наших військових частин.
Але ж для ПУТІНА насамперед повинно було бути хоча б
якесь юридичне підгрунтя. І таким підгрунтям тоді для нього
стало голосування Верховної
Ради Криму. А в ньому було
90 відсотків - це члени Партії
регіонів і депутати від Партії
регіонів. – Все! Якщо й там
– депутати від Партії регіонів
(а зараз це - «Опозиційний
блок») і якщо й ти з ними на
домовленості, то це значить і ти
на домовленості з ПУТІНИМ.
А
тепер,
Юрію
Валерійовичу, відійдімо трохи від суто політичних питань у бік інших. Що ближче
Вам як людині (з огляду на
Вашу професію, на Ваш фах
у педагогічному інституті):
місто чи село? Криворізька
така потужна агломерація чи
вільна природа?
- Там, в селі, я прожив 17
років, а тут - 25. Це приблизно
як щодо запитання, а що народиться: хлопчик чи дівчинка?
– 50 на 50.
- То я не просто так запитав. Бо чи не вважаєте Ви,
що Кривий Ріг треба зробити
більш вільним містом?
- Так, бо якщо воно буде
індустріальним, то воно буде загнаним. І якщо ото кажуть «Кривбасс не поставить на колени»,
то Кривбас стоїть на колінах,
і він ще не вставав. І в цьому
проблема. І коли люди зав’язані
на великих підприємствах і
немає в них ринку, то вони –
залежні. І це я вже казав не
одному інформагентству. Бо як
же без ринку праці? Я от, коли
спілкувався з Андрієм САДОВИМ, то казав, що він і популярний, і багато зробив для
міста, а вибори все одно йому
вигравати важко, і що в Кривому Розі у нього за таких умов
було б десь 90 відсотків голосів
підтримки. А він відповів, що це
все - з причини великої кількості
там маленьких підприємств,
адже люди, що на них працюють, - незалежні. А нашій
владі, за його словами, в цьому відношенні добре: обдзвонив директорів п’яти великих
підприємств, щоб голосували
за діючого мера, бо завтра
втратите роботу – і через цей
страх, через цей шантаж так і
голосують. «А мені, - сказав САДОВИЙ, - треба ходить ніжками
й намагатися достукатися до
серця кожного».
- То якщо Вам вдасться стати міським головою, чи будете Ви робити кроки для розукрупнення підприємств?
- Так, обов’язково. Бо
необхідно створювати конкурентне середовище. Візьмемо
будь-яку сферу… Наприклад, рекламу. Ну, не може у нас бути
два чи три власники рекламних конструкцій. Треба сказати:
«Хлопці, на місто буде не три
тисячі, а лише тисяча рекламних конструкцій. Ви платите за
землю 500 гривень, а продаєте
площину за 1000 гривень,
а це – дуже великі прибутки.
Тому будете платити по 1000
гривень, і буде, скажімо, десь
підприємств десять, а у кожного

по 50 бордів, чи нехай вас буде
навіть двадцять підприємств».
І все. Бо конкуренція між двадцятьма буде зовсім не така, а
от три або чотири між собою
можуть домовитися.
- Є тут ще один важливий
момент щодо того, як влада створює собі перевагу й
перемагає на виборах багато
років. Мова йде не тільки про
великі підприємства. Бо ще
й фактично вся преса – під
впливом влади…
- А це вже зараз я зрозумів.
Бо раніше, коли мене питали,
що робитиму, як прийду на посаду мера, то я говорив, що
робитиму аудит комунальних
підприємств, що буду дивитися, які там фахівці працюють
у міськвиконкомі (хоча там
справді є чимало таких, що
треба залишати, а треба просто схему прибрати, бо саму
роботу вони знають). А тепер
я зрозумів, що наш головний
ворог – це те, що виробляють з інформацією. Тому треба терміново продавати цей
«Червоний гірник», залишити в
ньому лише якісь сторінки для
офіційної інформації стосовно міської ради, скажімо, для
бюджету. І треба закривати цю
«Рудану». Бо, наприклад, . у нас
у же є два комерційних телеканали, і треба вибивати частоти й віддавати їх комерційним
структурам – і вони будуть
інформувати про те, що робиться в місті, а ті комунальні
потрібно закривати. Бо я бачу:
основне, що вражає мізки людей, - це інформація. І особливо це чітко видно по тому, що
йшлоу тих ЗМІ після першого
туру виборів, і що зараз іде по
«Рудані». – Це вже не викривлена інформація, а просто тупа
пропаганда.
- А чи не вважаєте Ви,
що важливо, аби це були
акціонерні товариства і щоб
кожен власник мав частку
не більше 10-ти відсотків від
власності…
- Важливо інше…Нещодавно
Верховна Рада України прийняла закон, і якщо Президент
підпише його, то всі друковані
комунальні ЗМІ повинні бути
проданими. І я вважаю, що це
правильно.
- Та я це розумію. Але
якщо це знову буде один
власник, а не кілька? Адже
в європейських традиціях (
це більше стосується країн
Північної Європи на кшталт
Норвегії, Фінляндії, Швеції…)
важливо, щоб у кожного було
не більше 10 відсотків акцій,
бо вже 15-20 означає значний вплив, і той впливовий
власник буде диктувати
своє.
- Хай собі диктує, хай
критикує. А якщо пише неправду, то треба подавати до суду.
Я точно знаю, що для того, аби
комерційне видання продавалося, воно повинно публікувати
цікаві авторські матеріали. Коли
ж воно звалюється в бік пропаганди, у нього успіху немає. Я
це вже знаю точно. Краще укласти угоду про те, щоб офіційну
інформацію розміщувати (в тому
числі – про бюджет чи про комунальну власність) у найбільш
тиражних комерційних газетах і
платити десятки тисяч гривень,
ніж витрачати мільйони на утримання «Червоного гірника» й
«Рудани». Бо це ж доводиться
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СОБОЛЄВ закликав Раду
цього тижня
призначити перевибори
мера Кривого Рогу

їм ще «нахиляти» людей, принижувати їх, щоб писали саме
те, що вимагає влада. Причому
це проблема не тільки «Червоного гірника». Адже і міліція, і
пожежні, і залізничники, й багато інших у різних галузях примушують людей, що у тих галузях працюють, передплачувати
ті газети.
- Відомо, що ще з п’ять
років тому Кривий Ріг був
найбруднішим містом
України. Зараз ніби нічого не
змінилося, а рейтинги чомусь
стали вищими. То, мабуть,
вони штучно зроблені такими, а місто як було брудним,
так таким і залишилось. То в
цьому відношенні (стосовно
чистоти) у Вас є якісь ідеї ?
- У нас є три основні статті
наповнення бюджету. Це податок з доходів фізичних
осіб, оренда на землю і
екологічний податок. Ті параметри, які розраховує Кабінет
міністрів щодо екологічного
податку, його видають наші
підприємства. А це повинно робитися на незалежній основі.
На основі цих параметрів 25
відсотків суми йде в місто, ще
25 - в область, а 50 – у держбюджет України. Так ось ці
параметри треба аналізувати
й переглядати, щодо забруднення. Тому що коли брати на
кожну людину в середньому, то
у нас десь по 50 гривень іде на
Кривий Ріг. А це – дуже мало.
Бо десь 36 мільйонів сплачують
підприємства екологічного збору, а 50 гривень – це що? – На
зеленку й на аспірин? А коли
підприємства просто не можуть
економічно сплачувати більше,
тоді треба переглядати вище
названу пропорцію ставки. Щоб місту було не 25 відсотків,
а 50.
- І останнє запитання, щодо
відкритості влади. Наша
газета приблизно рік тому
звернулася до міської влади
із запитом щодо можливостей транслювати пленарні
засідання міської ради у прямому ефірі. То чи згодні Ви
з цим?
- Це найперша вимога:
засідання міської ради – в прямому ефірі. Та й взагалі мер
повинен ходити вулицями, заходити в магазини, і коли його
якась людина зупинить, то хоч
два слова він має їй сказати,
має поспілкуватися. І взагалі
треба жити серед людей. Я не
кажу, що він повинен постійно
іздити тролейбусом.. Може
їздити і на своєму авто. А в супермаркет він повинен заходити, аби скупитись. Чи – на ринок сходити за м’ясом. Чи - піти
погуляти в футбол з хлопцями,
коли це йому вік дозволяє. Або
ж – піти на батьківські збори
в школу, де твої діти вчаться.
Словом, серед людей треба
жити. А вони живуть в якійсь
взагалі іншій реальності. І то є
просто комплекси, бо правителі
настільки бояться людей, що
бояться навіть того, що про них
можуть сказати, вони закриваються від людей, ховаються. Тому все робиться в тіні, в
темряві. І рішення вже приймають вночі.
- Дякую за бесіду і бажаю, щоб все сказане Вами
здійснилося!
Бесіду вів Сергій
ЗІНЧЕНКО
На світлині: Юрій МИЛОБОГ.
Фото автора.
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Народний депутат з фракції
«Самопоміч» Єгор СОБОЛЄВ
закликав парламент на цьому
тижні призначити нові вибори
мера Кривого Рогу. Як передає
кореспондент УНІАН, про це
він сказав під час виступу в
парламенті.
«Давайте на цьому тижні
призначимо нові вибори в
Кривому Розі», - сказав депутат, звертаючись до колег. СОБОЛЄВ нагадав, що
з відповідним зверненням
вчора виступила Криворізька
міська територіальна виборча
комісія.
Як повідомлялося раніше,
згідно з офіційними результатами другого туру виборів мера
Кривого Рогу, міським головою
15 листопада був обраний представник «Опозиційного блоку»,
чинний міський голова Юрій
ВІЛКУЛ, який отримав 89 209
голосів виборців. Його суперник, представник «Самопомочі»
Юрій МИЛОБОГ отримав 88 457
голосів.
За заявою представників
«Самопомочі» було відкрито
кримінальне провадження за ч.
1 ст. 366 Кримінального кодексу (службове підроблення) за
фактами порушення виборчого
законодавства під час другого туру виборів мера Кривого
Рогу. При цьому голова ЦВК
Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ
заявив, що у Центрвиборчкому немає підстав ставити під
сумнів законність дій міської

виборчої комісії Кривого Рогу
щодо встановлення результатів
виборів мера.
26 листопада Верховна Рада
створила ТСК з перевірки
порушень під час виборів
Криворізького міського голови.
7 грудня віце-спікер парламенту Оксана СИРОЇД заявила, що
ТСК бачить підстави для проведення повторних виборів в Кривому Розі. Крім того, 7 грудня
Криворізький міськвиборчком
прийняв рішення звернутися до
парламенту з проханням про
призначення нових виборів
мера міста.
Іван МУРАХА, радіо
«Свобода», 8 грудня 2015
року
: http://dniprograd.
org/2015/12/08/sobolevzaklikav-radu-tsogo-tizhnyapriznachiti-perevibori-merakrivogo-rogu_42299#sthash.
SRDQSdHX.dpuf

Календар Криворіжжя
на грудень
Продовжуємо публікувати інформацію з довідника
«Криворіжжя: календар пам’ятних дат і подій на 2015 рік»
(упорядник Ірина СТЕБЛИНА).
2 – 1925 р - . народився криворізький художник В.О.Бєлов.
2 – 1940 р. – розпочато будіdництво другої черги
Криворізького коксохімзаводу, яке планувалося завершити
1942 року.
4 – 1960 р. – повідомлено, що за ініціативою Є.Н.Ковбаси на
пустирі (в районі Карачунівського каменедробильного заводу)
восени було закладено фруктовий сад в 200 дерев.
8 – 1985 р. – в газеті «Червоний гірник» засновано рубрику
«Ріднокрай», яку протягом багатьох років вела журналістка
Т.М. Воронова.
9 – 1925 р. – окрвиконком прийняв обов‘язкову постанову
про боротьбу з самогоноварінням і незаконним продажем
спиртних напоїв.
10 – 1905 р. – розпочався загальний страйк робітників
басейну, в якому взяло участь до 10 тисяч осіб.
12 – 1935 р.- на дільниці Кривий Ріг – Соцмісто здано в
експлуатацію трамвайну колію довжиною 8 кілометрів.
12 – 1970 р.. – на КМЗ пущено третій дротовий стан; проектна
потужність – 700 тисяч тонн дроту щороку.
16 – 1950 р. – здано в експлуатацію першу на Криворіжжі
(після війни) фабрику-кухню на руднику ім. Дзержинського; її
разова пропускна спроможність становила 600 осіб.
16 – 1960 р. – повідомлено, що закінчено монтаж першого
на Криворіжжі великопанельного житлового будинку №2 на
кварталі 339 у районі Соцміста.
25 – 1980 р. – введено в дію шахту «Ювілейна» потужністю
4,1 мільйона тонн сирої залізної руди нарік.
26 – 1965 р. – на КМЗ здана в експлуатацію доменна піч
№5.
27 – 1860 – Кривий Ріг отримав статус містечка.
28 – 1965 р. – Державна комісія підписала акт про здачу в
експлуатацію другої черги шахти «Гвардійська»; відтепер її
потужність досягла 3,5 мільйона тонн руди на рік.
30-31- 1935 р. – у Кривому Розі вперше відбулися святкування біля дитячих новорічних ялинок.
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