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За вас правда, за вас слава і воля святая!

(Закінчення на 4 стор.)

Зустріти і зробити Роком перемог!

Того дня, 24 січня, в мороз 
і холод (тільки що хуртови-
ни не було,  як тиждень тому) 
знову перед криворіжцями, 
яких зібралося на майдані пе-
ред пам’ятником козаку Рогу 
більше півтисячі, виступав на-
родний депутат України Се-
мен СЕМЕНЧЕНКО. Говорив, 
що найважливіше нині – це 
домогтися, аби у вівторок, 26 
січня, голова Верховної Ради 
України підписав закон про 
позачергові вибори міського 
голови в Кривому Розі і Прези-
дент України його теж підписав, 
а далі протягом п’яти днів ЦВК 
має прийняти постанову й роз-
почати виборчий процес. Не 
було при цьому великої сце-
ни, а сам народний депутат і 
Юрій МИЛОБОГ, кандидат на 
міського голову, стояли прямо 
на снігу, разом із криворіжцями. 
Бо на великій сцені вирішили 
зекономити, оскільки кошти 
потрібні були для здійснення 
поїздки до Києва, де вже кілька 
днів у приміщенні Верховної 
Ради голодували  активісти 
криворізького Майдану.

А ще Семен СЕМЕНЧЕНКО 

підкреслив, що справа – не в 
тому, щоб тільки виграти ви-
бори й прибрати знавіснілу 
нинішню владу, а щоб потім, 
після перемоги, під командою 
нового міського голови ГРО-
МАДА навела в місті порядок і 

відсторонила від влади 
всіх правоохоронців, 
які не хочуть (або не 
можуть) разом з нею 
працювати, щоб «че-
рез півроку ми ось так 
зібралися й побачи-
ли,  які  реальні зміни 
відбуваються». Бо «без 
оновлення органів 
влади сподіватися 
на те, що всіх винних 
знайдуть і посадять, 
не варто». Він, крім 
цього, зазначив, що 
«зараз НА ПРИКЛАДІ 
К Р И В О Г О  Р О Г У 
в і д п р а ц ь о в у є т ь с я 
та модель, коли на-
род і його політичні 
представники  за 
умов максимальної 
публічності все-таки 
можуть домагатися ре-
зультату в протистоянні  
мафіозній системі». 

Тож це означає, що спочатку 
буде Кривий Ріг – а потім вся 
Україна, очищена від влади, до 
якої немає довіри. Та все це має 
відбутися правовим шляхом. 
Коли ж так не вийде, то про 

серйозні наміри криворіжців 
свідчив плакат (на світлині), 
на якому було чітко виписано: 
«Якщо у нас не буде права на 
вибори, в нас залишається пра-
во на повстання!».

Юрій МИЛОБОГ, відповідаючи 
на запитання, як це зробив 
перед ним Семен СЕМЕНЧЕН-
КО,  пообіцяв, що «Ми рано 
чи пізно доможемося, аби 
розслідувалася кримінальна 
справа про фальсифікацію під 
час виборів». А ще повідомив, 
що буде особисто проводи-
ти бесіди з людьми, які хочуть 
працювати у виборчих комісіях, 
агітаторами чи спостерігачами, 
що з 12-ї до 14-ї години знахо-
дитиметься за адресою: про-
спект Гагаріна, 59, але перед 
тим, як туди прийти, потрібно 

домовитися про зустріч теле-
фоном  за номером 068- 047-
47-47. 

Потім, на пропозицію лідера 
місцевого АВТОМАЙДАНУ Ан-
тона КРАВЧЕНКА  учасники 
віче пройшлися проспектом 
Металургів з баннером «Пре-
зидент, підпиши закон», зро-
били коло на 95-му кварталі, а 
потім зібралися на майдані біля 
магазину «Фокстрот», вшанува-
ли пам'ять загиблих у цій війні 
з агресором і заспівали Гімн 
України.
                                                                                                              

Сергій ЗІНЧЕНКО
НА СВІТЛИНАХ: під час віче 

на майдані біля козака Рога 
та на проспекті Металургів. 

Фото автора.
 

ГРОМАДЯНИ  
і  «МІМІКРОБИ»

Лихо в тому, що із цим 
інформаційно-просвітницьким 
підґрунтям у нас постійно – про-
блеми. Тому велика недовіра до 
влади,  падає рівень життя, а 
мафіозні структури почувають 

себе, немов ті щуки у  воді.
Але найбільш повно ми, 

українці, відчули на собі силу 
агресивного антиукраїнського 
інформаційного впливу про-
тягом останніх двох років. Бо 
в результаті такого впливу з 
боку пропагандистських ЗМІ 
Кремля ми спочатку програли 

інформаційну війну, а потім от-
римали тисячі загиблих у вже 
неоголошеній ворогом війні з 
використанням зброї знищення 
та втратили  частину території 
країни. А, крім цього, вже при-
близно протягом  десяти (і це 
- щонайменше!) років маємо 
викривлену інформаційну 
картину того, що ж насправді 
відбувається  на території 
Україні з тієї причини, що сама 
інформація про події подається  
не в інтересах українського на-
роду, а в інтересах олігархів та 
їхньої обслуги, у руках яких – 
майже всі найбільш впливові 
медіа (в першу чергу, – теле-
бачення).

І хоч сьогодні, вже в умовах 
війни,  відчутно  зменшила-
ся кількість українців, які  ке-
руються в житті принципом 
особистої вигоди і для яких все 

інше (включно з долею України 
у вже найближчому майбут-
ньому) – щось таке далеке й 
незрозуміле, але, на превели-
кий жаль, їх ще багато, оскільки 
вони – є результативним про-
дуктом того інформаційного 
впливу, який не вщухає, а на-
впаки – набирає обертів.  

 Та особисто я їх називаю не 
громадянами, а «мімікробами». 
Бо вони не мають твер-
дих життєвих переконань і 
принципів, змінюють свою 
поведінку в залежності від 
обставин, у які потрапляють. 
Найголовніше ж – це те, що вони 
мімікрують (змінюються під ото-
чення), щоб не вирізнятися й 
бути «такими, як всі» (за їхніми 
висловами), тобто - громадя-
нами України лише за паспор-
том. Такі мімікруючі особини 
зазвичай мають дуже вузьке 
коло інтересів та потреб, яке 
замикається на комфорті для 
своєї особистості та на покорі 
«вищестоящому начальству», 
яке «дає заробити для сім’ї». І 
чим більша їх кількість, тим ви-

щий рівень небезпеки для вста-
новлення реальної свободи сло-
ва і демократії, для здійснення 
реформ з  метою поліпшення 
життя всіх українців.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ 
КРИВИЙ РІГ

І ось у цьому відношенні Кри-
вий Ріг є справді показовим, 
а тому – небезпечним для ре-
ального здійснення оголошеної 
політики децентралізації в 
інтересах українського наро-
ду Бо ще успішніше місцеві 
злочинці на посадах, які діють 
безконтрольно, розграбують 
передані з центру кошти. Та 
(не меншою мірою) – небез-
печним також для правдиво-
го інформування про те, що 
відбувається.  А ось і  те коло 
реалій, завдяки яким така 
небезпека все наростає і 
наростає.

1. Кривий Ріг – це найбільший 
у складі України нереформо-
ваний уламок Радянського Со-

Спочатку - Кривий Ріг,  а далі – вся Україна

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ :ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ :
як із «мухи» виростити «слона»як із «мухи» виростити «слона»

Як відомо, суть реформи децентралізації - в передачі 
значних повноважень та бюджетів із центру на місця з метою 
наближення органів управління до громадян, від державних 
органів – до органів самоврядування, аби український на-
род  міг врядувати набагато ефективніше. Однак справа в 
тому, що така передача в кінцевому результаті  може лише 
підгодувати й без того розбухлі та знахабнілі від безкарності  
мафіозні структури на місцях, а реформа так і залишиться 
безкрилим гаслом на кшталт «Ні брехні!» часів Помаранче-
вого Майдану 2004-го року. Тому так важливо сьогодні для 
проведення реформи (тобто – для  поліпшення життя лю-
дей) спочатку належним чином  підготувати  інформаційно-
просвітницьке  підгрунтя і створити громади, а не одразу 
братися до справи на організаційному рівні.
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ГРОЙСМАН підпи-
сав закон про 

перевибори мера 
Кривого Рогу

Спікер Верховної Ради 
України Володимир Гройс-
ман підписав ухвалений 
парламентом 23 грудня за-
кон про проведення поза-
чергових виборів міського 
голови Кривого Рогу 27 бе-
резня 2016 року.

«Отже, я дотримав слова. 
Постанова про скасування 
результатів голосування за 
закон про вибори у Кривому 
Розі сьогодні була розглянута 
першим питанням, і необхідної 
кількості голосів не набрала. 
Після цього я отримав законне 
право підписати цей закон, що 
невідкладно і зробив», – на-
писав він на своїй сторінці у 
Facebook.

Народні депутати України 
раніше сьогодні не підтримали 
постанову про скасуван-
ня перевиборів у Кривому 
Розі, ініційовану фракцією 
«Опозиційний блок», депу-
тати якої вимагали залиши-
ти мером представника цієї 
політичної сили Юрія Вілкула.

Під стінами парламен-
ту тривав мітинг активістів з 
Кривого Рогу, які вимагали 
підписання закону про при-
значення перевиборів мера 
їхнього міста.

23 грудня Верховна Рада до-
строково припинила повнова-
ження криворізького міського 
голови Юрія Вілкула і при-
значила позачергові вибори 
криворізького міського голови 
на 27 березня 2016 року.

За офіційними даними, на 
осінніх виборах у Кривому Розі 
за чинного міського голову, 
представника «Опозиційного 
блоку» Юрія Вілкула прого-
лосували 50,21% виборців, а 
за його суперника, висуван-
ця «Об’єднання «Самопоміч» 
Юрія Милобога – 49,79%. 
Різниця між кандидатами – 
752 голоси.

«Самопоміч» вимагала 
перерахунку голосів, кажучи 
про фальсифікації. Водночас в 
«Опозиційному блоці» заявля-
ли, що підстав для перерахун-
ку голосів і призначення нових 
виборів мера немає.

                   Радіо «Свобода», 
26 січня 2016 року

Активісти КМПЗТ 
долучилися 
до процесу

 декомунізації 
в Кривому Розі

З метою сприяння впровад-
женню Закону України «Про 
засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» 
у питаннях декомунізації, 
Вчена рада Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
«Криворізький національний 
університет» ініціативно ство-
рила Робочу групу з перей-
менування топонімів міста 
Кривого Рогу. Свої напра-
цювання Робоча група пре-
зентувала в стінах інституту 
25 січня поточного року на 
громадському обговоренні, 
де були запропоновані на 
заміну заідеологізованих назв 
комуністичних часів нові назви 
місцевих топонімів. 

До участі у роботі згаданої 
групи долучився голова 
Криворізького міського право-
захисного товариства Микола 
КОРОБКО, а в слуханнях тя-
кож взяв участь його заступ-
ник полковник ЗСУ Петро ЛИ-
СЕНКО, який прибув до міста 
в короткочасну відпустку зі 
Східного фронту.   

Наприкінці минулого року,  в одному з матеріалів, 
волонтер-козак  з Інгульської Паланки Війська Запорозь-
кого низового Олег ЗАБОЯК розповідав про діяльність 
волонтерів цієї організації з допомоги українським бійцям 
на фронті. А сьогодні ми вміщуємо світлину, яка свідчить 
про те, що  перед святом Водохрещі наші оборонці мали 
ще й числа газети «Промінь Просвіти», які отримав пол-
ковник ЛИСЕНКО від Олега ЗАБОЯКА (на світлині в центрі). 
Вона, посеред інших, розміщена на ресурсі Інгульської 
Паланки в мережі  FACEBOOK, де є також інформація 
наступного змісту: 

«Інгульська Паланка надала допомогу нашим 
захисникам на Сході нашої Держави зібрану спільно з ГО 
“Криворізька Асоціація Учасників Бойових Дій та Учасників 
АТО”, Криворізькою школою № 58, мешканцями села 
Червоні Поди та небайдужими підприємцями, приватними 
особами для підрозділів Збройних Сил України, 92 ОМБР, 
28 бригада, 9 Віницький, батальон, 15 ОМПБ».

21 січня 2016 року.
https://www.facebook.com/Ingulska/?fref=photo 

А подія справді історична, оскільки під 
час роботи конференції відбулося кілька 
знакових зрушень. 

По-перше, первинна  профспілкова 
організація НАПГУ на КЗРК знову стала 
справді об’єднаною, а голови первинних 
із шахт  та інших підрозділів підприємства стали членами профко-
му відповідно до своїх посад.

По-друге,  двома третинами голосів  обрано нового голову про-
фкому – Анатолія ДОЛГОПОЛОВА (шахтобудівельне управління). 
За його суперницю Олену МАСЛОВУ (шахта імені ЛЕНІНА) про-

голосувала третина делегатів. Віднині 
вона – заступник голови профкому. А 
Андрій КОЗАК, чию кандидатуру також 
пропонували для участі в голосуванні, 
сам її зняв з участі.

По-третє, конференція вирішила 
виключити із профспілки колишньо-
го голову Володимира АЛЕКСЄЄНКА 
і його заступника Юрія РОМАНЕНКА 
«за дискредитацію НПГУ, розвал робо-
ти і узурпацію влади у профспілковій 
організації» та звернулася з прохан-
ням до раді голів НПГУ затвердити це 
рішення.

                                Олег ПАВЛОВ, 
редактор газети «Наш век», 25 січня 

2016 року. Інформацію розміщено 
на ресурсі у мережі  FACEBOOK за 

такою адресою:
https://www.facebook.com/ovpavlov.ovpavlov?fref=pb&hc_

location=friends_tab&pnref=friends.all 
    НА СВІТЛИНІ: Анатолій ДОЛГОПОЛОВ.

    Фото Сергія ДАШКОВСЬКОГО

З 14 січня у Кривому Розі вартість проїзду 
знизили до 4 гривень. Про це повідомила 
міська влада на чолі з Юрієм ВІЛКУЛОМ. 
Однак історія з тарифами дуже давня і 
навіть пройшла через судові інстанції. Про 
це повідомляє на своїй сторінці у соціальній 
мережі кандидат на посаду міського голови 
Юрій МИЛОБОГ.

«Міська влада билась з нами у судах 
за збереження протиправних тарифів у 5 
гривень, а тепер у неї вистачає совісті за-
являти про свою ініціативу щодо їх знижен-
ня. Це я щодо заяви міськвиконкому про 
зниження тарифів на проїзд у маршрутках 
на 20%. Фактично ж повернуто тарифи, 
які діяли до 17 червня 2015 року. Тобто 4 
гривні на переважній більшості маршрутів. 
Інакше і бути не могло, адже ще 8 грудня 
набуло чинності рішення суду, яким визна-
но протиправними та нечинними рішення 
міськвиконкому від 17 червня 2015 року, 
якими було встановлено тарифи на проїзд 
(на більшості маршрутів - 5 гривень.).

Ці рішення міськвиконкому були 
оскаржені 13-тьма громадянами, які на 
той час були членами ініціативної групи 
об'єднання «Самопоміч», на стороні яких 

до позову приєдналось ще вісім десятків 
криворіжців. Рішення Дзержинського 
районного суду міськвиконком намагав-
ся оскаржити в апеляційній інстанції, але 
програв. 8 грудня набула сили ухвала 
суду, якою рішення міськвиконкому про 
встановлення тарифів на проїзд визна-
но протиправними та нечинними. Спро-
ба касаційного оскарження рішення суду 
перевізником ПАТ «Північтранс» також 
не увінчалась успіхом - Вищий адмінсуд 
відмовив навіть у відкритті касаційного про-
вадження.

Для того, щоб ситуація зі справлянням 
плати за проїзд нарешті була приведена у 
відповідність до чинного законодавства, а 
нікчемні додаткові угоди міськвиконкому 
з перевізниками про тариф у 5 гривень 
нарешті перестали діяти, громадянам до-
велось проявити неабияку активність і силу 
духу, тиснучи на міську владу і особисто 
на міського голову. Тож твердження про 
ініціювання з їхнього боку зниження тарифів 
нехай залишиться на совісті Юрія ВІЛКУЛА 
та його чиновників і піарників. Зібравши 
представників перевізників, «сильний мер» 
вирішив перед камерами підписати нові 

додаткові угоди з перевізниками, які повер-
тають стару ціну на проїзд. Тобто перемогу 
громади видав за свою ініціативу, щоб таким 
шахрайським трюком здобути прихильність 
у тієї ж громади напередодні перевиборів 
міського голови. Щоб ви розуміли: мер 
«знизив» тарифи, які вже втратили чинність 
за рішенням суду. І це ще одне свідчення 
спотвореного уявлення про принциповість, 
чесність і відповідальність перед грома-
дою. Але ми їх дотисли. Вітаємо всіх вас і 
нас з цією маленькою перемогою. І хочемо 
зазначити, що це тільки наш перший крок 
на шляху відновлення законності на міських 
пасажирських перевезеннях. Ми маємо 
мету, маємо план і волю до його втілення. 
Тому дякуємо всім активним небайдужим 
громадянам. Упевнені, що завдяки вашій 
підтримці можуть стати реальністю і більш 
суттєві зрушення на краще. Ми ж на цьому 
не зупиняємось», - пише Юрій МИЛОБОГ.

    Василина НАУМЕНКО,
сайт «Дніпроград, 15 січня 2016 року

 http://dniprograd.org/2016/01/15/
vilkul-starshiy-naperedodni-pere-

viboriv-mera-vzhe-pochav-prisvoy-
uvati-dosyagnennya-gromadskikh-

aktivistiv_43035#sthash.4ztVWaln.dpuf

В першу базу  демобіл ізованих 
Дніпропетровської області внесені 
відомості про третину бійців АТО. Таку базу 
створює Центр допомоги учасникам АТО та 
їх сім'ям при Дніпропетровській ОДА. У базі 
даних детальна інформація про кожного 
воїна: ПІБ, адреса, контактний телефон, 
склад сім'ї, де і коли проходив службу, на 
які пільги має право, які з них вже отримав 
і так далі. Окрема вкладка «звернення», в 
ній дата звернення воїна в Центр допомоги, 
реєстраційний номер, статус проблеми - 
вирішена чи ні.

«Більше 3 тисяч демобілізованих 

вже зареєстровані  в  єдиній базі 
Дніпропетровської області. Центр надає 
всебічну підтримку цим військовим. 
Особливість такого підходу в тому, що він 
дозволяє працювати на випередження. 
Боєць отримує всі пільги, на які має пра-
во. Навіть якщо він про них не знав, або 
просто не просив», - зазначив Валентин 
РЕЗНІЧЕНКО.

Дніпропетровщина першою в Україні поча-
ла створення єдиної бази демобілізованих. 
Вона постійно поповнюється, адже щодня в 
Центр допомоги звертаються від 50 до 100 
демобілізованих бійців. Щоб наповнювати 

реєстр було зручніше, Центр підготував 
спеціальні анкети для АТОшників. Їх бійці 
можуть заповнити в Центрі при ОДА або 
в будь-якому з його районних філій. З по-
чатку АТО на захист країни стали 25 тисяч 
жителів Дніпропетровщини. На сьогодні 9,7 
тисячі з них демобілізовані.

Центр допомоги учасникам АТО 
та їх сім'ям працює з понеділка по 
п'ятницю з 10.00 до 18.00 за адре-
сою: м Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1 
(Дніпропетровська облдержадміністрація), 
каб. 105. Тел. 742-86-62.

                                   Єва МЕРЕЖКО,
сайт «Дніпроград», 25 січня 2016 року.

http://dniprograd.org/2016/01/25/
tretinu-demobilizovanikh-vklyuche-

no-v-ediniy-reestr-biytsiv-ato-
dnipropetrovshchini_43237#sthash.

DQTWhsXV.dpuf

ВОЛОНТЕРИ ІНГУЛЬСЬКОЇ ПАЛАНКИ ДОПОМАГАЮТЬ ФРОНТУВОЛОНТЕРИ ІНГУЛЬСЬКОЇ ПАЛАНКИ ДОПОМАГАЮТЬ ФРОНТУ

Незалежна профспілка гірників обрала  шлях очищення
Минулої суботи, 23 січня 2016 

року ,  відбулася конференція  
об’єднаної первинної організації  
Незалежної профспілки гірників У 
ПАТ «»Кривбасзалізорудком». У 
малій залі палацу культури імені Бог-
дана ХМЕЛЬНИЦЬКОГО  зібралися 
48 делегатів, а також – запрошені 
на цю історичну подію представ-
ники первинних організацій НПГУ 
з інших підприємств і профспілки 
суднобудівників (ІПП «Енергія»)

ВІЛКУЛ-старший напередодні перевиборів мера вже 
почав присвоювати досягнення громадських активістів

Третину демобілізованих включено
в єдиний реєстр бійців АТО Дніпропетровщини

У Криворізькому 
правозахисному
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ГНОЙОВИЩЕГНОЙОВИЩЕ
Повість у документах (скорочено) 

Вадим ЯЦИКВадим ЯЦИК
                                                            

  (Продовження, початок у чис-
лах 23-му й 24-му від 2015 року 

та 1-му від 2016 року)   

… Переніс жорстоку просту-
ду, три доби підряд… Коли б 
не дружина, мабуть, склав би 
копита. Температура стриба-
ла до 390С. В неділю, повер-
нувшись з роботи – двадцять 
шість годин на ногах – лежав 
мерцем на дивані після того, 
як раптом з обох ніздрів по-
лилася кров. Заплющив очі, 
склав на грудях худі руки, 
випростався на весь зріст… 
Тихо… Раптом побачив десь 
високо кільце світла… Начеб-
то лежу в глибокому колодязі, 
на шорстких дерев’яних нарах, 
ось так же склавши на грудях 
худі свої руки, а зверху загля-
дають – я їх пізнав – матінка 
в світло- коричневому, кава з 
молоком, своєму макінтоші, 
брат, бабуся, пов’язана білою 
хусткою… З міцно стиснутими 
губами й вузлуватою, виробле-
ною рукою біля підборіддя. І ще 
якийсь хлопчик поруч з ними, 
мені невідомий… Стоять на-
пружено, чекаючи чогось… Ніби 
збоку мені видно, що я, дру-
гий, раптом встав з своїх нар, 
а вони в ту ж мить там, зверху, 
повернулися і вийшли геть – 
розчаровані… Пішли вони, та 
раптом пролунав голос: - Ти 
обіцяв!..

 Може, той сон чи видіння 
було пророчим і я повинен був 
вмерти?.. Я лежав довго… Що 
обіцяв? Написати про все я зби-
рався давно, навіть оголосив 
про це всім, кому треба, кому 
б і не треба. Але як можна ви-
конати обіцянку, коли несила 
навіть дихати? Бачите, навіть 
в буквальному розумінні сло-
ва. Але ж, якщо не ти, то – хто? 
Хто зв’яже, як зуміє, розірвані 
нитки, хто, хай на мить, ожи-
вить рідних тобі людей? Ти за-
лишився останній на цьому 
світі… Пам’ятай про це що-
секунди!.. Тоді я, давлячись 
слізьми і кров’ю, що стікала 
з носа в гортань, поклявся 
беззвучно, щось белькочучи 
сухими губами, що напишу – 
неодмінно напишу, чого б мені 
це не коштувало. Адже один раз 
дане слово треба тримати!.. І 
тоді я пішов по селу. По своїх 
рідних Веселих Тернах… 
                                                             

СВІДКИ
    Пам’ять – страшна сила. 

В ній завжди таїться вибух.
    Юліан Семенов. Таємниця 

Кутузовського проспекту. Київ, 
1992 р., стор. 182.

 «Моє рідне село…». Які 
прості, красиві, пісенні слова… 
Скільки йому – сто, двісті, ти-
сяча років? Бо стоїть воно на 
курному, знаному з пітьми віків 
путівцю, що веде і в Катеринос-
лав, до Дніпра, і на Запоріжжя, 
і в Жовті Води… І куди б ви 
не їхали, не минути співучих, 
хлібосольних Веселих Тернів. 
Приліпилися поруч Сергіївка, 
Божедарівка, Коломоєвка, сила 
силенна других сіл, хуторів та 
виселок, а Веселі Терни – єдині. 
Є в «Атласі автомобільних доріг» 
ще якісь Терни та, по-перше, то 
просто Терни, по-друге, зовсім 
вони в іншому кутку України, 
по-третє, більше взагалі на ній 
ніяких Тернів нема: ні веселих, 
ні сумних… Тернівки, Терноват-
ки, Тернопілля. Га? А от Тернів, 
та ще й щоб Веселі – нема!..

Предки наші не тільки ма-
малигу, саламаху, узвар з су-
шених груш варили. Вони і в 
слові кохалися, мову берегли, 
пишалися нею, бо мова була 
для них рідною матір’ю. Коли 
вже називалося село, яр чи 
річка – то вже навіки… Дійсно, 
співучими були мої пращури 
й односельці. Але чому не ли-
шилося сліду після них? Чому 
впродовж віків давало село 
хліборобів, солдатів, гірників, 
слюсарів, кухарів, медсестер?.. 
Не було з чого вибирати? Було, 
чого там… Яничарська коса 
викошувала все неординарне, 
безцінне, продовжує робити 
свою чорну справу і до сьогодні, 
до наших днів… Де тут виро-
сти генію, таланту, особистості, 
коли тільки вистромиш голо-
ву, як зразу – вжжик! І тебе вже 
нема. Генетика вовків.

Впевнений, є в історії мого 
рідного села такі сторінки, що 
варто їх відкопати, і ахне від 
подиву світ. Але партії були не 
потрібні генії і особистості. Їй 
був потрібний винтик, перегній, 
з якого вона ліпила блага для 
своєї еліти…

Склалося так, що чверть віку 
тому виїхав я з мого рідного 

села. І хоча виїхав недалеко, 
буваю в селі рідко. Що тримає 
нас на цьому світі? Мабуть, лю-
бов до вітчих могил та обтяжене 
пам’яттю серце… Пахощі по-
лину дитинства, гіркий спомин 
про ватру сімейного багаття, 
біля якого грілися колись рідні 
тобі люди… Та, може, питання, 
на яке так і не знайдеш відповіді 
до самого кінця: в чому ж по-
лягало твоє завдання в житті? 
Адже для чогось послано було 
тебе в цей білий світ?

Багато разів приїжджав я 
в Веселі Терни (бо років ба-
гато спливло!), тут і їзди тої 
півгодини, десяток тролейбус-
них зупинок, і кожного разу, по-
вертаючись додому, пригадую 
обличчя, які бачив, а серед них – 
жодного усміхненого… Жовті, 
одутлуваті, синьогубі, з погас-
лими вицвілими очима… Щось 
ворушать ротом, пригадують, 
натужно ловлячи кінець лінивої 
думки, щось бормочуть, не 
прислухаючись навіть до того, 
про що говорить власний язик. 
Сивоголові… Молоді та старі, 
товсті й худі, руді й русяві, всякі, 

але майже всі – сивоголові… А 
ще – беззубі.

Колись один вгодований ка-
бан наплів вам про комунізм, 
який прийде ось сюди, в це ста-
ровинне українське село, через 
двадцять років. Їжте, жуйте!.. 
Ось він – прийшов! Черпайте 
обома руками – віслюки і діти 
віслюків. Вам пообіцяли ринок, 
тобто базар, приватизацію. 
Землю, яка повинна мати го-
сподаря… Ваучер, чи як там 
його ще називають «по нашо-
му»… Про землю вам брешуть 
вісімдесят років, про ваучер – 
три. Час ще є, як казав один. 
Соціальну справедливість ще 
обіцяли, рівну частку кожному, 
після того, як почнуть ділити 
«деньги»…

На «СЕВГОКе», - так зараз на-
зивають Терни, - йде слідство 
про грандіозну, космічного мас-
штабу аферу, в якій керівництво 
комбінату вкрало у вас кілька 
мільярдів купонів. Дурили вас 
«бартером»: вам штиблети 
гумові, панталони вашим жен-
щинам, жувачку вашим дітям, 
а їм – «Мерседеси», трикамерні 
холодильники, дачі біля тепло-
го моря, мільйонні внески в 
забугорні банки (вже долара-
ми, марками, йєнами), солодка 
їжа й питво в три горла… Спра-
ведливо!.. «По-братські». Але 
«не филюйтеся», як казав мій 
покійний друг, вони неодмінно 
вискочать з отої мишоловки, 
бо нема ще в природі такої 
конструкції, щоб зачинилася 
за ними навіки…

Чому це я такий злий? Я ж 
приїхав в рідне село розшуку-
вати свідків… Приїхав, звісно… 
Так шукай, чого заводишся по 
дрібницях?.. Шукаю, чого там… 
Стою, блимаю очима, не знаю, 
з чого починати… І кого не ви-
хопить погляд, не пізнаю, ніби 
якась інша нація утворилася, 
другий якийсь сорт людей. Як 
їх упізнати, коли це люди зовсім 
з іншої планети?.. Манкурти, 
як придумав назвати їх киргиз 
Айтматов.  А той чолов’яга знав, 
що каже, бо зоотехніком був за 
основною своєю професією. Так 
куди йти, де їх шукати, обездо-
лених, розчавлених Системою, 
хто міг би виписати особистий 
рахунок Івашку, Гутовському, 
Качаловському, Шпайхеру, Ше-
ховцову?.. В який бік?.. На захід, 
чи на південь?.. Коли одні не по-
ворухнули й пальцем для вста-
новлення істини, побачимо, що 
зроблять другі. «Народ і партія 
– єдині!..». Що ж – вперед!

А свідомість роздвоюється, 
десь із споду стукає в мозок: 
«Не шукай винних, бо винні геть 
усі. Он каже ж мудра жінка: «Я не 
хочу помсти, я хочу правди…». 
То ж хіба винна худоба, що вона 
худоба? А вовк за те, що він 
вовк?.. Сказано ж, - крокодил 
ніколи не породить орла, а со-
бака кішку… Чого ти мучаєшся, 
що тебе гризе?..

Марія Іванівна Кравчен-
ко (Буряк). Порожня глуха 
вулиця, що носить назву На-
бережна. Тихий, занедбаний 
двір. Зять баби Марії Льонька 

Зюкін, худий, голий по пояс, в 
окулярах з діоптрією плюс три 
з половиною, тюкає сокирою, 
майструє драбину. Пора рвати 
вишні, ними рясно обсипане 
гілля дерев на вулиці, а вилізти 
немає як… Тут же заклопотано 
вештається молодша бабина 
дочка Ніна, хвора на голову з 
дитинства, жінка за п’ятдесят… 
Бігає правнук п’яти років, вдає з 
себе паровоз, гуде, чухкає, со-
пить, надувши рожеві щоки… 

 Баба Марія доводиться мені 
родичкою, бо мій покійний тесть 
Альошка Кравченко, який по-
мер зовсім молодим у 1945 році 
(шахта вбила, силікоз), її рідний 
брат. Вона важко сідає на лаву, 
що стоїть вздовж паркану, до-
вго мне вузлуваті сухі пальці, 
дивиться собі в пелену, очей 
не підніма. Зять не звертає на 
нас ніякої уваги, стукає своєю 
сокирою…

- Значить, інтересуєшся про-
шлим?.. А як про нього розказа-
ти?.. І – шо можна, а шо ніззя?.. 
– знову довго мовчить. – Давай, 
сину, отак. Я буду згадувати, як 
стояли хати в центрі, пам’ятаєш, 

лишень?.. А ти пиши, коли хо-
чеш. Бо наук я не проходила, 
типографій не знаю, буду роз-
казувати, як запам’яталося… - 
Хата наша, батьківська, значить, 
стояла якраз на повороті, на 
роздоріжжі. В один кінець мож-
на було попасти в губернію, в 
Катеринослав, другим кінцем – 
в город. Було нас у батька семе-
ро: брати мої Петро, Альошка, 
Іван, Павло, Степан, я та сестра 
Ганна… На світі лишилася зараз 
тільки одна я… Після того, як 
відняли у нас хату і все, що було 
в дворищі, сім’я розбрелася хто 
куди. В хаті жили «пролетарі» - 
Іван Дейнека, жінка його ряба 
Шурка Калиновська, Плохі, Ру-
дьови. Хата велика була, ціле 
общежитіє получилося…

Далі за нами йшли Черкасови 
і Гладнови. В хаті Черкасова жив 
ще Кібець… За ними стояв вели-
кий будинок Разумєєва, в якому 
розміщався величезний підвал. 
Свого роду пивнушка… Там му-
жики пили квас, пиво, грали на 
більярді… А в оті скажені трид-
цять сьомому-восьмому роки 
була в підвалі тюрма, ДОПР. Бу-
динок Разумєєва не зберігся, 
як і багато чого іншого… Якраз 
на його місці зараз хтось будує 
двоповерхові хороми Та тільки, 
здається мені, не буде тим лю-
дям щастя. Бо прокляте воно, 
оте місце…

Два камінних будинки Отіциних 
після грабіжа комунярського 
стали один сільрадою, а дру-
гий – аптекою. Зять показував 
якось книгу «Дніпропетровська 
область»… Там є фото на-
ш и х  в е с е л о т е р н і в с ь к и х 
червоногвардійців, знятих біля 
будинку з вивіскою «Аптека». 
Так ото будинки Отіцина.

Вони й були серцем нової 
влади, бо саме там все й вари-
лося… В сільраді богували Топ-
ко Савелій, голова, за ним Яшка 
Стариченко, тоді ще з обома 
руками. Руку йому відірвало 
пізніше… За гріх перед людь-
ми і Богом…

За Отіциними жив Короп, 
Галич, який торгував, держав 
лавку «Бакалія і колоніальні то-
вари». Далі Гришка Мироненко 
з синами Іваном та Сашком. 
Жінка в нього була булькатою, 
низькорослою, сердитою… 
Пізніше в цій хаті було аж два 
магазини «колоніальні товари», 
але вже радянські: господарсь-
ке мило, оселедці в бочках, 
чорний хліб… В одному, якщо 
пам’ятаєш, торгував Сівацький з 
жінкою… Помер вже давно… За 
Мироненком через вузенький 
провулок-стежку, стояв здоро-
венний дім Стуса, який працю-
вав в «економії». Дітей у нього 
не було, і постільки племінник 
його дружини Арсентьєв був 
першим комуністом на селі, в 
роки екс…- , екс…- Баба Марія 
ніяково посміхнулася, не в 
змозі вимовити трудне слово. 
– Експропріації, - допоміг я, - 
вилучення, значить… - А я ж 
кажу, в роки грабежу… Ото тоді 
будинок Стуса і дістався йому, 
комуністові Арсентьєву…

Останньою  в цьому ряду 

стояла хата невідомо й чия. 
Хазяїн пропав, згинув безвісті, 
тож після того, як вигнали з 
хати мого батька Івана Крав-
ченка, сина його Альошку, який 
щойно одружився з Любкою 
Ковалівною, оприділили в оту 
хату разом з Ковбасою Васи-
лем, якби-то на квартиру. В тій 
хаті і народилася Наталка, твоя, 
сину, законна дружина… Пой-
няв мене?.. В тридцять сьомому 
проклятому році?..

Через вузеньку  покручену 
балочку, де було не пройти, не 
проїхати через зарості дерези, 
бузини, болиголова, вздовж 
вулиці, мощеної каменем, по-
нашому - «соші», стояла довга 
жидівська хата, в якій після того, 
як вони «пропали», довго був 
молочний пункт, склад всілякого 
майна, заготконтора… Че-
рез роки стіни хати тріснули, 
роз’їхалися і її завалили, а на 
тому місці збудували магазин 
відділу робітничого постачання 
Північного комбінату, бо дуже 
багато веселотернівчан стали 
працювати на його фабриках, 
в кар’єрі, на залізниці… Трохи 

далі від заготконтори була по-
шта, яка також не збереглася. 
На тому місці зараз заасфаль-
тований п’ятачок, стоянка ав-
тотранспорту…

Далі хат вже не було… За 
приміщенням пошти розкину-
лося велике творило, з якого 
брали глину на будівництво, і в 
якому зимою гралася дітлашня 
на своїх санчатах…

Баба Марія замовкла. Вона 
ніби читала сторінки дивовижної 
книги, і раптом побачила, що 
тексту більше нема...

- Друга сторона вулиці по-
чиналася школою… Зрештою, 
школою вона стала вже по війні, 
бо раніше тут розміщалося 
кооперативне товариство й 
відділення земельного бан-
ку. За ним через площу стоя-
ли в ряд кілька садиб, в одній 
з яких мешкав бухгалтер Ко-
нюченко – пузатий, поваж-
ний, інтелігентний, з вусами і 
борідкою клинцем. Дружина 
його – пухкенька, лінива дуре-
па з претензіями, завжди хо-
дила тільки з чоловіком, взявши 
його під лікоть, повагом пере-
ставляючи ноги й манерно ки-
ваючи на привітання. Я знав 
цю пару і завжди думав – які 
ж вони поважні й старі, оцей 
бухгалтер зі своєю бухгалтер-
кою… А ось недавно побачив на 
кладовищі пам’ятник, встанов-
лений дочкою, підійшов і вра-
зився, прочитавши, що обидва 
не дотягли навіть до шести-
десяти… В дитинстві нам всім 
здається, що життя безмежне, 
безкінечне, а переступивши 
рубіж в п’ятдесят, розумієш рап-
том, що це – вже все… і навіть 
отого біблейського – «вік лю-
дини – сімдесят років…» - на-
вряд чи досягнеш, бо спливає 
в свідомості, наче відкровення 
євангелія – за все в цьому світі, 
в цьому житті треба заплатити 
– за гріх, і за подвиг…

Перед будинком Конюченків 
стояв «шалман», так на нього 
казали всі. Торгувала в ньому 
Ліда, тьотя Ліда, єдина, хто 
продавала хлопчикам цигарки 
– «гвіздки» «Дніпро» в роздріб 
з пачки в сто штук, яка нага-
дувала коробку для взуття. 
Палили ми тоді і «потовщі» ци-
гарки: «Пушки», «Дели», «Труд», 
«Катюша», але рідко, все-таки 
частіше «Дніпро»…

За «шалманом» в довгій хаті, 
в якій мешкало хтозна скільки 
сімей, жив Вітька Лінговський, 
мужик без ноги, на дерев’яному 
скрипучому протезі. І хата вся 
так і називалася – «Лінговський», 
як приміром, власним ім’ям 
називають старий маєток, ліс 
чи корабель… Ноєв ковчег, а 
не хата. Поруч примостилися 
дві хати Скидана. Одну в ньо-
го забрали – куркуль – і вона 
благополучно розвалилася, 
аж поки в 1950 році не віддали 
її фотографу Вітьці з оравою 
дітей. Вітька благополучно 
втопився, випиваючи на березі 
Саксагані в кампанії з сином 
першого  комуніста села Кімом 
Арсентьєвим… А жінка Вітьки, 
Марія, відкупила у сільради оте 
«строєніє», дала йому лад, та й 

живе до сьогоднішнього дня, 
вже з онуками.

 Найбільшою будівлею в 
центрі, про який оце якраз і 
йде мова, була садиба Філіпа 
Юхимовича Земляного. Буди-
нок був настільки великим, що 
після того, як Філіпа Юхимовича 
забрали (про це ще розмова 
попереду), і він пропав навіки, 
в ньому розмістилися, зразу 
ж: сільпо, сільрада і газцех. В 
сільпо командував Шинкарен-
ко, в сільраді – вже безрукий 
Стариченко, в газцехові Іван 
Таранець. Іван Іванович був 
людиною легендарною… Він 
спеціалізувався на багатьох по-
садах: був завїдальнею, буфет-
ником, постачальником сільпо, 
відповідав за заготовку льоду 
на літо, але основною своєю, 
найулюбленішою професією 
все-таки вважав завідування 
газцехом. Це саме там варили 
«шулюмку» - сітро з спиртової 
«композиції», і слово «варити» 
треба розуміти в переносному, 
не в прямому значенні. Ситро 
газували, це так, додаючи в 
кожну пляшку мізерну части-
ну отієї «композиції» - для «за-
дрючки», як казав Іван Іванович, 
бо левова її частка йшла в гран-
чаки відвідувачів – друзів Івана 
Таранця… Все одно, добре 
ситро було у Івана Івановича, 
всі хвалили, нехай земля йому 
буде пухом.

Через величезний пустир 
між хатою-маєтком Філіпа 
Земляного, саме Філіпа – не 
Пилипа! – крайньою спорудою, 
вже над самою «сошою», зна-
ходився кінний двір сільпо, де 
в дерев’яних сарайцях стояли 
сільпівські коні, а трохи пізніше 
– вже після війни – легендар-
на «полуторка» «ГАЗ-АА», якою 
в різні часи керували шофери 
Іван Литвиненко та Андрій До-
датко. Обох учив уму-разуму, 
я маю на увазі – шоферського, 
мій батько в автошколі села Зе-
лене Поле до війни. Поруч був 
льодник, куди завозили взимку 
лід на все літо. Його присипали 
тирсою й сіллю, й зберігався 
він там до найлютішої липневої 
спеки, лежав мовчки, тихо со-
чився холодними, брудними 
слізьми…

Вже зовсім «на вуглі», чи 
на розі – як кому буде зруч-
но зрозуміти мене, але в нас 
завжди кажуть: на вуглі – сто-
яло дві хати Рибаса, які бла-
гополучно відібрали в нього 
обидві, вигнавши хазяїна під 
три чорти. В одній став жити 
Чорношкур з дітьми, - став, 
та так і лишився до сьогодні, і 
вже кажуть його нащадки, що 
то їхня законна спадщина, бо 
життя пролетіло…, а в другій 
організували «общежитіє», як 
каже баба Марія, цілий кагал, 
не второпаєш, хто, де і з ким, 
але серед них поселився після 
війни і дільничний уповноваже-
ний Сашко Сіроух, тобто мент… 
Ще в Чорношкуровій половині, 
з вулиці, розмістили шорну 
майстерню: хомути- шлейки- 
вуздечки, і, йдучи «в центрі», 
кожний міг запросто почути 
носом, як пахне сириця, шкіра, 
скипидар чи готове реміняччя, 
зліплене вправними руками 
майстрів і виставлене на за-
гальний огляд вже в вигляді 
прекрасних, оздоблених, роз-
цяцькованих витворів…

Навпроти Чорношкура і 
шорної сільпівської майстерні 
стояв магазин, в якому після 
п’ятдесят другого року торгу-
вав Кім Арсеньєв, але зараз 
будівля ота не збереглася… Ро-
стуть там розлогі верби, сину, 
та й по тому… Нічого більше 
нема… Баба Марія на цей раз 
мовчить довго. Я подумав було, 
що їй погано, зазирнув в об-
личчя знизу, але все було га-
разд… Просто баба, згадуючи 
неіснуюче, мимоволі пригадала 
й те, що також було, але тепер 
вже нема… І ніколи вже не буде. 
Вона глянула на мене здале-
ку каламутним карим оком, в 
якому плавав біль, і печаль, і 
те, що не збулося… І раптом 
хрипло проказала: -Забула тобі 
ще про одне сказати… Про-
ти банку стояла церква. Були 
попід нею величезні просторі 
підвали… А перед церквою 
спорудили пам’ятник жертвам 
громадянської війни. В вигляді 
звізди… Баба Марія скрушно 
хитає сивою головою: - Роз-
били, іроди… Порушили все. І 
хоча б з користю, з вигодою, а 
то розбили лише для того, щоб 
в радгоспі обкласти цеглою по-
греби… Храм – для холодного, 
сирого льоху… Ех, гаспиди!..

                                                     
(Далі буде)
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Замовлення № 173.

(Закінчення. 
Початок на 1  стор.)

КАЛЕНДАР НА ЛЮТИЙ
«Історія України: події та особистості»

юзу («імперії зла» по-іншому) 
після його розпаду (за пло-
щею – другий  після Києва, за 
довжиною - третій у світі, а як 
центр гірничо-металургійного 
комплексу взагалі не має собі  
рівних в Україні). 

2. В місті - велика кількість 
підприємств із трудовими 
колективами понад тися-
чу працюючих, якими зручно 
маніпулювати, оскільки всю-
ди незалежні профспілки не є 
відчутно впливовими форму-
ваннями. Особливо ж – на ПАТ 
«Центральний ГЗК», де всьо-
го лише двоє  працівників є 
активістами НПГУ.

3. У місті – сотні громадських 
організацій, але лише декілька з 
них  інформують про діяльність 
у своїх ЗМІ.

4. На все величезне місто 
– лише одна  (уже – де-
сятий рік поспіль) неза-
лежна україномовна га-
зета (та й та виходить на 
волонтерських засадах), до 
того ж, протягом останніх років 
і криворіжці, і жителі інших міст 
Дніпропетровщини навіть не 
мають змоги її передплатити 
через штучно створені рейде-
рами перепони. 

5. У кіосках важко знайти 
україномовну пресу, а в ЗМІ 
серед піарників місцевої вла-
ди або комерційних структур, 
які обслуговують інтереси 
олігархів, так само важко знай-
ти журналістів з незалежною 
позицією.

ІЗ «МІМІКРОБІВ» МОЖНА 
УТВОРИТИ, ШВИДШЕ 

ЗА ВСЕ,  БАНДУ,  
А НЕ  ГРОМАДУ

Тому (після переліченого) і 
не дивно, що в місті (на двад-
цять п’ятому році незалежної 
України!)  тільки-тільки виростає 
і спинається на ноги українське 
громадянське суспільство. 
Але йому  надзвичайно важ-
ко доводиться діяти в умовах 
дезінформації, котру успішно 
під контролем місцевої влади 
поширюють всілякі «гірники»-
«рудани»-«криворіжжя», де 
майже немає журналістів, а 
лише всілякі «язикаті хвеськи» 

на замовлення, котрі мімікрують 
(іноді вдаючи із себе патріотів), 
як їм диктує власна вигода та 
вищестояще начальство. А дех-
то з них останнім часом  навіть 
«зістрибнув» із цих підвладних 
структур,  відчувши запах гро-
шей та побачивши можливості 
посісти якісь більш вигідні для 
себе посади. Наприклад, - у 
структурах суспільного мов-
лення, яке (хоч і в муках), але 
поступово народжується. 

Дуже погано, що протягом 
багатьох років створена си-
стема взаємопідтримки між 
місцевою  адміністрацією та 
правоохоронними органа-

ми. І за умов нерозвинутого 
українського громадянського 
суспільства  її буде дуже важко 
зруйнувати, розірвати й вики-
нути цілу низку її організаторів-
мафіозі на смітник історії. Адже 
постійно, з дня у день, під впли-
вом неправдивих місцевих 
ЗМІ,  «мімікроби» у великих 
трудових колективах, у шко-
лах, лікарнях та в бібліотеках  
формуються у свого роду за-
гони підтримки  сьогочасних 
місцевих владців. А ті  владці 
є такими ж «мікробами», але 
вже зі значно розвинутими під 
час перебування на різних по-
садах  хапальними рефлекса-
ми. Це вже, як доводилося за-

значати раніше, «павукоподібні  
мімікроби», які добре навчилися 
працювати-грабувати в тіні, ви-
даючи брехню за правду. Тому 
за таких умов у багато разів лег-
ше створити банду (і не одну),  
ніж  виростити діяльну громаду. 
І децентралізація в цьому ви-
падку буде як «муха», котра буде 
чудовою поживою для таких 
«павукоподібних», а громадяни, 
відчувши ще більш шалене роз-
грабування бюджетів, остаточ-
но розчаруються  у необхідності 
вводити децентралізацію.

Що робити, аби такого не ста-
лося? – Виростити із сучасної 
«мухи-поживи» (так привабли-

во виглядає сьогодні спроба 
децентралізувати бюджети  для 
місцевих владців)  господаря-
слона, який остаточно розча-
вить «вчорашніх». Але для цього 
необхідна перевага насамперед 
на інформаційному фронті. І не 
де-небудь «на висоті», у Києвах-
Львовах, а у нас, у Кривому Розі. 
Тобто, потрібно спочатку ство-
рити правдиве інформаційно-
просвітницьке підґрунтя  і 
утворити під началом грома-
дян України не тільки за паспор-
том громади. Це перший крок. 
Наднеобхідний. А потім уже 
можна робити й інші.

                      Іван БІЛОХРЕСТ.

   Верховна Рада відмовилася підтримати 
постанову нардепа від «Опозиційного блоку» 
Папієва про скасування рішення парламенту 
від 23 грудня 2015 року про ухвалення за-
кону України про проведення позачергових 
виборів Криворізького міського голови. За 
відповідний документ проголосували лише 
40 народних депутатів за 226 мінімально 
необхідних. Відтак, аби не допустити виборів у 
місті, «Опозиційний блок» оскаржить рішення 
Верховної Ради щодо позачергових виборів 
в Кривому Розі в судах. Про це заявив лідер 
фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко, 
повідомляє Укрінформ. 

Він також висловив впевненість, що кандидат 
від опозиції виграє позачергові вибори мера 
в Кривому Розі. Самі ж представники фракції 
«Опозиційного блоку» вчинили демарш із 
засідання після провалу голосування за постано-
ву Михайла Папієва. Тепер, згідно з регламентом, 
голова Верховної Ради Володимир Гройсман 
може підписати ухвалений парламентом 23 груд-

ня закон про проведення позачергових виборів 
міського голови Кривого Рогу 27 березня 2016 
року.

           Експрес онлайн, 26 січня 2016 року
Читайте більше тут: http://expres.ua/

news/2016/01/26/170549-opozyciynomu-
bloku-ne-daly-skasuvaty-vybory-kryvomu-

rozi

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ :ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ :
як із «мухи» виростити «слона»як із «мухи» виростити «слона»

«Опозиційному блоку» 
не дали скасувати вибори в Кривому Розі 

2 – 1919 р. – КАТЕРИНОСЛАВ. Угода отамана ГРИГОР’ЄВА 
з радянським військовим командуванням про оперативне 
підпорядкування загонів ГРИГОР’ЄВА Харківській групі військ. 
19 лютого загони ГРИГОР’ЄВА перетворено на 1-шу бригаду 
Задніпровської дивізії. 

2 – 1995 р. – Газета „Голос України” повідомила про завер-
шення будівництва в Києві, Кривому Розі, Старокостянтинові, 
Новограді-Волинському житлових комплексів для 
військовослужбовців, що раніше проходили службу на 
території колишньої НДР. Будівництво фінансувалося уря-
дом Німеччини. 

3 – 1864 р. – У с. Великі Сорочинці Миргородського повіту 
народився  В. САМІЙЛЕНКО – український поет, громадський 
діяч, член підпільної організації „Братство тарасівців”. Помер 
у Боярці 12 серпня 1925 р.

5 – 1921 р. – Буенос-Айрес. Визнання Аргентиною 
Української Народної Республіки.

8 – 1914 р. – Монреаль. Створення українського видав-
ництва „Новий світ”.

8 – 1994 р. – Брюссель. Підписання Україною документів, 
пов’язаних з участю в програмі НАТО „Партнерство заради 
миру”.

10 – 1918 р. – Коростень. Відозва Центральної ради до гро-
мадян УНР з пояснення причин запрошення в Україну військ 
Німеччини та Австро-Угорщини та закликом до „жвавої праці” 
„будування самостійної Української Народної Республіки”.

10 – 1940 р. – Західні області України. Перший етап 
депортацій, що охопив 220 тисяч чоловік.

11 – 1969 р. – Київ. Перший секретар ЦК Компартії України 
П.Ю.ШЕЛЕСТ звернувся з листом до ЦК КПРС, в якому 
інформував про наявність в Україні негативних настроїв, ви-
кликаних подіями в Чехословаччині.

   11-15 – 1963 р. – КИЇВ. ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ З 
ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ОРГАНЗОВАНА 
КИЇВСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ім. ТАРАСА  ШЕВЧЕНКА ТА 
ІНСТИТУТОМ МОВОЗНАВСТВА АН УКРАЇНИ. УЧАСНИКИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ ЗВЕРНУЛИСЯ ДО ВИЩОГО ПОЛІТИЧНОГО 
КЕРІВНИЦТВА, ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА 
УПРАВЛІННЯ З ВИМОГОЮ НАДАТИ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ.

11 – 1989 р. – КИЇВ. УСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ТОВА-
РИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ім. Т.Г. ШЕВЧЕНКА.

12 – 1871 р. – Народився Лесь МАРТОВИЧ, український 
письменник, сатирик.

12 – 1918 р. – Коростень. Засідання Малої ради. Ухвале-
но закон про впровадження в УНР нового (григоріанського) 
календаря з 16 лютого 1918 р., це число наказано „ра-
хувати першим числом місяця березоля (марта)”, закон 
про впровадження середньоєвропейського часу (стрілки 
годинника в 12 годин дня 1 березня поверталися на-
зад на 1 годину 8 хвилин). Затвердження гербом УНР 
тризуба – „знака Київської держави часів Володимира 
Святого”.

13 – 1942 р. – Початок примусового вивозу українського 
населення з окупованих територій на працю до Німеччини. 
За роки окупації фашистами вивезено з України 2 мільйони 
чоловік.

15 – 1989 р. – Термез. Завершено виведення радянських 
військ з Афганістану.

15 – 1990 р. – Газета „Правда Украины” повідомила про 
реєстрацію Радою Міністрів УРСР статуту Народного руху 
України за перебудову.

17 – 1989 р. – газета „Правда Украины” повідомила про 
створення при Верховній Раді УРСР Комісій для сприяння і 
забезпечення прав та інтересів реабілітованих і створення 
пам’ятників жертвам репресій.

19 – 1949 р. – Газета „Радянська Україна” надрукувала 
редакційну статтю „На антипатріотичних позиціях. Викрити і 
до кінця знищити безродних космополітів на Україні”. Після її 
появи в Україні різко посилилася сумнозвісна кампанія проти 
космополітизму і низькопоклонства перед Заходом.

19 – 1954 р. – Москва. Указ Президії Верховної Ради 
СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР 
до складу УРСР.

19 – 1992 р. – Київ. Верховна Рада України затвердила 
тризуб як малий герб України, вважаючи його головним еле-
ментом великого Державного герба України.

20 – 1905 р. – Народився Улас САМЧУК – український пись-
менник, автор трилогії „Волинь”, повістей „Кулак”, „Марія”.

21 – 1948 р. – Москва. Указ Президії Верховної Ради 
СРСР про виселення з УРСР осіб, які злісно ухиляються від 
трудової діяльності у сільському господарстві і ведуть анти-
громадський, паразитичний спосіб життя. Ініціатором Указу 
був М.С.ХРУЩОВ.

25 – 1871 р. – Новоград-Волинський. Народилася Леся 
УКРАЇНКА (Л.КОСАЧ) – українська поетеса, громадська 
діячка.

26 – 1886 р. – Народився Г.НАРБУТ, видатний український 
художник-графік.

Лютий – 1574 р. – Львів. Видання Іваном ФЕДОРОВИМ 
„Апостола” – першої друкованої книги на українських зем-
лях.

Лютий – 1648 р. – Богдан ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ укладає со-
юзний договір з кримським ханом.

Лютий – 1914 р. – Масовий рух протесту проти заборони 
царським урядом святкування 100-річчя від дня народження 
Тараса ШЕВЧЕНКА

Лютий – 1977 р. – Київ. Після арешту Миколи РУДЕНКА 
Українську Гельсінську групу очолив письменник Олесь БЕР-
ДНИК.


