
ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

Газета Криворізького міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

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

Е-mail: prosvita_кмо@ukr.net

3 (228)

лютий

2016 р.

За вас правда, за вас слава і воля святая!

Зустріти і зробити Роком перемог!

ЧИТАЙТЕ в цьому числі:

Микола КОРОБКО про Труханівську Січ;
Валерій ДЕРКАЧ про поїздку до Києва з вимогою про-

ведення виборів міського голови міста Кривого Рогу;
Про спротив владі часів Великого терору на 

Криворіжжі в документах;
Читайте і поширюйте добірку оповідань «Героям 

слава!»;
Конкурс для збайдужілих до потреб людей під назвою 

«Слуга мертвого слова» триває;
Новий календар-довідник «Криворіжжя» від Ірини 

СТЕБЛИНИ;
До 10-річчя  газети  «Промінь Просвіти». Рік 2006-й.

Влада   хоче  зробити
громадян своїми рабами
 У Кривому Розі нині неспокійно, бо тут громадяни України не 

лише за паспортом, а й за своєю поведінкою відчувають, що не-
впинно наближаються грізні часи перемін. А вони мають скінчитися  
або остаточним падінням існуючого в місті режиму, або встанов-
ленням  відверто ординського штибу управління, коли громадяни 
будуть упокорені невігласами-наглядачами і стануть сьогочасними 
рабами.  

Минулої неділі, 7 лютого,  віче біля пам’ятника козаку Рогу 
відкрила Інна ІВАНЧЕНКО інформацією про те, що виборчий про-
цес тільки-тільки стартував 6 лютого, а  нині діюча в місті влада 
вже проводить шалену передвиборчу агітацію, використовуючи 
для цього майже всю потугу місцевої преси, громадський транс-
порт і тих криворіжців, які ій прислуговують. Далі сповістила, що 
від демократичних сил на виборах має бути єдиний кандидат, який 
повинен стати перед людьми,  заявити про це й  попросити про 
підтримку. Та виявилося, що ніхто з них цього не зробив і не прий-
шов на віче. Не було там нікого і з депутатського корпусу Верховної 
Ради України, а народний депутат України Семен СЕМЕНЧЕНКО 
звернувся до кількох сотень криворіжців через мобільний телефон 
з підсилювачем, але далеко не всі  змогли достеменно розібрати, 
що ж він говорив. А ті криворіжці, які виходили в центр зібрання 
й брали мегафон, або висловлювали свою позицію загальними 
словами, або ж наводили факти й закликали до конкретних дій, 
але дуже мало з них називали свої прізвища. 

Так, була оприлюднена цікава інформація  щодо протизакон-
них дій  «Криворіжгазу» 26 січня цього року за адресою: вулиця  
ЛЕНІНА, будинок 68. Виступаючий сказав,. що представники на-
званого підприємства начебто  вривалися до квартир і відмикали 
газові прилади і що газ там до часу його виступу відімкнено, попри 
те, що навіть викликали поліцію. 

Представник однієї з партій Валерій РОМАНОВ розповів про 
те, що 12 із 15-ти діючих членів ЦВК є нелегітимними й тому Пре-
зидент України повинен порушити питання у Верховній Раді про 
їх звільнення, що кілька членів партії разом із ним звернулися до 
керівника поліції України  ДЕКАНОЇДЗЕ із заявами про необхідність 
відкриття кримінального провадження «стосовно громадянина 
ВІЛКУЛА», в тому числі – й за статею, де говориться про розпа-
лювання міжнаціональної ворожнечі, а ще виявив обурення тим, 
«на якій підставі  у залі засідань міської ради перебувають люди з 
дубцями в руках?» і «чому це наші депутати від демократичних сил 
щодо цього мовчать?». А крім цього, поінформував, що у міського 
голови Юрія ВІЛКУЛА – аж дев’ять заступників, а тим часом вже 
зима завершується, та місто як належить від снігу й криги ніхто не 
чистив, а тому треба висловлювати у письмовому вигляді недовіру 
таким чиновникам.

Активістка Криворізького міського правозахисного товариства 
(КМПЗТ) Валентина КРИВДА посеред іншого сказала, що  «ви-
борчу комісію буде очолювати негідник і потенційний злочинець 
ГІВЕЛЬ», а також підкреслила, що відносно нього була «порушена 
кримінальна справа як до голови комісії, що виготовив незаконно 
складений виборчий документ про  обрання міським головою Юрія 
ВІЛКУЛА», і що це було «зроблено по заяві 20 листопада минулого 
року, а сьогодні – 7 лютого» При цьому додала, що є зазначений 
термін розгляду справи в ЦПК,  «та справу було закрито, потім че-
рез суд – поновлено. Я пропоную взяти цю справу під громадський 
контроль». Далі вона запропонувала  усім присутнім «у п’ятницю, 
десь о 15-й годині, зібратися біля міського відділу поліції гарним 
пакетом з вимогою до поліціянтів, аби вони доповіли, в якому стані 
кримінальна справа по ГІВЕЛЮ». А ще поінформувала про  те, що  
в середу, 10 лютого,  відбудеться суд по справі СВІТЛИЧНОГО і що 
«в тому ж  ряді – справа ТЕМЧЕНКА».

Багато вже було викладено фактів на  цьому та інших  
зібраннях  громадськості в Кривому Розі, які можуть свідчити про 
найголовніше, чого не можна не припустити: сьогочасні владці 
будь-що намагаються втриматися у керівних кріслах, аби врешті 
остаточно упокорити місцевих  громадян і зробити їх фактично 
платними (або й неплатними) своїми рабами. Бо НЕ МОЖУТЬ І НЕ 
ХОЧУТЬ СЛУЖИТИ КРИВОРІЖЦЯМ.

                                                        Сергій ЗІНЧЕНКО

За офіційними даними з 
Криворізької міської ради, по 
500 гривень з міського бюджету 
виділяються на кожну сім'ю, де є 
непрацюючі пенсіонери, лікарі, 
вчителі, студенти, інваліди, 
багатодітні  мами та інші 
пільговики. На одну квартиру 
припаде одна допомога. Тобто, 
якщо в сім’ї кілька людей нале-
жать до пільгових категорій, то 
грошову виплату отримає хтось 
один, зазначають у міськраді. 
«В умовах гострої економічної 
кризи міська влада вирішила 
підтримати найменш захище-
них», – йдеться у повідомленні. 
За підрахунками мерії, зага-
лом допомогу отримають по-
над 100 тисяч криворізьких 
сімей, на це виділили близько 
50 мільйонів гривень.У пунктах, 
де приймають заяви на випла-
ти, уже довжелезні черги, дохо-
дить до сварок та бійок. Відтак 
чиновники закликають людей 
не поспішати й приходити в 
інші дні. «Гроші всі є, ухвале-
не рішення сесією міськради. 
Гроші ці нікуди не подінуться. 
І кожна людина отримає ці 
гроші», – зазначає директор 
територіального центру соц-
забезпечення Дзержинського 
району міста Станіслав ДУ-
БИЦЬКИЙ.

ЗВЕРНЕННЯ ДО ПОЛІЦІЇ
А втім, у місті, яке готується до 

позачергових виборів міського 
голови, акцію з соцвиплатами 
«з ініціативи мера» правоза-
хисники розцінили як непря-
мий підкуп виборців, адже після 
підписання президентом зако-
ну про дострокові вибори в місті 
виборча кампанія фактично 
стартувала.

Голова громадської організації 
«Рух «Справедливий Кривбас» 
Валерій РОМАНОВ з колегами 
вже зібрав пакет документів для 

звернення до поліції. За його 
словами, кримінальне провад-
ження мають порушити не в 
Кривому Розі, а в столиці – зад-
ля об’єктивного розгляду спра-
ви. «Стоять великі черги людей 
на оформлення документів в 
надії отримати ці 500 гривень. 
Незрозуміло, чому в людей бе-
руть копії документів – паспор-
та, пенсійного посвідчення, 
трудової книжки тощо, якщо 
всі ці документи в соціальних 
службах є. Чи не будуть ці 
документи якимось чином 
використані недобросовісними 
чиновниками? По-друге, якщо 
в бюджеті виявились зайві 50 
мільйонів гривень – сума ве-
личезна для нашого міста – то 
чому не використати їх для 
інших справ: покращення умов 
проживання в гуртожитках, 
підтримки бійців АТО тощо? 
Ми вважаємо, що з 30 січня, 
коли президент підписав закон 
про нові вибори міського голо-
ви, з цього самого дня всі дії 
міського голови мають розгля-
датись в світлі передвиборчої 
кампанії. Готуємо матеріали для 
передачі в Національну поліцію, 
щоб київські слідчі відкрили 
кримінальне провадження за 
статтею 157 Кримінального 
кодексу України – порушення 
виборчого законодавства. Це 
буде показово», – зазначив у 
коментарі радіо «Свобода» 
Валерій РОМАНОВ.

ЧЕРНІГІВСЬКІ ВИБОРЧІ  
СХЕМИ  ПО-КРИВОРІЗЬКИ

У Комітеті виборців України 
ініціативу з соцвиплатами в Кри-
вому Розі, реалізовану міським 
головою напередодні виборів, 
розцінили як «як зловживання 
службовим становищем, ви-
користання адміністративного 
ресурсу та підкуп виборців» 
Повноважні органи повинні 

надати належну оцінку діям 
міського голови та депутатів 
міської рад, заявили в КВУ, нага-
давши, що схожа ситуація мала 
місце на скандальних місцевих 
виборах 2015 року в Чернігові, 
де за ініціативи мера жителям 
роздали понад 20 мільйонів 
гривень бюджетних коштів.

БРАТИ ЧИ НЕ БРАТИ  
«БЮДЖЕТНУ  ГРЕЧКУ»

Координатор громадянської 
м е р е ж і  « О п о р а »  в 
Дніпропетровській області 
Сергій ФЕДЬКО зазначає: 

ознаки непрямого підкупу 
виборців в акції з соцвипла-
тами в Кривому Розі є, однак 
довести справу до суду буде 
нелегко, адже, за його словами, 
виборча кампанія офіційно ще 
не розпочалась, юристам тре-
ба попрацювати, аби зібрати 
доказову базу. Брати ж чи не 
брати зараз гроші криворіжцям, 
експерт єдиної поради не дає. 
«У місцевих ЗМІ, у комунальних 
ЗМІ повним ходом іде рекла-
ма ініціативи з соцвиплатами 
як ініціативи мера, хоча прого-
лосувала за це рішення міська 
рада як колективний орган. На 
радіостанціях в кожному блоці 
звучить реклама цієї ініціативи 
поряд з критикою дій уряду. 
Передбачається, що цю допо-
могу мають отримати 100 тисяч 
сімей. Якщо в середньому бра-
ти по два виборця в родині, то 
вийде 200 тисяч виборців. Отже, 
теоретично ці 200 тисяч можуть 
проголосувати «із вдячності» 
за Юрія ВІЛКУЛА, і такі пере-
думови є. Однак однозначної 
рекомендації щодо того, брати 
чи не брати ці гроші, не мож-
на дати – тут кожна людина 
діє залежно від своєї позиції. 
Є мешканці, які принципово 
не підуть товпитись у чергах, 
де доходить справа до бійок, 
скандалів, для них це просто 
принизливо. Але якщо у бага-
тьох сімей критична фінансова 
ситуація, а ці гроші вже виділені 
з бюджету, це гроші тих же 
платників податку, то люди ма-
ють повне право їх отримати», 
– сказав у коментарі Радіо Сво-
бода Сергій ФЕДЬКО.

Верховна Рада призначила 
позачергові вибори мера Кри-
вого Рогу Дніпропетровської 
області на 27 березня 2016 
року після масових протестів 
проти визнання результатів ми-
нулих виборів. За офіційними 
даними, під час виборів 15 ли-
стопада 2015 року в Кривому 
Розі за чинного міського голову, 
представника «Опозиційного 
блоку» Юрія Вілкула прого-
лосувало 50,21% виборців, а 
за його суперника, висуванця 
«Об’єднання «Самопоміч» Юрія 
Милобога – 49,79%. Різниця між 
кандидатами склала всього 752 
голоси. Прихильники Милобога 
заявили про масштабні фаль-
шування.

      Юлія РАЦИБАРСЬКА,
радіо «Свобода», 

5 лютого 2016 року

Скільки коштує прихильність Скільки коштує прихильність 
виборця в Кривому Розі?виборця в Кривому Розі?

У Кривому Розі міська влада оголосила про початок 
виплати одноразової грошової допомоги малозабезпе-
ченим та бюджетникам – офіційно, в рамках соціальної 

програми, ініційованої мером Юрієм ВІЛКУЛОМ. На кожне 
домоволодіння, де живуть пільговики, мають видати по 500 

гривень. Влада запевняє: в бюджеті за минулий рік були 
невикористані кошти, які вирішили витратити на підтримку 

соціально незахищених. Однак в місті, яке після низки 
виборчих скандалів готується до позачергових виборів 

міського голови, правозахисники розцінили цю акцію як 
непрямий підкуп виборців. Так вважають і в громадянській 

мережі «Опора», однак вважають, що довести справу до 
суду буде непросто.
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Отже, 24 січня 2016 року 
ми, зібравшись, як і кожної 
неділі, на чергове віче, 
вирішили знову їхати до 
Києва з вимогою до голови 
Верховної Ради Володимира 
ГРОЙСМАНА підписати закон 
України № 3613 про нові ви-
бори криворізького міського 
голови. І, хто ж це такі, 
запитаєте, ми? Це, в пер-
шу чергу, небайдужі люди, 
котрих, як то кажуть, «вже 
дістали». Це люди різного 
віку, різних національностей 
та віровизнань, яких об’єднує 
одне - незгода жити так далі, 
коли грошовиті «мішки» до-
вели їх до повного зубожіння 
та попрали їхню гідність і 
свободу. Це було майже так, 
як у 2005 році, коли країна 
повстала не «за», а, швид-
ше, «проти», проти фальшу-
вань старої влади. З фасаду 
влада начебто змінилася, а 
всередині залишилася ще 
гіршою, про що свідчать 
останні вибори голови на-
шого міста. 

То хто ж ці люди? Ось такий 
собі, наприклад, пан Микола - 
чоловік 59-ти років, в останні 
роки працював на шихтоподачі 
доменної печі № 9. Людина 
важко пересувається і несе 
з собою стільця, але майже 
кожної неділі приходить на 
“віче”. І не тільки приходить, 
а ще й кожного разу тягне 
за собою величезну торбу 
з власноруч виготовленою 
радіоапаратурою та гучномов-
цем, через які серйозно та з 
гумором звертається до лю-
дей і влади. Ось, наприклад, 
такий собі козак Інгульської 
паланки, один із ватажків, пан 
Василь, що поєднує в собі 
рішучість і силу. Всі ці люди 
та інші, що були поруч, це ті, в 
яких на обличчях написано їхнє 
прагнення до свободи та до 
справедливості. Багато було 
колишніх воїнів із доброволь-
чих батальйонів. Окреме світле 
враження складали жінки як 
засновниці роду людського. 
Це і жінки поважного віку, і 
ще зовсім молоді, головною 
метою яких є досягнення кра-
щого майбутнього для своїх 
родин, дітей та онуків.

Отже, ми зібралися на вокзалі, 
придбали квитки, сіли та й 
поїхали до Києва. Внутрішнє 
враження було таке, як свято 
братерського спілкування, свя-
то єдності, свято єдиної світлої 
мрії. Координацію дій та пере-
сування здійснював керівник 
криворізького автомайдану мо-
лодий, файний хлопець Антон 
КРАВЧЕНКО. Приїхали до Києва 
і пішли на Майдан Незалежності 
та на вулицю Героїв Небесної 
Сотні. Я роблю це вже вдруге. 
Першого разу – під час нашої 
попередньої автобусної поїздки 
до Києва, але досі не можу спи-
нити внутрішнє тремтіння душі 
та сльози на очах, коли згадую 
це.

Прийшли до Верховної Ради 
десь близько десятої ранку. 
Казали, що «опоблок» домігся 
голосування про скасуван-
ня нашого закону, а ВІЛКУЛ-
молодший назвав усіх нас 
алкоголіками та наркомана-
ми, що приїхали виступати за 
гроші. Бачите, як всіх судять по 
собі!.. Далі - стояли, скандува-

ли гасла, співали Гімн України 
та підтримували поряд мітинг, 
що вимагав розслідування 
Іловайської трагедії. Декілька 
разів до нас виходили та ча-
стували бутербродами з чаєм 
наші народні депутати СЕМЕН-
ЧЕНКО, СОБОЛЄВ та ПАРА-
СЮК. Коли сказали, що намір 
«опоблоку» провалився і спікер 
заявив, що в нього немає 
підстав не підписувати Закон, 
вирушили до Адміністрації 
Президента. Йшли весело, 
організовано, з патріотичними 
гаслами, не заважаючи руху 
транспорту. В цьому велика 
заслуга бійців добровольчих 
батальйонів та козаків. Коли 
прийшли до Адміністрації, вра-
ження склалося таке, як у свій 
час у коваля Вакули, коли він 
прийшов до цариці з прохан-
ням подарувати черевички для 
своєї коханої. Але в підсумку 
воно стало набагато гіршим, 
бо коваля Вакулу зустріли 
придворні люди, а потім і сама 
цариця, а до нас не вийшов 
жоден із опричників Президен-
та. Нас зганьбили, нами знех-
тували, повелися як з ізгоями 
суспільства - алкоголіками чи 
наркоманами. Це було над-
звичайно образливо. Але про-
ковтнули, як завжди.

Раптом надійшла звістка: 
спікер підписав наш закон. Тоді 
Семен СЕМЕНЧЕНКО запро-
понував іти до Міністерства 
внутрішніх справ і вимагати по-
карання винних у фальшуванні 
результатів виборів у Криво-
му Розі. Ми послали групу 
добровольців для перемо-
вин, чекали і співали Гімн, та 
виголошували гасла “Сла-
ва Україні!”, “Слава Нації!”, 
“Україна понад усе!” та “Вла-
да належить людям!”. Раптом 
один із молодих хлопців, з 
яким я познайомився декілька 
хвилин тому (його звати Русла-
ном), запропонував: “Валерію 
Васильовичу, у Вас такий 
сильний голос, Ви так добре 
співаєте наш Гімн, заспівайте 
яку-небудь українську пісню!”. 
І тоді я заспівав… Спочатку це 
було «Дивлюсь я на небо”, 
потім “Ой, у вишневому садоч-
ку”, ”Місяць на небі…”, частко-
во “Повій, вітре, на Вкраїну” 
та новорічну колядку. Це було 
щось неймовірне і спонтанне. 
Все своє життя я тягнувся до 
музики і до баяна, але як си-
рота, що у віці восьми місяців 
залишився в роки війни без 
батьків, змушений був спочат-
ку стати техніком-металургом, 
а потім і інженером, що пра-
цював на “Криворіжсталі”. Так 
у свій час я вивчив по само-
вчителю нотну грамоту і гру 
на баяні, двічі грав “Полонез 
Огінського” на концертах у 
палаці коксохіміків у Криво-
му Розі та Металургійному 
інституті, але ніколи не висту-
пав із сольними вокальними 
номерами. А тут само по собі 
щось вирвалося із грудей і по-
линуло вгору, і я взяв майже всі 
високі ноти. Це було як вираз 
загального стану внутрішнього 
піднесення свободи, волі та 
мрії. Мабуть, цей стан відчули 
люди, бо вони співали разом 
зі мною, вони аплодували, у 
тому числі - й небайдужі кия-
ни. Потім трапилося щось не-
передбачуване: жінки знайш-
ли якусь коробочку і почали 
збирати гроші, хто одну, дві, 

Як ми їздили 
до Києва

У ті знаменні дні Революції на 
Майдані у Києві поблизу будівлі 
Головпошти поряд з іншими сто-
яв намет 4-ї Козацької сотні са-
мооборони Майдану. Його по-
селяни – завзятці з різних кінців 
України, люди різного віку і за-
нять, що за козацьким звичаєм 
прийшли боронити рідну зем-
лю від правлячих визискувачів і 
були готові стояти до перемоги. 
На революційному Майдані кру-
гом кипіло табірне життя з його 
напіввійськовим порядком, а 
козаки несли свою доброволь-
чу службу. Та настав час, коли 
зосереддя оборонних подій 
змістилося на Схід, і табірне 
життя багатьох із козаків 
змінилося на фронтове. І все 
ж бойові побратими 4-ї сотні 
зійшлися на думці не згортати 
назовсім своєї спільної  бази 
козакування. Вже 10 серпня 

2014 року за погодженням з 
міською владою вони заснува-
ли на Труханівському острові 
Труханівську Січ. 

На теперішній час можна 
впевнено сказати, що півтора 
роки часу по заснуванні Січі не 
пропали задаремно. До складу 
забудов Січі та місць облаш-
тування обійстя нині входять 
курінь загального кола (100 – 
150 чол.), ройовий (житловий) 
козацький курінь, курінь стар-
шин (штабний намет), курінь 
учасників вишколу (намет для 
гостей) - до 50 чоловік, курінь 
чергового козака (намет для 
відвідувачів), курінь силового 
вишколу (тренажерний намет), 
майданчик силового вишколу 
(гирі, турнік, бруси, штанга, 
груша), два курені козацького 
обозу, козацька їдальня, кух-

ня, лазня. стайня, складові 
приміщення, смуга перешкод, 
стенди тренування: метання 
ножів, сокир, списів; стрільба 
з лука, пневмозброї, стенд 
по збиранню – розбиран-
ню макетів стрілецької зброї, 
будівля побутових зручностей 
з централізованим підводом 
води, вигін для тренування ко-
ней, господарський двір, кузня, 
а ще - козацька хвігура – варто-
ва вежа.

На Труханівській Січі гро-
мадське життя незалежно від 
сезону кипить і вдень, і вночі. 
Тут і прийняття зарубіжних та 
вітчизняних груп відвідувачів, 
і літнє таборування школярів 
3 – 10 класів, і можливість тим-
часового проживання для по-
треб реабілітації для козаків, що 
воюють та проїжджають через 

Київ. Січовики співпрацюють з 
волонтерськими організаціями 
з питання виготовлення та 
передачі до зони бойових дій 
маскувальних сіток.

 Труханівська Січ є активним 
учасником чи гостем численних 
всеукраїнських патріотичних і 
культурницьких заходів, у тому 
числі - щорічного фестива-
лю «Мамай-фест» і фестива-
лю «Яворина», співпрацює з 
українською журналісткою з 
Нью-Йорку Галиною РУДЕНКО, 
що склала пісню про Майдан. 
Уже відбулася творча зустріч з 
київським поетом Василем ША-

РОЙКОМ. Територія Січі нада-
валася для зйомок телефільмів, 
у зйомках фільму про голодо-
мор надавалася допомога 
студентському авторському 
колективу. Козаки Січі свято 
вшановують всі дати, пов’язані 
з героїчним минулим України.

Зважаючи на триваючі 
на сході  України бойові 
дії, теперішня залога Січі 
складається з мінімальної 
кількості побратимів, це: отаман 
Володимир САВЧИН, сотник 
Іван СІРЯЧЕНКО та обозний Бо-
рис БАБЕНКО, він же - січовий 
кобзар і очільник нікопольських 
просвітян. Всі дійства на Січі 
(урочисті та робочі – за роз-
кладом) супроводжуються 
сигналами сурм та барабанів. 
Відвідувачі та гості завжди мо-
жуть насолодитися співом та 
грою на бандурі кобзаря Січі. 
Тут завжди готові прийняти 
учнівську та студентську мо-
лодь для проходження вишколу 
козацькому звичаю.

Втілювати на всіх рівнях 
суспільного життя країни 
українську національну ідею, 
плекати любов до України, 
рідної мови, історії і культури, 
розвивати бойові мистецтва, 
виховувати молоде покоління в 
дусі українського національного 
л и ц а р с т в а ,  ш л я х е т н о с т і , 
в і д д а н о с т і  у к р а ї н с ь к о м у 
народові – то завдання нашої 
Труханівської Січі. З таких слів  
розпочали моє ознайомлення 
з Січчю її гостинні господарі. 
Вони твердо переконані, що час 
вимагає відродження справж-
нього січового козацтва. Ко-
зацтво як народне військо по-
винно здійснювати підготовку 
дітей, підлітків, студентів до 
можливих майбутніх випробу-
вань. Перебування в козацькик 
лавах для кожного – то школа 
мужності, школа формування 
справжнього чоловіка – захис-
ника, воїна.

           Микола КОРОБКО
На світлинах: Труханівська 

Січ  навчається,  відпочиває, 
готується до можливих 

бойових зіткнень під час 
війни, що ще триває.

Труханівська Січ народилася 
на Майдані
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ГНОЙОВИЩЕГНОЙОВИЩЕ
Повість у документах (скорочено) 

Вадим ЯЦИКВадим ЯЦИК
                                                            

а то й п’ять, десять гривень, 
хто жетон на метро - разом 
33 гривні, які я несподівано 
для себе заробив. Та головне, 
насправді, тут зовсім не гроші, 
а той стан патріотичної мрії і 
внутрішньої свободи, який ми 
всі разом відчули.

Потім прийшли переговор-
ники, сказали, що наші вимоги 
почуті і кримінальні провад-
ження перебувають у стані 
розслідування, і ми з надією 
знову пішли до Президен-
та. Знову зійшли із небес на 
грішну землю, бо ніхто й надалі 
до нас не вийшов. Тоді стан 
обурення і людського прини-
ження в тому, що сучасний цар 
нас слухати не хоче, призвів до 
спільного громадського про-
тесту, і наші активісти запро-
понували останню дію, перед-
бачену Конституцією України, 
- громадський супротив. Ми 
заблокували в’їзд і виїзд із 
Адміністрації Президента і 
прилеглих адміністративних 
споруд і почали ходити по 
півколу. При цьому виклали 
інформацію в Інтернет з про-
ханням надіслати журналістів. 
Відразу з’явилася рота поліції 
у повному спорядженні, з 
кийками і шоломами. Також 
з’явилися і  журналісти 24 ка-
налу, “1+1” та інші. Прохання 
поліції пропускати місцевих 
громадян та працівників кому-
нального господарства нами 
було виконано. Але при цьо-
му стався прикрий інцидент, 
що символізує стан нашого 
теперішнього правового жит-
тя як протистояння «мажорів» 
та суспільства. На виїзді із 
установи з’явився автомобіль 
крутої моделі і рушив у бік на-
шого живого ланцюга. Люди 
продовжували ходити один за 
одним, але автомобіль не зу-
пинявся . Він під’їхав впритул 
і почав відтісняти людей. Хтось 
крикнув, що йому наїхали 
на ногу, але автомобіль ру-
хався далі. Тоді ми поклика-
ли поліцію, яка була поруч. 
Автомобіль зупинився, люди 
підійшли до нього, у тому 
числі - й кореспондент, який 
був з нами і знімав всі ці події, 
а в цей час водій вискочив із 
автомобіля, схопив камеру 
кореспондента і вдарив нею 
об землю, розбив камеру, а 
тоді почав тікати. Водія догна-
ли, потім втрутилася поліція, 
спочатку звинувативши нас у 
тому, що ми перешкоджали 
руху автомобіля, хоча ніхто не 
доторкнувся до нього і паль-
цем. Зрештою, переконали 
працівників поліції і ті склали 
відповідний акт. Ну, от і все. 

Потім був зворотній шлях 
до вокзалу. У душах лю-
дей змішалося все: і мрії про 
справедливість, і надія на кра-
ще, і страх розчарування, об-
раза і приниження. Але при цьо-
му надія і мрія залишилися. Бо 
казав наш мудрий Тарас ШЕВ-
ЧЕНКО: “Борітеся - поборете!”.  
І, нарешті, прийшла звістка: 
Гарант підписав закон. Отже, 
боротьба триває… 

       Валерій ДЕРКАЧ, 
ветеран праці,

         м. Кривий Ріг. 
 28.01.2016 року

 П е т р о  І в а н о в и ч 
АФАНАСЬЄВ.

Ось ти розпитуєш про ті 
страшні роки… Ми до тих пір не 
зрозуміємо, що з нами сталося, 
доки не відновимо в пам’яті все, 
що втрачено навіки. 

Веселі Терни… Просте село, 
а треба ж знати, що воно було, 
як… Москва. Що ти!  Центр 
Всесвіту, Сонце для десятків 
сіл, хуторів, виселків, які жмень-
кою були розсипані навкруги. 
Ось, дивись. «Молошна», або 
правильно Ленінський радгосп 
№ 23 – маленький, з долоню 
виселок, земляні хати під бугра-
ми  вздовж  дороги на Зелене і 
Кам’яне Поле… Нижня Колонія, 
або Кам’яне Поле – теж неве-
личке село, в якому століття 

жили німецькі колоністи. Та й усі 
оті Зелене, Високе, Веселе, Да-
леке Поле – все то їхні, німецькі 
колонії. І кожне село, чи селище 
– як пісня, як іграшка-цяцянка.

В Кам’яному Полі німець РАМ-
ПЕЛЬ держав млин, маленький, 
іграшковий, але механізований 
за останнім словом тодішньої 
техніки. Авторитет - на всю 
округу. Біля мосту жид ЛИТВИН 
тримав свій млин, але коли було 
потрібно борошно найвищого 
сорту, приміром, на Пасху, всі 
мололи тільки у німця РАМ-
ПЕЛЯ. Якість – надзвичайна! 
Там же був ливарний завод 
німця ФРЕЗО, на якому робили 
шестерні, тоді казали «требки»: 
до жаток, сіялок, молотарок, 
сошники й лемехи до плугів…

 Горішня Колонія, Зелене 
Поле, мала навіть свою автош-
колу, в якій, до речі, працював 
твій батько. Там він мене вчив 
справі, якій я потім присвятив 
все життя… За що йому земний 
уклін…

Які ще були села?.. Ну, які? 
Олексіївка, зараз Романівка, 
Червона Балка, що стояла у 
великій, дуже красивій балці, 
що називалася Червоною, кра-
сивою, значить… Поруч був 
Харченківській ставок, поміщик 
був такий… Далі – Недайвода… 
І всі села цього куща підпадали 
під Недайводську сільраду. 
Це – на захід… А на південь – 
Коломоєвка, далі по річці Сак-
сагань, Ново-Іванівка, потім 
знову величезна балка Солону-
вата, і на одному її рукаві стояло 
село Лінівщина, там зараз рад-
госп «Гірник», а по другому жив 
хутором СМОЛА, у якого був 
чудовий сад. Балка та Солону-
вата завертає аж до Зеленого 
Поля, і круглий рік вона мокра… 
В будь-яку погоду, навіть в саму 
засушливу пору…

 Отам, де зараз автозапра-
вочна станція на тролейбусній 
зупинці «Інтернат», була Бору-
лина балка, в гирлі якої стояла 
одна-однісінька хата скрипаля 
діда БОРУЛІ. Хата та була під 
очеретом, поруч був колодязь, 
з якого пив весь Ленінський 
рудник… Уявляєш, якими 
були джерела в тому колодязі, 
коли вони напували сонмище 
людей?.. Стояв насос, елек-
тродвигун брав воду, гнав її 
до водогону… Дід БОРУЛЯ був 
худорлявим, рухливим, сивий 
увесь. Заможні запрошува-
ли діда грати на різних гулях. 

Ми не мали змоги робити це, 
не могли дозволити собі таку 
розкіш… Але одного разу я чув 
і бачив, як грав дід БОРУЛЯ… 
Польку, гопак… Зараз на ту гру 
не звернули б уваги, а тоді то 
був шик.

Десь року двадцять восьмого 
– дев’ятого хтось вбив діда… 
В той час це була рідкість – 
щоб вбивали людину, така чут-
ка пройшла скрізь. Балакали, 
нібито вбили сини, за золото 
якесь… Балакали, та так і пе-
ребалакали… Ми ходили до 
тієї хати… Стояла ціла, вікна 
цілі, двері зачинені, очеретяна 
стріха... Потім повтікали, по-
боялися…

Я народився 10 травня двад-
цять першого року в селі Чер-
вона Балка. Батькову матір, Па-
раску МІРОШНИЧЕНКО, родом 
із села Коломоєвка, пам’ятаю 
добре, а от діда свого Кале-

ника, АФАНАСЬЄВА, гірше. 
Прийшов він з Росії, в пошу-
ках кращої долі, мав на руках 
золоту професію – кравець, і 
нажив з дружиною трьох синів 
і дочку. Один з них, Іван, був 
моїм батьком. Коли бабуся 
померла в тридцять третьо-
му від рака шлунку, батька на 
похоронах не було, сидів «під 
слєдствієм» у Кривому Розі на 
вулиці Леніна…

По материній лінії діда Якова 
СОЛОНИЧЕНКА не знаю зовсім. 
Коли він помер, бабця Наталя 
вийшла заміж за НЕСМАШНО-
ГО Івана – величезного зросту 
і сили, плечистого й веселого 
дядька. Косив він двома коса-
ми, які склепував в одну, щоб 
ширшою була загінка. У баби 
було семеро дітей від першого 
шлюбу, і мабуть, отой НЕСМАШ-
НИЙ, якого схопили першим в 
грудні тридцять сьомого, був 
моїм родичем…

Яким було село?.. Коли ми 
поселилися в Червоній Балці, 
в ньому було усього три хати. 
Батько мав золоті руки, був 
ковалем, теслею, пасічником, 
ветеринаром, слюсарем, шор-
ником, міг пошити штани і со-
рочку…

Навкруги безкраїй степ – 
гамірний, дзвінкий, невго-
монний влітку… Похмурий, 
безрадісний, мокрий, проду-
тий вітрами наскрізь – восени і 
зимою. Працювали, не жаліючи 
рук, тільки так, як працює люди-
на на себе, і вже через два роки 
село налічувало сімдесят два 
двори… Була своя школа, прав-
да, тільки на два класи. Всім ми-
ром збудували сільський театр 
«на клину», на п’ятачку, що був 
вільним від забудови, грали там 
п’єси… Уявляєш, невеличкий 
виселок, літня ніч, тиша, і посе-
ред села, над сонним ставком, в 
якому відбиваються зорі, люди 
дивляться спектакль, в якому 
зайняті власні артисти?.. Це 
перед самою колективізацією, 
двадцять восьмий – дев’ятий 
рік. Більше в Червоній Балці 
спектаклів не було… Ніколи…

Олексій Григорович ТОВ-
ПИГА.

Я йшов до Олексія Григо-
ровича, і мені було важко. 
Олексій Григорович був моїм 
вчителем в середній школі № 
40, яку я закінчив у далекому 
п’ятдесят четвертому році… 
В дворі щось майстрували, і я 
не зразу зрозумів, що саме… 

Два «шабашника», замурзані і 
напідпитку, схилилися над яки-
мось залізяччям посеред дво-
ру. Поруч лежали два балони 
з киснем і ацетиленом, і було 
видно і чути ревуче полум’я, що 
рвалося з мідного різака, яким 
один з них розпанахував мета-
леву чорну трубу. Невеличка й 
неглибока траншея обминала 
старий горіх, ховалася в глибині 
подвір’я за літньою кухнею. 

- Бог в поміч, - привітався 
я. «Шабашники» на мить по-
вернули до мене розчервонілі 
свої обличчя, не відповіли… В 
траншеї встав з колін Олексій 
Григорович, тріпонув сивим 
рудуватим волоссям, блиснув 
золотими фіксами.

– О, який гість пожалував. 
Віро Григорівно, оголошуй пе-
рекур. Все, хлопці, амба. З-за 
кущів вийшли сини Олексія Гри-
горовича, Льонька і Валентин, 

голі по пояс, кремезні, як бать-
ко, з плямами креозоту на пузі 
й боках. У старшого, Льонька, 
штани з’їхали майже на коліна, 
і весь червоний від сонця тов-
стий зад його був почерканий 
чорними смугами, як у зебри.

 - Ти що ж, друже, отаким по-
битом писати вчишся?

 – Та, траншея вузькувата, 
зараза, як нагнуся, так і чер-
кну гузном по трубі… - Вони 
ж на дні лежати повинні? Як 
це ти умудряєшся? – Парове 
опалення мостимо, хай йому 
грець. Як перед танковою ата-
кою; щоб і в землю заритися, і 
сектори обстрілу пристріляти, 
і не надірватися при цьому, бо 
ще ж і бій попереду. Кажу ж 
хазяйці – ширше копати треба, 
нам зручніше буде, так ні, - не 
смій!.. Квіти їй дорожчі за наш 
піт кривавий…

 - Бачу я, який він у вас крива-
вий. Менше рідини треба пити, 
Штефани пузаті. – Це вона на-
шим родом попрікає, красивим 
та гарним. От женщина, не язик, 
а рашпиль…

Я поклав на стіл свій цело-
фановий мішок, і всі вту-
пилися в нього, чекаючи 
неприємностей. 

– Та заспокойтеся, будьте 
ласкаві, чого це ви? Йшов мимо, 
побачив, заглянув на секунду до 
рідного вчителя. ТОВПИГИ мов-
чали, зиркаючи один на одного, 
витираючи мокрі обличчя.

– Олексію Григоровичу, а де 
ваш батько?.. Він зрозумів мене 
зразу. Облизавши губи, хрипко 
кинув дружині: - Віро, принеси… 
Через хвильку вона вийшла, по-
клала на стіл клаптик старого 
паперу. Я такі вже читав… Ре-
шением… реабилитирован… 
из-за отсутствія…  

- Ну, а ви що можете мені 
розповісти? До столу підійшли 
«шабашники», стали мовчки, 
Олексій Григорович зблід ще 
більше, і на обличчі ясно просту-
пило ряботиння. «Пігментація, 
чи дійсно ряботиння?.. Як же 
я раніше не помічав? Може, 
просто роки?..». – Скільки вам 
років, Олексію Григоровичу? Він 
мовчки поклав сильну руку на 
стіл. На широкому, засмаглому 
передпліччі синіла татуїровка: 
- «1921». І якась загогулина по-
руч, чи то голуб, чи то хмара… 

- Не тягни гуму, студент… 
Двійку поставлю і матір викличу 
до школи. 

– Не скажу. Спочатку ви. Все, 

що пам’ятаєте. А щоб було по-
чесному, даю слово – не вийду з 
двору, поки самі не відпустите. 
– Віро, принеси нам що-небудь 
випити. Тільки щоб холодне… 
Ми запалили цигарки…

- День двадцять восьмого 
березня тридцять восьмого 
року був похмурим… Грязько 
і холодно… Чи сніг, чи дощ… 
Підла погода… Пам’ятаю, в той 
день я малював у кімнаті карти-
ну. Грюкнула клямка на дворі, 
хтось прочалапав по багнюці під 
хатою, і зайшов військовий… 
- Де батько? – Біля свиней, на 
дворі, - відповів я, і відчув, як 
похололо в грудях. Коли батько 
зайшов знадвору, військовий 
мовчки поклав на стіл клаптик 
паперу, невеличкий, з долоню, і 
я гострими очима здалеку встиг 
прочитати одне слово: - «Ор-
дер»… Батько мовчки пройшов 
у спальню, зняв зі стіни мис-
ливську шомполку, вийшов до 
оцього… Той зблід, але не по-
ворухнувся. Стояв серед хати, 
схопивши рукою руків’я шаблі, 
що теліпалася збоку… Батько 
вийшов на ворота, бабахнув в 
низькі сльозаві хмари. «На уда-
чу!..». Так він сказав… Зайшов 
до хати, наказав матері зібрати 
на стіл. Їсти сіли всі, і оцей та-
кож…

Коли дорослі випили по чарці, 
гість зирнув очима по хаті, по-
бачив моє малювання, голос-
но вигукнув: - З таким сином 
мати не пропаде. Художник!.. 
Потім він пішов до Філіпа ЗЕМ-
ЛЯНОГО, заарештував і його… 
Ходив роздягнутий, без шинелі, 
тільки підперезався своєю ша-
блею… - Ви знаєте, хто то був? 
– Так, знаю. Іван ГУТОВСЬКИЙ, 
уповноважений НКВД. – Ви б 
його впізнали зараз? – Я його 
і на тім світі пізнаю… Серед 
мільйонів… 

Вганяли їх у підвал біля апте-
ки. Підвал був великим, в ньому 
давно вже нічого не зберігали. 
З тих пір, як звідти вигнали за-
конних хазяїв, там бігали хіба 
що миші. Короткий час там була 
біліардна і я зрідка ходив туди, 
ганяв блискучі кулі…

Ось зараз той підвал їм при-
годився… Набили під зав’язку, 
не було чим дихати. З місцевих 
«активістів» поставили збройну 
сторожу, і була вона настільки 
зла, що не підпускала нікого. Аб-
солютно!.. Я бігав, і не один раз, 
але батька так і не побачив… 
Серед арештантів був ЧИРВА 
Іван Зинов’євич, але, на диво, 
його потім відпустили. Живого, 
невридимого… Відпустили ще 
тоді одного, АДРЕМСЬКОГО чи 
АБРЕМСЬКОГО, точно вже не 
пам’ятаю… Так той бідолаха 
неділі через дві опісля тихо по-
мер. Всередині було відбито 
геть усе…

Відвозили в город на брич-
ках. Вдень! Боялися? Ха, кого 
й чого? З тридцятого року вони 
вже нічого не боялися… Олексій 
Григорович замовкає, втомлено 
стуляє набряклі повіки. – Отак і 
пропав… Ні за цапову душу… - А 
що було написано в довідці про 
смерть? – «Інфаркт міокарду…» 
в сорок другому році…

Я розкриваю свої папери, 
тихо читаю… 28 березня арешт, 
першого квітня суд, 25 квітня 
– розстріл… Того ж тридцять 
восьмого року… Далі читаю 
характеристику-довідку, яку за 
один день, а може за лічені го-
дини, написали в сільраді СТА-
РИЧЕНКО й КОПИЧКА… Коли я 
прочитав підписи, Олексій Гри-
горович і Віра Григорівна в один 
голос, не змовляючись, раптом 
сказали: - Їх Бог покарав! Як 
саме покарав, у ту хвилину я ще 
не знав…

     (Далі буде)

Як ми 
їздили 
до Києва

  (Продовження, 
початок у числі 23-му 

від 2015 р.)   

(Продовження. 
Початок на стор.2)
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КРИВОРІЖЖЯ:КРИВОРІЖЖЯ:
 Календар на лютий Календар на лютий

Шановні наші читачі, цього року  ми публікуємо до вашої 
уваги інформацію вже з другого випуску: «Криворіжжя: 
календар памятних дат і подій на 2016 рік». Його упо-
рядник Ірина СТЕБЛИНА, старший науковий співробітник 
Криворізького історико-краєзнавчого музею, у передмові 
до нього зазначила:

«Другий випуск довідника містить дані про найважливіші 
і гнайпоказовіші місцеві події  з 1761 по 2011 рік, а та-
кож – короткий опис містечка  Кривого Рогу в 1916 році.  
Хронологічний матеріал скомпоновано за принципом  ка-
лендаря, дати подано за роками, що  закінчуються на 1 і 6. 
Точно не датовані події вміщено наприкінці  хронологічного 
ряду, який стосується відповідного місяця або року. Події, 
що сталися одночасно, подано  під однією датою за 
алфавітним принципом»

1 – 1936 р. – народився відомий український археолог, 
поет Борис Мозолевський, який неодноразово проводив 
археологічні розвідки на Криворіжжі.

1-10 – 1946 р. – у Кривбасі відбувся кінофестиваль, присвя-
чений виборам до Верховної Ради СРСР. Показували фільми 
про боротьбу з фашистськими загарбниками, про відродження 
господарства та інші картини.

3-1996 р. – Лілія Остапенко стала лауреатом «Пісенного 
вернісажу-95» у місті Києві.

5- 1916 р. – Херсонська вчительська школа дозволила 
завідувачу третьою криворізькою початковою школою Смуш-
кову відкрити при школі клас для дорослих. Заняття повинні 
були проводитися безкоштовно.

6-1956 р. – відкрився кінотеатр «Гірник»
8 – 1926 р. – розпочався перепис дітей віком до 15-ти років   з 

метою виявлення тих, хто не вчився,  для розрахунку необхідної 
кількості  шкіл та пунктів з ліквідації неписемних.

8- 1956 р. – на екрани кінотеатрів міста вийшов фільм «Нові го-
ризонти», який знімала бригада української студії  хронікально-
документальних фільмів на рудниках і підприємствах Кривбасу 
в листопаді 1955 року.

8-1981 р. - . повідомлено, що паспорт нового зразка вру-
чено 107-літній Анастасії Іванівні Пустовойченко (Інгулецький 
район).

8- 1996 р. – відбувся міський фестиваль КВК «Транзит-96».
9-1946 р. – завершено відбудову шахти ім. Орджонікідзе, 

однієї з найбільших у басейні.
11-1931 р. – почалась радіофікація будинків робітників на 

руднику імені Артема.
11- 1936 р. – в Кривому Розі народився Микола Ліфенко, 

краєзнавець.
12 – 1911 р. – народився Павло Пурін, Герой Радянського 

Союзу, в Кривому Розі на честь ньогго названо вулицю.
12 – 1961 р. – на шахта ім. Орджонікідзе почала виходити 

щоденна радіогазета.
13 – 1991 р. – газета «Червоний гірник» опублікувала ре-

цепт «Борщу українського холодного», який увійшов до книги 
«Кухня народов СССР»  серед більше тисячі інших рецептів 
національних страв.

16- 1926 р. – оголошено, що батьки, родичі та опікуни, 
зобов’язані за законом утримувати дітей,  повинні протягом 
двох тижнів забрати їх з дитячих колоній, щоб розвантажити 
останні для прийому безпритульних.

16 – 1966 р. – відкрився Центр дитячої та юнацької творчості 
Дзержинського району.

17 – 1906 р. – криворізький рудопромисловець і меценат 
С.М. Колачевський  склав заповіт, за яким належало продати 
все рухоме мсайно, а гроші роздати робітникам і службовцям 
рудника. 50 тисяч рублів належало передати громаді сестер 
милосердя в Одесі, 200 тисяч рублів – Сестрорецькому імені 
Колачевської  дитічому санаторію, частина коштів признача-
лася на будівництво церкви на руднику, 500 тисяч рублів – на 
відкриття сільськогосподарського училища, де навчання по-
винно було бути безкоштовним.

18 – 1926 р. – в газеті «Червоний гірник» опубліковано статтю 
М. Шершня «Находимо і зберігаймо пам’ятки старовини», в 
якій  ставилося питання про створення  в місті краєзнавчого 
музею.

18 – 1931 р. – відбувся перший організаційний пленум 
Криворізької міськради. Оголошено, що уряд України прийняв 
рішення  про організацію міськради у зв’язку з великим  зна-
ченням району. Криворізький райвиконком ліквідовано, його 
функції передано міськраді.

22-23- 1926 р. – на руднику імені Артема відбулася  
Всеукраїнська нарада з питань розгортання культурно-
просвітницької роботи.

26 – 1916 р. – оголошено про прибуття  5 тисяч полонених 
для роботи на рудниках  Криворіжжя (на 1.01.1916 р. їх  тут 
працювало 8546 осіб).

26 – 1961 р. – повідомлено, що жителі Кривого Рогу мають 
у користуванні  більше 10 тисяч телевізорів (в 1960 році було 
400).

27 – 1966 р. – повідомлено про відкриття в Будинку науково-
технічної творчості  постійно діючої виставки з технічних до-
сягнень.

27 – 1996 р. – з 27 по 28 лютого в Жовтневому  ліцеї прохо-
дили «Лесині читання»  на честь 125-річчя від дня народження 
Лесі Українки. 

28 – 1956 р. – на екрани кінотеатрів міста вийшов новий 
фільм «Видобуток руди»  виробництва Київської студії науково-
популярних фільмів. 

Лютий 1881 р. – в Парижі за ініціативою О.М. Поля  за сноване 
«Акціонерне товариство Криворізьких залізних руд» з початко-
вим капіталом  в 5 мільйонів франків.

Лютий 1931 р. – почав працювати Криворізький науково-
дослідний гірничорудний інститут.

Лютий 1991 р. – в Кривому Розі заснована Академія гірничих 
наук.

Лютий 2001 р. – почав діяти супермаркет «Кривбас» - перший 
в місті магазин європейського зразка.

28 - 29 січня у м. Києві 
в засіданнях Робочої гру-
пи неурядових організацій 
з питань зміни клімату (РГ 
НУО ПЗК) взяв участь голо-
ва організації М. КОРОБКО. 
Робоча група розробила 
плани спільної діяльності 
на 2016 рік з урахуванням 
особливостей положень 
Кліматичної угоди, схваленої 
Кліматичним Самітом ООН, 
що відбувся у грудні 2015 
року в Парижі.

2 лютого в приміщенні 
міського музичного училища 
відбулися чергові Загальні 
Збори Партнерства «ВідріС», 
у  складі  якого функці ї 
Секретаріату виконує ГО 
«Криворізьке міське право-
захисне товариство». Були 
заслухані повідомлення Го-
лови Координаційної Ради 
Партнерства та аніматорів 
проектів про проведену про-
тягом минулого року роботу 
та визначені перспективи 
діяльності Партнерства у 
році, що розпочався.

У Криворізькому 
правозахисному

Редакція газети «Промінь 
Просвіти» інформує, що кон-
курс на найбільш збайдужілих  
посадовців міста Кривого 
Рогу й області в питанні  реа-
гування на  звернення, зая-
ви та інформаційні запити від 
громадян та від ЗМІ під на-
звою «Слуга мертвого слова» 
триває. Його продовжено до 
10-річчя від дня виходу пер-
шого числа нашої  газети. А 
тому  прийом  інформацій на 

цю тему, підтверджених доку-
ментами, редакція  продовжує 
до 15 серпня 2016 року, аби 
про підсумки  повідомити всіх 
читачів у вересневому числі 
за цей рік.

Тож  звертайтеся за довідками 
за телефоном: 067-568-39-73, 
а матеріали надсилайте (або 
приносьте)  на адресу: 50099, 
м. Кривий Ріг, вул.. Калініченка, 
буд. 3, к. 210., газета «Промінь 
Просвіти».

Хто найбільш збайдужілий?Хто найбільш збайдужілий?
Це ще й досі питанняЦе ще й досі питання

«Героям  слава!» - це для вас«Героям  слава!» - це для вас
До криворіжців через електронну пошту Криворізького міського 

правозахисного товариства  звернулось  видавництво «Мамине 
сонечко».

«Українським дітям - українських героїв! Потребуємо 
волонтерської допомоги в поширені інформації про вихід книги 
для дітей «Героям слава!»  Це соціальний проект. Віримо у Вашу 
допомогу. Сподіваємося, що Вас зацікавить тема книги для дітей 
про героїв фронту і тилу.  Ціна книги символічна  (ледь перекриває 
ціну паперу, на якому надрукована) — 10 гривень. У разі виник-
нення додаткових запитань, пишіть або телефонуйте нам. Також 
ми чекаємо на нові твори для дітей про конкретних героїв АТО для  
другої збірки про наших воїнів. Долучіться до створення історії! 
Надсилайте оповідання розміром 5-5,5 тисяч знаків без урахуван-
ня пробілів на електронну скриньку tak_@ua.fm

 З повагою,  Видавництво «Мамине сонечко»,  
тел. (044) 220-42-33, 220-42-32, моб. 066 410-57-62, 

063 878-19-92, 067 915-23-91*

Перше число газети, після 
її реєстраціїї 3 липня 2006 
року, вийшло у світ 18 серп-
ня (незадовго перед святом 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ). - Це газе-
та Криворізького міського 
об’єднання ВУТ «Просвіта» 
імені Тараса ШЕВЧЕНКА під го-
ловуванням Миколи КОРОБКА, 
народного депутата України 
першого скликання, котрий 
став таким після перемоги у ви-
борах уже в першому турі над 
тодішнім міським головою і чле-
ном Президії Верховної Ради 
УРСР Григорієм ГУТОВСЬКИМ. 
Перше число вийшло з передо-
вицею «Наше свято – зі слізьми 
на очах». А в ній, зокрема, ро-
бився наголос ось на чому:

«…Тому що в масі своїй 
українцям  і  духовно,  і 
матеріально живеться не кра-
ще, ніж у недалекому минуло-
му. Тому що мова українська не 
стала справді державною. Тому 
що ми, коли щось і будуємо, то 
це – або черговий торговель-
ний комплекс, або комплекс 
для розваг, або ж – будинок з 
височенним парканом, щоб 
за ним сховав свою душу чер-
говий злодій, котрий обікрав 
нас серед білого дня. Якщо ж 
не вірите, то погляньте навко-
ло себе, пройдіться з вільною 
думкою в серці криворізькими 
вулицями…».

Там же, в першому числі, 
б у в  о п у б л і к о в а н и й  т в і р 
вісімнадцятилітнього перемож-
ця Всеукраїнського конкурсу з 
написання художніх прозових 
творів Сергія ЮСИПЮКА під на-
звою «ШЕВЧЕНКО і «скринька 
Пандори малоросів». І ми пиша-
лися не тільки тим, що переміг 
криворіжець, а ще й тим, що 
він – вихованець літературно-

творчої студії «Імідж» з центру 
дитячо-юнацької творчості  
Центрально-міського району, 
якою керує наша просвітянка 
Олена МАКОВІЙ, кореспондент  
газети і член редколегії. Твір 
став  окрасою першого випу-
ску літературної сторінки газети 
«Світла криниця», яких вийш-
ло того року аж п’ять! Цікаво 
підкреслити ще й те, що із тих 
дев’яти чисел, які вийшли у світ 
протягом 2006-го, три були зі 
сторінками сатири й гумору 
«Колючий перелаз», а четвер-
те число газети ми відкрили 
першим своїм фейлетоном 
«Хамелеонізація, або Лист зда-
леку про наше ближче».

Вже у п’ятому числі  змушені 
були подавати інформацію 
під заголовком «Промінь 
Просвіти» - в суді», де говори-
лося: «…один з номерів часо-
пису опинився в суді у вигляді 
речового доказу. Дехто хоче 
довести, що редакція, так би 
мовити, гребе гроші лопатою…
Тож сповіщаємо…що в штаті у 
нас на платній основі нині ніхто 
не працює… Якщо ж говори-
ти окремо про редколегію, то 
половина її складу – це фак-
тично безробітні..». А в пере-
достанньому, 8-му числі за той 
рік, в матеріалі під назвою «До 
Києва за підтримкою» редакція  
повідомляла про два листи, 
в яких вона звернулася за 
матеріальною підтримкою до 
голови ВУТ «Просвіта» імені Та-
раса ШЕВЧЕНКА Павла МОВЧА-
НА та до  голови Національної 
спілки письменників України 
Володимира ЯВОРІВСЬКОГО. 
У другому листі, посеред 
іншого, було й таке: «…вдру-
ге за короткий проміжок часу 
звертаємося до Вас із великим 

проханням  не дати загинути 
поки що малесенькому парост-
ку українства на українській 
зросійщеній землі…». І це ж 
число газети відкривалося 
редакційним повідомленням  
«Про нас прочитали в Америці», 
з такими словами: «…редактор 
газети української діаспори 
«Свобода» Ірена ЯРОСЕВИЧ  
відгукнулась на запит від нашої 
редколегії й надрукувала корот-
ку інформацію про нас та наше 
прагнення знати, як живеться 
українцям в США».

Дуже важливо також за-
значити, що в 5-му числі було 
опубліковане рішення Дзер-
жинського районного суду під 
заголовком «Суд захистив честь 
України», в якому говорилося:

«ВИЗНАТИ ПРОТИПРАВ-
НИМ ТА СКАСУВАТИ  рішення 
Криворізької міськради «Про 
заходи щодо забезпечення  
положень Європейської хартії 
регіональних мов або мов 
меншин стосовно російської 
мови на території міста»… 
Криворізька міська рада вийш-
ла за межі своїх повноважень, 
наданих органам місцевого са-
моврядування Конституцією та 
законами України…»  

А в останньому, 9-му, числі 
було ще одне дуже важли-
ве повідомлення про те, що 
відбулася обласна конференція 
«Просвіти», на якій Всеукраїнську 
раду організації представляв 
за дорученням із Києва голова 
Криворізького об’єднання Ми-
кола КОРОБКО і що головою 
правління  Дніпропетровської  
обласної організації одноголос-
но було обрано представника 
Дніпропетровська Миколу КО-
ВАЛЕНКА, а заступником став 
Володимир ЗАРЕМБА. 

«Промінь Просвіти». До десятиріччя

У 2016-му році, який нещодавно розпочався, нашій газеті виповниться десять років, хоч і 
мало віриться в таке. Бо наче зовсім-зовсім  недавно все розпочиналося… Тож  пригадаємо 
найважливіше, на наш погляд, із  того, що за ці роки було надруковане і те, з якими подіями 
воно було пов’язане. Адже ті роки – дуже важливий період розвитку українського грома-
дянського суспільства як у самому Кривому Розі, так  і на Дніпропетровщині в цілому

РІК 2006-й.  ПОЧАТОК


