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За вас правда, за вас слава і воля святая!
Газета Криворізького міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

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

ЧИТАЙТЕ в цьому числі:
z Про найбільш залежні в Україні від свої власників
телеканали;

z Про труднощі, які доводиться долати тим російським
адвокатам, які захищають у Росії громадян України;
z Про суспільне мовлення та про доступ до інформації
від ГО «Громадське ТБ»

z Про спротив владі часів Великого терору на
Криворіжжі в документах;

z Про дати з життя Криворіжжя від Ірини СТЕБЛИНИ,
і – не тільки

На Дніпропетровщині
стартують
нові перевірки
перевізників

Як перемогти загарбників
у місті Кривому Розі
Для того, щоб перемогти тих, які роками панують у
Кривому Розі, використовуючи для цього підконтрольні їм
ЗМІ та адміністративний ресурс, треба, передусім, мати
бажання це зробити, а - не самим зайняти владні посади й
місця в кабінетах. А ще - домогтися того, аби не формально, а реально реформувати
правоохоронні органи, які діють
у місті: прокуратуру й поліцію,
переназвану з міліції.
Аби це вдалося, необхідна
активна дія українського громадянського суспільства в
Кривому Розі, а не місцевих
партосередків, які діють виключно за гроші та на основі

бажань посісти владні місця в
кабінетах, аби «заробити», користуючись цими посадами. А це
означає, що потрібно не пожалкувати ресурсів на створення
своєї (справді демократичної,
яка буде захищати права людини) преси, передусім – електронних ЗМІ, які мають стати
в місті справді впливовими.
Крім цього, - спробувати використати потенціал хоч і небагаточисленних незалежних
профспілок у великих трудових колективах. З цією метою
(оскільки профспілкам заборонено займатися політикою)
необхідно створити міську громадську організацію, яка змогла б об’єднати «незалежників»

За власною ініціативою вони міняють
таблички на своїх будинках. Незважаючи
на те, що в міському бюджеті на заміну
табличок нинішнього року передбачили
півмільйона гривень, процес іде поки
що повільно. Згідно з законом, міняти
таблички на своїх будинках жителі приватного сектора повинні за свій рахунок. Але багато хто посилається на
відсутність коштів. Прискорити цю процедуру вирішили активні городяни — вони
організували своєрідний флешмоб. «Мій
друг, підприємець Євген живе в приват-

«Двадцять
хвилин роботи –
замість півроку
балачок»

Безпека перевезень,
дотримання
графіку
руху , наявність у салонах автобусів необхідної
пасажирам інформації.
В області стартують нові
перевірки перевізників, що
працюють на приміських
та міжміських маршрутах. У планах – перевірити
14 дніпропетровських
автопідприємств, повідомив
очільник регіону Валентин
Резніченко.
«Розпочинаємо восьму хвилю перевірок. У планах – 14 дніпропетровських
перевізників, 143 маршрути.
Спеціальна комісія стане до роботи вже цієї середи, – зазначив
Валентин Резніченко. – Представники ОДА та громадськості
перевірять, чи дотримуються
водії швидкісного режиму та
правил перевезення пасажирів,
чи розміщена в салонах
необхідна інформація: телефони перевізників, маршрут руху.
Порівняють прописані графіки
відправки авто з реальними. Зі
злісними порушниками будемо
розривати договори».

Перші перевірки приміських
та міжміських маршруток
стартували в області у 2015му. Тоді було проінспектовано
83
маршрути
15-ти
перевізників. Це – понад 200
автобусів Дніпропетровська,
Нікополя, Марганця, Покрова
(Орджонікідзе), Підгороднього,
Кривого Рогу. До порушників
приїздили повторно – дивилися, чи прислухалися
автопідприємства до зауважень. З перевізником, що не
виправив недоліки, розірвали
договір. Це ПАТ «Північтранс»,
який обслуговував маршрут
№237 «Дніпропетровськ –
Підгородне».
Цьогоріч спецкомісія вже
перевірила 19 маршрутів на
Кривий Ріг, Нікополь, Марганець, Орджонікідзе та Павлоград. Загалом 76 автобусів. На
Дніпропетровщині більше 200
приміських та 240 міжміських
маршрутів. На них працюють
понад 800 машин.
Єва МЕРЕЖКО,
сайт «Дніпрорград»,
12 квітня 2016 року

ному секторі. Його вулицю Колгоспну
перейменували на Фермерську. Назву
змінили, а табличку ні, — розповідає
дніпропетровський волонтер Валерій
Гарагуц. — Тому Євген вирішив поміняти
таблички самостійно. Замовлення зробив на всю сім’ю і близьких друзів. На все
це витратив пару вихідних і кілька тисяч
гривень. Результатом тепер задоволений
не лише він, але й перехожі». Колишній
активіст Євромайдану Валерій Гарагуц
— один із тих, кому Євген замовив табличку. «Раз так, то на зекономлені гроші
я вирішив теж замовити табличку для
когось із друзів», — говорить Валерій. Тепер естафету прийняла правозахисниця
Оксана Томчук, вона теж подарує комусь
табличку. І так далі. За словами Валерія,
виготовлення однієї таблички обходиться від 200 до 300 гривень — залежно
від кількості літер у назві вулиці. В один
із вихідних днів Валерій сам прикріпив
табличку з новою назвою вулиці на свій
будинок, де проживає три десятки сімей.
«Двадцять хвилин роботи замість півроку
балачок», — так я відповів пенсіонерам,
які зібралися поспостерігати за процесом, а також обговорити владу й те,
скільки коштуватиме перейменування.
Отже, перший етап декомунізації свого
будинку я виконав», — написав волонтер
на своїй сторінці в мережі «Фейсбук». Тепер колишня вулиця Фрунзе носить ім’я
українського письменника-емігранта Василя Чапленка, який у довоєнні часи жив
тут в одному з будинків. Чимало жителів
вулиці про це навіть не здогадувалися й
нічого не знали про знаменитого земляка.
Вадим РИЖКОВ, «День»,
Дніпропетровськ.
Рубрика:
Газета: №64, (2016)

і сконцентрувати свою міць на
постійний і всебічний контроль
діяльності як міської влади, так
і самих трудових колективів,
підвладних фінансовим промисловим групам і олігархам.
Ці два кроки треба зробити обов’язково. При цьому створити потужне об’єднання
громадських організацій Кривого Рогу й координувати їх
діяльність через свої ЗМІ.
І тоді, коли люди відчують і
зрозуміють, що це «начальство
наглядачів» можна ефективно
контролювати й домагатися
свого, вони ОБОВ’ЯЗКОВО
ПЕРЕМОЖУТЬ.
Сергій ЗІНЧЕНКО

Кривий Ріг: поліція відкрила
провадження через скаргу
кандидатки в мери
Дзержинський районний
відділ поліції Кривого Рогу
після рішення суду вніс до
Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву
екс-кандидата на посаду мера Інни ІВАНЧЕНКО
про виборче порушення з боку чинного мера
Юрія ВІЛКУЛА й відкрив
кримінальне провадження.
Інформацію про це радіо
«Свобода» підтвердили в
Криворізькому міському
відділі поліції. Цими
вихідними суд задовольнив скаргу екскандидата на посаду
міського голови Кривого
Рогу Інни ІВАНЧЕНКО на
бездіяльність правоохоронних органів, які не вносили до Єдиного реєстру
досудових розслідувань її
заяву про виборче порушення з боку чинного мера
Юрія ВІЛКУЛА. Відповідне
рішення ухвалив Дзержинський районний суд
Кривого Рогу.
Як поінформувала
радіо
«Свобода»
Інна ІВАНЧЕНКО, суд
зобов’язав поліцію внести заяву про порушення
до Єдиного реєстру упродовж доби. Як зазначила
екс-кандидатка, суть її
позову зводиться до того,
що перевибори у Кривому Розі було призначено
через те, що Юрій ВІЛКУЛ
не міг виконувати свої повноваження мера, у той же
час він не пішов з посади й
продовжував виконувати
свої обов’язки впродовж
всієї виборчої кампанії.
«У преамбулі закону про
призначення дострокових виборів мера Кривого
Рогу була така фраза: «У
зв’язку з неможливістю
виконання своїх повноважень Криворізьким
міським головою»… Тобто,
ми вважаємо, що одразу
після цього закону Юрій
ВІЛКУЛ мав піти з посади,
його обов’язки мав вико-

нувати секретар, а ВІЛКУЛ
– вести свою передвиборчу кампанію вже не в якості
мера, а як звичайний кандидат. Ми звернулись із
заявою про це до поліції,
але нам відмовили через
відсутність складу злочину, і тоді ми пішли до суду
й суд нашу скаргу задовольнив», – розповіла Інна
ІВАНЧЕНКО.
У виборчому штабі
Юрія ВІЛКУЛА усі звинувачення щодо порушень
з боку їхнього кандидата
відкидають і заявляють,
що їхній кандидат і в період
виборчої кампанії був чинним міським головою і міг
виконувати свої повноваження. «Насправді суд не
визнав ніяких порушень з
боку нашого кандидата,
наші опоненти неправильно трактують інформацію.
Суд визнав порушення
з боку поліції. Законодавство передбачає, що
будь-яка заява до поліції
вноситься до ЄРДР. Якщо
ж поліція відмовила, суд
вбачає в цьому порушення, а не порушення в
тому, що було викладено
в заяві. Більше того: закон
не зобов’язував нашого
кандидата йти у відставку,
ніякого складу злочину
немає», – прокоментувала
радіо «Свобода» Марина
АКІМОВА, юрист, яка була
довіреною особою кандидата ВІЛКУЛА під час
виборів.
Закон України про призначення дострокових
виборів мера Кривого Рогу
був підписаний Президентом 23 грудня 2015 року.
31 березня на засіданні
сесії Криворізької міської
ради новообраний мер
Юрій ВІЛКУЛ склав присягу. Це вже третє складення присяги Юрієм
ВІЛКУЛОМ, який очолює
Кривий Ріг з 2010 року.
Радіо «Свобода»,
11 квітня 2016 року.
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ФЕСТИВАЛЬ ПРАВДИ-2016
У цьому числі ми розпочинаємо серію публікацій про важливі, на наш погляд, події
Міжнародного фестивалю «Дні документального кіно про права людини в Україні»
Docudays Ua , який проходив у Києві (в основному, - в Будинку кіно) з 24 березня по
1 квітня. А також (пізніше) будемо подавати дописи про черговий його мандрівний
тур з демонстрацією у Кривому Розі найкращих і найпоказовіших фільмів. Тим
більше, що наша газета вже десятий рік поспіль виступає в місті інформаційним
партнером мандрівного фестивалю.
Перші ж наші публікації подаємо не про фільми, а про короткі зустрічі в Києві із
журналістами з ГО «Громадське телебачення» та із важливої прес-конференції,
яка проходила в Будинку кіно 26 березня.

ПРО ТРУДНОЩІ ЗАХИСТУ
УКРАЇНЦІВ У СУДАХ РОСІЇ

Під час фестивалю Docudays UA 26 березня
мені вдалося побувати на прес-конференції
російських адвокатів, які захищають у Росії
українських громадян Це, зокрема, Ілля
НОВІКОВ, один із російських адвокатів по справі
Надії САВЧЕНКО та інших своїх підзахисних, та

Світлана СИДОРКІНА, яка є адвокатом Олександра КОЛЬЧЕНКА. Вони відповіли на запитання газети «Промінь Просвіти», що стосувалося
труднощів, які доводиться долати під час роботи
з українськими підзахисними. Відповівши, що
таких труднощів –маса і що ситуація – дзеркальна по відношенню до інших справ («звичайних,
рядових, внутрішньоросійських»), Ілля НОВІКОВ,
продовживши свою відповідь, зазначив: «Вони
намагаються грубих таких порушень, які можна
продемонструвати, не допускати. Вони діють
під таке собі радянське правосуддя… Стосовно ж процесуальної сторони, ми можемо бути
повністю впевненими в тому, що жоден документ,
який містить щось важливе для нас, не буде
долучений до справи (хоч у звичайних випадках це роблять запросто). Наприклад, по справі
САВЧЕНКО, нам жодного документа з України
не долучили до справи. – З тієї причини, що
жоден російський адвокат, бачте, не має права
отримувати документи з-за кордону. А Світлана
СИДОРКІНА, у свою чергу, підкреслила наступне: «Складність у тому, що в таких резонансних
справах судді вже не є незалежними, вони –
залежні, і рішення, які вони приймають, залежать
від офіційної позиції влади».
Сергій ЗІНЧЕНКО
На світлині: Ілля НОВІКОВ і Світлана
СИДОРКІНА.
Фото автора.
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Ці два українські телеканали
найбільш залежні
від власників
Найбільш залежними від своїх власників і відтак найбільше порушень професійних стандартів зафіксовано на телеканалах «Інтер»
та «Україна». Такі результати моніторингу новин центральних
телеканалів за березень оприлюднила голова правління ГО «Телекритика» Наталія ЛИГАЧОВА. «Телеканали «Інтер» та «Україна»
найбільше піарять інтереси своїх власників. На 5-му каналі ми
бачимо матеріали з ознаками замовного характеру, але це не
критичні сюжети із заявами ПОРОШЕНКА. Це те ж саме, що й в
ефірах інших телеканалів. Таким чином на 5-му каналі і «UA: Першому» немає прямої джинси, вони майже «чисті», - сказала ЛИГАЧОВА. За її словами, «Інтер» має найбільше порушень. Зокрема,
упродовж тижня з 14 по 19 березня, коли відбувався моніторинг,
«Інтер» із грубими порушеннями подавав штучно створену тему
про начебто крадіжку американських грантів прокурором Давідом
САКВАРЕЛІДЗЕ. При цьому журналісти не давали пояснення,
які дав посол США в Україні Джефрі ПАЙЄТ, «а саме, що гранти
на реформи української прокуратури за визначенням не потрапляли на рахунки ГПУ, а надавалися партнерським міжнародним
організаціям. Попри це, «Інтер» і наступні кілька днів продовжував
подавати такі матеріали», - сказала ЛИГАЧОВА.
На каналі «Україна» впродовж звітного тижня подавались
матеріали з порушеннями на користь представників «Опозиційного
блоку» та інших екс-«регіоналів». Також на «Україні» традиційно
щодня в ефір йде один-два сюжети про те, що гуманітарний
штаб Ріната АХМЕТОВА допомагає постраждалим від війни, а це
є прямою рекламою власника каналу. На каналі ICTV подавались
матеріали із порушенням стандартів на користь Радикальної партії
і «Батьківщини», зазначає «Укрінформ».
ЛИГАЧОВА зауважила, що з'явилась негативна тенденція - пряма
реклама. Це відбувається на каналах «1+1» та ICTV. «Це ризикована
тенденція, коли призупиняють новини, і йде блок реклами, що законодавчо заборонено і є прямим порушенням». Вона повідомила,
що у цьому зв'язку планує зробити запит до Нацради. Найменше матеріалів із порушеннями, які можуть свідчити про ознаки
замовності, на 5-му каналі, «UA: Першому» й СТБ.
«Експрес онлайн», 11 квітня 2016 року
Читайте більше тут: http://expres.ua/
news/2016/04/11/181960-ci-dva-ukrayinski-telekanalynaybilsh-zalezhni-vlasnykiv

Авторитетна думка

Про захист через Захід
і про парламент із кланів

Що розповіли журналісти
з «Громадського ТБ»
З Наталією ГУМЕНЮК і Дмитром ГНАПОМ я зустрілася в
Будинку кіно відповідно 25-го
й 26-го березня і попросила коротко відповісти на мої
запитання, що вони й зробили.
Керівник громадської
організації «Громадське ТБ» Наталя ГУМЕНЮК, відповідаючи
на запитання про можливості
створення суспільного мовлення в регіонах (зокрема, - в
Кривому Розі), повідомила про
таке:
«Відбувається зараз кілька
паралельних процесів. Один
– це, звісно, робити якісну
журналістику, яка буде основою. Я не можу зараз сказати,
наскільки можна реформувати
обласні телерадіокомпанії. Мені
здається, треба, принаймні,
мати сильних журналістів на
місцях, які були б основою. От,
наприклад, якщо зараз щось
важливе відбувається в Кривому
Розі, там є ж до кого звернутися
і знайти того, хто покаже реальну картинку, хто відпрацює, хто
задасть непрості запитання. І от
якщо є така основа (навіть якщо
таких людей кілька), то це вже
велика основа. А решта контенту – то дуже системна робота.
В Україні є достатньо контенту, щоб його показувати, щоб
ділитися, щоб об’єднуватися з
іншими регіональними медіа».
А керівник проекту «Слідство.
і н ф о » н а « Гр о м а д с ь к о м у
ТБ» Дмитро ГНАП одразу по
закінченню зустрічі із правозахисниками та журналістами
в рамках фестивалю розповів

наступне:
«Мене
попросили
організатори розказати про те,
як працює Закон України «Про
доступ до публічної інформації».
На відміну від попереднього
спікера, мені довелося розказати не про досягнуті успіхи в
реалізації цього закону, а про
проблеми, яких вистачає. А
вистачає таки, бо чиновники,
попри існування цього закону,
завжди знаходять шпарини для
того, щоб не надавати публічну
інформацію, посилаючись на те,
що йде війна, провадиться антитерористична операція, а тому,
наприклад, «не будемо надавати інформацію про закупівлю
«Укроборонпрому». Або – про
те, як використовуються гроші

Міністерства оборони на різні
потреби. Або ж – посилаючись
на те, що інформацію про конкретних чиновників не можна
надати, бо вона захищається
Законом України «Про захист
персональних даних». Наприклад, - біографії претендентів
(як я розповідав на зустрічі)
на голову державної фіскальної
служби. Адже було кілька
родичів деяких високопоставлених політиків та чиновників,
про яких нічого не вдалося
з’ясувати офіційно, тому що
офіційно надали відмову».
Олена МАКОВІЙ
На СВІТЛИНІ: під час
спілкування з Дмитром
ГНАПОМ.
Фото Сергія ЗІНЧЕНКА

«ПІНЧУК першим почав
інвестувати в свій захист через
західний світ, коли більшість
олігархів інвестували в
українські «захисні редути». Цей
метод виявився більш виграшним, ніж скуповування великої
кількості ЗМІ в Україні — як це,
для прикладу, робив ЯНУКОВИЧ
через КУРЧЕНКА чи АРБУЗОВА. На Заході колишні політики
і урядовці так само хочуть заробляти, тому існує система
їх залучення до різноманітних
проектів. Саме через участь у
серйозних міжнародних проектах за участі тих же КЛІНТОНА чи
КВАСНЄВСЬКОГО було вибудувано систему захисту для себе і
свого тестя Леоніда КУЧМИ. Таким чином ПІНЧУК і родина отримали своєрідне асоційоване
членство в «західному впливовому клубі». Вони мають також своє представництво і в
нинішньому парламенті.
Загалом ця історія пов’язана
із темою формування парламенту. Ми критикували «донецьких»
за якість депутатського корпусу, але якщо погортати нинішні
виборчі списки, вони нічим
принципово не відрізняються:
велика кількість родичів, кумів,
друзів, взаємозалежних по

бізнесу людей. Наш парламент
структурований не за партіями,
а за кланами, фінансовополітичними групами (ФПГ),
бізнес-офісами чи холдингами. Наприклад, майже кожен
агрохолдинг представлений у
парламенті своїми лобістами.
Недаремно ж в останню ніч
формування бюджету вони
зберегли для себе пільгові
преференції, натомість фермерство їх повністю втратило.
І після другої революції ми
не змогли повернути ФПГ у
рамки чинного законодавства,
оскільки вони зберегли за собою визначальний вплив через
своїх менеджерів-лобістів. У той
же час освіта, наука, культура,
спорт, малий і середній бізнес,
фермери та інші соціальні
групи не мають належної
репрезентації у владі. Йдеться не лише про парламент, а
й про уряд, місцеву виконавчу
владу».
Микола ТОМЕНКО,
з матеріалу «Два
найнебезпечніші
явища в політиці –
безвідповідальність та
непрофесіоналізм»,
газета «День»,
31 березня 2016 року.
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(Продовження.
Початок у числі 23-му
за 2015-й рік)
- Репресії, кажеш?.. У нас у
Веселих Тернах вони як почалися в двадцять дев’ятому, то вже
і не кінчалися до самої війни.
І після війни, як відновилися
зразу ж, то так і тяглися до
самих шестидесятих. До
Микити-пузаня, значить… А
якщо скласти все до купи, то
і вийде, що вся наша жизнь –
то одні репресії. Як би не репетували оті розбійники, що
сидять в Кремлі, за Кремлем,
під Кремлем. І - на окраїнах!..
- Баба Шура нахиляється до
мене, сторожко кида погляд по
подвір’ю, облизує вицвілими
очима сірий паркан, тихо каже,
світячи рожевими яснами: Адже і правили нами бандити,
з Леніним на чолі, як виходить
по всьому – найголовнішим
бандитом. Після Леніна – що
Сталін, що Берія, що Хрущов,
що Брежнєв – один чорт, псарня. І правий був мій Філіп – вся
їхня ригайлівська партія – аби
залізти в чужу кишеню, вкрасти,
присвоїти незароблене, наплювати в душу, а краще – розтоптати, скалічити її, знищити…
Отож, і виходить, що першими
почали вони бомбити старовірів
веcелотернівських. Вони майже
всі були заможними, тримали в
центрі лавки, буфети (Ось чому
на схемі, яку мені продиктувала
тітка Марія Буряк, так багато
російських прізвищ – В. Я.).
Всі вони пішли по етапу,
сину… Тільки дим ще гуляє
над землею, що залишилася
сиротою… Ось згадалось
ще, як на початку війни
Дунаєвський дав мені двісті
п’ятдесят карбованців. Каже:
- Шура, йдіть до млина, там
комбайнери продають зерно.
Так ви купіть отого зерна дітям,
щоб вони не померли з голоду.
І знайте, Шура, через місяць
тут будуть німці… Так воно й
вийшло… А двісті п’ятдесят
рублів тоді були великі гроші.
Я одержувала за місяць сто…
- Коли я перестала працювати,
назначили мені пенсію тридцять
три карбованці. Це за сорок
років… ні, мабуть, більше,
праці… Недавно перещитали,
добавили за голову Філіпа мого.
Тепер одержую сто п’ятдесят
два. – «Спасибі партії родной…»
- хвацько декламує баба Шура,
кашляє, тримаючись рукою
за плесковаті груди, показує
червоні ясна… - Хватає… Черкає себе по шиї вузькою
слабою долонею. Мовляв, по
шию, ще й вище…
- Товпига?.. Товпига хазяйнував, як багато мужиків на
селі. Земля була в степу, всі
їздили до неї з ранньої весни й
до пізньої осені, рахуй – щодня,
бо земля вимагала догляду… Як
красива жінка, - сміється баба…
Коли землю забрали – («Земля
– христ’янам!») – пішов він на
шахту, бо більше не було куди
йти. Була б земля – провалилася б вона, їхня шахта. Хай би
самі лізли туди, силікоз заробляли… Стількох вона вбила в
селі – страшно згадати!.. Більшу
половину мужиків з’їла – не
вдавилася… Поробив Грицько
трохи, бачить – не воно. Поїхав
кудись по поросята, а вони, виходить, і дали йому прикурити.
Ото, вважай, і замели його за
ті поросята. Хтось завидющий
настрочив – і до свіданія…
Українці засрані.
Бабу твою Мотрю Солом’яну
я не знала. Солом’нів-Зайців
знаю, четверо їх було: Микола,
потім Іван, Павло і Єгор. Чому
не забрали? Тому, що вони бідні
були. Бідні їх не цікавили, що
з бідного візьмеш?.. А от заможного трусни, і владій ним,
що людина весь свій вік горбом
та кривавими мозолями наживала… вони заможних паразитами називали, мироєдами…
А себе – гегемоном, який геть
на все в світі має право. Право
розпоряджатися чужим майном, життям, землею… всим,
що під сонцем… Та що це я, стара дурепа, розказую тобі таке.
Грамотна я то грамотна, але не
так, як зараз люди. Та тільки
виходить, що до грамоти ще й
голова потрібна… Але ми про
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ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ
це вже балакали, якщо я не забула…
Cекретар сільради Копичко
Микола жив на квартирі у
Бондаренка, по вуличному
– Хурича. Це поряд з нами,
он туди по провулку вниз до
річки. Сам він не тернівський,
приблудний… Топко Савелій
недайводський, з бідної сім‘ї.
Тупий як обух у сокири, підлий,
малограмотний, та вони саме
таких і відбирали… Під час
терору був головою сільради.
Але я можу й помилятися, бо
їх там було, як у собаки бліх:
Топко, Стариченко, Дяченко,
Копичко… Хто ким поганяв, не
скажу, але що ошивалися там –
це точно. З отих, що забрали,
відпустили трьох: Адамського,
Ткаченка Івана і Чирву. Кажуть,
що був ще й четвертий, Рибаса

брата… Трохи підфарбував огорожу, притрусив піском навкруг,
вирвав рідкий ще, невисокий
бур’ян. Людей було багато,
всі заклопотано готувалися до
Великодня, до Пасхи. Було холодно і непривітно… Побачив,
як в центральні ворота мовчки
внесли небіжчика. Музика зараз дорога, «лабухи» правлять
більше «штуки», тисячі, значить, і багатьом остання втіха
вже не по кишені. «Мертві сорому не мають, зоставляючи
його живим»… Ех, життя!.. Рвемо один одному нерви і серце,
укорочуємо й так до смішного
короткий вік, а після того, як
ось так мовчки вкинемо у яму
близьку людину – ходимо сюди:
підфарбувати, підсипати, зронити блюзнірську сльозу… І
раптом згадав його, діда Івана,

померла, Семенова, значить,
злякана на все життя, а Лідія
жива ще й досі… Стара, правда,
але ще дибуляє…
Після свого ганебного провалу в радгоспі, а інакше й
бути не могло, бо у половини
тих комуністів замість голови, вибач, жопа, вшився Топка
у Валове, Гейковку, значить,
головою колгоспу був, сім’ю
Афанасьєвих їв, коли знаєш таких. Дочка його Любка вийшла
заміж за молодшого брата Усових, за Івана, любима приказка
якого була: «А мені все до балалайки…». Ну-да, старший його
брат, Жорка, був не в примір
розумнішим за цього телепня,
головним бухгалтером в сільпі
робив, тягнув всіх Усових за собою… Ото й було Івану – «все
до балалайки»… На середині

ГНОЙОВИЩЕ
Повість у документах (скорочено)
Альошки шуряк, але хто зна?..
Іван помер через короткий
час… Танув на очах, але все
ж встиг розказати, хай навіть
пошепки, про те, як їх жорстоко
мучили там… як пили кров…
Адамський так тінню і прожив
все життя, ні пари з рота. Сам
себе боявся… А Чирва, той
гордо ходив по вулиці, гавкав,
як собака, кому треба, кому б
і не треба. Кричав, нібито він
красний партизан, і зверне шию
любому, хто запідозрить його в
зраді. Ще кричав так: « - Пасть
порву!». Там, мабуть, навчили.
Кричав, правда, коли п’яний
був, та так голосно, що люди й
не хотіли, а по голосу знали: він! І кричить він, і продав – він!..
Ростом був високий, білявий, з
язичком. В тридцять восьмому
сіяв три десятини… Скосить,
зіб’є гарманкою на току, і дивиться потім по боках – кого б
заложити. Як помер – нікому
було ховати, не прийшли люди
на похорон. Жінка хоронила…
Не любили його, боялися…
Баба Шура раптом протяжно позіхає - Не спиться ночами… Ходю по хаті. А вдень оце
на городі пораюся… Є в мене
радіво, так я його не включаю…
Може, зрідка… Дочки приходять, хліб приносять… Отак і
живу… Сама… Весь довгий свій
вік… Просю Бога, щоб прибрав
скоріше, вже й так чужого віку
вкрала в когось. Жду зустрічі з
Філіпом своїм… Адже я більше
заміж так і не виходила…
Я повертався від баби Шури,
йшов по вузькій, тінистій вулиці
Набережній – мимо знайомих з
дитинства осель, мимо Товпиги… В дворі все так же німувала
розрита траншея і високий, розлогий горіх дрімав над нею, опустивши в прохолодну землю лапате листя. На душі було гидко.
Було таке відчуття, ніби на мене
вилили діжку лайна, і я йшов
зеленою вулицею, а від мене
в усі боки розносився сморід.
Господи, чому ми такі покірні,
тупі?.. Чому з дитинства терпимо таку страшну наругу над
собою? До-по-ки це буде?..
Згадався раптом вогненний
протопоп Авакум: - До смерті,
матінко… До смерті… Тому – що
народилися боягузами. І – від
боягузів… Не було ще такого,
щоб від плазуна, що звик до болота, народжувався сокіл. Це –
закон природи. І ті, що посміли
оголосити себе богами, добре
це розуміли. Вони безжально,
шар за шаром, зрізали кращих, методом монаха Менделя, культивуючи покидь, баласт.
Вони досягли успіху! Сповна. І
повинно пройти ще, як мінімум,
сім десятиліть, щоб природа
повернулася на висхідний, начальний рубіж. Мойсей знав, що
робив, коли водив своє плем’я
по пустелі сорок років. Треба
було збутися тих, хто пізнав
дурманний сморід рабства. Він
виконав задумане, заплативши
за це власним життям…
Іван Дмитрович ПРИДАЧИЙ.
Я був на кладовищі, на могилі

нашого багаторічного сусіда,
мого хрещеного батька. Названого, правда, бо не хрестив він
мене ніколи, й в церкву не носив, не водив… «-Піду, - подумалось, - провідаю… А заразом
і розпитаю, може, розкаже…».
Дід Іван щось цюкав молотком по уламку заліза, стояв за
хатою, неподалік від собачої
конури, одягнений в стару заяложену куфайку й страшенної
давності «сталінку» - кашкет
хто-зна якого кольору. Собака,
такий же старий, як і дід Іван,
побіг було по дроту, підвішеному
над землею на стовпах за ланцюг, та, зробивши три-чотири
переступи лапами, передумав
і, покірливо глипнувши на мене:
- «лазять тут всякі»…», - мовчки
повернувся в свою буду.
Вже стільки років мене мучить
питання про кривавий терор
тридцять сьомого-восьмого
років… Хто, як, чому?.. Та хто
дасть вичерпну відповідь, коли
всі папери сховані надійно, або
знищені, або переписані заново. Коли виконавці спокійно доживають на почесній кривавій
пенсії, коли ті, хто міг би допомогти, ховаються в бур’янах,
а в самого рота законопачено
намертво, і тільки хрип звідти,
тільки слабкий невиразний
писк… Ходжу ось, дражню собак, нервую старих людей, які,
якщо й пам’ятають щось, але не
завжди, й не всі…
В «деле» № 1154 було тридцять п’ять прізвищ, тридцять
п’ять доль, а знайшов поки що
одиниці… - Чи знали ви, батьку, Савелія Кіндратовича Топку?.. – Еге ж. Це він, пес, розбив
сільську нашу церкву. Саме тоді,
в тридцять сьомому, призначили його директором радгоспу № 23, Молочна тобто. Сам
розумієш, нова мітла… Треба
було показати, що можеш… А
поскільки комуністам дозволялося геть усе, погляд його впав
на беззахисний православний
храм. Йому, бач, цегла знадобилася для радгоспних підвалів.
Не було де складати капусту,
буряк, моркву. Отой кирпич з
храму повинен був вознести
Топку на піраміду влади, не дивлячись на те, що закопати його
довелося в землю… А тупий
був, як обух у сокири! Кований
церковний паркан пішов на огорожу лікарні… Зараз ось його
присобачили на території музею. Пришпандорили електрозваркою до крадених в кар’єрі
рейок. Стоїть… Може, ще попереду якась «перестройка» буде.
Як ото кажуть школярики: «- од
переміни місць слагаємих сума
не міняється?». Хе-хе, сину, ще
й як міняється. Дивлячись, що
«слагати» доводиться… Жив у
нас в хаті Семен Завгородній,
квартирант. Забрали його. І
– без сліду, як камінь у воду.
Дочка його, вчителька Лідія
Семенівна, з більмом на оці,
вийшла заміж за нашого вуличного Грицька Яременка…
Народили дочку Ларису, та й
по тому. Розійшлися… Тітка та

Вадим ЯЦИК
вулиці Рибас жив. Коло нього
приліпився батюшка, Грицько
Комар. А поруч з ним брат мій
двоюрідний Захарко Придачий,
батько племінників моїх Миколи
та Соньки. Теж загребли без
сліду… Пропав ні за цапову
душу…
Головою сільради перед
війною був Шевченко-кульгавий.
Жінку мав як німецький танк. А
окрім неї, трьох красунь, пампушечок білих: Мусю, Веру й
Ніну. Остання, Ніна, оце недавно померла. Перевівся корінь
шевченківський… Ні в кого з
трьох діток не було… Вообщето в отій сільраді хто тільки не
головував. В мене вже переплуталося все… Стариченко
був, помню, але коли саме –
тут можу промашку дати. Кажись, теж до війни… Дяченко
Григорій Степанович головою
колгоспу був у Вільній Долині.
Прийшов з фронту капітаном,
як і Ярошенко Альошка, голова
другого колгоспу, на Ворівці.
Один колгосп називався «Шлях
до соціалізму», другий – «Червона Армія», але пропивали
обидва колгоспи з однаковим ентузіазмом. І – досягли
повної перемоги – пропили до
тла. Вщент!.. – Ти ось питаєш
за Чирву… дещо знаю про Івана
Зінов’євича, але говорити не
хочу. Не буду… Дід Іван скалить
вицвіле око, тарабанить товстими пальцями по столу. Цідить по
складах: - Се-са-цій не знаю…
але – не буду… Дід твій, Дмитро Федорович Солом’яний,
поставив дім поруч з нашим
давно, може ще й до мого дня
народження. Мав коня, корову,
бричку-пластуху, без бортів…
Їздив по селах, торгувався, а
потім і купував там свиней, чи
бичка вгодованого на налигачі
приводив… Забивав у дворі й
згукував всіх сусідів, особливо жінок, кишки розробляти. А
потім обов’язково кожній давав
гостинця – свіжини, найкращі
шматки. Жінки йшли по хатах
готувати обід, а бажаючі ганяли
коня на приводі – м’ясорубку…
Різали м'ясо, мололи на фарш,
на ковбаси… Зараз би ту ковбасу дідову… Не те, що ота варенка, за три тисячі бомажок кіло…
Чи скільки вже тепер, бо давно
не нюхав?..
Крім двох колгоспів, було
ще сільпо. Ото й усе… А хто з
мужиків хотів заробити копійку,
мусив іти або на рудник Калачевського, чи на Первомайку.
Можна було ще йти на Буре
Вугілля, он там, під буграми…
У твого діда був чудесний
сад, соток п’ятдесят, лодкаплоскодонка, колодязь на воротях, сарайчик дерев’яний, де
худоба стояла – ото й усе його
багатство… Межи нами ніколи
ніякої межі не було. Ходили як
по одному подвір’ю. Міліція
була там, де зараз аптека. Там
же була й сільрада, управа, значить. А там, де зараз парк, був
базар…
У Солом’яного Дмитра був
рідний брат Архип, петлюрівець.
Пам’ятаю його в громадянсь-

ку… Шлик червоний, шапка
смушкова, реміняччя на плечах,
зброя… Хвацький був дядько.
Дочка його, Варка, була замужем за Яковом Стариченком,
безруким. А зять був десь в
сільраді, тоді ще з руками…
Спочатку на підхваті, а потім і за
столом, як руководитіль. Сказав він тестю: «Тікай, бо врятувати не можу, пропадеш в оцій
м’ясорубці». Послухався, втік – і
пропав… Копичко?.. Копичко
був не тернівським, приїзжим…
Спочатку десь в сільраді жопи
лизав, бо грамотненьким був,
мабуть-таки секретарем, а після
війни, чи до війни і зразу ж після
війни, був в сільпо головним
бухгалтером… Солом’яні-Зайці
бідними були. Що ти, чоловіка
нема, хата, як у Тараса Шевченка, дві дочки й баба Варка, їхня
мати, і всі їсти хочуть… Пішла
Тетяна в сільпо й, мабуть, купив
її Микола Копичко: «Виходь за
мене, чи дай, що один грець.
Вивчу на бухгалтера, житимеш
красиво…». Отож-бо… Помер
Копичко зовсім молодим, від
туберкульозу. Сина залишив,
теж Миколу. І не грошей, ні достатку, ні щастя.І перед Тетяною
сім’ю покинув, дітей малих сиротами лишив… То скажи мені,
єсть на небі справедливість чи
нема?.. Я думаю, є…
Ось давай я розкажу тобі
свою біографію. А ти вже сам
дивися, тулити її чи не тулити
до того, чим ти інтересуєшся…
Бо помру я скоро, й не взна
ніхто, що жив такий собі Іван
Придачий, дев’ятсот десятого
року народження… Він мацає
за козирок «сталінки» - чи на
місці вона, совається на голові,
сумнівається, чи варто ось так
розкривати душу… Мабуть
вирішує, що варто… Починає
тихо… - Матір свою я не помню… Померла, коли ми були ще
зовсім малими. Крім мене, були
ще два брати молодші й сестра,
четверо, значить. Батько оженився вдруге, взяв молодицю
з Ново-Павлівки. Як почався
голод двадцять першого року,
став він їздити в Полтаву по
пшеницю. А ми самі… Голодно, холодно… Молодший брат
щось вкрав у людей. Побили
так, що помер десь в бур’янах,
бідолаха… Батько приїде, привезе що-небудь, і знову в дорогу. А мачуха все оте – цап! І
на Ново-Павлівку, своїх дітей
годує. Навіщо ми їй, байстрюки. Середній брат став лазити
по погребах. То там, то там…
Ловили, били нещадно… Якось
піймали, прив’язали в сараї до
плуга, а коли кинулися днів через кілька, а він вже там і захолов. Втік я з дому, блудив,
побирався. В селі Густиня,
біля Прилук, попав в дєтдом,
бувший монастир. Пробув там
два роки… Приїхали з Харкова
вербовщики-«преподавателі»:
«Вчіться, дітки, освоюйте
науку, - заберемо вас на завод, помічниками будете,
будівниками щасливої жизні…».
Поїхали вони, а ми зговорилися: «Чого чекати, гайда зараз…». Збилася нас артіль у
сім чоловік, удрали в Харків,
щастя своє будувати… Доїхали
до станції Гребінки, зняли нас
з поїзда. І забрали в Київ. Знову дитбудинок на два роки…
Зібрали в гурт: «Хто бажає повернутися додому – дайош!
Самі відвеземо». Виходить,
кончилась щасливая жизнь!..
Приїхали в Дніпропетровськ
на пароплаві по Дніпру, а тут
схопили, і знову незрозуміло:
дитбудинок, чи ДОПР? В третій
раз… Залишилося нас двоє
криворізьких. Через три неділі
просимо бомагу, харчі – не дають. Нову, виходить, програму
виховання маракують. А ми вже
жиганисті були на той час, велику школу «виховання» пройшли, багато чого вже бачили в
житті. Застукали директоршу в
темному кутку, ножик до горла:
«… твою мать, пришиємо зараз
і не пікнеш». Через півгодини
директор отой, дівча мокрогубе, видала нам хлібину, одну
на двох, справки, які треба –
летіть, хлопці, куди заманеться!
Не попадайтеся тільки в отакі
воспитательні учреждєнія.
(Далі буде)
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Того року (на відміну від усіх
попередніх за час існування газети) значно зросла кількість
матеріалів суто просвітницьких
(у тому числі – об’ємних
передруків), які мали на меті,
з одного боку, показати небезпечну роль Росії по відношенню
до молодої Української держави і до всього українського, а з
іншого – необхідність нашого
просування в Європу, використовуючи для цього європейські
цінності, які коріняться в неухильному захисті прав людини.
Зокрема, про небезпечну роль
Росії та про її антиукраїнські
кроки йшлося у цілій низці
матеріалів. Це: в числі 3-му на
першій сторінці - в публікації

акцентовано торкались того,
що відбувалося в Криму, а також – тих заходів, учасниками яких вони там були й самі.
– Ще з першого числа цього
року. Саме там була вміщена
інформація з радіо «Свобода» від 11 січня «Державна
друкарня відмовилася друкувати «Кримську світлицю», в
якій, посеред іншого, були такі
слова: «Керівники державного підприємства «Журнальногазетне видавництво»
Міністерства культури й туризму України заборонило друк
другого числа єдиної в Криму
україномовної газети «Кримська світлиця» в сімферопольській
державній друкарні «Таврида». А
ще, наприклад, кореспонденція

«Наперстництво» під виглядом
жеребкування» (число 18-те),
із таким підсумком: «Від початку цієї історії минуло майже
5 років. Збіг термін повноважень депутатського корпусу,
до виборів якого формувалася
територіальна комісія…, проведене жеребкування посад
до наступної територіальної
виборчої комісії, яка вже запрацювала, а визначена жеребкуванням кандидатура до складу
Криворізької міської виборчої
комісії до виборів 2006 року так
і не зайняла належну їй посаду».
Наприкінці ж року (це зазначено в числі 23-му) у інформації
із красномовним заголовком
«Створено організацію» він
сповістив: «З 2004-го року

«Промінь Просвіти». До десятиріччя

Рік 2010-й...
ПРОСВІТЯНИ НАМАГАЛИСЯ
ДОСТУКАТИСЬ…
«Чия держава?» Ігоря ЛОСЄВА,
доцента кафедри культурології
Національного університету
«Києво-Могилянська академія»;
в числі 8-му на першій сторінці
український історик Вадим
СКУРАТІВСЬКИЙ стверджував, що «на жорстку реакцію
західного світу на події в Україні
розраховувати не варто. У Заходу зараз тисячі серйозних
проблем, а Україна для нього
– буферна держава, у якій «хоч
трава не рости»; в числі 10-му
– під рубрикою «Авторитетна
думка» - в матеріалі Анатолія
СТРІЛЯНОГО, російського
публіциста, одного з ведучих російської служби радіо
«Свобода»,
під заголовком «Є лише одна держава
у Всесвіті, зближення з якою
загрожує самому існуванню
України»; в числі 15-му – Василя ОВСІЄНКА, публіциста,
історика дисидентського руху,
члена Української Гельсінської
групи і політв’язня, під заголовком «Тепер в Україні фактично є
влада росіян», а також – інші.
Долучилися до розробки
цієї теми (зі зверненням уваги до позиції меншовартості
українців) і просвітяни з Кривого Рогу. Так, найактивнішим
серед наших дописувачів став
тоді Славій КАРПЕНКО (нині
– покійний), який жив і працював у Тернівському районі.
Його матеріали під заголовками «Малоросійство», «Наша
історія, написана не нами» та
«Стародавність української культури» були вміщені відповідно у
числах 8-му, 14-му і 16-му.
А взагалі рік 2010-й у своєму
першому числі просвітяни
відкрили
матеріаломпередруком із газети «День»
Оксани ПАХЛЬОВСЬКОЇ, професора Римського університету
«Ла Сап’єнца» і провідного наукового співробітника Інституту
літератури імені Т.Г.ШЕВЧЕНКА
«Європейське начало має
значно більше шансів на перемогу». В ньому вона, зокрема, зазначала: «…будь-який
проект об’єднання, автором
якого є Росія, обертається
роз’єднанням, конфліктами,
культурними й політичними
трагедіями сусідів Росії». В
тому ж таки числі було започатковано рубрику «Європа:
український контекст», і першим автором матеріалу стала
Олена МАКОВІЙ: «Про Румунію
від гір до підземелля».
Вже тоді, намагаючись достукатись до сердець своїх читачів
як у Кривому Розі, так і в інших
містах Дніпропетровщини,
де передплачували газету,
просвітяни неодноразово й

нашого просвітянина й
керівника криворізького осередку «СОУ» Петра ЛИСЕНКА в
числі 13-му газети «Автопробіг
у Севастополі». В ній ішла
мова про таке: «Напередодні
Дня Українського флоту
3-го липня 2010 року в місті
Севастополі за ініціативою
всеукраїнської громадської
організації «Спілка офіцерів
Украіни» і за підтримки інших
громадських організацій (зокрема, - Української Народної
Ради та Криворізького міського
об’єднання Всеукраїнського
товариства «Просвіта» імені
Тараса ШЕВЧЕНКА) відбувся
традиційний автопробіг на
підтримку Українського флоту.
Автомобільну колону, прикрашену прапорами Військовоморських сил України, Спілки
офіцерів України і, звичайно
ж, державними прапорами
України, севастопольці не тільки
побачили, але й зустрічали гучними автомобільними сигналами протягом усього маршруту від пам’ятника гетьману
Петру САГАЙДАЧНОМУ…. до
Меморіалу загиблим воякам
і – пам’ятного знаку на честь
10-річчя ВМСУ і пам’ятника Тарасу ШЕВЧЕНКУ».
До речі, був матеріал і про ще
один знаменний автопробіг, у
якому взяла участь наша
просвітянка Романія СОБЧАК (нині покійна). Це була
розповідь пані Романії про
пізнавальну подорож через
всю Україну під заголовком
«Про автопробіг до 300-річчя
української Конституції Пилипа
ОРЛИКА» в числі 20-му газети.
Знову, як і в попередні роки,
вийшла ціла серія глибоких
матеріалів керівника нашої
просвітянської організації
Миколи КОРОБКА на теми
правозахисної діяльності. Зокрема, матеріал його авторства
«Як створюються надзвичайні
ситуації, а їх рослідування
спливає в пісок» по частинах був опублікований у трьох
числах, починаючи з 13-го. В
числі 14-му, посеред іншого, він
підкреслив, наприклад, наступне: «Встановлення причин аварії
на шахті ім. Орджонікідзе. Побудова його досить своєрідна: не
названо жодного імені членів
комісії, про шахту згадується
так, якби вона була самостійним
господарюючим суб'єктом, а не
належала, як є насправді, до
ВАТ «ЦГЗК», яке, в свою чергу,
входить до потужного холдінгу –
гірничорудного дивізіону «Група
Метінвест», недотримано принципу причинно-наслідкового
дослідження». А ще, наприклад,
- «Криворізькі вибори- 2006:
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просвітянське об’єднання є
членом Української Гельсінської
спілки з прав людини. Набутий за минулий період досвід
правозахисної діяльності та зростаюча кількість звернень громадян про надання практичної
правової допомоги послужили стимулом для створення
нової громадської організації,
діяльність якої цілковито зосередиться на правозахисній
проблематиці. Цими днями
згадані наміри стали дійсністю:
5 листопада зареєстроване і
стало діяти Криворізьке міське
правозахисне товариство».
Були також інформації і
про зростаючий інтерес до
газети з боку читачів. Як
ось у цій (в числі 3-му), під
заголовком «Просвітянським
сайтам – більше року». В ній
підкреслювалося: «…веб-версія
газети поповнюється лише по
мірі виходу в світ чергового
друкованого числа газети
(двічі на місяць), але й тут уже
є 4697 відвідувачів. При цьому
треба зазначити, що з великою
перевагою – це відвідувачі з
України. Але сюди заходять
також відвідувачі зі США і
Канади, з Російської Федерації,
Польщі, Норвегії, Німеччини,
Великобританії, Фінляндії й
багатьох інших країн Європи, а
крім цього, - ще й з Аргентини,
Ізраїлю, Індії та Бразилії». А
також – і публікації із окремих
міст Дніпропетровщини. Як
ось, наприклад, ця, авторства
Михайла СИМОНЕНКА, голови
Верхньодніпровської районної
організації ВУТ «Просвіта» ім.
Т. Г. ШЕВЧЕНКА, вміщена в
числі 6-му, в якій сповіщалося:
«Сотню примірників часопису
«Промінь Просвіти» щомісяця
протягом майже року
отримують верхньодніпровці
від нашого малочисельного
об’єднання коштом просвітян
та невеликих пожертвувань
пересічних українців…»
Наприкінці
важливо
повідомити й про те, що із числа
в число (починаючи із 5-го)
газета друкувала матеріали
просвітянина-дослідника
із Донбасу Олександра
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО з його
книги «Просвіта» під багнетом»,
про яку в згаданому числі
говорилося таке: «це перша із
серії історичних написів про
український рух на Донбасі.
Вона написана на основі
внутрішньої документації
слов’янського відділу НКВД,
який після закінчення війни
розробляв оунівське підпілля і
займався діяльністю «Просвіти»
на Слов’янщині».
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ДАТА З КРИВАВОЇ МИНУВШИНИ
Квітень 1938 – завершено «розгляд» справи №1154 заарештованих впродовж 1937-1938 рр. постановами «трійок»
УНКВС 35-ти криворіжців, переважно мешканців с. Веселі
Терни, за звинуваченням у створенні «військово-повстанськоЇ
організації». Більше 30-ти з них згодом були страчені.

ЯК БУТИ ІЗ ЗЕМЛЕЮ
НА КРИВОРІЖЖІ?
У Криворізькому районі
зростає неспокій, а серця
людей наповнює тривога за
найближче майбутнє: люди
хочуть справедливості й порядку від керівництва. У тому
числі – щодо землі, її одержання й умов господарювання на
ній. Наприкінці березня вони
хотіли відверто поговорити про
це із керівником Криворізької
райдержадміністрації Сергієм
НАГАЙЧЕНКОМ, але він на цю
зустріч не прийшов. І тому
активістам із кількох сільрад району довелося спілкуватися з головою райради Віталієм ЯЦЕНКОМ та з виконуючим обов’язки
начальника Криворізького
райуправління «Держгеокадастр» Денисом ГОНЧАРОМ.
Можна сказати, що одним із
центральних на зустрічі стало
питання про виділення землі
українським воїнам, учасникам
неоголошеної війни Росії проти
України, яку вищі законодавці
(а з недавніх часів – і самі бійці)
називають АТОю. Один із бійців,
Руслан ЧИПЕНКО, повідомив
у своєму виступі, що ще рік

тому повернувся додому після
демобілізації, а ще й досі землі
не одержав. Поінформував він
також про те, що у серпні минулого року отримав листа,
в якому його запевняли, що
він є першим на черзі, однак
в реальності виходить, що то
були лише обіцянки-цяцянки.
Треба підкреслити, що питання землі на цій зустрічі стояло
не тільки щодо отримання її
учасниками війни, а й щодо
того, у кого вона взагалі є, хто
насправді її має та як хазяйнує і
наскільки це узгоджується з вимогами законодавства України.
Пройшла інформація й про те,
що керівництво району своїми
діями може призвести до того,
що протиставить учасників
війни іншим жителям сіл району. Цю та іншу інформацію щодо
питання землі на Криворіжжі
редакція нашої газети буде
відстежувати й намагатися
разом із громадою знаходити
правильні відповіді, в руслі вимог українського законодавства
і реалізації прав людини.
Сергій ЗІНЧЕНКО

КРИВОРІЖЖЯ:
Календар на квітень
Шановні наші читачі, цього року ми продовжуємо
публікувати інформацію вже з другого випуску:
«Криворіжжя: календар пам'ятних дат і подій на 2016
рік». Його упорядник - Ірина СТЕБЛИНА, старший науковий співробітник Криворізького історико-краєзнавчого
музею.
1-15 – 1926 р. – проводився двотижневик деревонасаджень,
до якого залучили все населення. Безкоштовно відпускали
декоративні дерева, а плодові – за низькими цінами.
1- 1931 р. – відбувся переїзд гірничорудного інституту з
Жовтневого рудника до Кривого Рогу.
6 – 1996 р. – в міській лікарні №2 («тисячка») почали проводити унікальні ендоскопічні операції з відеокамерою.
7- 1926 р. – відбулося засідання президії окружного виконкому, де було заслухано доповідь голови комісії про стан
українізації на Криворіжжі – діяло 72 групи з вивчення мови,
в яких навчалися 2163 службовця. Вирішено: під час роботи службовці повинні спілкуватися українською мовою;
з працівників, яких було віднесено до 3-ї категорії, взяти
розписку, що вони протягом трьох місяців вивчать мову; про
осіб, які вороже ставляться до українізації, повідомляти в
окрвиконком.
15 – 1926 р. – відбулись перші заняття міського об’єднання
безробітних, організованих бібліотечною секцією
окрполітпросвіти.
15 – 1982 р. – в палаці культури імені Артема створена шоугрупа «Нотка».
17 – 1966 р. – повідомлено, що в червоному кутку редакції
газети «Червоний гірник» пройшло чергове засідання
«Літературного вівторка», де член міського об’єднання П.
Кудряшов зачитав свою «Легенду про Кривий Ріг».
18 – 1921 р. - у зв’язку з великою кількістю випадків захворювань на грунті голоду в Кривому Розі та на рудниках було
відкрито тимчасові лікарні.
19 – 1926 р. – повідомлено, що особи, які не володіють
українською мовою, будуть прийматися на роботу тільки за
згодою окружної комісії з українізації.
25 – 1931 р. – повідомлено, що заплановано спорудження
Карачунівського водосховища.
29 - 1921 р. - в Ганнівці загинув відомий повстанський ватажок, командир «Степової дивізії» Кость Пестушко.
Квітень 1921 р. – єдине споживче товариство організувало
першу в Кривому Розі їдальню – «Будинок громадського харчування». Це підприємство відіграло значну роль у боротьбі
з голодом 1921-1923 р.р.
Квітень 1976 р. – введено в експлуатацію машинобудівний
завод «Констар».
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