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За вас правда, за вас слава і воля святая!
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ЧИТАЙТЕ в цьому числі:
zПро плани будівництва на Дніпропетровщині сонячної
електростанції;
zПро те, які бувають проблеми в українських медиків
під час протистояння з ворогом у неоголошеній війні;
zПро нову програму «Реформатори без кордонів, яку
започаткували українці зі США;
zПро спротив владі часів Великого терору на Криворіжжі
в документах;
zПро наближення 10-річчя газети «Промінь Просвіти».
Рік 2011-й.

Щоб допомогти собі
діяльно, криворіжці
створюють організацію

Відтепер 10 квітня цього року
криворіжці мають вважати особливим, а можливо, навіть певним чином визначальним днем
у історії міста. Бо саме тоді, під
час зустрічі із Семеном СЕМЕНЧЕНКОМ, який був кандидатом на посаду міського голови,
(спочатку - під час спілкування
біля пам’ятника козаку Рогу, а
пізніше – у конференц-залі готелю «Аврора»), вони почули від
нього слова про початок створення громадської організації
«Самопоміч», аби допомогти
самім собі. До речі, він при
цьому повідомив, що існуюча
партійна структура з такою ж
назвою не має до цієї справи
ніякого стосунку.
Тобто, замість того, щоб
пасивно чекати від влади, яка
багато разів обіцяла належно
організувати наше життя,
краще самим про це подбати.
Одразу після виступу
народного депутата, командира
батальйону «Донбас» Семена
СЕМЕНЧЕНКА було утворено
організаційний комітет – і
бажаючі почали записуватись
у цю організацію. При цьому,
як він підкреслив, важливо
бути діяльною людиною, а
не пасивним спостерігачем
за подіями, які відбуваються
навколо тебе. Причому вже
тоді була поставлена одразу
мета для створення керівних
органів як у місті, так і в

районах і в трудових колективах
Криворіжжя.
Щодо підприємств, то
нова організація повинна
зосередитися на роботі з
профспілками (незалежними),
я к і , н а й о г о д у м к у, н е
можна вважати активними
у своїй діяльності. Потрібно
там допомагати
людям
розв’язувати свої проблеми, і,
якщо це треба, виходити при
цьому на місцеві правоохоронні
органи. Семен СЕМЕНЧЕНКО
вважає, що варто захищати свої
права й при цьому не боятися
різного начальства. – І тоді,
коли криворіжці зрозуміють,
що справді можна боротися й
перемагати у такій боротьбі,
вони стануть іншими.
Вся
інформаційнопросвітницька частина про мету
створення такої організації, з
відповідями на запитання із
зали, де було близько двохсот
чоловік, тривала трохи більше
години. Якими будуть наслідки (а
найважливіше – реальні справи
нової громадської організації),
маємо побачити найближчим
часом. У всякому разі, дуже
хотілося б, щоб її робота стала
справді успішною.
Сергій ЗІНЧЕНКО.
На світлинах: з
криворіжцями бесідує
Семен СЕМЕНЧЕНКО;
криворіжці зібралися біля
пам’ятника козаку Рогу.

ВЕЛИКДЕНЬ зігріває душі надіями
Вітаючи наших шановних читачів зі святом Великодня, ми впевнені в тому, що ті люди, в серцях котрих живуть любов і віра в перемогу добра над злом, з радістю зустрічають звістку про
Воскресіння Ісуса Христа, Того, що смертю смерть подолав. Тому Великдень зігріває їхні душі
надіями на справдження всіх надій і сподівань про справді високе, людяне і наповнене радістю
міжлюдського спілкування.
Тож, поздоровляючи усіх наших читачів із цим святом, ми бажаємо, щоб наші спільні надії на
успішну розбудову Української держави і на перемогу над ворогами-руйнівниками стали реаліями
нашого повсякденного життя! Живіть, радійте і наближайте своїми діями цей благословенний у
молитвах час!
Керівництво КМО ВУТ «Просвіта» імені Тараса ШЕВЧЕНКА і Криворізького міського
правозахисного товариства, редколегія газети «Промінь Просвіти»

ВІСТОЧКА З ПЕРЕДОВОЇ
І знову ми надаємо слово нашому кореспонденту з передової у неоголошеній війні Росії
проти України, полковнику Петру ЛИСЕНКУ, заступнику командира по роботі з особовим
складом 15-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади. У
цьому числі він подає довідку про цей батальйон із нагоди 2-ї річниці з часу його створення
та бесіду із начальником медичної служби батальйону про нагальні проблеми медиків.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

про 15-й окремий мотопіхотний
батальйон «Суми»
23 квітня 2014 року в місті
Суми, на підставі мобілізаційної
директиви Генерального штабу
Збройних Сил України розпочалося створення Сумського
батальйону територіальної оборони. На період комплектування
було призначено командування
частини: командир частини полковник Михайло МЕЛЬНИК,
начальник штабу - підполковник
Павло ГЕРАСИМІВ.
Військові комісаріати
Сумської області наповнили

техніки. Тривалий час тягнулася
напружена ситуація, пов’язана
з нестачею захисної амуніції.
По завершенню комплектування розпочалися теоретичні
та практичні заняття з правил
чергування на блокпостах та
охорони стратегічних об’єктів,
а також — рукопашного бою;
водії відпрацювали рух у складі
колони; з особовим складом
двічі було проведено навчальні
стрiльби зі стрілецької зброї на
полігоні.

До вирішення проблем із
різних видів забезпечення
долучилися як прості люди,
так і організації, представники малого та середнього
бізнесу, підприємці, органи
місцевого самоврядування,
державні структури. За рахунок
мобілізованих та добровольців
із числа членів добровольчого загону територіальної оборони при Сумському міському
військовому комісаріаті у
червні 2014 року в батальйоні
вже нараховувалося 463
військовослужбовця. Тимчасово військове містечко для батальйону було обладнано у казармах 27-го полку реактивної
артилерії (м.Суми). На той час
командиром частини було призначено підполковника Павла
ГЕРАСИМОВА, а начальником
штабу - майора Юрія ГРЕЧУШНОГО.
Планувалося, що батальйон
буде нести службу на охороні
важливих об’єктів, державних
установ лише в межах Сумської
областi, на відстані більш ніж

батальйон особовим складом
із числа патріотично налаштованих сумчан, але серед них
було небагато тих, хто раніше
проходив військову службу. При
формуванні 15-й БТерО одержав штатну зброю стрілецького
підрозділу: пістолети, автомати та ручні кулемети. Влітку
особовому складу були видані
автоматичні та ручні гранатомети. На той час батальйону
не було надано броньованої
500 км від кордону з Росією.
Але 12 червня 2014 року на
підставі наказу керівництва
Антитерористичного Центру
при Службі Безпеки України,
військову частину було залучено до складу сил та засобів
антитерористичної операції
на території Донецької та
Луганської областей. З того
моменту і почався бойовий
шлях частини. Батальйон почав виконувати бойові завдання
зі збереження територіальної
цілісності та суверенітету
України в зоні проведення АТО.
(Закінчення на 2 стор.)
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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
про 15-й окремий мотопіхотний
батальйон «Суми»

(Закінчення.
Початок на 1 стор.)
А у вересні 2015 року батальйон був виведений з зони
АТО для проведення заходів із
відновлення боєздатності. З
листопада 2014 року батальйон
змінив свій статус як підрозділ
територіальної оборони і
увійшов до складу регулярних
частин як окремий отопіхотний
батальйон, спочатку в складі
92-ї механізованої бригади, з
травня 2015 року – в складі 58
окремої мотопіхотної бригади
Сухопутних військ Збройних
Сил України. З 27 листопада
2015 року батальйон знову в
складі сил антитерористичної
операції і по теперішній час
виконує завдання у зоні
відповідальності на території

Донецької області.
Державними нагородами нагороджено вісім
військовослужбовців: шестеро
з них – посмертно: лейтенант
Андрій КАПЛУНОВСЬКИЙ орденом «Богдана Хмельницького» 3 ступеня; старший солдат
Андрій БАЛИШОВ орденом
«За мужність» 3 ступеня; старший солдат Юрій ГІЛЬ орденом «За мужність» 3 ступеня;
солдат Аркадій ЧУХНОВ орденом «За мужність» 3 ступеня; солдат Сергій КУРИЛКО
орденом «За мужність» 3 ступеня, солдат Руслан ЗАЄЦЬ
орденом «За мужність» 3 ступеня; за врятування життя
військовослужбовців: старший
лейтенант Сергій СЕНЧЕНКО
орденом «Богдана Хмельницького» 3 ступеня; старший
солдат Сергій ПОПИК орденом «За мужність» 3 ступеня.

Якби на цьому місці був хоча б
просто терапевт, то від нього
було б більше користі. Від мене
ж була єдина користь, я впорядкував документи. І зараз більшменш це підтримую і веду. В
плані лікарської роботи з мене
користі не багато. Купив книги
(з медицини, фармацевтики),
читаю, ну… і десь сам запитаю
інших колег, спостерігаю …
Наші підрозділи розміщуються
на певних відстанях і в певних
локаційних особливостях.
Нормально розгорнутого
медпункту ми не маємо: і за
штатом, і матеріально-технічно.
Там, де живе медик, там же
кладемо на ліжко пораненого,
надаємо йому необхідну
допомогу і транспортуємо
його далі, в медичний підрозділ
вищого підпорядкування.
Це не зовсім правильно, бо
не вистачає персоналу. Це
основна проблема. Лікарів, що
служать у медичних підрозділах
вищого підпорядкування набагато більше. Їхня кількість
дозволяє їм чергувати один раз
у чотири-п’ять днів, а в батальйонах медиків не вистачає.
За спеціальностями вони
потрібніші в підрозділах: таких, як наш. Треба оптимально перерозподілити ці сили.
Тоді медичне забезпечення
буде надаватися більш якісно
і ефективно. От, наприклад я,
стоматолог, реально зараз змушений возити своїх бійців на
лікування зубів за 60 кілометрів
аж у Покровськ (колишній.
Красноармєйськ). А умови
для надання стоматологічної
допомоги в підрозділі поблизу батальйону не створені. І то
добре, що з ліками вже налагодилось. На початку був безлад,
а зараз вже все налагодилось.

«Що побажати? — Щоб люди
не гинули, щоб якомога
менше було поранених…»
В батальйоні проходять
службу
військовослужбовці
з Криворіжжя. І
так склалося, що
відповідальність за
організацію медичного забезпечення вже
тривалий час несе
начальник медичної
служби – начальник
медичного пункту батальйону капітан Павло
КОЛОМІЄЦЬ. Сам він з Криворізького району, із села Новопілля.
Призваний у четверту чергу часткової
мобілізації. До війни він
протягом 25-ти років
був простим лікаремстоматологом, а іншої
лікарської практики не
мав. Але на війні довелося зайнятися не тільки
створенням системного медичного забезпечення повсякдення в польових умовах, але й безпосередньо в
бойових. Ось які відповіді він
дав на мої запитання.
- Що Ви можете розповісти
про нашу медичну службу?
- Відповідно до структури організації медслужби в
батальйоні треба, щоб медпункт
був розгорнутий нормально. Та
своїми силами ми це зробити
не можемо ні матеріально, ні
відповідно до вимог фахівців. Бо
в батальйоні я - єдиний офіцер
медичної служби і лікар, а також – адміністратор, начальник
медичного пункту і начальник
медичної служби. Багато треба працювати з документами,
а на лікувальну діяльність майже немає часу . Тож , виходить,
що я просто бюрократ. Добре,
якщо є в медпункті справжній
санінструктор, який знає, як і що
робити, а тому може допомогти. А коли нема? Одній людині
це просто не потягнути. У нас
є тільки два санітари і я. Все.
Зрозуміло, що ми в батальйоні
перерозподіляємо своїх ротних

інструкторів і долучаємо їх до
роботи не тільки в підрозділі.
Формально це не є правильним кроком, але по- іншому
оптимізувати нашу роботу не
виходить. Запчастин на машини теж немає. Хлопці, що
підтримували свої машини, купували запчастини за свої гроші.
З паливом проблем немає, а от
із запчастинами проблема, велика проблема. Плюс ще їхня
якість. Купуємо запчастини
(наприклад, - шланг), а він через тиждень тріснув… Зараз на
водіях тримається все, тому що
вони такі люди, які хвилюються
за свою справу і ні на кого вже
не сподіваються. А коли прийдуть інші, то якими вони будуть?
Не знаю.
- А що Вам як фахівцю дала
ця служба?
- Як стоматологу служба
в таких умовах мені нічого не
дала. Кожний повинен займатися своєю справою. Якщо я
стоматолог, то повинен займатися тією справою, яку я вмію
робити. Пропрацювавши 25
років стоматологом, не зможу
ж я за два місяці стати сімейним
лікарем? Коли працюєш не за
спеціальністю, це неправильно.

Міністерство оборони всі ліки видає.
Подаєш заявку - і
отримуєш всі ті ліки,
що треба.
- Ви незабаром
будете звільнятися.
Що хочете побажати
тим, що прийдуть
сюди після Вас?
- Що побажати?..
– секунд на двадцять
замислюється, мовчить, а потім важко
зітхає, - щоб люди не
гинули, щоб якомога
менше було поранених. Все інше, про
що говорив, якось
можна вирішувати.
А ось коли людина
гине… Або поранена… Це важко. Бо
повноцінно поранену людину повернути в стрій
при тому озброєнні, яке зараз застосовується… яке несе
серйозні пошкодження… поранена людина вже приречена на
все життя переживати… фізичні
труднощі. Безслідно це не проходить… Словом, побажання:
щоб не страждали люди.
P.S. Медичних спеціалістів
через армійські структури в
батальйон вище командування поки не може знайти, але
військовослужбовці, що вже
відслужили в батальйоні, намагаються відшукати медиків
і допомогти медичній службі.
В медпункті батальйону
буде санінструктор. Людина вже заключила контракт.
Чекаємо.
На світлині: (1 стор.) проголошення святкового наказу, майор О.П. БУРЕНКО
доповідає комбату полковнику О.В. МОРДВАНЮКУ,
урочисте внесення бойового прапору; (2 стор.) — полковник Петро ЛИСЕНКО,
капітан Павло КОЛОМІЄЦЬ і
криворіжанка старший солдат Інна ДЕРУСОВА.
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У Криворізькому правозахисному
1.
Як і в попередні роки, починаючи з 2007-го, криворізькі
просвітяни й правозахисники взяли участь як регіональні партнери у проведенні 13-го Міжнародного фестивалю Docudays
Ua, що традиційно наприкінці березня й на початку квітня проходив у Києві в Будинку кіно. Цього разу від Криворізького міського
правозахисного товариства там перебували й працювали координатор проведення мандрівного фестивалю Docudays Ua у
Кривому Розі Олександр ЧИЖИКОВ та двоє журналістів: Олена
МАКОВІЙ і Сергій ЗІНЧЕНКО.
2.
Нещодавно, 22 березня, в 7-й міській бібліотеці імені Івана
КОШИЦЬКОГО в Кривому Розі відбулася зустріч шанувальників
поезії із редактором газети «Промінь Просвіти» Сергієм
ЗІНЧЕНКОМ, який пише (як вірші, так і художню прозу) вже
більше сорока років. На цій зустрічі він прози не торкався, а читав
свої ліричні вірші, байки та поезії патріотичного змісту.

Дніпропетровська ОДА – друга в
країні за кількістю завершених
у Prozorro-лотів
3,4 тисячі електронних
закупівель вже провела
Дніпропетровська ОДА. Заощадила понад 20 мільйон ів
бюджетних коштів. Повідомив
очільник регіону Валентин
РЕЗНІЧЕНКО.
«Дніпропетровська ОДА номер два в країні по успішно
завершеним лотам. За цим
якісним показником ми
обігнали навіть Міністерство
транспорту та інфраструктури,
яке проводить дуже багато
закупівель. Це говорить про
наш підхід до впровадження
електронних торгів. З допомогою Prozorro вже заощадили
понад 20 мільйонів бюджетних
коштів. І це лише початок», зазначив очільник регіону Валентин РЕЗНІЧЕНКО.
На сьогодні Дніпропет-

ровська ОДА завершила 64%
всіх оголошених торгів. Це
3,4 тисячі закупівель. Придбали ліки та медобладнання,
продукти харчування, меблі
та офісне приладдя. І все за
цінами нижчими, ніж було
заявлено на початку торгів.
Водночас Міністерство
інфраструктури та транспорту
України успішно провело лише
35% всіх оголошених торгів.
Це 2,9 тисячі закупівель.
Дніпропетровська ОДА
однією з перших в країні
перейшла на електронні
закупівлі у серпні 2015 року.
Зараз у системі Prozorro працюють всі підрозділи ОДА та
підпорядковані їй структури.
Сайт Дніпропетровської
облдержадміністрації, 20
квітня 2016 року

На Дніпропетровщині з'явиться
сонячна електростанція за 18
мільйонів доларів?

На території Софіївського району Дніпропетровської області
мають намір побудувати сонячну електростанцію загальною
площею 10 гектарів. План-графік реалізації проекту був узгоджений представниками Дніпропетровського регіонального
інвестиційного агентства, ТОВ «Енергосонце» та Софіївської
районної держадміністрації 14 квітня 2016 року, передає Dia.
Заплановані інвестиції у СЕС становлять 1,8 мільйона доларів
США на один гектар. Реалізація проекту створить 40 робочих
місць.
Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство, яке
підписало меморандум про співпрацю з компанією ТОВ «Енергосонце», зобов’язується супроводжувати та підтримувати
зведення сонячної електростанції на всіх етапах - від вибору майданчика до будівництва об'єкту та запуску його в експлуатацію.
Сторони домовилися погодити «Дорожню карту» реалізації
проекту будівництва СЕС на території Софіївського району на
наступній зустрічі за участю представників райдержадміністрації,
інвесторів і підрядної організації з розробки детального планування території.
Ганна КВІТКА, сайт «Дніпроград», 25 квітня 2016 року
http://dniprograd.org/2016/04/25/na-dnipropetrovshchini-zyavitsya-sonyachna-elektrostantsiya-za-18-mlndolariv_45512#sthash.VEoJrPDU.dpuf

Госпіталь - наш! Повна перемога волонтерів і патріотів
над російськими банками
Рішенням Дніпропетровського господарського суду військовий
госпіталь залишається у власності держави.
Нагадаємо, у 2007 році Дніпропетровський військовий
госпіталь було продано російським власникам. З початком
воєнної агресії завдяки Геннадію КОРБАНУ госпіталь повернули у власність держави. Волонтери відновили його роботу.
І ось ВТБ-банк подав позов про повернення нерухомості у
власність. Завдяки діям громадського активу цей процес набув
гласності.
19 квітня Дніпропетровський господарський суд в особі
судді С. Г. ЮЗІКОВА, задовільнив в повному обсязі позов
Регіонального відділення Фонду Державного майна України по
Дніпропетровській області за участю прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України
про витребування майна з чужого незаконного володіння осіб
в державну власність. За підтримки громадськості,волонтерів,
учасників АТО, органами державної влади (позивачами) із застосуванням судових процедур нарешті почало вирішуватися
питання, яке, на нашу думку, має без перебільшення стратегічне
значення для забезпечення обороноздатності держави.
Василина НАУМЕНКО, сайт «Дніпроград», 20 квітня 2016 року
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(Продовження.
Початок у числі
23-му за 2015-й рік)
Приїхав… Сестра у
баби Безбожнихи на Кутку
пропадає… Пішов до дядька,
батько вже помер, ніхто не
бере, нікому не потрібний…
Але й дядькові я, як собаці
права нога. Був у Тернах детдом, пішов туда: «Заберіть,
пожалуйста, інакше смерть».
«Подумаємо» - кажуть… Сиджу
в хатині порожній, дикій, думу
думаю. Ввечері прибігають,
кажуть, іди, дід Гапон кличе.
Дід Бабенко, така у нього
хвамілія справжня, Царство
йому небесне, вічне, й каже
мені: - Беру тебе підпаском
до себе, череду пасти, значить. Підеш?.. Йди, сину, пудів
тридцять хліба заробиш, ситим будеш. Осінню штани собі
справиш, сорочку… Пішов…
На другий рік пастух Шевченко
найняв мене в Петрикове яловий скот пасти. Троє нас було:
Іван Чалий, Грицько Шевченко
і я… На третій рік пішов в найми до діда Яременка, потім
до сина його в Софіївський
район. Цілий рік відслужив…
Сільрада справку дала, характеристику, щоб на роботу
взяли мене. Безробіття було –
страх… Я тому й чередникував
стільки років, що не міг більш
путяще щось знайти. Поїхав
на біржу в Кривий Ріг… Взяли
мене в кар’єр номер три Першотравневого рудника (був
такий) забурники підносити.
Кар’єр невеличкий, руду качали кіньми… Рік проносив я ті
забурники. На путя перейшов,
колії ремонтувати залізничні
значить. Аж після цього став
працювати самостійно, вибився в люди…
Дід Іван плаче і я картаю
себе останніми словами за те,
що за моїми примхами він вивернув свою душу навиворіт.
Горло перехоплюється йому, і
він закриває обличчя руками…
Часті світлі сльози ллються з
вицвілих, колись синіх очей, і
він витирає їх тильною стороною дужої ще, широкої, як лопата, грубезної долоні. Я знаю,
не можу не знати, що все своє
довге життя, до самої пенсії,
працював він на шахті лопаточником. В Донбасі це називалося б наваловідбійником,
а в моєму селі люди вперто
казали – лопаточник – і годі…
Скільки ж породи і руди перекидав він за сорок років життя, коли рахувати, що тодішня
норма була десять вагонеток
за зміну?.. По його це виходить – «вибився в люди!..».
На нашій невеличкій вулиці
майже в кожній хаті жив шахтар… Петро Яременко, Єгор
Погорілий, Земляний, Вовк,
Придачий… Нікого вже нема,
один дід Іван лишився… Інші
померли, загинули, пропали
в отій ненажерній пащі шахти. А скільки з села? Тисячі…
Тисячі, я не перебільшую… А
Москва репетувала: «Мало!
Треба ще, ще, ще!..».
– Простіть мене, батьку,
що примусив пригадати оце
все… А він посміхається крізь
сльози і, схлипуючи, як мала
дитина, каже хрипким голосом: - Нічого, сину. Нічого…
Прости й ти мене… Так, довгі
роки вергав він лопатою,
витертою до дзеркального
блиску. Тільки останніх років
шість-сім був вагонним складачем, зчіплював думпкарисамоскиди… Ходив в брезентовому плащі з капюшоном,
горбив плечі, й ноги ставив
неспішно й твердо, ніби припечатував до гарячої землі
кожний свій крок… Сім років
тому у діда померла дружина, баба Марфа, моя хрещена
мати, і з тих пір він живе сам.

3

ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ
Поруч, в городі, живе син,
невістка, онуки, але дід не
любить, щоб йому годили, не
терпить, щоб помічали бодай
яку його неміч. Все по господарству, по садибі, по хаті він
робить сам.
– Розкажіть ще що-небудь,
- прошу я. Може колись хтось
прочитає мою писанину, їм
буде цікаво… Адже йдеться
про таке, чого не знайдеш ні в
якому підручнику. – Кого тільки
не бачили наші Веселі Терни… Німців, іванівців, кадетів,
денікінців. Сам Нестор Махно
з своїми хлопцями гуляв тут.
В нас і банк був свій, волость
була, кордегардія була… Що
таке кордегардія? Це свого
роду ДОПР, міліція, мабуть.

а потім промовив: - Не хочу
жити… Вісімдесят три роки,
досить… Як би то дав Бог, щоб
скоріше вмерти… І очі: сумні,
глибокі, самітні, в які дивитися
– страшно…
Він провів мене до хвіртки,
а я все уникав його погляду,
щоб не наштрикнутися на оті
самітні очі, які вже були не тут,
на цій зачумленій, загаженій,
голодній землі, а десь далекодалеко, може навіть в інших,
далеких світах… Я завагався,
і дід Іван зрозумів мене в секунду: - На рідну хату хочеш
подивитися? Ну-ну… Я заважати не буду… Давай отут
попрощаємося…
Я наважився… - киньте
нісенітниці, батьку… В мене

як і десятиріччя перед цим,
спокійно ремигати, перетворюючи варені ковбаси на
фекалії. І, як десятиріччя перед цим, не думати власною
головою ні про що, віддавши
це трудне заняття «руководству», яке завжди все зна…
Яка ж думка (чи гасло) допомогла групі претендента на
гетьманську булаву Кравчука?
Це гасло просте і примітивне,
як шахтний обапол: « Дивіться, люде, до чого довів
Росію отой башибузук Безпалий! Хочете, щоб і в нас це
було, ідріт вашу в ковіньку?..».
В одну коротку мить комуняки стали прихильникамигорлохватами
крайнього, самого найдурнішого

Вадим ЯЦИК

держава? Брешете! Вам
геть усім, як і сто років тому
потрібні… одним влада, іншим
– жирний кусень, бажано, щоб
незароблений, дармовий, кинутий під ноги, як щедрий дарунок. І тоді по оцих ланах, по
запльованих балках, вулицях,
степах може ходити хто завгодно: фашисти, марсіани,
африканці, тунгуси, папуаси
– ніхто навіть не зверне на них
уваги… Аби тільки байдикувати, аби тільки мати можливість
поплескати язиком! І тоді ви
проголосуєте за кого завгодно, продасте кого завгодно,
не тільки батьківську землю,
а й матір, сестру, могили…
Тоді підставите запопадливо
власний зад, аби тільки він був
– ваш незароблений жирний
шмат!..
«Боже мой, какие мы бесправные! Боже мой, какие
мы рабы!»
Репресований офіцерартилерист Олександр
СОЛЖЕНІЦИН.

націоналізму. «Дайош!..».
Адже тільки націоналізм міг
переконливо тлумачити юрбі
розторгнення «трьохвікового
рабства». Реальна ж причина
– збереження всієї системи
кумівства, владних зв’язків на
бувшому республіканському
рівні! Для того, щоб сховати
свої справжні мафіозні цілі,
вони створюють «завісу» загальних завдань, використовуючи, знову ж таки, тільки
для своїх цілей все, включаючи й націоналістичну
символіку – тризуб, вуса
скибкою, сорочки-вишиванки,
солом’яні брилі, жовтоблакитний прапор, постоли,
личаки, чоботи, бандуру, вареники з вишнями – й чорт
знає що ще!.. На Донеччині й
зараз як була одна-однісінька
українська школа, так і лишилася, і абсолютно всім «етот
вопрос» до феньки. Нікого й
досі не цікавить, не турбує,
не болить отой «свинський
язик», на якому повинні б
були розмовляти тамтешні
«самостійники». До біса! Банда
своїх цілей досягла. Найбільш
яскравих, активних, талановитих представників опозиції
(Хмара, Бадзьо, Чорновіл,
Дзюба, Драч…) милосердно
запросили до столу влади,
дали місце біля корита… Всім
іншим (їх гігантська більшість)
дали милостиве право читати
лекції «на украинской мове»,
але не дали нічого більше:
ні грошей, ні благ, ні влади…
Як би оце висловитися, щоб
не образити їх, нещасних?..
Об’є… кхм… об’є…: говорили вас, панове «демократи», об’їхали на повороті, як
і кілька століть тому!.. І де ж
ваш «обкаканий» Рух? Чи,
може, вже «Двіженіе»?.. Хто
загальмував реформи, декларативно прийняті парламентом «на ура», а потім тихо вбитими ним же? Чого хоче зараз
отой парламент? Консолідації
з Росією, відміни загальної
українізації, відміни закону про заборону компартії,
розподілу Чорноморського
флоту, здачу Криму в аренду чи ополячування Києва?
Кипить-вирує Україна! Щодня
росте кількість «граждан», які
виступають «за воссоединение и возрождение СССР».
Ха! Хто ж все оце зробив? Це
зробили ви – «демократи»! Ви!
Кричать-галасують-волають:
«Свобода, незалежність,
геть москалів!». Кому вірити,
хто вкаже істину й правду? А
життя – страшнішає з кожним днем… Так потрібні вам,
господа-панове-товариші, народ, демократія і самостійна

Тетяна Іванівна Солом’яна
(Копичко-Яковлева).
До тітки Тетяни я приходив
двічі. Першого разу її сусіда,
старий, похмурого виду дядько, буркнув, не виходячи за
ворота: - Нема її… Поїхала на
СевГОК до дочки. Коли буде?
Хто-зна… Вечером, мабуть.
Обично вона там не ночує.
Зять не оставляє ночувати…
Він загигикав, показуючи гнилі
зуби, й переступив з ноги на
ногу, скрипнувши гумовими
калошами, взутими на босу
ногу. За парканом жалібно, як
мала дитина, мекнуло худе козеня та перед ворітьми будинку напроти дебела молодиця
мовчки зосереджено рвала
траву, вистромивши в небо, як
гармату широченний зад…
Довелося їхати вдруге…
Але, перш як зайти до тітки
Тетяни, я постукав у хату
Устименка Льоньки, давнього друга дитинства… Устименки жили від нас через дві
хати: діда Івана Придачого і
баби Таранихи. Було їх троє
братів – старший Льонька,
середній Вадим і наймолодший Віктор – Кумчик, Фіма,
Козява по-вуличному… Була
у хлопців ще сестра Зінаїда,
тридцять першого року народження. Льонька мав чудовий голос. І з нами мало
й рідко зв’язувався, більше з
старшими парубками, які запрошували його на досвітки,
вечорниці, на толоку, або на
гульбища в другий кінець
села, до дорослих, перезрілих
уже дівок. Я дружив з Вадимом, моїм однолітком, а мій
молодший брат Володя – з
найменшим Устименком,
Віктором, і ми всі четверо - з
Льонькою-Кумчиком… Такий
був тоді час.
Значить, я йшов до Тетяни
Іванівни Солом’яної, і свідомо
пішов не тим шляхом, яким би
повинний був йти, а рідною
вулицею, навіть собі не даючи
відповіді, чому саме так вчинив… Може, хотів, щоб хтонебудь зустрівся по дорозі,
адже бувають непередбачені
зустрічі, чи, міряючи ногами рідну землю, раптом зупинитися вражено: « - Адже
отут ступали ноги мого діда,
батька, бабусі!..». Пролетить
ще якийсь час, короткий, як
блискавка, час, і вже хтось
другий ступить на цю твердь
і, може, згадає мене… Що ходив отут, міряв втомленими
ногами земне своє, не дуже
радісне, життя, і якому вже
ніколи не побачити зеленого
цього шматка землі, на якому
жили, живуть і, Бог дасть, житимуть люди…
(Далі буде)

ГНОЙОВИЩЕ
Повість у документах (скорочено)
Транспорт в селі з’явився
пізно, їздили тільки на конях.
При німцях, в громадянську,
більшовики ховалися в нетрях
Приворотньої балки, а ми, нагрузивши брички гноєм, ховали підспід тормозки, возили
їм… Бувало, через день, а бувало й раз на тиждень… Німці
шукали, але ніколи не могли
доперти, що там у нас під сподом. Потім вони завоювали
собі власть і отблагодарили
нас за ті тормозки.
Млин був власністю
Литвина-єврея. Жив не дуже
жирно, але чесно. Млин двоповерховий був, гарний. Ці
бандити, що строїли-строїли,
та так і не построїли цвітущу
жизнь, спалили потім млинкрасень. Другий млин був у
Лепешова (Єпішева?). Молов на простий помол. Ганяли жорна газогенераторами… Цей млин у війну німці
спалили, так що рахунок у
них «один – один». Борошно
люди розтягли… Отам, де зараз Даманський, була наша
земля. Ти не думай, не вся,
клаптик… Їздили туди на роботу… Вставали вдосвітку і
– на цілий день, дотемна. Я
малим був, але запам’ятав
ту землю навіки… Чому?
Тому, що вона була наша,
Придачівська. Тому, що земля
та мала господаря… Батько
поклав би нас отам навіки, на
отій смужці, але не допустив
би, щоб на ній ріс бур’ян, чи
якийсь непотріб. А зараз?..
Від цього і голодні всі, як собаки. Працювати ніхто не хоче, а
кожний жде ковбаси копченої
та білих коржиків… Батько твій
дуже був грамотним. Русявий,
рухливий, язикатий… Був завучем в Зеленопільській школі
шоферів, але додому машиною ніколи не їздив. Тільки
пішки…
Голосно й раптово, так, що
струснулася земля під ногами, гримнув у кар’єрі вибух.
Вибухова хвиля шарпонула
хату і жалібно дзенькнули
шибки у вікнах. Дід Іван навіть
не озирнувся. – Три години
дня…- сказав байдуже. Весь
виднокрай затягло чорним
зловісним пилом… Засипало
стіл, двір, нас з дідом Іваном.
З неба летіли шмаття чорної
сажі. – Ось так бахає щонеділі,
а буває, й двічі на неділю…
Тридцять років підряд… Ні
білизни повісити, ні яблуко зірвати. Щільно замикай
двері, зачиняй вікна, ховайся кудись під ліжко, чи лізь
в погреб. Раніше їли тільки
тих, хто в шахті, тепер – геть
всіх, і старих, і малих, і нерождьонних… Він помовчав,

незабаром вийде книжка.
Тож, поки я не принесу її вам,
і думати не смійте про смерть.
– А коли ж воно буде? – Може,
через три місяці, може, через півроку. Знаєте ж, які
зараз часи настали?.. – Тоді
поспіши… - він посміхнувся,
помахав на прощання важкою
рукою. – Спасибі, що не забув, зайшов…
Поруч з садибою діда Івана
стояла рідна хата… Мала,
мовчазна, чужа… І вулиця,
колись така весела, простора, пряма, тепер здавалася
вузькою, тісною, похмурою.
Ніби розкинь руки в сторони, і упрешся в стіни хат по
обидва боки… В оцій хаті я народився. Тут жили і мучилися
найрідніші мені в світі люди…
Не було більше саду, не було
лодки-плоскодонки, не було їх
самих… Я крадькома зирнув
вздовж вулиці в обидва кінці
– чи не бачить хто мене зараз,
коли ось так трудно і важко
на душі?.. Не люблю я, коли
хтось бачить мене в такі хвилини… Такі хвилини – то моя
особиста справа, і вона нікого
не стосується. Вузенький
клаптик двору, байдужі брудні
шибки вікон, притрушене блискучим металевим пилом листя черешень-чорнокорок, які
колись давно садив власними
руками… Тиша, дрімота, пустка… Чи живе зараз тут хтонебудь?.. А може душі моїх
родичів приходять-прилітають
сюди ночами, ходять нечутно по куцому, обрізаному
з усіх боків обійсті, мацають безтілесними пальцями
нагріту за день гарячу цеглу…
гладять пелюстки здичавілих
квітів, журяться-тужать, згадуючи про минулі літа, в яких
нічого не було, а тільки сльози,
сльози і сум… А ще – надії, які
так і не справдилися… Ніхто
не побачив тут щастя… Жодна
душа… Може, ті, хто прийде
за нами, буде щасливішим?..
Дай їм, Боже!..

Від автора.
Інформація для
роздумів.
29 травня 1993 року, субота.
Яку ж глобальну ціль
переслідувала Україна, галасуючи про якнайскорішу
незалежність і самостійність?
Для партноменклатури,
партеліти, котра нікуди не
поділася, не зникла, не висохла, і не всохла, не вмерла – збереження своєї влади
на віки… Для «могучого» народу – стабільне сите життя, в якому можна б було,
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ЦЕЙ РІК газета відкрила
публікацією матеріала Василя
ОВСІЄНКА як члена Наглядової
ради УГСПЛ під заголовком:
«Не вір, не бійся, не проси»,
який завершувався такими словами: «…не вірмо, не біймося,
не просімо, а вимагаймо припинити політичні репресії. Або
ж самим їх ініціаторам скоро
доведеться тікати з цієї чужої
і незрозумілої їм країни, щоб
не сидіти в тюрмі». А на третій
сторінці була подана інформація
з «Української правди» - «Разом з національною пам’яттю
ЯНУКОВИЧ ліквідував і музей
УНР», яка розповідала про наступне: «ЯНУКОВИЧ ліквідував
київський Музей Української
Народної Республіки… Ста-

Шевченківської премії Василь ШКЛЯР підкреслював: «У
суспільстві багато українофобії,
україноненависництва». А п’яте
розпочиналося відкритим листом Фидори ВІТРЯЧЕНКО
«Президенту Української
Держави Віктору ЯНУКОВИЧУ» (він прийшов до редакції
зі Сполучених Штатів Америки). В ньому авторка, яка народилася 1920 року в селі
П’ятихатки Устимівського району Кіровоградської області,
зокрема, підкреслювала:
«Чому я пишу до Вас?... Бо я
прочитала в газеті «Свобода»,
що Ви підтримуєте Володимира ПУТІНА, котрий каже, що в
Україні не було 1932-1933 року
голоду-геноциду. Ні, я ствер-

на ГОНЧАРЕНКО. А ще одну
серію із п’яти матеріалів Сергія
Зінченка (під заголовком «Над
«ТЕРЕТОРИЕЙ» (над Кривим
Рогом) літав Чорний Ворон з
Холодного Яру»), було присвячено перебуванню в нашому
місті українського письменника,
лауреата Шевченківської премії
Василя ШКЛЯРА.
Повно також було й матеріалів
про рух у бік Європи та про
європейські цінності. Це, наприклад, ціла сторінка в
числі 19-му авторства Олени
МАКОВІЙ «Жінка має бути вдома чи можна – і в політику?»
- за результатами триденного семінару в Євпаторії,
організованого Донецькою
громадською організацією

«Промінь Просвіти». До десятиріччя

Рік 2011-й...
НА УКРАЇНСЬКІЙ ОСНОВІ,
З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ
ном на 10 січня двері музею,
розташованого в будинку
Центральної Ради, опечатано,
музей закрито, працівників
звільняють. За інформацією
співробітників, офіційна причина – указ президента, яким
ліквідовано Український
інститут національної пам’яті.
Відповідно, цей указ застосували і до Музею УНР як структурного підрозділу інституту».
Не менш показовими були й
матеріали, розміщені в другому числі газети. Відкривалося
воно інформацією про
всеукраїнський семінар
правозахисників і журналістів,
який проходив у Чернігові за участю криворіжців, під заголовком
«Щоб «опричники» і «хвостаті»
пішли з влади». У підвалі другої
сторінки красномовно було
поставлено публікацію із сайту УГСПЛ «Ваші права при
затриманні та арешті», а вгорі
на тій же сторінці стояла Заява СОУ від 22 січня «Без потужних збройних сил Україна
не може бути могутньою, незалежною державою», у якій,
посеред іншого, йшла мова про
таке: «Спілка офіцерів України
також звертається до Президента України: з метою припинення антиукраїнської істерії,
нагнітання страху в суспільстві,
з метою відновлення законності
і правопорядку
негайно
звільнити із займаних посад
Міністрів: внутрішніх справ,
освіти, голову Служби безпеки України за загальновідому
антиконституційну
та
антиукраїнську діяльність».
А в третьому числі, посеред інших інформацій, були
вміщені теж дуже показові
за змістом два матеріали:
«Спогади націоналіста Петра
Андрійовича ВОЙТЮКА (псевдо «Сокіл»)», який надіслав
до редакції просвітянин із
Дніпродзержинська Віктор
КРАВЧЕНКО, та інформація
Оксани ЛІГОСТОВОЇ із «Голосу
Америки» під заголовком «БОРЕЦЬ з «Імперією зла. Рональд
РЕЙГАН у спогадах українських
дисидентів». Тобто, газета недвозначно наполягала на своїй
принциповій позиції: українські
національні пріоритети і розбудова Української держави
як правової, а не на тій основі,
яку приніс українцям режим Віктора ЯНУКОВИЧА Це
підтверджувалося і в наступних двох числах. Зокрема, у
четвертому, - матеріалом під
рубрикою «Авторитетна думка», в якому новий лауреат

джую, що в ті роки був голодгеноцид…»
В той же час чимало
матеріалів у газеті було присвячено викриттю владців із
Криворіжжя у такій їхній роботі,
яка насправді була спрямована
зовсім не на користь людей, бо
вони переслідували інші цілі.
Це, наприклад, «Громадський
рух «Стоп цензурі!» застерігає
Олександра ВІЛКУЛА» (там
названий посадовець як голова Дніпропетровської ОДА
хотів видати наказ про запровадження тимчасових правил
реєстрації інтернет-ЗМІ). Або
- матеріал Миколи КОРОБКА «Поки прокуратура вивчала ситуацію, ТОВ «Граніт
Груп» протягом двох місяців
плюндрувало споконвічний
Інгулецький степ», в якому був
такий висновок на базі цитованих документів: «Таким чином, Дніпропетровська обласна рада… перевищила свої
повноваження і видала акти
неналежної дії», а тому - «З
метою припинення незаконної
діяльності ТОВ «Граніт Груп»…
винести постанову про порушення кримінальної справи
відносно згаданого ТОВ «Граніт
Груп». Або (в числі дев’ятому)
– про підсумки опитувань під
керівництвом криворізького
активіста громадської мережі
«Опора» Сергія ФЕДЬКА, де
навіть самі підзаголовки
свідчили про реальний стан
справ у діяльності Криворізької
міської влади: «Міська влада
– неефективна» та «Про непрозору політику міського голови».
А вся перша сторінка 21 – го
числа газета вийшла під заголовком: «Скликати позачергову
сесію Криворізької міської ради
і поставити на голосування питання про недовіру владі». Чи,
наприклад, публікація Сергія
ЗІНЧЕНКА «Якщо вже керівники
міста і навіть цілого регіону
сприяють окупації…».
Того ж року в газеті було
вміщено дві серії матеріалів,
одна із яких була присвячена українському фольклору, а
інша вже стосувалася як нашої
минувшини, так і сьогочасних
реалій. Це – «Фольклористична
діяльність Василя СКРИПКИ»
(про фольклориста, педагога і
громадсько-культурного діяча,
який працював у Криворізькому
педагогічному інституті). – З
9-го по 16-те число газети свої
матеріали про нього подавала
до газети кандидат філологічних
наук, доцент Криворізького
державного університету Оле-
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«Альянс» за підтримки посольства Федеративної Республіки
Німеччини. Або ж – редакційний
матеріал у числі 20-му – «До
Кривого Рогу приїхала Європа
зі своїми цінностями», в якому
розповідалося про візит в рамках проекту «Європа у валізі»
кількох громадських активістів
і журналістів під керівництвом
директора Представництва
Фонду Конрада АДЕНАУЕРА в
Україні Ніко ЛАНГЕ. А в числі
23-му було вміщено матеріал
Сергія ЗІНЧЕНКА, запрошеного в якості журналіста на
міжнародну конференцію,
яка проходила в Севастополі
за участю експертів із шести
країн: Німеччини, США, Румунії,
Туреччини, Вірменії та України.
Він вийшов під заголовком:
«Як захистити Чорноморський
регіон?».
Чимало також було об’ємних
і грунтовних публікацій, присвячених окремим важливим
подіям не тільки для місцевих
просвітян та правозахисників, а
й таких, що мають значення для
всього регіону. Серед них, наприклад, - «Десант українських
націоналістів із Австралії та
столиці» у числі 17-му. Або - «Чи
зможемо побачити ми Чортомлицьку Січ, коли Україна козацька відчинить двері?», якому в
числі 20-му було віддано більше
половини газетної площі. А в
числі 8-му більш ніж на сторінку
розлігся матеріал «Так знову
буде: «І повіє огонь новий з Холодного Яру».
Важливу тему під рубрикою «Громадянська трибуна»
підняв у числі 17-му Микола
КОТОВ із Дніпродзержинська
під заголовком «Українців
змушують любити чужий
націоналізм». Для числа ж 24го Олена МАКОВІЙ підготувала
матеріал про перебування в
Кривому Розі українського
соціолінгвіста, експерта центру
імені ЛИПИНСЬКОГО, доцента кафедри української мови
Національного університету
«Києво-Могилянська академія»,
доктора філологічних наук,
професора Лариси МАСЕНКО,
яка стверджувала: «Сьогодні
державна мовна політика, на
жаль, не сприяє утвердженню
української мови як державної».
Як завжди, виходила в світ і
літературна сторінка «Світла
криниця». Наприклад, у числі
6-му Олена МАКОВІЙ розповіла
в ній про перебування в Кривому Розі українського письменника Івана АНДРУСЯКА, який
пише книги для дітей.
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КАЛЕНДАР НА ТРАВЕНЬ

«Історія України: події та особистості»
2 - 1848 р. – Виникнення першої української політичної
організації – Головної руської ради.
3 - 1895 р. – Народився в селі Куцівка Смілянського повіту
ТОДОСЬ ОСЬМАЧКА, український письменник, поет.
3 - 1993 р. – Київ. Міністерство юстиції України
зареєструвало Українську всесвітню координаційну раду
(голова – І.ДРАЧ).
3 травня – Всесвітній день свободи преси
5 - 1932 р. – Москва. Ухвалення РНК СРСР і ЦК ВКП(б)
постанови про план хлібозаготівлі з врожаю 1932 р. Термін
реалізації плану встановлювався до 1 січня 1933 р. Виконання
цієї постанови в другій половині 1932 р. – першій половині
1933 р. призвело до масового голоду в селах України і до
загибелі мільйонів людей.
6 - 1968 р. Москва. Голова КДБ при Раді Міністрів СРСР
Ю.АНДРОПОВ звернувся листом до ЦК КПРС, в якому оцінив
роман О.ГОНЧАРА „Собор” як „політично шкідливий твір,
що пропагує елементи націоналізму, в спотвореному світлі
зображує радянську дійсність”.
9 - 1945 р. – День Перемоги над фашистською Німеччиною
у Другій світовій війні.
10 – 1897 р. – Полтава. Народився С.ПЕТЛЮРА, український
громадський, державний та політичний діяч, член Центральної
ради, Генеральний секретар військових справ, Головний
отаман, Голова Директорії УНР.
11 травня – День матері.
17 травня – День Європи.
18 – 1944 р. – Крим. Депортація кримськотатарського населення з території півострова в східні райони СРСР.
18 травня – Міжнародний день музеїв
19 – 1918 р. – Київ. Перший публічний виступ
П.СКОРОПАДСЬКОГО у ранзі голови Української держави.
Гетьман відзначив, що основою його політики будуть принципи демократизму і державної незалежності (самостійності)
України.
21-28 – 1966 р. – Київ. ІІІ Всесоюзний кінофестиваль.
Фільм Київської кіностудії художніх фільмів ім. О.ДОВЖЕНКА
„Тіні забутих предків” удостоєний спеціального призу.
22 – 1961 р. – Канів. Перепоховання праху Тараса ШЕВЧЕНКА на Чернечій горі.
30 – 1923 р. – Прага. Заснування Українського історикофілологічного товариства (голова – Д.АНТОНОВИЧ).

Програма «Реформатори
без кордонів» готує «десант» експертів для України
Американські українці започаткували програму «Реформатори без кордонів», у рамках
якої хочуть відряджати в Україну
іноземців, котрі допомагатимуть
з реформами на рівні місцевого
самоврядування. Ідея полягає
в тому, щоби допомагати налагоджувати довіру громадян
до органів влади і працювати
у таких ділянках, як туризм та
інформаційні технології. Як
розповів в ефірі «Голосу Америки» перший стипендіат програми «Реформатори без кордонів»
Гьюго Сполдінґ, у Вашингтоні
він вивчав питання безпеки в
Україні, але хотів би отримати
реальний досвід щодо впровадження реформ в Україні. Завдяки появі програми «Реформатори без кордонів» у нього
з’явилася така можливість. Він
поїде в Україну, в Одеську область на три місяці і стверджує,
що готовий до подолання
труднощів, які його тільки приваблюють. «Кілька років тому
я побував в Одесі як турист і
дуже радий, що можу повернутися після Революції гідності
та сподіваюся, що зможу допомогти організації «Разом» у
їхній місії побудувати міст між
громадянським суспільством і
місцевою владою», – наголосив
Гьюго Сполдінґ.
Віце-президент громадської
організації «Разом» Анастасія
Рибицька зазначила, що одеський регіон вони розглядають
як інкубатор реформ в Україні.
«Завдяки вже досить успішному
досвіду наших реформаторів
Люби Шипович та Наталі Щерби, які поїхали туди ще у серпні
минулого року і створили
значну кількість ІТ-платформ
для комунікації між громадянами та державними органами, ми вважаємо, що Одеса
є саме тим місцем, куди ми
можемо починати надсилати
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цілі «десанти» закордонних
експертів. Це саме те, чим є
програма «Реформатори без
кордонів», – сказала вона. За
словами Анастасії Рибицької,
після Одеси планується поширення такого досвіду на інші
області. Вона розповіла і про
фінансову сторону програми. Відповідаючи на запитання, скільки коштує відправити
стипендіата в Україну, представниця організації «Разом»
сказала, що йдеться про кілька
тисяч доларів, які вдається
збирати разом з партнерами. Серед яких, наприклад,
організація із Сан-Франциско
«Нова Юкрейн», яка допомагає
Гьюго з його витратами.
«Ми закликаємо усі українські
організації закордонні
приєднатися до програми
«Реформатори без кордонів» і
зробити цю програму глобальною, – сказала Анастасія Рибицька. – Наша велика ціль –
це постійно надсилати великий
«десант» в Україну для того, щоб
підсилювати реформи». Такий
шлях, на її переконання, значно
ефективніший, ніж просто надсилати гроші в Україну, оскільки
це праця на майбутнє.
«Ми вважаємо, що саме закордонний досвід стипендіатів
і експертів, нерозуміння
української забюрократизованої
системи – саме це допомагає їм
стикатися з тими проблемами,
які існують в Україні, і будувати
міст довіри між громадянським суспільством і локальними
державними органами», – наголосила Анастасія Рибицька.
У своїй команді вони хотіли би
бачити закордонних експертів
у галузях ІТ, туризм, інвестиції.
Але насамперед – лідерів,
ініціативних людей, сказала
вона.
Сайт радіо «Свобода»,
26 квітня 2016 року
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