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За вас правда, за вас слава і воля святая!

ЧИТАЙТЕ в цьому числі:

Як перемогти 
загарбників

П р о  у н і к а л ь н і  д о к у м е н т и  з  в и с та в к и  в 
Дніпропетровську;

 Про наближення 10-річчя  газети  «Промінь Просвіти». 
Рік 2012-й;

 Про те, хто і чий газ та кому постачає;
 Про доступ до інформації та захист персональних 

даних;
Про те, що в столиці України хочуть відтермінувати 

створення ОСББ. 

Депутати відмовилися ввести до 
Кримінального кодексу поняття 

«злодій у законі»
За ухвалення законопроекту №1188 за основу проголосували 

178 депутатів при мінімально необхідних 226, а за повернення до 
його розгляду – 183 депутати. 

Згідно з документом,«злодій у законі» – це особа, що є 
організатором і керівником злочинного співтовариства, що 
базується на достатньому авторитеті в кримінальному та тюрем-
ному середовищі, є активним прихильником кримінального спо-
собу життя і моралі, зв’язана зобов’язаннями злочинного кодексу 
поводження та традиціями кримінального світу.

Також пропонувалося ввести в законодавство поняття «злочин-
не співтовариство» – це стійке ієрархічне злочинне угруповання, 
організатором і керівником якого є «злодій у законі».

Законопроект передбачав введення кримінальної 
відповідальності за створення злочинного співтовариства з метою 
здійснення будь-яких злочинів під керівництвом «злодіїв у законі». 
Це правопорушення передбачало позбавлення волі на строк від 10 
до 15 років або до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

             Радіо «Свобода», 17 травня 2016 року

Загроза життю людей Загроза життю людей 
на вулиці ПУШКІНАна вулиці ПУШКІНА

Криворізька команда так званого самоврядування під 
керівництвом Юрія ВІЛКУЛА  полюбляє себе піарити в місцевих 
ЗМІ (і не тільки) як таких, що турбуються про інтереси  місцевих 
жителів. Але фактично неможливо собі уявити, щоб у цих ЗМІ вис-
ловлювалася  протилежна точку зору, де б ці начальники виступали 
не міфологічно, а реально, щоб люди бачити ті реалії життя, які 
залишаються після їхнього «врядування».

На цьому знімку видно, як прямо поряд з калюжею над дру-
гим поверхом прибудови до будинку №1 на вулиці ПУШКІНА 
розміщений електрокабель (хто господар і хто його туди втелю-

щив?), який бомбардується шматками бетону з висоти балконів 
дев’ятиповерхівки, що поступово розсипаються, оскільки ніхто 
їх не ремонтував.. Зрозуміло, що місцевій владі (як міській, так 
і районній), починаючи від  ЖЕКу, просто начхати на такий стан 
справ. Чи, може, вони не розуміють, що з кожним дощем під 
таким бомбардуванням  все зростає й зростає загроза життю 
криворіжців, які в цьому будинку проживають, заходять до аптеки 
чи просто проходять повз цю прибудову? – Бо коли кабель буде 
врешті  зіпсовано, загроза життю перетвориться на реальні смерті 
людей після дощу.   

                               Іван БІЛОХРЕСТ.
Фото автора.

Українська співачка Джа-
мала перемогла на пісенному 
конкурсі  Євробачення у 
Стокгольмі. За сумою глядаць-
кого голосування та оцінок журі 
(534 бали) Джамала перемогла. 
Журі Сан-Маріно, Грузії, Боснії 
та Герцоговини, Данії, Мол-
дови, Латвії, Ізраїля, Сербії, 
Македонії, Польщи, Словенії 
поставило найвищі бали 
Джамалі. Друге місце у Демі Їм 
з Австралії. Третє місце займає 
Сергій Лазарєв з Росії.Після 
того, як були оголошені оцінки 
професійного журі на першій 
позиції, з серйозним відривом, 
знаходилася Австралія. Слідом 
йшли Україна, Франція, Мальта, 
Росія. 

Саме від глядацьких голосів 
залежало, хто ж все таки 
отримає перемогу. І якщо 
журі від України та Росії 
проігнорували виступи Джа-
мали та Лазарєва, поставивши 
їм нуль, то українці та росіяни 

віддали достатньо високі бали 
одне одному. Так, російські 
глядачі поставили Джамалі 10 
балів, а от українці нагородили 
Лазарєва 12 балами. Відразу 
після виступу співачку привітав 
Президент України Петро Поро-
шенко. «Неймовірний виступ та 
перемога! Вся Україна сердеч-
но дякує тобі, Джамало!», - на-
писав він у своєму Facebook.

Нагадаємо, Джамала ви-
ступила з піснею під назвою 
«1944»,  присвяченій трагедії 
кримськотатарського наро-
ду – депортації, здійсненої 
сталінським режимом у 1944 
році.

    ZAXID.NET, 
15 травня 2016 року.  

ДЖАМАЛА перемогла на «Євробаченні»

 У Кривому Розі, на місці 
колишнього пам’ятника 
Леніну, де тривають роз-
копки церкви, виявили 
артефакти. Про це радіо 
«Свобода» повідомив 
заступник директора 
Криворізького історико – 
краєзнавчого музею, ар-
хеолог Олександр МЕЛЬ-
НИК. За його словами, на 
місці розкопок дослідники 
знайшли, зокрема, мо-
нети Російської імперії, 
одна з яких  - 1878 року, а 
також - фрагменти речей 
церковного вжитку, зокре-
ма, - розбиту лампадку з 
червоного скла та ручку 
від бронзової купелі.

Як зазначив Олександр 
МЕЛЬНИК, найважливіших 
знахідок археологи очікують під 
час розкопок всередині церкви, 
припускають, що там можуть 
бути церковні старожитності. 
Хоча відомо, каже археолог, що 
головну святиню храму – ікону 
Святого Миколая ЧУДОТВОР-
ЦЯ в коштовному окладі – ра-
дянська влада ще у 20-і роки 
минулого століття під приводом 
боротьби з голодом з церкви 
вилучила й, імовірно, пере-
плавила. «Розкопки тривають 
усього тиждень, ми працюємо 
«знадвору» храму. Головних 
знахідок чекаємо під час робо-
ти всередині храму, там буде 
більше шансів на якісь цікаві 
знахідки. Фотографій самого 
храму, перспективної, на якій 
би можна було його розгледіти, 
не збереглось, є тільки фото, 
де церква на дальньому плані. 
Ініціатив щодо відродження 
церкви не було, вже затвер-
джений план реконструкції цієї 
площі, вже завезені матеріали 
для ремонтних робіт і наші 

дослідження, як нам кажуть, 
гальмують процес, адже до 1 
серпня реконструкція цієї площі 
має бути здійснена», – сказав 
радіо «Свобода» Олександр 
МЕЛЬНИК.

Як поінформував фахівець, 
мури старої церкви досить 
товсті – понад півтора метри, 
зроблені з вапняку місцевого 
видобутку. Як зазначив Олек-
сандр МЕЛЬНИК, планується 
«візуалізація» контурів хра-
му на площі – його викладуть 
червоним гранітом, а розкриту 
частину церкви, де наразі три-
вають розкопки, збираються 
музеїфікувати. Планується, 
що згодом на місці колишньо-
го пам’ятника ЛЕНІНА – а це 
вівтарна частина старого храму 
– встановлять скульптуру Свя-
того Миколи ЧУДОТВОРЦЯ.

Минулого тижня стало відомо, 
що в Кривому Розі, на місці 
знесеного пам’ятника ЛЕНІНУ, 
місцеві музейники виявили за-
лишки старої церкви. Коли на 
місці пам’ятника розпочали ро-
боти з реконструкції, комуналь-
ники зняли асфальт і верхній 

шар землі, фахівці -музейники 
помітили залишки церкви й взя-
лись за розкопки. За словами 
музейників, на цьому місці був 
колись перший кам’яний храм 
Кривого Рогу, збудований у ХІХ 
столітті на честь Святого Мико-
ли ЧУДОТВОРЦЯ. З настанням 
радянської влади церква була 
демонтована, від неї лишився 
тільки фундамент.

У 2014 році в Кривому Розі 
було повалено пам’ятник 
ЛЕНІНУ в  Центрально – 
Міському районі міста.  Міліція 
тоді порушила кримінальне 
провадження за статтею «умис-
не пошкодження чужого май-
на», санкція якої передбачає 
позбавлення волі строком до 
3-х  років. Про встановлення 
винних не повідомлялось.

 Радіо «Свобода», 
25 квітня 2016 року

На світлині: так виглядає 
місце розкопок 17 травня 
2016 року, Олександр МЕЛЬ-
НИК під час роботи.
Фото Сергія ЗІНЧЕНКА для 
газети «Промінь Просвіти».

У Кривому Розі на місці пам’ятника ЛЕНІНУ,  
де тривають розкопки старої церкви, 

виявили артефакти – археологи
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Громадянська трибуна

На дискусії На дискусії 
про доступ до про доступ до 

публічної інформаціїпублічної інформації

Продовжуючи  інформувати наших читачів про перебіг подій на 
Міжнародному фестивалі  «Про права людини в Україні», у цьому 
числі звертаємо увагу на  дискусію «Доступ до публічної інформації 
і захист персональних даних», яку проводив 27 березня цього року 
в Будинку кіно  відомий на увесь світ український журналіст і веду-
чий багатьох програм Андрій КУЛИКОВ. Із самого початку він за-
значив, що «в Україні за законом гарантований доступ до публічної 
інформації, але також є і законодавство про захист персональних 
даних громадян. І часом журналісти й громадські активісти сти-
каються з відмовою в наданні суспільно значущої інформації  з 
огляду саме на закон про захист персональних даних. Більше 
того, виникає ще одна суперечність, коли такі ж самі персональні 
дані можуть отримати ті, що зацікавлені в тому, аби журналісти й 
громадські активісти не мали доступу до персональних даних». 
Учасниками цієї дискусії стали (на світлині зліва направо) юрист 
ІРРП (Інститут розвитку регіональної преси) Олександр БУРМАГІН, 
спеціаліст з відкритих даних та цифрової безпеки Вадим ГУДИ-
МА. народний депутат України Світлана ЗАЛІЩУК і представниця 
Уповноваженої  у Верховній Раді з прав людини Ірина КУШНІР. 
Крім модератора зустрічі, у ній взяли  також активну участь своїми 
запитаннями й короткими коментарями журналісти й громадські 
активісти, які з’їхалися сюди з різних кінців України.

Коротко розповідаючи про її перебіг, варто звернути увагу на 
кілька моментів, які є справлді важливими.

Зокрема, Світлана ЗАЛІЩУК вважає, що «Україна за останні 
кілька років переживає процес осмислення взаємовідносин між 
суспільством і владою, і саме – в площині розуміння, що таке  
публічна інформація», що тут  «в основі основ лежить наше з вами 
право знати, яким чином ми, платники податків, фінансуємо нашу 
владу» і як вона захищає наші інтереси, а не суто свої, а також – 
які були зустрічі висопосадовців із бізнесменами. Підкреслила, 
що наша боротьба «за розбиття  монополії влади на інформацію 
почалася не так уже й давно, а якщо бути точним, то реально в 
масштабному процесі  у 2009-му році, коли ми почали лобіювати 
закон «Про доступ до публічної інформації», що саме тоді  ми при-
йшли на новий виток розуміння того, що не  владцям належить 
інформація, а нам належить інформація».

Олександр БУРМАГІН підкреслив, що «свобода слова  і доступ 
до публічної інформації  (це стаття 34-та Конституції України) 
може бути обмеженою, а з іншого боку право на недоторканність 
приватного життя  так само може бути обмеженим (стаття 32-
га Конституції України), і  кожного разу треба встановлювати 
баланс».  Він зазначив, що особливо після внесених змін в зако-
нодавство протягом минулого року «ми більше наблизилися до 
скандинавської моделі». – «Це тому, що у нас на сьогодні з’явився 
один портал  відкритих даних, який має запрацювати на повну 
потужність цього року (а там величезний масив інформації щодо 
діяльності суб’єктів влади, урядових структур, місцевого самовря-
дування) -  це інформація,  яку вони самі зобов’язані  виставляти. 
І ще один величезний портал  - це величезний казначейський 
рахунок і рух коштів по цьому рахунку. І ще – з використання 
публічних коштів: тобто, коштів місцевих бюджетів, державного 
бюджету. Так само там має бути фінансова звітність комунальних 
підприємств». Він сказав: «Коли ж персональні дані відходять 
на другий план і на перший план виходить доступ до публічної 
інформації? – Коли мова йде про використання  комунального 
і державного майна, коли мова йде про майно громад. І другий 
момент – це коли мова йде про використання бюджетних коштів.  
Третє питання – це декларації і четверте – це всі питання, пов’язані 
з виконанням посадових обов'язків на державній службі або в 
місцевому самоврядуванні».

Ірина КУШНІР наголосила на тому, що «все меншає опір держави 
службовців і органів місцевого самоврядування щодо відкритості 
інформації, але ще не можна сказати, що  ми вже перейшли до 
якогось усвідомленого розуміння  суті цього права державними 
службовцями».

Вадим ГУДИМА торкнувся того, що «загалом в цих дискусіях 
щодо відкриття персональних даних і питання їх захисту не 
вистачає одного важливого моменту: розуміти, який обсяг 
інформації відкривається, навіщо він відкривається, що з цим 
обсягом збираємося робити і хто контролює всі ці інформаційні 
потоки, які ідуть як з боку держави до громадян, так і з боку грома-
дян до держави… Слід розуміти, що ця інформація стосується не 
лише окремих чиновників, а й стосується всіх нас. І відповідно за 
точність цієї інформації і за її ціннісність, за те, хто її і яким чином 
буде використовувати навіть не було з цього приводу серйозної 
дискусії, хто за це буде нести відповідальність».

                                                   Сергій ЗІНЧЕНКО  
Фото автора.

Майже сотня аркушів. На 
них – слідчі справи, протоколи, 
фото. А ще – реальні долі людей, 
яких занапастили сталінські 
репресії. В Дніпропетровській 
облдержадміністрації презен-
тували виставку унікальних 
архівних документів. Експозицію 
присвятили роковинам «Ве-
ликого терору». Йдеться про 
події 1937-1938 років, коли до-
сягли піку політичні репресії на 
території СРСР.

«Щороку ми вшановуємо 
пам'ять мільйонів репресова-
них. Сьогодні в ОДА відкрили 
виставку. В експозиції – доку-
менти, які розповідають про 
долі конкретних людей. Вони 

відображають всю гіркоту і 
трагічність тих подій. Це страш-
но і це потрібно пам'ятати», - 
зазначив заступник голови ОДА 
Володимир ЮРЧЕНКО. «В об-
ласному архіві зберігається по-
над 10 тисяч слідчих справ. На 
виставці представлені їх копії. 
Це документи, які розповідають 
історії людей з різних верств 
населення: селян, робітників, 
представників інтелігенції. 
А вони є мешканцями зі всієї 
області: Дніпропетровська, 
Дніпродзержинська, Нікополя, 
Кривого Рогу, Апостолівського 
та Широківського районів», 
-  розповіла в.о.  дирек-
тора державного арх іву 

Дніпропетровської області Оль-
га ШУМЕЙКО.

На виставці представлені 
слідчі справи, протоколи, 
фото. За кожним докумен-
том – доля конкретної люди-
ни. В експозиції - матеріали 
звинувачувальної справи проти 
актора театру імені ШЕВЧЕН-
КА Андрія АВРАМАЕНКА-ІРІЯ і 
дніпропетровської журналістки 
Марії СТАСЮК…. Є докумен-
ти і про діяльність товари-
ства «Просвіта». Переглянути 
експозицію можна до 19 травня 
в холі Дніпропетровської ОДА. 

 Сайт Дніпропетровської 
облдержадміністрації, 

13 травня 2016 року.

УНІКАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ТА ФОТОГРАФІЇ: УНІКАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ТА ФОТОГРАФІЇ: 
у Дніпропетровській ОДА відкрилася виставка у Дніпропетровській ОДА відкрилася виставка 

до роковин «Великого терору»до роковин «Великого терору»

Давайте згадаємо, шановні 
читачі, ті недалекі події, що 
мали місце після анексії Криму, 
коли патріоти-активісти створи-
ли енергетичну та продовольчу 
блокаду Криму. Всі ми бачи-
ли, що вони зробили це на тлі 
повної бездіяльності офіційної 
влади України, яка згодом част-
ково продублювала їхні кроки. 
Але разом з тим, зауважте собі, 
що жодного слова не було ска-
зано про газ до Криму. Це була 
така собі закрита чи заборонена 
тема, своєрідне «табу». Двічі у 
лютому цього року я звертався 
до телеканалу 112 з проханням 
розкрити секрет цього «табу», 
але марно, мовчанка триває! 
Секрет розкрили наступні події, 
коли один із ватажків так званої 
«влади Криму» АКСЬОНОВ і 
його команда перекрили вен-
тиль подачі газу до Геничеська у 
відповідь на продовольчу блока-
ду Криму. Тільки тоді мені стала 
відома складна технологія, що 
пов’язана з постачанням газу до 
Криму. Так технологічно вийшло 
ще за радянських часів, коли 
Крим був нашим, і стояла про-
блема забезпечення його при-
родним газом газового родови-
ща поблизу населеного пункту 
Стрілкове, що на Арабатській 
Стрілці Херсонської області, 
та подальшого будівництва 
відповідного газосховища. До 
речі, це родовище було за-
хоплене Росією у перші дні 
Кримської кампанії з викори-
станням військово-повітряного 
десанту, а потім звільнене. Чому 
захоплене, зрозуміло: щоб, не 
дай Бог, не дати змогу Україні 
перекрити газ до Криму. Чому 
звільнене, зрозуміло також, 
бо перекривши газ до Криму, 
Україна перекрила б його по-
дачу на свою територію, бо за 
здійсненим проектом передба-
чена подача газу до Херсонської 
області реверсом із газосхови-
ща Криму. Отака вийшла, може, 
й технологічно доцільна у свій 
час, а, по суті, підступна, хитра 
та цинічна комбінація з розра-
хунком на те, як з часом ошука-
ти Україну.

 І така ж сама, аналогічна, 
комбінація була закладена і 
на системі енергопостачання 
«Каховка-Титан». І тоді виникає 
цілком логічне запитання, а чи 
не була це чітко і давно спла-
нована Росією акція з повер-
нення у майбутньому Криму 
до Росії? Адже добре відомо, 
що кожне будівництво (навіть у 
найглухішому місці колишнього 
Радянського Союзу) не могло 
відбуватися без затвердження 
колишнім Госпланом СРСР. Що 
ж тепер виходить? А виходить 
так, що, з одного боку, Україна 
зараз поставляє газ власно-
го видобутку на анексовану 
територію, тобто - практично 
на територію Росії; до речі, - 
невідомо за якою ціною, а з 
іншого боку, це робить Росія, 

поставляючи нам наш же газ. 
Просто театр абсурду, бо  
іншими словами й не скажеш. 
Але знову ж таки, з іншого боку, 
говорячи з позиції сили, а не 
слабкості  (а тільки так, на мою 
думку, треба зараз говорити з 
Росією), це дає змогу Україні 
звільнити територію Криму, без 
жодного пострілу, перекрив-
ши газ до Криму. Вони загар-
бали нашу землю, оголосили 
її своєю, то ж хай і піклуються 
про неї, поставляючи воду, 
електроенергію і газ. Сумнівно 
сподіватись, що вони це змо-
жуть зробити швидко. Вва-
жаю, тут не має бути подвійних 
стандартів і лицемірства. 

О Боже, я зараз інстинктивно 
в і д ч у в а ю ,  я к и й  з а р а з 
здійсниться галас лже-патріотів 
«Як ти посмів таке сказати, це ж 
наша територія, там наші люди, 
це не гуманно!». А хіба гуманно 
було з боку Росії перекрива-
ти нам постачання свого газу? 
Та ще й перед зимою! Але да-
вайте спробуємо заспокоїтися 
і почнемо міркувати логічно. 
По-перше, наша територія - це 
та, де борються наші люди, і ми 
не можемо перекрити газ на 
частково окуповану територію 
Сходу України. Але ми може-
мо (і повинні) це зробити на 
територію, яку ворог у нас за-
брав і яку ми хочемо таким чи-
ном повернути. Так, я згоден, 
що це пов’язане з величезни-
ми ризиками, що неадекват-
ний ПУТІН розв’яже відкриту 
військову агресію, яка може 
стати початком третьої світової 
війни. Але, з іншого боку, як з 
ним можна говорити, хіба тільки 
постійно прогинаючись? Ні, так 
не можна. Ми вже практично 
прогнулися до самої землі й за 
Мінськими умовами, які зайшли 
у глухий кут, де в угоду загарб-
нику нам пропонують доповни-
ти нашу Конституцію «особли-
вим статусом» і практично вже 
вимагають провести вибори 
на захопленій території Схо-
ду України. Тож вважаю, треба 
хоч щось робити, тим більше 
це треба зробити на високому 
професійно-дипломатичному 
рівні. 

Ви ж тільки  подивіться, 
як ми виглядаємо у світі!  Де 
наші високі дипломатичні зая-
ви і кроки? Україна постійно 
просить введення санкцій від 
США та Європи, а сама їх не 
провадить. У нас урядова, 
економічна і політична криза. 
Європа вже буквально стогне 
від нашої бездіяльності і ско-
ро їй, напевно, набридне така 
Україна, політика і економіка 
якої деградують від тотальної 
олігархічної корупції. Зараз весь 
світ включається у боротьбу за 
волю нашої великої патріотки – 
Надії САВЧЕНКО, а це, у свою 
чергу, потребує великих адек-
ватних зусиль з боку держави, 
а не тільки співчуття. Згадай-

те, шановні люди, за що Росія 
судить нашу Надію? Хіба не 
за те, що саме Росія як підлий 
підступний загарбник прийшла 
зі зброєю на нашу територію, 
розбила наші міста і села, по-
грабувала і знищила нашу 
економіку, а ми, у свою чергу, 
не зустріли загарбників як своїх 
визволителів, із хлібом і сіллю? 
Бачите, якою цинічною є логіка 
окупанта, яким завжди була 
Росія? Але по нашій нормальній 
людській логіці,  наша Надія 
мала повне моральне право у 
сотні, тисячі разів створити їм 
більший супротив, бо вона була 
на своїй землі і захищала свою 
землю. Ще більш безглуздим і 
безпідставним є звинувачення 
її у незаконному перетині кор-
дону Росії, знову за класичними 
прикладами ідіотичної логіки 
Кремля. Дивіться, вони самі 
ув’язнили Надію, силоміць ви-
везли її у Росію і звинувачують 
не себе, а нашу Надію. У нас що, 
був на той час візовий режим з 
Росією, чи був скасований Ве-
ликий договір про дружбу? Бо 
цей же «договір», на жаль, не 
скасований і досі. Виходячи з 
цього, я пропоную: 

- На рівні вищого керівництва 
д е р ж а в и  і  з о в н і ш н ь о г о -
політичного відомства Україна 
проголошує світові про санкцію 
по відношенню до Росії шля-
хом перекриванням газу до 
Криму, із виконаннями чітких 
і послідовних кроків. А вони 
такі:

 1. Україна забезпечує потуж-
ну військову оборону газовим 
родовищам у Стрілковому, що 
на Арабатській стрілці, адже це 
наша територія і її відстоювання 
- наше суверенне право і 
обов’язок. А якщо цього не зро-
бити, то ПУТІН, дізнавшись про 
наміри України, знову захопить 
це родовище під черговим на-
думаним приводом. Але вели-
чезне, визначне значення тут 
має те, що він у разі повторного 
десанту піде війною практично 
не проти цивільного промис-
лового об’єкту, а піде прямою 
війною проти Збройних сил 
України. І тоді завдяки активним 
дипломатичним зусиллям весь 
цивілізований світ побачить, хто 
є агрессором, і тоді вже ніякі 
пропогандистькі трюки не вря-
тують Путіна. Це той випадок, 
коли намір може бути більш 
ефективним, ніж сама дія. 

2.  Україна розробляє і 
реалізує проект альтеративно-
го постачання природного газу 
до Херсонської області, а потім 
припиняє його постачання до 
Криму. 

    Валерій ДЕРКАЧ 
(ветеран праці), 

  м. Кривий Ріг 
22.03.2016 року

P. S. Рукописний оригінал 
статті направлений Президенту 
України Петру ПОРОШЕНКУ.

Як Росія до України її власний 
газ поставляє
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ГНОЙОВИЩЕГНОЙОВИЩЕ
Повість у документах (скорочено) 

Вадим ЯЦИКВадим ЯЦИК
                                                            

(Продовження. Початок у 
числі 23-му за 2015-й рік)

   
Я ЗРІВНЯВСЯ з хатою 

Устименків і побачив в глибині 
подвір’я Льоньку. Він стояв, 
виглядаючи з-за рогу, за-
дерши голову, роззявивши 
рота, крізь окуляри дивився 
на мене. Якби то я знав, що 
він не бачить анічогісінько, 
може, і пройшов мимо, але 
я зупинився і покликав його, 
для вірності махнувши рукою. 
Льонька підійшов, а разом з 
ним підбігла крихітна кудлата 
собака з остервенінням ки-
даючись мені під ноги. – Не 
бійся, вона не кусається, - 
сказав він і простягнув суху, 
давно не миту долоню з бруд-
ними нігтями…

 В оцій хаті я був востаннє 
чверть століття тому… Можу 
заприсягтися, що з тої пори 
тут ніхто жодного разу не 
махнув віником чи половою 
ганчіркою. Високий поріг 
в велику кімнату од вулиці, 
брудні, в патьоках вікна на-
глухо завішані брудними ку-
цими фіранками, товстий 
шар пилу на всьому… І запах 
пилу усюди, ніби це була не 
кімната для житла, а глухий 
кут величезної піраміди фа-
раона, куди зайшла людина 
через багато-багато віків… 
Під стіною продавлене ліжко, 
поруч з ним старий квадрат-
ний стіл… На ньому чотири 
(чотири!) черствих хлібини, 
дві тарілки: одна з жовтим 
тонким салом, друга – з чор-
ною, недільної давності реди-
скою. Сорочка на Льонці не 
бачила мила з того моменту, 
як він її надів вперше, а надів 
він її років з двадцять тому. 
А може, й більше… Сандалії 
на босу ногу, не знати якого 
кольору штани… Льонька сів 
навпроти, поставивши стілець 
перед кіотом, в якому стояли 
дві старовинні ікони, і виходи-
ло, що сів він спиною до кіоту, 
закинувши нога на ногу, по-
клав суху свою, брудну доло-
ню на гостре коліно. Я не роз-
питував про житейські деталі, 
навіщо розпитувати, я їх бачив 
неозброєним оком…».   

– Пенсія чотирнадцять ти-
сяч, друже… Живу сам. А 
хіба можна зараз прожити 
на чотирнадцять тисяч? То-
то… Держу кроликів, годую… 
Довольний життям. До Крав-
чука вопросов не імею. За-
раз не п’ю, не палю, бережу 
здоров’я, хи-хи!.. Одне тільки 
хреновсько – зубів нема. 
Майже жодного не зосталося. 
Він роззявив рота і бринькнув 
себе пальцем по яснах. – 
Хочеш, можу познайомити з 
стоматологом? Збацає такі 
щелепи – цвяхи будеш кусати. 
– А купюри? Де їх взяти? Не-е, 
я вже краще так… Я так звик, 
все рубаю, тільки шелестить, 
хи-хи!..Брати навіщають? - 
Да. Тільки що-то давно вже 
не було… Може, днями… А 
чого це ти заявився тут? На 
рідне кишло потягнуло? - Та 
надумав книженцію одну на-
писати… Буксую, ось, мало 
що знаю про ті часи. Про 
репресії… Ходжу ось по ха-
тах, розпитую людей. Може, 
хто що-небудь і пригадає… 
Ось ти, приміром, що можеш 
пригадати? – А що я можу 
пригадати?.. Нічого, ровним 
щотом. Хіба що діда… - Так-
так!.. – я висмикнув аркуш, 
націлився туди самопискою. 
– Давай… - А що давай? Хіба 
що зі слів баби?.. Дід наш 
Никифір Юхимович Устимен-
ко, прийшов сюди з Полтав-
щини… Народив трьох синів, 

і перед війною помер від рака 
горла. – Виходить, і тоді була 
зараза? – Виходить, була… - 
А далі що? – А що далі? Баба 
моя Наталка вийшла заміж за 
дідового рідного брата Якова, 
та так з ним і прожила жит-
тя до самої своєї кончини. 
Дітей вже більше не було… 
- А оті троє? – Старшим був 
мій батько Анатолій, десято-
го року народження. В сорок 
третьому десь пропав без 
вісті. За ним йшов Льонь-
ка, дванадцятого… і Микола 
– чотирнадцятого. Повез-
ло одному Льонці… Рабфак 
закінчив, гірничим інженером 
став. Все своє життя працю-
вав на «Югоці»… А Микола, 

той в художники подався… 
Все казав: « - Я не малюю. 
Я – пишу!». Афіші писав все 
життя в кінотеатрі в городі. В 
дев’яностому році помер. - А 
Копичку ти знав? – Ха, звісно, 
знав. Я он під нашою хатою з 
ним в доміно днями ганяв. До 
опупенія, руки дерев’яніли! – 
Розкажи все, що знаєш. Тільки 
не поспішай. На, запали сига-
рету. – Я ж тобі казав, не палю. 
Тільки ж треба кроликів году-
вати… Може, іншим разом?.. 
– Давай-давай. Зосередься, 
напруж пам'ять!..

 Льонька тре вуха, смикає 
себе за носа, довго дивить-
ся на брудні пальці, ворушить 
ними ніби пересвідчується, що 
це – його ноги, власні… - Бач, 
скоро капут моїм сандаліям. 
Каші просять… Значить, Ко-
пичко… А що – Копичко? Кожа 
та кості. Купив він хату у баби 
Таранки, по вуличному, Яро-
шичихи… Не хата, а самаше-
чий дім: двір –як тік, посеред 
двору шовковиця, а під шов-
ковицею колодязь… - Це й я 
пам’ятаю, це не новина. Ти 
давай щось інше згадуй.  – Ну, 
хата… Крита соломою, крок-
ви, як ребра, виглядають… 
Копичко… Давай краще, я тобі 
про бабу Басиху розкажу. Са-
могоном, стерва, торгувала… 
Тим і жила. – Іншим разом. 
Зараз давай про Копичку. – 
А що про Копичку? Холодно 
йому було весь час… Все в 
фуфайці ходив. А літо ж було 
надворі. – А балакав про що? 
– Не помню… В доміно ми з 
ним… Помню, що бідний був. 
Пенсії не получав, а може, й 
получав – то копійки. Голов-
ним бухгалтером він був у 
сільпо, но це, мабуть, раніше, 
а перед тим, як роботу поки-
нув, рахівником якимось. Ти 
ж знаєш нашу систему… Як 
тільки з тебе висмоктали всі 
соки, так – геть, на смітник. 
Не потрібний. І замість тебе 
п’ятеро інших вже черги до-
жидають… Мовчазним він був, 
і наче прислухався до чогось… 
Чи голоси йому ввижалися, 
чи, може, чекав чогось… Я ж 
кажу – цілими днями ми з ним 
в доміно грали, але то така 
гра була: жопка до жопки. 
Без ентузіазму, без вогнику… 
Я бахкаю тими картами, аж 
пальці терпнуть, а він ставить 
обережно, ніби боїться, що 
розіб’ються вони… Проте що 
було, то було – грали. Факт… 
- А Тетяна? – А що Тетяна? 
Сина народила, Колю. Якось 
жити треба? Чорна була… 
Губи стулені, наче заклепані, 

слова за день не скаже. А як 
помер Копичко, опще хана! 
Хоч у петлю головою… Про-
те, нічого! Досвід вже був. 
Відбила рябого Івана у Урса-
ленчихи, та й прожила з ним 
вік, майже сорок років. Той, 
як ти знаєш, шофером був. 
Замашний дядько, рукастий, 
не те, що Копичко. За ним Те-
тяна взнала, як Родіну любить. 
Молодець… Хоч тут поталани-
ло бабі. Слухай, може, я піду, 
кроликам треба давати… У 
Копичка брат ще живий, Во-
лодька. І сестра Наташка, без 
однієї ноги… Десь на Ново-
Павлівці… Зайди, єслі нада, 
га? – Не треба. Скажи кра-
ще, хто ото на ваших іконах 

зображений? Льонька обер-
нувся, глянув мимохідь. – А 
чорт його зна. Не знаю. – А 
навіщо тримаєш? Може. їм 
ціни нема. Віддав би комусь, 
чи продав… В церкву нашу, 
приміром… - Нехай стоять. 
Вони їсти не просять. Давно 
стоять, звик… 

К о л и  я  в и х о д и в  з 
Устименківського двору, з 
ворітьми зрівнявся дід Іван 
Придачий. Він важко ступав, 
цуприкуючи велику сумку з 
крупою, хлібом, іншим кра-
мом, який вдалось роздо-
бути, оббігавши лавки руд-
ника і села. Зверху лежала 
зіжмакана газета з червоними 
літерами заголовку… Свят-
кова! Дійшли до двору, до 
зеленої дідової хвірточки. 

- Зайдеш?.. Ми сиділи в 
тій же альтанці, як і рік тому, 
і я надписав дідові Івану свою 
першу, щойно випущену з дру-
ку, книгу. Він уважно подивив-
ся на мене: - Спасибі тобі… 
Буду читати зимою. – Посо-
вався на лаві. – Оце б по сто 
грамів, та, жаль. нема… - Та 
я ж не п’ю. Хіба ви не знали? 
– Да?.. – дід Іван був розчаро-
ваний. – Пам’ятаєте, минуло-
го разу ви сказали, що дещо 
знаєте про Івана Зінов’євича 
Чирву? Знаєте, але не ска-
жете… Може, зараз?.. Дід 
Іван знову уважно подивив-
ся на мене, помовчав… - Ні, 
сину… Те, що я знаю, требує 
перевірки. Ось скільки живу 
на світі, все пересвідчуюся – 
всі ми винуваті перед ГО-
СПОДОМ. ВСІ, ЯК ОДИН… 
Я, наче б, людей не стріляв, не 
вішав, підметні цидулки на них 
не писав, а все одно відчуваю 
брудним себе, заквацяним по 
ніздрі. Життя було брудним, 
чорним… Скоро ось, може, 
доведеться зустріти Івана 
Чирву на небесах, спитає: « 
- Яке ж ти мав право, сучий 
сину, судити мене, коли сам 
недалеко відкотився?.. І хто 
дав тобі оте право – судити?.. 
– То я також не суддя, батьку… 
Я тільки хочу одного – встано-
вити істину. Щоб більш ніколи 
не повторилося подібне… - 
Ех-хе-хе!.. Подібне!.. Ти ось 
книги пишеш, язик у тебе… А 
де вона – істина? Хто її бачив, 
мацав руками?.. Людина по 
одиночці, начебто, жалібна, 
слаба… Допомоги достойна. 
І всякого іншого хорошого 
слова. А коли людей тічка, 
череда, натовп – то зло, то 
горе. Безлика й сліпа вона, та 
череда, страшна й малопо-
нятна. Куди женуть її черед-

ники, туди вона й побіжить, не 
розбираючи дороги. Де тоді 
істина?.. Знову промайнуть 
роки, і такий, як ти, знову піде 
по хатах шукати істину… Та – 
чи знайде?.. – Що ж робити? 
Простити? Чекати знову обуха 
межи очі? Адже і ваші онуки, 
правнуки сподіваюся, запи-
тають колись: «Що ж то було? 
Всесвітнє затемнення сон-
ця чи вселенський сказ?..». 
І що то за народ такий, який 
дозволяє сотні негідників і 
бандитів сісти собі на шию 
й возити їх, брьохаючись по 
коліна у власній крові? Не-
вже треба нам лоба з лопа-
ту завширшки, щоб збагнути 
це? – Да… Сто грамів зараз 

нам не помішали б. Бо, бачу, 
починається таке, в чому без 
ста грамів не розберешся…

 Тітка Тетяна стривожени-
ми очима зустріла мене біля 
воріт, і, я бачив, не хотіла пу-
скати в двір. Що поробиш, 
село – це село… Не можна 
довго ходити від хати до хати, 
щоб ніхто про це не взнав. Ми 
сіли на ганку на простелене 
тіткою рядно і я, не звикнувши 
до тонкої дипломатії, рубанув: 
- Ходжу ось, розпитую… При-
йшов до вас. – Чула… - вона 
плямкнула губами. - Казали 
люди… Коли дивитися шир-
ше, тітка Тетяна доводилася 
мені родичкою, бо Солом’яні 
якось вже родичалися між 
собою, але розмова в нас не 
клеїлася. Вона розпитувала 
мене про роботу, чи можна за-
раз, приміром, дістати лантух 
борошна? А цукру?.. Чи пшо-
на, бо в неї он кури, а годувати 
нічим… Лушпиння якесь дає, 
та хіба то корм? Сміх…

Я заходив з усіх боків, пет-
ляв, кашляв, ставив свої за-
питання то так, то інакше – 
тітку було ні обійти, ні об’їхати. 
Єдине, що вона сказала: ім’я 
та по батькові колишньо-
го свого чоловіка, та це не 
було для мене таємницею. 
– Ще я взнав, що Парфентій 
Солом’яний, по вуличному 
Заєць, жив навпроти Грицька 
Товпиги по вулиці Набережній 
і міг запросто бачити, як бра-
ли самого Грицька, чи Філіпа 
Земляного… Проте і це не було 
відкриттям. Про Парфентія 
Зайця я знав чимало, навіть, 
читав одну дуже цікаву «бома-
гу», написану його малогра-
мотним почерком. І зараз він 
мало цікавив мене. Я пихкав 
цигаркою і роздумував: сказа-
ти чи ні тітці Тетяні про харак-
теристики, написані рукою її 
чоловіка?.. Не сказав… Саме 
тоді тітка, згадуючи молодість, 
раптом промовила: - Був у 
нас клаптик землі… Робили 
важко, а їли ще важче… Може 
звідти, з тих років, не може 
вона наїстися ніяк?.. А може, 
навчив гіркий досвід – мати-
меш в схованці щось, - жити-
меш. Не надійся на сьогодні… 
Сьогодні – це міраж, фата 
моргана. Думай про чорний 
день, бо життя промайнуло, 
а так і не наїлася досхочу… 
Та про себе півбіди, то – пу-
сте… Думай про дітей, про 
онуків. Крім тебе, нема кому 
думати… Он на кладовищі ле-
жать двоє… Третього вже не 
буде… Ех, тітко Тетяно!.. Хіба 
тільки у вас одної? Лежать 

у вдів всієї України… І якби 
мав змогу, дав би вам лантух 
борошна чи пшона, бо віки 
летять, а матері наші дума-
ють тільки про одне – чим і як 
нагодувати своїх дітей!.. Чим 
і як… Не треба їм хутряних 
шапок, діамантів, порцелян, 
килимів… Не треба «крутих» 
чи «високої моди» машин, ку-
хонних комбайнів, заморських 
іграшок – чим і як нагодувати 
своїх ближніх!.. Тільки це одне 
– впродовж віків, починаючи з 
Володимира Красне Сонечко, 
великого Київського князя…

Найродючіша в світі зем-
ля, тім’я Європи…

 Тітка Тетяна встала з рядни-
ни, увійшла у веранду. Через 
хвилину повернулася, про-
стягла пачку цигарок «Ватра». 
– Візьми, будь ласка. Зять не 
палить, а я знаю, курево зараз 
великий дефіцит…

Біля тролейбусної зупин-
ки я побачив старшого сина 
Олексія Григоровича Тов-
пиги – Льоньку. Він стояв на 
тротуарі, хитаючись з боку в 
бік, в розстебнутому до пупа 
синьому імпортному спор-
тивному костюмі, хапав ру-
ками перехожих: - Іди сюда, 
падла. Я тібя поцілую… По-
бачив мене, пізнав, поманив… 
- П’яний я, п’яний сьогодні…- 
зашепотів, ткнувшись носом 
мені в шию, обхопивши за 
плечі руками. – Оце получив 
сто сімдесят тисяч. Даю усім, 
хто попросить… Нехай п’ють, 
гниди, за моє здоров’я. Хто 
проти, того б’ю наповал… Як 
ти кагда-то!.. Помниш?.. Він 
терся червоним, облізлим на 
скупому червневому сонці, 
носом, об моє плече, тихо 
хихотів: - Як ти кагда-то, га?.. 
Було дєло? Було, да!.. 

Село – воно й є село… Моє 
рідне село – Веселі Терни… Не  
часто я навіщав його останні 
роки, але знав достеменно, 
що вмерла вже мати в Льонь-
ки… Віра Григорівна, щедра, 
хлібосольна, весела душа. Що 
батько його, Олексій Григо-
рович, давно вже на пенсії, і 
пішов йому сімдесят третій 
рік, і вже не впорається він з 
своїми синами… сили не ті, 
що колись було… І що ніде не 
працює Льонька, і не тільки 
«ста семдесяти тисяч», ста 
семидесяти купонів, може, 
нема зараз у нього в вивер-
нутих кишенях… Та навіщо, 
скажіть, порпатися в чужій 
білизні, тим більше, коли хоче 
людина, щоб їй вірили, що в 
неї є… «Най буде!», як кажуть 
наші далекі земляки з захо-
ду. Хай буде, дорогий, в тебе, 
навіть, сто сімдесят мільйонів, 
хіба хто проти?.. Але разом з 
тим пам’ятай, що ти з’явився 
на цей світ не з будяків, не 
з вигребної ями, не зліз з 
дерева. Були в тебе співучі 
роботящі предки, які знали 
ціну чесному слову, вміли ко-
хати, любили рідну землю, до-
рожили своїм неповторним 
родом… Вони стоять за твоїми 
плечима й гаряче дихають в 
потилицю, сподіваючись, що 
ти будеш достойним їхньої 
надії. Достойною людиною 
будеш… Ти не підведеш, не 
осоромиш їх, бо це коротке 
земне життя – тільки перший 
щабель на величезній і довгій 
драбині, яка веде в такі світи, 
які нам і не снилися… ніколи… 
Пам’ятай про це!.. Щосекунди 
тримай у своїй душі… Не роз-
плещи по-дурному.

  29 червня 1993 року. 
2.40 ночі.

(Післямова 
в наступному числі)
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У ЧИСЛАХ 1-му та 2-му  газе-
ти за той рік центральним був  
матеріал  Ігоря ГОЛОДА із сайту 
«Історична правда»  під заго-
ловком «СРСР №2. Як Україну 
намагалися втягнути у новий 
Союз». У 2-му  привертала до 
себе увагу інформація Володи-
мира В’ЯТРОВИЧА «2011. По-
вернення СТАЛІНА», а в числі 
4-му редакція вмістила пере-
друк допису, в якому колишній 
Міністр закордонних справ 
України Володимир ОГРИЗ-
КО заявляв уже в самому його 
заголовку: «Україну хочуть 
зробити частиною імперії під 
назвою Євразійський Союз». 
16-ж число газети відкривалося 
потужним матеріалом  великої 
української поетки Ліни КО-

СТЕНКО із газети «День» «Ніч 
державності», в якому, посеред 
іншого, Ліна Василівна запиту-
вала: «…Чому правоохоронці 
рекрутуються  в бандити? Чому 
вбивають журналістів? Чому й 
досі не покарані вбивці ГОН-
ГАДЗЕ? Чому шарикови засіли 
в парламенті й прикидають-
ся депутатами? Чому силові 
міністерства в руках людей, 
які без году неділя громадя-
ни України? Чому державні 
інституції здійснюють антидер-
жавну політику? Хто пускає під 
укіс нашу культуру, освіту, наш 
рух до Європи?..». Число 18.-
те розпочиналося відкритиим 
листом пенсіонера, учасника 
Другої світової війни Олек-
сандра ЧЕРЕДНИЧЕНКА із 
міста Дніпродзержинська, яке 
він надіслав до редакції,  під 
красномовним заголовком 
«Жить стало краще, жить ста-
ло веселіше. (Й. СТАЛІН – М. 
АЗАРОВ». 

Всі ці  названі та деякі 
інші публікації свідчили про 
найголовніше: в Українській 
д е р ж а в і  п р а в л я т ь  б а л 
невігласи-«шарикови», яким 
начхати і на права людини, 
і на прагнення українців бути 
вільними у справді вільному 
Єврпопейському Союзі. Тобто, 
наша країна під керівництвом 
таких «шарикових» на чолі з 
«проффесором», по суті, йшла 
на відтворення  «імперії зла», 
тоталітарного Радянського 
Союзу в осучасненому його 
вигляді. Тому в зоні небезпе-
ки опинилося все українське, 
всі демократичні основи,  все 
те, за допомогою чого молода 
держава тільки-но спиналася 
на ноги.

Тож недаремно уже в першому 
числі  газети було опубліковане 
обширне (майже на півтори 
сторінки) інтерв’ю настоятеля 
храму Андрія ПЕРВОЗВАННО-
ГО Української православної 
церкви Київського патріархату в 
місті Кривому Розі отця Андрія, 
в якому він  дав відповіді на за-
питання кореспондента газети 
Олени МАКОВІЙ. Цей матеріал 
вийшов під заголовком  «Про 
Водохрещу, владу, недовіру…», 
і в ньому отець Андрій, зокрема, 
зазначав: «…Проповідь Христа 
має звучати тією мовою, яка є 
доступною для загалу, яка є су-
часною і не просто авторитет-
ною, а щоб доходила до кожної 
людини, не беручи до уваги 
рівень освіченості чи духовного 
розвитку, чи та людина впер-
ше завітала до храму, чи вона 
ходить  сюди постійно. Тому я 
вважаю, що українська мова в 

церкві (і взагалі в Україні) має 
бути широко розповсюдженою і 
доступною». А число 17-те газе-
ти відкривалося сторінкою «За-
хистимо свободу слова і своїми 
діями зупинимо окупацію 
мовно-інформаційного про-
стору України»,  де цен-
тровим матеріалом була 
к о р е с п о н д е н ц і я   т і є ї  ж 
журналістки Олени МАКОВІЙ, 
активістки всеукраїнського руху 
«Стоп цензурі!»,  із протестної 
акції в Києві на захист редакції  
Т В І  « Те л е б а ч е н н я  –  ц е 
можливість ЗМІНИТИ країну». 
Вся ж друга сторінка числа сьо-
мого за той рік була озаглав-
лена так: «Воєнна організація і 
сектор безпеки України повинні 
функціонувати рівновіддалено 

від партідеологій. Пропозиції 
до парламентських слухань на 
тему: «Про стан та перспективи 
розвитку Воєнної організації та 
сектору безпеки України». З та-
кими пропозиціями  виступили 
народний депутат України пер-
шого скликання, член Спілки 
офіцерів України  Микола КО-
РОБКО і полковник Петро ЛИ-
СЕНКО, голова Криворізької 
організації цієї спілки.  

Взагалі публікації того року 
свідчили про тотальний наступ 
владців на  все українське і на 
європейські цінності як в Україні 
в цілому, так і в місті чи області 
зокрема. Так, у четвертому 
числі в своєму дописі з назвою 
«Чи вивчатимуть українські діти 
українську мову»  Микола КО-
РОБКО із сарказмом у викладі 
зазначав: «…Якщо в подальшо-
му реформи ТАБАЧНИКА  ма-
тимуть підтримку з боку най-
вищого керівництва країни, то 
занепокоєним уболівальникам  
рідної мови доведеться пере-
йматися досвідом зарубіжних 
українців щодо запроваджен-
ня вітчизняних недільних шкіл 
із вивчення рідної  мови». А в 
наступному числі, п’ятому, 
з’являється нова рубрика 
«Червоний гірник» фарисейсь-
кий», публікації під якою були 
і в числах 11-му та 14-му й 
розповідали про те, що названа 
газета, заснована міськрадою, 
використовується владцями 
лише для того, аби піарити свої 
персони й правлячу партію, а 
на проблеми криворіжців там 
не звертають жодної уваги. 
Зокрема, публікація  в числі  
11-му красномовно свідчила 
про свій зміст  уже в самому 
заголовку: «Про тих, що навис-
ли над криворіжцями і своїми 
діями сприяють окупації мовно-
інформаційного простору». У 
числі ж 13-му було вміщено есей 
Сергія ЗІНЧЕНКА  «Кривий Ріг 
як «собаче серце» окупаційної 
влади». 

«Ставленик АХМЕТОВА ро-
бить з Дніпропетровщини 
концтабір».- Про таке зая-
вив у одному з чисел газети 
лідер партії «ВО «Свобода» 
Олег ТЯГНИБОК і продовжив: 
«намісник ЯНУКОВИЧА на 
Дніпропетровщині  Олександр 
ВІЛКУЛ встановив у краї один 
з найбільш антисоціальних та 
антиукраїнських різновидів 
режиму внутрішньої окупації. 
В абсолютно проукраїнській 
області, де понад 78% на-
селення складають українці  і 
понад 67 відсотків населення 
вважає рідною українську мову, 
влада відверто знущається з 

національних почуттів українців, 
випробовуючи їхнє терпіння: 
спочатку ВІЛКУЛ ініціював 
ухвалення радою заяви на 
підтримку ТАБАЧНИКА, те-
пер змушує  чиновників зби-
рати підписи проти міфічних 
«утисків»  російської мови».  

Послідовно, в числах 21-
му і 22-му газети, голова 
місцевого осередку Спілки 
офіцерів України полковник 
Петро ЛИСЕНКО в ролі коор-
динатора ініціативної групи 
представників територіальної 
громади мікрорайону «Все-
братське-2» (Макулан) міста 
Кривого Рогу  викладає факти, 
які свідчили про такі дії влади, 
що він прямо запитує, чи це 
справді місцеве самовряду-

вання, чи це «авторитарне са-
моуправство»?». Ініціатори тоді 
виступили «…з вимогою щодо 
обов’язкового проведення 
владою попередніх офіційних 
громадських обговорень  із 
залученням  легітимно обра-
них і протокольно закріплених  
представників  місцевої грома-
ди мікрорайону з поточних та 
перспективних питань із бла-
гоустрою». А в числі 19-му  один 
із найактивніших дописувачів 
газети громадський діяч Леонід 
БАГАШВІЛІ зробив такий вис-
новок у своїй кореспонденції 
«Коли посадовці поводять себе 
як загарбники…» щодо методів 
діяльності місцевих посадовців 
у питанні реагування на звер-
нення та інформаційні запити 
криворіжців: «…комусь плюнув 
межи очі подібною відповіддю  і 
бездіяльністю «ЖЕК», комусь – 
виконком, комусь – міліція, про-
куратура, суд… І скільки їх, тих 
посадовців, які повинні  служи-
ти людям, служать чи то своєму 
гаманцю, чи то своїм переко-
нанням і вважають, що вони 
– вищі за всіляку «дрібноту» 
навколишню, а тому можуть ро-
бити на цих постах що завгод-
но! Скільки їх таких, що пово-
дять себе, як загарбники у чужій 
країні, утримуючи цю велику 
країну в центрі Європи  у злид-
нях,. у корупції, у беззаконні? 
Тож скільки вони будуть прави-
ти нами? На перше запитання я 
не знаю точної відповіді, а от на 
друге знаю: СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ 
МИ ЇМ ДОЗВОЛИМО». А перед 
цим, у числі 15-му редакція 
газети «Промінь Просвіти» 
підбила підсумки конкурсу на 
найбільш збайдужілого поса-
довця в питаннях реагування 
на звернення та інформаційні 
запити громадян «Слуга мерт-
вого слова» й оголосила, що 
ним став «міський голова Юрій 
ВІЛКУЛ. Останньою, так би мо-
вити, «краплинкою», яка оста-
точно схилила шальки терезів 
на його користь, стала фактич-
но фальшива його  відповідь на 
колективне звернення до нього 
учасників протестної акції на 
захист української державної 
мови 5 червня 2012 року».

Тим часом влада в Україні в 
тому році  відверто пішла на по-
рушення прав людини, наплю-
вавши на українське законодав-
ство, й кинула за грати  чи не 
найактивніших опозиціонерів 
вищого українського політикуму 
Юлію ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУ-
ЦЕНКА, про що газета неодно-
разово інформувала на своїх 
сторінках.  

КОЛИ  ПРАВЛЯТЬ БАЛ  «ШАРИКОВИ», 
ПАНУЮТЬ СВАВОЛЯ,   ГРАТИ  І  ЗАБОРОНИ 

Шановні наші читачі, цього року  ми продовжуємо  
публікувати інформацію вже з другого випуску: 
«Криворіжжя: календар памятних дат і подій на 2016 
рік». Його упорядник - Ірина СТЕБЛИНА, старший науко-
вий співробітник Криворізького історико-краєзнавчого 
музею.

1-1926 р. – після ремонту розпочала роботу бібліотека 
міського сільського будинку, де відкрився  дитячий відділ.

1 – 1933 р. – народився Дмитро Грибок, відомий криворізький 
художник.

3 – 1926 р. – відкрито окружний міжспілковий стадіон  у 
міському саду імені Мершавцева.

7 – 1926 р. – розпочалися регулярні заняття фізкультурних 
гуртків  на окружному стадіоні  в  саду імені Мершавцева.

8  - 2001 р. – в Криворізькому ботанічному саду встановлено  
пам’ятний знак на ознаменування   початку 3-го тисячоліття.

9 – 1966 р. – гостинно відчинили двері  для відвідувачів 
нове кафе «Новинка»  і новий спеціалізований магазин «Дари 
ланів».

13 – 1911 р. -  за ініціативою громадських зборів відбувся 
міський сход  представників різних верств населенн Кривого 
Рогу. Складено листа на ім’я імператора Миколи ІІ, херсонсь-
кого губернатора і земства з проханням надати  Кривому 
Рогу статус міста. Єдине, чого вдалося домогтися, - це виз-
нання Кривого Рогу  заштатним містом, від чого його жителі 
відмовились.

15 – 1881 р. – до діяльності в Росії допущено «Французьке 
анонімне товариство Криворізьких залізних руд».

16. -1991 р. – повідомлено про вихід  з друку довідника 
«Гражданину города Кривого Рога».

18 – 1996 р. -  зошити виробництва криворізької фабрики 
«Поліграфіст» визнані найдешевшими в Україні. 

19 – 2001 р. – введено в дію станцію «Міська лікарня» 
швидкісного трамваю з підземним переходом.

20 – 1921 р. – почалась мобілізація селян і гірників, які 
знають українську мову, для роботи  в губернському комітеті 
КП(б)У.

21 – 1926 р. – Криворізьке окружне бюро дитячого 
комуністичного руху заборонило  гру в футбол серед дітей.

21 – 1931 р. – вийшли з друку книги місцевих літераторів Л. 
Юхвіда («Вибух» - перший великий  роман  про гірників Крив-
басу), М. Олійника (поезії «З рудних надр») та М. Пронченка 
(поезії «Штурмую надра»).

22 – 1926 р. – опубліковано постанови окрвиконкому  про 
утворення в окрузі трьох заповідників, про заборону полюван-
ня на хутряних звірів, про риболовлю в парках, про заборону 
вживання сіток для вилову риби на всіх річках.

22 – 1911 р. – помер  відомий меценат, рудопромисловець і 
доктор медицини Сергій Миколайович Колачевський. 

27 – 1926 р. – окрвиконком прийняв постанову про 
обов'язкове розміщення освітлювальних ліхтарів у нічний час 
білі всіх будинків приватних осіб і організацій.

28 – 1921 р. – Криворізький повітовий польовий штаб №1 ви-
дав наказ про вилучення зі шкіл всіх книг духовного змісту.

28 – 1986 р. – повідомлено, що в Криворізькому . державно-
му педагогічному інституті  відбувся перший випуск філологів 
(84 випускники).

28 – 2011 р. – в День міста урочисто відкрито бронзовий 
пам’ятник  «Козак Ріг», (скульптор О.В.Васякін).

Кінець травня 1881 р. – розпочато розкривні роботи на 
першому руднику «Саксаганському» акціонерного товариства 
Криворізьких залізних руд.

Травень 1926 р. – на Криворіжжя прибула перша група 
єврейських переселенців (730 сімей), серед яких у працез-
датному віці було 546 осіб.

Травень – червень 1991 р. – відбувся супермарафон за 
маршрутом  Москва - Київ – Кривий Ріг протяжністю 1400 
кілометрів, у якому взяли участь 8 криворізьких спортсменів-
колясочників під керівництвом Світлани Трофимової.

У Києві хочуть відтермінувати 
створення ОСББ

У Київраді хочуть відтермінувати примусове створення 
Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Таке рішення прийняли на засіданні постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, повідомляє прес-служба 
Київради.

В багатоповерхівках, де після 1 липня 2016 року не створять 
ОСББ, керуючого призначатиме виконавчий орган місцевої 
ради примусово конкурсом. Така норма прописана в законі «Про 
особливості здійснення права власності в багатоквартирному 
будинку». Він почав діяти торік.

«На сьогодні немає затвердженого порядку відбору управи-
теля будинку, у якому б прописувались чіткі критерії та вимоги 
до управителя будинку. Також невідомо що саме має входити у 
вартість послуг утримання будинку, та на якій підставі формується 
ціна послуг. На плечі мешканців держава фактично переклала 
відповідальність за утримання, експлуатацію, реконструкцію, 
реставрацію, поточний і капітальний ремонт та технічне переосна-
щення будинків», — сказав голова профільної комісії Володимир 
Бондаренко.

На який саме термін перенести виконання закону, депутати 
вирішуватимуть на засіданні Київради.

                                                                                      Gazeta.ua, 17 травня 


