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За вас правда, за вас слава і воля святая!
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Як перемогти 
загарбників

У Кривому Розі нарешті розпочалася системна підготовка 
до зміни влади. Ще рік тому  про таке годі було навіть мріяти. 
Але після того, як восени минулого року до міста прибули 
народні депутати України Єгор СОБОЛЄВ і Семен СЕМЕНЧЕН-
КО, ситуація почала різко змінюватися. Дійшло до того, що 
представник далеко не тих сил, що безконтрольно правлять 
тут десятиліттями, вийшов до другого туру виборів міського 
голови і мало їх не виграв. Більше того, результати виборів були 
успішно оскаржені внаслідок масових протестів криворіжців і 
призначені ще одні, теж у два тури. Але цього разу владці за-
ради своєї перемоги кинули всі ресурси й навіть придумали для 
цього 500 гривень так званої соціальної допомоги. За наявності 
в місті реально  не реформованих судів, міліції і прокуратури, а 
також - місцевих ЗМІ, які проводили інформаційну кампанію на 
користь  діючої влади, правляча верхівка домоглася  перемоги 
уже в першому турі.

І ось після цього програшу в Кривому Розі під керівництвом 
Семена СЕМЕНЧЕНКА розпочалася системна робота щодо 
зміни влади. 

У попередніх числах газети уже були публікації  як про 
необхідінсть самої зміни влади та інструменти  з метою такої 
зміни, так і про першу зустріч цього народного депутата  у 
готелі «Аврора» з активістами, які прагнуть змін і готові для 
цього працювати. 

А всередині травня Семен СЕМЕНЧЕНКО  відкрив депу-
татську приймальню за адресою: вулиця ЛЕНІНА (тепер – 
СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКА), будинок 59 (на світлині) й продовжив 
тут свою організаційно-просвітницьку діяльність. Зокрема, про 
те, що вже зроблено й планується робити далі, він розповів у 
інтерв’ю для місцевого інтернет-ресурсу «0564» 18 травня. Він 
поінформував, що у приймальні працюватиме кілька чоловік, 
щоб узагальнити й систематизувати  скарги й звернення, 
які надходять, а потім уже визначитися, коли треба робити 
депутатські запити, а коли буде ефективніше здійснити візит 
до Кабінету міністрів України чи запросити для вирішення про-
блем депутатів обласного рівня, чи звернутися до прокуратури 
або ж – вдатися до інших дій. 

Посеред іншого, він також повідомив про створення в Кри-
вому Розі осередку громадської оргагізації «Самопоміч» і 
громадського непартійного руху під назвою «Влада належить 
людям» і про те, що протягом квітня було проведено роботу, 
результати якої  дають можливість відкрити в Кривому Розі 7 
приймалень (за кількістю районів)  і навіть видавати газету не-
великим накладом. А ще створені кілька робочих груп з різних 
напрямків  діяльності. Зокрема, - для реформування житлово-
комунальних господарств та створення ОСББ, а також – для 
допомоги місцевим осередкам  незалежних профспілок та 
працівникам місцевих підприємств у відстоюванні своїх прав.

                                  Сергій ЗІНЧЕНКО.
                                                                                      Фото автора.

ПРО ВІЙНУПРО ВІЙНУ
Коли війну назвали АТОю,

Операцією проти зла,

Вона пішла на людей війною,

Бо по-іншому й не могла:

Вона зіткана з операцій,

А вбивати – її закон.

За словами війну не сховати, 

Бо не знає вона   заборон.

Сіє смерть і торгує тілами

Люта в ненависті  війна,

А ми граємося словами,

Наче серце її не зна… 

Іван БІЛОХРЕСТ                 

                                                        16-30 квітня 2016 року. 

Здивована: САВЧЕНКО 
розповіла, як їхала в Раду 
громадським транспортом

Народний депутат Надія САВЧЕНКО у свій перший ро-
бочий день після звільнення приїхала до Верховної Ради 
на громадському транспорті.

За її словами, вона була здивована тим, як пройшла поїздка. 
«Зараз мені було цікавіше, чи зможу я проїхати в громадсько-
му транспорті, чи не закидають мене зараз квітами, а завтра 
камінням. Я здивована. І приємно здивована, і неприємно 
здивована», - заявила нардеп.

САВЧЕНКО розповіла, що все пройшло спокійно, люди до неї 
не підходили, крім двох перехожих, які побажали «триматися». 
«Це, напевно, не той момент, коли люди відпочивають - коли 
вони їдуть на роботу. Люди сумні, але вони менше сидять в 
телефонах. Вони навіть не сумні, вони більше замислені», - 
розповіла льотчиця.

                                                           Сайт «Обозреватель»,
31 травня 2016 року

http://ukr.obozrevatel.com/politics/40176-zdivovana-
savchenko-rozpovila-yak-ihala-v-radu-gromadskim-

transportom.htm 

В кінці квітня поточного року за зверненням до ГО 
«Криворізьке міське правозахисне товариство» ув’язненого 
Жовтоводської виправної колонії № 26 (ЖВК-26, м. Жовті 
Води) гр. П. Е. В. була надана письмова консультація з пи-
тань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 
спадкування та реєстрації місця проживання.

ПРОТИ 
АГРЕСІЇ

І НА 
ЗАХИСТ

ПРАВ 
ЛЮДИНИ

Уже третій рік триває не-
оголошена Росією війна 
проти України. Окуповані 
Крим і частина Донецької та 
Луганської областей. Більше 
мільйона  українців змушені 
були залишити ті окуповані 
території і називаються те-
пер «внутрішніми пересе-
ленцями». А щодо того,  яка 
насправді триває війна, не-
двозначно висловився у своїй 
останній книзі «Чорне сон-
це» лауреат Шевченківської 
премії український письмен-
ник Василь ШКЛЯР: «…в зоні 
АТО, як називають  четверту 
російсько-українську війну 
брехливі політики та шану-
вальники чорного гумору». 
І дуже гірко, що той термін 
увійшов у численні докумен-
ти і своїм змістом  фактично 
спотворює дійсність. Та ще й 
від частого його слововживан-
ня він перетворюється  у щось 
таке ніби реальне, а учасників 
війни, наших хлопців-героїв, 
називають «АТОшниками». Та 
й навіть самі себе вони до-
сить часто так називають.  
Хоча не може бути ніякої 
антитерористичної операції 
тривалістю уже більше двох 
років!

Як і попередні спецвипуски 
нашої газети під назвою «Обо-
рона – це там, де ми діємо», 
цей теж присвячений далеко 
не тільки темі війни і участі в 
ній українців як оборонців. Він 
– про права людини, про те, як 
їх попирають  місцеві владці  
та загарбники-агресори, і про 
наш поступ  у цих справах, про 
людей-переможців, які про-
тистояли раніше і протисто-
ять сьогодні злу у всіх його 
розмаїтих проявах. 

Ось чому в цьому числі, по-
серед іншого, ми привернули 
увагу наших читачів і  до  того, 
як люди збираються змінити 
ту владу, яка їм насправді не 
служить, а тільки на повну силу 
використовує засоби масової 
інформації для самопіару  і 
дезінформації,  викривляючи 
інформацію про навколишню 
дійсність. 

ІДЕ ПІДГОТОВКА
ДО ЗМІНИ ВЛАДИ 

У Криворізькому правозахисному
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НЕ ДОМІГШИСЬ 
від ДП «ДПІ Крив-
б а с п р о е к т »  і 
р а й в и к о н к о м у 
Довгинцівської 
районної в місті 
ради вирішення 
в  с л у ж б о в о -
му порядку пи-
т а н н я  щ о д о 
меж земельної 
ділянки у спосіб, 
який він вважає 
справедливим, 
і, вважаючи такі 
д і ї  протиправ-
ними, громадя-
нин БЕРДНІКОВ 
В .  Д .  в д а в с я 
д о  ю р и д и ч н о -
го захисту своїх 
інтересів. Почи-
наючи з листо-
пада 2014 року, 
він кількаразово 
з в е р т а в с я  з 
ц ь о г о  п р и в о -
ду на початку до 
Довгинцівського 
райвідділу міліції, а пізніше 
до Довгинцівського відділу 
п о л і ц і ї  К р и в о р і з ь к о г о 
відділення поліції Головно-
го управління національної 
поліції в Дніпропетровській 
області  з  повідомленням 
про протиправні дії поса-
дових осіб і проханням вне-
сти відомості про вчинене 
кримінальне правопорушен-
ня до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань. Од-
наче поліцейське відомство, 
не вносячи зазначені в заяві 
БЕРДНІКОВА відомості до 
Єдиного реєстру і тим са-
м и м  п о р у ш у ю ч и  в и м о -
ги Кримінального кодек-
су України, кожного разу 
повідомляло про те, що прове-
деними перевірками правопо-
рушень не виявлено. Подібним 
же чином завершувалися і 
прокурорські перевірки скарг 
БЕРДНІКОВА на бездіяльність 
поліції. І що знаменно, так це 
те, що правоохоронці обох 
відомств цілковито ігнорують 
встановлену Кримінально-
процесуальним кодексом 
України норму, яка передбачає, 
що «здійснення досудово-
го розслідування до внесен-
ня відомостей до реєстру 
або без такого внесення не 
допускається і тягне за собою 
відповідальність, встановле-
ну законом».  Таке явище, як 
відмова у проведенні досудо-
вого слідства з посиланням 
правоохоронних органів на ре-
зультати перевірок правопо-
рушень (які фактично не про-
водяться, а лише видаються за 
такі) без внесення відомостей 
до реєстру, набули масового 
характеру і ніхто з винуватців 
не несе ніякої відповідальності. 
Правозахисній організації, 
до якої належить автор цьо-
го матеріалу і яка надава-
ла інформаційну юридичну 
і  інформаційну підтримку 
Берднікову, відомі десятки 
випадків ухиляння правоохо-
ронних органів від дотримання 
згаданих, передбачених зако-
ном, норм.

Не домігшись від право-
охоронних органів внесен-
ня свого повідомлення про 
правопорушення до реєстру, 
Валерій БЕРДНІКОВ звер-
нувся до Національного 
антикорупційного бюро України 
із заявою щодо протиправних 
дій як криворізьких посадовців, 
т а к  і  п р а в о о х о р о н ц і в . 
Антикорупційне відомство 
направило звернення за 
належністю для розгляду до 
прокуратури Дніпропетровської 
області, яка направила його до 

Криворізької місцевої прокура-
тури № 3, яка, в свою чергу, теж 
за належністю, переслала звер-
нення до Криворізької місцевої 
прокуратури № 1. Заступник 
керівника цієї прокуратури В. 
ДУБРОВСЬКА 6 травня поточ-
ного року направила звернен-
ня до Довгинцівського відділу 
поліції для вирішення питання 
у відповідності з процесуальни-
ми нормами і, вважаючи свою 
місію виконаною, запропону-
вала поінформувати автора 
звернення про вжиті заходи у 
встановлений законом строк. 

Стало очевидним, що вся про-
цесуальна історія повернулася 
на свої стартові позиції і може 
піти по новому колу. Довелося 
пану БЕРДНІКОВУ звернутися 
до суду. 17 травня 2016 року 
слідчий суддя Довгинцівського 
районного суду м. Кривого 
Рогу В. А. ПАПАРИГА ухвалила: 
«Скаргу БЕРДНІКОВА Валерія.
Дмитровича на бездіяльність 
з а с т у п н и к а  к е р і в н и к а 
Криворізької місцевої про-
куратури № 1 прокуратури 
Дніпропетровської області, на-
чальника Довгинцівського ВП 
КВП ГУНП в Дніпропетровській 
о б л а с т і ,  я к а  п о л я г а є  у 
невнесенні відомостей про 
вчинене кримінальне правопо-
рушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань – за-
довольнити.

Зобов’язати керівника орга-
ну досудового розслідування 
Довгинцівського ВП КВП ГУНП 
в Дніпропетровській області 
виконати вимоги ст. 39, 214 
КПК України щодо розгляду 
заяви БЕРДНІКОВА Валерія.
Дмитровича, що надійшла до 
Довгинцівського ВП КВП ГУНП 
в Дніпропетровській області з 
Криворізької місцевої проку-
ратури № 1 за вих. № 51 р від 
06.05.2016 року, про вчинені 
кримінальні правопорушення, 
передбачені ст. 364-1 ч. 2, 365 ч. 
3 КК України, про що повідомити 
заявника. Ухвала оскарженню 
не підлягає».

Цікава деталь: представник 
прокуратури в судове засідання 
не з’явився, а представник 
поліції надав заяву, в якій за-
перечував проти задоволен-
ня скарги і просив розгляну-
ти скаргу за його відсутності. 
Скаргу в суді розглянули за 
їхньої відсутності, але ухвалу 
суду доведеться виконувати їм 
і на собі відчути, чого вартий 
правоохоронець, який ігнорує 
закон.

Микола КОРОБКО.
На світлині: 

Валерій БЕРДНІКОВ.
Фото Сергія ЗІНЧЕНКА

Про волонтера 

Андрія МІЗАНА (який 

нещодавно став депу-

татом міськради)  та 

про його поїздки на 

фронт разом зі свяще-

никами ми вже писа-

ли. Але після того вже 

минуло чимало часу. 

Тому важливо було 

знати, як зараз він діє 

зі своїми друзями-

волонтерами.

- Що змінилося з часу 
Ваших перших поїздок?

- Їздимо ми туди вже дру-
гий рік. Зараз уже не така 
обстановка, як у 2014-му 
році, вона змінилася. Бо 
тоді  у бійців часто не було 
ні одягу, ні взуття, ні харчів і 
навіть води у декого не було. 
А тепер наші бійці одягнені,  
взуті й нагодовані. Тому воз-
имо тепер найчастіше оптику, 
запчастини для автомобілів, 
співпрацюємо з батальйоном 
військових капеланів, возимо 
дитячі малюнки й листи. Ми ж 
тим самим нагадуємо бійцям, 
що про них пам'ятають, лю-
блять. Та й вони бачать це по 
тих листах, малюнках, які чита-
ють навіть зі слізьми на очах.

-  Н е щ о д а в н о  В и 
організували в Кривому Розі 
фотовиставку, присвячену  
українським воїнам. Як ви-
никла ця ідея?

- Так, у приміщенні «Сонячної 
галереї» ми провели фотови-
ставку, яка називається «Війна 
в портретах. Обличчя героїв 
АТО». Ще рік тому ми з дру-
зями з компанії «Кофеман» 
організували таку саму фото-
виставку під назвою «Портрети 
з війни». Це були фотографії 
нашого побратима Максима 
МІРОШНИЧЕНКА, який на той 
час воював у складі 17-ї танкової 
бригади й був командиром танка 
(він тепер уже демобілізувався і 
перебуває вдома). Він і до війни 
був фотографом і там займав-
ся фотозйомкою. Тоді ми його 
фотографії роздрукували й по-
казали людям. І наша волон-
терська група теж їздить часто 
до бійців і знімає, а наш водій 
Андрій СОТНИК – теж фото-
граф. І ось якраз він робить, в 
основному, портрети бійців з 
різних підрозділів. А я роблю 
зазвичай групові зйомки. І от 
якось, повертаючись додому 
після чергової поїздки перед 
Першотравнем, ми й вирішили  
зробити таку фотовиставку. На 
ній було більшо 150-ти світлин. 
Ми цією виставкою хотіли по-
казати, що там, на фронті, во-
юють і захищають нас прості 

люди: можливо, які живуть 
десь по сусідству: чи то в одно-
му дворі, чи то в будинку або ж 
сусіди по гаражу, а то й працю-
вали до війни разом, на одному 
підприємстві, на яких раніше 
не звертали уваги. А тепер, 
на фотовиставці, їх пізнають, і 
люди розуміють, що то є герої, 
які нас захищають. Крім того, 
- показати побут війни: такий, 
який є. Хотілося зачепити людей 
тією правдою війни, щоб вони 
бачили, що то таке й розуміли, 
щоб потім пам'ятали про те, 
що у нашому місті спокійно, бо 
вони нас захищають.

- Ви співпрацюєте не 
тільки із благодійниками з 
України, а й з представника-
ми української діаспори за 
кордоном. Розкажіть, будь 
ласка, про це.

- Так, допомагають і ті українці, 
що виїхали з України чи то в 
Італію, чи то в Іспанію й навіть 
до Канади і США. І люди звідтіля 
(зазвичай це криворіжці), ба-
чачи мої фотозвіти у Фейсбуці, 
підтримуючи зі мною зв'язок,  
там зорганізували  збір. 
Найбільша  допомога  приходи-
ла і приходить до нас щотижня 
з Іспанії. У Мадріді мешкає се-
стра моєї дружини, а там є група 
волонтерів з різних українських 
міст. Вони збиралися там кож-
ного вихідного й до війни, а те-
пер згрупувалися й утворили 
кілька організацій. Вони нам 
допомагають, починаючи з 
фінансової підтримки й закупки 
різних речей і закінчуючи оздо-
ровленням бійців. Вже не один 
раз возили туди поранених, 
інвалідів, і хлопці там проходи-
ли реабілітаційний курс, а двом 
із них навіть назбирали кошти 
для придбання протезів. 

- Яку допомогу  найбільше 

потребують наші хлопці 
там, на фронті?

- Найчастіше звертають-
ся щодо необхідності мати 
прилади нічного бачення, 
приціли, лазерні дальноміри 
чи навіть біноклі, які є не 
на всіх опорних пунктах. 
Тому ми кожного разу, коли 
їдемо, веземо із собою 
біноклі  в різні місця, осо-
бливо – туди, де гаряче. А 
ще – будівельні матеріали 
для бліндажів чи плівку, 
яка захищає від води, від 
дощів. Далі – інструмент  
для ремонту техніки (ключі, 
плоскогубці, молотки), не 
кажучи вже про цвяхи та 
скоби. Також – запчастини 
для автівок. Ну, - і все, що 
стосується медицини, бо у 
кожного – якісь болячки… 
Тому Наталя, моя дружина, 
закупила, наприклад, партію 
аптечок, і ми їх повеземо на 
фронт, під Авдіїївку. 

- Як депутат міської ради із 
вирішенням яких питань Ви 
зазвичай зіштовхуєтеся?

- У громадську приймальню до 
мене звертається багато бійців, 
бо вони знають мене як волон-
тера і як інструктора. Вони звик-
ли звертатися до людей, яких 
знають, бо у міськвиконкомі не 
знають, де і хто там знаходить-
ся. Тому деякі телефонують, 
а деякі приходять. Це, напри-
клад, питання стосовно пільг і 
щодо документів, які для цього 
потрібні, та як їх заповнювати. 
Або питають про те, де оздо-
ровитись чи де працевлаштува-
тись, де отримати якусь освіту, 
здати на права, пройти курси 
з користування комп’ютером 
чи вивчити англійську… Тому 
надаємо таку допомогу. А ще 
(це дуже великий сором для 
нашого міста) скаржаться на 
водіїв, що їх  висаджують із 
маршруток. 

- А чим ще можуть допо-
могти криворіжці нашим 
воїнам?

- Крім того, що я вже називав, 
скажу, що нам не обов’язково 
потрібні гроші, бо я знаю, що 
це зараз важко. Кожен може до-
помогти своєю працею. Це, на-
приклад, плетіння сіток маску-
вальних. У нас є пункт «Спарта» 
на ринку Центрально-Міського 
району, є «Берегиня» на кільці 
автовокзалу. Тому, будь ласка, 
під’їздіть і плетіть: хто годину, 
хто дві чи більше – хто скільки 
зможе. І приводьте з собою 
дітей (зараз же канікули), не-
хай і вони попрацюють на нашу 
оборону. 

                  Бесіду вела 
Олена МАКОВІЙ

                               Фото автора.

НАТО проводить ряд на-
вчань, загальний сценарій 
яких - оперативне переве-
дення військових частин до 
російського кордону з ме-
тою дати відсіч можливій 
агресії.

У Східній Європі почалися 
навчання військ НАТО під на-
звою Dragoon Ride II («Дра-
гунський похід II «,). В їх рамках 
2 Кавалерійський полк зброй-
них сил США – 1400 солдатів на 
400 бойових машинах Stryker, 

– поділившись на дві колони, 
пройде тактичним маршем з 
місця своєї постійної дислокації 
у Вілсеку (Німеччина) через 
шість країн Центральної та 
Східної Європи в естонську 
Тапу.

Мета походу – переконати на-
селення країн НАТО в тому, що 
Сполучені Штати готові викона-
ти 5 статтю договору і стрима-
ти можливу російську агресію. 
А м е р и к а н с ь к і  « д р а г у н и » 
(механізовані підрозділи армії 

США часто мають назви своїх 
кавалерійських попередників) 
подолають відстань 2200 
кілометрів  за 17 днів. По шляху 
слідування 6 червня полк увійде 
до Латвії та візьме участь у на-
вчаннях Saber Strike 16 («Удар 
шаблі»), які цього року зберуть 
10 тисяч солдатів з 13 країн – 
членів і союзників.

       Сайт газети «День», 
30 травня 2016 року. 

Джерело: радіо «Свобода»

 За бездіяльність 
криворізькі правоохоронці 

потрапили під суд

У Східній Європі стартувалиУ Східній Європі стартували
масштабні навчання НАТО Dragoon Rideмасштабні навчання НАТО Dragoon Ride

Андрій МІЗАН про Андрій МІЗАН про 
необхідність допомагати  необхідність допомагати  

оборонцямоборонцям
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ГНОЙОВИЩЕГНОЙОВИЩЕ
Повість у документах (скорочено) 

Вадим ЯЦИКВадим ЯЦИК
                                                            

Генеральний секретар ЦК 
КПРС Леонід БРЕЖНЄВ вигля-
дав би цілком  задоволеним  
від побіжного перегляду чисел 
«Червоного гірника»  за поточ-
ний рік, у тому числі – за: бере-
зень і квітень Бо там зберегла-
ся тенденція газети «Правда» 
славити  «руководство партии 
и народа». Більше того, Леонід 
Ілліч  привітав би «руководство 
редакции» за «такие успехи» і, 
швидше за все, прикріпив би 
йому на груди якусь нагороду. 
І при цьому, мабуть, десь гли-
боко в душі навіть позаздрив 
би сьогочасним керівникам, бо 
йому здалося б, що їх славлять 
навіть більше, ніж колись його 
славили..

Саме на таке невтішне при-
пущення наштовхує перегляд 
чисел цієї загальноміської га-
зети весняної пори. Бо перші 
й другі її шпальти тотально 
перенасичені  або ж цитуванням 
висловлювань міського голови 
Юрія ВІЛКУЛА «сотоваріщі», або 
ж світлинами з керівництвом 
міста, а то й поєднанням світлин 
із текстами щодо намірів та 
планів міського голови. 

Наприклад, число 18-те від 15 
березня відкривається великою 
світлиною із заголовком «Про-
водим зиму, встретим весну» 
з подальшою деталізацією в 
іншому заголовку: «Криворож-
ский городской голова Юрий 
ВИЛКУЛ встретил праздник 
Масленицы в поселке Авангард 
(Центрально-городской район) 
вместе с его жителями».І тут 
же, на 2-й сторінці: «Мэр Юрий 
ВИЛКУЛ: «Финансирование го-
родских соцпрограмм в Кривом 
Роге будет продолжено в пол-
ном объеме». 

Або – в числі 21-му  від 24 
березня, де під світлиною 
на першій сторінці із Юрієм 
ВІЛКУЛОМ - напис: «Мэр Юрий 
ВИЛКУЛ: «Программа выплат 
помощи горожанам по 500 гри-
вен будет продолжена». А на 
другій – «Мэр Юрий ВИЛКУЛ: «В 
Кривом Роге за счет городского 
бюджета будет расширена про-
грамма по ремонту и замене 
лифтов». І це – перед самим го-
лосуванням криворіжців на ви-
борах 27 березня за ту чи іншу 

кандидатуру на пост міського 
голови, коли діючий міський 
голова мав би піти на цей час 
у відпустку, а загальноміська 
газета при цьому  мала б дотри-
муватись  вимог законодавства 
про вибори!. Та що їм те зако-
нодавство?! – Їм, очевидно, 
більше до вподоби популярний  
вислів «Твой номер – шестнад-
цатый!», який означає, що маєш 
знати своє місце, десь у само-
му кінці списку. Тому й не див-
но, що матеріал про основного 
конкурента Юрія ВІЛКУЛА було 
розміщено на 16-й сторінці під 
заголовком: «7 незручних за-
питань до Семена СЕМЕНЧЕН-
КА». 

І взагалі газета в такому 
вигляді з великим числом 
світлин і  виділеними,  в 
основному,  «мерськими» 
цитатами більше скидається  
на агітаційний плакат, ніж на 
щось корисне для громадян, 
з точним інформуванням  про 
події, що відбуваються. Та й 
голосу самих громадян-читачів 
якось не чутно посеред того 
нескінченного піару місцевих 
владців., від якого просто 
нудить,коли намагаєшся 
второпати, навіщо для всього 
цього витрачати  шалені кошти 
на утримання газети. До того 
ж, місцеві  владці  все частіше 
використовують у своїх текстах  
російську мову, нехтуючи при 
цьому українською державною.  
Саме російську використовують 
найчастіше у своїх критичних 
виступах-закликах на адресу 
влади Української держави і 
син міського голови Олександр 
ВІЛКУЛ, і народний депутат 
України  Костянтин ПАВЛОВ. 

Як на мене, то за своїм 
змістом та якістю матеріалів 
газета впала до такого рівня, 
нижче якого (враховуючи 
кількість там працюючих і рівень 
їхнього матеріально-технічного  
забезпечення) впасти  просто-
таки неможливо. Але, мабуть, 
владцям важливо, щоб їх 
цитували й піарили та уважно 
дослухалися до їхніх зауважень, 
а все інше – не має ніякого 
значення.

               Сергій ЗІНЧЕНКО 
 

Тринадцятого жовтня  тися-
ча дев’ятсот дев’яностого року 
мовчазна, скорботна процесія 
з багатьох тисяч чоловік вийш-
ла на Лубенську площу… Тихо 
палахкотіли вогники свічок… 
Люди принесли сюди Камінь. 
Камінь з Соловків, з першо-
го концентраційного табору 
Європи, заснованого мир-
шавим, рудуватим, лисим 
чоловічком, схожим на хижого 
звірка, який пообіцяв збудува-
ти щасливе життя для кожного. 
Він почав те будівництво… без-
жально знищуючи власний на-
род, заливаючи землю ріками 
його крові…

З будинку навпроти сторож-
ко, перелякано, відсовуючи на 
міліметри важкі фіранки, диви-
лися на мовчазний той натовп 
ті, хто виконував злодійські на-
кази миршавого, гаркавого не-
люда. Вони витирали холодний 
піт з лоба і нічого не розуміли… 
«Невже це кінець?..». Кінець 
ери всевладдя, коли можна 
було стерти на порох кож-
ного, на кого вкаже владний 
палець?.. Кінець солодкому 
почуттю безкарності, сили, 
могутності? Кінець страху?.. 

Перед їхніми вікнами мовчки 
поклали той важкий Камінь, 
мовчки стояли, похнюпивши 
голови… Море квітів, море 
сліз, з якими з людських душ 
витікав липкий, гіпнотизуючий 
волю ж а х… Тих, хто нічого 
не забув… Жодного прізвища, 
жодного імені… Дивіться, іуди! 
Це поки-що стоять не вільні , 
безстрашні люди. Але це вже 
стоять і не безголосі, безмовні 
раби… Це вже не табірний 
пил, не робоча худоба. Прой-
де дуже мало часу , і ви самі 
переконаєтеся в цьому. Дуже 
мало часу… 

День Політв’язнів бувшого 
Радянського Союзу… Всього 
– від моря і до моря!.. І хай 
він розпадеться на шматки, 
як гнилий гарбуз, хай народи 
самі захочуть будувати своє 
життя, і в них багато чого не 
буде вистачати… Нехай!.. 
Але ж – самі!.. І для себе… Бо 
попіл невинних завжди стукає 
в наші серця. І що буде по-
переду, ніхто не зна, і що буде 
замість того, що було – теж не 
знає ніхто, але безперечно, що 
день оцей, День Політв’язнів 
держави зла й насилля, заби-

то, як цвях у труну – навічно. 
І – скрізь… Як нагадування 
того, що це не повинно по-
вторитися. Ніде й ніколи! Як 
би не хотілося зараз сліпим, 
хитрим, зловісним, ледачим, 
підлим, жорстоким – відродити 
еру насилля, мороку, еру 
середньовіччя…

Слухаючи печальні розповіді 
моїх земляків, родичів, братів 
моїх – таким кволим, безбарв-
ним голосом, в якому не було ні 
печалі, ні гніву, ні жадоби пом-
сти за все, що з ними зробили 
ці звірі в людській подобі, я не 
знаю, що я написав… Вдалося, 
чи ні, нехай скажуть люди… 
Вони – мої судді. Мені хотілося 
змінити хід їхніх розповідей, 
але я не посмів… Я не посмів… 
Все залишилося, як є… Але 
бачить всемогущий Господь – 
я старався… Я старався так, 
як ніколи, мабуть, в своєму 
житті… Дякую вам…

                       Автор.
29 червня 1993 року, 

ранок…
               11 вересня 1994 року

  неділя, вечір.
       На роботі, КПП АТП 

14170. 

    Ми завершуємо публікацію 
д о к у м е н т а л ь н о ї  п о в і с т і 
криворізького літератора 
Вадима Івановича ЯЦИКА 
про звірячу розправу ка-
ральних органів совєцького 
к о м у н і с т и ч н о г о  р е ж и м у 
напередодні другої світової 
війни з відомими йому десят-
ками наших земляків. Це ім’я 
особистості з високою гро-
мадянською свідомістю мало 
знайоме більшості криворіжців. 
І це не випадково. Адже нашим 
містом впродовж всіх більше 
ніж 25-ти років Незалежності 
України незмінно керують ко-
манди міських голів-апологетів 
усуненого українським наро-
дом тоталітарного режиму. 
Вони орієнтують суспільне 
життя і виховання молодого 
покоління в дусі пошануван-
ня так званих цінностей епо-
хи будівництва горезвісного 

соціалізму в країні диктатури 
пролетаріату і по цей час чи-
нять спротив очищенню нашої 
свідомості від її «духовної» 
спадщини. Безкомпромісне 
викриття В. ЯЦИКОМ анти-
народних злочинів тогочас-
них каральних органів одно-
значно дисонує з ідеологією 
п р а в л я ч о ї  к р и в о р і з ь к о ї 
верхівки, яка дотримується 
позиції невизнання існування 
в підсовєцькій Україні Голодо-
мору і політичних репресій.

С у м л і н н и й  д о с л і д н и к 
репресій у нашому краї з ви-
соким розумінням важливості 
д о к у м е н т а ц і ї  с п о г а д і в  
останніх свідків тих подій 
одночасно відобразив карти-
ну сприйняття тих подій на-
шими співгромадянами, які 
переступили поріг перших 
років становлення незалежної 
України.

  Відходять людські покоління, 
вгамовується біль. Та новим 
поколінням ніколи не слід за-
бувати, в яку ціну обійшлися 
їхнім попередникам нелюдські 
експерименти над правами і 
свободами людини.

   Мені кілька разів довелося 
спілкуватися з Вадимом ЯЦИ-
КОМ в часи, які співпадали з 
часом його роботи над зга-
даним дослідженням, про яке 
мені не було нічого відомо. 
Наша розмова стосувалася 
поточних політичних подій. 
Обговорювалося також пи-
тання гальмування місцевою 
владою процесу збереження 
природних цінностей степової 
балки Північної Червоної. У 
моїй пам’яті він залишився як 
незалежна, непересічна люди-
на творчої вдачі. 

            Микола КОРОБКО

Народні де-
путати схожі 
н а  л і н и в и х 
школярів. Про 
це журналістам 
у  к у л у а р а х 
Верховної Ради 
сказала нардеп 
Надія САВЧЕН-
КО.

«Таке вражен-
ня, що депута-
ти як школярі, 
які лінуються. Є 
такі, які «сачку-
ють». Яким про-
сто ліньки пра-
цювати - будемо 
робити що завгодно, аби тільки 
не робити», - сказала вона.

Савченко зізналася, що 
зорієнтувалася на першому 
засіданні. «Може, я давно їх 
(депутатів - ред.) по телебачен-
ню бачила. Але враження, що я 
тут сиділа і працювала давно. 
Я зорієнтувалася, мене це не 
лякає», - сказала вона.

Також САВЧЕНКО зауважи-
ла, що у парламенті працюють 
нефахові люди. «Тут люди, які 
напевно не дуже розуміються у 
тій сфері, про яку пишуть зако-
нопроекти. Якщо законопроект 
про армію пише людина, яка у 

ній не служила, вона напише 
його безграмотно. Втрачається 
час на переписування статуту», 
- заявила народний депутат.

За словами колишньої 
льотчиці, робота у парламенті 
схожа на базар. «Перше вра-
ження: працюємо як на базарі», 
- сказала САВЧЕНКО.

Нагадаємо, САВЧЕНКО по-
вернулась в Україну 25 травня. 
У вівторок завітала на перше 
засідання в парламенті.

                Gazeta.ua, 
31 травня 2016 року, 

вівторок. 

 У 2004-му році  вийшла у світ 
ще одна книжка Вадима ЯЦИКА, 
під назвою: «Вчитель. Хроніка 
життя», в якій він розповів про 
важке життя ще одного свого 
діда, двоюрідного,  Олексія 
СОЛОМ’ЯНОГО. І хоч то – інша 
історія, та у ній є важливий 
момент, який стосується його 
рідного діда й самих спогадів 
«Гнойовище». Там Вадим ЯЦИК 
написав:

 «Олексій Петрович і мій 
рідний дід Дмитро Федорович 
СОЛОМ’ЯНІ були двоюрідними 
братами. Тож Олексій Петрович 
був і моїм дідом, моїм роди-

чем. Та справа не тільки в цьо-
му. Справа в тому, що я певний 
час свого життя, а точніше, ще 
з школи, не міг жити без того, 
щоб не одержати відповідь – 
Куди оті мерзотники-людоїди 
ХХ сторіччя  поділи мого діда? 
Довгі роки я бився головою об 
бетонну стіну, й прийшов час, 
коли я взнав правду…  Я напи-
сав повість «Гнойовище», яка 
була опублікована  в журналі 
«Кур’єр Кривбасу» за 1996 рік, 
і одержав Почесний диплом, 
як за кращу публікацію року. 
Нас, лауреатів  того  року, було 
всього двоє: я і покійний поет  

Володимир МИХАЙЛИЧЕНКО, 
якого вбили так само, як і моїх 
нещасних дідів». 

ВІД РЕДАКЦІЇ.  Ми заверши-
ли публікацію повісті  в доку-
ментах Вадима ЯЦИКА «Гнойо-
вище».  Але це не означає, що  
ми не звертатимемося ще і 
ще до життя й діяльності цієї 
людини-творця, людини-борця 
за справді вільну і незалежну 
Україну. Тому, шановні читачі, 
інформуємо вас про те, що з 
часом будуть ще публікації про 
нього. 

ПІСЛЯМОВА

ЗАВЕРШУЮЧИ  ПУБЛІКАЦІЮЗАВЕРШУЮЧИ  ПУБЛІКАЦІЮ

І ще від автора про «Гнойовище»І ще від автора про «Гнойовище»

САВЧЕНКО назвалаСАВЧЕНКО назвала
 депутатів «сачками» депутатів «сачками»

«Червоний гірник» фарисейський

Цитатник ВІЛКУЛІВ 
«сотоваріщі»
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КАЛЕНДАР НА ТРАВЕНЬ
«Історія України: події та особистості»
1 – 1930 р. – Харків. Надзвичайна сесія Верховного суду УСРР 

розглянула справу про так звану контрреволюційну організацію у 
сільському господарстві України і засудила на різні строки (від двох 
до десяти років) 29 висококваліфікованих фахівців сільського госпо-
дарства, звинувачених у прагненні відродити капіталістичний устрій, 
сприянні одноосібному господарству, шкідницьких діях. Реабілітовані 
у 1989 році.

6 – 1944 р. – Відкриття Другого фронту в Західній Європі.
6 – 1990 р. – Київ. Декларація Демократичного блоку народних 

депутатів у Верховній Раді УРСР про перехід до конструктивної 
парламентської опозиції, сформованої у вигляді НАРОДНОЇ 
РАДИ. 

7 – 1989 р. – Київ – Париж. На 38-й Міжнародний авіа-космічний 
салон  здійснено переліт унікальної транспортної системи – 
найбільшого в світі літака АНТ-225 („Мрія”), із змонтованим на 
фюзеляжі орбітальним кораблем багаторазового використання 
„Буран”, що побував у космосі.

10 – 1917 р. – Київ. І Універсал Центральної ради  - проголошення 
явочним порядком автономії України.

10 – 1934 р. – Створення при НКВС УСРР Головного управління 
виправно-трудових таборів  і трудових поселень (ГУЛАГ). Після 
репресій 1937-1938 рр. у таборах налічувалось понад 10 мільйонів 
ув’язнених. Використовуючи їхню промислову працю, ГУЛАГ виро-
бляв продукції на суму 6,8 мільярда карбованців, або 14 відсотків від 
всієї промислової продукції СРСР. 

11 – 1937 р. – Москва. Спеціальне судове „присутствіє” Верхов-
ного суду СРСР під головуванням В.УЛЬРІХА на закритому засіданні 
розглянуло справу по звинуваченню у злочинах М.ТУХАЧЕВСЬКОГО, 
І.ЯКІРА, І.УБОРЕВИЧА, О.КОРКА, Р.ЕЙДЕМАНА, Б.ФЕЛЬДМАНА, 
В.ПРИМАКОВА, В.ПУТНИ. Воно визнало всіх підсудних винними 
в порушенні присяги, зраді Робітничо-Селянської Червоної армії 
та Батьківщини і засудило їх до розстрілу. За 1937-1938 рр. було 
репресовано 3 маршали Радянського Союзу, 2 армійські комісари І 
рангу, 2 командарми І рангу, 12 командармів ІІ рангу, 15 армійських 
комісарів ІІ рангу, 60 комкорів, 25 корпусних комісарів, 136 комдивів, 
221 комбригів, 34 бригадних комісарів... – усього близько 40 тисяч 
чоловік.

11-15 – 1944 р. – Район Самбору. Збори представників незалеж-
ницьких українських політичних сил, на яких була утворена Українська 
головна визвольна рада (УГВР). Ухвалення тимчасового устрою УГВР, 
політичної платформи і декларації принципів (Універсал). Затвердже-
но текст присяги вояка УПА. Обрано бюро ради.

18 – 1887 р. – Петербург. Видання циркуляру про обмеження при-
йому до середніх навчальних закладів, що зачинив двері гімназій для 
дітей трудящих (реакційний циркуляр „про кухарчиних дітей”).

14 – 1891 р. – Народився Є.КОНОВАЛЕЦЬ, український військовий 
і політичний діяч, голова проводу ОУН. Загинув від замаху 1938 р. у 
Роттердамі.

23-26 – 1917 р. – Створено Президію Центральної ради.
14 – 1918 р. – Київ. Затвердження гетьманом Української держави 

закону про право продажу та купівлі землі поза міськими оселями, 
згідно з яким кожен власник земельних та лісних угідь отримував 
право на продаж землі без обмеження; водночас на купівлю землі 
вводилось обмеження – не більше 25 десятин на одну фізичну чи юри-
дичну особу, надлишкова ж земля переходила у власність держави.

18 – 1919 р. – Париж. Декларація протесту повноважних депутатів 
республік Азербайджану, Естонії, Грузії, Латвії, Північного Кавказу, 
Білорусії та України проти визнання Найвищою радою Паризької 
мирної конференції уряду генерала КОЛЧАКА верховним урядом 
Росії. У декларації говорилося, що це суверенні держави, створені з 
вільної волі населення, і, отже, рішення органів урядової влади Росії 
для них недійсні. Зазначені республіки зверталися до конференції з 
проханням „визнати їх незалежність без проволікань”.

18 – 1939 р. – Київ. Урочисте відкриття Меморіального музею 
Тараса ШЕВЧЕНКА і нового пам’ятника на могилі поета. 

18-30 – 1932 р. – Драбове. Виїзна сесія Верховного суду УСРР 
розглянула справу звинувачуваних у викривленні лінії партії й уряду в 
Драбовському районі в період хлібозаготівельної кампанії з врожаю 
1931 р. До суду були притягнуті 33 особи, в тому числі - колишні се-
кретар райпарткому, голова і члени райвиконкому, начальник міліції, 
народний суддя, голови сільрад і колгоспів, бригадири, вчителі. Го-
ловною метою процесу було перекладання відповідальності і провини 
за ведення хлібозаготівель на плечі місцевого активу.

21- 1897 Р. – Народився Ю.КОНДРАТЮК, славетний піонер кос-
монавтики.

До 22 червня – 1941 р. – Західні області України. Четвертий етап 
депортацій, що охопив близько 300 тисяч чоловік.

22 – 1941 р. – Напад фашистської Німеччини та її сателітів на 
Радянський Союз

22 – 1942 р. – На стадіоні, що на вулиці Керосинній (нині – 
стадіон „Старт”) німецько-фашистською окупаційною владою було 
організовано матч між збірною „Люфтваффе” та футболістами 
київського „Динамо”. Динамівці виграли матч з рахунком 5:3. Гра 
увійшла в історію українського спорту як „матч смерті”. 

25 – 1982 р. – Львів. Судова колегія в кримінальних справах засу-
дила за антирадянську діяльність М.ГОРИНЯ до 10 років позбавлення 
волі у ВТУ суворого режиму  і визнала його особливо небезпечним 
рецидивістом.

28 – ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ  
30 – 1907 р. – У МІСТЕЧКУ КРАКІВЦІ В ГАЛИЦЬКІЙ РОДИНІ НА-

РОДИВСЯ РОМАН ШУХЕВИЧ, ГОЛОВНИЙ КОМАНДИР УПА.
30 – 1941 р. – ЛЬВІВ. НА НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБОРАХ 

ОРГАНІЗАЦІЄЮ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ БУЛО ПРОГО-
ЛОШЕНО АКТ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Червень – 1937 р. – Іспанія. Створення в складі Інтернаціональної 
бригади ім. Я.ДОМБРОВСЬКОГО Республіканської армії роти 
(компанії) ім. Т.Г.ШЕВЧЕНКА. Особовий склад роти - переважно 
з українців.

Червень-липень – 1940 р. – Західні області України. Третій етап 
депортацій, що охопив 240 тисяч чоловік.

Червень – 1943 р. – Східна Галичина. Формування місцевих 
загонів УПА під назвою Українська народна самооборона.

Кінець червня – 5 липня – 1941 р. – Західні області України. 
Масові розстріли в’язнів у місцевих тюрмах працівниками НКДБ і 
НКВС УРСР.

 ТОГО РОКУ було особли-
во важко, оскільки бульдозер 
влади у вигляді режиму ЯНУ-
КОВИЧА розчавлював навіть 
ті нечисленні досягнення, 
що явилися наслідком  змін 
в українському суспільстві 
після подій у 2004-му році, 
н а з в а н и х  П о м а р а н ч е в о ю 
революцією. Посеред іншого, 
– це просування у сфері сво-
боди слова та в захисті всього 
українського. Тож не дивно, що 
в газеті на перші місця вийшли 
матеріали правозахисної те-
матики, у тому числі – голови 
Харківської правозахисної гру-
пи Євгена ЗАХАРОВА, взяті із 
сайтів Української Гельсінської 
спілки з прав молоді та радіо 
«Свобода»: у числі першому – 
«Євген ЗАХАРОВ: як опирати-

ся терору з боку держави», а в 
числі 11-му - «ПОЛІЦЕЙСЬКА 
ДЕРЖАВА». Вистачало та-
ких проблем і в рідному Кри-
вому Розі. Зокрема, - це ціла 
низка публікацій, пов’язаних 
зі знесенням місцевою вла-
дою більше тридцяти газет-
них кіосків ТОВ «Преса М» 
підприємця Олега МАКАРОВА. 
І тут навіть самі заголовки таких 
публікацій розповідають про 
рівень сваволі. Так, у числі  2-му 
- це «Криворізький підприємець 
через загрози вивіз сім’ю за 
кордон», у 4-му - .«Бульдозер 
криворізької влади поставив 
себе вище Верховної Ради 
України, змівши газетні кіоски 
й створивши монополіста», а  у 
5-му – «Комітет свободи слова 
звернеться до Антимонополь-
ного комітету та ГПУ щодо зне-
сення кіосків  преси у Криво-
му Розі» та «Чия це «сімейка» 
проти преси?». Зокрема, в 
останній з названих публікацій 
та «сімейка» конкретизува-
лася ось такими словами: «З 
документів, які ми отримали, 
засновником ТОВ «Сімейка» є 
Світлана БОРОВСЬКА – бізнес-
партнер по криворізькому ре-
кламному агентству «ДОР» 
Валентини ТЕМНИК, дружини 
Геннадія ТЕМНИКА, міністра 
регіонального розвитку та 
будівництва. А той, у свою чергу, 
є близьким другом колишньо-
го губернатора та нинішнього 
віце-прем’єра Олександра 
ВІЛКУЛА».  Про недвозначні  
дії місцевої влади у сфері сво-
боди слова свідчить і матеріал 
Сергія ЗІНЧЕНКА під заголов-
ком «Мирна сесія з «БЕРКУ-
ТОМ» у коридорі та з ІНШИМИ 
ОХОРОНЦЯМИ біля будинку 
влади», що був розміщений 
у числі сьомому. В ньому, на-
приклад, повідомлялося про 
таке: «…27 березня мені до-
велося пред початком роботи 
сесії хвилин п'ятнадцять ходити 
від одних охоронців до інших, 
перед’являючи акредитаційну 
картку редактора газети, хо-
дити від одних дверей до 
інших, доки  мене (та інших 
журналістів) нарешті впусти-
ли в той будинок, де засідає 
місцева влада». Число ж 21-ше  
відкривалося світлиною голо-
дуючого профспілкового лідера 
під заголовком: «Голова про-
фкому НПГУ на підприємстві 
«Євраз Суха Балка» Олександр 
БОНДАР вважає, що його ге-
неральний директор порушує 
Основний Закон України». Того 
року газета матеріалами за-
ступника голови Криворізького 

міського правозахисного това-
риства Петра ЛИСЕНКА  звер-
нула увагу й на те,  що запро-
понована режимом реформа, 
яка торкалася галузі медици-
ни, не несе в собі позитивних 
змін  для українців. -  Вони були 
розміщені під спеціальною ру-
брикою «Медична реформа: 
документи і життя моменти». 

Але посеред всього того на-
вколишнього негативу були 
також і свідчення певного по-
ступу, розвитку, і навіть – пе-
ремоги. Щодо останнього, 
то це, наприклад,  матеріал 
Миколи КОРОБКА під заго-
ловком «Європейський суд. 
Подружжя БІЛИХ  із Криво-
го Рогу домоглося визнан-
ня Україною порушення їхніх 
прав», яким відкривалося число 

шістнадцяте. А в ньому щодо 
цієї справді високої перемоги 
в суді (за активної участі нашої 
просвітянської організації)  з 
огляду на тернистий шлях до 
неї повідомлялося: «…За період 
розгляду справи лише в суді 
першої інстанції було призна-
чено 22 судових засідання, з 
яких 10 не відбулося з при-
чин неявки відповідача – КЖП 
№35. Далі були апеляційний 
суд, знову місцевий, знову 
апеляційний… За цей час гро-
мадянин А.М.БІЛИЙ  звернув-
ся до Криворізького міського 
об’єднання Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» імені 
Тараса ШЕВЧЕНКА як учасника 
Української Гельсінської спілки 
з прав людини  за правовою 
допомогою, долучився до його 
діяльності, сам став активним  
правозахисником». 

Крім цього,  того року 
просвітяни й активісти КМПЗТ 
(Криворізького міського право-
захисного товариства) не про-
сто долучилися до міжнародної 
співпраці з організаціями 
польських правозахисників та 
екологів у складі Партнерства з 
відродження річки Саксагань, а 
й стали керівною силою в його 
Секретаріаті на чолі з головою 
КМПЗТ Миколою КОРОБКОМ.  
І цій активній діяльності газета 
присвятила протягом року аж 
29 матеріалів включно зі спец-
випуском, якому було цілком 
присвячене число 13-те.

А потім настав тривожний 
останній місяць осені і зима, 
а на  їхньому тлі розгорнули-
ся події Євромайдану, про 
що газета регулярно подава-
ла матеріали в 22-му, 23-му й 
24-му числах, а  газета міської  
влади «Червоний гірник»  тим 
часом робила вигляд, ніби в 
Кривому Розі його не було. 

Завершився ж 2013-й рік для 
газети з великою гіркотою на тлі 
поступу й перемог, про що не-
двозначно свідчив матеріал під 
заголовком «Промінь Просвіти»  
не зламати!», опублікований 
у числі 23-му й повторений у 
24-му. Він дуже важливий для 
розуміння ситуації, в яку по-
трапила відтоді наша єдина 
в Кривому Розі  незалежна 
україномовна газета. А тому 
й змушені вдатися до досить 
об’ємного його цитування:

«На прийдешній 2014 рік наш 
часопис не включений до ката-
логу видань, що  за передпла-
тою розповсюджуються через 
поштові відділення. Причина 
полягає в тому, що поштове 
відомство ставить умову про на-

дання нами, видавцем, виписки 
з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців із зазначен-
ням прізвища керівника органу, 
що є засновником видання. Як 
можна бачити із вихідних даних 
газети, фактично видавцем її  є 
Криворізьке  міське об’єднання  
Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» імені Тараса ШЕВ-
ЧЕНКА, керівником і одним із 
засновників якого є п. Микола 
КОРОБКО. Одначе в результаті 
змови між прес-секретарем 
Дніпропетровської організації 
партії  «ВО «Батьківщина» 
С.М. ДОВГАЛЕМ і головою 
Всеукраїнського товари-
ства «Просвіта» імені Тараса 
ШЕВЧЕНКА, екс-депутатом 
Верховної Ради України  за спи-

ском партії «ВО «Батьківщина»  
П.М. МОВЧАНОМ  2009-го року 
з порушенням  вимог Статуту 
Товариства була здійснена 
заміна керівного складу облас-
ного і кількох міських та район-
них  об'єднань  «Просвіти»…

Головне управління юстиції в 
Дніпропетровській області на 
підставі листа п. П. МОВЧАНА 
в незаконний спосіб внесло 
до Реєстру запис про зміну 
керівних органів обласного 
об’єднання. Так само відділ дер-
жавних реєстраторів апарату 
Криворізької міськради  і викон-
кому у Реєстрі прізвище Миколи 
КОРОБКА, одного із засновників 
газети «Промінь Просвіти» та 
міського об’єднання «Просвіта» 
і його багаторічного керівника, 
замінив на прізвище Миколи 
КРАМАРЕНКА, кореспонден-
та міської газети «Червоний 
гірник», який до того часу 
жодного дня не був членом 
«Просвіти». Редакційна  колегія 
«Променя Просвіти» не могла 
погодитися із таким безчин-
ством п. Павла МОВЧАНА та 
погоджувати з п. КРАМАРЕН-
КОМ процедуру внесення до 
поштового каталогу видань на-
зву своєї газети.

На припинення виходу 
нашої газети новоспече-
не «керівництво»  просвітян 
сподівалося  з перших днів вчи-
неного перевороту. До цього, 
в першу чергу, доклали зусил-
ля апаратники мовчанівської 
кухні п.п. Сергій ДОВГАЛЬ, 
Микола КРАМАРЕНКО, Олек-
сандр МЕЛЬНИКОВ, Юрій РО-
МАНЕНКО, Любов БАЛАБАТ, 
Юлія ЛЕБЕДИНЕЦЬ. Закриття 
газети жадав і п. П. МОВЧАН, 
який за списком партії «ВО 
«Батьківщина» ніс свою супереч-
ливу місію народного депутата 
України. Жадав, але не міг на-
важитися встряти в резонансну 
роль інквізитора по відношенню 
до просвітянського видання, 
яке набуло позитивної репутації 
серед просвітян області. І його 
бажання покінчити з газетою 
мало реальну підставу: його від 
самого початку не влаштову-
вав критичний дух видання. За 
весь період існування газети від 
2006 року він, щорічно одержу-
ючи з державного бюджету на 
просвітянські заходи суми, що 
позначалися мільйонами гри-
вень (для прикладу, у 2010 році 
– 3.200, 0 тисяч гривень), залед-
ве півтора року виділяв кошти на 
друк «Променя Просвіти». Тим 
паче, що кількість періодичних 
просвітянських друкованих 
видань по всій Україні можна 
перерахувати на пальцях однієї 
руки…».

«БУЛЬДОЗЕР ВЛАДИ, 
СПІВПРАЦЯ З ПОЛЬСЬКИМИ КОЛЕГАМИ,
ЄВРОМАЙДАН  І…  КІНЕЦЬ ПЕРЕДПЛАТІ


