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За вас правда, за вас слава і воля святая!

Народжена 
на руїнах 

Радянського 
Союзу

ЧИТАЙТЕ в цьому числі:

 про чергових фігурантів сторінки сатири й гу-
мору  «Колючий перелаз» стосовно ставлення до 
природи, до партій, до пихатих, до будяків та до 
будякоподібних;

 про заяву Андрія ДЕНИСЕНКА щодо 
необхідності  націоналізації АХМЕТОВСЬКОГО 
«Дніпрообленерго»;

 про те, що криворізькі правоохоронці, попри 
так звані реформи, не знають азів криміналістики, 
а також – про інше

Політично й документально Радянський Союз припинив своє 
існування ще в серпні-грудні 1991-го, після придавлення пут-
чу «ГКЧП» в Москві та підписання договору за участю трьох 
керівників (України, Росії та Білорусі) в Біловезькій Пущі. Тим 
більше, що  того ж року (після прийняття Верховною Радою УРСР 
Декларації про незалежність 24 серпня та  після оприлюднення  
результатів всенародного  референдуму 1 грудня) Україна вже 
почала функціонувати як самостійна держава. Але реально ми 
ще й досі живемо на його руїнах,  на території найбільшого в 
Україні уламку тієї «імперії зла» (за площею Кривий Ріг – другий 
в Україні, за довжиною – третій у світі, який, до того ж,  являє 
собою надпотужний центр  гірничо-металургійного комплексу). 
Це правда: коли пішла в минуле КПРС разом зі своїм Політбюро 
та Центральним Комітетом, тоталітарна структура СРСР роз-
сипалася. Але ті його «розсипи» (зокрема,  - в Україні), які були 
у державній власності, стали поступово в «лихі дев’яності» 
власністю вчорашніх комуністів, їхніх родичів та  «соціально їм 
близького» криміналітету. А в Кривому Розі, де ще з початку 
тридцятих років минулого століття для виконання важкої фізичної 
праці широко використовували працю ув’язнених, тоталітарна  
система управління як була, так і залишилась дуже зручним 
інструментом. Тож годі дивуватися тому, що фактично на всіх 
великих підприємствах гірничо-металургійного комплексу Крив-
басу підлеглі своїм господарям та адміністрації гірники й мета-
лурги ще й сьогодні ходять мало не строєм. А на ПАТ  «ЦГЗК», 
наприклад, минулого року хотіли звільнити з роботи гірника (і 
звільнили б, якби він не звернувся в СБУ, в міську організацію 
Незалежної профспілки гірників і металургів України та в нашу 
газету) тільки за те, що він собі на робочу каску начепив замість 
емблеми «хазяїна» малесенький значок тризубу. 

Це все я написав для того, щоб наші читачі достеменно 
зрозуміли, в яких умовах народилась у 2006-му і працює нині 
газета «Промінь Просвіти», яка створюється і виходить на во-
лонтерських засадах і для редакції якої свобода слова і права 
людини – основа основ діяльності. Так само, як законодавство 
України, державна мова, історія і культура України. А ще - для 
того, щоб усвідомили, наскільки чужими й фактично ординськими 
є для нас принципи диктату. 

Всі ці десять років наша й досі єдина в місті незалежна 
україномовна газета як національно-патріотичне видання була 
ще й свого роду місцевим  літописцем  діяльності українського 
громадянського суспільства та інформатором у царині правоза-
хисного руху. Для того, щоб хоча б у загальному вигляді дізнатися 
про наші справи протягом минулих десяти років, треба вийти 
на сайт Криворізького міського правозахисного товариства  й 
прочитати про це в серії матеріалів під  загальною назвою «10 
РОКІВ ПОСЕРЕД РУЇН» за посиланням http://www.kmpzt.org.
ua/?p=770  Щоб ці знання були повнішими,  варто переглянути 
матеріали, викладені в інтернет-просторі з початку 2009-го року, 
а ті, що були раніше, - безпосередньо в самих числах газети чи 
по-іншому, як мовиться  нині, - на паперових носіях.

Попри рейдерські  атаки протягом минулих років і намагання 
різних структур на місцевому рівні  відсторонити нас від масового 
читача, газета все одно продовжує свою роботу і завжди готова 
діяльно співпрацювати з тими громадськими організаціями та 
іншими структурами, які реально (а не тільки в своїх заявах та за 
своїм статусом) працюють для зміцнення Української держави 
як унітарної і правової. 

Сергій ЗІНЧЕНКО

«ХРЕСНА ХОДА»
НА ТЛІ ВІЙНИ І МИРУ

Про цю так звану «хресну 
ходу», до якої, на жаль, має 
пряме відношення  і наше 
місто, оскільки серед його 
організаторів є й колишній 
член уряду часів правління 
ЯНУКОВИЧА з Кривого Рогу, 
вже написано й сказано ба-
гато. Можна було б додати 
ще дещо. Але, мабуть, най-
ближче  до всього цього пе-
ребувають (а тому – глибше 
розуміють) ті, які сьогодні 
на війні, на захисті дуже 
молодої Української держа-
ви, причому – навіть сім’ями. 
Одна з них – відома на всю 
Україну журналістка  і блогер 
Олена БІЛОЗЕРСЬКА. Ось 
що вона написала на своєму 
профілі в Фейсбуці  про це:

«Головне - мене не влаштовує 
маршрут. От якби вони через 
всю Україну, від Закарпаття і 
Львова, через Київ - пішли з 
іконами на Донецьк, щоб там 
на центральній площі помоли-

тися за мир - я б підтримала 
їхню ініціативу і навіть посиль-
но допомогла б. А Київ, прости 
Господи, до чого тут?

Вони хочуть миру? Я - теж. 
Мабуть, сильніше, ніж вони, бо 
абсолютна більшість їх живе 
в тилу і займається своїми 
щоденними справами. А ми 
з чоловіком вже більше двох 
років на війні, а нам дуже хо-
четься мати дітей, без яких 
ми ризикуємо залишитись, 
якщо ця війна ще затягнеть-
ся. Це якщо не загинемо і не 
скалічимось. Так що ми дуже 
хочемо, щоб війна закінчилась 
і ми отримали моральне право 
зайнятися особистим.

Мир - це закінчення війни. Він 
настане миттєво, як тільки бой-
овики складуть зброю. Вперед 
у Донецьк, моліться за них, хай 
Бог їх врозумить і пробачить за 
те, що покликали на свою зем-
лю війну. Моліться, і хай вони 
складуть зброю, отримають 

свої амністії і всі ми нарешті 
розійдемось по домівках. До 
наших літніх батьків, які щодня 
переживають за нас, до на-
ших дітей, до наших домашніх 
клопотів.

Війна може закінчитися 
і якось інакше, без складан-
ня бойовиками зброї, але це 
буде означати, що українські 
керманичі просто кинули, зда-
ли ворогу наші території і наших 
людей. І навіть не в тому річ, 
що їм цього ніхто не подарує 
- справа в тому, що питання 
російсько-українських взаємин 
не буде закрите, і отже, неза-
баром почнеться нова війна. 
Я не хочу передавати пробле-
му Росії своїм дітям. Я не хочу, 
щоб «вата» мала право голосу 
західніше поребрику. Я хочу 
миру». 

Н а  с в і тл и н і :  О л е н а 
БІЛОЗЕРСЬКА зі своїми бой-
овими побратимами (фото-
заставка з її сторінки на ФБ).

У Криворізькому 
правозахисному

1. 15 липня 2016 року в місті Кривий Ріг в офісі 
громадської організації «Фонд «Професійний 
розвиток» представники Центру «Тама-
риск»  Олександр МІТЬКОВ і Віталій МОРГУН 
провели перед представниками громадських 
організацій, депутатами місцевих рад і 
представницею виконавчої влади презентацію 
Національної стратегії сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні на 2016-
2020 роки. У заході взяв участь голова ГО 
«Криворізьке міське правозахисне товариство» 
Микола КОРОБКО.

2. 21 липня на території Кривого Рогу, 
Криворізького і Широківського районів 
була проведена комісійна у складі депутатів 
обласної ради перевірка ходу виконання робіт, 
що фінансуються за рахунок коштів обласного 
фонду охорони навколишнього природного се-
редовища. Перевірялися об’єкти, спрямовані 
на захист від підтоплення та протиповеневі за-
ходи. В роботі комісії взяв участь представник 
нашої організації Микола КОРОБКО..

Хто стане «Слугою 
мертвого слова»?

На запитання, винесене в заголовок, читачі 
нашої газети отримають відповідь не в серпні, 
як перед цим повідомлялося, а на початку 
січня вже наступного, 2017-го, року. Саме 
тоді  редакція газети визначить найбільш 
збайдужілого посадовця  у справі реагування 
на інформаційні  запити й звернення від гро-
мадян та засобів масової інформації.  А тому 
ми продовжуємо до кінця цього року приймати 
інформацію про  те, як зреагував той чи інший 
посадовець на ваш запит чи звернення, а та-
кож і самі продовжуємо надсилати запити й 
звернення, аналізуючи відповіді на них. При 
цьому зазначаємо, що актуальними для виз-
начення посадовця-переможця на отримання 
звання «Слуга мертвого слова» залишаються  
відповіді, отримані протягом минулого, 2015-
го, і протягом поточного року. Свої матеріали 
щодо цього надсилайте на адресу: редакція  
газети «Промінь Просвіти», вулиця Церковна 
(Калініченка), будинок 3, кімната 210, місто 
Кривий Ріг, 50000.

«Промінь Просвіти». До десятиріччя
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Як гадаєте, скільки ухвал має 
винести суд на адресу керівників 
поліцейського і прокурорсь-
кого апаратів щодо їхньої 
бездіяльності, щоб слідчий 
апарат розпочав вести справу? 
А ще: як довго, перебуваючи 
на державній правоохоронній 
службі, можна грати в піжмурки 
із законом? Виявляється, у 
нас на теперішній час право-
охоронцям це можна робити 
неміряно. Навіть у тих випадках, 
коли слідчі судді зобов’язують 
їх діяти у відповідності із зако-
ном. Здається, приймаючи таке 
рішення, суд враховує все. Але 
він не спроможний врахувати 
терплячості правоохоронців, які 
виробили спосіб, пропустивши 
будь-яку ухвалу повз вуха, ро-
бити своє. І не один раз … У на-
шому випадку - вже втретє.

Отже, йдеться про долю заяви 
про злочин криворізького меш-
канця В. Д. БЕРДНІКОВА, до-
судовим розслідуванням якого 
має зайнятися Довгинцівське 
в ідділення поліці ї  Голов-
ного управління поліції  в 
Дніпропетровській області, 
стосовно бездіяльності якого 
у цьому зв’язку винесено три 
ухвали суду.

А почалася ця детективна 
історія зі звернення громадя-
нина БЕРДНІКОВА у березні 
2016 року до Національного 
антикорупційного бюро України. 
Надсилаючи це звернення 
24.03.2016 року за належністю до 
прокуратури Дніпропетровської 
області, згадане бюро зазнача-
ло, що воно стосується «мож-
ливих протиправних, на думку 
заявника, дій посадових осіб 
ДП «ДГП «Кривбаспроект», 
райвиконкому Довгинцівської 
в місті ради, що полягають у 
приховуванні документів по зе-
мельних питаннях; щодо про-
типравних дій громадян Я. Н. А. 
та Я. О. Г.; щодо бездіяльності 
посадових осіб правоохорон-
них органів». Як свідчать доку-
менти, лише 06.05.2016 року 
Криворізька міська прокуратура 
№ 1 направила це звернення 
до Довгинцівського відділення 
поліції Головного управління 
поліції в Дніпропетровській 
області для вирішення питання 
в порядку ст. 214 КПК України, 
цебто невідкладної реєстрації, 
але не пізніше 24 годин після 
подання повідомлення про вчи-
нений злочин. 

Оскільки згаданим відді-

ленням відомості про злочин 
за заявою БЕРДНІКОВА не були 
внесені до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань і не було 
надіслано ніякого повідомлення 
йому як заявнику, ним до 
Довгинцівського районного 
суду м. Кривого Рогу була по-
дана скарга на бездіяльність за-
ступника керівника Криворізької 
місцевої прокуратури № 1 про-
куратури Дніпропетровської 
області та начальника Довгин-
цівського відділення поліції 
Головного управління поліції 
в Дніпропетровській області, 
яка полягала у невнесенні 
відомостей про вчинене кримі-
нальне правопорушення до 
Єдиного реєстру досудових 
розслідувань.

Суд своєю ухвалою від 17 
травня 2016 року скаргу  Валерія 
Дмитровича БЕРДНІКОВА задо-
вольнив і зобов’язав відповідачів 
виконати вимоги ст. ст. 39, 
214 КПК України щодо роз-
гляду його заяви про вчинені 
кримінальні правопорушення, 
передбачені ст. 364-1, ч. 2, 365, 
ч. 3 Кримінального кодексу 
України, про що повідомити за-
явнику.

Які ж кроки робить слідчий апа-
рат Довгинцівського відділення 
поліції на виконання вимог 
зазначеного рішення суду? 
Слідчий КУРІЛЕНКО, в обхід 
вимог судової ухвали, вносить 
24.05.2016 року вигадану ним 
фабулу про те, що «20.05.2016 
року з Довгинцівського район-
ного суду надійшла ухвала за 
скаргою гр. БЕРДНІКОВА В. Д. 
по факту того, що невстановле-
на особа самовільно займає зе-
мельну ділянку, розташовану за 
адресою …». Тим самим слідчий 
самовільно і передчасно змінює 
правову кваліфікацію порушен-
ня закону (на ст. 197-1, ч. 1 КК 
України) і без проведення досу-
дового розслідування виводить 
таким чином з-під підозри заяв-
лених БЕРДНІКОВИМ суб’єктів 
можливого кримінального пра-
вопорушення за ознаками ст. ст. 
364-1, ч. 2, 365, ч. 3 КК України.

Оскільки ухвала суду від 
17.05.2016 року не була ви-
конана, БЕРДНІКОВ повторно 
звернувся зі скаргою до суду з 
проханням визнати ігнорування 
постанови суду таким, що су-
перечить верховенству права, 
і зобов’язати посадових осіб 
відділення поліції та місцевої 
прокуратури виконати ухва-

лу суду та внести відомості до 
Єдиного реєстру досудових 
розслідувань. Підтримавши до-
води скаржника, Довгинцівський 
районний суд у засіданні від 13 
червня 2016 року не погодив-
ся з правомірністю кваліфікації 
слідчим С. О. КУРІЛЕНКОМ  
кримінального правопорушен-
ня за ознаками ст. 197-1, ч. 1 КК 
України, оскільки в ухвалі суду 
було чітко визначено, за якою 
правовою кваліфікацією та за 
якою заявою зобов’язано по-
садових осіб внести відомості 
до ЄРДР. Суд дійшов висновку, 
що ухвала суду не була викона-
на. Не були дотримані прокура-
турою чи органом досудового 
розслідування вимоги ч. 1 ст. 214 
КПК України невідкладно, але не 
пізніше 24 годин після подання 
повідомлення про вчинений зло-
чин внести відомості до ЄРДР 
та розпочати розслідування, в 
ході якого встановлювати, чи є 
склад  зазначеного заявником 
правопорушення, правильна 
його кваліфікація чи ні. І да-
тою повідомлення про злочин 
необхідно вважати не 20.05. 
2016 року, а дату, коли була 
отримана заява БЕРДНІКОВА 
про вчинені кримінальні право-
порушення - 06.05.2016 року. 

Суд визнав неправомірними дії 
керівника органу досудового 
розслідування в частині невико-
нання ухвали суду від 17.05.2016 
року і зобов’язав його виконати 
ухвалу.

15 липня поточного року 
суд втретє розглянув чергову 
скаргу Валерія Дмитровича 
БЕРДНІКОВА на бездіяльність 
керівника Криворізької місцевої 
прокуратури № 1 прокуратури 
Дніпропетровської області та 
начальника Довгинцівського 
в ідділення поліці ї  Голов-
ного управління поліції  в 
Дніпропетровській області, яка 
полягає у невиконанні ухвали 
слідчого судді щодо внесен-
ня відомостей про вчинене 
кримінальне правопорушення 
до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань. Суд встано-
вив, що на виконання ухвали 
слідчого судді Довгинцівського 
районного суду м. Кривого Рогу                                        
від 13 червня 2016 року слідчим 
С. О. КУРІЛЕНКОМ 14 липня 
2016 року винесено постано-
ву про зміну кваліфікації складу 
кримінального правопорушен-
ня у відповідності з вимогою 
згаданої судової ухвали, але про 
виконання ухвали заявнику він 
належним чином не повідомив. 
Крім того, не зважаючи на 
неодноразові звернення заяв-
ника до слідчого щодо визнання 
його потерпілим по зазначеному 

кримінальному провадженню, 
норма закону слідчим не була 
дотримана. Своєю, третьою 
вже за ліком, ухвалою суд «ухва-
лив зобов’язати слідчого СВ 
Довгинцівського ВП КВП ГУНП 
України в Дніпропетровській 
області С. О. КУРІЛЕНКА належ-
ним чином повідомити Валерія 
Дмитровича БЕРДНІКОВА щодо 
виконання ухвали слідчого 
судді Довгинцівського рай-
онного суду м. Кривого Рогу 
від 13.06.2016 року, виконати 
вимоги ст. 55 КПК України по 
кримінальному провадженню 
№ 12016040720001231 та вру-
чити заявнику пам’ятку про його 
процесуальні права та обов’язки 
як потерпілого».

Без проведення службо-
вого розслідування важ-
ко сказати, чого більше в 
д і я л ь н о с т і - б е з д і я л ь н о с т і 
керівництва Довгинцівського 
в ідділення поліці ї  Голов-
ного управління поліції  в 
Дніпропетровській області 
та керівництва Криворізької 
місцевої прокуратури № 1 про-
куратури Дніпропетровської 
області – правового нігілізму, 
непрофесіоналізму чи свідомого 
потурання можливим службовим 
злочинам, але про ефективність 

їхньої службової діяльності мар-
но говорити. А про який рівень 
правосвідомості правоохоронців 
може свідчити той факт, що 
під час всіх трьох судових слу-
хань, не дивлячись на очевид-
ну невідповідність їхніх дій ви-
могам закону, і представники 
прокуратури, і представники 
поліції просили суд відмовити 
у задоволенні кожної із скарг? 
Стає очевидним, що вони й на 
думці не мають починати працю-
вати у злагоді із законом.

На тлі сказаного, враховуючи 
масштаби подібних явищ, при-
марними будуть суспільні наміри 
досягти верховенства права 
до тих пір, поки правоохоронні 
органи продовжуватимуть пра-
цювати на такому рівні. Кожен 
із нас, як це робить громадя-
нин В. Д. БЕРДНІКОВ, має до-
класти всіх зусиль, аби не до-
пустити того, щоб у щоденній 
практиці захисту прав людини 
віддалятися від завдань цілі 16 
резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН, схваленої 25 вересня 2015 
року «Перетворення нашого 
світу: Порядок денний у галузі 
сталого розвитку на період до 
2030 року», яка має на меті «… 
забезпечення доступу до право-
суддя для всіх і створення ефек-
тивних, підзвітних та заснованих 
на широкій участі інституцій на 
всіх рівнях».

     Микола КОРОБКО  

25 липня у Дніпрі радник 
міського голови Олексан-
дра Кутас в рамках проекту 
міського голови «Місто без 
меж» організувала тематич-
ний круглий стіл с приводу 
вирішення проблем доступності 
міста для людей з обмеженою 
мобільністю. Про це повідомляє 
«Дніпроград» з місця події.

У тематичному обговоренні 
взяли участь учасники різних 
о р г а н і з а ц і й ,  г р о м а д с ь к і 
об’єднання, які займаються 
вирішенням питань людей з 
інвалідністю.]

«Ми зібрали круглий стіл для 
того, щоб познайомитися з 
активістам, людьми, які праг-
нуть зробити життя інвалідів 
простішим. Познайомитись для 
того, щоб зрозуміти, які вони 
мають ідеї і що для їх реалізації 
потрібно. Я не одноразово 
зустрічалась з різними пред-
ставниками організацій окре-
мо і вони мені казали, що в них 
є ідеї щодо вирішення якоїсь 
проблеми, яка предстала перед 
інвалідами тієї чи іншої групи, 
але вони не знають, що далі ро-
бити, до кого звертатись. Ми 
тут зібрались вислухати ідеї і 
втілити їх у життя за допомогою 
влади», - розповіла Олександра 
Кутас.

Деякі присутні представники 
організацій, окрім того, що ви-
сунули свої ідеї, навіть надали 
представникам влади свої про-
екти у письмовому вигляді. Це 
й проекти з питань доступності 
міста, з питань освіти людей, 
які займаються супроводом 
інвалідів, а також проекти, які 
допоможуть організовувати 
дозвілля людей з обмеженою 
мобільністю.

Наприклад, благодійна орга-
нізація «Даруємо радість» 
розповіла, що незабаром за 
містом відбудеться квест для 
дітей-інвалідів. До того ж, вла-
да на чолі з Олександрою Ку-
тас вирішили організувати ряд 
заходів на день незалежності 
України, зокрема, марафони та 
майстер-класи, що допоможуть 
забезпечити веселе проведен-
ня часу для людей, які потрапи-
ли у скрутне становище.

Також деякі представники 
організацій задались питан-
ням, чому не працює комітет 
з доступності при облдерж-
адміністрації. На що представ-
ник комітету доповіла:

«Через те що наразі від-
бувається децентралізація, 
була зміна влади, наш комітет 
не працював протягом року, 
але я запевняю, що склад 
комітету затверджений і вже 
27 липня ми проведемо пер-
ше засідання. За рік виникло 
багато нових питань, пробем, 
також залишилось ще багато 
старих проблем, ми обіцяємо в 
терміновому порядку зайнятися 
їх вирішенням».

Отже, в результаті круглого 
столу, влада Дніпра об’єдналась 
з активістами, створивши з 
ними різні мобільні групи, які 
будуть займатись розробкою 
інтернет-карти доступності 
Дніпра, організацією  заходів 
для інвалідів тощо.

                                                                                                                          
Аврелія БЕНКЕТ, 

сайт «Дніпроград, 
26 липня 2016 року

Дніпряни 
завітали

у міськраду 
зі своїми 

пропозиціями 
з приводу
доступності 

міста

ПРО АЗИ КРИМІНАЛІСТИКИ ПРО АЗИ КРИМІНАЛІСТИКИ 
керівники криворізької поліції і керівники криворізької поліції і 
прокуратури дізнаються в судахпрокуратури дізнаються в судах



ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ№ 14 (239),  липень 2016 3

Андрій Андрій ДЕНИСЕНКОДЕНИСЕНКО заявив про  заявив про 

необхідність націоналізації необхідність націоналізації 

АХМЕТОВСЬКОГО АХМЕТОВСЬКОГО 

«Дніпрообленерго»«Дніпрообленерго»

                                   

6 липня п.р. року Кабінетом 
Міністрів України прийнята По-
станова № 412  «Про внесення 
змін до Порядку та умов надан-
ня субвенції з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально 
– економічної компенсації ри-
зику населення, яке проживає 
на території зони спостере-
ження».  Згідно з цією Поста-
новою Дніпропетровська об-
ласть в 2016 році одержить 9,33 
млн гривень, (для порівняння 
Запорізька – 5862, 5 млн,  що 
свідчить про відносну кількість 
населення в спільній «зоні» 
Запорізького енергокомплек-
су). Щоб зменшити ризики 
проживання, Нікополь одержує  
11,96 млн, Марганець – 4,94 
млн, Енергодар,   «енергетична 
столиця», – 7,61 млн. Наявність 
ризиків проживання в зоні виз-
нали в  2010 році , з  виділенням 
коштів на їх компенсацію. Цьо-
му  передували тривалі зусил-
ля громадськості та депутатів 
всіх рівнів, що представля-
ли  населені пункти цієї самої 
«зони спостереження». Однак, 
до цього часу поставлене пи-
тання  – хто за ким та згідно яко-
го документу має спостерігати 
– так і  залишається без 
відповіді. Спроби прояснити 
проблему зроблено в Законі 
України прийнятого Верхов-
ною радою в жовтні 2006 року. 
Цей Закон  визначив понят-
тя медичного моніторингу  як 
«контроль впливу ядерної 
установки та об’єктів пере-
робки ядерних відходів на 
стан здоров’я населення , 
яке проживає в зоні спосте-
реження , за методикою, за-
твердженою Міністерством 
охорони здоров’я України, 
з використанням реп резен-
тативної  вибірки для окре-
мих категорій населення» .  
Контроль впливу ядерної уста-
новки  на здоров’я населення 
мав розпочатись з 1 січня 2008 
року. Однак цього не сталось 
-   вимоги Закону  проігноровані 
М і н і с т е р с т в о м  о х о р о н и 
здоров’я.   В  час сподівань  та 
надій на реалізацію  вимог За-
кону  в  публікації  «Урядового 
кур’єру» від 12 липня 2007 року  
«Під парасолькою атомних 
станцій» головний лікар міської 
лікарні , в.о. завідувача міського 
відділу охорони здоров’я  м. 
Нікополя. Савченко Т.О., харак-
теризуючи ситуацію,  відзначила 
«Можливо, свою справу 
робить і наша питна вода з 
водосховища. Але факти за-
лишаються фактами: наш по-

казник з раку молочної зало-
зи та раку кишечника вищий, 
ніж в області загалом, А за 
таким серйозним захворю-
ванням у дітей як анемія , ми 
на першому місці в Україні. 
Не маємо зниження і з онко-
захворювань щитовидної за-
лози. На жаль, спостерігаємо 
явну тенденцію до зростання 
гіпотеріозів, які приводять 
до мікседеми – недоумству 
у дітей» .

Отже, маємо визнані ризики і 
якісь  кошти на їх компенсацію. 
Напрями їх використання 
орієнтовані серед інших на за-
безпечення в разі необхідності 
евакуації населення на випадок 
аварії на атомній танції..  Зазна-
чимо , що використання коштів 
приймається і затверджується 
відповідними  місцевим радами 
зони. При невизначеності са-
мих ризиків і відсутності регла-
ментуючого документу   народні 
обранці місцевого рівня бла-
гословляють необґрунтоване 
використання коштів. Як напри-
клад,  на заміну бордюрів на 
дорогах. 

В експертному виснов-
ку Національної комісії  з 
радіаційного захисту населен-
ня щодо створення зони спо-
стереження навколо атомних 
станцій, надісланого народно-
му депутату Драчевському В.В.  
в 2004 році, читаємо «Впадає 
у вічі фактична відсутність 
актів щодо врегулювання пи-
тань соціально-економічної 
спрямованості, що зумов-
лено відсутністю належно 
виконаних робіт, метою яких 
було б науково – економічне 
обґрунтування встановлення 
зон ризику навколо АЕС та 
визначення переліку заходів 
соціально-економічної ком-
пен сації ризику проживання 
у зонах впливу АЕС і механізм 
встановлення таких зон». 
Крім того,  відзначено, що не 
прийнято Закон України « Про 
правовий статус територій на-
вколо діючих атомних станцій 
(ядерних об’єктів) та статусу 
громадян, що проживають на 
них»  і рекомендовано Кабінету 
Міністрів реалізувати доручен-
ня з  його підготовки та подати 
на розгляд ВР. 

Один з авторів закону про 
зону спостереження, колишній 
директор ЗАЕС, обіцяльник 
благ для населення «зони» 
В. Бронніков доводив,що його 
реалізація дасть можливість 
розвиватись населеним пунк-
там зони та зміцнить пози-
тивне ставлення населення 

до атомної енергетики. Поки 
що бачимо плани будівництва 
нових ядерних блоків та про-
довження терміну експлуатації 
існуючих.

Ефективне використання 
коштів для компенсації ризиків 
вимагає, в першу чергу, їх виз-
начення, оцінку, вибір методів 
та заходів управління ними.  В 
населених пунктах «зони» має 
бути впроваджена концепція 
«життя з екологічним ризи-
ком». Розуміння населенням  
цієї концепції та її реалізація на 
всіх рівнях управління означає, 
що ризик має стати складовою 
життєдіяльності населення.  Тоді 
стане зрозумілим,  що заміна  
бордюрів на міських дорогах не 
є першочерговим заходом для 
зменшення  ризиків. 

Якраз тому на  так званий 
«депутатський корпус» міської 
ради покладається особлива 
відповідальність за виконання 
своїх обіцянок та рішень (зо-
крема, затвердження резолюції 
громадських слухань щодо про-
довження терміну експлуатації 
та пропозицій до державної 
еколог ічної  експертизи). 
Якраз тому необхідне визна-
чення напрямів використання 
коштів субвенції з найбільшою 
ефективністю. Щодо цього 
громадські організації направ-
ляли свої пропозиції та вимо-
ги, які проігноровані. Закон 
вимагає відкритої звітності за 
ефективне використання коштів 
субвенції як, до речі, і всього 
бюджету.  

Відсутність в державно-
му бюджеті коштів на роз-
робку науково-економічного  
о б ґ р у н т у в а н н я  в с т а н о в -
лення зон ризику навколо 
АЕС та визначення переліку 
заходів соціально-економічної 
компенсації ризику проживання 
у зонах впливу АЕС і механізм 
встановлення таких  зон 
вимагає направлення коштів 
субвенції на його розробку. А 
для цього необхідна міжобласна 
співпраця та розуміння пробле-
ми і відповідальності на рівні 
Дніпропетровської, Запорізької 
та Херсонської областей, 
населені пункти яких внесені  до 
30-кілометрової зони спостере-
ження. Тільки після визначення 
самих ризиків буде законодав-
чо визначене і обґрунтоване 
використання коштів 

В'ячеслав САНДУЛ, 
депутат міської ради 

3-х скликань, голова НВ 
Міжнародного фонду Дніпра

Про ризики проживання, їх компенсацію, 
бордюри та шляхи евакуації

КАЛЕНДАР НА CЕРПЕНЬ
«Історія України: події та особистості»

3 – 1775 р. – Петербург. Царський маніфест про знищення 
Запорозької Січі.

4 – 1914 р. – Створення Д.ДОНЦОВИМ, В.ДОРОШЕНКОМ, 
А.ЖУКОМ, М.ЗАЛІЗНЯКОМ, М.МЕЛЕНЕВСЬКИМ і О. СКОРПИС-
ЙОЛТУХОВСЬКИМ СОЮЗУ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ, що ставив 
своїм завданням досягнення державної самостійності України 
через поразку Росії у світовій війні. Формально ліквідувався 1 
травня 1918 р. 

6 – 1914 р. – Львів. Головна українська рада оголосила 
про створення Української бойової управи – керівного органу 
Українських січових стрільців. 

7 – 1932 р. – МОСКВА. Ухвалення ЦВК і РНК СРСР поста-
нови про охорону майна державних підприємств, колгоспів 
та кооперації і про зміцнення суспільної (соціалістичної) 
власності, згідно з якою крадіжка колгоспного майна каралась 
розстрілом, а при наявності пом’якшувальних обставин – тю-
ремним ув’язненням на термін не менше 10 років. (У народі 
постанова отримала назву „ЗАКОН ПРО П’ЯТЬ КОЛОСКІВ”). До 
початку 1933 року за цією постановою було засуджено 54645 
осіб, З НИХ 2110 – ДО СТРАТИ.

8 – 1819 р. -  Народився український письменник та гро-
мадський діяч Пантелеймон КУЛІШ. 

8 – 1992 р. -  Відбулося перше в Україні урочисте відзначення 
50-річчя УПА. 

9 – 1971 р. – Київ. Слідчим відділом КДБ при Раді Міністрів 
УРСР порушена кримінальна справа по факту виготовлення та 
розповсюдження збірника „УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК”.

10-12 – 1917 р. – Київ. ІІ Всеукраїнський педагогічний 
з’їзд. Розглянуто питання практичного здійснення українізації 
освіти, підтверджено рішення І з’їзду про повну українізацію 
початкової школи та поступову і часткову – середньої і вищої, 
визнана необхідність створення у всіх селах «Просвіт». А в 
повітах – учительських українських спілок.

13 – 1990 р. – МОСКВА. Указ Президента СРСР про 
відновлення прав усіх жертв політичних репресій 20-50-х 
років.

16 – 1941 р. – Москва. Наказ Ставки Верховного Голов-
нокомандування Збройних сил СРСР за №270, згідно з яким 
командири і політпрацівники, що потрапили в полон, вважалися 
дезертирами, а їхні сім’ї підлягали арешту і виселенню; сім’ї по-
лонених червоноармійців позбавлялися будь-якої допомоги.

17 – 1883 р. -  Народився Дмитро ДОНЦОВ - визначний 
ідеолог українського націоналізму

18 – 2006 р. – ВИХІД З ДРУКУ У СВІТ ПЕРШОГО ЧИСЛА 
ЧАСОПИСУ «ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ».

19-21 – 1991 р. – Москва. Спроба антиконституційного дер-
жавного перевороту  з боку консервативних сил у керівництві 
КПРС та органів державного управління СРСР.

20 – 1941 р. – Берлін. Декрет рейхсканцлера фашистської 
Німеччини про утворення рейхскомісаріату „УКРАЇНА” з цен-
тром у Рівному.

20 – 1980 р. – Київ. Керуючись настановами вищого 
політичного керівництва України, Міністерство зв’язку УРСР 
видало розпорядження про глушіння радіостанцій „ГОЛОС 
АМЕРИКИ” (США), „БІ-БІ-СІ” (Великобританія), „НІМЕЦЬКА 
ХВИЛЯ” (ФРН).

21 серпня-28 вересня – 1944 р. – Вашингтон. Конференція 
представників СРСР, США та Англії, на якій розглядалася 
пропозиція про створення міжнародної організації безпеки, що 
пізніше одержала назву Організація Об’єднаних Націй. 

22- 1992 Р. – Президент України в екзилі Микола ПЛАВ’ЮК, 
Голова Уряду Іван САМІЙЛЕНКО  та Голова Української 
Національної Ради Михайло ВОСКОБІЙНИК передали владі 
України у Києві свої повноваження і мандат Державного Центру 
УНР в екзилі. 

23 – 1992 Р. – Київ. УПЦ зняла анафему з гетьмана Івана 
МАЗЕПИ, накладену на нього за наказом ПЕТРА-І.

23 – 1867 р. – У Яворові (тепер – Львівська область) на-
родився український письменник, критик, історик літератури, 
публіцист, перекладач, журналіст і громадський діяч Осип 
МАКОВЕЙ.    

24 – 1946 р. – Київ. ЦК КП(б)У ухвалив постанову про викрив-
лення і помилки у висвітленні історії української літератури. У ній 
безпідставно стверджувалося, що „Нариси історії української 
літератури”, котрі стали предметом критики партійного доку-
мента, своїми помилками „об’єктивно допомагають злісним 
ворогам народу – українсько-німецьким націоналістам”.

24 – 1991 р.  – КИЇВ. ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ УРСР ДВАНАДЦЯТОГО СКЛИКАННЯ. УХВАЛЕН-
НЯ АКТУ ПРОГОЛОШЕННЯ  НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА 
ПОСТАНОВ ПРО ПОЛІТИЧНУ ОБСТАНОВКУ В УКРАЇНІ І 
НЕГАЙНІ ДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ПО СТВОРЕННЮ УМОВ ДЛЯ 
НЕПОВТОРЕННЯ НАДАЛІ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕВОРОТУ; 
ПРО ДЕПАРТИЗАЦІЮ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, УСТАНОВ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЙ; ПРО ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ; 
ЗАКОНУ УРСР ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОВНОВА-
ЖЕНЬ ГОЛОВІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ; ЗВЕРНЕН-
НЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ ТА ПРЕЗИДЕНТА РРФСР. ДЕНЬ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

27 – 1939 р. – Рим. Другий Великий збір українських 
націоналістів. Обрання головою ОУН А.МЕЛЬНИКА.

27 – 1913 р. – Київ. Вперше в світі льотчиком Петром НЕ-
СТЕРОВИМ була виконана на літаку «мертва петля» - одна із 
фігур вищого пілотажу.

30 – 1673 р. - Похід кошового отамана Івана СІРКА на 
Крим. 

30 – 1991 Р. – Київ. Президія Верховної Ради України  ухва-
лила Указ про заборону діяльності Компартії України.

31 – 1919 р. -  Здобуття Києва з'єднаними українськими 
військами УНР і УГА.

Серпень – 1943 р. – Визначилась остаточно структура 
УПА. Вона поділялась на три групи армій за територіальною 
ознакою: УПА-ПІВНІЧ (Поліська, Волинська, Житомирська 
області), УПА-ЗАХІД (райони Холмщини, Галичини, Буковини, 
Карпат), УПА-ПІВДЕНЬ (Вінницька, Кам’янець-Подільська 
області і південь України). Командуючим першою групою 
був Роман КЛЮЧКІВСЬКИЙ (Клим САВУР), другою – Василь 
СИДОР (ШЕЛЕСТ-ВИШИТИЙ), третьою – Омелян ГРАБЕЦЬ 
(БАТЬКО).

Кінець серпня – 1920 р. – Львів. Створення підпільної 
„Української військової організації” (УВО).

Народний депутат України Андрій Денисенко заявив про підготовку законопроекту, у якому 
йдеться про націоналізацію підприємства ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». «Готую законопро-
ект про націоналізацію ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» як організації, яка системно порушує 
права споживачів, шантажує цілі територіальні громади і свідомо підриває підприємства 
комунальної галузі», зазначив на своїй сторінці у Facebook народний депутат.

Андрій Денисенко наголошує на необхідності переходу підприємства ПАТ «ДТЕК 
Дніпрообленерго», що належить олігарху Ринату Ахметову до державної власності. «Ах-
метовський ДТЕК погрожує відключити від електрики за борги головне водопостачальне 
підприємство Дніпропетровщини - Аульський водогін, яке забезпечує питною водою 1,5 
мільйони населення області. За ті самі 320 мільйонів гривень боргів, в які у 2010-2016 роках 
загнали водопостачальників регіонали під орудою Сашка Вілкула, готуючи Аульський водогін 
до банкрутства. Останнє було зупинено вже новим керівництвом цього КП», - йдеться у 
повідомленні.

Нардеп зазначає, що ДТЕК не планує відключати неплатників з окупованих територій, які 
мають багатомільярдні борги перед цією кампанією. Так само, як не збирається і виконува-
ти норми Закону «Про заборону відключення комунальних підприємств водопостачальної 
галузі». «Час уже поставити питання про повернення у державну власність мажоритарного 
пакету акцій ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», яким за Януковича незаконно заволодів Ахме-
тов», - наголосив Денисенко.

                                                                                                        
Васіліса ТРОФИМОВИЧ, сайт «Дніпроград», 26 липня 2016 року
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В ритмі пародій на вірші В. Маяковського

Шановні земляки! Скільки ми 
ще будемо  ховатися поміж ко-
прами і кар’єрами? Настав уже 
час, так би мовити, вийти із тіні 
на світло і осучаснитись. А зна-
чить -  сприймати своє місто не 
як щось таке криве й рогате, а з 
орієнтацією на Європу,  тобто – 
відштовхуватись у цьому моменті, 
починаючи з назви, від реалій і 
природних цінностей життя. А 
тому ми маємо не тільки поста-
вити пам’ятник на центральній 
площі будяку як найбільш 
життєдайному представникові 
місцевої рослинної природи, а 
ще й перейменувати  місце на-
шого спільного проживання в 
Королівство Пухнастих Будяків. 

Розумію, що вам це може спо-
чатку не сподобатись. Але ж по-
гляньте навкруги, подивіться, чим 
і як живе криворізька природа. 
Можна сказати, що цього року 
вона була найбільш відвертою і 
наступальною. Дійшло до того, 
що будяки й будякоподібні квіти 
дісталися навіть нашого славет-
ного на всю Україну театру (на 
світлині вгорі). І якщо умови 
просування будуть такими спри-
ятливими, як і до цього, то при-
рода нарешті достукається до 
наших душ – і ми із завмиран-
ням серця будемо спостерігати 
найвишуканіших представників 
світу будяків уже на сходах до теа-
тру чи навіть поблизу приміщення  
міської ради. А все  через те, що 
ви ж повинні розуміти, шановні 
мої земляки: всюди змінюється 
клімат і нашими широкими ву-
лицями й провулками  прямує не 

що-небудь, а сам час перемін. 
А це означає, що і ми повинні 
змінюватися і йти назустріч 
природі. До того ж, це буде не 
дуже важко зробити, бо ми вже 
й так значно наблизились до них, 
до будяків. Тільки вони – колючі 
(бо живуть під відкритим сонцем, 
під градами і дощами), а ми всі 
– такі добрі-добрі й пухнасті, бо 
мешкаємо в комфортних умо-
вах.  

Так це я вам розповідаю про 
центр міста (хоч і старий). А якщо 
просуватись від нього всьо-
го лише на кілька кілометрів до 
вулиці Української і далі на Кар-
наватку, то там можна натрапи-

ти на дуже можливий прообраз 
нашого майбутнього. (світлина 
внизу). Так, це вже майже ціла 
стіна будяків, за якою – поки що 
невідоме.

А тому я й пропоную, нарешті, 
не відставати від вимог нашої 
центральної влади щодо перей-
менувань (а ця прикрість сталася 
на початку цього року), а діяти 
впевнено і креативно, навіть ви-
переджаючи її на кілька кроків. 
Адже  ви тільки подивіться, у 
нас. так би мовити, королівські 
замашки, можна сказати, уже в 
крові сидять, із самого народжен-
ня. Бо, наприклад, ніхто ж, окрім 
нас, не додумався виставити на 
майдані білі театру  високу білу 
шахову королеву (чи – короля, 
бо кожен сприймає ту фігуру 
по-своєму), а поряд - покласти 
жалюгідного чорного пішака. 
Причому під час ремонтних робіт 
ми їх закономірно розділили ви-
соким парканом, демонструючи, 
хто є хто (на світлині в центрі).

Крім цього, всі вже, мабуть, 
ще зі школи знають, що в Європі 
є Князівство Монако і  Герцог-
ство Люксембург. Монако – це 
взагалі карлик як за площею, 
так і за населенням, а Люксем-
бург – теж менший від нас у всіх 
відношеннях. Та і як може бути 
по-іншому, коли наше місто за 
довжиною – третє в цілому світі, 
а за населенням – друге в Україні 
після самої столиці! То  чому б 
не використати всі ці природні 
та штучно конструктивні умови, 
які склалися, і домогтися, аби 
на карті Європи, майже в са-

мому її центрі, з’явилося ще й 
Королівство Пухнастих Будяків? 
Це ж, погодьтеся, виграш тем-
пу на віки.  Бо то тобі було якесь 
«місто руди й металу», в якому 
люди довбали землю на вели-
чезну глибину, щоб дістати звідти 
руду, а потім її плавити, а тут рап-
том з’являється ціле Королівство 
Пухнастих Будяків! У нас же тоді 
туристів буде – хоч греблю гати, 
аж через край, від них просто 
відбою не буде! Причому вже не 
треба буде так сильно ту  бідну 
землю довбати, а більше покла-
стися на Бога, діяти у гармонії з 
Ним: аби будяки росли.

І люди у нас розквітнуть, роз-
правлять свої спини і стануть 
вільнішими, рівнішими і не такими 
лайливими. Бо не буде вже тоді 
дуже важкої фізично і небезпечної 
праці в шахтах і на кар’єрах, а 
буде тільки «сплошной почот і 
уваженіє»! То хіба через такі виго-
ди  вам важко, шановні земляки, 
буде підняти свої руки й прого-
лосувати за набагато щасливіше 
майбутнє від теперішнього сього-
дення? А які екзотичні магазини 
й кафе з’являться поміж будя-
ками! А скільки буде нових мож-
ливостей, коли тими будяками 
позаростають  геть усі кар’єри і 
надшахтні будови!! Та це ж ціла 
природотворча революція роз-
почнеться. А тому  - будьмо з бу-
дяками й самі станемо будяками. 
Тільки – пухнастими, а значить 
– добрими і сумирними.

 Степан МАЙБУДНІЙ, 
вільний трудівник, мрійник і 

майбутній міський  (точніше – 
КОРОЛІВСЬКИЙ) голова.

КРІЗЬ БУР'ЯНИ
(Пародія  з  ілюстрацією)

З’ЯВИЛАСЯ  можливість випустити ще одну сторінку 
сатири й гумору, чим ми і скористалися перед самим 
десятиріччям газети. Але на ній – не про ювілей і не про 
наші турботи, а про повсякденне життя, яке, слава Богу, 
все-таки триває, а не завершується.  Цього продовження 
ми бажаємо і всім нашим читачам, які хочуть ходити вули-
цями того міста, де вони є господарями і де можуть вільно 
кепкувати і сміятися собі та іншим на здоров’я.

Після дощу Калюжа розлилася
І серед вулиці нахабно розляглася.
Аж бачить, з-під землі б’є Джерело.

«Якого дідька? Тебе ж, наче, не було?! –
Кричить Калюжа.. - Я – з небес,  ти  – від сміття!

Я утоплю тебе, щоб щезло в небуття!..»
Але не сталося.  Бо сонце припекло- 

І де Калюжа? Її  наче й не було.
                      ____________

Так і пихаті посадовці на творців
Готові вилити усю отруту й  гнів.
Та б’є талантів щедре джерело,
Яке змете з посад пихате зло. 

                       Іван БІЛОХРЕСТ

Слово про КоролівствоСлово про Королівство
 Пухнастих  Будяків Пухнастих  Будяків

(Позарегламентний виступ  для ще не оголошеної сесії)

ПАРТІЙНЕ
ЧЛЕНСТВО
Я дістаю 
             із глибоких  штанин
членський квиток 
                           зі світлиною.
Побачили? 
Я – кандидат до глибин
втішатися  Україною.

Партійне завдання –
                         Вітчизну кохать.
Тому невідлучно 
                             на варті я,

щоб сяяла ненька, 
як родіна-мать,
коли її чистила  партія.

КОГО МИ   
«ПОДРАЗУ МЄВАЄМ»

Партія й мафія -
                 сестри-близнючки
Хто більше з них 

цінностей має? 
Мы кажемо  «партія»,
                  а подумки – «с…»,
бо кожен її 
                    «подразумєває».                    

 Тарас РЕДЬКА.

Знову хмари бруду 
над Кривбасом:

Ключ летить в Європу  першим 
класом,

А внизу – кар’єри, 
шахти, ями

І будинки поміж бур’янами. 

Всюди пилюга господарює
І за криворіжцями пильнує.
Тільки на світлинах
Та ще на картинах
Сяє чистота.

З тих світлин пихато поглядає
Щось таке високе і безкрає,
За Європу більше і за Штати,
Щоб себе усім тут показати.

Тільки всюди  бур’яни
 повстали

Краєвиди ті позакривали
І ростуть затято,
Як собі на свято,
А не для людей.                   

 Іван БІЛОХРЕСТ.
                  Фото автора.

Калюжа і Джерело
(Байка)


