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Тарас Шевченко

Газета ГО «Криворізьке міське правозахисне товариство»

Шукайте нас тут: http://www.kmpzt.org.ua
ДО ЧИТАЧІВ

100 років тому почалась
УКРАЇНСЬКА
РЕВОЛЮЦІЯ,
а нині вона вже завершується
З А П И ТА Н Н Я

(Читайте на 3 стор.)

Нова Україна — вже на волі

Шановні наші читачі, в першому ж числі нашої
газети ми звертаємося до вас із запитаннями, аби
ви визначились, що вам найбільше болить, які й
досі нерозв’язані проблеми вас турбують і що ви
прагнете зробити для того, аби життя українців
поліпшилось.
1. Як ви оцінюєте рівень задекларованих реформ
щодо поліпшення життя і що, на ваш погляд, найбільше
заважає їх якісному проведенню?
2. Чим ви особисто хотіли б опікуватися заради
поліпшення розвитку регіону, якби прийшли до влади
й вам запропонували працювати в одній команді?
3. Влада кожного села, міста, селища, області
має вирішувати цілу низку питань, аби підвищувати
рівень життя громадян. Тож звідки (з якого джерела) ви отримуєте інформацію про те, що вона робить і наскільки точною, правдивою ви вважаєте таку
інформацію?
4. Що вас найбільше непокоїть у діяльності місцевої
влади і яким чином, на ваш погляд, можна змінити цю
діяльність з метою якісного її поліпшення?
5. Яким чином і за якими критеріями ви плануєте
визначати активістів вашої громади, аби їм було можна
повністю довіряти під час подальшого здійснення ними
владних повноважень?
6. Як ви оцінюєте ступінь боротьби з корупцією на
рівні державних органів і органів місцевого самоврядування на території Дніпропетровщини?
7. Які, на вашу думку, питання треба нині передусім
розв’язувати Криворізькій міській раді, аби криворіжці
ставилися до влади з довірою?
8. Як ви ставитесь до того, що репертуар
Криворізького міського театру драми і музичної комедії
імені Т.Г. Шевченка подається російською мовою та й
взагалі в ньому дуже мало постановок українською
мовою і майже повністю відсутні постановки про наше
сьогодення?
9. Матеріали на яку тематику вас найбільше
зацікавили у газеті?
10. Про що б ви запропонували писати найчастіше?
Просимо вас надсилати відповіді на поставлені
запитання на таку адресу: редакція газети «Промінь
Просвіти Є», вулиця Церковна (Калініченка), будинок 3, кабінет 210, місто Кривий Ріг, 50000.

Від редакції

ЄДНАННЯ В ЄВРОПІ
ЦЕ ПЕРШЕ число нової газети («Промінь
Просвіти Є»), шановні наші читачі, є фактом подальшого продовження розвитку інформаційнопросвітницької діяльності, розпочатої
криворізькими просвітянами і правозахисниками в газеті «Промінь Просвіти» ще в 2006-му
році, разом з дописувачами з інших міст і сіл
регіону. Але засновником цієї газети є вже не
наша просвітянська організація, яка розпочала
цю роботу, а ГО «Криворізьке міське правозахисне товариство», яке її продовжує, починаючи
з 2010-го року, в нових, уже більш складних,
умовах. І з початку другого півріччя 2017-го ви
зможете її отримувати, оформивши перед цим
передплату на пошті.
Щодо змісту публікацій ми спираємося, в
основному, на два документи, які є підвалинами
в процесі розбудови України як демократичної
і правової держави. Це Конституція України і
Загальна декларація прав людини. Права і свободи, там викладені, зазвичай і називаються
європейськими цінностями. Головне ж наше завдання ми вбачаємо в тому, аби намагатися

не тільки їх популяризувати серед українців,
але ще і самим діяти відповідно до їх змісту.
А ще ми будемо намагатися сприяти своїми
публікаціями об’єднанню самостійно мислячих
людей у діяльні громадські організації і громади,
які здатні приймати рішення і їх послідовно виконувати. Ми ж розуміємо, що влада тільки тоді
буде служити народу, коли постійно відчуватиме,
що йому підконтрольна. І саме через постійний
контроль над її діями з боку громадськості ми
зможемо створити відкрите суспільство на засадах творчості і взаємоповаги у ставленні один
до одного, незалежно від того, де хто працює і
яку посаду обіймає.
Сьогодні всі ми (хто більше, а хто – менше)
перебуваємо в умовах реальної російськоукраїнської війни, якій передувала нав’язана нам
ворогом війна у мовно-інформаційному просторі,
що триває по цей час і навіть ще більше загострилася. Тому все частіше ми мусимо стикатися з
такими діями, в основі яких лежить намагання
обдурити, заплутати свою потенційну жертву,
будь-що вивести з рівноваги і скористатися

цим задля отримання перемоги. А це означає,
що в таких умовах великою цінністю є вміння
самостійно мислити (а не постійно перебувати під впливом когось), самостійно приймати
рішення, а потім – діяти і нести відповідальність
за свої дії. У разі ж створення організації з таких
людей є можливість зі значно меншою кількістю
помилок піти шляхом розвитку, аби створити
країну творців, вільних трудівників і оборонців.
Так, ми орієнтуємося на Європу, добре
розуміючи, що реально означають європейські
цінності, бо українці вже заплатили за них
кров’ю під час Революції Гідності і продовжують розплачуватися життями в умовах війни з
імперською ордою. Тому ЄДНАННЯ В ЄВРОПІ
для нас – це як здобуте в боях право формувати нарешті суспільство рівних можливостей.
Але ми також розуміємо тепер, що мусимо не
просто «підтягуватись» до інших передових
європейських держав, а мусимо стати прикладом швидкого і ефективного розвитку у всіх сферах діяльності. Будьмо ж гідними поставлених
завдань!
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Фестиваль правди

Про навчання як стажування,
Єгипет, Кривий Ріг і саму «AIESEC»

НА ТЕМУ «ЧОТИРИ ГРАДУСИ»
За інформацією від голови організаційного комітету
Міжнародного фестивалю документального кіно про права
людини Docudays UA Світлани
СМАЛЬ, цього року фестиваль
проходитиме в Києві з 24 по
31 березня в Будинку кіно та
в кінотеатрах «Кінопанорама»
і «Київ». Головна тема фестивалю – «Чотири градуси». Про
причини обрання саме цієї
теми можна дізнатися в разі
відвідання сайту фестиваля:
www.docudays.org.ua.
Як і раніше, починаючи з 2007
року, ми, криворізькі правозахисники і просвітяни, знову як
регіональні партнери фестивалю візьмемо участь у різних
заходах під час його проведення. Крім того, обов’язково
розповімо про найцікавіше,
на наш погляд, на сторінках
нашої нової газети «Промінь
Просвіти Є», яку ви тримаєте в
своїх руках і яка є гідним продовжувачем традицій «Променя Просвіти», яка була першим
інформаційним партнером
мандрівного фестивалю Docudays UA у Кривому Розі.
Олександр ЧИЖИКОВ,
координатор проведення
мандрівного фестивалю
Docudays UA у Кривому Розі
від ГО «Криворізьке міське
правозахисне товариство».

Наприкінці січня в нашому
місті стартував проект
«Shape Ukraine: Education».
В його рамках до нашого
міста прибули 9 стажерів з
Китаю, Грузії, Туреччини та
Єгипту. В реалізації проекту
брали участь Криворізька
гімназія №91, Криворізька
спеціалізована школа №71,
Криворізький гуманітарнотехнічний ліцей №129 та
Криворізька загальноосвітня
спеціалізована школа №4.
Його завданнями стали
надання інформації про
ринок праці України та про
особливості різних професій,
а ще – розвинути професійні
та лідерські якості й володіння
іноземними мовами.
А нещодавно, на початку
березня, я зустрілася з одним
із стажерів, який брав участь
у цьому проекті (його звали
Нагіб Мохаммед САЛМАН) та

з одним із керівників місцевого
осередку організації «AIESEC»
(це був Михайло САЗОНОВ),
яка подібного роду проекти
реалізовує в різних частинах
світу.
Перед тим, як поінформувати
про зустріч, дам коротку
довідку читачам про те, що
собою являє «АIESEC». Отже,
це міжнародна платформа для
молоді, яка дозволяє відкрити
й розвинути свій лідерський
потенціал. Рік заснування –
1948-й, причому засновниками
виступили
студенти
із
7-ми країн Європи з метою
налагодження міжкультурних
зв’язків у повоєнний період.
На сьогоднішній день ця величезна організація у вигляді
платформи об’єднує аж 126
країн і територій. Головний
офіс знаходиться у Роттердамі.
Сьогодні «АIESEC» - це більш ніж
50 тисяч стажувань щорічно,
один мільйон випускників у
всьому світі та безліч провідних
компаній, які підтримують
молодь у їхньому прагненні
змінити цей світ.
Як сказав Нагіб, йому 26
років, в Єгипті він навчається
в університеті, займається
рекламою і мріє стати справжнім
фінансистом, банкіром. На
мої запитання він відповідав
англійською, а перекладав
Михайло САЗОНОВ.
Чим
найбільше
відрізняється Єгипет від
України?
- В першу чергу, - погодними
умовами. Я беру участь у
зимовому проекті, і в той час,
коли в Єгипті температура +15
градусів за Цельсієм і вище, тут
було навіть за двадцять градусів
нижче нуля. І тому я навчався
виживати за такої погоди. Крім
цього, мене здивували деякі
моменти з того, як живуть
українці. Наприклад, — щодо
площі квартир, які порівняно
невеликі. А ще здивувало,
що тут люди дуже рано йдуть
спати, і через це – проблеми
з транспортом, бо вже після
дев’ятої години вечора дуже

важко кудись дістатися, в
той час, коли в Єгипті можна
спокійно знайти чи то маршрутку, чи то автобус або таксі
навіть о 3-й чи 4-й годині ночі. А
у мене враження таке, що після
дев’ятої вечора життя взагалі
зупиняється.
- А які плани й перспективи
щодо подальшого працевлаштування і взагалі - планів
на життя?
- Після навчання в університеті
хочу розпочати свою справу, свій
бізнес і - багато подорожувати,
хочу організувати свій бізнес
у Європі, і в цьому сенсі дуже
подобається Великобританія.
До того ж, після завершення
навчання в університеті хочу
жити окремо від батьків.
- А що найбільше вразило в
Кривому Розі, що найбільше
запам’яталось?
- Я така людина, що
запам’ятовую ті моменти, коли

доводиться важко й треба шукати якийсь вихід із ситуації.
Наприклад, - те, що коли йшов,
а слідом бігли собаки, і тоді
було важливо, як діяти, як вийти
неушкодженим із тієї ситуації.
Або коли ввечері, після заходу
сонця, розумів, що йдеш уже
кудись не туди, що заблукав, і
тоді запитував про дорогу у людей, які не володіли англійською
мовою, але вони все одно допомагали. І ще дуже добре
запам’яталось, що тут у вас –
дуже добрі люди, бо завжди допомагали: самостійно викликали мені таксі або ж показували,
куди треба було йти, користуючись картою.
- А як почуваєтесь у сім’ї,
що прийняла на проживання
під час стажування в Кривому
Розі?
- Там люди дуже турботливі
і ще намагаються зі мною
спілкуватися англійською,
розважати мене, йдуть мені
назустріч і є дуже гостинними.
А Михайло САЗОНОВ
розповів, що організація
«АIESEC» представлена
в Кривому Розі у вигляді
ініціативної групи вже п’ятий
рік. На це літо у організації є плани організувати мовну школу аж
на чотири мови: англійська, китайська, португальська і польська. Причому якщо говорити про
англійську мову, то буде кілька
груп (відповідно до рівня знань
тієї чи іншої людини), аби використовувати різні методики
її викладання. Розповів також
про те, що в організацію приймають молодих людей віком
від 16-ти років. А набір там
відбувається двічі на рік: взимку і влітку. Для того, щоб стати
членом організації, достатньо
дочекатися того моменту, коли
розпочнеться набір, заповнити
аплікаційну форму і пройти два
етапи. А далі вже йде розподіл
на команди.
Олена МАКОВІЙ.
На світлині: під час бесіди.
Фото Сергія ЗІНЧЕНКА

ХТО СТАНЕ «СЛУГОЮ»
МЕРТВОГО СЛОВА»?
Питання, винесене в заголовок, залишиться актуальним
аж до початку нового, 2018-го,
року. Саме тоді, після аналізу
всього масиву матеріалів щодо
реагування посадовців міста
і всієї Дніпропетровщини на
інформаційні запити з боку
громадян та редакції нашої газети на початку лютого й стане
зрозумілим, хто із чиновників
буде визначений як найбільш
збайдужілий у стосунках з
людьми, яким має служити.
Якраз тоді він і отримає свого
роду звання «Слуга мертвого
слова».
Кінцевий термін подання до
редакції документів від жителів
Дніпропетровщини щодо свого листування з владцями – 31
грудня 2017-го року, а початок своєї «історії листування»
– 1 січня, минулого, 2016 року.
Тобто, вся документація щодо
листування за час виходу
попередньої газети, «Промінь
Просвіти», в період протягом
2016 року і до кінця лютого
2017-го року, теж береться
до уваги під час наступного
підбиття підсумків.
Визначаючи кінцевий
термін щодо підсумку листування з владою, ми також
повідомляємо, що частину
інформаційних запитів з нашого боку ми будемо виносити в публікації під заголовком «Запитання до влади» з
подальшою їх конкретизацією
безпосередньо в текстах таких
запитів.
До уваги будуть братися не
лише типові відписки з боку
чиновників, а й те, наскільки
вчасно (відповідно до вимог
закону) вони реагували й
наскільки довгою виявилася
історія переписки, доки не
вдалося отримати позитивний
результат.
Редакція також планує
відзначити найбільш активних громадян в листуванні з
владцями з метою отримання
відповідей.
Адреса наша така:
редакція газети «Промінь
просвіти Є», вулиця Церковна (Калініченка), будинок 3,
кабінет 210, місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області,
50000.
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З А П И ТА Н Н Я

Зустрічі й проекти

Є

Запитання, які будуть тут, під цим заголовком, задані, редакція нашої газети конкретизує в
інформаційні запити, аби одержати на них відповіді
згідно з вимогами чинного законодавства. Разом
з тим, публікуючи їх, ми робимо наших читачів
свідками того, що вони вже сформульовані й мають
бути взяті владцями до уваги.
1. Коли в Кривому Розі нарешті будуть повністю виконані
всі вимоги законодавства щодо декомунізації й не доведеться постійно стикатися на вулицях із назвами, які нас
повертають до часів панування тоталітарної держави?
2. Просимо перерахувати ті автомобільні дороги, які
були протягом останніх п’яти років збудовані на території
Кривого Рогу без подальшого їх ремонтування.
3. Які були прийняті рішення на рівні місцевої влади
протягом останніх трьох років і яких вжито заходів з тією
метою, аби припинити знищення річки Саксагань, а також - убезпечити криворіжців від можливої техногенної
катастрофи, пов’язаної із експлуатацією цієї річки?
4. Яким чином на території Дніпропетровщини
відбувається процес боротьби із корупцією в державних
органах і органах місцевого самоврядування і які протягом останніх трьох років є результати такої боротьби?

Допоможи
нацпаркам України
Цього року Година Землі запрошує всіх українців
до національних парків, заповідників та інших природних об’єктів України. Ми маємо знати більше
про природу навколо нас, милуватися нею, допомагати її зберегти. Що любимо, те оберігаємо!
На сайті Години Землі ми створили карту природних
об’єктів України. Ми запрошуємо людей та організації
знаходити на карті найближчий заповідник, нацпарк чи
інший природний об’єкт, дізнаватися про нього більше
та реєструвати свої наміри відвідати його 25 березня.
В цей день парки гостинно відкриють свої двері для всіх бажаючих зустріти пробудження природи. Всі бажаючі зможуть допомогти парку на волонтерських засадах роботою
чи іншими ресурсами, влаштувати пікнік на природі чи взяти участь у запропонованих парком інших активностях.
Якщо у тебе не вийшло прийти до парку 25 березня, ти
можеш взяти участь он-лайн чи допомогти обраному парку іншим чином. На веб-сторінках парків та онлайн ресурсах кампанії Година Землі будуть зазначені потреби всіх
парків, що беруть участь у кампанії. Кожен може посильно
допомогти – попрацювати волонтером, надати обладнання, послуги, матеріали чи фінансову допомогу за потребою.
Тільки разом ми збережемо природу України!
http://wwf.panda.org/uk/our_work/ecoeducation/campaigns/
eh17/help_parks/

Чому громадяни Кіпру
досі керують
цифровим телебаченням України?
Журналісти одного з телеканалів намагалися з’ясувати у
мене причини проблем з переходом України на цифрове мовлення та феномен «Зеонбуду», що його свого часу придумала
команда ЯНУКОВИЧА. Як відомо, влада оголосила новий термін
переходу на цифрове мовлення – липень-серпень 2017 року. Я
констатував, що після моєї боротьби в часи старої «злочинної»
влади з цим таємним монополістом у сфері медіа нині суттєвих
змін не відбулося. Пояснення просте: влада хоче зберегти
«Зеонбуд» як монополіста, але ніяк не може визначитися – хто
буде новими засновниками цієї унікальної інституції.
Тому й досі, згідно з дослідженнями медіа-юристів, де-юре,
«кнопка» від цифрового телебачення України (маються на
увазі кінцеві власники «Зеонбуду») — в руках трьох громадян
Кіпру і одного з Великобританії! Отож в Україні після ЯНУКОВИЧА змінилося те, що нічого не змінилося. До того ж, ніхто
не може пояснити, яким насправді є покриття цифрового
мовлення території України, тобто ми не маємо гарантії, що в
разі відключення аналогового мовлення усі громадяни матимуть доступ до цифрового. Також залишається невирішеним
питання, хто буде «керувати» цифровим мовленням, оскільки
досі такий статус зберігає монополіст «Зеонбуд», засновниками якого, скоріше за все, опосередковано є представники
команди ЯНУКОВИЧА через зареєстровані офшори Белізу,
Сейшелів та Британських Віргінських островів.
Тому «Зеонбуд» треба було би націоналізували, а справу впровадження цифрового телебачення передати новій
інституції, сформованої з конкурентних складових: держави,
телеринку та медіаспільноти. Далі необхідно визначити реальне технічне покриття цифрового мовлення і лише потім – оголошувати дату переходу України на цифрове мовлення!
Микола ТОМЕНКО, лідер Громадського руху «Рідна
країна», керівник парламентського Комітету з питань
свободи слова та інформації у 2002—2005 та 2012—
2014 років, 1 березня 2017 року, сайт «Рідна скраїна».
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ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

100 років тому почалась
УКРАЇНСЬКА
РЕВОЛЮЦІЯ,
а нині вона вже завершується
ВІЙНА іде. – Така реальність
сьогодення через сто років
після того, як українці піднялися
на битву проти імперської орди
заради національного визволення і створення Української
держави. Піднялися для того,
аби знову відчути себе господарями своєї землі, як це
востаннє перед тим було ще
за часів Козацької держави під
управлінням Богдана ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.
Однак на перших порах про

ідея-мрія про Самостійну Соборну Українську державу
нарешті проросла в політично
незалежну Україну, в 1991
році. Та уже через кілька років
її існування виявилося, що
національно-визвольна ідея
Української революції ще не
добігла своєї кінцевої мети,
а тому – продовжувала свій
біг крізь історію і тепер її
безпосереднім супротивником став кланово-олігархічний
капіталізм, який пішов на угоду

ОСНОВНІ ПОДІЇ 1917-го
1917 р. – початок Української революції;
березень 1917 р. – створення Української Центральної Ради
(УЦР);
10 червня 1917 р. – проголошення Першого універсалу УЦР;
червень 1917 р. – створення Генерального Секретаріату;
липень 1917 р. – проголошення Другого універсалу УЦР;
липень 1917 р. – виступ самостійників (полуботківців);
липень 1917 р. – «Тимчасові інструкції...» Тимчасового уряду
Генеральному Секретаріату;
серпень 1917 р. – Корніловський заколот;
вересень 1917 р. – з'їзд народів Росії у Києві;
листопад 1917 р. – проголошення Третього універсалу УЦР;
грудень 1917 р. – ультиматум Раднаркому Росії…
(З матеріалу «Українська революція» - http://pidruchniki.
com/76050/istoriya/ukrayinska_revolyutsiya)
Самостійну Україну не йшлося.
Про це свідчать і статті одного із найвідоміших українських
істориків (а пізніше – керівника
УНР) Михайла ГРУШЕВСЬКОГО:
«Вільна Україна», «Якої ми хочемо автономії та федерації», «Хто
такі українці і чого вони хочуть»,
«Звідки пішло українство і до
чого воно йде». І вже трохи згодом, коли протиборство значно
загострилося, стало зрозуміло,
що треба будувати суверенну
Українську державу. В тому
числі, - за часів Холодноярської
Республіки, де на перших порах
був Головним отаманом Кость
ПЕСТУШКО (СТЕПОВИЙ), який
у травні 1920-го року підняв повстання у Кривому Розі проти більшовицьких імперських
поневолювачів.
А тим часом сталінщина в
період тридцятих років найбільш
яскраво продемонструвала
свою ненависть по відношенню
до волелюбних українців, коли
була майже повністю знищена українська інтелігенція, а в
результаті Голодомору як геноциду проти українського народу
– селянство.
Особливим періодом
Української революції, коли народ знову піднявся майже з небуття й показав, що він – ще не
знищений, був період боротьби
УПА (Української повстанської
армії), яка воювала як проти нацистів, так і проти військ
НКВС із Радянського Союзу. І
навіть тоді, коли проти неї були
кинуті величезні сили карателів
і спротив було подавлено, все
одно мрія про Українську Соборну Самостійну державу жила
в серцях українців і не вмирала. Навіть в страшних умовах
концентраційних таборів вона
все проростала й проростала в
майбутнє на початку 60-х років
(пізніше – й 70-х) минулого
століття стало зрозумілим, що
українське слово і українська
інтелігенція живуть і знову чинять спротив більшовикам. І
тоді карателі звично взялися за свою справу, нищачи
самостійно мислячих українців
із числа передусім інтелігенції
«за антисоветскую деятельность».
Однак час життя «Імперії зла»
(Радянського Союзу) на годиннику історії вже збігав, і після
його падіння та революційна

(хоч, можливо, і тимчасову) із
віковічним ворогом українців:
імперською Росією, імперською
ордою. А там діє один закон:
ПРАВО ЗВЕРХНИКА КАРАТИ
ЧИ МИЛУВАТИ. І от коли пихаті
українські правителі підняли
руку на майбутнє українців
(на дітей), піднявся МАЙДАН
і революційна боротьба продовжилася вже у вигляді
РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ. Однак у відповідь вже імперська
Росія ПІШЛА ПРОТИ УКРАЇНИ
ВІЙНОЮ, аби цей революційний
спротив згасити назавжди,
щоб більше не жевріла в душах
мрія про самостійність. Але їй
це не вдалося зробити навіть
тоді, коли . в України ще не
було боєздатної армії, аби захистити країну від віковічного
ворога. БО ВСЕ Ж ЗАХИСТИЛИ ДОБРОВОЛЬЦІ, той
революційний народ, який на
МАЙДАНІ стояв із дерев’яними
й пластиковими щитами проти
озброєних «беркутівців».

досі ще не завершилася.
Однак треба розуміти, що
революційний період у розвитку
України як самостійної держави добігає свого кінця. Час уже
зрозуміти, що ідея давно проросла в нове життя, що із яєчка
вже вилупилася Нова Україна,
яка вийшла за грати радянських
і пострадянських заборон. А ось
ті, які не побачили й пропустили
з якихось причин той момент і
ніяк тепер не знаходять Нову
Україну на просторах серед
степу широкого, все більше й
більше скиглять за «щасливим
минулим» і постійно впадають
у депресію.
Ми ж маємо йти далі у своєму
розвитку і розбудовувати
Україну як із середини, так і на
міжнародному рівні, що дуже
важко робити за умов господарювання кланово-олігархічного
капіталу. І тому, виходить, що
у нас сьогодні, з одного боку,
- війна, яку правителі назвали АТОю, а з іншого – розвиток стримують ті ж олігархи
зі своїми структурами на базі
монополізації економіки. А це
означає, що тепер нам просто
необхідно протистояти величезним фінансово-промисловим
групам, які сконцентрували
свою владу у великому бізнесі.
І в цьому відношенні Кривий Ріг
перебуває нині чи не в найбільш
складному становищі. Адже
фактично всі містоутворюючі
підприємства тут - під повною владою олігархів, так
само, як і преса, яка все більше
намагається впливати на мізки
й серця українців, зробивши
їх покірними, рабськими. Бо
кланово-олігархічному капіталу
потрібні покірні й дуже слухняні
виконавці на зразок роботів, а
не самостійно мислячі українці.
Та чи багато сьогодні таких
самостійно мислячих на великих підприємствах гірничометалургійного комплексу
Кривбасу? Чи багато ви бачите
в Кривому Розі самостійно мислячих журналістів, прокурорів,
поліцейських або суддів? На ці
запитання кожен матиме свою
відповідь. Тільки хотілося б, щоб
люди не сіяли брехню в своїх

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2017-й
Провести урочисті державні заходи з нагоди:
1) 100-річчя початку Української революції та створення
Української Центральної Ради. - Український інститут національної
пам’яті, Мінкультури, МОН, МЗС, Міноборони, обласні, Київська
міська держадміністрації.. - Березень 2017 року.
2) 100-річчя формування Першого українського полку імені
Богдана ХМЕЛЬНИЦЬКОГО та початку творення українського
національного війська. - Український інститут національної
пам’яті, Мінкультури, МОН, МЗС, Міноборони, обласні, Київська
міська держадміністрації.- Травень 2017 року;
3) 100-річчя створення Генерального Секретаріату Української
Центральної Ради, першого українського уряду.- Український
інститут національної пам’яті, Мінкультури, МОН, МЗС,
Міноборони, обласні, Київська міська держадміністрації. - Червень 2017 року;
4) 100-річчя проголошення Української Народної Республіки.
- Український інститут національної пам’яті, Мінкультури, МОН,
МЗС, Міноборони, обласні, Київська міська держадміністрації. Листопад 2017 року…
(З матеріалу «УРЯД ЗАТВЕРДИВ ПЛАН ЗАХОДІВ З
ВІДЗНАЧЕННЯ 100-РІЧЧЯ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
1917 – 1921 РОКІВ» - http://www.memory.gov.ua/news/uryadzatverdiv-plan-zakhodiv-z-vidznachennya-100-richchya-podiiukrainskoi-revolyutsii-1917-19)
І сьогодні ще триває та
ВІЙНА. Але Україна вже має
цілком боєздатну і навчену
в боях армію. До того ж, все
більше у вільній українській
пресі з’являється матеріалів, у
яких іде мова про те, що завдання МАЙДАНУ під час здійснення
Революції Гідності не виконані.
Тобто українська революція і

душах, шукаючи ці відповіді
навіть на такі коротенькі запитання. І що вже говорити про інші
запитання, більш глибокі за своїм
змістом, які стосуються моралі,
доброчесності і духовності?
Сергій ЗІНЧЕНКО
На фотокомпозиції: Нова
Україна – вже на волі
Фото автора.
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Сергій ВИСОЦЬКИЙ: «Маємо
розірвати економічні зв’язки
з окупованими територіями.
Відрізати їх як гангрену»
«Один з американських інвесторів, який працював в
Україні, якось сказав: «Якби в Харківській області компанія
зі США збудувала платну дорогу, то вимагала б від Білого
дому пояснень, чому по ній їздять російські БТРи. А президент не захищає наші інвестиції», - говорить народний депутат від «Народного фронту» 31-річний Сергій ВИСОЦЬКИЙ.
Зустрічаємося у його приймальні в готелі «Київ». У невеликій
кімнаті два робочих місця - для депутата й помічника. На
стіні - український прапор із шевронами бойових підрозділів
з АТО.
— Місяць триває блокада торгівлі з окупованими районами Донбасу.
Ні уряд, ні блокадники не
йдуть на поступки. Який
вихід із ситуації?
— Нам потрібна серйозна дискусія з питань
економічних відносин з
окупованими районами. Я
співавтор законопроекту про
їх повну економічно-товарну
блокаду. Він передбачає
також скасування вільної
економічної зони «Крим». Її ввели, орієнтуючись на інтереси
кількох українських олігархів. Зараз усе перетворюється в
сіру зону без митного контролю та зборів. Товари з України
без сплати податків ідуть у так звані ДНР і ЛНР. Далі - в Росію.
Наприклад, на ринку кольорових металів у нас дефіцит. Деякі
товариші сіли на схему фіктивних поставок їх у ЛНР-ДНР. Везуть
ніби туди на заводи, а насправді - в Росію. Таких схем достатньо. Тому маємо розірвати економічні зв'язки з окупованими
територіями. Відрізати їх як гангрену. Потрібні аргументи, чому
повинні купувати звідти вугілля та не можемо його імпортувати
з Південної Африки. Дорожче? Так. Але й газ у Європи дорожчий за реверсними контрактами. Така ціна незалежності. Якщо
ж ми придаток Росії, то давайте продовжувати возити вугілля
з ДНР і ЛНР…
— Можемо піти на якісь поступки Росії?
— Який сенс у поступках, якщо ПУТІН вважає, що нашої
держави не існує? А всі його плани стосуються поділу України
на частини. Від наміру прямої окупації він перейшов до
дестабілізації. Далі, за цим планом, має бути громадянська війна і прихід лояльного до нього режиму, який здасть
Україну, як ЯНУКОВИЧ. Російська пропаганда працює на те,
що українців не існує як нації, тут - фашисти. Нам слід чекати,
доки Росія почне розвалюватися. Це буде за умови збереження
політики санкцій Заходу щодо Москви. Поступово вони приведуть до економічного краху і розпаду держави.
— Яка має бути наша внутрішня політика?
— Її можна сформулювати тезою Миколи ХВИЛЬОВОГО геть від Москви. Ми на грані виживання. Для мене пріоритет
внутрішньої політики - це національна безпека. Якщо збережемо державу - побудуємо Україну успішну, багату, без корупції.
Якщо державу втратимо, тоді в еміграції десь у Парижі за чашкою кави розмірковуватимемо, чому в нас не вийшло.
— Що маєте на увазі під словами «національна безпека»?
— У нинішній ситуації - це якомога більше дистанціювання від
агресора і розрив зв'язків із ним. У сучасному світі національної
безпеки не можна досягти лише завдяки сильній армії. Тому що
характер війни постійно змінюється. Її ведуть в економічній,
історичній, інформаційній, фінансовій, організаційній,
політичній площинах. Нам треба мати адекватні сценарії
відповідей у кожній із них. Наприклад, для мене нонсенсом є
те, що Олександр БАБАКОВ досі володіє низкою українських
обленерго. Це депутат Держдуми Росії, колишній віце-спікер,
який голосував за анексію Криму. Він має доступ до інформації
про нашу енергосистему. І в нього є ресурси, щоб корумпувати
в інтересах Росії наших урядовців.
— Але ж БАБАКОВ потрапив у санкційний список.
— Однак досі не можемо вигнати його з обленерго. Чому?
Бо вистачає політиків і чиновників, які думають передусім про
свою кишеню, а не про державу…
— Воєнний стан виправив би цю ситуацію?
— Він потрібен був 2014 року. Так нація розуміла б, що в нас
війна. Досі вважаю, неетично влаштовувати гуляння й дискотеки в Києві, коли йдуть бої на фронті. Так би кожен відчув
війну на власній шкірі. Коли є норма виробітку і після офісу
йдеш 2 години пахати на заводі. Це протверезить людей.
Війна перемістилася в інші сфери. Перш за все - в політичну й
інформаційну, організаційну. На виклики, які зараз перед нами
стоять, уже не відповісти воєнним станом.
— Який найбільший плюс маємо за три роки після Майдану?
Ми вижили. У протистоянні з величезною країною, з агресивним противником. А могли розсипатися в березні 2014го. Україна довела, що не є fail state. Можемо стати сильною
країною - регіональним лідером і диктувати свої умови Росії.
Джерело: gazeta.ua, 2 березня
Сайт газети «День», 3 березня 2017 року
З матеріалу: «Усі медіа з російським слідом треба закривати. Жорстко, рішуче - Сергій ВИСОЦЬКИЙ»
Катерина КОБА, Ірина ПАТЛАТЮК
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Результати тестів деяких кандидатів до Верховного
суду опублікували пізніше за інші – «Схеми»
Результати тестів 8 кандидатів
до Верховного суду опублікували
пізніше за інші, їх не продемонстрували одразу після завершення тестування на екрані перед журналістами
та спостерігачами, як цього вимагає
процедура. Утім, згодом, увечері того
ж дня – вони з’явилися на сайті Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України.
Про це йдеться у матеріалі програми «Схеми», спільного проекту радіо
«Свобода» та каналу «UA:Перший».
Не висвітлилися на екрані результати
судді Окружного адміністративного
суду Києва Павла ВОВКА, судді
Вінницького апеляційного адмінсуду
Олега БІЛОУСА, доцента Академії
держуправління при Президентові
України Юрія МЕЛЬНИКА, першого заступника директора Інституту
кримінально-виконавчої служби
Семена СТЕЦЕНКА, суддів Вищого
адміністративного суду України Тетяни ШИПУЛІНОЇ та Яни ІВАНЕНКО,
судді Донецького окружного
адміністративного суду Олега КОНИЧЕНКА та судді Одеського окружного
суду Оксани ТАРАСИШИНОЇ (вона –
не подолала мінімальний прохідний
бал). Усі 8 суддів – претенденти до
касаційного адміністративного суду
у складі Верховного суду.
Бланки відповідей кандидатів перед
журналістами та спостерігачами почали
відскановувати практично відразу після
завершення тестування. Це мало продемонструвати відкритість і прозорість

роботи Вищої кваліфікаціної комісії
суддів. Думки щодо цього випадку
представників від комісії розділилися.
Керівник управління інформаційних
технологій у Вищій кваліфікаційній
комісії Денис МАМЧЕНКО підтвердив,
що на їхньому відео цих результатів теж
немає і пояснив. чому: «Тут був людський фактор, людина була втомлена, добу
не спала. Ми всі не спали практично, всі
готувалися до цього тестування. Людина
могла помилитися фізично і не показати просто цю роботу». Водночас член
комісії Андрій ВАСИЛЕНКО висловив
іншу позицію комісії – на екрані продемонстрували усі результати: «Результати оприлюднювалися на екрані, але

на вашому відео їх нема. Це різна постановка питання – це не значить, що їх
немає, і це не значить, що вони не були
оприлюднені».
Президент міжнародної громадської
організації «Універсальна екзаменаційна
мережа» Сергій МУДРУК зазначив, що
для оприлюднення результатів тестування використовувалося програмне
забезпечення, яке для цього не призначене: «Не може бути претензій до
програмного забезпечення, бо його,
судячи з усього, створювали задля
інших цілей». Водночас Денис МАМЧЕНКО розповів, що це програмне забезпечення «вузькоспеціалізоване і
спеціально створювалося для ВККСУ».

Технічним рішенням оприлюднення
результатів конкурсу опікувалося товариство з обмеженою відповідальністю
«Айкюжн ІТ». У грудні компанія «Айкюжн
ІТ» без тендеру, за переговорною процедурою отримала підряд у комісії на
суму 2 мільйони 277 тисяч гривень.
ТОВ «Айкюжн ІТ» є правонаступником
компанії «Айкюжн» (відповідно до судового реєстру). Компанія «Айкюжн» неодноразово фігурувала у журналістських
розслідуваннях – як вона вигравала
державні підряди у часи президенства
Віктора ЯНУКОВИЧА, так її правонаступниця успішно перемагає на тендерах
сьогодні.
Один із суддів, чиї результати тестування одразу не продемонстрували, –
Павло ВОВК – неодноразово фігурував
у журналістських розслідуваннях. Наприклад, навесні 2016 року програма
«Схеми» зафільмувала, як голова Окружного адміністративного суду Києва
Павло ВОВК зустрічався у київському
ресторані із народним депутатом
фракції БПП Олександром ГРАНОВСЬКИМ. ГРАНОВСЬКОГО називають одним
з неформальних кураторів Адміністрації
президента у прокуратурі та судах. Також журналісти з’ясували, що у 2013
році він здійснював переліт до Норвегії
на приватному літаку, вартість оренди
якого перевищує його офіційний річний
дохід.
Сайт радіо «Свобода», 6 березня
2017 року

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ТА ЮВІЛЕЇ У БЕРЕЗНІ 2017-ГО
9 - День народження відомого українського поета,
художника Тараса Григоровича ШЕВЧЕНКА (1814)
9 - 155 років з дня народження Миколи ПИМОНЕНКА, художника-живописця. Більшість картин він
присвятив відображенню життя сучасного йому села та
міста. У 90-х роках XIX-го століття брав участь у розписах Володимирського собору в Києві. Виконав образи
Святої Анни і Миколи Мірлкійського та деякі образи
на фронтоні. У 1897 році за ці розписи отримав орден
Святої Анни ІІІ ступеня. Всього ж малярська спадщина
ПИМОНЕНКА налічує понад тисячу робіт.
10 - 230 років з дня народження Устима КАРМЕЛЮКА (КАРМАЛЮКА), українського національного
героя, керівника повстанського руху на Поділлі у
1813–1835 роках проти національного і соціального
гніту українських кріпаків панами. КАРМЕЛЮК залишив по собі славу справжнього народного месника,
що безстрашно боронив знедолених та скривджених. Через його геройську славу КАРМЕЛЮКА часто
порівнюють з іншими відомими розбійниками та називають «українським Робін Гудом» та «останнім гайдамакою».
11 - День землевпорядника. Відзначається в Україні
щорічно згідно з Указом Президента (№ 1556/1999 від
11 грудня 1999 року)
11 - 110 років з дня народження Дмитра МАРТИНЮКА, відомого математика, автора праць у галузі
звичайних диференційних рівнянь та диференційних
рівнянь із запізненням.
14 - День українського добровольця. Відзначається
в Україні щорічно згідно з Постановою Верховної Ради
України №1822-VIII від 17.01.2017
14 - Міжнародний День боротьби проти гребель.
Оголошений за ініціативою громадської організації
«Міжнародна мережа річок» (США).
14 - 145 років з дня народження Олекси
НОВАКІВСЬКОГО, живописця і педагога. В 1923 заснував у Львові мистецьку школу, що стала відомим
осередком малярської культури у Західній Україні.
15 - Всесвітній день прав споживача. Відзначається
щорічно з 1983 р. під егідою Всесвітньої організації
союзів споживачів (CI)
16 - 135 років з дня народження Христини
АЛЧЕВСЬКОЇ, педагога, організатора народної освіти.
В 1862 році заснувала Харківську жіночу недільну школу,
утримувала цю школу до 1919 року. В школі викладала
з колективом педагогів-сподвижників — безкоштовно
працювало понад 100 вчителів. У 1896 році збудувала
для школи будинок вартістю 50 тисяч рублів — єдине
Промінь Просвіти Є
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власне, тобто таке, що належало школі, приміщення
серед усіх недільних шкіл Російської імперії. Популяризувала українську мову, народну пісню, творчість
Тараса ШЕВЧЕНКА. На своїй садибі у Харкові (тепер
будинок Центру громадських зв'язків) у 1899 році встановила перший у світі пам'ятник Тарасу ШЕВЧЕНКУ,
погруддя роботи скульптора В. БЕКЛЕМІШЕВА.
17 - У Києві було створено Центральну Раду – перший український парламент (1917)
17 - 80 років з дня народження Сергія ДАНЧЕНКА,
театрального режисера, педагога. Здійснив постановки понад 60 вистав в Україні та за кордоном. Завдяки
своїм постановкам за межами України він вивів сучасний український театр на європейську сцену.
18 - День працівника податкової та митної служби України. Відзначається в Україні щорічно згідно з
Указом Президента (№ 554/2013 від 11 жовтня 2013
року.)
19 - День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.
Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента (№ 46/1994 від 15 лютого 1994 року.)
19 - Міжнародний день планетаріїв. Проводиться з 1990 року з ініціативи Асоціації
італійських планетаріїв
20 - Всесвітній день Землі. Святкується під
егідою ООН.
21 - Всесвітній день поезії. Відзначається щорічно
згідно з Резолюцією 30-ї Сесії ЮНЕСКО (Париж,
1999 року.)
21 - Міжнародний день лісів. Заснований Резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН (№A/RES/67/200 21 грудня
2012 року)
21 - Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Відзначається щорічно відповідно до рішення
Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/66/149)
22 - Всесвітній день водних ресурсів. Проголошений
Генеральною Асамблеєю ООН (Резолюцію 47/193 від
22 лютого 1993 року)
22 - 175 років з дня народження Миколи ЛИСЕНКА, композитора, піаніста, диригента, педагога, збирача пісенного фольклору, громадського діяча. До
найвідоміших творів ЛИСЕНКА належать музика гімнів
«Молитва за Україну» та «Вічний революціонер», котрі,
зокрема, виконував хор К. СТЕЦЕНКА під час Свята Злуки, опери «Тарас Бульба», «Наталка Полтавка» та інші. ЛИСЕНКО створив численні аранжування
народної музики для голосу й фортепіано, для хору
та мішаного складу, а також написав значну кількість
творів на слова Т. ШЕВЧЕНКА.
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23 - Всесвітній день метеорології. 1950 року цього дня набрала чинності Конвенція Всесвітньої
метеорологічної організації (ВМО), відповідно до якою
було створено організацію
24 - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням
на туберкульоз. Відзначається щорічно згідно з Указом
Президента (№ 290/2002 від 22 березня 2002 року.)
25 - День Служби безпеки України. Відзначається
в Україні щорічно згідно з Указом Президента (№
193/2001 від 22 березня 2001 року.)
25 - 270 років з дня народження Олександра БЕЗБОРОДЬКА, полковника Ніжинського та Київського
полку Гетьманщини. Член Російської Академії, почесний член Академії Мистецтв, царський сенатор,
світліший князь Російської імперії, канцлер уряду часу
Катерини II, мав значний вплив на царя Павла І. Добився тимчасового відновлення Генерального суду
і деяких інших установ Гетьманщини, скасованих за
Катерини II.
26 - День Національної гвардії України. Відзначається
в Україні щорічно згідно з Указом Президента (№
148/2015 від 18 березня 2015 року.)
27 - Міжнародний день театру. Заснований 1961 року
у місті Відні на IX Конгресі Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО. Відзначається щорічно з 1962 року.
28 - 105 років з дня народження Олекси ГІРНИКА,
дисидента, політв'язня, Героя України (2007). 21 січня
1978 року, у переддень 60-ї річниці проголошення
самостійності України Центральною Радою (22 січня
1918) вчинив акт самоспалення біля могили Шевченка
на знак протесту проти русифікації. Інформація про цей
вчинок замовчувалася за роки радянської влади.
31 - 135 років з дня народження Корнія ЧУКОВСЬКОГО (Миколи КОРНЄЙЧУКОВА), письменника,
перекладача і літературознавця українського походження. Перекладач українських поетів (збірка «Молода Україна»), упорядник кількох видань російських
перекладів Тараса ШЕВЧЕНКА, автор нарису «Шевченко» (1911).
31 - 160 років з дня народження Бориса СРЕЗНЕВСЬКОГО, метеоролога і кліматолога, професора.
Організатор метеорологічної служби в Україні, директор Київської метеорологічної обсерваторії (1919—
1934), засновник геофізичної комісії (згодом кафедра
геофізики) АН УРСР, кафедри сільськогосподарської
метрології при Народному комісаріаті освіти УРСР,
ряду періодичних українських метеорологічних наукових видань.
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