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За вас правда, за вас слава і воля святая!

ГАЗЕТА ПОШУКУ 
ПРАВДИ ДОПОМОЖЕ 

ВАМ У ЖИТТІ!
 На відміну від усіх інших видань Дніпропе-

тровщини,  наша газета є єдиною незалеж-
ною україномовною газетою (громадської 
організації «Криворізьке міське правозахис-
не товариство») та ще й готується вона до 
друку і  виходить на волонтерських засадах. 
Крім того, вона є газетою, передусім, пошуку 
правди, а не з метою піару влади чи з метою 
рекламування діяльності різних фінансово-
промислових груп. А тому вона, шановні чи-
тачі, обов’язково допоможе вам у житті.

За повідомленням Державного підприєм-
ства по розповсюдженню періодичних видань 
«Преса», газеті «Промінь Просвіти Є» надано 
передплатний індекс – 60093».

Тому редакція нашої газети інформує, що 
є вже можливість передплатити  газету 
«Промінь Просвіти Є», скориставшись по-
слугами  «Укрпошти», звернувшись при цьому 
в поштове відділення за місцем вашого про-
живання. Дані про передплату розміщені на 
11-й сторінці внизу «КАТАЛОГУ місцевих пе-
ріодичних видань на 2017». Ціна передплати 
складається з вартості видання з додаванням 
вартості доставки його до читача. 

Тож цьогорічна  передплата на друге пів-
річчя буде така: на один місяць – 5 гривень 42 
копійки,  на три місяці – 15 гривень 20 копійок, 
до кінця року – 27 гривень 74 копійки. 

На превеликий жаль, навіть на 26-му 
році незалежності України  український 
народ продовжує перебувати  у полоні 
фальшивих комуністичних догм та мі-
фів щодо історії своєї країни. Зокрема, 
й донині в багатьох засобах масової 
інформації продовжує поширюватися 
облудна нісенітниця: «Харків – перша 
столиця України». – Всього одне речен-
ня з чотирьох слів. Але цим коротень-
ким висловом докорінно спотворюєть-
ся  тисячолітня історія України. Бо хіба 
Київ не був столицею Київської Русі, 
прадавньої нашої держави? Чи, мож-
ливо, Володимир, Галич, Холм, Львів не 
були столицями Галицько-Волинської 
держави? А гетьманські столиці  Запо-
розької Січі Чигирин, Батурин, Глухів 
та інші хіба не існували? Чи хіба Київ у 
1917-му не став столицею відродже-
ної  Українською Центральною Радою  
автономної України в складі Росії? До-
речно підкреслити, що про Переяслав-
ську угоду 1654 року знають усі, а ось 
про те, що за часів царської Росії крок 
за кроком скасовувалися всі автономні 
права України,  ні царські, ні радянські 
історики не промовили жодного слова, 
оминаючи цю болісну та повчальну для 
українців тему. Особливо затяту анти-
українську політику проводили Петро І 
та Катерина ІІ, яка зруйнувала Запоро-
зьку Січ, ліквідувала всі останки  авто-
номних прав України.  Згадаймо влучні 
слова генія українського народу Тараса 
ШЕВЧЕНКА, який добре знав історію 
України:

«Це той первий, що розпинав
Нашу Україну,
А вторая доканала 
Вдову-сиротину.
Кати! Кати! Людоїди!»
ВАРТО підкреслити, що із особливим 

завзяттям компартійні московські іде-

ологи фальсифікували історію України 
1917-1921 років, бо це був період бурх-
ливого національного відродження та 
державотворення. Згадаймо найваж-
ливіші події того часу (до речі, всі вони 
відбувалися в Києві):

17 березня 1917 – утворення Україн-
ської Центральної Ради, представниць-
кого органу  українських політичних 
партій та громадських організацій.

19-21 квітня 1917 – Всеукраїнський 
Національний Конгрес, близько 900 
делегатів з усіх губерній України, а та-
кож – представники українських гро-
мад  Кубані, Бессарабії, Москви, Пе-
тербургу…  обговорили  широке коло 
українських питань. Обрання демокра-
тичним шляхом парламенту України у 
складі 115 депутатів-представників різ-
них політичних партій та громадських 
організацій. Відтоді УЦР – парламент 
України. 

18-21 травня 1917 – І Всеукраїнський 
військовий з’їзд, на якому близько 900 
делегатів обговорили питання націо-
нального відродження, українського 
війська. 

18-23 червня 1917 – ІІ Всеукраїн-
ський військовий з’їзд, близько 2000 
делегатів. Він висловився  за підтрим-
ку вимог автономної України в складі 
Росії. 

23 червня 1917  -  І Універсал Україн-
ської Центральної Ради про автономну  
Українську державу в складі федера-
тивної Росії.

Червень 1917 – формування уряду 
УЦР, Генерального  Секретаріату.

20 листопада 1917 – ІІІ Універсал 
УЦР про утворення Української Народ-
ної Республіки, держави з широкою 
національно-територіальною автономі-
єю у складі Російської федерації.

22 січня 1918 – ІV Універсал УЦР про 

державну незалежність Української На-
родної Республіки. 

29 квітня  1918 – УЦР прийняла Кон-
ституцію УНР, демократичної правової 
держави. 

22 січня 1919 – Універсал  Директорії 
УНР про об’єднання  Української На-
родної Республіки і Західно-Української 
Народної Республіки в єдину соборну, 
самостійну Українську державу. 

ОТЖЕ, ВСЕ ВИЩЕВИКЛАДЕНЕ 
означає, що не де-небудь, а в Києві, 
в столиці України, відбулася ціла низ-
ка величних, державотворчих подій 
епохального значення. У Києві роз-
ташовувалися всі органи державної 
влади України, підтверджуючи статус 
головного міста країни.

Всі ці вище перелічені факти має 
знати й пишатися ними кожний гро-

мадянин України. На превеликий жаль. 
через потужну  масову пропаганду та 
тотальну фальсифікацію історії Укра-
їни комуністичним тоталітарним ре-
жимом протягом 1917-1918 років та 
через гібридну війну, яку  нині веде ім-
перська Росія проти України, для зна-
чної частини українського суспільства  
зазначені вище факти є або зовсім не-
відомими, або суттєво спотвореними. 
Зате громадянам добре відомі міфи 
Кремля, що й нині панують в Україні 
та через брак об’єктивної інформації  
сприймаються як історична правда.  
Тому попереду у нас багато копіткої 
праці  в царині їх спростування з ме-
тою відродження історичної справед-
ливості. 
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Київ — перша столиця України

Кривий  Ріг  задихаєтьсяКривий  Ріг  задихається
 посеред  бруду  і  викидів посеред  бруду  і  викидів
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Перший місяць літа по-
казав найвищу з почат-
ку року інфляцію. У річ-
ному вимірі вона склала 
15,6%, що перевищує 
значення, закладені як у 
бюджет на 2017 рік, так і 
в уточнений прогноз на 
2017 рік, а також фактич-
не значення показника 
минулого року – 6,9%. 
Це видно з малюнка, на 
якому (з метою уникнен-
ня впливу сезонності) по-
казник інфляції наведено 
за даними останніх 12 мі-
сяців, а відповідні місяч-

ні показники взяті за річ-
ний період із зсувом на 
місяць. Тривожить і те, 
що інфляція прискорю-
ється три останні місяці 
поспіль, а зростання цін 
у промисловості, хоча 
дещо й уповільнилося, 
залишається значним – 
більше 26%.

https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=508
383529503769&set=a.16
3056537369805.107374
1828.100009963799434
&type=3&theater 

Авторитетна думка

Віктор ПЕНЗЕНИК: «ІНФЛЯЦІЙНИЙ
ТРЕНД ПОГІРШИВСЯ»

У числі 4 за квітень 2017 р. у «Промені Просвіти» був 
розміщений матеріал під назвою «Адвоката Дмитра 
Чернеша намагаються усунути від адвокатської прак-
тики». Серед іншого йшлося про те, як суддя Сакса-
ганського районного суду м. Кривого Рогу Прасолов 
В. М. завзято докладав зусиль, щоб зупинити право 
адвоката Дмитра Чернеша займатися адвокатською 
практикою. 

Все почалося з того, що за ухвалою згаданого судді 
рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури Дніпропетровської області від 02.09.2015 р. 
до адвоката, воїна добровольчого батальйону Дмитра 
Чернеша за 4 дні до його демобілізації було застосов-
не дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права 
на зайняття адвокатською діяльністю строком на 6 
місяців. І хоч ухвалу судді рішенням судів було скасо-
вано, суддя Прасолов своєю ухвалою від 21.04.2016 р. 
вчергове звернувся до КДК адвокатури з рекомендаці-
єю накласти дисциплінарне стягнення на адвоката за 
неналежну, на його думку, поведінку під час судового 
засідання. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 
Дніпропетровської області, без належного повідо-
млення адвоката і дотримання процедури розгляду ві-
домостей, викладених в ухвалі Прасолова, 05.10.2016 
р., прийняла рішення про накладення на адвоката Чер-
неша дисциплінарного стягнення у вигляді поперед-
ження, що мало стати черговим кроком для зупинення 
права на зайняття адвокатською діяльністю. І такий 
крок було зроблено: 24.05.2017 р. КВК адвокатури 
Дніпропетровської області прийняла рішення про за-
стосування до адвоката Чернеша дисциплінарного 
стягнення у вигляді зупинення права на заняття адво-
катською діяльністю строком на 6 місяців. 

Одначе і цього разу намагання Прасолова усунути 
Чернеша від адвокатської практики поки-що провали-
лися. В очікуванні рішення Дніпропетровського окруж-
ного адміністративного суду щодо його адміністра-
тивної скарги від 13 березня 2017 р. про скасування 
рішення  КВК адвокатури  Дніпропетровської області 
від 24.05.2017 р. Чернеш звернувся до цього суду з 
клопотанням про забезпечення адміністративного по-
зову. Дніпропетровський окружний адміністративний 
суд під головуванням судді Турлакової Н. В. своєю 
ухвалою зупинив дію рішення КДК від 24.05.2017 р. 
про застосування до адвоката дисциплінарного стяг-
нення до набрання рішенням у справі законної сили.
На черзі в Окружному суді розгляд справи по суті ад-
міністративної скарги.

Микола КОРОБКО, м. Кривий Ріг

На Дніпропетровщині 
викрили

багатомільйонну 
фінансову піраміду

На Дніпропетровщині вдалося 
припинити діяльність злочинної гру-
пи, учасники якої ошукали жителів 
України більш ніж на 75 мільйонів 
гривень. Про це повідомляє «Дні-
проград» з посиланням на прес-
службу Служби безпеки України. 
Згідно з інформацією, керівники 
двох страхових компаній, структура 
які нагадувала фінансову піраміду, 
обіцяли своїм вкладникам захмарні 
прибутки від розміщення депозит-
них та страхових внесків на рахунках 
компанії.

Злочинці діяли на території Києва, 
Житомира, Харкова, Дніпра, Криво-
го Рогу, Полтави, Запоріжжя, Черні-
гова, Кропивницького, Маріуполя, 
Херсона та Миколаєва. Незаконна 
міжрегіональна організація проіс-
нувала три роки. За цей час кількість 
постраждалих становить майже 30 
тисяч осіб. Також керівники пірамі-
ди привласнили понад 75 мільйонів 
гривен.

Викрили так звану кредитно-
фінансову установу на Дніпропе-
тровщині співробітники Служби без-
пеки України спільно з прокуратурою 
та поліцією. Правоохоронці зазначи-
ли, що діяльність фінансової пірамі-
ди створила соціальну напругу, яку 
вдалося зняти лише після ліквідації 
загрози. Нині затримано та оголо-
шено про підозру двом злочинцям, 
які причетні до організації схеми з 
обкрадання населення. Наразі пра-
воохоронцями відкрито кримінальне 
провадження. Тривають слідчі дії, 
які спрямовані на документування 
протиправної діяльності та встанов-
лення всіх фігурантів справи.

Людмила СТУПАК, сайт «Дні-
проград», 1 липня 2017 року. 

ЙОГО  ЖИТТЯ  ТІЛЬКИ  РОЗПОЧАЛОСЯ. 
ДОПОМОЖЕМО ВЛАДИКУ 

ВИБОРОТИ ПРАВО НА ЖИТТЯ!

«Реформатори – це люди, 
які мислять критично»

Під час зустрічі з літньошколярами екс-міністр еконо-
міки Володимир Лановий розказав, як позбутися «олі-
гархономіки»  «Наша задача — не просто вивести Україну 
з кризи, а дати їй високу динаміку. Треба в рік набирати 
15—20% і тримати такий темп протягом 10—15 років», 
— відзначив економіст. У ході розмови експерт зробив 
якісний порівняльний аналіз провідних економік світу та 
інтерпретував їх досвід для України. Зокрема було згада-
но Китай, Японію та Німеччину — країни, що мали схоже 
становище після війни. Пан Лановий зауважив, що еко-
номіка України почала занепадати  у 1992 році, коли до 
влади за посередництва Леоніда Кучми прийшли «червоні 
директори». Саме тоді розпочався зворотній процес ре-
волюції. «Контрреволюція, — як зазначає експерт, — це 
відхід від цінностей, які ставила наша нація».

ВРАЖЕННЯ
«НАМ ПОТРІБНА ГІДНІСТЬ»
Марія НИТКА, Львівський 

національний університет ім. 
І. Франка:

— Як окреслити економіч-
ні функції держави, які спо-
соби виходу України з кризи, 
що таке структурний процес 
та які прогнози для економі-
ки нашої держави у наступ-
ному році? Цікаво, правда? 
І складно.  Але не сьогодні. 
Володимир Лановий — один 
із тих, хто в змозі пояснити  ці 
складні процеси просто і до-
ступно, без зайвих слів. Це 
той випадок, коли розбираєш 
все на цитати. «Нам потрібна 
гідність», — от вам простий і 
універсальний рецепт від пана 
Ланового.

Звісно, ніхто не відміняв 
«План Маршала-Ланового», 
про який так само важливо 
знати і розуміти з глибинки. 
А поняття «олігархоманія», на 
якому наголосив пан Воло-
димир,  логічно пояснює сьо-
годнішню політику. В підсумку 
наша розмова вийшла неви-
мушеною і насиченою. Це як 
«Котел» «для чайників» (кни-
га Бібліотеки газети «День», 
присвячена новітній історії), 
тільки економічний.

«УКРАЇНІ НЕОБХІДНІ НОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇ»

Антон СЕСТРIЦИН, Універ-
ситет Карлтон (Оттава):

— До зустрічі з відомим еко-

номістом та екс-міністром 
економіки Володимиром Ла-
новим школярі літньої школи 
газети «День» підійшли над-
звичайно серйозно. З перших 
хвилин зустрічі стало зрозумі-
ло, що пан Лановий — люди-
на систематичного мислення 
зі стратегічним баченням. Як 
досвідчений лікар, він одразу 
виписав «рецепт» для вряту-
вання української економіки. 
Україні потрібні нові техноло-
гії. Тільки вони можуть зроби-
ти нашу економіку конкурен-
тоспроможною на світовому 
ринку. Особливо цікаво було 
почути теорію Володимира 
Тимофійовича про олігархо-
номіку.

Без усунення олігархів від 
державних інституцій не вар-
то чекати на кардинальні змі-
ни в стосунках між державою 
та громадянами. Екс-міністр 
зробив історичний екскурс у 
90-і роки і пояснив, як стра-
тегія Росії від самого початку 
незалежності була скерована 
на послаблення української 
економіки і, як результат, дер-
жавності. За дві години літ-
ньошколярі встигли розпитати 
пана Ланового про аспекти 
української економіки — від 
стратегії призначення голови 
НБУ до торгівлі з окупованими 
територіями. Про це та інше 
читайте в повному інтерв’ю. 
Має бути цікаво всім!

Нагадаємо, що Літня шко-
ла журналістики відбувається 
за підтримки Центру інфор-
мації та документації НАТО в 
Україні.

Христина ШКРЯБІНА,  га-
зета «День»,  10 липня 2017  
року

Фото Миколи ТИМЧЕНКА.

Які ягоди найбільше 
подорожчали

Вишня подорожчала за перший 
тиждень липня на 20%. На ринках її 
продають за 28-35 грн/кг. Подешев-
шали - малина, смородина, чорни-
ця та суниця, пише «Інфо-Шувар». 
Подорожчання вишні пов’язане із 
значним перевищенням попиту над 
пропозицією. У закупівлі вишні за-
цікавлені переробники з України та 
Польщі. Обидві країні цього року 
зберуть досить поганий врожай ви-
шні через весняні приморозки. Тому 
сьогодні українську вишню пропону-
ють у середньому на 30% дорожче, 
ніж торік. За той же термін малина 
подешевшала майже на 10%, до 20-
30 грн/кг, а за смородину продавці 
просять 15-28 грн/кг, тобто на 15% 
дешевше, ніж тиждень тому. Фахів-
ці пояснюють таке суттєве знижен-
ня ціни зростанням пропозиції цих 
ягід порівняно з минулим роком. 
Крім того, доки переробники по-
вністю сфокусовані на закупівлі ви-
шні, заготівлю смородини та малини 
підприємства планують розпочати 
ближче до серпня.

Зниження ціни відбулось на чор-
ницю, сьогодні її на оптових рин-
ках пропонують по 50-68 грн/кг. За 
тиждень вона подешевшала майже 
на 20%, до 60-68 грн/кг. Втім, екс-
перти надалі не прогнозують суттє-
вого зниження ціни на чорницю, бо 
зараз у цій ягоді дуже зацікавлені 
переробники, а пропозиція її від-
носно невелика через весняне по-
холодання.

Зменшення ціни на цьому тижні 
зафіксували на суницю садову, по-
при дуже малу пропозицію цієї яго-
ди на ринку, ціни на неї знижували 
через досить млявий попит. Фахівці 
наголошують, що така ситуація тра-
диційна, бо пік споживання суниці 
припадає на кінець травня - першу 
половину червня. Сьогодні на опто-
вих ринках України суницю пропо-
нують по 30-40 грн/кг. Це на 10-15% 
дешевше, ніж минулого тижня.

https://gazeta.ua/articles/
economics/_aki-yagodi-najbilshe-
podorozhchali/782703 

Адвокат Дмитро ЧЕРНЕШ 
відстоює своє право 

на професію
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Цьогоріч фестиваль американського кіно «Незалеж-
ність»  мандрує містами України. Першим містом, куди  
завітали кінокритик Надія ЗАВАРОВА, український режи-
сер Дмитро ТЯЖЛОВ, куратор фестивалю Елла ШТИКА 
та представники американського посольства в Україні  
(заступник аташе  з питань культури Рейджін СТОУКС та 
помічник аташе Анна СУМАР) став Кривий Ріг. Мета фес-
тивалю, який заснували в Україні в листопаді 2011 року 
за ініціативою посольства США, - розповісти глядачам 
засобами кіномистецтва про американські цінності та 
про силу впливу  справжньої свободи слова.

За словами  Рейджін СТОУКС,  фестивальна програма 
американського кіно «Незалежність» існує вже шість ро-
ків і це є частиною програми Державного департаменту 
США: привозити й демонструвати фільми в тих містах 
і країнах, де не дуже є багато кіно англійською мовою. 
«Ми тут знаходимось із програмою американського кіно 
«Незалежність». Це вперше, коли ми привозимо таку 
програму фільмів до Кривого Рогу, вона є частиною серії 
заходів, які присвячені 25-річчю встановленню диплома-
тичних  відносин між США та Україною», - підкреслила ця 
представниця посольства США. А ще вона повідомила 
про інші дві програми, над якими нині працюють з ве-
ликим ентузіазмом: «Центральна сцена» і «Мистецький 
інкубатор». Зокрема, в рамках реалізації другої з назва-
них програм наступної весни до Кривого Рогу завітають 
американські художники.

Елла ШТИКА, відповідаючи на запитання, коротко 
розповіла про зміст  документальної драми «Живі все-
редині», яка  розкрила  вплив музики на мозок людини, 
про кінонарис під назвою «Ферма у вантажівці» із життя 
американських містян, котрі вирішили харчуватися здо-
ровою  їжею і для цього самі в умовах  міста вирощують 
рослинні культури, а також – про ще один фільм який 
присвячений розв’язанню проблем, безпосередньо 
пов’язаних із екологією. 

А координатор проведення фестивалю «Незалеж-
ність» у Кривому Розі, активіст культурно-громадського 
центру «Шелтер +» Станіслав КОРНІЄНКО  підкреслив, 
що організувати його проведення  на базі кінотеатру 
«Одеса-кіно» було приємним процесом і  відносно лег-
ким, оскільки у них уже є позитивний досвід співпраці з 
колективом цього кінотеатру. 

 Під час фестивалю криворіжці мали можливість поба-
чити ці документальні стрічки  А ще - послухали лекцію 
кінокритика Надії ЗАВАРОВОЇ «Фільми, які створили  21-е 
століття: мрійники та прагматики сучасного Голівуду». 
Після Кривого Рогу фестиваль продовжив свою роботу 
в Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві.  

Сподіваємося., що з часом  фестиваль американського 
кіно «Незалежність»  розширить коло своїх шануваль-
ників, а криворіжці краще розумітимуть американські 
цінності. Це також сприятиме розвитку дружніх стосунків 
з країною, яка високо цінує свободу слова і підтримує 
демократичні зміни в суспільстві.

Олена МАКОВІЙ
На світлині:  одна з афіш фестивалю, взята із його 

сайту. 

Якось дивно виходить, що 
фактично всі центральні 

телеканали  та величезна кіль-
кість інших ЗМІ заповнені  мате-
ріалами про те, яка погана  вла-
да міста Львова, що не може на-
вести лад зі сміттям. І при цьому 
далеко не всі роблять наголос 
на тому, що все почалося тоді, 
як центральні структури влади 
заблокували  сміттєзвалище під 
Львовом після  пожежі й заги-
белі там людини. Інша справа 
– Кривий Ріг. Тут гине від різного 
роду забруднень внаслідок ви-
кликаних ними хвороб набагато 
більше людей. Але підприєм-
ствам та їхнім багатим власни-
кам, швидше за все, начхати на 

це, бо то ж  (бачте!) робочі місця, 
немалі (за оцінками власників) 
гроші, які виплачуються гірни-
кам та й взагалі – то підприєм-
ства містоутворюючі, без яких, 
підкреслюють, такого великого 
й потужного міста й не було б. 

Та чомусь при цьому ті влас-
ники та їхня багаточисельна об-
слуга якось не звертають ува-
ги на те, що на підприємствах 
гірничо-металургійного комп-
лексу, наприклад, у Північній 
Європі та в Німеччині гірники 
в рази захищеніші від шкідли-
вого впливу тих підприємств, 
а тим більше – населення, що 
там проживає, не кажучи вже 
про фантастичну різницю щодо 
розмірів заробітку. А от із Кри-
вим Рогом – зовсім інша спра-
ва, бо ціла низка тутешніх під-
приємств (а не якесь там одне) 
є лідерами-забруднювачами 
як атмосферного повітря, так і 
води й щодо побутових відходів.  
І  про це українці вчергове ді-
зналися, цього разу вже – з вуст 
міністра екології та природних 
ресурсів Остапа СЕМЕРАКА, 
про що повідомило як всеукра-
їнське агентство «Укрінформ», 
так й інші авторитетні ЗМІ:

««Перше місце у 2016 році 
по забрудненню атмосферно-
го повітря посіло підприємство 
«Арселор Міттал», друге місце - 
Маріупольський металургійний 
комбінат ім. Ілліча, третє міс-

це – підприємство Бурштинська 
ТЕС… Як відомо, Маріупольський 
металургійний комбінат  входить 
до Метінвест Холдингу, а Бурш-
тинська ТЕС - до складу компанії 
ДТЕК. Обидві компанії належать 
ПрАТ «Систем Кепітал Менедж-
мент», що пов’язаний з олігар-
хом Рінатом АХМЕТОВИМ».

А у своїх відповідях на запи-
тання українського журналіста 
Юрія БУТУСОВА на інтернет-
ресурсі «БІЗНЕС ЦЕНЗОР»  
Остап СЕМЕРАК  дав більш ши-
року картину щодо забруднен-
ня, де була й інформація про 
підприємства Кривого Рогу: 

«…є 6-7 підприємств гірничо-
збагачувального комплексу, що 

не здійснюють ніяких заходів 
очищення вод, які вони з шахт 
скидають у річку Інгулець. Це 
- Дніпропетровська область, 
Кривий Ріг (там розміщені най-
більші кар’єри з видобутку за-
лізної руди, що належать Ри-
нату Ахметову, Ігорю Коломой-
ському, «АрселорМіталл Кривий 
Ріг» – БЦ). Це нищить Інгулець. 
Вода тече до забору води, який 
здійснює Кривий Ріг. Кожен рік 
ці підприємства консолідовано 
зверталися до Кабміну, щоб їм 
давали дозвіл на аварійне ски-
дання води. Торік вони скину-
ли 8 млн. кубічних метрів води. 
Уряд створив робочу групу, яку 
я очолюю. Я запросив до Мініс-
терства представників усіх цих 
підприємств. З’ясувалося, що 
є технології, які можуть допо-
могти вирішити цю проблему. 
Але вони потребують інвестицій 
Ми рухаємося в напрямку, щоб 
змусити виробників поставити 
сучасне очисне обладнання. Із 
річками взагалі катастрофічна 
ситуація. На роботи із захисту 
населених пунктів та сільсько-
господарських угідь від шкідли-
вої дії вод торік було закладено 
200 тис. гривень. У цьому році 
так само закладено 200 тисяч 
гривень». А далі, відповідаючи 
на запитання Юрія БУТУСОВА 
щодо найбільших забруднюва-
чів відповів так:

«На першому місці - теплоге-

нерація (понад 70% контролює 
компанія ДТЕК Ріната АХМЕТО-
ВА – БЦ). На другому - мета-
лурги і хіміки. У цій ситуації мені 
байдуже, хто є власником під-
приємства – держава чи при-
ватний інвестор. Зменшення 
шкідливих викидів – це реаль-
не покращення навколишнього 
середовища, в якому ми живе-
мо. А Україна, за даними ВОЗ, 
лідирує за кількістю смертей 
від забруднення повітря. Ми по-
винні зрозуміти, що тривалість 
життя людини на 20% залежить 
від якості медицини, а на 80% 
від інших факторів: від того, що 
ми п’ємо, чим дихаємо, що їмо, 
який спосіб життя ведемо»

А ще показовий матеріал від-
носно забруднення  Кривого 
Рогу 29 червня виставлений на 
сайті  незалежної газети «Лица» 
з Дніпропетровщини. В тому тек-
сті під заголовком «Кривой Рог 
задыхается» (а він ще підтвер-
джений і відео)  йде мова про 
те, що влада не надто перейма-
ється  питаннями  охорони при-
родного середовища.  В тому 
числі, з посиланням на оцінку цієї 
проблеми головою громадської 
організації «Криворізьке міське 
правозахисне товариство» Ми-
колою КОРОБКОМ. 

Крім цього, там зазначені об-
сяги  шкідливих для здоров’я лю-
дей викидів за 2015-й рік, а саме: 
237 тисяч тонн оксиду вуглецю, 
50 тисяч тонн пилу, що разом 
складає  327 тисяч тонн забруд-
нюючих речовин. І там підкрес-
люється, що це втричі більше, 
ніж викидають підприємства 
Кам’янського, та в шість разів, - 
ніж підприємства Дніпра.
 Підготував Сергій ЗІНЧЕНКО.

Світлину на 1-й сторінці 
Дмитра АЛЬОХІНА з УНІАН   
розміщено за адресою:   

http://zik.ua/
news/2017/07/04/minekologii_
onovylo_reytyng_top100_pidp
ryiemstvzabrudnyuvachiv_112
6125  в матеріалі під заголо-
вком: «Мінекології оновило 
рейтинг ТОП-100 підприємств-
забруднювачів». 

Будуймо храм!
Священик Української Православної Церк-

ви Київського Патріархату протоієрей Петро 
ШАТИЛО запрошує прихильників Київського 
Патріархату для розбудови парафії і будівни-
цтва храму поблизу площі Льва ТОЛСТОГО 
у Тернівському районі міста Кривого Рогу. 
Телефон для зв’язку: 096 212 64 77. 

Фестиваль американського кіно 
«Незалежність»

  помандрував до Кривого Рогу 
й  інших міст України КРИВИЙ  РІГ  ЗАДИХАЄТЬСЯ

ПОСЕРЕД  БРУДУ  І   ВИКИДІВ

8 липня до Дніпра завітали депутати Європей-
ського Парламенту - Даріуш РОЗАТІ та Міхаель 
ГАЛЕР, які наступного дня вирушили в зону вій-
ськових дій на Сході України. Про це повідомляє 
«Дніпроград» з посиланням на сторінку народ-
ного депутата фракції партії «Блок Петра ПОРО-
ШЕНКА» Марії ІОНОВОЇ в Facebook.

Згідно з інформацією, візит депутатів Європей-
ського парламенту розпочався з оглядин музею 
АТО та лікарні імені МЕЧНИКОВА.

«Музей особливо вразив фільмом про війну, 
який можна було переглянути у великому при-
міщенні на усіх чотирьох стінах. З допомогою 
цього створювався ефект присутності на місці 
подій. Він яскраво продемонстрував, наскільки 

реальною та близькою є війна», - йдеться у по-
відомленні Марії ІОНОВОЇ. За її словами, депу-
тати, розмовляючи між собою, під враженням 
повторювали: «Чи можеш уявити - війна в Європі, 
в Європі!».

Як зазначається, у лікарні імені МЕЧНИКОВА 
традиційно зустрічав делегацію головний лікар 

- Сергій РИЖЕНКО. Він розповів про ін-
тенсивну роботу закладу, який (будучи 
цивільним) уже четвертий рік працює по 
суті військовим шпиталем і за цей час 
врятував життя понад 2200 важкопоране-
них бійців, і надав допомогу понад 14000 
пораненим військовим і цивільним. Також 
євродепутатам були продемонстровані 
кулі та елементи шрапнелі, вилучені із тіл 
поранених. Крім того, вони на власні очі 
пересвідчилися, що важкопоранені по-
стійно та щоденно надходять до лікарні.

«Ми вражені високопрофесійною робо-
тою персоналу лікарні і волонтерів і вод-
ночас - засмучені з приводу жертв агресії 
і війни. Сьогодні ми тут для того, щоб 
продемонструвати свою солідарність і 
дружбу з Україною», - підкреслив голова 
комітету зі сторони Європарламенту Да-
ріуш РОЗАТІ. Марія ІОНОВА подякувала 
голові обласної державної адміністрації 
Дніпропетровської області Валентину 

РЕЗНІЧЕНКУ за організацію і сприяння візиту. 
Відвідання проходило у рамках роботи Парла-
ментського комітету асоціаціі. Вже наступного 
дня делегати вирушили на Схід країни, а саме:  
на південь Донецької області, в зону військових 
дій.

Людмила СТУПАК,
 сайт  «Дніпроград», 10 липня 2017 року

Депутати Європарламенту відвідали Дніпро
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КРИВОРІЗЬКА експедиція «Укрпошти» переїхала 
з території  поблизу залізничного вокзалу станції 
«Кривий Ріг-головний» майже за межі міста, на те-
риторію Саксаганського району поблизу пожежної 
частини, що на вулиці БИКОВА. Досі невідомо, чим 
керувалася при цьому центральна адміністрація, 
аби прийти до такого рішення, однак (як це вдалося 
встановити)  умови праці  для криворізьких сорту-
вальників друкованої  преси не те що не поліпши-
лись, а стали  значно гіршими. 

Справа в тому, що сортувальники працюють по 
12 годин, і робота розпочинається вже після шостої 
години ранку, а тому прокидатися після ночі їм дово-
диться  дуже й дуже рано. І все ускладнюється тим, 
що тепер (аби вчасно доставити зміну на роботу) 
використовується лише один службовий автобус, 
який заїздить за кожною працівницею експедиції 
додому. А от  у адміністративної групи криворіж-
ців – інші турботи, бо їм доводиться діставатися  
до експедиції самотужки, користуючись міським 
транспортом.  Що ж таке «діставатися самотужки», я 

неодноразово випробував на собі, дістаючись туди 
аж із Центрально-Міського  району, витрачаючи на 
всю дорогу більше години. Але при цьому треба 
зазначити, що дорогу від кінцевої зупинки марш-
рутки «Площа Олександра Поля» (колишня «Площа 
Артема») поки що є змога (коли сухо і безсніжно) 
долати, так би мовити, натхненним кроком протягом 

двадцяти хвилин. А що ж  буде, коли  настане зима 
зі снігами й морозами чи коли доведеться йти під 
дощем  осінніми днями і коли темно? До того ж, там 
уже сьогодні вистачає  приблудних собак. Та поки 
що – літо, а що буде взимку, якщо там у посадках 
поназбираються цілі зграї зголоднілих собак. Тоді  

місцевому керівництву експедиції «Укрпошти» до-
ведеться  чимось озброїтись, аби здолати шлях 
повз лісопосадки на роботу, чи не так? Чи, можли-
во, центральна адміністрація вважає, що тут  пра-
цюють лише багатії, які можуть діставатися роботи 
власним приватним транспортом або двічі на день 
(на роботу і з роботи) мають можливість замовляти 
собі таксі?

До всього цього варто додати ще два факти, які 
погіршили умови праці. По-перше, приміщення, 
яке займає тепер  місцева експедиція «Укрпошти», 
суттєво менше за площею, а по-друге, тут немає 
елементарних побутових зручностей. Можливо, 
«Укрпошта»  вирішила зекономити за рахунок погір-
шення умов праці своїм працівникам? То це є шлях 
до поступового запровадження рабської праці, а 
не шлях до цивілізованої Європи, який начебто об-
рала Україна. 

Іван БІЛОХРЕСТ
На світлинах: в’їзд  на подвір’я, де розміщена 

експедиція «Укрпошти»  та  дорога до неї.
Фото автора.

Що ж стосується статусу 
Харкова, який (так стверджу-
вали ще радянські історики) 
був першою столицею Укра-
їни (в 1918-1934 роки), то це 
могло б виглядати правдою, 
якби до словосполучення 
«перша столиця України» до-
дати важливий прикметник: 
«радянської».  При цьому ж 
важливо уточнити деякі іс-
торичні факти, завбачливо 
не зазначені московськими 
ідеологами. Адже в період з 
11 лютого 1918 року  до 18 
грудня 1919-го Харків з різ-
них причин не був столицею 
радянської України. Але про 
це мова піде трохи згодом…

Отже,  Харків – перша сто-
лиця радянської України. Та 
пишатися  цим фактом не-
має жодних підстав. Нехай 
не ображаються шановні 
харків’яни,  але історична 
правда набагато дорожча 
за будь-які солодкі міфи. 
Пам’ятаймо, що радянська 
влада в Україні утверджува-
лася за допомогою багнетів 
у кровопролитній війні 1917-
1921 років і також після неї.  
Зокрема, ось що писав пер-
ший керманич уряду УЦР 
Володимир ВИННИЧЕНКО у 
своїй книзі «Відродження на-
ції», виданій 1920 року: 

«Большевики наслали на 
Україну силу свого війська й 
червоногвардійців (здебіль-
шого грабителів і злочинців), 
котрі сараною пройшли по 
нашому краю…» (мова ори-
гіналу збережена). 

Тобто, більшовицька Росія 
(всупереч своїм привабли-
вим гаслам і деклараціям про 
мир та право націй на само-
визначення), вороже сприй-
няла  державотворчу діяль-
ність Української Централь-
ної Ради, прагнучи будь-якою 

ціною зберегти Україну в сво-
їх міцних комуно-імперських 
лещатах. На противагу мир-
ній, демократичній послідов-
ній державотворчій політиці  
Української Народної Рес-
публіки зі столицею в Києві 
озброєні російські більшови-
ки, увірвавшись до Харкова, 
25 грудня 1917 року прого-
лосили створення Україн-
ської Народної Республіки 
Рад, скалькувавши з дале-
коглядними ганебними ці-
лями назву УНР Української 
Центральної ради. Столич-
не «коронування» Харкова  
російсько-більшовицьким 
окупантом, діючим  за прин-
ципом «розділяй і пануй» 
мало на меті реалізацію по-
дальших загарбницьких пла-
нів щодо всієї території  Укра-
їнської Народної Республіки 
зі столицею  в Києві. Заради 
їх втілення в життя більшо-
вики були здатні на будь-що, 
йшли на різноманітні хитро-
щі. Зокрема, на міжнародних 
перемовинах 9 лютого 1918 
року  у місті Бресті Німеччи-
на, Австро-Угорщина, Туреч-
чина і Болгарія визнали Укра-
їнську Народну Республіку  
незалежною, рівноправною 
державою, а ось більшовиць-
кий план «УНРРад» зазнав 
нищівної поразки: цю маріо-
неткову псевдодержаву ніхто 
не сприйняв. Та реакція  роз-
чарованих більшовиків була 
майже миттєвою (причому 
водночас вони підкорегували 
свої плани щодо Харкова). 
А тому вже 11 лютого 1918-
го більшовики-хамелеони 
хутко оголосили Харків сто-
лицею щойно проголошеної  
Донецько-Криворізької  Ра-
дянської Республіки, авто-
номної частини Росії.  Мета 
таких поспішних рішень – пе-
реконати союзників само-
стійної Української Народ-

ної Республіки (Німеччину і 
Австро-Угорщину), в тому, 
що ДКРР є законна російська 
територія та запобігти визво-
ленню цієї псевдореспублі-
ки від червоноармійців. Але 
і цей задум більшовиків за-
знав краху: вся територія УНР 
за активної  військової допо-
моги союзників наприкінці 
квітня 1918 року була повніс-
тю звільнена  від російсько-
більшовицьких загарбників.  
І так звана ДКРР припинила 
своє коротке (трохи більше 
місяця) існування, а Хар-
ків знову став невід’ємною,  
важливою частиною вільної 
Української держави.  За-
знавши цілковитої поразки 
у весняних боях 1918 року, 
радянська Росія  змушена 
була визнати Україну неза-
лежною державою  та під-
писати з нею 12 липня 1918 
року мирний договір. Але 
уряд В.ЛЕНІНА не збирався 
його виконувати. 17 листо-
пада 1918 року в Москві  був 
створений так званий тимча-
совий робітничо-селянський 
уряд України. А вже в грудні 
1918 року, знехтувавши умо-
вами українсько-російського 
мирного договору, більшо-
вицька Росія без оголошення 
війни почала наступ на Украї-
ну. Через рік, 19 грудня 1919-
го (на противагу самостійній 
Українській Народній Рес-
публіці зі столицею в Києві), 
більшовиками була прого-
лошена Українська Соціаліс-
тична Радянська Республіка 
зі столицею в Харкові…

ТОЖ БУДЬМО ВІДВЕРТИ-
МИ Й ЧЕСНИМИ: УНРРад, 
ДКРР та УСРР зі столицями 
в Харкові – маріонеткові, 
квазідержавні утворення, які 
проголошувалися російськи-
ми більшовиками й були по-
вністю їм підпорядкованими. 
Зокрема, псевдоукраїнська 

радянська влада зі столицею 
в Харкові навіть і пальцем не 
поворушила і не протидіяла 
ані насильницькій колективі-
зації, ані жахливим голодо-
морам 1921-1922 та  1932-
1933 років,  ані  масовим 
політичним репресіям, ані 
політиці русифікації України. 
Але, попри всі вище наве-
дені історичні факти, засоби 
масової інформації України, 
мов загіпнотизовані, про-
довжують  розповсюджува-
ти комуністичні міфи, в тому 
числі – про статус Харкова. 
І чому ж мовчать історики? 
Чому мовчать наші політи-
ки? Адже це все – актуальні 
питання відродження істо-
ричної правди. А в Москві це 
чудово розуміють і активно 
протидіють цьому надваж-
ливому історичному процесу 
та майстерно підживлюють і 
заохочують подальше роз-
повсюдження комуністичних 
міфів. Натомість значна час-
тина політичної еліти України 
все ніяк не прозріє. Значить, і 
понині  залишається актуаль-
ним заклик Тараса ШЕВЧЕН-
КА: «Прозріте, люди, день 
настав!». Прикро й боляче, 
що навіть чимало свідомих  
громадян України через брак 
знань із історії не звільнили-
ся від впливу оманливої мос-
ковської пропаганди. 

Переконаний, що Міністер-
ство освіти і науки України, 
Міністерство інформаційної 
політики України, народні 
депутати України, українські  
засоби масової інформації 
мають вжити негайних (але 
продуманих і ефективних) 
заходів щодо відродження 
історичної справедливості. 
Зокрема, - потрібно аргу-
ментовано вщент розкрити-
кувати  московську маячню 
про статус Харкова.

Київ – перша столиця Укра-

їни. Це має знати кожен шко-
ляр, студент, кожен громадя-
нин України.

Вважаю, що Верховна Рада 
України має прийняти суттєві 
зміни до Закону України «Про 
столицю України місто-герой 
Київ», в якому необхідно чітко 
підкреслити, що Київ – пер-
ша столиця України. Також, 
на мій погляд, варто перед-
бачити адміністративне по-
карання за спробу публічно-
го спотворення, заперечення 
цього факту. 

Ми зобов’язані  надійно за-
хищати інформаційний про-
стір України від  ворожої про-
паганди, яка загрожує націо-
нальній безпеці нашої рідної 
Батьківщини.

А ще пам’ятаймо слова  
Володимира ВИННИЧЕНКА: 
«Всі історія відносин між Мо-
сквою та Україною протягом 
більше як 250 літ, з момен-
ту злуки цих двох держав, 
є планомірне, безоглядне, 
безсоромне, нахабне нищен-
ня української нації всякими 
способами, вщент до стертя 
всякого сліду її, щоб навіть 
імені її не лишилось». Боля-
че констатувати, але й нині 
політика Росії не змінилася.  
І ця цитата надзвичайно ак-
туальна й зараз, в умовах гі-
бридної війни, розв’язаної 
імперською Росією. 

Робімо ж правильні висно-
вки!

Сергій ЛЯХ, 
м. Кам’янське, ветеран 
праці, пенсіонер,  член 

Народного Руху України 
та «Просвіти». 

      Фото взято зі сторінки за 
адресою: https://vadimsutnik.
files.wordpress.com/2010/06/
kiev_d0bed181d0bdd0bed0b
2d0b0d182d0b5d0bbd0b8_

d0bed180d0bed0b4d0b02.
jpg 
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Київ — перша столиця України

Як  «УКРПОШТА»  знущається  над  своїми  працівниками

(Закінчення. Поч.  на 1 стор.)


