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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 Дніпро-

петровщини,  наша газета є єдиною неза-
лежною україномовною газетою (громад-
ської організації «Криворізьке міське пра-
возахисне товариство»), яка готується до 
друку і  виходить на волонтерських заса-
дах. Крім того, вона є газетою, передусім, 
пошуку правди, а не з метою піару влади 
чи з метою рекламування діяльності різних 
фінансово-промислових груп. А це означає, 
що «Промінь Просвіти Є», шановні читачі, 
обов’язково допоможе вам у житті.

За повідомленням Державного підприєм-
ства по розповсюдженню періодичних ви-
дань «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 цьо-
му в поштове відділення за місцем вашого 
проживання. Дані про передплату розміщені 
на 11-й сторінці внизу «КАТАЛОГУ місцевих 
періодичних видань на 2017». Ціна передпла-
ти складається з вартості видання з додаван-
ням вартості доставки його до читача. 

Тож цьогорічна вартість  передплати на 
друге півріччя буде така: на один місяць – 
5 гривень 42 копійки,  на три місяці – 15 гри-
вень 20 копійок, до кінця року – 27 гривень 
74 копійки. 

Так сталося, що з 2007 року я була 
втягнута в тривалу боротьбу за збе-
реження Заказника загальнодержав-
ного значення «Інгулецький степ», 
що розташований на території по-
близу села Недайвода Криворізь-
кого району Дніпропетровської об-
ласті. Цей мальовничий куточок з 
надзвичайно багатим різноманіттям 
червонокнижних рослин та тварин 
на березі річки Інгулець припав до 
вподоби чиновникам з Мінприро-
ди і з того часу почалося жорстке 
протистояння між бюрократами в 
органах влади, бізнес-структурою 
під назвою ТОВ «Граніт Групп» та гро-
мадськими активістами.  Чиновники 
зробили підміну території заказника, 
намалювавши олівцем на карті, що 
є в сільській раді, межі заказника на 
огородах громадян, а унікальну те-
риторію віддали в оренду для видо-
бутку граніту. Здавалося б, що після 
численних скарг громадян повинні 
були б втрутитися правоохоронні ор-
гани і притягти до відповідальності 
винних. Але це не в нашій країні, де 
перш за все серед чиновників існує 
культ грошей. І сумнозвісна міліція, 
і прокуратура «закривають очі» на 
правопорушення, якщо власниками 
підприємства-порушника виступає 
хтось близький до верхівки так званої 
влади. Не допомогли також і звер-
нення до депутатів Верховної Ради 
та адміністрації Президента.

Таким чином громадські активісти 
залишилися сам на сам зі своїми 
проблемами. І в червні 2011 року 
ТОВ «Граніт Групп» без жодних до-
звільних документів почало розкрив-
ні роботи на даній території. Довело-

ся селянам ставати перед бульдо-
зерами, зупиняти власними тілами 
залізні машини. Викликали і міліцію, 
і прокуратуру. Прокуратура винесла 
припис про призупинення робіт, на-
чебто навіть якісь кримінальні справи 
були відкриті проти керівників під-
приємства, але до суду справа так 
і не дійшла. Після цього громадяни 
вирішили самотужки звернутися до 
суду, оскільки виявилися численні 
порушення в документації щодо до-
зволу на початок робіт. Суди трива-
ють і до сьогодні.

Але на цьому пригоди селян не 
скінчилися. Окрім історичної, бота-
нічної та зоологічної цінності, ця ці-
линна територія має ще й археологіч-
ну цінність. Там були розташовані два 
кургани і оборонні укріплення часів 
Великої Вітчизняної війни. Під час 
пошукових робіт, що терміново по-
чали здійснювати місцеві археологи 
після руйнування кургану, виявилося, 
що під шаром ґрунту було приховане 
святилище часів пізньої бронзи. Істо-
рики датують його приблизно 11-13 
ст. до н.е. Були знайдені поховання 
різних часів, унікальні антропоморф-
ні стели, за розміром аналогів яким 
немає в світі, та жертовні камені з 
графічними зображеннями. Все це 
фіксувалося науковцями протягом 
2009 - 2013 років. Вже й наукові стат-
ті публікувалися, і в періодичній пресі 
неодноразово були публікації, навіть 
фільми були зняті про це святилище. 
І були підстави вважати, що перемо-
га справедливості вже не за гора-
ми. Громадські активісти вирішили, 
що все буде вирішуватися згідно з 
чинним законодавством та згодом 

буде створено національний парк з 
музеєм під відкритим небом. Це був 
би об’єкт для екскурсій не тільки для 
українців а й для закордонних ту-
ристів. Вже мріяли і будували плани 
про те, що скоро всьому світу буде 
відомо про таку унікальну святиню. 
Але не так сталося, як гадалося. 20 
листопада 2013 року селяни з жахом 
виявили, що унікальні антропоморф-
ні стели і жертовні камені кудись зни-
кли! Виявили сліди важкої кар’єрної 
техніки і зрозуміли, що до зникнен-
ня цих об’єктів причетні зацікавлені 
особи, а саме - представники ТОВ 
«Граніт Групп». Провели свої слідчі 
дії, з яких стало відомо, що ці камені 
бачили на території ЦГЗК. Далі біль-
ше – до цього причетні археологи, які 
проводили розкопки. Далі громад-
ські активісти діяли в рамках, визна-
чених законодавством – викликали 
міліцію і я як член ініціативної групи і 
депутат сільської ради подала заяву 
про злочин за ст. 298 Кримінального 
кодексу України. 

Так і не дочекавшись будь-якої від-
повіді з Криворізького РВ ГУ МВСУ у 
Дніпропетровській області, я поїхала 
до відділку міліції, щоб отримати від-
повідь особисто. Там мені повідоми-
ли, що справа закрита за відсутності 
складу злочину і мені було наче б то 
направлено листа. Отримавши копію 
того листа, де було написано: «Про-
веденою перевіркою було встанов-
лено, що ознак кримінального право-
порушення не вбачається, оскільки 
Недайводською сільською радою на-
даною довідкою та за планом розмі-
щення історичних пам’яток (курганів) 
на вказаній Вами території немає.

По Вашому повідомленню працівника-
ми міліції розгляд справи закінчено». 
Сказати, що я була обурена, це нічого 
не сказати. Я просто наче оскаженіла 
від такої зухвалості наших «право-
охоронних» органів. Далі я вирішила 
оскаржити таку недолугу відповідь 
через прокуратуру.  04.04.2014 року 
звернулася до прокурора Дніпропе-
тровської області зі скаргою на дії, 
які були вчинені начальником Криво-
різького РВ ГУ МВС України у Дніпро-
петровській області  В.М. ХАРЬКОВ-
СЬКИМ, в якому детально описала 
обставини, за яких було вчинено зло-
чин, який в подальшому приховувався 
посадовими особами та розглядався 
всупереч чинному законодавству (а 
сааме: Кримінально-Процесуальному 
Кодексу України 2012 року), тому на-
чальником Криворізького РВ ГУ МВСУ 
у Дніпропетровській області В.М. 
ХАРЬКОВСЬКИМ вчинено злочин, пе-
редбачений статтею 396 ККУ «При-
ховування злочину». На мою скаргу 
прокуратура Дніпропетровської об-
ласті 15.04.2014 року надіслала листа 
за №04/2/2-02-14, яким повідомила, 
що мою скаргу направлено для роз-
гляду до прокуратури Криворізького 
району.03.06.2014 року я отримала 
відповідь від прокурора Криворізько-
го району Дніпропетровської області, 
старшого радника юстиції Т.І ЛЕО-
НОВОЇ за №393с/09 від 27.05.2014 
р., якою мені повідомлено, що «за 
результатами проведеної перевірки 
прокуратурою Криворізького райо-
ну порушень в діях працівників КЗК 
«Міський історико – краєзнавчий му-
зей» не встановлено, підстави для 
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Потрібні зміни в законодавстві України!

Це не геноцид, а лише тяжкі умови життя...Це не геноцид, а лише тяжкі умови життя...
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У КРИВОРІЗЬКОМУ 
ПРАВОЗАХИСНОМУ

13-14.07.2017 р. У Києві відбувся cемінар «Урядова Про-
грамма розвитку гідроенергетики до 2026 року – пробле-
ми, загрози для довкілля та людей: слово громадськос-
ті».  Семінар проведено у рамках проекту Національного 
екологічного центру України «Розвиток гідроенергетики 
України – громадський аналіз в контексті євроінтеграцій-
них процесів», який виконується під егідою Української 
сторони Платформи громадянського суспільства Україна-
ЄС і Української національної Платформи Форуму Східно-
го Партнерства та фінансується Європейським Союзом 
і Міжнародним фондом «Відродження» у рамках проек-
ту «Громадська синергія». Учасники семінару схвалили 
резолюцію, в якій зазначено, що  Україна має потенціал 
стати енергонезалежною країною та вийти ближчим часом 
на шлях низьковуглецевого розвитку, але передумовою 
реалізації цього потенціалу є впровадження управління 
державою, спрямованого на еко-збалансований розвиток 
та забезпечення високої якості життя громадян, громад 
та держави, а не на задоволення інтересів окремих олі-
гархічних груп у різних галузях. У резолюції висловлюєть-
ся віра в те, що український народ подолає всі виклики, 
пов’язані з неефективною політикою Уряду у захисті до-
вкілля і особливо водних ресурсів (досі не запроваджено 
принцип басейнового управління, не розроблено водну 
стратегію України та ін.) і дотриманні прав громадян та у 
боротьбі із корупцією, а рівність перед законом та повага 
до екоімперативу будуть втілені у життя. У роботі семінару 
взяв участь голова ГО «Криворізьке міське правозахисне 
товариство» Микола КОРОБКО.  

Активістка КМПЗТ і редактор місцевого радіомовлення 
ТРК «Криворіжжя» Олена МАКОВІЙ  взяла участь  у заході 
«Як громадянин може реалізувати власну ініціативу?». 
Його всередині липня в  Кривому Розі провели Всеукра-
їнське громадське об’єднання «Інститут «Республіка» та 
комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр 
художньо-естетичної творчості дітей і юнацтва «Орфей» 
Криворізької міської ради.  Посеред іншого, на цьому 
заході йшла мова й про підручник «Інструментарій для 
громадян», який має допомогти активістам у питанні ре-
алізації замислених проектів; серед його авторів – наша 
землячка Дар’я ТИЖБІРЯК, яка представляла прес-службу 
«Інституту «Республіка». 

ПЕРЕВАЖНА  більшість (64%) громадян Укра-
їни підтримують політику державного сприяння 
українській мові. Частка прибічників поширення 
української виросла на 11% з 2014 року, а підви-
щення статусу російської – впала на 9%, – пові-
домляє доктор політичних наук Володимир КУ-
ЛИК. Такі результати опитування, проведеного 
19-29 травня 2017 року Київським міжнародним 
інститутом соціології за кошти Університету 
Альберти в Канаді в межах дослідницького про-
екту Research Initiative on Democratic Reforms in 
Ukraine під проводом проф. Олени БІЛАШ.

Як пише Володимир КУЛИК, на запитання 
про те, «яку мову держава має підтримувати 
насамперед», 64% відповіли, що українську, 
19% – що «всі мови однаковою мірою», 10% – 
що «в кожній частині країни – ту мову, яку там 
найбільше вживають» і лише 2% – що російську. 
На інше запитання, де йшлося про те, що має 
в першу чергу робити «державна політика в 
мовній сфері»: 61% відповіли, що «сприяти по-
ширенню української мови в усіх сферах життя», 
20% – «вирішити питання статусу російської 
мови», а 12% – «забезпечити реалізацію прав 
національних меншин у мовній сфері».

Прикметно, що частка прибічників поширення 
української за неповних три роки виросла аж на 
11%, а підвищення статусу російської – впала 
на 9%. На запитання про те, якою мовою «має 
вестися документація в державних закладах 
у Вашому місті» (для сільських респондентів 
– районі), аж 68% відповіли, що українською, 
19% – що обома, 11% – «на вибір (українською 
або російською)» і лише 1% – російською. «Тоб-
то навіть у переважно російськомовних реґіо-
нах більшість громадян погоджується, що без 
української мови не обійдешся, – пояснює по-
літолог. – Важливіше, що це усвідомлення вже 
поширилося й на усне спілкування, для якого 

59% бажає української мови, 30% – на вибір 
відвідувача, 8% – на вибір працівника установи 
і лише 2% – російської».

На запитання про те, «чи повинні відповідати 
українською мовою громадянам, які звернулися 
до них цією мовою», аж 70% (на 9% більше, ніж 
2014-го) відповіло «Так, на всій території Украї-
ни» і ще 15% – «Так, але лише в тих місцевостях, 
де цією мовою говорить більшість». Тільки 13% 
уважають, що чиновники “можуть відповідати 
тією мовою, якою їм зручніше”.

Також за останні три роки радикально зросла 

підтримка позиції, що поважати мовний вибір 
громадян мають також «працівники торгівлі 
та сфери послуг». Аж 54% (проти 35% 2014-
го) сказали, що ті мають відповідати україн-
ською по всій Україні, й лише 26% – що так, як 
зручніше.

Обов’язок на всій території України відпові-
дати російською підтримали набагато менше 
респондентів: 31% для чиновників і 23% для 
сфери послуг (ще приблизно стільки ж обмеж-
или цей обов’язок територіями переважання 
російської мови).

Нагадаємо, що згідно з результами нещодав-
нього дослідження, респонденти в південно-
східних регіонах, де домінує російська мова, 
вказували на необхідність захисту і розвитку 
української мови для подолання наслідків по-
літики русифікації, яка активно проводилася в 
СРСР. Як показує соціологія, українська мова є 
рідною для 73% учасників АТО, російська – для 
6%.

Портал мовної політики., 12 червня 2017 
року 

http://language-policy.info/2017/06/
dvi-tretyny-hromadyan-pidtrymuyut-
ukrajinizatsiyu-opytuvannya/ 
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Потрібні зміни в законодавстві України!

Дві третини громадян підтримують 
українізацію (опитування)

(Закінчення. Початок на 1 стор.)

вжиття заходів прокурорського реагування відсут-
ні». І знову мені довелося писати листа до обласної 
прокуратури з роз’ясненням, що факт демонтажу 
частини архітектурного комплексу був зафіксова-
ний слідчо-оперативною групою 20.11.2013 року 
в присутності мене і ще чотирьох свідків, про що 
був складений відповідний протокол, а це вже є 
приводом для проведення слідчо-оперативних дій 
про встановлення якими особами і відповідно до  
якого нормативного акту або дозвільного документу 
були вчинені такі дії. І не встановивши ким, за яких 
обставин і на підставі яких документів було демон-
товано частину пам’ятки, взявши до уваги фіктивну 
довідку від сільської ради про відсутність історичної 
пам’ятки на зазначеній території, прокурор Криво-
різького району, старший радник юстиції Т.І. ЛЕО-
НОВА не вжила заходів із попередження правопо-
рушення і, не виключено, що свідомо покриває не-
правові дії начальника міліції В.М.ХАРЬКОВСЬКОГО. 
А також зазначила, що відповідно до ст.3, розділу ІІ 
Закону України «Про охорону культурної спадщини» 
державне управління у сфері охорони культурної 
спадщини покладається на Кабінет Міністрів Укра-
їни та спеціально уповноважені органи охорони 
культурної спадщини. До спеціально уповноваже-
них органів охорони культурної спадщини нале-
жать: центральні органи виконавчої влади, обласні, 
районні адміністрації, виконавчі органи сільської, 
селищної, міської ради. Натомість жодного рішення 
про надання дозволу про перенесення частини ар-
хітектурного комплексу не надано.  В цьому листі та-
кож я звернула увагу на те, що прокурор Криворізь-
кого району, старший радник юстиції Т.І. ЛЕОНОВА, 
за моєю оцінкою, свідомо вводить в оману, оскільки 
стверджує, що «Знайдене святилище не внесе-
но до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України і не підлягає внесенню до такого реєстру, 
так як в ході розкопок було повністю досліджено.» 
Насправді ж в ст.1 Закону є визначення: «щойно 
виявлений об’єкт культурної спадщини - об’єкт 
культурної спадщини, який занесено до Переліку 
об’єктів культурної спадщини відповідно до цього 
Закону». Це означає, що будь-який щойно виявле-
ний об’єкт культурної спадщини підлягає охороні 
відповідно до Закону. Таким чином на даний об’єкт, 
згідно зі ст. 23 Закону, повинен бути укладений 
охоронний договір з відповідним органом охорони 
культурної спадщини. Натомість такий договір від-
сутній. Також я зазначила, що висновок інституту 

археології №125/01-10-716 від 07.12.2011 р.,на 
який посилається прокуратура як на підставу для 
перенесення артефактів, не є дозвільним докумен-
том, а носить рекомендаційний характер, і тому не 
може бути підставою для перенесення окремих 
рухомих об’єктів, що входять до складу архітектур-
ного комплексу святилища. До того ж,  розміщення 
унікальних антропоморфних стел і жертовників на 
вугільному складі без жодного договору на збері-
гання в неналежних умовах зберігання може при-
звести до руйнації або втрати даних об’єктів. Такі 
дії мають ознаки складу злочину, передбаченого 
ч.ч. 2, 3, 5 ст. 298 Кримінального Кодексу України.
Потім ще була подібна відповідь про те, що про-
куратура знову ж таки не вбачає складу злочину, 
- чим ще раз підтвердила небажання виконувати 
свої прямі обов’язки щодо проведення слідчих дій 
по факту злочину. Статтею 54 Конституції України 
передбачено, що культурна спадщина охороняєть-
ся законом. Держава забезпечує збереження істо-
ричних пам’яток та інших об’єктів, що становлять 
культурну цінність. Враховуючи що Законом «Про 
охорону культурної спадщини» не передбачений 
захист історичних пам’яток пересічними грома-
дянами, а покладається тільки на органи влади та 
органи місцевого самоврядування, тобто, якщо 
органи місцевого самоврядування не мають від-
повідної структури з охорони культурної спадщини, 
то моніторинг та збереження історичних пам’яток 
покладено цілковито на Державу. Нагляд за додер-
жанням законів, згідно Конституції України покла-
дено на Прокуратуру. Це означає, що прокуратура 
свідомо порушує закони України, не відкриваючи 
кримінальне провадження, хоча має для цього усі 
підстави.  Скориставшись правом ознайомитися з 
матеріалами справи, мені стало відомо, що слідчі 
дії прокуратурою майже не проводилися. У матері-
алах справи є лише покази  О.О. МЕЛЬНИКА, який 
повідомляє, що ним було прийняте рішення (?!!) про 
перевезення антропоморфних стел на вугільний 
склад ЦГЗК і здано їх відповідно до  акту передачі на 
зберігання. Також є акт передачі антропоморфних 
стел невідомій особі без зазначення паспортних да-
них цієї особи (зазначені лише прізвище й ініціали). 
Даний документ не завірений печаткою установи, 
яка приймає на зберігання цінний експонат. І не 
визначена відповідальність за збереження даних 
об’єктів. А це означає, що у випадку знищення арте-
факту, кримінальну відповідальність ніхто нести не 
буде. І  найцікавіше те, що прокуратуру ці пояснення 
цілком задовольнили! Не виникло питання про те, 

які повноваження має  О.О МЕЛЬНИК в даній справі, 
якщо «Відкритий лист» на проведення пошукових 
робіт був виданий на ім’я В.В. ОТРОЩЕНКА, а дозвіл 
на проведення робіт взагалі відсутній. 

Після аналізу перебігу цієї історії стає зрозумі-
лим, що на сьогодні Держава ніяким чином не за-
безпечує визначені Конституцією України права 
громадян на розвиток національної самосвідомості 
та культури. Безвідповідальність органів влади при-
зводить до незворотної втрати історичної пам’яті 
народу. І це наводить на думку, що потрібно термі-
ново вносити зміни до законодавства України. 

Депутати Верховної Ради, почуйте мене, просту, 
небайдужу громадянку! Терміново потрібно зміню-
вати механізм дозвільної системи для будівництва. 
Необхідно включити обов’язкові громадські слухан-
ня щодо початку будь-якого будівництва на їхній 
території і обов’язкове рішення територіальної гро-
мади 50%+1 від загальної кількості членів громади. 
Тоді не буде виникати питання корупції і можна буде 
скоротити цілий ряд інспекцій. Тоді як зараз з дер-
жавного бюджету за кошти платників податків утри-
мується ціла структура, яка не виконує основних 
функцій. Маю на увазі Міністерство культури і туриз-
му та його різні підрозділи, які мають право давати 
дозволи на будівництво, але при цьому не несуть 
жодної відповідальності за знищення унікальних 
історичних цінностей. На сьогодні не ведеться мо-
ніторинг збереження курганів, немає обліку земель 
історико-культурного призначення та охоронних 
договорів щодо збереження археологічних об’єктів. 
Чиновниками підписуються дозволи на виділення 
земель, не виходячи з кабінетів, без обстеження 
цих територій експертами. І маємо сумний до-
свід, коли директор управління культури і туризму 
Дніпропетровського обласного Центру охорони 
історико-культурних цінностей Л.М. ГОЛУБЧИК із 
сумом констатує: «Усі археологічні роботи зараз 
ведуться на знищення, шляхом фотографування, 
вимірювання і внесення даних у відповідні журнали 
згідно методики. І залишаються тільки результати 
досліджень в наукових журналах та артефакти в му-
зеях». Але пересічні громадяни не мають доступу до 
наукових журналів, а тому і не можуть оцінити усього 
масштабу втраченої історичної пам’яті. От так і ви-
ростає нове покоління без роду, без племені, без 
історичної пам’яті про те, хто він і звідкіля родом. 
Таким чином втрачається національна самосвідо-
мість. Негайно потрібно змінювати ставлення до 
історії, інакше, ми втратимо Державу!

Світлана ДЬЯКОВА, с. Недайвода
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«Україна перетворюється 
на країну сміття»

«Ліберали» при владі з маніакальним ба-
жанням все децентралізувати й допомогти 
західному бізнесу ЗНИЩИЛИ екологічний і 
санітарний контроль. Головні бізнес-групи 
країни (від курятників КОСЮКА до підпри-
ємств АХМЕТОВА і ФІРТАША) в принципі 
не дотримуються екологічного законодав-
ства. І ніхто їх не контролює і не штрафує. 
Самотужки боротися з ними змушені лише 
місцеві мешканці, що знемагають від смо-
роду, затхлої води і зіпсованих ґрунтів і які 
у розпачі влаштовують поодинокі преце-
денти самосуду на місцях…

Україна перетворюється на країну сміття, бо 
бізнес-корпорації не хочуть сплачувати екопода-
ток, а піднімати тарифи на сміття для людей нині 
нереально та й аморально. Влада не продумує 
і не вкладає коштів у будівництво сміттєпере-
робних заводів, а санкціоновані сміттєзвалища 
давно вже переповнені та реально загрожують 
здоров’ю людей, оскільки за ними ніхто не до-
глядає, отруйні речовини без перешкод потра-
пляють у воду й повітря, зароджують епідемії та 
недуги.

Микола ТОМЕНКО, громадський та полі-
тичний діяч, лідер Громадського руху «Рідна 
країна».

«Сільські вісті». 11 липня 2017 року
http://www.silskivisti.kiev.ua/19498/index.

php?n=36078 
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Це не геноцид, 
а лише тяжкі умови життя...

Cвідомий вибір у кожного — 

життя
Якось зателефонував до мене В.С.КРАВЧЕНКО 

з питання. чи зміг би я взяти участь у спогадах про 
Володимира Івановича СІРЕНКА під час відкриття 
пам’ятного знака на будинку його квартири в місті 
Кам’янському. Багато тоді пролунало слів від його 
однодумців. Виступаючих було багато. Але до мене 
так черга і не дійшла. Але хотілося й своє слово 
сказати про життя й творчий шлях Володимира 
СІРЕНКА, якого вперше я зустрів багато років  тому, 
коли він балотувався в народні депутати до Верхо-
вної Ради України. 

На перший погляд, це була фізично здорова 
людина, в очах якої світився розум, з тієї когорти 
людей, які багато всього знають. Він з’являвся на 
мітингах, творчих вечорах, на засіданнях просві-
тянської організації. Завжди – в оточенні однодум-
ців. Якийсь магнетизм до нього притягував друзів, 
він користувався повагою. 

Якось трапився у Володимира Івановича  напад 
його хронічної хвороби задухи. Михайло ГРИНИ-
ШИН запропонував йому свою путівку до шпита-
лю, яку нещодавно отримав для себе. Володимир 
Іванович подякував йому за це й сказав: «Вона Вам 
не менше потрібна», бо знав про сибірське минуле 
Михайла Федоровича. 

А пізніше я дізнався про його юнацькі роки, коли 
він навчався в ремісничому училищі та частенько 
навідувався до редакції місцевої газети зі своїми 
матеріалами. А з часом познайомився  і з його по-
езіями, які відкривали «язви» на тілі суспільства 
того часу, що не подобалося ідеологічному відділу 
компартії та працівникам держбезпеки. Висновок 
надійшов швидко: В.І. СІРЕНКА, редактора  газе-
ти вагонобудівного заводу, вислали до Астрахані. 
Це був перший сильний удар у саме серце в його 
житті, і не останній; продовжували його шельму-
вати, рвати тіло, ламати душу. Здавалося б, що ця 
людина  могла б пристосуватися до життя, шукати 
спокою:  закрити б очі на всі ті негаразди, які від-
бувалися тоді в нашому суспільстві в той час; а 
ще - писати, що у нас все добре, що на заводах 
не калічать і не вбивають робітників, що в інституті 
профзахворювань  порожніють палати, що в пала-
ті тубдиспансера  не по 10 хворих у одній палаті, 
що пенсіонери  працюють не через те, що нема 
за що їсти, а що їм просто не сидиться без діла.  
Ось тоді б і його запрошували на зустрічі зі школя-
рами й студентами... Безумовно, після «бесіди» в 

ідеологічному відділі  тоді б партійці тиснули йому 
руки, а не…

Та це не та людина. Вона – з тих, що не пройде 
повз чужу біду. Її серце обов’язково здригнеться, 
коли побачить пораненого птаха або зламану гілку 
яблуні під час її розквіту. 

Якось я запитав Володимира Івановича, чи не 
жалкує він про своє власне життя, що так склалось 
нещасливо, на перший погляд сторонньої людини.  
Володимир Іванович якусь мить поміркував (і мені 
здалося, що він гортає сторінки свого життя) й ска-
зав: «Є дві форми життя: горіння й тління, і кожен 
робить свій вибір самостійно». 

 Пісні  під  травневим  дощем
Далеко-далеко розносилися українські піс-

ні  на вулиці Волошковій на День матері в місті 
Кам’янському.  На подвір’ї будинку  голови міської 
організації  Всеукраїнського об’єднання ветеранів 
О.М. ЧЕРЕДНІЧЕНКА, під кущем виноградної лози, 
за святковим столом зібралися тоді шанувальники 
як української мови, так і української пісні. 

Цього ж дня вирішив відзначити і свій 20-річний 
ювілей міський хор «Благовіст». Свого часу він ви-
ступав у самому Києві і повертався з врученою 
грамотою за вдалий виступ. Своєю майстерніс-
тю відзначалися солісти Л. МАКЛАЙ, А. ЧАЧКО, 
Г. КОСЕНКО, Г. СУРМАЧ та інші.  Довго сміялися 
присутні, коли прочитав гумореску Анатолій ЧАЧ-
КО. Та небо затягнуло хмарами й пішов дощ. Але 
він не зупинив пісню. Хтось дістав парасольку, а 
інші понакривали голови целофановими пакетами 
чи хустками й продовжували співати. І чим силь-
ніше пускався дощ, тим гучніше співали. І тільки 
тоді, коли з неба впала мало не тропічна злива,  всі 
побігли до будинку й там продовжували веселити-
ся.  Лунали подяки й на адресу господаря будинку 
Олександра Максимовича, до якого тягнуться гості 
вже багато років, мов до рідного батька. 

На цьому вечері вшанували пам’ять свого побра-
тима М. Ф. ГРИНИШИНА, який пішов у вічність.  Це 
була людина важкої долі. Тільки через півстоліття він 
зміг повернутися до своїх рідних Карпат з листом 
про реабілітацію та з листами своїх батьків, яких вже 
ніколи не побачив, бо їх уже не було на цьому світі. 

Душею цього колективу весь вечір був Віктор 
Степанович КРАВЧЕНКО, викладач навчального 
закладу, в якого енергії вистачало для всіх.

Анатолій ТЮТЮННИК, 
м. Кам’янське

Щорічний захід «Вша-
нування кошового ота-
мана Івана Дмитровича 
Сірка», що за звичаєм 
проходить у першу су-
боту серпня у Нікополь-
ському краї, поблизу 
села Капулівка, де похо-
ваний славетний отаман, 
розпочнеться 3 серпня. 

Організатори заходу -  
козаки Війська Запороз-
ького Низового об’єднані 
в організації Козацький 
Фонд ім. Івана Дмитро-
вича Сірка та Рада ота-
манів Війська Запороз-
ького Низового спільно 
з Нікопольською райдер-
жадміністрацією. 

 Заїзд козаків та па-
тріотичної громади до 
Співочого поля під Капу-
лівкою на таборування 
починається з 3 серпня, 
таборування триватиме 
до 6 серпня із захода-
ми козацького вишколу, 
підготовкою.  Головний 
день заходу - 5 серпня 
з 10.00.  Панахида біля 
могили Івана Сірка, ви-
ставки, проходження 

козаків святковим мар-
шем на честь Батька Іва-
на Сірка.

Продовження захо-
ду «Звідси розлилася 
воля на всю Україну!» 
выдбудеться на Співо-
чому полі.  У програмі: 
реконструкція битви ко-
заків з московитами (із 

залученням воїнів 
на конях, піхоти та 
козацької артилерії 
на редутах), твор-
чі виступи на сцені, 
показовий фести-
валь бойових мис-
тецтв, виставки 
майстрів, вишкіл на 
конях, козацькі за-
бави, виступи рок - 
гуртів. 

Під час заходу 
працює торгівля. 
Територія заходу 
вільна від спиртно-
го, паління та лай-
ки (вживати спиртні 
напої суворо забо-
ронено!) За поряд-
ком стежить ко-
зацька осавульська 
служба та МВС. 
Прохання до коза-
ків, що приїздять на 
таборування, крім 
свого національно-

го козацького одягу, при-
везти також якусь оде-
жину, схожу на вбрання 
москалів шістнадцятого-
сімнадцятого століть для 
отримання картинки ре-
конструкції битви (гене-
ральна її репетиція - 4 
серпня). 

Запрошуємо патрі-
отично налаштованих 
громадян! Запрошуємо 
пресу! Нікопольщина - це 
якраз ті самі Пороги, на 
яких гартувалися п’ять із 
семи січей Війська Запо-
розького Низового... Тож 
запрошуємо Вас відчути 
справжній славетний ДУХ 
волелюбної України! Сла-
ва Богу! Слава Україні!
Олександр ШЕВЧЕНКО,

м. Нікополь

КАПУЛІВКА-2017, 
початок серпня

З перемогою Майдану підне-
сення людського духу не мало 
меж. Всі жили надіями, що з усіма 
вадами державного управління 
буде покінчено остаточно і без-
поворотно, а народна підтримка 
новообраної влади була цілком 
достатньою для проведення всіх 
необхідних перетворень. Сьогод-
ні стає очевидним, що цього не 
сталося, що влада тісно прирос-
ла до минулого і серйозно від-
стає від прагнень пробудженого 
народу.

Сьогодні не лише політики, а й 
політично не заангажовані гро-
мадяни мають серйозні претензії 
до здатності влади вирішувати 
справи державного будівництва. 
У суспільстві все помітнішими 
стають вимоги зміни влади. Згід-
но з результатами соціологічних 
досліджень, проведених різними 
соціальними службами, електо-
ральна підтримка Президента 
ПОРОШЕНКА на теперішній час 
складає менше 10 відсотків. 22 
червня на сесії Київської обласної 
ради депутатами було проголо-
соване звернення до Верховної 
Ради з вимогою ініціювати проце-
дуру імпічменту ПОРОШЕНКУ.

Як стало нам відомо, житель 
міста Києва, тренер-викладач, 
модельєр і,  як він назвав себе, 
«останній майданівець» Олег Во-
лодимирович ШВЕЦЬ звернувся 
31.05.2017 р. до Служби безпеки 
України із заявою про злочин, 
поставивши вимогу «порушити 
кримінальну справу проти Пре-
зидента України Петра Олексі-
йовича ПОРОШЕНКА за скоєння 
ним державного злочину проти 
народу України, підпадаючому за 
ознаками норми законів кримі-

нального права під формулюван-
ня як геноцид, а саме: За умисне 
створення своєю діяльністю або 
бездіяльністю тяжких умов для 
життя громадян української нації, 
які несумісні з виживанням біль-
шої половини населення Укра-
їни, здебільш - похилого віку; 
За порушення норм Конституції 
України в рамках статей і законів 
про права і свободи громадян 
України-демократичної держави, 
з метою створення підконтроль-
ного тільки йому авторитарно-
феодального устрою держави, 
щоб зберегти назавжди владу 
олігархів, яку він уособлює за-
раз, - для експлуатації громадян і 
антиконституційного збагачення. 
Опис доказової бази злочинних 
загальновідомих фактів дода-
ється на двох аркушах». На цих 
двох аркушах  додатку наведе-
ний перелік 48 зазначених авто-
ром фактів.

Своїм листом від 02.06.2017 
р. за № 6/Ш-3064-сг/38 на ім’я 
громадянина О. В. ШВЕЦЯ за-
ступник начальника Головного 
слідчого управління Служби без-
пеки України В. МАЯКОВ повідо-
мив наступне: «Головним слід-
чим управлінням у межах ком-
петенції розглянуто Вашу заяву 
від 31.05.2017 р. Відповідно до 
п. 1 розділу 2 Положення про 
Єдиний реєстр досудових роз-
слідувань, затвердженого На-
казом Генерального прокурора 
України від 06.04.2016 №139, 
відомості про кримінальне пра-
вопорушення, викладені у заяві, 
повідомленні чи виявлені з ін-
шого джерела повинні містити 
короткий виклад обставин, що 
можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, 
наведених потерпілим, заявни-
ком чи виявлених з іншого дже-
рела, тобто відповідати вимогам 
п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України. Та-
ким чином, внесенню до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
підлягають не будь-які заяви чи 
повідомлення, а лише ті з них, 
які містять короткий виклад об-
ставин, що можуть свідчити про 
вчинення кримінального право-
порушення.Викладені у заяві об-
ставини не вказують на вчинен-
ня злочину, передбаченого ст. 
442 КК України, досудове роз-
слідування якого здійснюються 
слідчими органів безпеки, тому 
відповідні відомості не можуть 
бути внесені до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань, згідно із 
ст. 214 КПК України».

 Для кращого розуміння підстав 
обґрунтування відповіді органу 
безпеки варто звернути увагу на 
визначення поняття «геноцид» 
за формулюванням ст. 442 КПК 
України. Відповідно до  цієї стат-
ті: « Геноцид, тобто діяння, умис-
но вчинене з метою повного або 
часткового знищення будь-якої 
національної, етнічної, расової чи 
релігійної групи шляхом позбав-
лення життя членів такої групи 
чи заподіяння їм тяжких тілесних 
ушкоджень, створення для гру-
пи життєвих умов, розрахованих 
на повне чи часткове її фізичне 
знищення, скорочення дітона-
родження чи запобігання йому в 
такій групі або шляхом насиль-
ницької передачі дітей з однієї 
групи в іншу».

Микола КОРОБКО,
м. Кривий Ріг
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ПОХІД У БЕЗСМІТТЯ
Народ трандує рік за роком
У достославне майбуття.
Трандуючи, він крок за кроком
Підходить вже до куп сміття

І їх  підкорює завзято,
Бо звалище – не  Еверест.
Тож кожен чеше, як на свято,
Ще й пре туди свій грішний хрест.

Та спробуйте лиш запитати.
В яку  це даль народ мете,
Навіщо купи  розгрібати? 
Ніхто не скаже вам про те.

Робіть все мовчки: хрест – на спину
І  в достославне майбуття
Трандуйте гордо й нескоримо:
Чи із сміттям, чи крізь сміття.

Бо  у безсміття  кроком  бравим
Народ посунув без ярма,
Долаючи всі переправи
І – ті місця, де їх нема. 

Він у думках своїх вознісся
В небесний і безмежний рай,
Де хазяйнує тільки місяць
Та зорі, чорт їх забирай

І там трандує він крізь хмари
Навіки вільний, без ярма,
Невидимий, ну –  як примара.
Аж раптом на шляху – корчма…   

                       Сергій ЗІНЧЕНКО,
                       м. Кривий Ріг

Під час зовнішнього неза-
лежного оцінювання з україн-
ської мови та літератури про-
понували написати твір на 
тему: «Довести або спросту-
вати думку. Будь-які проблеми 
роблять нас кращими». Що 
з цього вийшло – можна по-
читати далі. Портал «В світі» 
склав список «перлів» цього-
річного ЗНО.

1. Навіть у бактерій та гриб-
ків є свої проблеми та бажан-
ня їх вирішити. Саме тому ми 
й існуємо.

2. Вирішувати проблеми 
слід обережно і чітко, щоб не 
підхопити ненароком іншу.

3. Найбільш розповсюдже-
на проблема – це, звичайно, 
парламент України.

4. Політики як стадо бара-
нів і кожен хоче посісти місце 
вожака, отож і б’ються, як со-
баки у дворі.

5. Людина, народившись на 
світ, – це вже проблема для 
батьків.

6. З часом людина почала 
будувати заводи, електро-
станції і сама почала отрую-
вати оточуючу середу.

7. У школі я пройшла наче 
2-у світову війну.

8. Шановні перевіряючі, по-
ставте мені добру оцінку, бо 
батьки мене повісять.

9. Твір, це, на жаль, занадто 
складне завдання для нашого 
склеротичного мозоку.

10. У Наталки була пробле-
ма нежонатої. І за проханням 
хлопців вона зробила аборт.

11. У кожної людини рано чи 

пізно є проблема кохання, із-
за якої людина може втратити 
свідомість.

12. А тепер наша країна про-
цвітає та розвивається на чолі 
з іншими державами.

13. Лукаш, який дуже кохав 
Мавку, побачивши її в погано-
му образі, кинув її.

14. Це лісне створіння хоті-
ло відчути на собі справжнє 
кохання.

15. Багатство – це гроші, 
коли їх рахуєш, все тіло жи-
виться, а душа звеселяється.

16. Є таке прислів’я: якщо не 
любиш свою професію, краще 
сиди вдома.

17. Адже коли ми думаємо, 
ми змушуємо працювати всі 
розумні органи нашого тіла.

18. США суне свої штати 
куди не потрібно.

19. Стовкнувшись з чимось 
дуже тяжким і здолавши цю 
преграду, відчуваємо себе на-
багато краще.

20. Тема, яка була об’явлена, 
мені дуже пасує.

22. Не потрібно боятися 
проблем, а лише тісно співп-
рацювати з ними.

23. В Україні багато про-
блем: уряд, економіка і т.д. І 
якщо уряд піде назустріч на-
родові, то зразу відпадуть дві 
проблеми: і уряд, і дороги.

24. Проблеми нам Господь 
створив, щоб нам не казала-
ся земля пухом, покушали не 
тільки пряник, ну і кнут...

Вікторія 
ДОВГОШИЯ ІВАСЮК,

м. Коломия

КРОКУЮЧИ  З  ЛЕНІНИМ…КРОКУЮЧИ  З  ЛЕНІНИМ…
З усією точністю це ще неможливо стверджувати, але, швидше за все, ке-

рівник російського більшовизму  Володимир ЛЕНІН таки був колись у Кривому 
Розі і, можливо, навіть зустрічався тут із першим українським сепаратистом, 
пам’ятник якому не так давно невідомі радикали знесли з п’єдесталу на сього-
часній площі Олександра ПОЛЯ. Бо як інакше пояснити таку полум’яну любов 
до нього з боку місцевих владців, з боку місцевого підрозділу новонародженої 
поліції незалежної держави і навіть – з боку Міністерства оборони під час ві-
йни із агресором, вчорашнім колонізатором України? Їм не потрібні різні байки 
про якусь там декомунізацію, а тому вони крокують із ЛЕНІНИМ у серці й не 
поспішають прибирати з вулиць і будинків свою пам’ять про нього. Отже (якщо 
уважно прислухатись) комусь із уважних спостерігачів, можливо, вдасться й 
почути голоси тих місцевиих правителів, коли вони в тиші своїх шикарних ка-
бінетів із різним начинням звично співають пісню про цього вождя-руйнівника: 
«Ленин, всегда живой, Ленин всегда с тобой…».  Бо якраз тоді вони в уяві своїй 
і крокують у достославне майбуття з червоними стягами, аби й туди донести 
цю свою пам’ять… 

                                                                                                           Іван ВЧОРАШНІЙ.
                                                                                                          Фото автора 

Стояв на перехресті  сам, один,
Якийсь відомий на все місто чин,
Бо з ним вітались перехожі геть усі
І наче заздрили йому, його красі.
А він – або кивне, або - слівце крізь зуби… - 
І так стояв довгенько в ролі дуба
Із кроною, щоправда, не густою,
А – ближче до зими, із сивиною.

До нього  став підходити народ.
(Не рабський, а вже звиклий до свобод):
Хто – привіта, а хто- спита про час… -
І все зростає біля чина коло мас.
А той мовчить у відповідь або ж  киває,
Та вид такий, неначе геть все  знає.-
Ну, як професор з університету
Чи з міністерського якогось кабінету.  

І градус зацікавлення так зріс,
Що хтось вже й цілуватися поліз.
Але – не встиг, бо вмить автомобіль
З’явився відкілясь: удар і біль
Того привітного невдаху  зупинили
Та так від інших мас відсторонили,
Що на «швидкій» тоді домчали ледь живого
До лікарів чи, може, вже й до Бога…

А маси аж принишкли, коли чин
За руки й ноги був узятий без причин
Двома мордатими і внесений в авто,

Неначе на війні чи на АТО.
І за секунду – ні авто того, ні  чину…
Аж раптом з натовпу: «Так он же той мужчина!» -
І всі побачили, як бабця пальцем тиче
Угору, де висить плакат з обличчям,

Таким знайомим, добрим... – як з рідні:
Той самий чин з чолом, що в сивині…
Та ні,.. не той, хоч схожий, наче брат…
Чи, може,  все – брехня: і чин той, і плакат?
                    _________

То все – не просто, бо розвішані плакати,
З яких всілякі  різні кандидати
Нам усміхаються, як рідні чи знайомі.
Готові  навести порядок в домі.
А телевізори, газети, інтернет?..
Тож як уникнути обіймів тих тенет?
Як відрізнити від болванчиків людей,
А мертвечину  - від живих ідей?

Ота рідня так звана, віртуальна, 
Відкрита напоказ, а до людей безжальна.
Не треба  цілувати, мов ікону,
Бо буде боляче чи й доведе до скону. 
Живе до сонця пнеться, в висоту,
А не з бажанням править на посту.
Шукайте соняхів живих, що розквітають,
А не болванчиків, яких охороняють.  

                              Іван БІЛОХРЕСТ

УЧНІВСЬКІ  ТЕКСТИУЧНІВСЬКІ  ТЕКСТИ

РІДНЯ ПЛАКАТНА, ВІРТУАЛЬНА


