
ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ Є

Наші діти — наш скарб

Газета ГО «Криворізьке міське правозахисне товариство»

Ми тут: http://www.kmpzt.org.ua На фейсбуці — у групі "ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ ЄДНАННЯ"

За вас правда, за вас слава і воля святая!

В НАШЕ МІСТО 25 
вересня, вже ближ-
че до вечора, завітав 
письменник і диси-
дент радянських ча-
сів в Україні Ярослав 
Іванович  ТРІНЧУК з 
метою презентації 
своєї нової книги під 
назвою «Україна: ві-
йни, битви, персо-
ни», що вийшла у ви-
давництві «Апріорі». 

Аби не вдаватися до 
розлогих розповідей 
з метою знайомства 
з ним наших читачів, 
звернімо увагу на те, 
що він має дві вищі 
освіти, є автором цілої 
низки творів (як рома-
нів, так і п’єс та есеїв 
і розвідок публіцистичного й 
філософського змісту), а та-
кож – зацитуємо уривки із за-
писів про нього відомого да-
леко за межами України укра-
їнського громадського діяча, 
члена Української Гельсінської 
Групи, політв’язня, публіцис-
та й історика дисидентсько-
го руху Василя ОВСІЄНКА. 
Вони розміщені у віртуаль-
ному музеї «Дисидентський 
рук в Україні» за посиланням: 
http://archive.khpg.org/index.
php?id=1207948979 

Там, зокрема, повідомля-
ється про наступне: 

«Письменник. Син повстан-
ця. Не зрікся батька, за що був 
гнаний. Зі шляхетної, працьо-
витої, заможної родини… Щоб 
захистити родину й Україну, 
батько залишив троє дітей, пі-
шов в УПА. Його закидали ґра-
натами в бункері 1945 р., коли 
йому було 33 роки, а синові 
Ярославу – 5 р. Батьків брат 
Василь загинув в тюрмі НКВД 
1939 р… ТРІНЧУК ніколи не 
мав стабільної роботи. Тільки 
у 1994 р. його призначили ди-
ректором Дніпропетровської 
обласної філармонії. Та щоб 
позбутися незалежного ди-
ректора (то американського 
диригента запросить, то піа-
ністку Етелу ЧУПРІК зі Львова, 
розмовляє з усіма винятково 
українською мовою), філармо-
нії не виділяють коштів. Дали 
зрозуміти – мусить іти звідти. 
7.06. 1995 року – останній за-
пис у «Трудовій книжці». Ніко-
ли не мав він і власного по-
мешкання – досі живе в тестя.
Сім`ю вдалося створити в віці 
51 р. Від першої дружини є 
дві доньки: Лариса (1968 р. 
н.) – викладач інформатики, 
і Наталка (1970 р. н. ) – лі-
кар. З Ольгою Миколаївною 
має сина Данила (1992 р. н.). 
2000 р. вийшов на пенсію.
Усе свідоме життя ТРІНЧУК 
писав, але «в стіл». Лише за 

незалежності дещо вдалося 
опублікувати. В кінці вісімде-
сятих на початку дев’яностих 
видавав газету „Вільна дум-
ка” і журнал «Монастир-
ський острів». Без підтрим-
ки. Тому довго не втримався.
Був головою Січеславської об-
ласної організації УРП».  Там 
же, в кінці записів, подається 
бібліографія його творів, та 
важка доля деяких із них.

Щоб зрозуміти рівень 
гостроти й актуальність питань, 
які піднімає Ярослав ТРІНЧУК, 
звернімося (для прикладу) 
до публікації в газеті «День»  
«Невипадкові запитання до 
всіх» ще  від 16 січня 2009 року 
й замислимося над текстом 
в сенсі його актуальності й 
глибини. Ось тільки початок 
цієї статті: «Епоха змін завжди 
наповнюється парадоксами. 
Найпоширеніші — до влади 
приходять люди малоосвіче-
ні, малокультурні й нікчемні, 
демагогія та популізм стають 
найсильнішим інструментом 
впливу на свідомість мас, ало-
гізм дій влади подається як 
щось раціональне; і, що най-
дивніше, народ сприймає це 
як належне. Україна — не ви-
няток. Більше — українські па-
радокси нерідко перебувають 
на межі ірраціонального. Для 
прикладу, у Німеччині після 
закінчення війни у 1945 році 
бездомними було біля сорока 
мільйонів громадян. Десь ро-
ків за десять Німеччина жит-
лову проблему вирішила. В 
Україні до розпаду СРСР на 
черзі за житлом стояло міль-
йон чоловік. Через двадцять 
років українців зменшилося 
на п’ять мільйонів, стихійного 
лиха, яке б руйнувало міста і 
села, не було, набудовано ба-
гато нових будинків, створено 
цілі приміські селища, а черга 
на житло збільшилася. Зараз 
черга на житло становить 1 
мільйон 200 тисяч». 

(Закінчення на 2 стор.)
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2017 р.

Е-mail: kmpzt@ukr.net

(Читайте на 2-3-й стор.)

ГАЗЕТА ПОШУКУ ПРАВДИ
ДОПОМОЖЕ ВАМ У ЖИТТІ!

На відміну від усіх інших видань Дніпропетровщини,  наша газета є єдиною незалежною 
україномовною газетою (громадської організації «Криворізьке міське правозахисне товари-
ство»), яка готується до друку і  виходить на волонтерських засадах. Крім того, вона є газе-
тою, 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 підприємства по розповсюдженню періодичних видань «Пре-
са», газеті «Промінь Просвіти Є» надано передплатний індекс – 60093».

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

Тож цьогорічна вартість  передплати така: на один місяць – 5 гривень 42 копійки,  на три 
місяці – 15 гривень 20 копійок.  

В НАШЕ МІСТО 25

Ярослав ТРІНЧУК: Ярослав ТРІНЧУК: 
«Нашу історію писали «Нашу історію писали 

наші вороги»наші вороги»

25 лютого 2016 року член гаражно-будівельного 
кооперативу «Лотос», що діє на території Саксаган-
ського району, Микола ГУНЬКО звернувся до суду з 
позовом до керівництва кооперативу про усунення 
перешкод у користуванні гаражами та відшкоду-
вання моральної (немайнової) шкоди. У своїй заяві 
до Саксаганського районного суду він зазначав: 
«… Наказом керівництва ГБК «ЛОТОС» № 20 від 
15.05.2013 р. без рішення загальних зборів членів 
кооперативу мене було виключено із числа членів 
кооперативу, а голова ГБК ЛАЛІМЕНКО В. О. за-
стосував неправомірні дії щодо блокування доступу 
до моїх гаражів … За розпорядженням ЛАЛІМЕНКА 
В. О. охорона кооперативу з того часу не допускає 
мене на його територію …».

На своєму засіданні від 27 січня 2017 року суд 
встановив, що «позивачем (ГУНЬКОМ М. В.) до-
ведена, а відповідачем не спростована умисність 
дій керівництва ГБК «ЛОТОС» щодо блокування 
доступу до гаражів, що знаходились у користуванні 
членів кооперативу, маючих в них особисте майно», 
і прийшов до висновку про неправомірність та про-
типравність таких дій і про те, що позовні вимоги М. 
В. ГУНЬКА  в цій частині підлягають задоволенню. 
Серед іншого, суд вирішив визнати дії гаражно-
будівельного кооперативу «ЛОТОС» щодо блоку-
вання гаражів, які належать на праві користування 
Миколі Васильовичу ГУНЬКУ, протиправними і ухва-
лив стягнути з ГБК «Лотос» на користь М. В.ГУНЬКА 
понесені ним судові витрати.

Час ішов, а керівництво кооперативу і думки не 
мало виконувати зобов’язання за визначеним судом 
стягненням. І тоді стягувач звернувся 25.04.2017 
року до виконавчої служби з виконавчим листом, 

виданим йому судом 12.04.2017 року. Законом 
України «Про виконавче провадження» передбачене 
виконання рішення суду немайнового характеру у 
двомісячний строк з дня винесення постанови про 
відкриття виконавчого провадження. 

Не дочекавшись від керівництва ГБК «ЛОТОС» до-
бровільного своєчасного виконання рішення суду, 
державний виконавець Каріна Сергіївна ЧЕМИКОС 
шляхом направлення запитів у відповідні служби 
зібрала необхідну інформацію  про наявність бан-
ківських рахунків, нерухомого майна та фінансову 
звітність боржника. Як повідомила стягувачеві М. 
В. ГУНЬКУ своїм листом від 10.08.2017 року началь-
ник Саксаганського відділу державної виконавчої 
служби міста Кривого Рогу Головного територі-
ального управління юстиції  у Дніпропетровській 
області О. О. НОВІКОВА, державним виконавцем  
09.08.2017 року винесено постанову про арешт 
майна боржника та оголошення заборони на його 
відчуження, яка внесена до відповідних реєстрів об-
тяжень, а 10.08.2017 року державним виконавцем 
було направлено подання до суду про тимчасове 
обмеження особи (боржника) у праві виїзду за межі 
України до виконання боргових зобов’язань. Як на-
слідок, вжиті виконавчою службою заходи змусили 
самоправне керівництво кооперативу згадати про 
необхідність виконання судового рішення і здій-
снити переказ стягувачеві понесених ним судових 
витрат.

Юридичну підтримку інтересів стягувача у зазна-
ченому виконавчому провадженні здійснювала ГО 
«Криворізьке міське правозахисне товариство».

Микола КОРОБКО,
 м. Кривий Ріг

Виконавча служба змусила самоправнеВиконавча служба змусила самоправне
керівництво  кооперативу виконати рішення судукерівництво  кооперативу виконати рішення суду

Тож як тепер можна оживити  СаксаганьТож як тепер можна оживити  Саксагань
і не допустити величезного підтоплення?і не допустити величезного підтоплення?
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1. Йосип МАЯКОВ: 
«Саксагань треба 
обов’язково оживити. 
Ми для того й зібра-
лися, аби позитивно  
вплинути на цей про-
цес»

Після того, як зі вступним 
словом виступив нинішній 
голова Секретаріату Парт-
нерства з відродження річки 
Саксагань народний депутат 
України першого скликан-
ня і керівник громадського 
об’єднання «Криворізьке місь-
ке правозахисне товариство» 
Микола КОРОБКО, слово взяв 
член Правління громадської 
спілки «Екологічна рада Кри-
воріжжя» Йосип МАЯКОВ.

Спочатку він зосередив ува-
гу всіх присутніх не на про-
блемах відродження Сакса-
гані, а на розповіді про те, 
що ж відбувається з річкою 
Інгулець, оскільки все те на-
пряму впливає на подальшу 
долю Саксагані. Зокрема, він 
повідомив, що в балці СВИС-
ТУНОВА  накопичується до 10-
12 мільйонів кубічних метрів 
високомінералізованих шах-
тних вод із Північного гірничо-
збагачувального комбінату  і 
потім скидається в Інгулець. 
Причому реально допустима 
норма концентрації  цієї мі-
нералізації перевищується 
приблизно в сорок разів! Зна-
чне перевищення й стосовно 
хлоридів у цих водах. Він під-
креслив, що такий стан при-
зводить до того, що Інгулець 
чотири рази на рік змінює свій 

режим, а тому говорити про 
якесь нормальне життя фло-
ри й фауни у подібних умовах 
просто недопустимо. Він про-
демонстрував також графік 
зростання рівня мінералізації 
після того, як вода поступає з 
Карачунівського водосхови-
щу й до моменту скидання в 
районі  села Новоселівка. При 
цьому Йосип МАЯКОВ зазна-
чив наступне: «Тож відбуваєть-
ся те, що промисловість вико-
ристовує наші водні ресурси 
зі своєю метою. І ще з 2011-
го року існувала така система 
скидання, а нинішнього року 
з’являється вже інформація 
з Міністерства економічного 
розвитку  про те, що для тако-
го ж режиму збираються  ви-
користовувати й річку Сакса-
гань… Але вона для цього аб-
солютно не пристосована, й 
ми піднялися проти того, аби 
таке з нею вчинити». 

А потім продовжив свою 
розповідь, зазначивши: «Річ-
ку Саксагань обов’язково тре-
ба оживити. І мені здається, 
що збори наші повинні на це 
вплинути. А тому діяльність 
треба продовжувати і у нас із 
цього приводу – гарні плани. 
При цьому наша організація з 
відродження річки не обмеж-
ується лише якоюсь однією 
точкою». 

Він також  звернув увагу на 
те, що питанням з управління 
шахтними водами Кривбасу 
вже зацікавились за кордона-
ми України, в Німеччині: «При 
облраді з’явилась така органі-
зація з Німеччини, яка взялася 

розробити техніко-економічні 
обгрунтування можливого 
управління шахтними водами. 
Вони опрацювали це питання 
й тепер один із  напрямків, що 
вони розробляють, це вибу-
довування трубопроводу для 
скидання таких вод аж у Чорне 
море». 

«А наша пропозиція, продо-
вжив Йосип МАЯКОВ,  така: 
оскільки це дуже витратний 
механізм, то коли вже скидан-
ня неможливо уникнути, воно 
має бути цілий рік, з мінімаль-
ним рівнем мінералізації, аби 
річка могла справлятися з усім 
цим. А для цього, за нашою 

пропозицією, Балку Свистуно-
ва треба розділити на дві час-
тини (й водну частину скидати 
високомінералізовану воду, а 
в іншу – частково розбавляти 
приблизно до 3 грамів. А потім 
– в такій консистенції – ски-
дати. Це один із способів. А 
ще кажуть про демінераліза-
цію: а чому б нам не зробити?  
Це не новий способ. Але все 
впирається в те, що необхідні 
величезні кошти для цього, 
аби збудувати опріснюваль-
ну установку й багато енергії. 
Але все одно (навіть якщо це 
вийде) – куди подіти солі? А це 
ж будуть тисячі тонн солі, яку 

неможливо ніде використати, 
бо вона – багатокомпонент-
на, і її не можуть розділити. 
То що, знову захороняти? – В 
шахтах?».

Після  цього виступу  пішли 
від учасників Партнерства за-
питання, а потім розпочалося 
обговорення, яке винесло на 
поверхню різні думки й пропо-
зиції: починаючи з специфіки 
діяльності, коли маленькими 
кроками просуватися до ви-
рішення проблеми аж до про-
позиції  піти шляхом знахо-
дження вагомої аргументації  
до закриття   шахт  та інших 
підприємств, які поступово 
знищують нормальні  осно-
ви для життя криворіжців, на 
чому, зокрема, наполягав ав-
тор цих рядків...

Микола КОРОБКО зупинив-
ся ось на чому:

«Якщо закривати шахти, 
то давайте ми тоді  складати  
щодо цього відозву й будемо 
її підписувати. Але краще да-
вайте говорити про те, на що 
ми можемо реально  впливати 
своєю діяльністю. У Швеції, 
зокрема, висушують ці солі, 
але ж там концентрації роз-
солів значно нижчі. Тож пе-
рекидання трубопроводом 
у море  - це абсолютно ре-
альний і адекватний проект. 
Ми повинні на кожній ділянці 
Саксагані, де знайшли пору-
шення,  крок за кроком діяти, 
паралельно висвітлюючи про-
блеми всієї Саксагані. Ось це 
і є наша місія. Як діє в цьому 
напрямку, наприклад, Валерій 
ДЕРКАЧ, пробуджуючи людей 
до дії».

А Йосип МАЯКОВ, включив-
шись у обговорення й відпо-
відаючи на запитання про ді-
яльність «Екологічної ради», 
сказав: 

Тож як тепер можна оживити  СаксаганьТож як тепер можна оживити  Саксагань
Це сьогодні вкрай необхідно й показово, коли 

громадські організації  з різних країн активізу-
ються з метою захисту природного довкілля, 
яке безжально знищують підприємства гірничо-
металургійного комплексу.  У цьому відношенні 
характерною є діяльність створеного у нас у Кри-
вому Розі українсько-польського Партнерства з 
відродження річки Саксагань, яке діє вже ось чо-
тири роки поспіль. Тож 21 вересня його учасники 
з різних громадських організацій  і збиралися для 
того, аби, так би мовити, озирнутись назад, оці-
нивши вже зроблене, й одночасно кинути погляд 
у майбутнє з думкою про подальші переспективи. 
Це стало саме тоді, коли до нашого міста вчер-
гове завітав один із організаторів  Партнерства 
з польського боку Єжи ДАРОВСЬКІ. Тож подаємо 
коротку розповідь про цю зустріч.
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і не допустити величезного підтоплення?і не допустити величезного підтоплення?

«Один із наших прикла-
дів – це те, що обласна рада 
все-таки  зайнялася цим пи-
танням, стосовно шахтних 
вод. Вона задіяла німецьку 
організацію, котра тепер пе-
реймається розрахунками 
щодо можливого управління 
шахтними водами. Так, ми в 
суди не звертались, та наше 
завдання не в цьому полягає. 
Так, за нашими даними,  зараз 
розроблено заходи Міністер-
ством екології, але через те, 
що чиновництво не рухаєть-
ся ніяк (ні тим, ні іншим міні-
стром не підписане, хоч там 
є 15 розписаних варіантів, як 
далі маємо діяти в управлінні 
шахтними водами), й немає 
просування. Бо є робочі групи 
при міністерствах,  і ми  в них 

входимо. Остання наша дія 
(тільки це стосується повітря). 
Екологічна рада Криворіжжя 
організувала підписи майже 
15-ти різних організацій щодо 
викидів «Арселору», зроби-
ла звернення відкритим, на-
віть надіслав в іноземні газе-
ти й зараз чекаємо на реак-
цію….».

Далі до розмови знову долу-
чився Микола КОРОБКО:

- «Я скажу дещо  про мож-
ливості роботи Партнерства 
на даному етапі. – У проекті 
«Ріка-Парк». А справа в тому, 
що будь-яка організація має 
собі за мету моніторинг і від-
слідковування, в якому стані 
перебуває об‘єкт досліджен-

ня. А ще – давати пропозиції й 
контролювати та вимагати до-
тримання вимог українського 
законодавства. А влада хоче, 
щоб організації менше вника-
ли в те, що робиться в управ-
лінських коридорах. І тому 
вона заохочує і сприяє, голо-
вним чином таким заходам, 
як садіння дерев і прибирання 
сміття. Я вважаю, що Парт-
нерство у своїй діяльності вже 
відійшло від цього моменту 
трошки далі. І (якщо подиви-
тися на реєстрацію) у нас є 
досить потужні інтелектуальні 
сили. Звичайно ж, всього на-
бору фахівців ми ще не маємо. 
Але якщо ми будемо працюва-
ти більш системно й спира-
тися на фахівців, то будуть і 
позитивні зрушення»

Валерій ДЕРКАЧ. 
«Це не промивання 
річки, а промивання 
бюджету».

Далі в центрі уваги був ви-
ступ дуже активного чле-
на Партнерства,  інженера-
металурга за професією Ва-
лерія ДЕРКАЧА. І його розпо-
відь справді варта уваги й для 
того, аби познайомити з нею 
наших читачів. Ось що він ска-
зав:

«Свій виступ розділяю на 
три питання. Головне – це 
гідрологічна проблема, далі 
– забруднення Саксагані і 
третє – створення відповід-
них рекреаційних зон. У 50-ті 

роки річка пробігала над ве-
личезними покладами заліз-
ної руди, вони підтоплюва-
ли шахту «Артем-1», а з нею 
– практично весь підземний 
Кривбас. Тож річка була пере-
городжена насипною дамбою 
й пущена під землю в тунель 
довжиною в 514 метрів і три з 
половиною метри в діаметрі. 
А далі – впадає у Дзержинське 
водосховище, а з нього (туне-
лем такого ж діаметру) – далі 
протікає під землею… Коли 
старе русло відгородили, то 
воно почало перетворюватись 
у болото і зрештою й стало 
болотом. І в 2013-2014-му 
роках було проведено розчи-
щення цього старого русла. 
Але розчищення очікуваного 
результату не дало. Вода – 
чистенька, але її стало мало, 
проточності немає, а тому що 
треба було робити, аби знову 
не перетворилося в болото, 
було чотири варіанти (в тому 
числі – й мій – 100 літрів у се-
кунду кинути в старе русло), 
але вибрали варіант взяти 
воду з Карачунівського водо-
сховища (теж швидкістю 100 
літрів у секунду) й кинути воду 
в старе русло для створен-
ня проточності. Уже два роки 
минуло з того часу, як проект 
розчищення реалізований, за-
бухали в нього втричі більше 
грошей, ніж планувалося,  а 
старе русло все одно пере-
творюється в болото. І до цих 
пір не можуть передати на ба-
ланс в «Кривбаспромводопос-
тачання» цей об’єкт  (водогін і 
насосну станцію). 

Та повернімося до висхід-
ної точки, де, як я кажу, річку 
запхнули в трубу. А якщо тру-
бу перекрити, то що буде з 
річкою? Буде величезне під-
топлення. Хто-небудь у 1948-
му році, коли це все плану-
валося, бачив альтернативу? 
– Щоб зробити відвід води у 
разі виходу тунелю з ладу?  Не 
бачили. Але ж ми розуміємо, 
що цей тунель колись вийде 
з ладу, а пройшло вже біль-
ше  шістдесяти років. І скільки 
ще простоять  ці залізобетонні  
тунелі у воді (один і другий)? 
Ми що, будемо, як мишенята, 
пасивно чекати, коли це ста-
неться? Я подав свій проект 
на експертизу в інститут «Дні-
проводгосп». Я за професію 
не гідролог, а металург, а ви як 
фахівці скажіть, що ж робити?  
Я написав, подаючи проект,  і 
у обласне управління водних 
ресурсів,  і у Головне управ-
ління  в Київ, голові облдер-
жадміністрації, у службу СБУ. 
А зараз – війна, і коли якийсь 
неприкаяний кине гранату в 
той тунель, то він сам зупи-
ниться. 

А ще в природі є таке явище 
як рухливість або повзучість 
мулових відкладень. І якщо 
якесь механічне чи інше збу-
рення станеться, то при цьому 
збуренні мулові відкладення 
йдуть  за кілометри й осіда-
ють по руслу. Адже під час  
проведеного чищення муляку 
підняли так, що вона осіла аж 
десь за Гданцівкою.  А щодо 
Інгульця, то це не промивання 
річки, а промивання держав-
ного бюджету.  Пускають дні-
провську воду через Карачуни 
й потоком вона зносить му-
ляку аж за ПівдГЗК. Для чого 
це все? Бо за проектом 1948-
го року, остання ділянка – це 
23 кілометри від дамби КРЕ-
Су до 1-го кварталу, де вона 
входить у тунель. А коли під 
час сильних дощів величезна 

купа землі йде у воду – і куди 
все це подінеться?  - Осідає у 
найвужчому місці, в тунелі. Я 
кажу, що тунель вже забитий. 
А якимось чином організація, 
яка опікується тунелем №2 (це 
«Кривбасшахтозакриття») ін-
формує, що провела величез-
ну роботу, а я прийшов і по-
бачив, що там навіть захисних 
граток немає.  Стоїть лише 
їхній остов із рельсів, відстань 
між якими  до 800 міліметрів. 
Я востаннє написав до міської 
ради, написав голові облдер-
жадміністрації, запропонував 
створити штаб при міській 
раді. Але у відповідь – тиша. 
Написав і  в управління водних 
ресурсів». 

«А тепер щодо забруднення, 
- продовжив розповідь Вале-
рій ДЕРКАЧ. - Ви тільки уявіть 
собі: 29 каналізаційних насо-
сних станцій стоїть лише в од-
ному Саксаганському райо-

ні міста. У кожному ж проекті 
заплановано скидання води в 
аварійній ситуації. А аварійна 
ситуація може бути й такою: 
не працювала «задвижка» на 
400 міліметрів, наприклад, на 
насосній №7 – і оператори че-
рез це постійно скидали воду. 
Я підняв депутатів, дві кри-
мінальні справи заведено, а 
далі – стоп, тяганина. Судів 
так і не було…

Коли ж говорити про  ре-
креаційні зони (для відпочин-
ку), то я категорично проти 
цих зон до тих пір, доки ми не 
вирішимо головне питання: 
відновлення гідрологічного 
режиму річки Саксагань. Та я 
вже у розпачі й не знаю, куди 
звертатися й що робити».

3. Щодо розбудови 
екомузею та деякі ви-
сновки

На зустрічі виступила й ке-
рівник організації «Центр 
польський культуральний — 
об'єднання поляків Кривого 
Рогу» Тетяна БОГАДІСТОВА, 
яка розповіла про те, що є 
нового в питаннях розбудо-
ви екомузею. При цьому вона 
повідомила, що є інформація 

про можливе долучення до 
роботи Партнерства з відро-
дження річки Саксагань мо-
лоді  зі школи № 10, яка зна-
ходиться на Гданцівці, що має 
долучитися також і директор 
цієї школи, історик за фахом,  
кандидат історичних   наук. 
І взагалі вона наполягала на 
тому, що ми маємо більше ді-
яти в напрямку залучення мо-
лоді до роботи Партнерства. 

А щодо продовження робо-
ти над створенням екомузею 
в Кривбасі (другим на всю 
Україну), то варто  зазначити, 
що полковник Петро ЛИСЕН-
КО, який активно розпочав цю 
роботу в ролі організатора і 
продовжив, але  до нас по-
стукала війна: на Україну на-
пала Росія, давно виношуючи 
такі свої агресивні плани. А 
тому Петро  ЛИСЕНКО пішов 
на фронт захищати Україну й 
досі воює на сході. 

Підсумовуючи зроблене, 
Микола КОРОБКО сказав, що 
найближча зустріч має відбу-
тися не далі, ніж за два міся-
ці. А представник від Польщі 
Єжи ДАРОВСЬКІ щиро радів з 
того, що Партнерство (попри 
всі несприятливі умови) про-
довжує свою роботу. 

Сергій ЗІНЧЕНКО

На світлинах: на 1-й сто-
рінці: Скидання шахтних вод  
державним підприємством 
«Кривбаспромводопостачан-
ня» нищить природний гай, 
що зростає на схилах балки 
Бирулиної поблизу вулиці Во-
лодимира МИХАЙЛИЧЕНКА, 
що в Тернівському районі; на 
другій сторінці: під час роботи 
Партнерства виступає Микола 
Коробко (ліворуч),  розповідає 
про роботу своєї організації  
Йосип МАЯКОВ (у центрі) і 
триває обговорення (внизу); 
на 3-й сторінці: виступає Ва-
лерій ДЕРКАЧ  (вгорі); задово-
лений роботою Партнерства 
Єжи ДАРОВСЬКІ (в центрі); під 
час обговорення виступу Ва-
лерія ДЕРКАЧА.

Фото автора 
і Сергія ДАШКОВСЬКОГО.
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Представники Дніпропетровських обласних 
громадських організацій і політичних партій 
національно-патріотичного спрямування звер-
таються до Верховної Ради України з вимогою 
внести зміни до Конституції України і перейме-
нувати Дніпропетровську область на Січес-
лавську. Про це на своїй сторінці у Facebook 
заявив голова Дніпропетровського обласного 
товариства політичних в’язнів і репресованих 
Іван ДРЕМЛЮГА.

Громадські діячі зазначають, що наш регіон 
здавна називали Січеславщиною, адже біль-
шість із козацьких січей знаходились саме на 
території нинішньої Дніпропетровської об-
ласті. У період Української Революції 1917-
1921 років назви «Січеслав» та «Січеславщина» 

поширились і закріпились серед української 
національно-свідомої громадськості і стали 
неофіційними назвами міста Катеринослава 
і Катеринославської губернії. Також ці назви 
широко використовувалися під час боротьби 
за незалежність наприкінці 1980-х років, а з 
новою силою вони ожили під час Революції 
Гідності та війни, коли наддніпряни виходи-
ли на протести під гаслами «Січеслав — за 
Європу”, “Січеславщина — за Європейський 
вибір” і т.д. 

Виходячи з усього цього, законотворці ма-
ють дослухатися  голосу громадськості регі-
ону і розпочати процес виконання закону про 
декомунізацію відносно Дніпропетровської 
області.

Наразі під зверненням підписалися чотири 
громадських організації: ГО «Дніпровське то-
вариство політичних в’язнів і репресованих», 
ГО «Дніпропетровська обласна організація 
Всеукраїнського обєднання ветеранів», ГО 
«Дніпропетровська обласна організація ВУТ 
«Просвіта» та ГО «Майдан-Січеслав-Дніпро». 

Нагадаємо, раніше народний депутат Андрій 
Денисенко ініціював процес перейменування 
Дніпропетровської області у ВР.

Антон  МОРОЗ,
сайт «Дніпроград»,  

26 вересня 2017 року.

В  м у з е ї  і с т о р і ї  м і с т а 
Кам’янського  відкрилась ви-
ставка робіт художника Олек-
сандра ЧЕГОРКИ. На відкриття 
прийшло багато людей. При-
чому – різного віку й професій. 
Серед них  – колеги по твор-
чому цеху й друзі художника, 
письменники, вчителі, музикан-
ти… Всі вони з цікавістю розгля-
дали  виставлені полотна, в яких 
казкові сюжети перепліталися  
із реальністю, а  вигадані герої 
дивилися з них на відвідувачів  
так  само, як і цілком реальні 
люди. Траплялося й так, що їхні 
погляди перетиналися. Зокре-
ма,. це стосується  відомого в 
Україні кобзаря з міста Нікополя 
Бориса БАБЕНКА.  Але цей по-
чесний гість не тільки споглядав 
себе на картині Олександра ЧЕГОРКИ, але й сам вразив усіх присутніх своєю грою на бандурі. І 
чудове плетиво із мелодій і виписаних фарбами образів захоплювало й полонило серця своєю  
неповторною красою. 

Катерина ЗАДОЯ,
художник-реставратор музею історії міста Кам’янського. 

На світлині: картина Олександра ЧЕГОРКИ з бандуристом Борисом БАБЕНКОМ.

СЬОГОДНІ Ж, 26 вересня, під час випуску цього числа нашої 
газети в друкарні, відбувається його зустріч  зі студентством та 
викладачами Криворізького педагогічного інституту, а пізніше 
– з учнівською молоддю та з читачами в деяких бібліотеках.

А в день прибуття, одразу після приїзду, ми його зустріли 
на автовокзалі (він приїхав до Кривого Рогу з відомою (хоч і 
молодою) українською поеткою Наталею ФЕДЬКО, авторкою 
п’яти поетичних збірок). 

– Пане Ярославе, 
як Ви ставитесь до 
того, що в багатьох 
книжках написано 
про історію України 
й наскільки вона в 
них виглядає прав-
дивою?

- Давно вже я зро-
зумів, що наша історія  
брехлива. Для того, 
щоб щось зрозуміти, 
треба було перелопа-
чувати багато літера-
тури, що я весь час і 
робив. І коли я прий-
шов до висновку, що 
історія наша  - хвора і 
її треба якось лікувати, 
то і вирішив написати, 
що є що, виходячи із 
тих матеріалів, де я 
зрозумів, що вони є 
більш-менш справед-
ливими. 

Колись Юлій ЦЕЗАР сказав  своєму полководцеві, котрий за-
явив: «Ми завоювали цей народ», про те, що «…ми його тільки 
підкорили, а завоюємо ми його тільки тоді, коли будемо писати 
його історію». А нашу історію писали наші вороги. Наші історики 
не могли писати правдиву  історію. Це був варіант тієї фальши-
вої історії, яку писали для нас Москва і Варшава. І я дуже тяжко 
працював над цією своєю книжкою. Але коли я її написав, то 
захворів. І я зрозумів тоді, настільки страшно ми пограбовані 
якраз у історичному плані. Бо нашу історію приватизували і 
наші перемоги теж приватизували. А ще приватизували також 
і наших героїв, взамін підсунувши нам фальшивих, а ми й до 
цього часу сприймаємо все те, як належне. Ось, наприклад, 
Берестецька битва. Із російської історіографії: «Сокрушитель-
ное поражение казаческого войска под Берестечком». Але ж не 
було поразки козаків під Берестечком!.. Козаки відступили,  ви-
вели війська і вивезли гармати. Не було генеральної битви. Не 
можна повторювати «благоглупость» ворога й досі. А це озна-
чає, що ми маємо переглянути дуже багато тих моментів, які 
формують нашу історію і нашу свідомість. Тому що свідомість 
наша формується, виходячи із духовного досвіду предків. Ми, 
щоправда, топчемо цей досвід і, на жаль, не весь сприймаємо. 
І вважаємо, що нам важко. А важко нам тому, що ми самі  винні:  
відрізали себе з доброї волі (за підказкою ворога) від своєї істо-
рії. Хоч цього робити не можна було. Бо здорова нація повинна 
мати здоровий дух. А здоровий дух фальші не потерпить. Книж-
ка моя називається: «Україна: війни, битви, персони». Це про 
три битви до 17-го століття (Сині води, Ворскла і Грюнвальд), а 
потім – від Байди ВИШНЕВЕЦЬКОГО до Конотопської битви, де 
описано кожну битву.  А деякі – в деталях. Скажімо, - битву під 
Хотином, коли Україна врятувала Європу в повному розумінні 
цього слова. Якби не оці сорок тисяч козаків САГАЙДАЧНОГО, 
то уся Європа ходила б зараз у паранджі й курили б кальян, а 
не пили б у ній французький коньяк, як це роблять сьогодні. І 
ця битва майже погодинно описана. 

–  А які саме персони Вас зацікавили? 
– Більшість – із козацької старшини. Це гетьмани, полков-

ники різні. В тому числі – й перші особи: Іван ВИГОВСЬКИЙ, 
Богдан ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Дем’ян  МНОГОГРІШНИЙ… І ті, що 
були раніше. От, скажімо, ми неправильно зробили, що гово-
римо нібито САГАЙДАЧНИЙ переміг під Хотином. Але ж армію 
підготував для цієї перемоги Яцько БОРОДАВКА. А ми його 
несправедливо відкинули.  А він повинен мати місце в нашій 
історії. Це той гетьман, який зорганізував і привів отих сорок 
тисяч козаків. Або битва на Ворсклі. Це була найстрашніша 
битва другого тисячоліття, якщо рахувати до двадцятого сто-
ліття. Там лежало сто тисяч трупів, однак – ні знака, ні півзнака 
немає. Але ж не можна так по-свинськи ставитися до історії! 
Ми мусимо війти в нашу історію з чистими ногами і з чистими 
думками. Ми мусимо повернути славу наших героїв і дати оцін-
ку тим, хто зраджував.

Олена МАКОВІЙ і Сергій ЗІНЧЕНКО
На світлині: письменник  Ярослав ТРІНЧУК.

Фото Олени МАКОВІЙ. 

Ярослав ТРІНЧУК: Ярослав ТРІНЧУК: 
«Нашу історію писали «Нашу історію писали 

наші вороги»наші вороги»
(Закінчення. Початок на 1 стор.)

Громадські організації вимагають 
від Верховної Ради перейменувати 

Дніпропетровщину на Січеславщину

Відкрилась  виставка «У Пошуках Сонця»Відкрилась  виставка «У Пошуках Сонця»

 Захід відбувся у Криничан-
ському районі в селищі Черво-
ноіванівка. 

А перша спартакіада відбу-
лася рік тому на цьому ж місці 

і зібрала громади Криничан-
ського району. Цьогоріч спор-
тивне свято за підтримки на-
родного депутата Валентина 
ДІДИЧА пройшло більш масш-

табно і зібрало  територіальні 
громади Солонянського, Кри-
ничанського, Томаківського та 
Верхньодніпровського райо-
нів, а також команди Божеда-
рівської та Аульської громад. 
Загалом участь у спортивно-
патріотичному заході взяли 
понад тисяча учасників.

Враження від ігор в учас-
ників та глядачів незабутні: 
спортсмени продемонструва-
ли неабияку витримку та волю 
до перемоги.

Цей захід, певен Валентин 
ДІДИЧ, збагатив спортивні 
традиції районів та неабияк 
згуртував громади.

 Соломія ШВАЙКА, 
сайт «Дніпроград», 26 

вересня 2017 року

На Дніпропетровщині відбулась друга 
Спартакіада територіальних громад


