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І, нарешті, мова йтиме про 
останнього представника Кун-
градської династії ханів, кри-
ворізького засланця Сеїда-
Абдуллу, мого дядька. Але пе-
ред цим треба повернутися у 
1918 рік. На цей час військо-
ва фортеця росіян у Петро-
Олександрівську (тепер – Турк-
туль) перейшла на бік більшо-
виків. Саме із-за неї більшови-
ки погодилися на союз із мла-
дохівинцями. Вони розробили 
хитру тактику, щоб обдурити 
Джунаїдхана і використати його 
для вбивства Ісфандіярхана. 
Він мав стати маріонеткою в 
їхніх руках. Розбійник, само-
званець Джунаїдхан (справжнє 
ім’я – Курбан-Мамед) грабував 
у пустелі багаті каравани, во-
ював із нукерами Ісфандіяра. 
Коли він очолив плем’я джуна-
їд, у нього була вже своя досить 
сильна армія, а зброю йому по-
стачали англійці. Більшовики і 
младохівинці через свою роз-
відку почали налаштовувати 

Джунаїдхана вбити Ісфандіяра 
і стати на його місце, наперед 
знаючи, що глава мусульман не 
благословить його на ханство. 
Джунаїд  же, людина неграмот-
на, не знаючи законів шаріату, 
пішов на цей крок. Після вбив-
ства Ісфандіяра він викликав 
главу мусульман – муфтія, по-
ставив перед ним мішок із зо-
лотом і сказав: «Читай свою 
молитву і благослови мене в 
хани!». Глава мусульман відпо-
вів: «Відрубай мені голову, але 
мені краще померти, ніж бла-
гословити тебе в хани: в твоїх 
жилах тече рабська кров, а не 
ханська!». (Читайте на 3-й стор.)

Алма РОМАНЕНКО

(Продовження числа 15

Від катівень Луб’янки Від катівень Луб’янки 
до життя в криворізькому засланнідо життя в криворізькому засланні

                                       (Із історії однієї родини)

(Закінчення на 4 стор.)

(Закінчення на 4 стор.)

ПЕРЕДПЛАТІТЬ  ГАЗЕТУПЕРЕДПЛАТІТЬ  ГАЗЕТУ
РОЗБУДОВИ  ПО-УКРАЇНСЬКОМУ!РОЗБУДОВИ  ПО-УКРАЇНСЬКОМУ!
Вже можна передплатити на 2018-й рік нашу газету «Промінь 

Просвіти Є», газету, яка переймається питаннями розбудови 
Української держави на рівні області та Криворіжжя, а також – 
розбудови й організації системи  самоврядування  громад  в 
регіоні по-українському та іншими (включно із питаннями щодо 
захисту прав людини та охорони навколишнього природного 
середовища).

Всі дані для передплати  цього громадсько-політичного видан-
ня  патріотичного спрямування містяться в довіднику «Укрпошти» 
під назвою  «Каталог місцевих видань України. Дніпропетровська 
область», на сторінці восьмій.

Зробити  передплату можна  в будь-якому відділенні «Укрпо-
шти» на території Дніпропетровщини. Передплатний індекс га-
зети 60093.  А вартість передплати (включно з оплатою поштових 
послуг) складає: на 3 місяці   – 16 гривень 78 копійок, на 6 місяців 
– 29 гривень 96 копійок, на 12 місяців –  57 гривень 32 копійки.

Цьогорічні заходи зі вшанування пам’яті 
славетного  командира легендарної Степо-
вої дивізії Костя ПЕСТУШКА (БЛАКИТНОГО) 
сколихнули мою пам’ять, викликали спомин 
про те, як у далекому 1998 році ми з учнями 
тодішнього професійно-технічного училища 
№7, де я працювала викладачем, та завучем 
Н. Г. САІТГАРЕЄВОЮ  після обговорення що-
йно придбаної тоді книги Романа КОВАЛЯ 
«Кость БЛАКИТНИЙ, отаман Степової диві-
зії» здійснили похід слідами героя. Цей по-
хід ініціював великий патріот України, нині 
покійний, Василь ДУДКА, який підказав нам 
шлях до села, яке розташоване хоч і в іншій 
області, але зовсім поруч із північною части-
ною нашого міста. Учні підтримали цей почин, 
їм імпонувало те, що герой книги був майже 
їхнім ровесником – він загинув у 22 роки, 
а також вони багато чули про старовинне 
мальовниче село Ганнівку, до якого мав про-
лягти наш шлях. Воно було оповите легенда-
ми і оповідями, які сягають часів козаччини 
і національно-визвольного руху, очолено-
го Богданом ХМЕЛЬНИЦЬКИМ. За розпо-
відями селян, навіть нащадок супротивника 
МАЗЕПИ, КОЧУБЕЯ,  Віктор ще нещодавно 
майже щорічно приїздив сюди з-за кордону, 
бо це була вотчина його предків. Ще з часів 
Петра I існує легенда про козачку Ганну, ім’ям 
якої назване село.

Пройшло дев’ятнадцять років з часу 
нашого походу, я вже давно на пенсії, але, 
зустрічаючись із учнями, ми обов’язково 
згадуємо про цей похід, про вогнища в 
Ганнівському лісі і зустрічі зі старожилами 
села, які тоді ще пам’ятали батьків Костя 
БЛАКИТНОГО і його самого. Старожили села 
І.І. СМІЛИЙ, 1912 року народження, і його 
дружина О.А. СМІЛА-МІЩЕНКО, 1914 року 
народження, батьки яких тоді дружили з 
батьками Костя БЛАКИТНОГО, розповіли нам 
про останні дні життя отамана. Після розгрому 
Степової дивізії Кость разом із товаришами 
по зброї вирішили якимось чином виїхати 
з країни. Але перед цим Кость таємно 
пробрався в рідне село, щоб попрощатися 
з батьками. Переховувалися в Синіх горах, 

пасли коней у балці, коли зненацька на них 
напали «енкаведисти». Кость був поранений 
і (щоб не піддавати себе ворожій нарузі) 
застрелив себе. Вже мертвого його відвезли в 
Кривий Ріг на опізнання, і повернувся до села 
він уже в труні (цього якось добилися батьки 
Костя). Наші співрозмовники пам’ятали, ще 
про що пошепки розмовляли їхні батьки. Вони 
шкодували за Костем і говорили, що боротьба 
його і загибель були марними.Старожили 
села показали нам саме те кладовище (їх у 
селі декілька), де поховали Костя ПЕСТУШКА. 
Але сама могила його невідома. 

У наступний приїзд до села ми привезли 
хрест, зроблений у майстерні училища, з 
написами його прізвища і датами народження 
і загибелі. Але перед тим, як встановити його, 
довго сперечалися, в якому саме місці. І 
хтось сказав, що цьому має бути знак. І дуже 
зраділи, коли з-поміж старовинних козацьких 
могил вискочив заєць. 

Ще один небайдужий житель села Віктор 
Іванович СТЕБЛИНА, 1937 року народження, 
показав нам місце, де стояла хата ПЕСТУШКІВ, 
і дав нам адреси племінниці та онука Костя 
ПЕСТУШКА..

Про свій похід ми написали автору книги 
Роману КОВАЛЮ і отримали від нього 
багато настанов для подальшої роботи. 
Пройшло багато років, в училищі знаходиться 
оформлений з любов’ю учнями альбом з їх-
німи відгуками на ці події (його навіть во-
зили для показу на прохання криворізького 
вченого-історика О. МЕЛЬНИКА до історико-
краєзнавчого музею, де він працює).

 Не все із задуманого вдалося здійснити: я 
на деякий час виїхала з міста, учні закінчили 
навчання. Але, думається, що навіть те, до 
чого спонукала нас книга Р. КОВАЛЯ, зали-
шиться в душі кожного – це повага до нашого 
історичного минулого і гордість за славетних 
героїв України, які виборювали її свободу з 
мрією про майбутнє. Адже останніми слова-
ми Костя ПЕСТУШКА-БЛАКИТНОГО були: «Як 
буде Україна вільною, передайте привіт!..».

Алма РОМАНЕНКО,    м. Кривий Ріг

Криворізький історико-
краєзнавчий музей було за-
сновано майже шістдесят років 
тому, в 1960-му. Але 21 лютого 
працівники музею і гості (всьо-
го – близько півсотні) відзнача-
ли іншу дату, ювілейну. За сло-
вами нинішньої його директор-
ки, Ірини ЗІНОВ’ЄВОЇ, музей на 
перших порах знаходився  не 
на вулиці Каунаській, як сьо-
годні, а в приміщенні, де рані-
ше працювала редакція газети 
«Сільський трудівник», на про-
спекті Карла МАРКСА  (нині це 
газета «Сільське криворіжжя», 
яка знаходиться в іншому місці, 
а проспект уже має нову назву: 
Поштовий).

А 21 лютого 1968 –го року 
відбулося відкриття першої 
експозиції в приміщенні, в яко-
му музей знаходиться й сьо-
годні. Її відкриття півстоліття 

тому було приурочене 24-й річ-
ниці  визволення Кривого Рогу 
від гітлерівців. Крім того, варто 
відзначити, що майже день в 
день ця дата сьогодні накла-
лася  на четверту річницю від 
початку російсько-української 
війни, коли окупанти почали за-
хоплення Криму.

Як зазначила директорка му-
зею, в музеї спочатку було 4,5 
тисячі експонатів, а нині – біль-
ше 120, 5 тисячі. 

З нагоди 74-ї річниці визво-
лення Кривого Рогу від гітле-
рівців у музеї відкрили виставку 
«Стежками війни». Однак треба 
підкреслити, що найсвіжіші екс-
понати – з Майдану Революції 
Гідності та з фронту російсько-
української війни, яка триває 
вже п’ятий рік.

Сергій ЗІНЧЕНКО

«Як буде Україна вільною, передайте привіт!..»«Як буде Україна вільною, передайте привіт!..»

«IДЕЯ БУЛА ГАРНОЮ, «IДЕЯ БУЛА ГАРНОЮ, 
АЛЕ ДО РОЗУМУ ДОВЕСТИ НІКОМУ»АЛЕ ДО РОЗУМУ ДОВЕСТИ НІКОМУ»

Півстоліття тому в музеї відкрили першу експозиціюПівстоліття тому в музеї відкрили першу експозицію
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На початку лютого 2018 р. представники Спілки офіцерів України, Козацького това-
риства «Чорні запорожці», Товариства українських істориків, Конгресу Українських На-
ціоналістів, ВО «Свобода», НРУ, ветерани і воїни АТО, ліцеїсти Київського військового 
ліцею ім. Богуна, курсанти Військового інституту при КНУ ім. Т. Шевченка, викладачі 
київських вишів урочисто відзначили 99–річчя видатної історичної події – бою добро-
вольчого українського загону козаків проти московсько–большевицького агресора, 
що відбувся біля залізничного мосту через річку Трубіж. Ми вшанували світлу пам’ять 
майже трьох сотень хоробрих оборонців рідної землі, більшість з яких упродовж 31 
січня –2 лютого 1919 року полягли в жорстокому, нерівному бою на берегах цієї не-
великої тихоплинної лівої притоки Дніпра, віддавши молоді життя за волю України.
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 У К Р А Ї Н С Ь К О Ї  Д І А С П О Р И

СІМНАДЦЯТЬ років поспіль 
найдіяльніші представники па-
тріотичної громадськості Києва 
і столичної області віддають по-
смертні почесті тим мужнім чо-
ловікам і юнакам – жителям Бо-
рисполя, Березані, Баришівки, 
Воронькова і декількох сіл Борис-
пільщини (всі ці населені пункти 
– центри козацьких сотень Пере-
яславського полку 100 років тому 
перебували у складі Полтавської 
губернії), які в один з найдрама-
тичніших моментів Української 
революції 1917–1921 р.р. добро-
вільно стали на захист рідної зем-
лі від споконвічного російсько-
го ворога, який, будучи вибитий 
за межі України, сам запросив 
перемир’я, сам же його і порушив 
(ну як не пригадати, що будь-яка 
угода, підписана з москалями, не 
варта навіть того паперу, на якому 
ця угода підписана!), в черговий 
раз стрімко наступав зі сходу з 
наміром раптово захопити Київ.

Вони, як справжні козаки, люди 
українського, Шевченківського 
духу, на перше місце серед усіх 
справ поставили політичні інтере-
си суверенної Української держа-
ви, яка, у вогні Другої російсько–
української війни, перебувала у 
великій небезпеці. Оскільки ко-
заки були твердо впевнені: тіль-
ки в Самостійній, національній 
і демократичній Україні матиме 
рідний народ омріяну волю, зем-
лю, патріотичну владу, достаток, 
добробут і щасливу долю,вони, 
незважаючи на несприятливі об-
ставини: глибокі сніги і люті моро-
зи, на реальну загрозу загибелі, 
— організовано прибули до за-
лізничного мосту через р. Трубіж. 
Зокрема, козакам Вороньківської 
сотні, аби ще до світанку приїхати 
до Трубежа, довелося впродовж 
ночі подолати не один десяток 
кілометрів. Але шляхетна мета 
– виконати наказ Директорії: на 
декілька днів зупинити ворожі по-
їзди, які везли до ніким реально 
не захищеного Києва сформова-
не Москвою чергове окупаційне 
«правітєльство савєцкой Украї-
ни», поквитатися з ворогами за 
всі заподіяні кривди – окрилюва-
ла патріотів, зігрівала їхні душі, 
додавала наснаги і сили.

Перше, що зробили захисники 
України, зібравшись на світан-
ку у призначеному місці, – по-
шкодили декілька десятків метрів 
залізничної колії на мосту й на 
лівому березі річки. Вони повід-
кручували кріплення, познімали 
зі шпал рейки і поскидали їх з на-
сипу у глибокий сніг. Сподівалися 
на те, що більшовицький поїзд, 
який вранці везтиме з Харкова до 
Києва маріонеткове «правітєль-
ство», з’їхавши з великою швид-
кістю з рейок, зазнає аварії,що 
наповнені проклятими ворога-
ми вагони поперевертаються і 
поскочуються в покриті снігом 
довколишні болота. Після цього 
козаки планували блискавично 
напасти на вцілілих, але пере-
ляканих агресорів і перестріляти 
й порубати їх усіх. Бо саме такої 
справедливої кари заслуговували 
осатанілі вороги нашого народу, 
всі, хто силкувався накинути нам 
ярмо «рускава, савецкава міра». 
Послані Кремлем орди знавісні-
лих загарбників, лютих катів і не-

наситних грабіжників мали від-
повісти за ті біди й велике горе, 
яке принесли українцям. Адже 
наші люди добре пам’ятали, яких 
жахливих знущань, катувань і гра-
бунків зазнали від «савєтів» під 
час першої короткочасної окупа-
ції в 1918 р.

На жаль, події того дня роз-
горталися за іншим сценарієм. 
Як стало відомо з архівних до-
кументів, в лавах самих месників 
виявився більшовицький агент, 
який і попередив ворога про на-
міри козаків. Як тільки розвидні-
лося, замість потяга з «савєцкім 
правітєльством» до мосту почав 
повільно наближатися броне-
потяг. Він зупинився за декіль-
ка кроків від пошкодженої колії. 
Жерла його гармат були спря-
мовані в бік українського заго-
ну. З вагонів вискакували біль-
шовики. Їх було дуже багато, у 
декілька разів більше, ніж наших 
козаків. Одні заходилися підно-
сити рейки і ремонтувати колію, 
інші, прикриваючи їх від кулемет-
ного і гвинтівкового вогню укра-
їнців, почали стріляти по наших 
козаках. Так розпочався той бій. 
Серед захисників України було 
багато людей–учасників Першої 
світової війни, які добре розумі-
лися на військовій справі. Тому 
козаки вміло організували обо-
рону й косили з кулеметів ворогів, 
зриваючи їхні спроби атакувати з 
флангів. Загалом бій відбувався 
за єдино правильною тактикою: 
одні козаки влучно стріляли по 
тих більшовиках, які намагалися 
полагодити залізницю, інші – від-
бивали ворожі атаки.

Українці усвідомлювали: довго 
тримати оборону проти численні-
шого і краще озброєного ворога 
не вдасться, але вирішили бити-
ся до останнього. Адже озброє-
ні лише гвинтівками, декількома 
кулеметами й шаблями, маючи 
обмаль набоїв і продовольства, 
легко одягнені, вони ледве стри-
мували натиск удесятеро числен-
нішого ворога, який мав вдосталь 
і снарядів, і патронів, і харчів. Крім 
того, більшовики мали можливість 
відпочити в теплих вагонах, а по-
ранені — ще й отримати медичну 
допомогу. Козаки ж були всьо-
го цього позбавлені. Щоправда, 
вночі вдалося доправити декіль-
кох важко поранених побратимів 
до Баришівки – найближчого на-
селеного пункту в тилу, де їм була 
надана медична допомога. Лише 
на другу добу, коли закінчили-
ся набої та всі припаси і близько 
півтори сотні героїв були вбиті чи 
важко поранені, оборонці вночі 
організовано відступили з поля 
бою. Поранених забрали із со-
бою. Тіла більшості загиблих вони 
перенесли до верболозу і при-
сипали снігом з надією, що потім 
вдасться їх забрати і поховати за 
християнським звичаєм у рідних 
селах і містечках.

Але вже наступного дня роз-
лючені більшовики знайшли вби-
тих козаків і поскидали їх у води 
Трубежа. Захопивши Баришівку, 
вони увірвалися до шпиталю, де 
по–звірячому закатували всіх по-
ранених. Не пошкодували навіть 
ще зовсім юних хлопців. Керува-
ла вбивцями молода комісарка. 
Вона ж від імені «міравова пралє-

таріата» виголосила їм смертний 
вирок. За брутальну мову, колір 
шкіряного одягу, волосся, губ та 
очей свідки жорстокого люди-
новбивства назвали цю істерич-
ну садистку «чорношкірою» або 
«чорною смертю». За її наказом 
місце поховання українських ге-
роїв було зрівняне із землею.

Звитяжним учинком козаки-
патріоти зірвали плани російсько-
го загарбника раптово захопити 
столицю України, заарештувати 
або знищити Директорію та на-
хабно проголосити на цілий світ, 
що буцімто українцям не потрібна 
своя самостійна держава, а тому 
вони не обороняють ні її, ні своєї 
столиці, не визнають, не підтри-
мують, не захищають законної 
влади; що наш вільний народ ні-
бито прагне повернутися до скла-
ду деспотичної Московщини. Але 
вже не царської, а більшовицької. 
Щоб, віддавши їй усі свої людські 
ресурси і природні багатства, пе-
редусім продовольство, разом 
розпалити «міравую революцію». 
А після загарбання всього світу 
створити глобальну комуністичну 
державу з центром у зажерли-
вій Москві. Звісно, на чолі світо-
вої московської імперії скажений 
Ленін бачив себе та свою банду 
жорстоких зарізяк і грабіжників. 
Тому зухвало заявляв: «Нехай 
90% людства загине у розпоча-
тій нами світовій класовій війні, 
зате 10% щасливо житимуть при 
комунізмі!».

Наміром раптово захопити 
Київ, фізично ліквідувати керів-
ників України вороги хотіли демо-
ралізувати військові формування 
УНР, які чинили опір більшовиць-
ким бандам на інших напрямах. 
Але, на щастя, їхні злочинні пла-
ни зірвали наші козаки, ціною 
майже 150 молодих життів на дві 
доби зупинивши наступ ворога на 
столицю. За цей час українська 
влада встигла евакуювати архіви 
та державні установи до Жито-
мира, а далі до Вінниці, потім до 
Кам’янця.

Герої Трубежа здійснили ве-
ликий історичний подвиг. За 
своїм політичним, ідеологічним 
і морально–психологічним зна-
ченням він стоїть на одному рівні 
з подвигом Героїв Крут. Вони – 
рівновеликі. В обох випадках на 
захист України і нашої столиці від 
чисельнішого і добре озброєного 
московсько – большевицького 
ворога виступили добровольці 
(під Крутами – переважно сту-
денти і гімназисти, на Трубежі 
– селяни козацького роду, теж 
здебільшого молоді). І перші, і 
другі зробили це в дуже важливий 
і відповідальний для Батьківщини 
момент (1918 р. – щоб захистити 
від ворога Київ під час підписання 
Брестського мирного договору, 
1919 р. – щоб перешкодити за-
гарбникам зненацька захопити 
столицю і знищити українську 
владу, яка в той момент не мала 
достатньо військ для утримання 
Києва).

Анатолій КОВАЛЬЧУК,        
учасник боротьби 

за Незалежність України 
у 20-му ст., м. Бориспіль 

Київської області. 
 (Закінчення – в наступному 

числі)

Під прапором кіноправдиПід прапором кіноправди
Правозахисники і просвітяни Кривого Рогу під керівництвом 

народного депутата України першого скликання Миколи КО-
РОБКА підбили підсумки зробленого за 10 минулих років, які 
пройшли під прапором кіноправди, бо для криворіжців якраз 
наприкінці 2017 року минуло 10 років міжнародного фестива-
лю про права людини в Україні «Docudays UA», який щороку 
проходить у Києві.

Олександер ЧИЖИКОВ став координатором цього фестива-
лю в Кривому Розі з участю журналістів і експертів. Увесь цей 
час в нашій газеті та на радіо, в державній телерадіокомпанії 
«Криворіжжя» (нині це – місцевий підрозділ Суспільного мов-
лення) роботу організаторів фестивалю в Кривому Розі активно 
висвітлювала редактор радіомовлення Олена МАКОВІЙ.

Забезпечували проведення заходів Вадим БОРИСЕНКО‚ 
полковник Петро ЛИСЕНКО (останні роки він є учасником 
російсько-української війни на сході України), підполковник Во-
лодимир ЗБИШКО (в минулому – один із керівників місцевого 
підрозділу міліції для боротьби із організованою злочинністю) 
і Володимир НАЛУЖНИЙ, який останнім часом є заступником 
голови Криворізького міського правозахисного товариства, 
реґіонального партнера «Docudays UA» в нашому місті та в 
Криворізькому районі.

Сергій ЗІНЧЕНКО, 
редактор газети „Промінь Просвіти Є“‚ м. Кривий Ріг, 

газета української діаспори в США «Свобода», 
16 лютого 2018 року.

На світлині: Олена МАКОВІЙ і Генадій КОФМАН, один із за-
сновників та програмний директор міжнародного фестивалю 
документального кіно про права людини «Docudays UA», рік 
2007-й. 

 Фото  автора.

НАДЦЯТЬ років поспіль наситних грабіжників мали від- таріата» виголосила їм смер

До 99-ї річниці безсмертного До 99-ї річниці безсмертного 
подвигу Героїв Трубежаподвигу Героїв Трубежа

Польські кінотеатри показують Польські кінотеатри показують 
фільм про війну в Україніфільм про війну в Україні

В польських кінотеарах увійшов у прокат фільм «Шрон». Це 
польсько-українсько-литовсько-французька продукція про до-
бровольців з гуманітарного конвоя в Україну, які дізнаються, що 
таке життя у час війни. Стрічка розкриває історію двох моло-
дих литовців. Рокас та Інга, стають добровольцями, які їдуть з 
Литви в Україну з гуманітарною допомогою. Їх плани по дорозі 
змінюються. Через Польщу та західну Україну вони вїжджають 
у сніжні райони Донбасу. Наближаючись до лінії фронту, вони 
відчувають небезпеку війни на власній шкірі. Кінокритики на-
звали  «Шрон» міцним, сучасним кіно про безперспективність 
війни, яка нічим не нагадує так зване «воєнне шоу», голлівудські 
фільми про війну та голосні телевізійні новини.

Прем’єра фільму відбулася на Каннському фестивалі у 2017 
році. Під час показу у Каннах глядачі вітали стрічку оваціями. 
Її автором є Шарунас БАРТАС, один з найвідоміших пред-
ставників нового покоління литовських кінорежисерів.Pawlo 
Lozapiątek, 23 Лютий 2018 рік, газета української діаспори 
в Польщі  «Наше слово».

http://www.nasze-slowo.pl/news/polski-kinoteatri-
pokazujut-film-pro-vijnu-v-ukraini/

Мистецтво української вишивки Мистецтво української вишивки 
презентували в Угорщиніпрезентували в Угорщині

У рамках Тижня української культури в Угорщині відкрили 
виставку «Українська вишивка – це модно». Експозиція пред-
ставлена в Центрі української культури та документації при 
Державному самоврядуванні українців Угорщини.

На виставці було представлено вишиті прикраси та аксесуа-
ри фірми «NZ Embroidery Embassy», виготовлені українськими 
майстринями Наталією та Зоєю КУНЦЕВСЬКИМИ, а також ви-
шиванки від харківської фірми «Giorgio & Журавель», виготов-
лені Володимиром СТАРОДУБЦЕВИМ та Іриною БАЗДРЕВОЮ-
СТАРОДУБЦЕВОЮ.

Відкриваючи виставку, Посол наголосила, що культура віді-
грає важливе значення як у збереженні національної ідентич-
ності народу, так і в його популяризації за кордоном. Любов 
НЕПОП також підкреслила, що різні візерунки на вишитих 
прикрасах і вишиванках відображають особливі стилі наших 
регіонів, але при цьому символізують собою єдність усього 
українства і його багатство в різноманітті.

«В умовах військової агресії проти нашої держави збережен-
ня єдності всього народу України і всього світового українства, 
як і єдності міжнародного співтовариства в підтримці України, 
мають ключове значення для відновлення миру та територіаль-
ної цілісності нашої країни», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні на благодійному ярмарку ООН предста-
вили вишиванки від української дизайнерки.

 «Vidia.ua», медіапортал української діаспори, 21 лютого 
2018 року.

http://vidia.ua/2018/67855 
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ПІД СКОРОЧЕННЯ — МАЙЖЕ 70% ПРАЦІВНИКІВ

Днями до керівництва держави — Президента, 
прем’єр-міністра та голови Верховної Ради — зверну-
лося правління Дніпропетровської обласної організації 
Національної спілки журналістів України. Приводом 
стала ситуація, що склалася з огляду на масове звіль-
нення як журналістів, так і технічних працівників радіо 
та телебачення. «Останнім часом, при повній байду-
жості й мовчазній згоді владних структур, без широко-
го обговорення громадськості та медіаекспертів, без 
врахування позицій профспілок та трудових колективів, 
без затвердження єдиної концепції регіонального мов-
лення, під виглядом чергового реформування Суспіль-
ного телебачення і радіомовлення країни, правління 
ПАТ  «Національна суспільна телерадіокомпанія Укра-
їни» запустило і вже повним ходом реалізує механізм 
безпрецедентного за всі роки незалежності масового 
скорочення журналістів, режисерів, телеоператорів та 
інших працівників», — йдеться у заяві. Автори звернен-
ня вважають, що скорочення відбувається, незважаючи 
на специфіку регіонів, без наявності обґрунтованих 
економічних розрахунків  чисельності працівників, 
які мають бути задіяні у технологічних процесах ви-
готовлення контенту. Більше того, прийняте рішення, 
на думку правління, суперечить Конституції України, 
а також є «кричущим порушенням Галузевої угоди...». 
За даними обласного правління НСЖУ, якщо у цілому 
по Україні скорочується близько половини працівників, 
то у філії ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна компа-
нія» — майже 70%. «Це одне із найбільших скорочень в 
Україні. При тому, що Дніпропетровщина — одна із го-
ловних наповнювачів бюджету країни, її найбільший те-
риторіальний та промисловий центр», говориться далі. 
«При цьому члени правління ПАТ «НСТУ», вказуючи на 
недофінансування як на головну причину необхідності 
скорочення кадрів, отримали за останній квартал 2017 
року премії в розмірі 172 800 гривень кожний (про-
токол №17 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 
26.12.2017р.)», — відзначається у заяві.

Шкоди можуть зазнати й інтереси місцевого са-
моврядування. «Саме за фінансової та матеріальної 
підтримки обласної влади за останні десятиліття фак-
тично з нуля була розбудована власна регіональна 
мережа телерадіомовлення, придбані передавачі та 
сучасні технічні засоби мовлення та виробництва теле-
радіопродукції. А нині все це опиняється під загрозою 
безповоротних втрат... Екрани обласного каналу з по-
рожньою картинкою в першій половині дня та з 21-ї 
години — це реальність так званих ефективних змін в 
організації виробництва і праці обласної філії», — пи-
шуть заявники.

З огляду на сказане, вони заявляють свій протест та 
сподіваються на допомогу з боку керівництва України, 
а також місцевої влади. Заявники просять заслухати 
ситуацію щодо реформування державного телебачен-
ня та радіо у Верховній Раді, а також звіт з цих питань 
Держкомтелерадіо, визнаного єдиним акціонером 
компанії ПАТ «НСТУ». Від Генпрокурора України Юрія 
ЛУЦЕНКА та міністра фінансів України Олександра ДА-
НИЛЮКА очікують перевірку цільового та ефективного 
використання державних коштів у ПАТ «НСТУ» та його 
регіональних філіях.

Слід зазначити, що тривогу представників НСЖУ по-
діляють у ЦК Профспілки працівників  культури України. 
У своєму листі прем’єр-міністру Володимиру ГРОЙ-
СМАНУ вони нагадують, що таке масове звільнення 
працівників телебачення та радіо суперечить Галузевій 
угоді. «Запроваджується вивільнення 55% штатних 

посад регіональних філій (із 4403,75 штатних посад 
залишиться 1976), що є масовим та порушує п. 5.2.6 
Галузевої угоди між Державним комітетом телебачення 
і радіомовлення України та Профспілкою працівників 
культури України на 2017—2021 роки, якою перед-
бачено, що Держкомтелерадіо зобов’язується: «Не 
допускати в організаціях звільнень в порядку скоро-
чення працюючих за ініціативою роботодавців більше 
3-х відсотків чисельності працівників протягом кален-
дарного року...» Профспілка, як і НСЖУ, звертає увагу 
уряду на величезні зарплати та премії самих керівників 
ПАТ «НСТУ». «Наглядова рада ПАТ «НСТУ» встановлює 
посадові оклади членам правління товариства у роз-
мірі 75% (57 600 гривень) від посадового окладу голо-
ви правління (протокол засідання № 6 від 22.02.2017 
року). А, в червні 2017 року (пр. №12 від 12.06 2017 
р.) до штатного розпису НСТУ введено 18 нових посад 
працівників керівного складу з посадовим окладом у 
розмірі 56,22% (43 200 гривень) від посадового окладу 
голови правління, який складає 76 840 гривень. Разом 
з тим, посадовий оклад працівника регіональної філії 
складає від 4000 до 5000 гривень». Профспілка праців-
ників культури України зазначає, що «вже направляла 
звернення до керівництва НСТУ щодо негайного вжит-
тя заходів, спрямованих на збереження робочих місць, 
запобігання масового звільнення працівників», але 
«дані звернення не принесли бажаних результатів».

К Е Р І В Н И К  Д Н І П Р О В С Ь К О Ї  Ф І Л І Ї : 
«ШТАТИ РОЗДУТІ»

Керівник Дніпровської філії Валентин ЧАНГЛІ визнає, 
що ситуація з реформуванням склалася непроста. На 
відміну від багатьох інших областей, на Дніпропетров-
щині діяли дві ТРК — у Дніпрі та Кривому Розі. Тому 
було прийняте рішення об’єднати їх — у Кривому Розі 
буде лише корпункт. Втім, передбачається, що прямі 
ефіри мають вестися з двох майданчиків — криво-
різького та дніпровського. В.ЧАНГЛІ розповідає, що 
скорочуватись мають не люди, а штатні посади. «До 
початку квітня ми маємо скоротити штат. Створюється 
такий собі «кістяк» — БТРМ. Ми скорочуємо ставки і 
намагаємося зробити так, щоб в усіх структурах були 
однакові правила і однакові ставки», — пояснює він і 
зазначає, що кількість скорочених випливає з роздутих 
штатів. В.ЧАНГЛІ керує Дніпропетровською обласною 
державною телерадіокомпанією (а зараз філією НСТУ) 
вже сім років. «Коли я прийшов на посаду, — згадує він, 
— то почав із скорочення 20 відсотків працівників. По-
тім скорочення відбувались ще три рази». Він вважає, 
що і зараз штати роздуті, а фінансування виділяється 
усього на третину від того, що передбачено законом. 
Його вистачає на зарплату, комуналку, частково на 
трансляцію і ще на деякі речі, але про розвиток годі й 
говорити. Обладнання ДОДТРК у цілому застаріле. За 
великим рахунком, скорочений штат міг би розмістити-
ся в одному з двох будинків, які є у розпорядженні філії, 
але треба ремонтувати дах, який тече, а також при-
міщення, де на стінах грибок. В.ЧАНГЛІ запевняє, що 
скороченню підлягає насамперед адмінапарат, який він 
намагався зменшити і раніше. «Коли приїздили з Києва 
перевіряючі, мене запитували: а де у тебе секретарка? 
А я відповідав: а навіщо вона потрібна? Документами 
займаються юрист і відділ кадрів, а заварити каву, собі 
і вам, я сам зможу!» Жарти жартами, але скорочення 
у філії передбачено таки масштабне — за словами 
В.ЧАНГЛІ, з 249 співробітників до початку квітня за-
лишиться усього 76. Хоча ця цифра може бути дещо 
збільшена. З цих людей формується «кістяк», який 
надалі має обростати «м’язами» — додаткові люди мо-
жуть бути залучені або як контрактники, або як ФОП — 
фізичні особи-підприємці, або ще якось. Над цим саме 
зараз думають. Цей «кістяк», як пояснює керівник філії, 
матиме чіткі посадові обов’язки і чітку оплату праці, яка 
враховуватиме трудовий внесок кожного.  Люди мають 
розуміти, що «вони повинні працювати на компанію, а 
не компанія на них». Бо зараз дехто з старих праців-
ників отримує зарплату, доплати за стаж, ще й премії, 
але трудовий внесок не такий вже й значний.

«ПОЧИНАТИ ТРЕБА БУЛО З ОНОВЛЕННЯ 
ОБЛАДНАННЯ»

«Уся структура має бути приведена до єдиного зна-
менника», — говорить В.ЧАНГЛІ. Взагалі-то, не тільки 
у Дніпрі, але й по всіх обласних філіях НСТУ. За браком 
коштів поки що довелось скоротити ефірний час до 
10,5 години. Зараз на 51-му каналі насамперед вихо-
дять новини, ранковий та вечірній блоки — «Ранковий 
коктейль» та вечірня передача, яку веде журналіст 
Влад ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ. Головні перетворення відбу-
лись у новинному блоці. На базі телевізійного павіль-
йону створено ньюзрум, який продукує новини — вісім 
випусків на добу. При цьому, якщо раніше вранці повто-
рювали вечірні новини, то зараз намагаються робити 
«свіжі». Ньюзрум обслуговує одночасно і телебачення, 
і радіо, яке вже має свою FM-частоту. Очолює цей но-
винний блок колишній власкор Першого національ-
ного, а нині головний редактор — Євген ПАВЛЕНКО. 
Саму Дніпровську філію, розповідає В.ЧАНГЛІ, будуть 

очолювати продюсер, який займатиметься творчою 
частиною, а також менеджер — за ним фінанси й ад-
міністративна робота. Конкурс у Києві вже намагалися 
провести, було багато претендентів, але він не відбув-
ся і філією до квітня керує, як і раніше, В.ЧАНГЛІ. Саме 
йому належить реформувати роботу і штати. Керівник 
філії визнає, що перетворення відбуваються, дійсно, 
не без проблем. На його думку, починати треба було 
з оновлення обладнання, а під нього формувати шта-
ти, причому поступово. Бо якщо звільнити нинішніх 
технічних працівників, то зі старим радянським об-
ладнанням вже ніхто не розбереться. Питання в тому 
— де взяти гроші, які раніше надходили, зокрема, й 
від політичної реклами. Сьогодні, каже він, ухвалено 
рішення приймати ці гроші лише в період виборів за 
чітко встановленими правилами, і ніякої «джинси». 
Бо яке це «суспільне» телебачення, якщо воно ляже 
під владу, або під політиків? Введення абонентської 
плати керівник дніпровської філії оцінює скептично, 
бо наші телеглядачі не звикли платити за телебачення. 
В.ЧАНГЛІ вважає, що перетворення державного теле-
бачення на суспільне йде не за зразком всесвітньові-
домого британського мовника — Бі-Бі-Сі, а швидше за 
все — за «скандинавською моделлю», більш гнучкою і 
лояльною до українських реалій.  

«ЗІ СКОРОЧЕННЯМ ШАЛЕНО ПІДВИЩУЄТЬСЯ 
НАВАНТАЖЕННЯ»

Журналісти Дніпровської філії НСТУ бачать події 

навколо реформування дещо інакше. Дехто з них не 
виключає, що керівництво нібито веде підкилимні ігри, 
намагаючись зберегти своїх людей та власні інтереси. 
Працівників обурює перспектива звільнення майже 
двох третин персоналу — в тому числі журналістів та 
технічних працівників. «Такого масштабного звільнен-
ня, як у Дніпрі, немає ніде, — впевнений ведучий радіо-
програм, журналіст Віктор ОЖОГІН. — Куди мають піти 
ці люди? Це ж не слюсарі — скільки там робочих місць 
для телевізійників можна знайти у Дніпрі? Потрібна, 
мабуть, якась перекваліфікація.  У Латвії, наприклад, 
реформування державного телебачення відбувалося 
упродовж 20 років, а у нас чомусь за один рік вирішили 
усі штати порізати. У однієї з наших працівниць — троє 
дітей малолітніх. Їй що робити? Я сам учасник АТО, 
тому мене не наважились звільнити. Однак, перевели 
на «декретну» ставку». Радіоведучий каже, що через 
скорочення технічних працівників виникають ситуації, 
які важко зрозуміти. За його словами, якщо не буде 
звукорежисера, то доведеться бігати по різних кім-
натах, щоб слідкувати за старою апаратурою і одно-
часно вести бесіду з гостем студії. В.ОЖОГІН вважає, 
що перш ніж скорочувати людей, треба було модерні-
зувати обладнання, а вже під нього формувати штати. 
Тепер із скороченням штатів шалено підвищується 
навантаження. «Немає ніякого техніко-економічного 
обґрунтування», — впевнений він. Обурює журналіста й 
оплата напруженої праці, за яку сплачують орієнтовно 
6 тисяч. За такі гроші, будь-кому зрозуміло, неможливо 
утримувати сім’ю. В. ОЖОГІН, який сам колись очолю-
вав ДОДТРК, вважає, що й нова структура управління 
філією не дуже досконала. Якщо буде багато керівни-
ків — немає гарантії, що вони всі не пересваряться, не 
побажають перетягнути ковдру на себе. «Найголовніше 
те, що я, проробивши у ДОДТРК 30 років, сам мріяв про 
суспільне радіо та телебачення. Всі мріяли про неза-
лежність від влади та чиновників, будь-який журналіст, 
хоча це утопія. Однак, ніхто не міг собі уявити, до яких 
наслідків це призведе. Людей виганяють на вулицю, 
а обладнання залишається старе, якому вже майже 
сорок років — з часів московської Олімпіади. Ідея з 
реформуванням була гарна, але до розуму довести 
нікому», — вважає В.ОЖОГІН.

Інший ветеран ДОДТРК, радіожурналіст Валентина 
ОРЛОВА, теж дивується підходам, за якими скорочують 
людей та формують нові штати. Досвідченим журналіс-
там, які нагороджені багатьма державними творчими 
преміями та відзнаками, повідомляють про звільнен-
ня і натякають на те, що вони працюють по-старому. 
«Вибачте, — каже вона, — але я неодноразово була 
на стажуванні за кордоном, вивчала досвід як журна-
лістів, так і телерадіокомпаній. Тому прекрасно знаю, 
як працюють у Європі чи США. Невже той, хто прийде 
з вулиці, буде більше знати і краще працювати?» Не-
покоїть ветеранів і те, що, запроваджуючи нібито за-
хідні стандарти та структуру, нове телерадіомовлення 
може втратити свої національні особливості. І не треба 
казати, що їх не було або вони були чимось гірші. Бо 
в кожній країні, в тому числі й в Україні, десятиліттями 
складалася своя специфіка мовлення, і тематика, яку 
полюбляли слухачі та телеглядачі — сьогодні все це 
може бути бездумно втрачене, вважає радіоведуча.

«День» стежитиме за перебігом подій.

Вадим РИЖКОВ,  газета «День», 9 лютого, 
№ 23-24 за 2018-й рік
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ПІД СКОРОЧЕННЯ МАЙЖЕ 70% ПРАЦІВНИКІВ

«IДЕЯ БУЛА ГАРНОЮ, АЛЕ ДО РОЗУМУ «IДЕЯ БУЛА ГАРНОЮ, АЛЕ ДО РОЗУМУ 
ДОВЕСТИ НІКОМУ»ДОВЕСТИ НІКОМУ»

(Колізії створення суспільного мовлення на Дніпропетровщині)

Проблема реформування державного те-
лебачення та радіо в регіонах залишається в 
центрі уваги як професійного середовища, так 
і громадськості України в цілому. То в одній, то 
в іншій області спалахують скандали, пов’язані 
з методами, до яких вдається керівництво На-
ціональної суспільної телекомпанії України. Не 
обійшли негаразди й один з найбільших регі-
онів країни — Дніпропетровську область, де 
реформуванню підлягають одночасно дві те-
лерадіокомпанії — у Дніпрі та Кривому Розі.
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теріалів посилання на газету «Промінь 
Просвіти Є» обов’язкове.

Газету друкує офсетним спосо-
бом 
КП«Криворізька друкарня»
Криворізької міської ради
 50050, м. Кривий Ріг, 
пр. Металургів, 28, 
тел. 90-63-35.
Обсяг-1 друкований аркуш.
Наклад-1000 примірників.
Замовлення № 422.

Тоді Джунаїдхан вибрав із нащадків 
РахімханаII найбільш слабохарактерного 
і безвольного Сеїда Абдуллу, але ділити 
владу ні з ким не збирався. 

Сеїд Абдулла сидів на троні майже 
два роки і був іграшкою в руках 
Джунаїдхана: за цей час жодного указу 
не підписав, нікого не покарав і нікому 
не надавав підтримки.  Від його імені 
все робив Джунаїдхан, який не хотів 
жити в Хіві серед хитромудрих візирів-
інтриганів. Він зробив своєю столицею 
місто Ташауз. Це дало можливість 
більшовикам вночі перейти Аму-Дар’ю 
і захопити владу в Хіві. Другого лютого 
1920 року Сеїд-Абдулла був усунений 
від влади і добровільно зрікся престолу. 
А Джунаїду, царю пустель, довелося хо-
ватися в них і час від часу робити набіги, 
здійснюючи супротив більшовикам. 

У пам’яті моїх сестер Сеїд Абдулла 
постає культурною, шляхетною люди-
ною. Про нього я вже згадувала в по-
передній оповіді: що працював він на 
шахті охоронцем, жив у казармі само-
тньо, нічим особливим серед заслан-
ців не виділявся. Всі дуже дивувалися 
схожості середньої моєї сестри Люби 
з ним. «Коли я дивлюся на неї, то бачу 
хана: його поставу, рухи, плечі, смугля-
ве обличчя», - говорила старша сестра 
Ліда. Він був високого зросту, худорля-
вий, одягнений у сіру солдатську шине-
лю. Ходив він в якихось страшних чере-
виках: підошва дерев’яна, а зверху бре-
зент, і все це обмотане онучами. У 1933 
році хан захворів на дизентерію (було 
літо) і потрапив в інфекційну лікарню 
на руднику «Червоногвардієць»,  де й 
помер. Його син Саїд і невістка Влада 
відвідували його в лікарні. Він говорив 
невістці, що дуже вдячний їй за турботу 
про нього і якби вона була на його бать-
ківщині, то обсипав би її золотом. Після 
його смерті в криворізькому банку за-
лишилися збереження – близько двох 
тисяч карбованців. «За них тоді можна 
було купити пальто з котиковим комі-
ром і порося», - згадувала тітка Владя. 
У валізі залишилися чоботи, які вона 
потім продала. У казармі у тумбочці 
біля ліжка лежали тюбетейка і кепка. Це 
все, що залишилося від одного з най-
багатших у світі людей. Поховали хана 
на руднику «Червоногвардієць» недале-
ко від інфекційної лікарні на кладовищі 
біля мосту. Могила його не збереглася. 
Нещодавно ми з краєзнавцями з теле-
компанії «Рудана», які хочуть започат-
кувати проект, присвячений засланцям, 
відвідали це кладовище. Але там зали-
шилося лише декілька хрестів і багато 
горбиків.

Трагічно закінчилася і доля сина хана 
Саїда Абдуллаєва. Про нього мені роз-
повідали дочка Тамара, яка живе у Киє-
ві, і її мати Владислава Теофілівна Кот-
Житковська, яка померла у двотисяч-
ному році у віці 93 роки. Владислава 
(ми її називали тітка Владя) свого часу 
закінчила польську гімназію. З аристо-
кратичними манерами, вона вражала 
якимось стриманим достоїнством, спо-
коєм. Вона змогла стати Саїду і дружи-
ною, і другом, і матір’ю. За одруження зі 
спецпоселенцем її виключили з комсо-
молу. Саїд працював у шахті на Жовтне-
вому руднику, а Владя касиром у їдальні 
(там і познайомилися), а потім у мага-
зині. У 1933 році, коли Тамарі було два 
роки, їхня сім’я виїхала до Ташкента, де 
жила сестра Саїда Султан. Хто допоміг 
Саїду влаштуватися в управління гео-
логорозвідки у місті Фрунзе, так ніхто 

і не знає, але, безсумнівно, була якась 
протекція і був покровитель,  бо посада 
управителя по постачанню геолого-
розвідувальних експедицій була дуже 
престижною. Він постачав експедиції, 
що відправлялися в гори. У його підпо-
рядкуванні були продукти, корми для 
коней, він взував і одягав людей. Геоло-
ги здійснювали пошуки дорогоцінного 
каміння й золота. Головна база була в 
селі Юр’ївка, за 30 кілометрів від міста 
Фрунзе. На війну його не забрали, бо 
була «броня». Син хана дуже співчував 
гнаним і приниженим, тому що сам це 
переніс. Про благодійність Саїда можна 
багато розповідати. Чого варта лише іс-
торія з його робітником Полторацьким, 
який після тюрми (відсидів 15 років за 
підпал сільради) не міг знайти робо-
ти. Саїд, ризикуючи своєю кар’єрою, 
прийняв його на роботу, возив його за 
собою, коли його переводили на інше 
місце роботи. Допоміг, нарешті, ста-
ти головним бухгалтером з високою 
зарплатнею. Але так, напевно, було на 
роду написано всім дітям і онукам най-
багатшої у світі людини - РахімханаII 
пережити жебракування і в’язниці. 

У Саїда поганий зір, він носив окуляри, 
і йому не можна було сідати за кермо 
автівки. Першого разу, коли він потрапив 
у аварію, йому минулося. Але вже у 
1943-му році, коли загинув пасажир, 
якого він підвозив, це коштувало йому 
восьми років в’язниці. Гірко за те, що у 
нього був свій водій, але того разу він 
поспішав і сам сів за кермо. Дружині 
Владиславі й дочці Тамарі довелося 
їхати на батьківщину, до Кривого Рогу. 
Коли Саїд відбув покарання, то в листі 
до дружини написав, що приїде лише 
тоді, коли у нього буде 15 тисяч. Тамара 
закінчила гірничорудний технікум у 
1955 році. На польових роботах (тоді 
і студентів, і робітників присилали і з 
інших областей на сезонні роботи для 
допомоги селу) вона познайомилася із 
майбутнім чоловіком – Володимиром 
Казановським  із Києва, батько якого 
був полковником у відставці. Вона 
допомагала своїм свекрам будувати 
на Куренівці двоповерховий котедж, у 
якому тепер живе на другому поверсі, 
на першому – сім’я чоловікового бра-
та. Працювала Тамара в Києві на дру-
карській фабриці майстром. Дві дочки 
закінчили інститути, зараз працюють 
у торгівлі, мають свій магазин. У 70-ті 
роки минулого століття її мати, Владис-
лава Теофілівна, яка жила у Кривому 
Розі на 44-му кварталі, здавши кварти-
ру державі, переїхала жити до дочки. 
Сліди її чоловіка Сеїда Абдуллаєва за-
губилися ще в кінці 50-х років. І лише, 
коли вона вже жила в Києві, її колишні 
сусіди повідомили, що був якийсь лист 
із Середньої Азії, але вони, не знаючи її 
нової адреси, віднесли його на пошту. 
Лише після цього і Тамара, і я зайняли-
ся пошуками її батька. Але ці пошуки 
через адресні столи були марними.

Брат Саїда, син хана Сеїда Абдулли 
Рахматулла (Роман), приїхавши в 1935 
році в Ургенч, де жила його колишня 
сім’я, почав вимагати, щоб дружина 
одягла паранджу, і, коли вона відмови-
лася це зробити, став жити в мечеті. А 
коли там помер, і його роздягли, то під 
одежею знайшли багато грошей. Юсуф, 
син РахімханаII, і його син Якуб жили 
в Ташкенті зі своїми сім’ями. Інших 
відомостей про них немає.

(Далі буде).  

На світлині: Тамара Казановська 
(Абдулаєва),  праправнучкаРахімханаII, 
студентка КГРТ, 1953 р.- (праворуч).

(Закінчення. Початок на 1 стор.)

Алма РОМАНЕНКО

Від катівень Луб’янки Від катівень Луб’янки 
до життя в криворізькому засланнідо життя в криворізькому засланні

                                       (Із історії однієї родини) МИНУЛОТИЖНЕВЕ святкове 
прийняття у стінах виконкому 
Криворізької міської ради, за 
повідомленням ТРК «Криворіжжя», 
мало поважні підстави. Свято 
екскурсоводів у місті з кількістю 
населення, що перевищує показники 
б а г а т ь о х  о б л а с н и х  ц е н т р і в , 
промисловому центрі з майже 
150-річною історією гірничорудного 
виробництва і багатою історією 
звитяжної борні багатьох поколінь за 
свободу Вітчизни, має бути явищем 
не буденним. Певно, присутнім на 
прийнятті запам’яталися вагомі слова 
міського голови про те, що в місті 
вже 5 років діє програма Інституту 
розвитку міста, а ще в місті створено 
реєстр геологічних пам’яток. Мовляв, 
міська влада подбала про те, щоб 
було що показати і чому повчити! 
Тож, чого ще бажати шановним 
екскурсоводам? Та, чи справді 
справи є такими райдужними? 
Допитливому досліднику самих слів 
замало, він дотримується правила 
«довіряй і перевіряй». І, виявляється, 
міський голова багато про що 
промовчав. Не сказав він про те, що 
започаткування програми збіглося 
з кінцем існування проголошеного 
банкрутом ПАТ «Криворізький 
завод гірничого обладнання», 
а разом з тим і знищення його 
корпусів і обладнання. У багатьох 
цивілізованих країнах ця заводська 
забудова 90-х років 19 століття 
колишнього Гданцівського заводу 
стала б перлиною індустріальної 
спадщини і пристосована до життя як 
діючий культурний об’єкт. У нашому 
ж випадку зусиллями узаконених 
владою вандалів заводські корпуси 
піддані знесенню задля видобування 
будівельних матеріалів, а доля 
раритетного устаткування взагалі 
невідома. І хоча міський голова 
доводить,  що взяття такого 
комплексу заводських споруд на 
облік в якості об’єкта культурної 
спадщини – це справа обласної 
влади, Дніпропетровський обласний 
центр з охорони історико-культурних 
цінностей, з посиланням на ст. ст. 
3, 6 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини», роз’яснює, 
що такі питання в компетенції місь-

кої влади. Отже, міський голова у 
цій драмі зіграв не останню роль. 
Якщо ж звернути погляд на стан істо-
ричної урбаністики, то із всього лиш 
18 об’єктів архітектури і містобуду-
вання, внесених до переліку об’єктів 
культурної спадщини, тільки 3 – Са-
диба О. М. ПОЛЯ  у Покровському 
районі, Будинок (маєток) ДОБРО-
ВОЛЬСЬКИХ в Інгулецькому районі 
та Будівля вокзалу в Довгинцевсько-
му районі – є свідками обличчя міста 
19-го та рубежу 19-го – 20-го століть. 
І це обумовлено не лише наслідками 
війн, а й своєрідною культурницькою 
політикою місцевих властей.

За зростаючої екологічної свідо-
мості громадян все масштабнішою 
стає їхня зацікавленість у ознайом-
ленні з природничими скарбами. І 
на цьому прийнятті з цього приводу 
міський голова теж знайшов, що ска-
зати. Екскурсоводам і любителям 
екскурсій був подарований сюрприз: 
у місті створено реєстр геологічних 
пам’яток! Але ж для цього давно на-
зрів час! Тим більше, що фактично 
опис пам’яток  давно створений: ще 
в 1987 році у довіднику-путівнику «Ге-
ологические пам’ятники Украины» 
описано півдюжини геологічних 
пам’яток Криворіжжя, частина яких 
уже  зруйнована, хоч вони і перебу-
вали весь час під «охороною» держа-
ви. І не важко уявити, скількох зусиль 
коштувало команді міського голови 
створити їх реєстр. А ще важче місь-
кій владі забезпечити землевпоряд-
ну документацію для цих та інших 
об’єктів природно-заповідного фон-
ду. Хоч більшість із них затверджена 
ще півстоліття тому,  межі кожного з 
них по цей час не встановлені, а це 
означає, що з юридичної точки зору 
їх просто немає. Коротко підсумову-
ючи, можна сказати, що діяльність 
міського керівництва, починаючи з 
часів перемоги радянського ладу, 
була спрямована на ліквідацію куль-
турної спадщини народу, навіть із за-
стосуванням вибухівки. І цю історію 
не варто забувати і працівникам екс-
курсійної індустрії, здійснюючи свою 
просвітницьку місію.

Микола КОРОБКО,
 м. Кривий Ріг

«Українське радіо» готується 
до запуску каналу «Казка»

У студії «Українського радіо» актори та працівники Національної суспіль-
ної телерадіокомпанії України записують народні та світові казки, які не-
забаром можна буде цілодобово слухати на радійному каналі «Казка».

Про це повідомив у себе на сторінці у Facebook генеральний продюсер 
«Українського радіо» Дмитро ХОРКІН. 

«Суспільне готується до запуску ще одного каналу Українського радіо 
— «Казка», де цілодобово звучатимуть авторські, українські народні та 
світові казки українською мовою з музичним супроводом і шумовими 
ефектами. Читають казки театральні актори та працівники Суспільного», 
– написав він.

Дмитро ХОРКІН оприлюднив відео зі студії, де давню казку «Ріпка» у 
редакції Івана ФРАНКА читає голова правління НСТУ Зураб АЛАСАНІЯ.

Генпродюсер УР зазначив, що канал «Казка» буде на сайті та у додат-
ку. «Сучасні батьки можуть просто увімкнути на своєму гаджеті, і дитина 
слухає», – додав він.

Нагадаємо, Українське радіо – це три канали, серед яких суспільно-
політичний Перший канал Українського радіо, культурно-просвітницький 
радіо «Культура» та молодіжно-музичний радіо «Промінь». Також УР має 
Всесвітню службу радіомовлення України. Дотепер на телеканалі «UA: 
Першому» та філіях Суспільного виходили в ефір лише казки Сашка ЛІР-
НИКА.
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