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За вас правда, за вас слава і воля святая!
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Ми тут: http://www.kmpzt.org.ua На фейсбуці — у групі "ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ ЄДНАННЯ"
ЧИТАЙТЕ В ЦЬОМУ ЧИСЛІ:
Маловідоме про Левка ЛУК’ЯНЕНКА;
про не схоже на правосуддя суддівство;
про те, як організатори громадських слухань мало
звертають уваги на українське законодавство;
про посмертну нагороду юної поетеси Олександри
БУРБЕЛО та інші матеріали

Жив з переконанням
«Не дам загинуть Україні!»

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ
У КРИВОМУ РОЗІ: НЕПРОФЕСІЙНІСТЬ
РОЗРОБНИКІВ, НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ
ЕКОЛОГІЧНИХ СЛУЖБ
(Читайте на 3-й стор.)

Екологи б’ють на сполох через катастрофу з Дніпром

Українці б’ють на сполох через заболочення найбільшої
річки України – Дніпра. Красномовні фотографії з синьозеленою багнюкою, що утворилася біля берегів, а також
скарги на нестерпний запах
– усе це стало причиною занепокоєння. Адже через надмірне цвітіння погіршується якість
води та умови життєдіяльності
організмів у водоймах.
Проблема забруднення Дніпра – не нова. Щодня у річку
викидаються тисячі тонн промислових відходів і каналізаційних стоків. Все це призводить до сильного забруднення
головної водної артерії країни.
Причому екологічна ситуація
щороку гіршає.
Цвітіння Дніпра відбувається з року в рік, особливо в
літній період. Та останнім часом українці помічають, що
проблема не зникає, а лише
поглиблюється. З цим згодні
у Держспоживслужбі м. Києва, де визнали, що проблема
збільшення синьо-зелених водоростей у річці набула масштабної загрози за останні п’ять
років. «Це спостерігається
більше п’яти років. Перш за
все це пов’язано з порушенням водообміну річки Дні-

про, з київським водосховищем, з масовим зростанням
синьо-зелених водоростей»,
– сказав начальник Головного
управління Держспоживслужби у м. Києві Олег Рубан.
За його словами, впродовж
останніх двох тижнів Держспоживслужба у Києві спостерігає забруднення річки
синьо-зеленими водоростями, погіршення стану за мікробіологічними показниками, а
саме вмісту кишкової палички
у поверхневих водоймах, що
є індикатором забруднення
будь-якими умовними патогенними мікроорганізмами.
Еколог міжнародної організації “Екологія-ПравоЛюдина” Олексій Василюк пояснив, що збільшення синьозелених водоростей та розвиток різних груп живих організмів у водосховищах зумовлене
швидким прогріванням води,
адже дніпровські водосховища дуже мілкі і проточної води
там немає.
А запах, на який так жаліються люди, за словами Василюка, йде не від самих водоростей. Це наслідок гниття
риби, яка через брак кисню
вмирає.
Ще однією причиною роз-

«Прощавай, друже! Я прийду до тебе, коли закінчу
свій синівський обов’язок перед ненькою-Україною
і вичерпаю свої сили. Прийду спокійно, просто, немов переступлю поріг з подвір’я до вечірньої хати»

витку синьо-зелених водоростей, як пояснила фахівець
з питань питної води екологічної організації “МАМА-86”
Ганна Цвєткова, є те, що Дніпро перетворився на каскад
водосховищ, через що уповільнилася течія і вода застоюється.
Також сприяє розвиненню синьо-зеленої водорості збільшення викидів у річку
фосфатів, які містяться у великій кількості у пральних порошках, і з якими не можуть
впоратися очисні споруди. У
цій побутовій хімічній речовині
фосфатів стільки, що вистачає
на роки активного “підгодовування” водоростей.
По-перше, синьо-зелені
водорості перекривають кисень водним мешканцям, через що гине риба, яка згодом
починає гнити та заражувати
воду. Окрім цього, рибалки не
можуть займатися виловом
і продажем риби, а це вже є
певним ударом для економіки країни. Та найгірше те, що
синьо-зелені водорості виробляють небезпечні токсини,
які впливають на нервову та
дихальну системи та печінку, а
це, звісно, не дуже добре для
здоров’я людини.
«Водоканали та органи
контролю дуже обмежені
щодо вимірювальних показників якості води, ніхто не вимірює токсини у синьо-зелених
водоростях. А ця вода іде на
приготування питної води,
вона хлорується, і це посилює
небезпеку. Купатися в такій
воді небезпечно, сидіти коло
такої води, коли вже йде розкладання, також досить ризиковано. Це може спричинити
багато алергічних реакцій», –

Уславлення героїв – свята справа будь-якого народу. Чому
ж так побіжно, буденно була подана звістка про смерть Левка Лук’яненка? Та навіть не всі телеканали повідомили про
це. Здається, зроблено все, щоб смерть і поховання його не
набуло всеукраїнського значення. Чому? Адже від нас пішла
людина-легенда, невтомний борець за незалежність України,
демократ в кращому значенні цього слова, людина, що героїчно чинила опір комуністичній диктатурі. Він – одна з найтрагічніших постатей борців за незалежність України. Терпіння і
достоїнство, з якими він переносив свою нелегку долю служіння одній меті – Україна понад усе, уславили його ім’я. Звідки ж
присмак гіркоти? Чи не від того, що не навчилися ще українці
шанувати своїх героїв?
Коротко пригадаймо віхи його біографії! Народився в 1927
році в с. Хрипівка Городнянського району Чернігівської області
в селянській родині. Закінчив юридичний факультет Московського університету. Працював адвокатом у Львівській області,
де створив підпільну партію «Українська робітничо-селянська
спілка». За це був засуджений до розстрілу, який замінили
на 15 років заслання. Звільнившись, знову створив організацію, і знову присудили 15 років неволі. З ім’ям Лук’яненка
пов’язані Українська Гельсінкська Спілка (очолював з березня
1988 р.), Українська республіканська партія (з 1990 р.), участь
у створенні Народного Руху України, активна міжнародна діяльність, дипломатична робота в якості посла України в Канаді
та інше.
Я хочу розповісти про одну з незабутніх зустрічей з цією
легендарною людиною, яка вплинула на мій світогляд і дала
можливість по-іншому оцінити ситуацію в Україні і в навколишньому світі в 90-х роках. Були літо-осінь 1990 року. Завдяки активістам національно-визвольного руху Україною прокотилися
масові акції: живий ланцюг від Києва до Львова, святкування
500-річчя Козаччини, 350-річчя Берестецької битви, підняття
жовто-блакитного прапора біля Київської міськради на Хрещатику. Під тиском мітингуючих Верховна Рада Української
РСР 16 липня 1990 р. проголошує Декларацію про державний
суверенітет України. У Києві розпочалася смілива акція – голодування студентів на граніті, які домагаються відставки уряду
Масола і призначення дострокових виборів до Верховної Ради
і Президента України. Цього вдалося досягти демократичним
депутатам Верховної Ради з допомогою народу, який збирався
біля будинку Верховної Ради і надавав їм потужну підтримку.
Саме в розпал цих подій (вересень – жовтень дев’яностого)
я опиняюся в Чернівцях на двохмісячних курсах підвищення
кваліфікації вчителів при Чернівецькому університеті.

(Закінчення на 2 стор.)

(Закінчення на 4 стор.)

(Із прощальної промови Л. Лук’яненка до Олекси Тихого
19 листопада 1989 р. на Байковому цвинтарі).
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Змінено повноваження
регіональних центрів з надання
БВПД
20 липня 2018 року в Офіційному віснику України
опубліковано наказ Міністерства юстиції України від
3 липня 2018 року № 2260/5
«Про затвердження Змін до
Положення про центри з
надання безоплатної вторинної правової допомоги».
Зазначимо, 7 грудня 2017 року Верховною Радою України
прийнято Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», яким, зокрема, доповнено частину
першу статті 14 Закону України «Про безоплатну правову
допомогу» пунктом 13 в частині розширення переліку категорій осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, за рахунок осіб, які постраждали
від домашнього насильства або насильства за ознакою
статі. У зв’язку із цим Наказом передбачається внести відповідні зміни до Положення про центри з надання БВПД.
Наказом, зокрема, пропонується передбачити повноваження директорів центрів щодо:
представлення інтересів центрів у взаємовідносинах з
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами тощо;
- укладання договорів;
- видачі довіреності на представництво інтересів центру;
- затвердження положень про самостійні структурні підрозділи центру - відповідно до типових положень, затверджених Координаційним центром;
- затвердження структури центру у межах штатної чисельності працівників - відповідно до типової структури,
що затверджується Координаційним центром.
Окрім того, передбачається персональна відповідальність директорів центрів за організацію та результати діяльності центру.
Також відповідно до Наказу на місцеві центри з надання
БВПД покладаються повноваження щодо забезпечення
складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до
покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду в
судах, інших органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами, залучення у
встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача),
видання доручення адвокатам/уповноваження працівників
місцевих центрів для надання БВПД таким особам; скасування у разі необхідності виданих адвокатам доручень в
установленому порядку.
Сайт «Українське право», 23 липня 2018 року
http://ukrainepravo.com/news/ukraine/zminenopovnovazhennya-regionalnykh-tsentriv-z-nadannya-bpd-/.
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Екологи б’ють на сполох через
катастрофу з Дніпром

повідомила нам Ганна Цвєткова.
За її словами, в Україні дуже погано досліджується вплив води
на здоров’я людини». У нас епідемія гепатиту С, захворювання
пов’язане із впливом на печінку.
І постає питання, а який фактор
впливу, наприклад, води, яку
ми весь час використовуємо?
Може, це через те, що ми щодня
п’ємо певною мірою токсичну
воду, особливо влітку? Це треба
досліджувати і бути чесними та
відкритими до людей, яким вода
постачається до осель», – каже
Цвєткова.
Не виключає фахівець, що і
сплеск онкологічних захворювань, які постійно звалюють на
Чорнобиль, також виникає через
жахливу якість води. «Ми не розуміємо, чому у нас така онкологія, ми кажемо про Чорнобиль, а
ніхто не думає про якість води. У
нас дефіцит якісної води, треба
більше вкладати в очищення,
але той же самий “Київводоканал” скидає у Дніпро неочищені стічні води. Це не проблема
майбутнього, це сьогоднішня
проблема», – заявляє вона.
Однак у чистоті і безпеці питної води запевнили у Держспоживслужбі міста Києва, пояснюючи, що під час цвітіння вода
очищується ретельніше. «Через
забруднення річки і погіршення
мікробіологічного та хімічного
стану, посилюються заходи на
водоканалах, збільшена кількість
реагентів та хлору для покра-

щення стану води для кінцевого
споживача. Кияни забезпечені
чистою та безпечною водою», –
повідомив Олег Рубан.
Олексій Василюк вважає, що
найефективніший способ зменшити цвітіння Дніпра – спустити
водосховища, однак, скоріше
за все, держава не піде на такий крок через робочі ГЕС. «Мені
дуже імпонує ідея все ж таки
спустити водосховища, хоча
б деякі, і відновити ландшафт,
який був до затоплення. Природа дуже швидко відновиться.
Єдине, що не можна спускати
київське водосховище, бо там
радіоактивні мули лишилися після Чорнобиля, і його вже чіпати
не можна», – пояснив свою ідею
еколог.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВОСУДДЯ– СУДДІВСТВО БЕЗ ПРАВИЛ?
Адвокатською практикою займаюся вже другий десяток років, бачив багато чого, але все колись буває вперше. Справа № 904/308/18
не складалася з самого початку.
Ще у суді першої інстанції, яким був
Господарський суд Дніпропетровської
області, судя Загинайко Тетяна допустила до участі у справі прокурора лише
на підставі посвідчення, без будь-якої
довіреності, а мене змусила виписати
ордер для участі в справі, проігнорувавши раніше подану належним чином
завірену довіреність, при тому, що моє
право завірити довіреність власною печаткою передбачено п. 9 ч.1 ст.20 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», чим проявлено разючу лояльність до прокурора.
Суддя не зважила на те, що ч.1 ст.14
ГПКУ чітко регламентує, що «…учасник
справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд…». Зазначеними діями
зневажена норма ст.19 Конституції
України, якою гарантовано, що ніхто
не може бути примушений робити те,
що не передбачено законодавством.
Все це, разом взяте, відповідно до
п.п.4,5 ч.1 ст.35 ГПКУ, належить до обставин, які викликають сумнів у неупередженості судді, що, в свою чергу, також регулюється міжнародними принципами.
У п.п.2.5 «Бангалорських принципів
поведінки судді» (схвалені резолюцією 2006/23 Економічної та Соціальної
Ради ООН від 27.07.2006 року) зазначається, що суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді справи в тому
випадку, якщо для нього не є можливим винесення об`єктивного рішення у
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справі, або в тому випадку, коли у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви в неупередженості судді.
.На підставі наявних сумнівів в неупередженості судді Т. Загинайко заявляю
їй відвід, але її колега-суддя відмовляє
мені у задоволенні очевидного відводу.
До того ж, про чергове засідання мені
не було повідомлено, як це передбачено
процесуальними нормами, я випадково
дізнаюсь із сайту «Судова влада».
Стає очевидним, що сторону відповідача у суді ніхто не чекає та бачити не
планує. Це унеможливлює доступ до
правосуддя сторони відповідача, зважаючи на те, що мій клієнт по цій справі,
побоюючись за життя своє та рідних,
близьких, змушений переховуватись
за кордоном і позбавлений можливості
брати участь особисто в судових засіданнях.
Зазначені дії судді також суперечать
практиці ЄСПЛ, що є пріоритетом навіть
по відношенню до норм ГПКУ, передбачених ч. 2 ст. 3 та ч. 4 ст. 11. Так, 13.03.2018
ЄСПЛ виніс рішення «MirovniInstitut проти Словенії» де встановив, що судовий
розгляд повинен гарантувати право на
публічність слухань, усність та диспозитивність у розумінні пункту 1 статті
6 Конвенції тому що вказані принципи
захищають сторони від правосуддя без
громадського контролю та є одним із
способів затвердження довіри до судів.
Заяву про повторний відвід судді колегасуддя знову відхиляє. За цим розгортається низка пригод. Прибувши у судове засідання 22.05.2018 року на 16:00
годину до судді Загинайко Тетяни Володимирівни по справі № 904/477/18,
я натрапив на відсутність як судді, так

і секретаря, які у зазначений час для
проведення судового засідання не прибули. Помічниця судді не наважилася за
відсутності судді зробити мені відмітку
про моє перебування у суді у визначений час. Повертаюсь до Кривого Рогу
з Дніпра ні з чим, бо на пальцях буду
пояснювати причину відсутності у тих
судових процесах, які змушений був відкласти. Отже, очевидні упередженість та
причина для відводу вже з цих підстав.
Одначе судя Загинайко 30.05.2018 року
замість передачі на авторозподіл, залишила заяву без розгляду, зате прийняла
клопотання від прокурора, яка до суду
навіть не надала своїх повноважень на
участь у справі, винесла рішення про
застосування до мене стягнення за мою
поведінку під час розгляду заяви про
відвід, проігнорувавши мої протести з
цього приводу. Судя Загинайко за лічені хвилини накладає на мене грошове
стягнення у розмірі 8810 гривень, яке
у десятки разів перевищує мінімальну суму штрафу, передбачену кримінальним законодавством, позбавивши мене права на справедливий суд.
Накладений штраф оскаржую, але Дніпропетровський апеляційний господарський суд дивує не менше. 12.07.2018
року, під час судового засідання,
з’ясовуючи повноваження прокурора,
прошу надати на огляд довіреність прокурора, яку остання нарешті здогадалася принести до суду апеляційної інстанції. І головуюча судя Березкіна відмовляє. Клопотання повторюю, вже посилаючись на практику Європейського
суду з прав людини, цитуючи відповідні
рішення з цього приводу, але від судді
чую, що я надто наполегливий, тому маю

Ще один спосіб зберегти річку
від синьо-зеленої напасті дозволить зменшення використання
миючих засобів, які містять фосфати. «Маємо знижувати використання та викиди фосфатів у
водойми. Вже на ринку в Україні
є миючі засоби, які не містять
фосфати, але ж люди купують
те, що дешевше», – зазначила
Ганна Цвєткова.
У Держспоживслужбі м. Києва
вважають, що це загальнодержавна проблематика, яку необхідно вирішувати на національому рівні. Це перш за все очищення водосховищ від шкідників, а
також покращення водообміну
у водосховищах. «Щороку погіршуватиметься стан річки –
це природній фактор. А є штучний фактор – це підключення
до зливних каналізацій різних
суб’єктів господарювання, несанкціоноване підключення на
скид води. Потрібна боротьба з
цим явищем», – висловив свою
думку Олег Рубан.
Джерело: «Обозреватель»
Сайт «1News», .20 липня
2018 року

приїхати через тиждень. Суддя оголошує перерву і трійка суддів флегматично дефілює з залу. Та й справді, що там
тиждень, та й скільки там цієї відстані від Кривого Рогу до Дніпра?! Всього 150 кілометрів шляху та день життя.
Отже, погляньмо, на обставини подій
судового засідання 18.07.2018 року у
залі № 209 Дніпропетровського апеляційного господарського суду (м. Дніпро,
проспект Дмитра Яворницького, 65).
Вмотивоване клопотання з підтверджуючими документами на 8-ми сторінках
про допуск представників Комара та
Петуніна у відкрите судове засіданняя
надав через канцелярію суду заздалегідь.
03:30 – секретар оголошує, що до
зали запрошуються прокурор і я. Моїх
представників до зали судового засідання не допускають. Розуміючи, що
суд відбудеться без мене та моїх представників, сприяю у відкритті дверей до
зали судового засідання.
Вочевидь, за вказівкою головуючого
судді Березкіної до обох представників сторони– Комара та Петуніна в залі
судового засідання безпідставно застосовується сила. Відповідальність за
події у залі судового засідання повинен нести суд, керуючи подіями через
судового розпорядника, за відсутності
якого, функції судового розпорядника
виконує секретар. Сам факт перебування «бійців» нацгвардій під час судового розгляду для профілактичного залякування однієї зі сторін протиправний.
Коли вже судове засідання відкрито,
змушений заявити відвід судді Березкіній, бо протиправно бити представників
сторони, не допускати до зали судового
засідання. Запитаю читача: А існуюча
судова влада на прикладі даної справи
Вам подобається?
Дмитро ЧЕРНЕШ,
адвокат, м. Кривий Ріг
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ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ
представники Громадського формування з
охорони громадського порядку «Екологічний
патруль», ГО «Криворізьке міське правозахисне товариство» і заступник голови ГО
«Екологічна рада Криворіжжя», депутат Тернівської районної ради Е. Горьовий. Перші
два названі громадські об’єднання впродовж
20 робочих дів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про планову діяльність
надіслали до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної
державної адміністрації свої зауваження і
пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
Представниця Коаліції громадських організацій «Досить труїти Кривий Ріг» Анна
Амбросова у своєму виступі детально проаналізувала обґрунтування підходів суб’єкта
господарювання до оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.

Є
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враховувати кумулятивний ефект впливів з
іншими об’єктами, особливо, в умовах сусідства з діючими потужними гірничодобувними підприємствами. Абсолютно неприйнятною є оцінка впливу на біорізноманіття,
яка не враховує наявність об’єктів природнозаповідного фонду в районі планованої діяльності та фактори впливу на природний
територіальний комплекс. Об’єднання продемонструвало графічні матеріали, підготовлені його представниками (В. Налужний, О.
Чижиков), які свідчать про наміри відчуження
території заповідного степу для потреб розбудови кар’єру.
Формуванню протизаконних намірів
суб’єкта господарювання розпочати виробничу діяльність на території двох однойменних об’єктів ПЗФ «Ландшафтний заказник
Балка Північна Червона» сприяла позиція
департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної
адміністрації. Так, на звернення ТОВ «Крив-

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ У КРИВОМУ РОЗІ: НЕПРОФЕСІЙНІСТЬ
РОЗРОБНИКІВ, НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ СЛУЖБ

19 липня поточного року в мікрорайоні
Всебратське-2, що в Центрально-Міському
районі міста Кривого Рогу в приміщенні
готелю «Братислава» були проведені два
громадських слухання щодо звітів оцінки
впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності ТОВ «Схід руд трейд» в Інгулецькому
та Тернівському районах у місті з видобутку
залізистих кварцитів для отримання залізовмісної добавки до цементу. Організатором
проведення громадських слухань виступив
уповноважений територіальний орган – департамент екології та природних ресурсів
Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Cлухання відкрила головуюча
Попович Є. С. – начальник управління організаційної роботи, зв’язків з громадськістю
і земельних ресурсів департаменту екології
та природних ресурсів Дніпропетровської
обласної державної адміністрації.
На початку оголошеного слухання з ОВД
планованої діяльності на території родовища залізистих кварцитів Червона Балка
в межах ділянки № 3 (Тернівський район) з
процедурних питань зробив заяву голова
ГО «Криворізьке міське правозахисне товариство» Микола Коробко. Посилаючись на
пункти 8, 9 Постанови КМУ від 13 грудня 2017
р. про порядок проведення громадських
слухань у процесі впливу на довкілля і норму ст. 133 Конституції України про систему
адміністративно-територіального устрою
України, він заявив про неправомірність проведення проголошеного слухання у зв’язку з
вибором місця проведення слухань, яке не
відповідає закону, і позбавляє можливості забезпечення присутності потенційних
учасників з Тернівського району, який може

зазнати впливу планованої діяльності. Кожен
з учасників мав би на подорож витратити
6 годин часу і більше 20 гривень на оплату
проїзду. Організатор слухання, своєрідно
трактуючи норму закону, відкинув згадані
зауваження і продовжив слухання. В слуханнях у кількості менше 10 осіб взяли участь

Хлорна криза показала,
хто є хто, - заступник
голови Дніпропетровської
облради
Заступник голови Дніпропетровської обласної ради
Валерій Безус вважає, що зупинка ПАТ «ДніпроАзот», яка
призвела до хлорної кризи в
країни, проявила діяльність
усіх реальних та потенційних
суб’єктів впливу. Про це він
заявив на своїй сторінці у
Facebook, передає «Дніпроград.».
«Дєло сдєлано, - нєпрічастниє поощрєни, ісполнітелі
наказани... На великий жаль,
криза з хлором, як лакмусовий
папірець, проявила діяльність
(скоріше - бездіяльність) практично всіх реальних та потенційних суб’єктів впливу - Кабмін, Укрводоканалекологія,
органи місцевого самоврядування... Всі тупо проспали,
але «пронесло». Зараз, звісно,
обвішаються медальками та
потягнуть гроші... От хто насправді черговий раз проявив
свою міць - так це Українська
Диванна Армія Лайнометів.
Для тих це справжній розігрів
перед виборами», - написав
23 липня на своїй сторінці в
соціальній мережі заступник
голови облради.
Нагадаємо, єдиний виробник рідкого хлору в Україні
компанія «Дніпроазот» завляв
про зупинку роботи та шантажував Уряд вимкненням ряду
водоканалів по всій Україні.
Наразі Службою безпеки
України розпочато перевірку
дій посадових осіб ПАТ «ДніпроАЗОТ», які призвели до
створення дефіциту рідкого
хлору - основного реагенту
для безперебійного забезпечення населення питною водою.
Також АМКУ перевірить
«Дніпроазот» через зупинку
виробництва хлору.
Дарина ТВАРА,
сайт «Дніпроград», 24
липня 2018 року

У серпні на дніпрян чекає
спека і лісові пожежі, експертний прогноз

«Не проведено жодного дослідження екологічного характеру, жодного лабораторного
вимірювання, немає мови про системи поводження з кар’єрними водами, промисловими відходами, не встановлені розміри
санітарно-захисних зон, неправильно зазначені класи небезпеки деяких речовин,
жодного слова про пилопридушування та
озеленення прилеглої території. Навіть
про саму розробку
корисної копалини
написано досить непрозоро: чи то будуть
вибухи в тих кар’єрах,
чи то ні. А від цього
багато що залежить
з точки зору екології,
фізичного та хімічного впливу на довкілля
та людей».
Зауваження Громадського формування з охорони
громадського порядку «Екологічний
патруль» та ГО «Екологічна рада Криворіжжя» стосувалися недоліків оцінки впливу на
довкілля планованих технологічних процесів
та відсутності альтернативних варіантів пошуку джерел залізорудної сировини. ГО
«Криворізьке міське правозахисне товариство» поставило вимогу про те, що звіт має

басцементпром» від 26.03.2018 р. директор
згаданого департаменту Р. О. Стрілець поінформував запитувача, «що за опрацюванням
наданих картографічних матеріалів встановлено, що на ділянці Червона балка родовища відсутні створені (оголошені) об’єкти
природно-заповідного фонду, а також зазначена ділянка не входить до охоронних зон
територій та об’єктів природно заповідного
фонду» і далі: «інформація стосовно рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, рослин на ділянці Червона балка
родовища у департаменті відсутні». Факти
свідчать, що надана інформація, надана спеціальним органом, не відповідає дійсності і
свідчить про відсутність у нього відповідної
компетентності.
Громадськість, яка взяла участь у слуханнях, одностайно відхилила розглянуті оцінки
впливу на довкілля (ОВД) планованої діяльності ТОВ «Схід руд трейд».
Микола КОРОБКО,
м. Кривий Ріг
На світлинах: (на 1-й сторінці) – громадські слухання в готелі «Братіслава»; (на 3-й
сторінці) вгорі – представники громадськості
на слуханнях; в центрі виступає Олександр
ЧИЖЖИКОВ від ГО «КМПЗТ»; нижче – скриншот із групи «Досить труїти Кривий Ріг»; внизу – представники розробників.
Фото Сергія ЗІНЧЕНКА.

На сьогоднішній день у
Дніпрі та області зберігається найвищий клас пожежної
небезпеки - п’ятий. Про це
кореспонденту Дніпрограда розповів начальник Дніпропетровського лісового та
мисливського господарства
Валерій Величко. «Що стосується чергування, то його ніхто не відміняв. Чергують в нас
в такому ж бойовому режимі,
як і раніше, - зауважив він, - І
крім того, погода наразі дуже
непередбачувана». За прогнозами метеорологів серпень
буде дуже спекотним.
Валерій Величко зазначив,
що після таких дощів, трава
різко пішла у ріст, тож їжі для
вогню буде забагато. Виходячи з цього можна сказати,
що рівень пожежної небезпеки в декілька разів зросте.
“Зараз повітря дуже швидко
прогрівається. Якщо ще взяти
той факт, що сосна випаровує ефірні масла, то сплахнути
можуть навіть мокрі підстилки”, - додав Величко.
Раніше повідомлялося, що
у області виникло 164 пожежі,
внаслідок якої загинули три
особи і постраждала одна людина. Також нагадаємо, що
лікарі розповіли дніпрянам,
як можна себе вберегти від
літньої спеки.
Валерія ІЛІЄВА,
сайт «Дніпроград», 24
липня 2018 року
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«За майстерне втілення шевченківського
духу у власній творчості і пропагування
ідей Великого Кобзаря»
лодимир Якович, цього року
творчість Олександри БУРБЕЛО надихнула Міжнародну
лігу «Матері і сестри – молоді
України» за сприяння Київського університету імені Тараса ШЕВЧЕНКА, Національного музею Тараса ШЕВЧЕНКА, Національної Ради жінок
України, товариства «Знання» України посмертно нагородити юну поетесу Гранпрі «Пам’ять». Відповідно до
написаного в тексті грамоти
Гран-прі, Олександра БУРБЕЛО нагороджується «За
майстерне втілення шевченківського духу у власній творчості і пропагування ідей Великого Кобзаря».

В числі 12-му нашої газети
літературну сторінку «Світла
криниця» ми повністю присвятили творчості української юної поетеси Олександри БУРБЕЛО, яка дуже рано
пішла з життя. Матеріал під

заголовком «Вона дуже рано
відкрила для себе таємницю
слова» було організовано на
базі інформації, надісланої в
редакцію газети її дідусем,
Володимиром БЕВЗОМ.
Як поінформував нас Во-

На світлинах: грамота
Гран-прі і медаль.

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ КНЯГИНІ ОЛЬГИ:
ЯК ПРАВИТЕЛЬКА ПРИЙНЯЛА
ХРИСТИЯНСТВО
24 липня відзначають день пам’яті Святої Рівноапостольної княгині
Ольги. Після смерті чоловіка, князя Ігоря вона правила Руською державою від імені свого малолітнього сина Святослава. Княгиня Ольга
прийняла християнство, повідомляє РІСУ.
За літописами, княгиня Ольга прийняла християнство в Царгороді, сучасний Стамбул, 955 року. Грецькі джерела широко описують її
перебування у Царгороді в 955-957 роках, але нічого не згадують про
її хрещення. Більшість істориків вважають, що Ольга охрестилася в
Києві в 954-955 роках і вже як християнка була потім з великими почестями прийнята у Царгороді.
“Немає сумніву, що її вроджена інтелігенція обсервувати світ, окружаючий Русь, та її зносини з християнами, яких у Києві було багато,
особливо варяг, довели її поволі на шлях до християнства», - вважає
історик Микола Чубатий.
Ольга намагалася навернути в християнство свого сина Святослава,
але їй це не вдалося. «Ольга, живучи зі своїм Святославом, навчала
його потреби охреститись, і він того не притримувався, ані не приймав
до своїх вух. Ольга часто говорила: «Я, мій сину, Бога пізнала і радуюся, коли ж і ти пізнаєш, то почнеш радіти». Він же не звертав уваги
на те, кажучи: «Як я можу новий закон прийняти один? А дружина моя
почне з цього сміятися», - написано у «Повісті минулих літ».
Ольга просила, щоб її поховали за християнським звичаєм і на гробі
не справляли язичницької тризни. Померла вона 969-го у віці 75 років.
Після її смерті на Русі розпочався культ княгині Ольги. Її оголосили
святою. Люди почали відзначати день смерті Ольги.
Gazeta.ua, 24 липня 2018 року

Жив з переконанням «Не дам загинуть Україні!»
(Закінчення. Початок на 1 стор.)
Це було мудре рішення тодішнього міністра освіти В. Кременя
долучити викладацький склад середньої ланки освіти Східної України до
демократичних процесів, які стрімко
розгорталися в Західній Україні, розворушити інертну вчительську масу,
врятувати Україну від національної
катастрофи. Адже в Східній Україні
панувала політика застою, тяжіли намагання зірвати прогресивні зміни в
країні. Практично всі технікуми та училища здійснювали навчання російською мовою. Вищі навчальні заклади
були повністю зрусифіковані, не було
підручників та посібників українською
мовою. За чотири роки перебудови не
вироблено план переведення середніх
та вищих закладів освіти на українську
мову.
Саме двомісячне перебування в
Чернівцях, слухання лекцій демократично налаштованих педагогів, зустрічі зі справжніми патріотами України,
які вперше відкрито заговорили перед
людьми про самостійність України,
не могли не вивести із інертного стану будь-кого. Пам’ятаю, як шукали
ми, вчителі, по чернівецьких книгарнях томики віршів І. Драча, М. Вінграновського, Л. Костенко, бо хотіли
придбати їхні автографи: очікувався
їхній приїзд до Чернівців. Але він так і

не відбувся, бо їх не пустили в місто,
заборонивши зустріч з читачами. До
речі, Чернівецький обком компартії
тоді очолював горезвісний Нівалов,
який був переведений туди з нашого
міста теж із партійної посади. А ось зустріч із Левком Лук’яненком відбулася
всупереч всім погрозам і заборонам.
На початку 1989 р. Лук’яненко повернувся із заслання в Україну, а у березні 1990 р. став депутатом Верховної
Ради УРСР від Залізничного округу м.
Івано-Франківська.
Для цієї напівлегальної зустрічі з
ним виборцям треба було з великими
труднощами діставатися через річку
Прут з напівзруйнованим містком до
закинутого стадіону на околиці міста. Саме там, на вщерть заповненому стадіоні, я вперше почула такі незвичні для Східної України привітання «Слава Україні!» і «Героям слава!».
Саме там побачила портрети діячів
визвольних змагань в Україні Бандери і Коновальця, які відкрито розповсюджувалися серед людей. Звучать
українські пісні, зокрема «А ми тую
червону калину підіймемо, а ми нашу
славну Україну, гей, розвеселимо!».
Майорять жовто-блакитні барви… Та
раптом урочисто-радісну атмосферу
стадіону перекреслюють зовсім інші
пісні і танцювальні мелодії. Це якісь
«невідомі» (ЦК КПУ з Києва та ІваноФранківський обком компартії на всі
зустрічі посилали своїх агентів для
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«розгрому» українського націоналіста Лук’яненка) навмисне увімкнули за
лаштунками стадіону гучномовці, щоб
зірвати зустріч депутата з виборцями.
Звичайно ж, ця перепона була швидко
подолана вкрай обуреними людьми:
кілька молодих людей кинулися в бік
гучномовців, які відразу ж замовкли.
Дуже блідий і худий після в’язниць
Лук’яненко у своїй промові закликав
забрати владу у комуністів, бо саме
вони довели Україну до економічної
кризи, крайнього зубожіння. «Треба
передати цю владу новим людям – патріотам і демократам!» - сказав він. Він
розповів про те, що 16 липня 1990 р.
проголошено Декларацію про державний суверенітет України. Вперше за 70
років ця декларація зробила самостійницьку ідею дозволеною нагальною
потребою. Вона проголошує основні
напрямки перетворень, що мають вивести Україну з кризи, причиною якої
була її залежність від імперського центру. Потрібне роздержавлення економіки, свобода економічної діяльності і
повернення трудівникам права власності на результати їхньої праці.
Він підкреслив, що заміна реакційної
Верховної Ради на справді народну
відновить довіру у людей до влади.
Також необхідно прийняти нову конституцію, яка відповідала б статусу
незалежності Української держави.
Після виступу Лук’яненка на стадіон
стали виходити колишні партфункці-
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онери (деякі навіть ставали на коліна
і каялися в гріхах, оправдуючись, що
в тому винна система, а не вони). По
завершенню мітингу чернівчани пішли
проводжати депутата через усе місто,
біля адміністративних установ і храмів
проголошуючи лозунги: «Лакузи Москви, геть з України!», «Україна понад
усе!», «Геть запроданців Москви!». У
1994 році у Києві вийшла друком книга
Л. Лук’яненка «Не дам загинуть Україні!», яка стала його політичним маніфестом і не може залишити байдужими усіх, хто її прочитає, хто любить
Україну. Перебуваючи в Кучинській
в’язниці у 1986 р., Левко Лук’яненко
написав: «Боже, молю одного: Дай
волю моїй Україні! Й ніколи не вчуєш
мого жалю за смерть на чужині». Доля
була милостивою до нього. Відомий
у світі український державний і політичний діяч пішов із життя на рідній землі. Маю певність що його ім’я
буде навічно занесене до Українського
Пантеону слави. Час – строгий суддя,
рано чи пізно він все поставить на своє
місце.
А. РОМАНЕНКО,
м. Кривий Ріг
На світлині: так українці зустрічали Левка ЛУК’ЯНЕНКА після проголошення незалежності України.
Світлина розміщена за посиланням:
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