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Т

ринадцять років тому, 3-го липня 2006-го року, у
Дніпропетровську було зареєстровано нашу газету: «Промінь Просвіти». Ми, активісти Криворізького
міського об’єднання ВУТ «Просвіта» імені Тараса ШЕВЧЕНКА, випустили в світ перше її число 18 серпня 2006го. З того часу й почалася наша історія, причетних до її
видання. Оскільки криворізькі просвітяни не визнали
позастатутне нав’язування головою Всеукраїнського товариства «Просвіта» Павлом МОВЧАНОМ претендентів
на керівництво місцевим об’єднанням і вимушені були
припинити своє членство, у листопаді 2010-го року в
Кривому Розі ними була створена незалежна громадська організація «Криворізьке міське правозахисне
товариство» У зв’язку з тим, що для внесення в каталог
видань поштове відомство вимагає надання документів щодо легітимності видавця, видання довелося в
2017 році перереєструвати – і в березні у світ вийшла
газета «Промінь Просвіти Є», єдина на весь Кривий Ріг
незалежна україномовна газета. Її числа виставлені в
інтернет-просторі на сайті ГО «КМПЗТ», а у Фейсбуці – в
групі «ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ ЄДНАННЯ».

країнської організації, автор проекту екомузею «Оберіг»
українсько-польського Партнерства «ВідріС» у Кривому
Розі, саме він на початку 2009-го року організував сайти
наших організацій і газети в інтернет-просторі (в тому
числі – у Фейсбуці), роботу з обслуговування яких нині
продовжує Сергій ДАШКОВСЬКИЙ. Олена МАКОВІЙ –
літераторка і журналістка зі стажем роботи в чверть
століття, лауреатка всеукраїнського літературного конкурсу СХПУ 2018-го року, а також переможниця конкурсу казок для дітей у журналі «Крилаті», одна із перших
8-ми авторів знаменитої збірки оповідань для дітей про
воїнів АТО під назвою «Героям слава!». Володимир НАЛУЖНИЙ – заступник голови ГО «КМПЗТ», автор одного
з проектів українсько-польського Партнерства «ВідріС»
у Кривому Розі. Олександр ЧИЖИКОВ – підприємець і
інженер-винахідник, який у минулому разом з Вадимом
БОРИСЕНКОМ створили установку з накопичення сонячної енергії, багаторічний координатор від ГО «КМПЗТ»
показу кращих фільмів на Криворіжжі Міжнародного
кінофестивалю Дні документального кіно в Україні –
Docudays UA І, нарешті, автор цих рядків, літератор і

«То чи не варто посеред всього цього відчути себе українцем, громадянином врешті незалежної держави? Чи не
варто тоді витерти сльози з обличчя від споглядання шабашу
невігласів на рідній серцю землі і, проковтнувши образу, подумати над тим, як внести світло знань у цю темряву, як допомогти рабам підвестися з колін і розбудити в їхніх серцях
творчу думку? Адже цього не можна зробити плачучи. А тому,
змахнувши сльози рукавом, з вірою в серці тихо (не перед
відеокамерами, як це іноді робить так звана «еліта нації») помоліться за щасливе майбутнє України. І – в дорогу…».
«ЮНИЙ ПИСЬМЕННИК З КОСМІЧНИМИ НАМІРАМИ»
В цьому ж числі першому нашої газети вийшла наша
перша літературна сторінка «Світла криниця». В дописі
під зазначеним заголовком йшла мова про наступне:
«У вісімнадцять років виграти всеукраїнський конкурс з написання прозових художніх творів – таке мало кому вдається.
А от Сергій ЮСИПЮК, вихованець літературно-творчої студії
«Імідж» (керівник – наша просвітянка Олена МАКОВІЙ) з центру дитячо-юнацької творчості Центрально-Міського району
домігся такої перемоги. А змагалися юні письменники з написання творів у рамках конкурсу «З ШЕВЧЕНКОМ у моєму

НАМ ВЖЕ ТРИНАДЦЯТИЙ МИНАЄ…
У цьому вступному слові та в коментарях до уривків із вибраних матеріалів
можна було багато-багато всього (бо є!)
написати про різні події, публікації і про
кожного з нас. Однак площа – мізерна:
менше двох повних газетних сторінок.
На правах редактора обмежусь повідомленнями про, на мій погляд, найважливіші події з метою показати, хто нам
допомагав і хто перешкоджав. До того
ж, зверну увагу наших шановних читачів більше на публікації та події, що їх
викликали, протягом першої половини
нашого шляху, до початку російськоукраїнської війни.
Вадим БОРИСЕНКО – це системний
менеджер і підприємець, а стосовно газети він – автор логотипу разом із Олександром ЧИЖИКОВИМ. Сергій ДАШКОВСЬКИЙ – багаторічний діяч профспілкового руху на Криворіжжі, в недалекому
минулому – керівник однієї з організацій
НПГУ ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат», а ще раніше – депутат Тернівської районної ради. Саме він 31 січня 2009-го був головуючим на звітновиборних зборах криворізьких просвітян
у той час, коли активісти кількох міських осередків всеукраїнських партійних
організацій намагалися рейдерським
шляхом захопити керівництво в місцевій «Просвіті», наслідком чого було б
і захоплення нами створеної газети. І
не в останню чергу завдяки його чітким
діям їм тоді цього зробити не вдалося.
Микола КОРОБКО – народний депутат
України першого скликання, який став
таким після перемоги у першому турі
виборів над тодішнім головою міської
ради і членом Президії Верховної Ради
УРСР Григорієм ГУТОВСЬКИМ, один із
засновників всеукраїнської ГО «Спілка
офіцерів України» (СОУ), в минулому
– голова Української екологічної асоціації «Зелений світ», з 2000-го – голова
Криворізького міського об’єднання ВУТ
«Просвіта» імені Тараса ШЕВЧЕНКА, а з
2010-го – один із засновників і голова
ГО «КМПЗТ», автор назви газети «Промінь Просвіти». Валентина КРИВДА –
активна багаторічна правозахисниця,
в минулому – голова міської організації
всеукраїнської партії «Конгрес українських націоналістів» (КУН), в 2004-му
– фіналістка виборів до Верховної Ради
України, яка останніми роками займається виключно
правозахисною роботою, відійшовши від справ газети, і дуже значну частину свого часу проводить у судах.
Петро ЛИСЕНКО – полковник, безпосередній учасник
бойових дій на фронті російсько-української війни, де
воював на посаді заступника командира мотопіхотного батальйону, нині працює в штабі ЗСУ в Києві, голова
міської організації СОУ і член політвиконкому цієї всеу-

журналіст, який цього року відзначатиме сорокаріччя
початку своєї журналістської діяльності і сорок п’ять
років – публікації свого першого допису в пресі.
«НАШЕ СВЯТО – ЗІ СЛІЗЬМИ НА ОЧАХ»
ПЕРЕДОВИЦЕЮ під таким заголовком у першому числі газети у серпні 2006-го ми розпочали свою діяльність.
Завершувалась вона такими ось словами (вони, до речі.
можуть сприйматись актуальними й сьогодні):

серці», одним із засновників якого виступило Всеукраїнське товариство «Просвіта». Диплом переможця йому вручили в Києво-Могилянській академії. Як дізнались кілька днів тому, Сергій ЮСИПЮК
після того, як закінчив навчання в ліцеї, поступив на
перший курс Київського політехнічного інституту.
Причому – не куди-небудь, а на факультет «Авіація і космічні системи» за спеціальністю «Системи
управління літаючими апаратами».
«ДЕНЬ ПРИЇЗДУ ЯНГОЛЯТ»
Перший випуск сторінки сатири й гумору
нашої газети з’явився в числі третьому, і його
автором знову став вихованець літературнотворчої студії «Імідж», цього разу – Антон
МОСТОВИЙ. Він розпочинався так:
«На подвір’ї нашої сусідки бабусі Галі вийшли
бурхлива молода енергія, сміх, галас. Вереск, вигуки здивування, радості – то приїхали бабусині
янголята-онуки, від трьох до дев’яти років. У цьому
сплеску емоцій штормове попередження першим
відчув самозакоханий та пихатий кіт Пулька. Він
нишком, тихесенько, не привертаючи уваги, видерся на горище – подалі від янголят…».
«СУД ЗАХИСТИВ ЧЕСТЬ УКРАЇНИ»
У числі п’ятому матеріалом під таким заголовком стартувала тематична просвітянська
сторінка «За рідне українське слово», де йшлося, зокрема, про таке:
«ВИЗНАТИ ПРОТИПРАВНИМ ТА СКАСУВАТИ рішення Криворізької міськради «Про заходи щодо
забезпечення положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин стосовно російської мови на території міста». Суд, як зазначено,
спирався, зокрема, на рішення Конституційного
Суду України від 14 грудня 1989 року, в якому наголошувалось, що «використання російської та
інших мов національних меншин визначається
законами України». Відповідно до законів «Про
мови в Українській РСР», «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин»
та положень Конституції України в загальному підсумку виходить, що є гарантія вільного ««використання поряд з українською мовою і мов меншин, які
мешкають на території України, але визнання тієї
чи іншої мови регіональною належить виключно
державі…».
«ПРО НАС ПРОЧИТАЛИ В АМЕРИЦІ»
(Цей цитований матеріал і наступний –
пов’язані. І – не тільки тим, що відкрили число
восьме газети першого року свого існування,
розпочавши першу зиму в історії газети. Але
й – поширенням інформації про неї)
«Як це не дивно, але більше українців дізналося
про вихід перших шести чисел газети «Промінь
Просвіти» не в Кривому Розі чи в області, а за
кордоном України, передусім – у Сполучених Штатах Америки. Це тому, що редактор газети української діаспори
«Свобода» Ірина ЯРОСЕВИЧ відгукнулась на запит від нашої редколегії і надрукувала коротку інформацію про нас
та наше прагнення знати, як живеться українцям у США.

(Закінчення на 4-й стор.)
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ЗA повідомленням «Рудани», на сесії міськради від 31-го липня
поточного року депутати підтримали рішення про визначення меж
ландшафтного заказника «Балка Північна Червона», що розташований у Тернівському районі. Якщо так, то, з гіркотою жартома
кажучи, минуло лише тридцять років, як міська влада Кривого
Рогу спромоглася розглянути питання визначення його меж. І в
цьому в. о. директора міського департаменту регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин Олександр Бризецький
бачить значне досягнення криворізької влади, депутатів обласної
та міської рад. Але це далеко не так. До того ж, в офіційній інформації про XLIX сесію міської ради VIІ скликання про таке рішення
нічого не сказано.

Т

ак ось
ак,
ось, доля заснованого в
червні 1988 року за пропозиціями громадськості і науковців заповідного об’єкта складна і трагічна.
Слід відзначити, що на території,
де постало місто Кривий Ріг, серед
безлічі степових балок на початок
колонізації дві з них одержали однакову назву – Червона. Та з них,
що опинилася на південь від центру
заснованого міста, припинила своє
існування на початку епохи індустріалізації в СРСР через будівництво
гіганта металургії - комбінату «Криворіжсталь». Іншій, розташованій на
північній околиці міста і названій згодом Північною Червоною, повезло
більше. Побудований через балку в
останні роки вісімнадцятого століття
залізничний міст та підступи до нього перебували під суворою воєнізованою охороною до кінця 50-х років
19-го століття, що сприяло збереженню автентичного характеру природного стану довкілля.

району, тут
естетичну цінність цього району
необхідно створити ландшафтний
заказник республіканського значення». Згідно інформації, вміщеній в
довіднику, площа земельного відводу, призначеного для пам’ятки,
складає 28 га.
На час зняття охоронного режиму мосту площа цілинної степової
ділянки в межах балки значно перевищувала ста гектарів, і в разі її
заповідання мав би місце значний
позитивний природоохоронний
ефект, оскільки від розміру заповідного об’єкта залежить міра стійкості
його біорізноманіття проти шкідливих впливів і деградації. Крім того,
зі зростанням розміру площі зростають естетичні цінності ландшафтних
об’єктів.Затвердження Постановою
РМ УРСР від 12.12.1983 року статусу
Ландшафтного заказника загальнодержавного (республіканського) значення «Балка Північна Червона» площею 28 га і затвердження рішенням

Є

тивованої, земельну ділянку цілинного степу, в результаті чого геологічна пам’ятка «Відслонення порід
криворізької серії в балці Північній
Червоній» втратила половину своїх
відслонень.
У газеті «Червоний гірник» свої застереження з цього приводу у свій
час опублікували криворізький письменник В. Яцик, а також і автор цього допису, але чорну справу було
зроблено.Ця наукова втрата жодним чином офіційно не зафіксована, і знищений геологічний об’єкт
відповідними службами по цей час
зображується як існуючий.
Статтею 60 Закону України «Про
природно-заповідний фонд України»
передбачено, що органи місцевого
самоврядування, місцеві державні
адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування сприяють
охороні й збереженню територій та
об’єктів природно-заповідного фонду, виконанню покладених на них завдань. Практика поводження криворізької влади з одним із найцінніших
місцевих природоохоронних об’єктів
свідчить про ставлення влади до них
лише як до можливого джерела прибутку. Прикладом такого підходу є
ставлення міської влади до планованої діяльності ТОВ «Кривбасцементпром» з організації видобутку
окислених залізистих кварцитів для
отримання добавки до цементу на ділянці Червона Балка. За весь період
підготовки проекту до громадського слухання щодо оцінки впливу на

Балка Північна Червона
як еталон ілюзорного заповідання
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За час ООС українські рятувальники
відремонтували понад 400 будинків
місцевих мешканців
ДСНС продовжує ремонтно-відновлювальні роботи в Донецькій і Луганській
областях. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій з початку
операції Об’єднаних сил відремонтували
понад 400 будинків мирних мешканців у
Донецькій і Луганській областях, повідомляє прес-центр штабу ООС.
Протягом минулого тижня особовий
склад ДСНС залучався до ремонтновідновлювальних робіт у Мар’їнці, Красногорівці, Гранітному і Чермалику і відновив дев’ять будинків. Усього з початку
ООС українськими рятувальниками було
відновлено 418 житлових будинків, що
постраждали в ході бойових дій. Рятувальники також беруть участь у роботі
пунктів надання допомоги цивільному
населенню в контрольних пунктах в’їздувиїзду. Медичну та психологічну допомога на КПВВ було надано 1346 цивільним
особам.
Техногенна та протипожежна обстановка в зоні ООС залишається контрольованою, запевнили в штабі. Житлові
квартали населених пунктів у зоні ООС
регулярно піддаються обстрілу з боку
бойовиків російсько-окупаційних формувань, мирні жителі гинуть і отримують
поранення. Зокрема, 31 травня окупанти вдарили із протитанкового ракетного
комплексу по селу Водяне на Донеччині.
Ракета розірвалася на подвір’ї місцевого жителя, зруйнувавши гараж. Чоловік
отримав поранення.
Також повідомлялося, що протягом січня-квітня бойовики російськоокупаційних формувань як мінімум 12 разів обстріляли школи в Донецькій і Луганській областях, що в чотири рази більше,
ніж за аналогічний період 2018 року.
Сайт газети «Дзеркало тижня»,
4 серпня 2019 року

У Нікопольському районі пройшов
патріотичний фестиваль
«Дні слави Івана Сірка»

У 1960-ті роки за поданнями обласних організацій охорони природи
за участі спеціалістів геологорозвідувальних і науково-дослідних установ,
переважно системи Мінгео УРСР,
були виявлені і затверджені більшість
геологічних пам’яток, які перебували
на території України. Тоді ж у статусі
пам’ятки природи республіканського значення були затверджені і відслонення порід криворізької серії в
балці Північній Червоній, виходи яких
розповсюджені по схилах балки. Уже
в 1984 році була опублікована Карта
геологічних пам’яток України, на якій
згадана пам’ятка позначена числом
60.У виданому у 1987 році довідникупутівнику «Геологические памятники
Украины» в описі цієї пам’ятки зазначено: «Відслонення балки Північної
Червоної мають велике наукове значення. Унікальні виходи порід криворізької серії докембрійського віку
дають можливість ознайомитися з
геологією Криворізького басейну.В
районі балки зустрічаються цінні
рослини, серед яких є декоративні,
лікарські, медоносні види, а також
кормові, фітомеліоративні, барвникові та інш. Рослинність типова для
злаково-лугового степу. Реліктові,
рідкісні і зникаючі види рослин також потребують охорони. Враховуючи виключну наукову і культурно-

облвиконкому від 09.06.1988 року
статусу Ландшафтного заказника
місцевого значення «Балка Північна
Червона» площею 26 га залишилися
номінальними. За відсутності землеупорядчої документації по сьогоднішній день не встановлені межі
згаданих трьох заповідних об’єктів і
невідомо, яким чином вони співвідносяться.
За таких умов, збереження їхньої
цілісності залежало і залежить від
керівництва місцевих органів влади, на чолі яких в різні часи стояли
Гутовський Г. І., Любоненко Ю. В. і
нині – Вілкул Ю. Г. Всі названі особи
не мали жодного інтересу до забезпечення природоохоронного статусу
зазначених територій як справи неприбуткової і клопітної. У кращому
разі згадані керівники міста під час
своєї діяльності роками не звертали
уваги на відсутність землевідведення для об’єктів заповідного фонду,
на цілковиту незахищеність їх від
варварських палів і браконьєрства,
у гіршому – незаконно надавали дозволи на землекористування за рахунок земель таких об’єктів. Так, на
початку 80-их років минулого століття голова міської ради Гутовський Г.
І.розпорядився віддати в розпорядження новоствореного садового
кооперативу, під виглядом рекуль-

довкілля і на час проведення самого слухання жодної інформації про
ставлення до цієї загрози існуванню
самого об’єкту ПЗФ ні постійної комісії міської ради з питань природокористування, екології, охорони
здоров’я та соціального захисту населення, ні управління екології виконкому Криворізької міської ради у
публічному просторі не з’являлося.
Більше того, на пленарному засіданні 40-ї сесії міської ради, що мало
місце у жовтні 2018 року, навіть не
було включене до черги денної. запропоноване депутаткою Людмилою
Бурман питання організації охорони
території ландшафтного заказника
«Балка Північна Червона».
Підсумовуючи сказане, маємо констатувати, що виживання двох однойменних заказників «Балка Північна Червона», як і інших подібних
об’єктів на Криворіжжі, залишається справою активної громадськості,
якій постійно доводиться виборювати це право у далекої від екологічної
проблематики влади.
Микола КОРОБКО,
м. Кривий Ріг
На світлині: у Балці Північна Червона.
Фото Сергія ДАШКОВСЬКОГО

3 серпня поблизу села Капулівка пройшов традиційний фестиваль, присвячений вшануванню пам’яті кошового отамана Чортомлицької Запорозької Січі Івана Сірка. Цей козак один із найвідоміших
постатей в українській історії. Людина,
яка все життя захищала українські землі.
Не дивно, що саме його місце поховання
стало своєрідним символом відродження
українського козацтва в далекому 1990
році, коли з усіх куточків колишнього Радянську Союзу з’їхалося понад 30 тисяч патріотів України, щоб відсвяткувати
500-річчя козацтва.
Вже в наші дні тут відбуваються заходи,
куди приїжджають козацькі організації з
усієї України, учасники АТО, волонтери та
люди, які цікавляться власною історією
та традиціями.
Офіційні заходи проходили на кургані,
де розташоване поховання Івана Сірка.
На полі перед ним проходила історична
реконструкція бою. Був відтворений один
з епізодів московського походу козаків на
чолі з гетьманом Петром Сагайдачним.
На Співочому полі був організований кемп, куди всі бажаючі почали
з’їжджатися ще посеред минулого тижня.
Цьогорічна програма складалася з показових боїв, виступів народних колективів
та українських рок-гуртів.
Загалом маємо класний фестиваль з
цікавим форматом та дуже мальовничим
місцем проведення, який має всі шанси
на зростання. Фестивальна культура в
Україні зростає з кожним роком. В літню пору все більше людей хочуть мати
можливість цікаво провести час не виїжджаючи за кордон. Можливо додати
більшу сцену, запросити письменників,
істориків, майстрів. Маємо можливість
зробити крутий патріотичний фест, на
який будуть їздити з усієї України і який
зможе скласти конкуренцію вже існуючим фестивалям.
Громадська організація «Прихист»
поширює посилання.
Більше подробиць – тут https://
www.youtube.com/watch?v=2citpP06gw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR
3xY5duzOA8Y2QlpS23j4468Gai0yFhXd6O
W6y_YLhk7tN5LJEQV8KsPF8
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Декілька років тому, побувавши
на запрошення Олександра й Олени Донських (батьків-вихователів,
які разом з шістьма прийомними дітьми мешкають у с. Велика
Олександрівка Бориспільського
району) у їхньому закладі, звернув увагу на будинок, в якому вони
проживають. Оскільки ця прийомна родина зареєстрована в Києві,
то на природне запитання, невже
столична влада спорудила для
дітей-сиріт такий прекрасний палац, почув: «Будинок придбано за
кошти британського благодійного фонду «Нью Бегіннінс» («Нові
починання»). Тоді ж дізнався про
керівника фонду, великого друга
українських дітей, благодійницю
від Бога Патрицію Гаррісон, або
просто Пат.

ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ
у спеціальних притулках. Крім того, Патрисію неприємно здивувала тодішня
занедбаність української столиці: купи
сміття на вулицях, розбиті дороги, навіть відсутність гарячої води в готелі.
Повернувшись на батьківщину, Пат
не обмежилася розповідями про побачене в Україні, а почала активно діяти:
разом з групою однодумців створила
благодійний фонд і заходилася збирати кошти для потреб обділених долею
українських дітей. Як і де вони це роблять? На Заході існують давні традиції
доброчинства. Для допомоги всім нужденним та особам, неспроможним дати
собі раду, люди старшого віку збирають
кошти переважно у церквах, молодь - у
школах і клубах. Жертводавці – ніякі не
багатії, а переважно особи середнього
достатку. Тому й дарують вони небагато,
по фунту-два, рідко хто -- більше. Але
роблять це регулярно. Крім того, з метою пошуків спонсорів влаштовуються

Є

батькам-вихователям-- платню за непросту працю. Проте через фінансову
скруту не надає для цього ні помешкань,
ні будівель. Тому з ініціативи Патрисії за
гроші фонду купили на Бориспільщині
недобудований будинок, придбали всі
будматеріали. А найняті фахівці швидко
і якісно завершили його спорудження
й гарно оздобили. Залишилося знайти
дітей-вихованців. Звернулися до місцевої райдержадміністрації.
Тодішній голова РДА, знаючи, що в
селах району є діти-- сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (вони
проживали у родичів або в інтернатах),
спочатку дуже зрадів,почувши пропозицію відкрити на території району такий
заклад. До того ж з’явилася рідкісна
можливість зробити це, не вкладаючи
у спорудження будівлі жодної гривні
бюджетних коштів. Адже до такої діяльності чиновників змушувала держава.
Тому за появу в районі (не лише тери-
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яких входить гарантувати безпеку такого
рангу осіб під час їхніх поїздок територією нашої держави. Недолугий очільник
району, очевидно, хотів і собі «засвітитися» серед поважних гостей. Адже на
урочистий захід були запрошені також
представники київської міської влади,
міністерства з питань молоді й журналісти з кількох каналів телебачення.
Звісно, чиновнику коректно і ввічливо
пояснили, що через дрімуче невігластво
він назавжди втратив свій шанс, отож не
має до цієї події жодного стосунку. Тому
нехай пожинає те, що посіяв. Невідомо, чи зробив він правильні висновки
з помилкової поведінки, спричиненої
неуцтвом. Але знаю: за час функціонування ДБСТ у В. Олександрівці, у ньому
здобули правильне виховання декілька
десятків дітей. Їхня доля склалася добре. Всі знайшли своє місце в житті. Ніхто не мав проблем із законом. Декотрі
вже мають власні родини.

Патриція, або Доброчинність як вона є
Ч

ерез деякий час, коли працював
заступником голови райдержадміністрації, мені пощастило познайомитися з пані Пат і її колегами. Сталося це так. Під час чергового приїзду
британських благодійників до України
в дитячому відділенні Бориспільської
центральної районної лікарні перебував
один із маленьких вихованців Донських.
Провідавши його в лікарні, Олександр,
Олена та їхні гості зайшли до мене в
РДА.
Після знайомства британці коротко
розповіли про себе. Виявляється, всі
вони—представники середнього класу, живуть скромно й ощадливо. Але
гідно. Все життя сумлінно працюють.
Дотримуються консервативних поглядів. Добре знають історію своєї країни. Небезпідставно пишаються її колосальними всебічними досягненнями і
великим внеском у розвиток світової
цивілізації. Ведуть активний спосіб життя, займаються спортом, багато подорожують. Україна їм сподобалася розкішною природою, а також добротою,
відкритістю і щирістю простих людей. А
Київ-історичними пам’ятками і гарними
краєвидами.
Відразу звернув увагу на пані Патрисію, яка вирізнялася невичерпною енергією, оптимізмом і цілеспрямованістю.
У ній чітко проявлялися якості ідеолога,
лідера, організатора і стратега. Вона
швидко, на льоту, схоплювала слова
співрозмовника, миттєво їх аналізувала
і відразу давала аргументовані відповіді
і розумні пропозиції. Слушні поради завжди спонукали до активних дій.
З’ясувалося, що вперше Пат побувала
в Україні ще далекого 1995 року. Прибула як президент міжнародної жіночої
організації, діяльність якої спрямована
проти поширення куріння, алкоголізму
й наркоманії серед школярів. Адже ці
шкідливі й небезпечні звички руйнують
здоров’я, гальмують розумовий і психічний розвиток, призводять до ранньої
смерті багатьох молодих людей. Під час
тодішнього приїзду до Києва Патрисія
також ознайомилася з умовами перебування дітей-сиріт у дитячих будинках
і в інтернатах, а неповнолітніх злочинців-у місцях позбавлення волі. Побачене в
Україні вразило добру жінку до глибини
душі, бо не йшло ні в які порівняння з
тим жахіттям, яке, можливо, зрідка трапляється в найбідніших кварталах провінційних містечок Великобританії, де
мешкають вихідці з бідних африканських
та азійських країн.
Адже у державах Західної Європи
(вони реально, а не на словах, є демократичними, правовими і соціальними)
не видно на вулицях ні безпритульних,
ні дітей-жебраків, давно вже немає дитячих будинків та інтернатів. Усі дітисироти, навіть інваліди, виховуються у
прийомних родинах. Після досягнення
повноліття таким особам надається соціальне житло, вони отримують можливість здобути професійну освіту, щоб
повноцінно реалізувати свої знання і
здібності. Бездомні або незаможні літні
люди там не порпаються в контейнерах для сміття, не просять милостині,
а доживають віку в комфортних умовах

доброчинні акції, зустрічі з бізнесменами й політиками, артистами, митцями і відомими спортсменами. Ось так
нагромаджуються гроші для допомоги
українським дітям.
«Що стало спонукальним мотивом
благодійницької діяльності ПатрисіїГаррісон в Україні?»-- не раз запитував себе. Адже неможливо уявити, щоб
звичайна українка, вийшовши на пенсію, відмовилася від усталеного способу життя, який усім нам відомий: догляд за онуками, праця на городі чи на
грядці, консервування ягід та овочів,
перегляд примітивних телесеріалів чи
багатогодинні пліткування із сусідками.
Патрисія ж цілком зосередилася на проблемах сиріт, інвалідів і безпритульних
дітей-мешканців далекої неблагополучної країни. Пересічні особи, не обтяжені
великим розумом і совістю, ставлять
доречні запитання: навіщо перейматися бідами чужих і невідомих людей,
які мотиви спонукають витрачати час,
здоров’я і гроші на допомогу тим, кого
не знаєш, не бачиш, хто за це, можливо, ніколи не подякує. Проте згодом,
після кількаразового спілкування з Пат
зрозумів, що існує щонайменше два пояснення феномену її діяльності.
По-перше, той факт із біографії Патрисії, що хоч вона провела все життя
у благополучній країні, але народилася і виростала в багатодітній родині,
де було аж семеро дітей: шість дочок
і син. Діти рано втратили батька, тому
змалку зазнали горя й нестатків. Звісно,
за британськими мірками. З 15 років
Пат почала самостійно заробляти на
прожиття. Звідси у неї співчуття до маленьких страждальців і щире бажання
прийти їм на допомогу. По-друге, пані
Гаррісон - людина віруюча, справжня
християнка, тому її любов до ближніх,
особливо до дітей, не декларативна, не
показна, а дієва і конкретна. Як і любов
до Бога. У повсякденні вона і її колеги
керуються вченням Ісуса, який закликав своїх послідовників любити ближніх
і завжди творити їм добро. Справжня
віра зобов’язує християн працювати
для потреб нужденних людей настільки
сумлінно, старанно й ретельно, неначе
плоди їхньої діяльності призначені для
самого Учителя.
Довелося почути деякі подробиці появи дитячого будинку у В. Олександрівці.
Розповіла Пат і про прикрощі, яких зазнала, зіткнувшись зі стилем роботи деяких можновладців. Познайомившись з
київською родиною Донських, вирішила
посприяти їм у створенні дитячого будинку сімейного типу. Бо чула, що Українська держава заохочує людей до такої
шляхетної діяльності, гарантує щомісячне надання коштів на утримання сиріт, а

торіально, але і юридично) дитячого
будинку сімейного типу місцевого керівника обов’язково похвалило б обласне,
а може, й вище начальство.
Але як догматик, який не позбувся
старих, ще комуністичних уявлень про
мораль і совість, очільник району засмутився, почувши, що відвідувачі – християни й займаються добродійництвом не
задля заробітків чи земної слави, а безкорисливо, в ім’я Ісуса. Він ставив багато безглуздих запитань на кшталт того:
невже вам ніхто не платить за благодійництво і ви справді такі безкорисливі, на
чому ґрунтується непохитність переконань і твердість вашої віри, чи канонічна
ваша церква, чи визнає її московський
патріарх. Дізнавшись від Патрисії, що
її церква не підпорядковується ніяким
патріархам (вона об’єднує людей, які
щиро вірять в Бога, тому, виконуючи
його заповіді, безкорисливо допомагають ближнім), навідріз відмовився від
співпраці. Очевидно, через невігластво
злякався, щоб діти-вихованці теж не
стали людьми високоморальними, доброчесними і благодійними.
Отож, довелося Донським брати на
виховання дітей-сиріт із Києва. Столичні чиновники виявилися мудрішими,
грамотнішими і поряднішими за провінційних. Їх не цікавили питання конфесійної належності Патрисії і Донських.
Московський патріарх ніколи не був для
них авторитетом, його думки й оцінки
не мали жодного значення. Головним
було те, що батьки-вихователі—люди
добре освічені, адекватні й високопорядні. Вони виростили достойними і
порядними людьми двох власних дітей.
Тому спроможні позитивно впливати
на розум, душу і поведінку своїх вихованців, з якими проживають під одним
дахом і за яких несуть відповідальність
перед державою.
Мав місце ще такий факт. Коли заклад був готовий прийняти дітей, Патрисія вирішила на урочисте його відкриття запросити посла Великобританії в Україні. Подружжя Донських з
недовірою поцікавилося: невже посол,
дуже зайнята державна особа, зважить
на прохання простої медсестри і приїде в маленьке українське село задля
такої незначної справи. «Британський
посол зобов’язаний невідкладно прийняти свою співгромадянку, вислухати її
і в кожній ситуації діяти як представник
великої світової держави!»,-- впевнено
відповіла Патрисія. Прибули в посольство. На великий подив Олександра й
Олени, через 15 хв. після звернення до
секретаря сам посол прийняв Патрисію.
Уважно вислухавши, пообіцяв приїхати
разом з дружиною до Великої Олександрівки у призначений день і час.
Напередодні офіційного відкриття
дитячого будинку до Донських зателефонував уже згадуваний голова РДА і
гнівно запитав, чому вони не запросили його, першу особу, на неординарну
в районі подію. Адже для участі в ній
приїжджає сам посол Великобританії!
З’ясувалося, що чиновника про приїзд
в район посла повідомили по лінії спеціальних охоронних органів, до обов’язку

Коли в день знайомства британці запитали про мою роботу, розповів, що
через економічні проблеми, в районному бюджеті не вистачає коштів для виконання багатьох невідкладних програм.
Тому, наприклад, чимало ремонтних робіт у лікувальних закладах виконується
за гроші благодійників. Почувши таке,
пані Пат запропонувала повернутися
до лікарні. щоб з’ясувати, яку допомогу
можна надати цьому закладу. Ми пішли
туди всі разом. У коридорі дитячого відділення ЦРЛ зустріли Валентину Бондаренко -- мою давню знайому, керівника
міського центру соціально-психологічної
реабілітації дітей і молоді з особливими
потребами «Наш дім». Валентина розповіла, що за кошти шведських спонсорів
організувала ремонт декількох палат
цього відділення. Пат, уважно вислухавши Валентину, негайно ж вирішила приєднатися до доброї справи і сказала, що
дасть гроші на капітальний ремонт аж
чотирьох таких палат. Не колись у майбутньому, не завтра, а вже сьогодні.
У перебігу розмови з медперсоналом
з’ясувалося, що в дитячому відділенні
дуже старий і спрацьований холодильник, який не забезпечує потрібної температури. Відразу ж було вирішено: треба
допомогти у цій справі, і вже наступного
дня новий і великий сучасний холодильний агрегат було куплено і встановлено
замість спрацьованого. Почувши, що
невідома жінка, якась мати–зозуля, нещодавно залишила напризволяще на
вулиці щойно народженого хлопчика,
якого знайшли добрі люди і вчасно доставили до лікарні, чим врятували йому
життя, Пат дуже схотіла його побачити.
Отримавши дозвіл, негайно поквапилася до немовляти. Й уже через декілька хвилин схилялася над ліжечком,
в якому лежав двотижневий підкидьок,
незадовго перед тим охрещений і названий Іллею. І, неначе рідного, взяла його на руки. Всі ми стали свідками
дуже зворушливої події. Напівжартома
чи серйозно Патрисія сказала, що якби
це було можливим, забрала б хлопчика
до Британії. Звісно, на першочергові
потреби дитини також виділила гроші.
Потім не раз цікавилася його долею.
Але це був тільки початок тривалого
благодійництва британців на Бориспільщині. Упродовж наступних 3-х років
завдяки добрій волі Патрисії Гаррісон
очолюваний нею фонд надав ЦРЛ фінансову допомогу на суму понад 200 тис.
грн. (у той час співвідношення долара і
гривні становило як 1 до 8). За ці гроші
було капітально відремонтовано декілька палат дитячого відділення (із заміною
дерев’яних вікон на металопластикові),
їдальню, а також 2 туалети, ванну кімнату, закуплено 20 нових ліжок, постільну
білизну, придбано медобладнання, кондиціонер, телевізор, іграшки тощо.
Анатолій КОВАЛЬЧУК,
м. Бориспіль
(Закінчення – в наступному числі)
Фото розміщене за посиланням: http://svoboda.te.ua/wp-content/
uploads/2018/12/b2e54b15-b806-4c80ac3e-4da582500c49-678x381.jpg
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ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ

(Закінчення. Початок на 1 стор.)
З’явилася ця інформація з адресою «Променя Просвіти» на
інтернет-сайті «Свободи». Причому 46-те число цієї газети
від 17 листопада 2006 року надіслали в Україну поштою, і за
три дні, якраз напередодні річниці Майдану, Дня Свободи,
газета було у нас в редакції. За це ми глибоко вдячні нашим
колегам. Коли ж почали вивчати інформацію про «Свободу»,
то з’ясували, що це найдавніша у світі газета, яка безперервно виходить українською мовою. 15 вересня їй виповнилось
113 років. І тут виявилася, після короткого підрахунку, цікава
річ. А справа в тому, що з урахуванням першого дня виходу у
світ газети «Промінь Просвіти» (18 серпня 2006 року) період
до дня річниці утворення «Просвіти» (8 грудня 1868 року)
складає рівно 113 днів…».
«…І ДІЗНАЛИСЯ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ»
«Якраз у день 15-ї річниці референдуму, на якому український народ висловився за незалежність України, до редакції
надійшла бандероль з Івано-Франківська. В ній було кілька
примірників книг і короткий лист, в якому пані Романна ЗАТВАРСЬКА повідомляла, що дізналася про те, що ми цікавимось життям українців за кордоном, і далі зазначала: «Висилаю Вам 5 книг про українську родину в США. Можливо,
Вам це буде потрібно і цікаво». Так, знадобилася ця книга і
ми дуже вдячні пані Романні за цю працю під назвою «Знайомство на віддалі. Яка вийшла з друку цього року…».

Є

діаспорою за кордоном, мислячи про розвиток української справи, партійні структури, мабуть, мали інші
плани, які почали виявлятися вже навесні 2008-го року.
Саме тоді, у травні, журналіст і одночасно активіст обласної організації партії «ВО «Батьківщина» Сергій ДОВГАЛЬ, привівши із собою групу людей, мало не зірвав
просвітянський захід. А він проходив за участі голови
обласної «Просвіти» Микола КОВАЛЕНКА, який вів голова Криворізького міського об’єднання ВУТ «Просвіта»
імені Тараса ШЕВЧЕНКА Микола КОРОБКО. А в листопаді розпочалися вже набагато серйозніші, руйнівні,
справи, про що, зокрема, йшлося в кореспонденції під
вище зазначеною назвою. Зокрема, в ній я як автор наголошував на наступному:
«Те, що відбулося 8 листопада цього року в Дніпропетровську, рівно за місяць до відзначення 140-річчя «Просвіти», я
називаю рішучим кроком організаторів того дійства до її знищення або ж до її перетворення в таке собі теля: покірне волі
різних «партбосів» місцевого розливу, які виконують «вищу
волю» (волю сучасних партійних «генсеків»). Тому справді
символічно, що цей, на мою думку, переворот стався саме на
вулиці ЛЕНІНА, яка перетинає проспект Карла МАРКСА, та ще
– наступного дня після відзначення роковин більшовицького
перевороту… В тому, що трапилось, звертає на себе увагу
те, що в Дніпропетровську на зібранні активно діяли не просвітяни як такі, а керівництво обласних, дніпропетровських
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безпечення національної безпеки; зокрема, міністерства та
інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні
адміністрації та органи місцевого самоврядування, Збройні
Сили України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої
розвідки України, Державну прикордонну службу України та
інші військові формування, утворені відповідно до законів
України, у межах їхніх повноважень і відповідальності створити умови, які б не допускали дії партійного впливу (або таких,
що можна так розуміти) щодо представників Воєнної організації і сектору безпеки України, та розглядатитакі випадки як
виникнення загрози національній безпеці України.
2. Верховній Раді України організувати загальнонаціональний процес розробки й затвердження на законодавчому рівні
Загальнодержавної системи патріотичного виховання молоді
і, зокрема, молодого захисника Вітчизни, гарантованої від
партійно-ідеологічного впливу на всіх рівнях, починаючи з
найменшого (село, район, місто…), яка зміцнювала б державну політику з питань національної безпеки».
«ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ НЕ ЗЛАМАТИ!»
На завершення подаю основну частину редакційної
передової статті, написаної Миколою КОРОБКОМ, яка
була опублікована двічі: у 23-му й 24-му числах газети
за 2013-й рік:
«…На прийдешній 2014 рік наш часопис не включений до
каталогу видань, що за передплатою розповсюджуються
через поштові відділення. Причина полягає в тому. що по-

НАМ ВЖЕ ТРИНАДЦЯТИЙ МИНАЄ…
«ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ!»
Іноді ми вміщували і ось такі матеріали про пожертви
людей на нашу діяльність за утвердження української
справи на криворізькій землі, як у числах 1-му та 2-му
за 2007-й рік, хоч тоді ще й не знали про те, що згодом
настануть ще набагато складніші й скрутніші часи, які
все ще тривають і тривають…
«В оточенні матеріальних благ та численних спокус важко
залишатися людиною високих духовних устремлінь, важко
не втрапити у болото своєї вигоди і пропасти там, щоб ніколи вже не з’явитись життєрадісним сонечком для інших, які
просять тепла. Тому так приємно було пересвідчитися, що
таких людей на криворізькій землі достатньо. І першими у
відповідь на прохання редколегії нашого часопису про допомогу відгукнулися ТОВ ПК «Талісман» (директор Олександр
ШУТЯК), Петро СИДОРУК, Василь ПІНЧУК, ветеран війни Микола СКІРКО, а також наші просвітяни Володимир ЗБИШКО і
Анатолій БІЛИЙ. Завдяки їм вдалося передплатити «Промінь
Просвіти» для шкіл і бібліотек…».
«НАС ПІДТРИМАЛА «СВОБОДА»
«…У другому числі «Свободи» за 2007 рік наші заокеанські
друзі присвятили часопису «Промінь Просвіти» цілу сторінку,
опублікувавши там три матеріали з чисел за минулий рік,
світлину, а також звернулися до наших читачів, аби вони
нам допомогли: «…заохочуємо доброзичливців морально
й матеріально підтримати видавців». За це Криворізьке
об’єднання Всеукраїнського Товариства «Просвіта» імені
Тараса ШЕВЧЕНКА і редколегія часопису щиро дякує колегам зі «Свободи».
«ЧИТАЧ –ГАЗЕТА: СПІЛКУВАННЯ»
Таку назву мала тематична сторінка, яку ми відкрили, зацитувавши листа однієї з наших читачок. А вона
писала:
«Мене звати ЯКУНІНА Анастасія. Мені 14 років. Я навчаюсь
в Криворізькому Жовтневому ліцеї на фізико-математичному
факультеті у 8-А класі. Хоч навчаюсь на математичному, та
не байдужа до філології. Моїми улюбленими предметами є
також англійська, українська мови. У вільний час я пишу вірші. вивчаю англійську та іспанську. Дуже люблю природу, у
моєму садочку ростуть троянди, проліски, тюльпани… У 2003
році я брала участь у конкурсі «Проба пера» та в науковій
конференції «ШЕВЧЕНКО і сучасність». Також я брала участь
у конкурсі читців поезій ШЕВЧЕНКА і зайняла перше місце. Я
дуже люблю твори українських митців…».
«ВИРІС ПТАХ У «ПРОСВІТІ»…
У травневому числі 9 за 2007 рік ми вмістили сторінку
під назвою: «Криворізькій «Просвіті» у квітні 2007 року
виповнилося 90 років». Там і була коротка замітка під
зазначеним вище заголовком про таке:
«Все почалося 7 квітня цього року, на Благовіщення. Прилетіла голубка горлиці й звела нашвидку разом зі своїм напарником гніздечко на підвіконні офісу нашої «Просвіти»,
що на проспекті Карла Маркса. Потім з’явилося сіреньке й
маленьке таке пташення. Воно тремтіло від холоду, коли залишалося одне і дуже раділо, коли хтось із батьків приносив
йому попоїсти. За повсякденними турботами ми й не помітили, коли те пташеня виросло в птаха. 2 травня він кілька разів
сильно змахнув крильми, намагаючись злетіти, а потім сів і
вже по-дорослому споглядав подвір’я, час від часу зиркаючи
на нас, просвітян, що постійно кудись поспішали. А пополудні
його вже не було на підвіконні… Полетів…»
«ПАРТНАЇЗД НА ВУЛИЦІ ЛЕНІНА,
АБО ХТО ГОТУЄ ВІДБИВНУ З «ПРОСВІТИ»?»
У той час, коли просвітяни Кривого Рогу, використовуючи свою газету, зміцнювали зв’язки з активістами
на місцях у межах області й далі, а також із українською
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чи криворізьких (мабуть, і з інших міст та районів) партструктур. Наприклад, партії «ВО «Батьківщина», УСДП, УНП, НРУ,
«ВО «Свобода»… Це пани і пані СОКОРИНСЬКИЙ, ДОВГАЛЬ,
ШУЛИК, ФЕДАШ, РОМАНЕНКО…».
«ПРОСВІТУ» ПОГЛИНАЄ ПІТЬМА»
Цей мій матеріал, уривок з якого тут наводжу, був опублікований 6 листопада 2009 року в газеті української
діаспори в США «Свобода» у відповідь на публікацію
там матеріалу «У Києві відбувся з’їзд «Просвіти» Тому
що разом з Валентиною КРИВДОЮ на третій день мого
протестного голодування в Києві на захист «ПРОСВІТИ»
був учасником того дійства. У нашій газеті він був опублікований у числі 21-му за той же рік.
«…Дніпропетровщина взагалі на тому так званому з’їзді,
який відбувся 19 червня в Києві, не була представлена.
Криворізьке міське об’єднання «Просвіта» ім. Тараса ШЕВЧЕНКА надіслало колективне звернення до міністра юстиції
України, в якому просила його визнати VIII з’їзд таким, що
не відбувся. Головна рада Товариства, яка згідно зі статутною нормою скликає з’їзд, не включила Дніпропетровське
обласне об’єднання у графік проведення обласних конференцій, не залучила організацію до підготування з’їзду,
офіційно не повідомила про норму представництва, дату і
місце проведення з’їзду. Таким чином було проігноровано
існування Дніпропетровської обласної організації разом із
13 регіональними осередками…Міністр юстиції відповів, що
до міністерства ще не надійшов документ з того так званого
з’їзду (хоча мав би надійти протягом п’яти днів після його
завершення). Мене, редактора просвітянського часопису
«Промінь Просвіти», і кореспондента Валентину КРИВДУ,
зареєстрованих як журналісти, відповідальний секретар
центрального правління Микола НЕСТЕРЧУК намагався за
допомогою правоохоронців вивести із зали, де проходив
той з’їзд…».
ВОЄННА ОРГАНІЗАЦІЯ І СЕКТОР БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ПОВИННІ ФУНКЦІОНУВАТИ РІВНОВІДДАЛЕНО ВІД ПАРТІДЕОЛОГІЙ
Це були ПРОПОЗИЦІЇ (з метою сприяння вдосконаленню Воєнної організації держави) до парламентських
слухань на тему: «Про стан та перспективи розвитку Воєнної організації та сектору безпеки України». Авторами
їх виступили Микола КОРОБКО і Петро ЛИСЕНКО. Вони
були оприлюднені у числі сьомому газети «Промінь Просвіти» за 2012-й рік. До початку російсько-української
війни залишалося трохи менше двох років…
«1. Доручити профільним комітетам Верховної Ради України розробку та розглянути зміни і уточнення до законодавства, що регламентує діяльність Воєнної організації та
сектору безпеки України, якими зобов’язати суб’єкти за-
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штове відомство ставить вимогу про надання нами,
видавцями, виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із зазначенням прізвища керівника органу, що є засновником видання.
Як можна бачити із вихідних даних газети, фактичним видавцем її є Криворізьке міське об’єднання
Всеукраїнського Товариства «Просвіта» імені Тараса
ШЕВЧЕНКА, керівником і одним із засновників якого
є п. Микола КОРОБКО. Одначе в результаті змови
між прес-секретарем Дніпропетровської організації
партії «ВО «Батьківщина» С.М.ДОВГАЛЕМ і головою Всеукраїнського Товариства «Просвіта» імені
Тараса ШЕВЧЕНКА, екс-депутатом Верховної Ради
України за списком партії «ВО «Батьківщина» П.М.
МОВЧАНОМ 2009 року з порушенням вимог Статуту
Товариства була здійснена заміна керівного складу
обласного і кількох міських і районних об’єднань
«Просвіти».
Про цю подію Головне управління юстиції Дніпропетровської області в своєму листі від 24.10.2013 року інформує таким чином: «14 листопада 2008 року до Головного управління
юстиції надійшов лист від КОВАЛЕНКА М. О. про незаконне
проведення ДОВГАЛЕМ С. М. 08 листопада 2008 року конференції обласного об’єднання, всупереч вимогам статуту.
Також, впродовж листопада – грудня 2008 року та січня 2009
року до Головного управління юстиції надійшло 6 звернень від
голів районних та міських організацій Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса ШЕВЧЕНКА (з 12 існуючих на території Дніпропетровської області) з повідомленням про те,
що делегати від цих організацій на конференцію обласного
об’єднання не обирались та переобрання голови обласного
об’єднання є незаконним …». І все-ж-таки Головне управління юстиції в Дніпропетровській області на підставі листа п. П.
МОВЧАНА в незаконний спосіб внесло до Реєстру запис про
зміну керівних органів обласного об’єднання. Так само відділ
державних реєстраторів апарату Криворізької міськради і виконкому у Реєстрі прізвище Миколи КОРОБКА, одного із засновників газети «Промінь Просвіти» та міського об’єднання
«Просвіта» і його багаторічного керівника, замінив на прізвище Миколи КРАМАРЕНКА, кореспондента міської газети
«Червоний гірник», який до того часу жодного дня не був членом «Просвіти». Редакційна колегія «Променя Просвіти» не
могла погодитися із таким безчинством п. Павла МОВЧАНА
та погоджувати з п. КРАМАРЕНКОМ процедуру внесення до
поштового каталогу видань назву своєї газети.
На припинення виходу нашої газети новоспечене «керівництво» просвітян сподівалося з перших днів вчиненого
перевороту. До цього, в першу чергу, докладали зусиль апаратники мовчанівської кухні: п. п. Сергій ДОВГАЛЬ, Микола
КРАМАРЕНКО, Олександр МЕЛЬНИКОВ, Юрій РОМАНЕНКО,
Любов БАЛАБАТ, Юлія ЛЕБЕДИНЕЦЬ. Закриття газети жадав
і п. П. МОВЧАН, який за списком партії «ВО «Батьківщина» ніс
свою суперечливу місію народного депутата України. Жадав,
але не міг наважитися встряти в резонансну роль інквізитора
по відношенню до просвітянського видання, яке набуло позитивної репутації серед просвітян області. І його бажання
покінчити з газетою мало реальну підставу: його від самого
початку не влаштовував критичний дух видання.
За весь період існування газети від 2006 року він, щорічно
одержуючи з державного бюджету на просвітянські заходи
суми, що позначалися мільйонами гривень (для прикладу, у
2010 році – 3 200,0 тис. грн.), заледве півтора роки виділяв
кошти на друк «Променя Просвіти». Тим паче, що кількість періодичних просвітянських друкованих видань по всій Україні
можна перерахувати на пальцях однієї руки…».
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