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«Цей день настав. Я щиро вдячний нашим 
партнерам в Альянсі, завдяки яким це рішення 
стало можливим. Україна нарешті отримала 
статус Партнера розширених можливостей 
НАТО. Ми робимо одні одних сильнішими ра-
зом!», - написав міністр учора у своє-
му Twitter. А сьогодні розповів деталі 
отримання Україною статусу Партне-
ра НАТО з розширеними можливостя-
ми на своїй сторінці у Facebook.

«Коли ми починали цей процес, 
мало хто вірив в його успіх. Мені на-
віть співчували, коли минулого року в 
указі президента Володимир Зелен-
ський мені як віцепрем’єру з євроат-
лантичної інтеграції була поставлена 
задача отримати цей статус. Пробле-
ма була в тому, що рішення НАТО тре-
ба було ухвалювати консенсусом, а 
консенсусу не було і близько», - про-
лив світло на обставини дипломат. 
«При цьому Україна відповідала критеріям 
членства в цій програмі, але стратегічні полі-
тичні міркування регіонального характеру (ну, 
ви зрозуміли) цілої низки членів НАТО утриму-
вали їх від надання нам заслуженого статусу», 
продовжує він.

«Місяці кропіткої роботи дипломатів, вій-
ськових, депутатів, розвідників, маневри, ком-
бінації, тактичні домовленості, тримання одних 

членів Альянсу за руку, підштовхування інших 
членів вперед, і результат є. Відкрию таєм-
ницю: рішення ухвалювалося за процедурою 
умовчання, що спливала в п’ятницю о 16.30 за 
Києвом. І до останньої хвилини існував ризик, 

що процедура буде порушена. Але рішення є. 
Робити неможливе можливим – драйвове гас-
ло наших взаємин з НАТО і ЄС»,–  оптимістично 
завершив Кулеба. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/130620-
kuleba-prokomentuvav-otrymannya-
ukrayinoyu-statusu-partnera-rozshyrenyh-
mozhlyvostey 
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У КРИВОРІЗЬКОМУ ПРАВОЗАХИСНОМУУ КРИВОРІЗЬКОМУ ПРАВОЗАХИСНОМУ
1. Солідаризуючись зі світовою акцією відзначення Між-

народного дня біологічного різноманіття, який цього року 
припав на 22 травня, громадська моніторингова група на-
шого правозахисного товариства 24 травня здійснила виїзд 
до Державного ландшафтного заказника «Інгулецький степ». 
До чотирьох учасників групи долучилися троє жителів села 
Недайвода, які більше десяти років активно виборюють для 
степового скарбу право на існування. Учасники моніторин-
гового заходу з прикрістю відзначили відсутність будь-яких 
ознак функціонування охоронного режиму на території запо-
відного об’єкту: межі заказника жодним чином не позначені, 
у багатьох місцях спостерігаються купи побутового сміття, у 
прибережній зоні ріки Інгулець мають місце скупчення десят-
ків одиниць автотранспорту приїжджих рибалок та інше. За 
матеріалами спостережень групи до держадміністрації Кри-
ворізького району, яка взяла на себе охоронні зобов’язання 
заказника, надісланий інформаційний запит про вжиті заходи 
з його охорони. До БО “БФ “Фонд захисту біорізноманіття 
України ”надіслані повідомлення про знахідки під час цих 
відвідин видів птахів, які належать до Списку видів тварин 
Резолюції 6 Бернської конвенції.

2. Активіст ГО «Криворізьке міське правозахисне товари-
ство» Сергій Зінченко, редактор газети «Промінь Просвіти 
Є», став лауреатом Всеукраїнської літературної  премії імені 
Ігоря Федорова за представлене на конкурс  фантастичне 
оповідання «Стіни проти насіння». Мова в оповіданні йде 
про те, що може очікувати людство в наступні роки після 
пандемії вірусної інфекції «Ковід 19».  Про це, зокрема,  за 
повідомленням голови Вінницької обласної організації НСПУ 
Вадима Вітковського. 25 травня була розміщена інформація 
на Вінницькому бізнес-порталі,  27 травня – на сайтах наці-
онального інформаційного агентства України «Укрінформ»,  
газети «День», «Української літературної газети», а 29 травня 
– «Літературної України». 

НЕВДАЛИЙ ПРИКЛАДНЕВДАЛИЙ ПРИКЛАД
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В кінці липня 2017 року був пограбо-
ваний гараж, який знаходиться в комп-
лексі будинку, що належить мені разом 
із молодшим сином. Було викрадено 
речей на загальну суму близько 27 
тисяч грн., у тому числі моїх на суму 
11000 грн. Вивіз речей було здійснено 
на автомобілі «Газель» (державний но-
мер 966 ІА, водій Росинець Д.В.). Факт 
завантаження речей випадково, о тре-
тій годині ночі, побачив один із моїх 
сусідів, який вийшов на шум та запи-
сав номер авто. Згодом все побачене 
мій сусіда підтвердив у поліції, упізнав 
водія та підтвердив своє бажання та 
готовність упізнати й іншого фігуранта 
справи. Таким чином, слідству за за-
явою мого сина був пред’явлений факт 
практично розкритого злочину. 

Але, незважаючи на це, слідство сто-
їть на місці вже майже три роки. Як по-
яснює мені слідчий,у матеріалах слід-
ства водій фігурує як безвинна особа, 
як свого роду підприємець, що, нібито, 
на прохання замовника лише надавав 
транспортні послуги, зауважте, о тре-
тій годині ночі (!). Але, якщо вважати, 
що водій –лише підприємець, то чому 
слідчим не здобуті відомості про на-
явність договору з клієнтом про надан-
ня транспортних послуг, чому відсутні 
відомості про замовника, ім’я якого 
відмовляється назвати водій? 

Приховування викритим водієм ві-
домостей про замовника логічно вка-

зує на те, що він сам є співучасником 
злочину. Допитаний чомусь у якості 
свідка, а не в якості підозрюваного у 
співучасті в злочині, водій Росинець 
«свідчить» про обставини крадіжки у 
той спосіб, що якийсь замовник Во-
лодя вночі по телефону попросив його 
навантажити та перевезти речі. Вкра-
дений інструмент, туристичне споря-
дження, велосипед та інші цінності во-
дій разом із замовником завантажили 
у машину і, проїхавши об’їзною доро-
гою, вивантажили у лісосмузі.

Дискутуючи зі слідчим, я запитав 
його про те, хто і на якій підставі при-
своїв водію статус недоторканої осо-
би? Чому його не допитають як під-
озрюваного? Тоді слідчий відповів, що 
новий КПК не дає такої змоги переква-
ліфікації справи. І це, м’яко кажучи, є 
неправда. Згадайте, шановні, недавні 
події, коли екс-міністру закордонних 
справ Леоніду Кожарі саме в резуль-
таті судової перекваліфікації, була вру-
чена підозра.

В кінці дискусії слідчий не витримав 
і сказав, що він направить необхідні 
матеріали до суду, якщо мною буде 
подана скарга до прокурора. Відчу-
ваючи, що слідчий під тиском, я на-
правив скаргу до прокурора місце-
вої прокуратури № 3 Чеботової Т.В. 
з проханням замінити слідчого. Але, 
як кажуть у народі, віз і нині там. То 
що виходить? Зламався слідчий? Чи, 

може тут спрацювали інтереси інших 
посадових осіб? Як би там не було, хоч 
це й звучить парадоксально, я вдячний 
слідчому Саксаганського відділу по-
ліції Гіцелюку Олександру Валентино-
вичу, котрий дав мені велике моральне 
право мати підозру, що поліція Сакса-
ганського району та місцева прокура-
тура №3 діють заодно у корпоративній 
змові зі злочинним світом міста, де 
одні грабують, а інші – прикривають 
їхню злочинну діяльність, бо ця так 
звана правоохоронна система, мене, 
простого громадянина, не захистила, 
бо, виходить, що  захищає злочинців!!!

Мене гнітить почуття приниження, 
коли я спілкуюся з представниками 
правоохоронних органів у випадках 
численних порушень моїх прав. Як лю-
дина, що пройшла свій трудовий шлях 
у системі державного нагляду за охо-
роною праці, у тому числі – на керів-
них посадах, я маю розуміння, яким 
має бути ставлення держслужбовця 
до своїх обов’язків.

Я хочу зрозуміти (та не можу), чому, 
сталося так, що правоохоронна сис-
тема – прокуратура і поліція – стали 
над людьми, чому, наприклад, слідчий 
Саксаганського райвідділу поліції дає 
слово, та не виконує його, чому поліція 
Металургійного відділу відмовляється 
порушувати кримінальну справу про-
ти керівництва АТ «Криворіжгаз», що 
незаконно припиняє постачання газу 

людям без необхідного, передбачено-
го законодавством, попередження за 
три дні? Я хочу зрозуміти, та не можу, 
чому система так принижує гідність 
людей, замість того, щоб їх захищати, 
чому черговий місцевої прокуратури 
№3 не пропускає мене, літню людину, 
з урологічними проблемами до служ-
бової вбиральні зі словами «не поло-
жено»! Чому, зрештою, прокурори цієї 
прокуратури ведуть прийом громадян 
не в своїх шикарних службових кабіне-
тах, а в коридорі, біля чергового? Чому 
вже дійшло до того, що вони вважають 
прокуратуру своєю власністю? Я цьо-
го зрозуміти не можу. Я, на жаль, не 
маю відповіді, як змінити нашу право-
охоронну систему, без чого, певен, 
у нас нічого не вийде. Мрію про той 
час, коли в наших судах будуть пред-
ставники народу у вигляді присяжних 
і суди наші будуть знову зватися на-
родними. 

У пошуках відповіді на ці нескінченні 
запитання я лише дійшов висновку, 
що наша правоохоронна система пе-
ретворилася в свою правопохоронну 
протилежність. Тим не менше, я щиро 
бажаю  своїм землякам, нашим ша-
новним читачам, наперекір COVID – 
19, міцного здоров’я, успіхів, радості, 
добра та щастя!!!

 Валерій ДЕРКАЧ, 
 ветеран праці, м. Кривий Ріг

14 червня 2020 року в Кривому Розі відбувся мітинг пам’яті  
за загиблими шість років тому, в 2014-му, 49-ма українськими 
десантниками. Розповідь про це читайте в наступному числі 
нашої газети.

А в цьому числі пропонуємо нашим читачам вірш криворізь-
кого поета і скульптора  Василя Новікова про ту вікопомну тра-
гічну подію, з яким він виступив на цьому мітингу. До тексту 
подаємо світлину міні-скульптури Василя Новікова. 

 Пам’яті загиблих в літаку Іл-76 14.06.14 Пам’яті загиблих в літаку Іл-76 14.06.14
Сонця спалах яскравий… і спокій
Гомін всесвіту враз заглушив,
І почувся в цій тиші глибокій
Шурхіт крил дивовижних птахів.

З чорно-синьої линуть безодні
В смертнім мороці світлі такі – 
Так, ми лебеді – 

птаство Господнє,
Вас підіймем на крила легкі

Понад сумом пригноблені 
хмари

Аж до сонця вас винесем всіх – 
Там безсилі вже темнії чари
Чорносердих губителів злих.

Срібний човен і злоте 
весельце

Розтрощила проклята змія, 
Тільки полум’я щирого серця
Вам сира не затушить земля.

Зміям – корчі, 
                            літаючим – небо;
Божий спадок у кожного – свій.
Летимо, зволікати не треба – 
Там, за обрієм, сад золотий,

Де під явором вічно зеленим
Предки славні зібрались в цей час
Частуватись напоєм священним

І назустріч вам вислали нас. 

Канада повертає своїх військовихКанада повертає своїх військових
інструкторів в Українуінструкторів в Україну

Канадські військові інструктори повертаються в Україну для відновлення на-
вчання українських військових, що було обмежене через пандемію коронавіру-
су.  Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на National Post.

«Після переоцінки ситуації, в тому числі аналізу заходів з охорони здоров’я 
і ризиків, пов’язаних з COVID-19, було прийнято рішення розгорнути ще 90 з 
членів (місії)», - повідомила речниця Збройних сил Канади Лія Кемпбелл.

«Цей персонал буде розгорнуто в червні 2020 року, він пройде 14-денний 
період ізоляції після прибуття в Україну. По завершенні цього періоду ізоляції 
вони будуть готові відновити свою місію підтримки Сил безпеки України», - 
додала вона. 

Ще 50 військовослужбовців залишаться в Канаді на даний момент, додала 
речниця, «і будуть задіяні для навчання як тільки дозволять умови».

Через пандемію коронавірусу Канада утричі зменшила свою тренувальну 
військову місію, дислоковану в Україні у рамках операції UNIFIER. Під час пла-
нової ротації на початку квітня було заплановано розгортання 200 військовос-
лужбовців, однак їх кількість склала усього близько 60.

Канада відправляє групу з близько 200 військових в Україну кожні пів року. 
Їхній мандат розрахований до кінця березня 2022 року.

Канадські військові навчають українських колег за 5 напрямками підготовки: 
тактика малих груп та снайперська підготовка, розмінування, військова поліція, 
польова медицина та логістика.

 «Європейська правда», 15 червня 2020 року

Київ та 10 областей не готові 
до послаблення карантину, - МОЗдо послаблення карантину, - МОЗ

Станом на 14 червня, за даними Міністерства охорони здоров’я, десять об-
ластей і місто Київ не готові до послаблення карантинних обмежень Відповідні 
дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначається, перехід областей до другого етапу карантину, що перед-
бачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності 
епідситуації в області визначеним критеріям, які відображають контроль за 
передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епі-
деміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Серед таких критері-
їв - інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 
000 населення) має складати менше 12 на 100 000 населення, завантаженість 
ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з 
підтвердженим випадком COVID-19, повинна становити менше 50% та охо-
плення тестуванням не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість 
тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного 
аналізу) протягом останніх 7 днів має складати понад 12 на 100 000 населення. 
Так, згідно з даними МОЗ, станом на 14 червня 2020 року через поганий по-
казник інцидентності не можуть послабити обмеження 10 областей України, 
а саме: Вінницька область, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернігівська, Черкаська 
та місто Київ.

                                                            Сайт газети «День», 14 червня 2020 року

НА КОГО НАСПРАВДІ ПРАЦЮЮТЬ
НАШІ МІСЦЕВІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ?

В КРИВОМУ РОЗІ НА В КРИВОМУ РОЗІ НА 
МІТИНГУ ПАМ’ЯТІМІТИНГУ ПАМ’ЯТІ
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Буквально декілька місяців тому Міністр внутріш-
ніх справ України Арсен Аваков, відбиваючись 

від нескінченних закидів про некомпетентність, зух-
валість, бездіяльність та відверту «кримінальність» 
поведінки своїх підлеглих, заявив, що «в тій самій 
Америці» на непокору поліцейському була б зовсім 
інша, суворіша реакція. Як на мене, то пану міністру 
категоричн не варто було наводити США в якості при-
кладу  для порівняння. В тій самій Америці людина з 
такими плямами на репутації, як у нього, навряд чи 
стала б  офіцером, а не те, що міністром. А будь-яка 
посадова особа поліції, будь-хто, причетний до влади 
або наділений владними повноваженнями, живе не-
мов за скляними стінами і відповідає за кожний свій 
крок. Гарантія цього –  не тільки в дієвій судовій сис-
темі, але й у потужному громадському суспільстві. Та 
пан Аваков – не американський міністр, а наш, і за на-
шою звичкою він бачить світ вибірково, легко абстра-
гуючись від усього, що йому не подобається. І манера 
спілкування з суспільством у нього – теж наша: діалог 
в ній не передбачений, аргументація не потрібна, бо 
«я начальник...»

Ледве розтанули в повітрі слова Авакова про амери-
канську поліцію з її принципом «спочатку підкоряйся, 
потім оскаржуй», як сама Америка нагадала світу, що 
все – не зовсім так, як уявляється  євро-азійським 
міністрам.  25 травня у майже півмільйонному місті 
Мінеаполісі у північному штаті Міннесота при затри-
манні поліцією отримав травми і загинув 46-річний 
Джорж Флойд. Особа загиблого не викликає осо-
бливої симпатії: 5 вироків суду, асоціальний спосіб 
життя... Але «Його величність інтернет» за хвилини 
поширив світом кадри,  де немолодий поліцейський 
Дерек Шовін 8 хвилин притискає коліном до землі 
шию вже поваленого правопорушника, а троє інших 
поліцейських за цим спостерігають. Безумовно, за-
триманий вже не складав небезпеки, але копам дуже 
хотілося наполягти на тому «підкоряйся». 26 травня 
на місці інциденту зібралася мирна протестна акція, 
яка поширилась містом. Але й вона не булла «враді-
ївською ходою» рабів, тому поліція вирішила засто-
сувати димові гранати та гумові кулі. 27 травня акція 
прийняла вигляд підпалів та пограбувань. 28 травня 
мер Мінеаполісу ввів надзвичайний стан, для підтри-
мання порядку було задіяно ще й 500 нацгвардійців. 
Результатом конфронтації стало те, що ціла низка 
районів була повністю захоплена протестуючими, по-
ліція відступила. Всі четверо поліцейських, причетних 
до події 25 травня, вже були звільнені, Дерек Шовін 
заарештований за вбивство. 29 травня було спалено 
поліцейську дільницю, де вони працювали, працівни-
ків евакуювали за допомогою гелікоптера. Принцип 
«...потім оскаржуй»  явно не влаштовував протесту-
вальників, їхнім гаслом стало: «Нема справедливості 
– нема миру!» Того дня протестні акції охопили вже 21 
місто в різних штатах.

Президент Трамп одразу був налаштований рішуче 
і вимагав від влади Міннесоти навести лад, погрожу-
вав ввести федеральні сили, але дуже швидко вони 
знадобились йому для захисту столиці та федераль-
ного округу Колумбія. 30 числа президент із сім’єю 
ховався, побоюючись штурму Білого дому, і провів 
таємну нараду в звичній для нього зухвалій манері, 
аудіозапис якої негайно «злили» в інтернет. Втрати 
рейтингу через надмірну «принциповість» він від-
чує трохи згодом. Станом на 4 червня більше сотні 
поліцейських отримали поранення, кількість затри-
маних вимірювалася тисячами, матеріальні збитки 
мільйонами. 6 червня відбулася найбільша за останні 
12 років протестна акція, а на 7 червня події охопили 
понад 500 міст.

Далі я не буду відстежувати перебіг подій, а по-
вернусь на рідні терена та до міністра Авакова, який 
тримає Америку за зразок законослухняності. Але за-
певняю читача, що по той бік Атлантики відбулося і від-
бувається ще багато цікавого; наприклад, поліцейські 

на колінах просили вибачення у протестувальників, 
серед яких далеко не всі були янголами.

Коли в Україні вирішили переназвати міліцію полі-
цією, це намагалися видати за створення принципо-
во нової структури, такої собі сервісної служби, яка 
служить закону та захищає громадян. Тобто, тут теж  
використали американський зразок, нещодавно ви-
пробуваний у Грузії. З тією різницею, що в Грузії Са-
акашвілі привів дійсно нових людей і нові відносини, 
а в Україні Порошенко обмежився новою формою і 
формальною «атестацією», яку доручили махровим 
пострадянським ментам. Головним режисером у тому 
свого роду  театрі абсурду призначили Арсена Авако-
ва, єдиною заслугою якого була його присутність на 
Майдані поруч з Порошенком. Я не можу стверджу-
вати, що розчарування реформою силових структур 
настало швидко. Швидше за все, зачарування й не 
було. Була, можливо, смутна надія на диво. Дива не 
сталося. Всі структури під керівництвом нового мі-
ністра Авакова продовжували працювати так само, 
як працювали при Захарченку, тобто, самі на себе. 
Міністру швидко остогидло огризатися у Фейсбуці на 
критику з усіх боків і він просто видалив свій профіль. 
Тільки позиція страуса ситуацію не врятувала. Не-
скінченні особисті приклади громадян, підтверджені 
документами та відеоматеріалами, малювали прикру 
картину свавілля поліції на всіх рівнях та беззаконня у 
всіх сферах життя. Не бракувало і резонансних справ: 
від Княжичів до Кагарлика. Акції за усунення Авакова 
з посади почались практично з його призначенням. 
Проте думка про нього тих, кому обіцяв служити і кого 
обіцяв захищати, «останньому міністру Майдану» не 
цікава. Вірний друг олігархів, не ображений ними, 
Аваков легко пережив гучну поразку Порошенка, в 
політичному фіаско якого є його немалий внесок. По-
рошенківська Верховна Рада навіть не робила спроб 
поставити Авакова на місце. Теперішня, не менш ґа-
ласлива та непослідовна, під тиском громадськості 
до такої спроби вдалася. Розгляд відповідної петиції 
було призначено на 5 червня. Повторити думку пре-
зидента  Зеленського про те, що Аваков є міністром 
дієвим та професійним, здається, ніхто не наважився. 
Головним аргументом на його користь було лише те, 
що кращого нема. Хоча я розумію непевний цей доказ 
лише як підтвердження неможливості для порядної 
людини досягти високих посад.

На підтримку відставки Авакова було розпочато 
всеукраїнську акцію. В різні години 5 червня в різних 
містах мали пройти мітинги. У Кривому Розі за орга-
нізацію мітингу взялась непогано відома мені «Права 
молодь». Повідомлення від неї я отримав ввечері 4 
червня. На 14 годину біля приміщення УВС збирали-
ся всі, хто бажав сказати своє слово. Саме сказати, 
бо ніякі подальші дії не передбачалися. За інші міста 
говорити не можу, а в нашому бажаючих поговорити 
разом з бажаючими послухати знайшлося з півсотні. 
Спочатку лунали такі звичні претензії до поліції та її 
керівництва, потім, з подачі В. Крижова, вирішили по-
спілкуватися з керівником криворізького управління 
Лукашовим. До кабінету зайшло з десяток людей, по-
вторили претензії. Пан начальник державною мовою 
володіє не дуже, а ось бюрократичною краще! – «Дію 
в рамках закону та в межах повноважень, показники 
маю не гірші, ніж в інших містах», – запевнив він. При-
сутні до такого повороту розмови готові не були, як, 
в принципі, і до будь-якого іншого. Я дочекався, поки 
дискусія остаточно зайде в глухий кут, і попросив 
слова. Сподіваюсь, що читач погодиться з тим, що я 
стверджував. А я тоді нагадав присутнім, що мета акції 
–  не звіт пана Лукашова і навіть не його звільнення. 
Україна повстала проти міністра Авакова і вимагає 
його усунення через нульову ефективність поліції у 
справі захисту прав громадян та в питаннях запо-
бігання правопорушенням. Громадяни звертаються 
до поліції з питаннями, які не можуть бути вирішені 
самотужки, але не знаходять допомоги. Скарги на дії 
та бездіяльність поліції, що надсилаються до міністер-

ства, опиняються на місцях та розглядаються тими, на 
чию бездіяльність люди скаржилися. Такий порядок 
суперечить вимогам закону «Про звернення грома-
дян» і поступово перетворює країну на поліцейську в 
гіршому розумінні цього слова. Хтось із присутніх за-
уважив, що створюється замкнене коло, але я мусив 
уточнити: це не просто замкнене коло, це «удавка» на 
шиї України. Той, хто розглядає скаргу громадянина 
без його участі, хто замінює розгляд скарги відпо-
віддю «на свій розсуд», є частиною тієї «аваковської» 
системи, проти якої виступають тисячі людей. Я на-
гадав, що свого часу я скаржився на протиправні дії 
слідчого Х., скаргу було проігноровано, а зараз цей 
колишній слідчий –  під слідством за створення цілої 
мережі наркоторгівлі. Так само і кагарлицькі ґвалтів-
ники не виникли в один момент, вони були виховані 
системою безкарності. Я зауважив, що бравий звіт з 
добрими показниками мене не переконує, бо маю очі, 
вуха та досвід і знаю, що вони досягаються за рахунок 
ігнорування правопорушень. Тож акція за відставку 
Авакова є акцією за зміну відносин між громадянами 
та правоохоронними органами.

Начальник з моїми словами погодився, і на цій до-
брій ноті ми пішли з його кабінету. Окрім слів, акція все 
одно нічого не передбачала. На асфальті біля примі-
щення управління поліції нас чекав свіженький напис 
«Аваков – чорт». Через годину напис зник, а Аваков за-
лишився. Марно було сподіватися, що міністр визнає 
свої поразки, посипле голову попелом та попросить 
про звільнення заради збереження честі та доброго 
імені. Рада заслухала його звіт, в якому він запевнив, 
що сам здатний оцінювати свою діяльність і  що вона 
його влаштовує. Пропозицію депутатки вибачитись 
перед жертвою насильства з боку працівників поліції 
він відхилив. Тобто, і цей американський досвід йому 
не до вподоби. Не засмутили його й питання з при-
воду розслідування вбивства п’яними поліцейськими 
дитини: слідство триває, і цього достатньо. Триває 
воно, доречі, вже рік. А суд над поліцейським Шовіном 
розпочався через два тижні. Тільки це – це Америці, а 
вона для нас –  невдалий приклад!..

 Я наполегливо обходив один важливий аспект 
американських подій: те, що загиблий правопоруш-
ник – афроамериканець, а події мають відвертий ра-
систський відтінок. Тільки маловідомий нам “чорний” 
відтінок. В нас населення практично повністю білої 
раси, і це дало про себе знати в обговореннях та ко-
ментарях, які, зазвичай, починаються словами: -”Я, 
безумовно, не расист...” , а закінчуються закликами 
виселити темношкірих назад в Африку. Добре мені 
знайомий пристосуванець та грантоїд, навіть в думках 
не обтяжуючий себе виробництвом матеріальних або 
духовних цінностей, побажав Америці перемоги над 
“паразитичними прошарками суспільства”. Знову ж 
таки, переймаючись при цьому проблемами дуже да-
лекими від рідних, українських. Воістину, нема проро-
ка у своїй вітчизні! Нащадки темношкірих рабів, звіль-
нених зусиллями білих людей, набули такої гордості 
та сили, що готові знести вже давно рідну країну, якщо 
під сумнівом їхні цивільні права. Причому розуміють 
вони ці права доволі специфічно. Нащадки ж вільних 
козаків, чиї права щодня та щохвилини порушуються 
їхніми ж найманими працівниками, ледве тягнуть свої 
поодинокі голоси, аби “висловити стурбованість” по-
діями, що доволі реально загрожують руйнуванням 
держави. Дивні метаморфози!  При цьому і ті, і інші 
забувають, що почалось лихо з порушення конкретних 
прав конкретної людини, тож і закінчитись може тільки 
після ґарантованого цих прав відновлення.

                                              Леонід БАГАШВІЛІ,
                                              м. Кривий Ріг

 На світлинах: під час  акції перед парадним вхо-
дом у приміщення Криворізького відділу Національної 
поліції України (1 стор.); у начальника відділу поліції 
Сергія Лукашова (3 стор.).

Фото автора

НЕВДАЛИЙ ПРИКЛАДНЕВДАЛИЙ ПРИКЛАД

уквально декілька місяців тому Міністр внутріш

Я часто розмiрковую, чому українці приділя-
ють подіям в далекій Америці більше уваги, ніж 
тому, що відбувається у власній країні? Особли-
во це помітно під час президентських виборів, 
які, зазвичай, збігаються в часі. Те, що Сполу-
чені Штати є стрижнем сучасної цивілізації, це 
зрозуміло. Але як вони впливають на нас: ані 
спільного кордону, ані спорідненості культур, 
ані загальних цілей?... Думаю, що, в першу 
чергу, українців приваблює те, що в Америці 
весь час щось по-справжньому відбувається, 
життя рухається в абсолютно божевільному 
для нас темпі. А в нас все застигло, заклякло, 
рух швидше імітується, і це викликає гірке роз-
чарування, бажання відволіктись, не приймати 
участі в іграшкових подіях, які не покращують 
життя, та навіть не обіцяють змін, а тільки кра-
дуть наш час, непомітний, але й незворотній. 
Всяке порівняння кульгає, а будь-яке порівняння 
наших реалій з американськими кульгає на оби-
дві ноги, якщо в порівнянь є ноги. Десять тисяч 
кілометрів відстані  здаються одним кроком, 
коли думаєш про прірву між  способами життя 
та психологією. Проте все це не заважає вико-
ристовувати Америку  як приклад у полемічному 
запалі. Особливо, коли інших аргументів нема.
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УКРАЇНСЬКИЙ КАЛЕНДАР КРИВОРІЖЖЯ

ЛИПЕНЬ
1 – 1926 – газета «Красный горняк» ре-

організована в робітничу, а для селян роз-
почато випуск газети «До нового села». 

З 2 на 3 липня «…потужна злива і  
рідкісної сили буревій завдали Кри-
вому Рогу, його жителям відчутної 
шкоди і навіть жертв. Потерпіла від 
негоди і верба Тараса, висаджена в 
листопаді 2014 року громадськістю 
біля пам’ятника Кобзарю за ініціати-
ви громадського діяча Володимира 
Налужного. Галузка, що розрослася в 
п’ятирічне дерево, походить від верби, 
посадженої Тарасам Шевченком у 1850 
році під час перебування у засланні 
на Кос-Аралі (Казахстан). Пригоди з 
пам’яткою, викликані стихією, не зали-
шили байдужими багатьох шануваль-
ників пам’яті поета. Відомий орнітолог 
добродій Віктор Волошин першим по-
відомив про стан потерпілого дерева і 
заявив про свою готовність надавати 
всю необхідну допомогу. Вербу підня-
ли із землі і знову встановили, підпер-
ши її, активісти ГО «Криворізьке міське 
правозахисне товариство» Володимир 
Налужний і Олександр Чижиков»

Газета «Промінь Просвіти Є», число 
13 (57) за 2019 рік.

«3 липня в Києві відбулося розшире-
не засідання робочої групи №3 Україн-
ської національної платформи Форуму 
громадянського суспільства Східного 
партнерства за участі молдовської сто-
рони… У засіданні взяв участь голова 
ГО «Криворізьке міське правозахисне 
товариство» Микола Коробко».

Газета «Промінь Просвіти Є», число 
13 (33) за 2018 рік. 

«Дорогою предків. Шляхом до першої 
конституції України» – газета «Промінь 
Просвіти», число 14 за липень 2009 
року – Микола Коробко: «Наша мемо-
ріальна подорож пролягла звитяжним 
і страдницьким шляхом сподвижників 
вікопомного гетьмана України Івана 
Мазепи. П’ятеро представників трьох 
областей України, Полтавської, Хар-
ківської та Дніпропетровської, під ору-
дою досвідченого веломандрівника  
Миколи Дмитровича Камуза, взявши 
землю з пам’ятного кургану чернігів-
ської Дегтярівки, четвертого липня 
вирушили в путь… 8 липня учасників 
велопрпобігу на прес-конференції зу-
стріли полтавські кореспонденти, які 
дізналися про мету і значення цього 
заходу…Уже 17 липня, у миколаївській 
Казанці, їх зустрічали  (також на вело-
сипедному ходу) представники криво-
різької «Просвіти»  –автор цих рядків і 
заступник голови нашого об’єднання 
«Петро Лисенко…»

5 – 1946 – повідомлено, що Науково-
дослідний гірничорудний інститут (НДГРІ) 
розробив проект фабрики для збагачення 
бідних руд магнітним способом, а інсти-
тут «Кривбаспроект» – проект відведення 
русла річки Саксагані в підземний тунель 
з району станції «Мудрьона» до злиття з 
Інгульцем, довжиною 5, 8 кілометра. 

6 – 1965 – на житловому масиві Північо-

ного ГЗК почав роботу широкоекранний 
кінотеатр.

6 – 1996 – перший міський фестиваль 
солдатської пісні «Коли солдат співає».

8–1931 – відкрито рух поштово-паса-
жирських поїздів на лінії Харків – Кривий 
Ріг – Одеса. 

9 – 1926 – в клубі імені Радченка (не іс-
нує, там нині Головпоштамт) відбувся пер-
ший концерт змішаного українського хору 
під керівництвом Статіви. 

9 – 1931 – трест «Укрцивільбуд» почав 
будівництво житломасиву «Соцмісто». 

9 – 1941 – почались нальоти авіації ні-
мецько-фашистських військ на Кривий Ріг.

«…9 липня… активістка  нашої пра-
возахисної організації  Світлана Дья-
кова  із села Недайвода Криворізького 
району стала учасником Центрально-
Українського форуму, який відбувся 
в Кіровограді, й підписала прийняту 
там резолюцію «На захист Конституції 
України». У себе на профілі в мережі ко-
ристувачів Фейсбуком вона розмістила 
текст цієї резолюції, у якій, зокрема, 
говориться про таке: «Чинна Консти-
туція України на момент її прийняття 
була визнана Європейським співто-
вариством однією з кращих конститу-
цій Європи. Втім, з моменту прийняття 
Конституції багато її положень так і не 
були виконані. Зокрема, це стосуєть-
ся статусу територіальних громад як 
структурних одиниць власника наці-
онального багатства країни – україн-
ського народу».  

Газета «Промінь Просвіти», число 13 
за липень 2016 року. 

10 – 1931 – в першому числі журналу «Лі-
тературний призов» (двотижневик ВУСПП) 
опубліковано твори криворізьких письмен-
ників Л. Юхвіда та В. Шаблія.

10 – 1996 – побачила світ книга Т. П. Во-
ронової  «Місто- центр- район» 

13 – 1990 – у Кривому Розі відбувся пер-
ший аукціон. У торгах брали участь 47 осіб.

«13-14-07-2017 р. в Києві  відбувся 
семінар «Урядова програма розвитку 
гідроенергетики  до 2026 року – про-
блеми, загрози для довкілля та людей: 
слово громадськості». У роботі семіна-
ру взяв участь голова ГО «Криворізь-
ке міське правозахисне товариство» 
Микола Коробко…»

Газета «Промінь Просвіти Є», число 
10 за 2017 рік». 

17 – 1891 – біля Гданцівського чавуноли-
варного заводу відкрито пам’ятник О.М. 
Полю (коштом АТ Криворізьких залізних 
руд) – перший скульптурний пам’ятник у 
Кривому Розі. 

17 – 1965 – на вулиці Лермонтова від-
крився магазин «Дитячий світ».

17 – 1970 – відкрився Криворізький дер-
жавний цирк.

18 – 1931 – в Кривому Розі було два ав-
тобуси, які їздили такими маршрутами: 
центр міста – рудник імені Леніна, центр 
міста – Довгинцеве; перша зупинка була 
на вул. Дзержинського (потім цю вулицю 
назвали Калініченка, а тепер – Церковна), 
біля скверу колишнього райкому партії. 
Павільйон зупинки побудовано було 1936 
року. 

19 – 1931 – повідомлено, що спеціальна 
комісія Державного інституту  проектуван-
ня міст («Дніпромісто») визначила район 
будівництва нового міста: ділянка, роз-
ташована на північному сході від міста в 
напрямку Довгинцевого. Планувалось, що 
в 1933 році тут житимуть 80 тисяч осіб, що 
тут буде збудовано академічне містечко 
(гірничий, металургійний і медичний ін-
ститути), а ще – театр на 2,5 тисячі місць, 
бібліотека на 4 мільйони книг тощо.

19 – 1991 – повідомлено, що в Тернів-
ському районі проживала Уляна Харито-
нівна Немченко, якій 15 липня виповнилось 
110 років. 

20 – 1921 – повідомлено, що в Кривому 
Розі  на той час функціонували: миловар-
ний завод, 2 сірчані фабрики, ковбасна 
фабрика продуктивністю 20 тисяч пудів 
виробів на день, підготовлені до відкриття 
сироварня та олівцева фабрика. В повіті 
діяли 9 сироварень (3 тисячі пудів сиру на 
місяць), 2 шкіряні заводи. 

21 – 1940 – у парку імені газети «Правда» 
відкрито водну станцію.

21 – 1956 – в прокатному цеху заводу 
«Криворіжсталь» почалось випробування 
першого автоматизованого безперервно-
го стану «250», на той час найдосконалішо-
го серед усіх, що діяли в СРСР. Вперше  в 
металургійній практиці на його 7 чорнових 
та на 16 чистових клітях здійснюється дво-
бічний прокат двох заготовок одночасно. 

22-23 – 1926 – на засіданні президії  ок-
рвиконкому ухвалено: офіційним  органом 
окрвиконкому вважати газету «Красный 
горняк».

22 – 1955 – збагачувальна фабрика Пів-
денного ГЗК видала перші 50 тонн концен-
трату залізної руди з вмістом заліза 58 %. 

24 липня відбулося пленарне засі-
дання ГАУ (Громадянська асамблея 
України) в Українському домі в Києві. 
Один із членів оргкомітету ГАУ – Мико-
ла Коробко, голова Всеукраїнської еко-
логічної асоціації «Зелений світ» і керів-
ник нашої просвітянської організації. 

(З матеріалу «Щоб влада знала, що ми 
вважаємо правильним», газета «Промінь 
Просвіти», число 15 (24) 2007 року).

25 – 1925 – повідомлено про встанов-
лення пішохідного поштового зв’язку  між 
селами Криворізького району. 

27 – 1931 – комісія, що приймала Криво-
різький аеропорт, визнала його придатним 
для експлуатації, але вказала й на цілий 
ряд недоліків, які треба було негайно усу-
нути: провести телефонну лінію, зробити 
огорожу тощо.

29 – 2010 – у Кривому Розі з’явилось 
унікальне підприємство «Юність» з вироб-
ництва оцинкованого прокату. 

30 – 1931 – в Криворізький аеропорт 
прибув перший рейсовий літак К-5, що 
летів за маршрутом Харків – Кривий Ріг 
– Одеса. В цей час на аеродромі не було 
жодної людини.

Липень 1866 – О.М. Поль, оглядаючи Ду-
бову Балку в пошуках пам’яток археології, 
випадково відкрив там багаті поклади за-
лізних руд.

Липень - серпень 1866 року – О.М. Поль 
здійснив розкопки стоянки кам’яного віку 
в гирлі балки Ковальської.

Липень 1936 року – утворено Централь-
но-Міський район міста Кривого Рогу.

Липень 1960 – випущено першу радян-
ську марку, присвячену Криворіжжю. На ній 
зображено Новокриворізький ГЗК. (Перша 
німецька марка випущена 1942 року).

Газета Промінь Просвіти», число 15 
за серпень 2010 року: «… Нещодавно з 
нагоди ювілею, 20-річчя проголошення 
Декларації про державний суверенітет 
України, із числа криворіжців Почесною 
грамотою Верховної Ради України був 
нагороджений один з найактивніших і 
діяльних народних депутатів України 
першого скликання Микола Коробко. У 
грамоті, йому врученій, написано: «За 
заслуги перед Українським народом, 
вагомий особистий внесок у прийняття 
Декларації про державний суверенітет 
України, творення і розбудову незалеж-
ної держави». 

Газета «Промінь Просвіти Є», число 
10 за липень 2017 року: «…Активістка 
КМПЗТ (редактор місцевого радіомов-
лення ТРК «Криворіжжя) Олена Маковій 
взяла участь у заході «Як громадянин 
може реалізувати власну ініціативу?». 
Його в середині липня в Кривому Розі 
провели Всеукраїнське громадське 
об’єднання «Інститут «Республіка» та 
комунальний позашкільний навчальний 
заклад «Центр художньо-естетичної 
творчості дітей і юнацтва «Орфей» Кри-
ворізької міської ради…»

ЦІКАВЕ УКРАЇНЦЯМ ПОВСЯКЧАС.
Будинок дитячий.  – Державні виховні 

установи, які замінюють родинне вихо-
вання дітей, котрі втратили батьків і по-
требують опіки. Розвинулися з дитячих 
притулків. У Кривому Розі організовано 
в квітні 1919 року в садибі Б.А Кислова 
(вулиця Йорданська) згідно з рішенням 
Криворізького виконкому від 1 березня 
1919-го. На утримання сиріт робітники 
рудників Колачевського,  «Дубова Бал-
ка», «Новоросійський», «Суха Балка», Рос-
тковського, Шмаковського відраховували   
по одному відсотку від зарплати. 2-й Б.д. 
було відкрито на руднику «Суха Балка» 
для північної частини Кривбасу. У період 
голоду 1921-1923 р. р. у Криворізькому 
повіті було відкрито повітовий Б.д. у с. 
Мар’їнському, який згодом (1923) реор-
ганізовано в окружний. Міський Б.д. при-
єднано до водогону у жовтні 1929. В період 
голоду 1932-1933  у зв’язку з переван-
таженістю (у 2 рази більше норми) Б.д. в 
кінці лютого 1933 року надано велике при-
міщення колишньої церкви Різдва Богоро-
диці (вулиця Шевченка)…»

(«Історична енциклопедія 
Криворіжжя», том І, 

авторства Олександра МЕЛЬНИКА і 
Сергія БАЛАБАНОВА, ст. 170).

На світлині: учасники велопробігу 
«Дорогою предків».

ЛИПЕНЬ ного ГЗК почав роботу широкоекранний

Шановні наші читачі, продовжуючи друкувати календар, ми знову звер-
таємось до матеріалів із видань старшої наукової співробітниці Криво-
різького історико-краєзнавчого музею Ірини Стеблини «Криворіжжя: 
календар пам’ятних дат і подій на 2015 рік» та «Криворіжжя: календар 
пам’ятних лат і подій  на 2016 рік». Ми  використали і в цьому числі інфор-
мацію з 1-го тому науково-популярного видання «Історична енциклопедія 
Криворіжжя» авторства  Олександра Мельника і Сергія Балабанова. Як і 
в попередніх числах, ми знову  звернулись до публікацій газет «Промінь 
Просвіти» та «Промінь Просвіти Є» про діяльність нашої організації, по-
чинаючи з 2006-го року.  

Плануємо долучати також й іншу літературу, про що будемо вас інфор-
мувати. При цьому подаємо й далі матеріали під внутрішньосторінковою 
рубрикою «ІЗ ЦІКАВОГО УКРАЇНЦЯМ ПОВСЯКЧАС» (це інформація  із вже 
зазначених та інших джерел,  яка не прив’язана до якоїсь окремої дати, 
але, на наш погляд, є важливою для розуміння процесів, що відбувалися 
з плином років на території Криворіжжя).      


