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За вас правда, за вас слава і воля святая!

 ПРО КІНО, 
ЗАХИСТ 

ЗАКАЗНИКІВ
 І ПРО ЗАПИТИ

18 липня в офісі організації 
відбулися збори, де ми, право-
захисники, підбивали підсумки 
розпочатої під керівництвом 
Миколи Коробка, адвокаційної  
Кампанії по збереженню до-
вкілля – на підтримку реформи 
сфери довкілля  за сприяння та 
підтримки ГО «Докудейз».  

З доповіддю виступив го-
лова ГО «КМПЗТ» Володимир 
Налужний, який розповів про 
уже зроблене та перешкоди, 
які трапилися на шляху під час 
нашої діяльності із захисту за-
казників загальнодержавного 
та місцевого значення на запо-
відній території «Балка Північна 
Червона». Заступник голови 
організації Олександр Чижи-
ков, який є координатором 
мандрівного показу на Криво-
ріжжі Міжнародного фестива-
лю в Україні про права людини 
Docudays UA, його доповнив. 
А Валентина Кривда розповіла 
про те, як інформували владні 
структури на інформаційні за-
пити.

А після цього до уваги при-
сутніх на зборах був фільм  « 
Просто зроби це»  режисер-
ки Емілі Джеймс із Велико-
британії за 2011-й рік трива-
лістю до півтори години. Це 
справді унікальний незалеж-
ний кінопроєкт, бо створений 
був за участі більше 100 во-
лонтерів та 447 добровільних 
спонсорів.  

У Криворізькому правозахисному

 16 і 17 липня з 14.00 до 18.00   в приміщенні Державного університе-
ту економіки і технологій - відбувся захід –«Правовий Weekend»  - «Кава з 
правозахисниками», площа Визволення, 2, IT HUB Сoworking.

Це була відверта розмова про виклики правам людини в Кривому Розі . Були 
запрошені активісти правозахисних організацій Кривого Рогу та експерти, що 
працюють з такими групами, як: ЛГБТІК+, Роми, ВПО, етнічні та національні 
спільноти та інші. В плані передбачався пошук відповідей на такі запитання:

-  з якими складнощами доводиться стикатися у сприянні згуртованості 
населення в регіоні?

- які загальні наслідки дискримінаційного ставлення до представників 
вразливих груп ?

- яких саме рішень не вистачає від української влади в центрі і на місцях ?
- які можливості для вирішення проблем надають коаліційні інструменти 

громадянського суспільства ?
Були запрошені спікери:  Михайло Сава - доктор політичних наук, професор, 

голова правління Експертної групи «Сова», експерт з оцінювання мотивів 
кримінального переслідування; Анастасія Шебардіна - координаторка 
проєктів «Американська асоціація юристів Ініціатива з верховенства права». 
Модераторка дискусії – Олександра Романцова,  виконавча директорка ГО 
«Центр громадянських свобод». Захід проходив у рамках проєкту «Пункт 7» 
/ Point 7 (офіційна назва «Сприяння соціальній згуртованості в Україні») у 
партнерстві ABA ROLI Ukraine, Center for Civil Liberties / Центр Громадянських 
Свобод «Восток СОС».  

У дискусіях взяли участь представники нашої громадської організації: 
правозахисники Валентина Кривда і Олександр Чижиков. У короткому 
стенографічному переліку, що нижче, можна навести наступні актуальні 
проблеми, які були підняті в дискусіях.

На географічних особливостях Кривого Рогу, які є перешкодою 
для соціальної згуртованості , зупинилась активистка Ольга Костіна. 
Генрі Дем›янович  («Кривбасс Прайд») звернув увагу на роз’єднаність 
громадянського суспільства. Цю думку підтримала  і правозахисниця нашого 
товариства Валентина Кривда, яка навела приклади захисту прав шахтарських 
протестів і заповідників державного і місцевого значення Балка Північна 
Червона. Особливо кричущою ситуація з балкою стала в останні роки, коли 
екологи ГО «КМПЗТ» зіштовхнулись з ігноруванням вимог природоохоронного 
законодавства щодо встановлення меж і землевідведення, порушень правил 
заповідного режиму заказника. Про це за останні роки наш часопис писав 
неодноразово. Більше того, зараз в активній фазі адвокаційна кампанія «Група 
громадського моніторингу і практичного реагування на порушення захищає 
об’єкт ПЗФ», яку очолював Микола Іванович Коробко, (на жаль, його не стало 
30 березня цього року). Але його справу захисту природи в місті і в Україні 
продовжує наше товариство.

Автор цих рядків підняв питання про  те, що однією з головних тем у соціальній 
роз’єднаності  є високий градус зневіри у вирішенні багатьох соціальних 
проблем;  про це, наприклад, на зборах Екологічної Ради Криворіжжя говорив 
відомий місцевий лікар Микола Вєропотвєлян, Генеральний директор КП 
«Міжобласний центр медичної генетики і пренатальної діагностики імені П. 
М. Веропотвеляна ДОР»

Доктор політичних наук, професор Михайло Сава розповів про  можливості 
захисту прав політичних в’язнів шляхом проведення відповідної експертизи, 
яка показує,  що кримінальна справа  проти  людини  політично вмотивована. 
Таку експертизу суд долучає до матеріалів справи при винесенні рішення. 
Також експертиза знадобиться для захисту прав політв’язнів у Європейському 
суді з прав людини. 

В кінці першого дня правового вікенду Михайло Сава анонсував 
виставку пам’яті видатного російського правозахисника Андрія 
Дмитровича Сахарова, яка буде перебувати в Кривому Розі декілька 
тижнів. Цьогоріч весь цивілізований світ відзначає 100-річчя з дня 
народження Андрія Дмитровича Сахарова (21 травня 1921,  Москва — 14 
грудня 1989, Москва), радянського фізика лауреата   Нобелівської премії 
миру (1975), дійсного члена АН СРСР  (з 1953 р.), співтворця водневої 
бомби, а потім – активного борця за права людини. З 1972 Сахаров і Комітет 
із прав людини неодноразово заступалися перед владою за ув’язнених 
діячів української культури. Зокрема – за   В. Мороза, В. Чорновола,  
Л. Плюща,  І Багряного,  Н. Строкату-Караванську, В. Стуса та інших.

«Правовий Weekend» було організовано в Кривому Розі за фінансової 
підтримки Міністерства закордонних справ Данії в рамках проекту ПРООН 
«Громадянське суспільство для розвитку демократії і прав людини в Україні»,  
в партнерстві з Центром громадянських свобод і громадською організацією 
«Криворізький фонд майбутнього».

Олександр ЧИЖИКОВ.
       На світлині: під час навчання.

       Фото автора

РІК 2006
Число 1, рік 2006-й – «У ві-

сімнадцять років виграти Все-
український конкурс із напи-
сання художніх прозових тво-
рів – таке мало кому вдається. 
А от Сергій Юсипюк, вихова-
нець літературно-творчої студії 
«Імідж» (керівник – наша про-
світянка Олена Маковій з Цен-
тру дитячо-юнацької творчості  
Центрально-Міського району) 
домігся такої перемоги»

Число 2,  р ік  2006-й – 

«Микола Коробко, відзначений 
нагородою «Хрест заслуги». З 
числа криворіжців цю наго-
роду також отримали голова 
міської організації СОУ Петро 
Лисенко, підполковник запасу 
Олександр Вакуленко, капіта-
ни запасу Дмитро Барабаш та 
Олексій Коломоєць. До того ж, 
Петро Лисенко був нагородже-
ний Грамотою Міністра оборо-
ни України»

Число 2, рік 2006-й – «Неза-
довго до відзначення  15-річчя  

незалежності України, 18-20 
серпня, відбувся ІУ всесвіт-
ній форум українців. Посеред 
інших, була там і представ-
ниця Криворізького міського 
об’єднання ВУТ «Просвіта» 
Валентина Кривда»

.Число 4. «наша просвітянка, 
помічник народного депутата 
України Євгена Гірника Вален-

тина Кривда днями відвідала 
криворізьку спеціалізовану 
школу №118 з поглибленим ви-
вченням української філології, 
де вручила педагогам невідомі 
їм видання української діаспо-
ри в США…»

Число 8.  «Як це не дивно, але 
більше українців дізналося про 
вихід перших шести чисел не в 

Кривому Розі чи області, а за 
кордоном України, передусім 
– у США. Це тому, що редак-
тор газети української діаспо-
ри «Свобода» Ірена Яросевич 
відгукнулась на запит від на-
шої редколегії й надрукувала 
коротку інформацію про нас 
та наше прагнення знати, як 
живеться українцям в США».

РІК 2007
Число 2 (11). У другому числі 

«Свободи» за 2007-й рік наші 
заокеанські друзі присвятили 
часопису «Промінь Просвіти» 
цілу сторінку, опублікувавши 
там три матеріали з чисел за 
минулий рік, світлину, а також 
звернулись до своїх читачів, 
аби ті нам допомогли…»

Число 2 (11).  В офісі Криво-
різького міського об’єднання  
ВУТ «Просвіта» імені Тара-
са Шевченка під керівни-
цтвом Миколи Коробка від-
булося розширене засідання 

Літопис  перемог ,  зустр ічей  і  заход ів  команди  Миколи  КоробкаЛ ітопис  перемог ,  зустр ічей  і  заход ів  команди  Миколи  Коробка
  сп ільно  з  газетами  «Промінь  Просв і ти » , «Промінь  Просв і ти  Є »  сп ільно  з  газетами  «Промінь  Просв і ти » , «Промінь  Просв і ти  Є »

Правовий  WEEKEND у  Кривому  Розі  – Правовий  WEEKEND у  Кривому  Розі  – 
про  правозахисні  проблемипро  правозахисні  проблеми

(Закінчення на 2-4-й стор.)

Цього року (у липні-серпні) виповнюється 15 років єдиній 
у Кривому Розі незалежній україномовній газеті «Промінь 
Просвіти» (зареєстрована 3 липня, а перше число вийшло 
16 серпня 2006 року), ініціатором і організатором створен-
ня якої був народний депутат України першого скликання 
Микола Коробко, котрий нещодавно, 30 березня, завершив 
свій земний шлях. Однак справи його (і серед них – його 
дітище, правозахисна газета) продовжують жити, бо зали-
шилась у Кривому Розі  створена ним команда правозахис-
ників. У цьому числі до уваги наших читачів – коротенький, 
конспективно виписаний, літопис діяльності команди і її 
газети, лише дещиця зробленого.
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(Продовження. Початок  на 1-й стор.)

Літопис  перемог ,  зустр ічей  і  заход ів  команди  Миколи  КоробкаЛ ітопис  перемог ,  зустр ічей  і  заход ів  команди  Миколи  Коробка

громадської координаційної ради з питання подаль-
шої  діяльності  Нижньодніпровської басейнової ради. 
Для спільного обговорення до уваги учасників були 
запропоновані  доповіді голови всеукраїнської асоці-
ації «Зелений світ» Миколи Коробка, голови коорди-
наційної ради ВЕР «Хортицький форум» Олександра 
Багіна і голови Нікопольського відділення Міжнарод-
ного фонду «Дніпро» В’ячеслава Сандула.

У березні КМО ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шев-
ченка вперше долучилася як регіональний партнер до 
проведення Міжнародного фестивалю «Дні докумен-
тального кіно в Україні про права людини» DOCUD-
FAYS UA, що проходить у Києві; сюди приїхали голо-
ва правління організації Миколи Коробко і редактор 
газети «Промінь Просвіти» Сергій Зінченко.   

Число 14 (23). «Як реакція на події в нашій країні, 
на Указ Президента України на розпуск Верховної 
Ради… спільнота громадських організацій вирішила 
негайно провести своє національне зібрання у вигляді 
всеукраїнської асамблеї… Було створено оргкомітет, 
до якого увійшов і голова Української асоціації «Зеле-
ний світ» Микола Коробко з Кривого Рогу. Ініціатори 
вирішили провести обговорення спочатку на регіо-
нальному рівні, а 24 липня – засідання Громадянської 
Асамблеї України в Києві, що і було зроблено».

РІК 2008
Число 4 (37) «22 лютого група із сімнадцяти чоловік, 

членів КМО ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка у 
відповідь на запрошення була в Києві, у Національ-
ному технічному університеті України на відзначенні 
100-річчя від дня народження  видатного українського 
художника, лауреата Шевченківської премії Григорія 
Синиці. Від криворіжців на сцені Центру культури та 
мистецтва виступили голова південного осередку 
криворізьких просвітян Олександр Чижиков і про-
світянка (в недалекому минулому – керівник міської 
організації) Людмила Зубко»

Число 12 (46) «Активісти КМО ВУТ «Просвіта» імені 
Тараса Шевченка організували й провели 28 червня 
прес-конференцію в готелі «Аврора», яка була при-
свячена Міжнародному дню захисту жертв катувань. 
Вона стала частиною потужної всеукраїнської акції, 
яку проводили цього дня правозахисники за ініціати-
вою Української Гельсінської спілки з прав людини. В 
Кривому Розі в прес-конференції взяли участь голо-
ва обєднання криворізьких просвітян (і одночасно – 
член правління УГСПЛ) Микола Коробко, криворізькі 
адвокати Володимир Горбенко і Павло Голівер та їхні 
підзахисні…Тут було близько сорока журналістів, які 
представляли двадцять місцевих ЗМІ» 

РІК 2009
Число 3 (60). «…31 січня 2009 року звітно-вибор-

ні збори криворізькі просвітяни все-таки провели й 
фактично одноголосно своїм головою обрали Ми-
колу Коробка, народного депутата України першого 
скликання й члена правління Української Гельсінської  
спілки з прав людини. Але цього могло й не статися, 
бо той же Сергій Довгаль, прес-секретар Дніпропе-
тровської обласної організації партії «ВО «Батьківщи-
на», який у травні минулого року, привівши із собою 
близько тридцяти чоловік, зірвав ефективну робо-
ту ради Дніпропетровського обласного об’єднання  
ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка, міг своїми 
деструктивними діями нашкодити і в Кривому Розі». 
Головував на зборах просвітянський активіст, голова 
організації НПГУ на шахті «Гвардійська» Криворізь-
кого залізорудного комбінату Сергій Дашковський.

Число 10 (67). «Проща до Тараса 16-17 травня 2009 
року…»

Число 13 (70)  «Криворізька «Просвіта» в Полтаві і 
в Жуках…»

Число 15 (72). «VIII з’їзд… визнати 
таким, що не відбувся»: «…Міністру 
юстиції України п. Онищуку Миколі 
Васильовичу… Головна рада Това-
риства, яка, згідно статутної норми, 
скликає з’їзд, не включила Дніпро-
петровське обласне об’єднання у 
графік проведення обласних конфе-
ренцій, не залучила організацію до 
роботи з підготовки з’їзду та офіцій-
но не повідомила про норму пред-
ставництва, дату і місце проведен-
ня з’їзду… ПРОСИМО 1. У порядку 
контролю за додержанням положень  
статуту здійснити перевірку зазна-
чених вище порушень Статуту Все-
українського товариства «Просвіта» 
імені Тараса Шевченка і визнати та-
ким, що не відбувся, VIII з’їзд Всеу-
країнського товариства «Просвіта» 
імені Тараса Шевченка…», 36 під-
писів членів криворізького міського 
об’єднання.

Число 19 (76). «2 жовтня поточного 
року в Українському Домі (м. Київ) 
за ініціативою Громадської ради з 
питань забезпечення прав людини 
в діяльності МВС відбулися Громад-
ські слухання на тему «Дотримання 

прав людини в діяльності МВС»… Від нашої 
області свої матеріали надали правоза-
хисники Галина Кучеренко, Микола Короб-
ко, Володимир Збишко, голова Софіївської 
районної ради Артур Шевцов та помічник 
Міністра Володимир Міняйло».

Число 23 (80). Олена Маковій: «Зібра-
ний матеріал про Тараса Гукала, знаного 
у всьому світі кіномитця-документаліста, 
пролежав у мене приблизно вісім місяців, із 
початку квітня, коли ми з ним зустрілися в 
Києві у Будинку кіно, під час 6-го Міжнарод-
ного фестивалю документальних фільмів 
про права людини. Не подала до часопису 
раніше через те, що готувалися приурочити 
допис до мандрівного показу фільмів цього 
фестивалю в Кривому Розі, який з листопа-
да (у зв’язку із заборонами через епідемію 
грипу) довелося перенести на грудень. Не-
щодавно більшу частину зібраного викорис-
тала в передачі, присвяченій Голодомору в 
Україні як геноциду. І ось тепер – у газеті…»

РІК 2010
Число 3 (84). «Пішов уже другий рік, як 

криворізькі просвітяни стараннями за-
ступника голови Криворізького міського 
об’єднання ВУТ «Просвіта» Петра Лисенка 
налагодили роботу своїх двох сайтів: www.prosvita.
at.ua     та   www.pprosvita.at.ua  Перший – це наш 
просвітянський портал, а другий – це веб-версія 
газети «Промінь Просвіти». Вперше про них було по-
відомлено на звітно-виборних зборах 31 січня 2009 
року, коли головою об’єднання втретє поспіль обрали 
Миколу Коробка…». Так само, як і на портал, на газе-
ту «заходять відвідувачі зі США, Канади, Російської 
Федерації, Польщі, Норвегії, Німеччини, Великобри-
танії, Фінляндії й багатьох інших країн Європи, а крім 
цього, – ще й з Аргентини, Ізраїлю, Індії та Бразилії».

Число 6 (87). Сергій Терен: «Те, що відбувалося 
того, здавалося б, звичайного, буденного вівторка у 
філії Криворізького  історико-краєзнавчого музею в 
Тернах, важко було назвати просто виставкою твор-
чих робіт просвітянки і майстрині  Романії Собчак із 
нагоди її ювілею…»

Число 10 (91). В суботу і неділю, на Трійцю, група 
активістів із Києва, Кривого Рогу, Донецька, Полтави 
та з інших міст України вирушила до Криму: туди, де 
сьогодні діяльна духовна підтримка найнеобхідніша. 
За ініціативою всеукраїнської організації «Рух добро-
вольців «Простір Свободи» у Севастополі і в Симфе-
рополі відбулася акція «Чому не йде Апостол правди 
і науки?». Серед активістів були й ми, просвітяни з 
Кривого Рогу під керівництвом Миколи Коробка..

Число 13 (94) Просвітяни з Кривого Рогу (журна-
лісти Олена Маковій і Сергій Зінченко) побували в 
Броварах, що на Київщині, там, де діє  перше в Україні 
СОС-містечко для сімейного виховання. (альтерна-
тива дитячим будинкам). «Як розповів один із «ви-
нуватців» цієї знаменної події (відомий на весь світ 
спортсмен і активний громадсько-політичний діяч) 
Віталій Кличко, все розпочалося ще з 2003 року…»

Число 15 (96). «Нещодавно з нагоди ювілею, 20-річ-
чя проголошення Декларації про державний суве-
ренітет України, із числа криворіжців Почесною гра-
мотою Верховної Ради України був нагороджений 
один із діяльних народних депутатів України першого 
скликання Микола Коробко».

Число 21 (102) Наша криворізька «Просвіта» уже 
четвертий рік поспіль виступає в місті в ролі органі-
затора проведення показу кращих фільмів Міжнарод-
ного фестивалю документального кіно про права лю-
дини, який щороку в березні-квітні проходить у Києві. 
Та сьогодні він має особливе призначення, бо покази 
ці сконцентровано на ідеї  забезпечення насамперед 
прав дитини…Заступник голови криворівьких просві-

тян Олександр Чижиков із цього 
року є офіційним координато-
ром проведення Мандрівного 
фестивалю на Криворіжжі». 

Число 23 (104). СТВОРЕНО 
НОВУ ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗА-
ЦІЮ, керівником якої став Мико-
ла Коробко: «Криворізьке міське 
правозахисне товариство». 

РІК 2011
 Число 2 (107). «З 21 по 25 січ-

ня в Чернігові на другому семі-
нарі навчального курсу «Роль 
журналістики у підтримці та за-
хисті прав людини під назвою 
«Журналістські розслідування 
в сфері прав людини»… Дні-
пропетровщину представляли 
троє: редактор газети «Лица» з 
Дніпропетровська Олена Гара-
гуц, журналіст-правозахисник 
із Кривого Рогу (і одночасно – 
голова правління Криворізького 
міського об’єднання Всеукра-
їнського товариства «Просвіта» 

імені Тараса Шевченка) Микола Коробко» і редактор 
газети «Промінь Просвіти» з Кривого Рогу Сергій 
Зінченко. – За фінансової підтримки Норвезького 
Гельсінського комітету та Міжнародного фонду «Від-
родження», а «організаторами проєкту виступили: 
УГСПЛ, Норвезький Гельсінський комітет,  Гельсін-
ський Фонд з прав людини (м. Варшава, Польща) і 
громадська організація «М*АРТ» (м. Чернігів, Укра-
їна)».

Число 19 (124). У триденному  тренінгу «для жур-
налістів  на початку жовтня у південному кримському 
місті Євпаторії під назвою «Просування рівних прав та 
можливостей в політиці через ЗМІ  в рамках проєкту 
«Жінка у владі: теоретичні права і реальні можливості»

(Закінчення на 3-4-й стор.)
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  сп ільно  з  газетами  «Промінь  Просв і ти » , «Промінь  Просв і ти  Є »  сп ільно  з  газетами  «Промінь  Просв і ти » , «Промінь  Просв і ти  Є »

взяла участь і активістка Криворізького міського 
правозахисного товариства Олена Маковій… А ор-
ганізувала й провела його (за підтримки посольства 
Федеративної Республіки Німеччини) в Україні доне-
цька громадська організація «Альянс». 

Число 23 (128). «29 листопада в Севастополі відбу-
лася визначна подія: міжнародна конференція «Без-
пека Чорноморського регіону: енергетика, економіка 
та екологія». Організував її та провів у конференц-за-
лі «Адмірал» готелю «Севастополь»  Фонд Конрада 
Аденауера спільно з Інститутом  зовнішньої політики 
Дипломатичної  академії України при МЗС України і 
Центром сприяння вивченню геополітичних проблем 
та євроатлантичного співробітництва  «НОМОС». 
Важливо при цьому зазначити, що захід проходив за 
активної участі представників громадських організа-
цій. Чи не найважливішу роль на ньому відігравали 
експерти із шести країн: Німеччини, США, Румунії, 
Туреччини, Вірменії та України. Був запрошений на 
конференцію і…» редактор газети «Промінь Просві-
ти» Сергій Зінченко. 

РІК 2012
Число 7 (136). Микола Коробко і Петро Лисенко: 

«Воєнна організація і сектор безпеки України пови-
нні функціонувати рівновіддалено від партідеологій» 
(Пропозиції до парламентських слухань на тему: 
«Про стан та перспективи розвитку Воєнної органі-
зації та сектору безпеки України».

Число 9 (138). Олександр Чижиков і Романія Соб-
чак: «У козаків Інгульської паланки Війська Запороз-
ького низового, Спілки офіцерів України м. Кривого 
Рогу, Криворізького міського об’єднання Всеукраїн-
ського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 
склалася традиція в кінці квітня  вшановувати пам’ять 
січових стрільців, які відстояли свою землю в 1915 
році в боях з російськими військами на горі Маківка».

Число 15 (144). «5 серпня у конференц-залі готелю 
«Аврора» в Кривому Розі протягом двох годин прохо-
дила презентація руху «ЧЕСНО». Один із засновників 
всеукраїнського громадського руху Олег Рибачук і 
його регіональний координатор Андрій Зінченко при-
їхали до нашого міста на запрошення Криворізького 
міського правозахисного товариства в особі його 
голови Миколи Коробка». 

Число 17 (146). «Газета «Свобода» у США – знако-
вий  партнер криворізьких просвітян».

Число 21 (150). Петро Лисенко: «Місцеве самовря-
дування чи авторитарне самоуправство?». 

РІК 2013

Число 10 (163). «В листопаді 2012 року було ство-
рене Партнерство з відродження  річки Саксагані, 
до складу якого увійшли громадські організації, 
представники влади, просто активні громадяни, яке 
очолив голова Криворізького міського правозахис-
ного товариства, правозахисник і еколог, Микола 
Коробко».

Число 11 (164). «З 29 травня по 1 червня в Криво-
му Розі уже відбулися робочі зустрічі в рамках нової 
програми, затвердженої на 2013-й рік. Вона має 
назву «Промисловий спадок Кривого Рогу та ріка 
Саксагань. Співробітництво, діалог, демократія». 
Польська організація «MILA» запропонувала  криво-
різьким партнерам для ознайомлення європейський 
досвід з метою розв’язання екологічних проблем… 
Підсумовуючи результати роботи під час зустрічі у 
Кривому Розі, координатор проєктів асоціації агенцій 
регіонального розвитку України в Польщі Єжи Да-
ровські, зокрема, зізнався: «Партнерство має план 
роботи на найближчі два місяці…».  

Число 16 (169). «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД. Подруж-
жя Білих із Кривого Рогу домоглося визнання 
Україною порушення їхніх прав… Більше 6 років 
тривав в Україні  внутрішній розгляд судової справи 
Білого Анатолія Макаровича і Білої Лідії Іванівни про-
ти комунального підприємства КЖП № 35 м. Кривого 
Рогу за їхнім позовом про забезпечення нормальної 
експлуатації житлового будинку… Представником 
скаржників у зверненні до Європейського Суду став 
правозахисник Микола Іванович Коробко, який очо-
лює місцеву правозахисну організацію…»

Число 22 (175). «Євромайдан відбувся і в Кривому 
Розі, 24 листопада, після 12-ї години, біля фонта-
ну, навпроти приміщення виконкому Криворізької 
міської ради. Хоч першими розпочали «свободівці», 
двома днями раніше…Спілкувалися одне з одним, 
розповідали свої історії про знайомство з цивілізо-
ваною Європою і європейцями, проспівали урочисто 
Державний Гімн України… Активісти ж Криворізького 
міського правозахисного товариства роздавали всім 
учасникам цього зібрання примірники нашої газети».

Число 23 (176). «Починаючи з 22-24 листопада, в 
Кривому Розі діє свій Євромайдан, куди збираються 
криворіжці (а це активісти громадських організацій і 
члени  опозиційних до влади партій, і просто пересіч-
ні громадяни, не задіяні ні в які організації)… Найчас-
тіше – на просторому тротуарі проспекту Металургів 
біля самого приміщення Криворізької міської ради…
Виступав голова Криворізької міської організації 

Спілки офіцерів України полковник Петро Лисенко. 
Зокрема, він не тільки прочитав звернення від Спіл-
ки, але й запропонував виступаючим на початку кож-
ного мітингу інформувати місцевих правоохоронців 
у погонах, що стоять біля приміщення влади, про 
переваги євроінтеграціі, про сутність європейських 
цінностей, аби й вони були в курсі того, що насправді 
відбувається в Україні». 

Число 24 (177) «ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ» НЕ ЗЛАМА-
ТИ!.. Як можна бачити із вихідних даних газети, прак-
тично 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 організа-
ції партії «ВО «Батьківщина» С.М. Довгалем і голо-
вою Всеукраїнського Товариства «Просвіта» імені 
Тараса Шевченка, екс-депутатом Верховної Ради 
України за списком партії «ВО «Батьківщина» П.М. 

Мовчаном 2009-го 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  в Дніпро-
петровській 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 обласно-
го об’єднання, всупереч вимогам статуту. Також, 
впродовж листопада-грудня 2008 року до Головно-
го управління юстиції надійшло 6 звернень від голів 
районних та міських організацій Всеукраїнського 
Товариства  імені Тараса Шевченка (з 12 існуючих 
на території Дніпропетровської області) з повідо-
мленням про те, що делегати від цих організацій на 
конференцію  обласного об’єднання не обирались 
та переобрання голови обласного обєднання є не-
законним..»

І все-таки Головне управління юстиції в Дніпро-
петровській області на підставі листа П. Мовчана 
в незаконний спосіб внесла до Реєстру запис про 
зміну керівних органів обласного об’єднання.  Так 
само відділ державних реєстраторів апарату Кри-
ворізької міськради і виконкому у Реєстрі прізвище 
Миколи Коробка , одного із засновників газети «Про-
мінь 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 внесен-
ня до поштового каталогу видань назву своєї газети». 

РІК 2014. Початок російсько-української 
війни

Число 19 (196). «З’ясувавши разом із головою кри-
ворізької організації Спілки офіцерів України Петром 
Лисенком у командування Окремої танкової брига-
ди можливості надання допомоги, наші волонтери 
взяли участь у виготовленні захисних обладунків 
для бронетранспортерів на одному із підприємств 
міста. Завдяки нашій участі в обсязі 11 людино-днів 
виробнича бригада щоденно виготовляла  по одному 
комплекту «народної броні», без якої  бойові машини 
ставали легкою здобиччю  для кумулятивної броне-
бійної артилерії…»

Число 21 (198). «Відбулася щорічна конференція 
Української національної платформи Форуму грома-
дянського суспільства Східного Партнерства… Від 
ГО «КМПЗТ» в роботі платформи взяв участь голова 

організації Микола Коробко». 
Число 22 (199) «16 листопада в Кривому Розі міс-

цеві просвітяни і активісти Криворізького міського 
правозахисного товариства разом з іншими людьми, 
які знали про подію,  прийшли до пам’ятника Тарасу 
Шевченку для того, щоб посадити тут його вербу; а 
якщо бути точним,– то галузку з нащадків тієї вер-
би, яку він колись посадив у Казахстані, де відбував 
службу в російському війську, засланий туди за свої 
вірші…»

Число  24 (201). «20 грудня в приміщенні Криворізь-
кого музичного училища проходила у формі круглого 
столу перша відкрита громадська науково-практична 
конференція під назвою «Активна дія мешканців з 
відродження та збереження спадщини Криворіжжя 
як основна цінність місцевої громади». Її організа-
торами виступили активісти українсько-польського 
Партнерства з відродження річки Саксагань у Кри-
вому Розі».

РІК 20015
Число 2 (203). «РЕЗО-

ЛЮЦІЯ першої відкритої 
громадської науково-прак-
тичної конференції… під-
тримати ініціативу громад-
ськості міста з переймену-
вання парку імені газети 
«Правда» в «парк Федора 
Михайловича МЕРШАВЦЕ-
ВА»;… активно долучитися 
до моніторигу стану збере-
ження геологічної пам’ятки 
«Скелі МОДРУ»;… підтри-
мати ініціативу з прове-
дення громадського моні-
торингу стану природно-
техногенних водойм в іс-
торичному місці з’єднання 
Саксагані та Інгульця…»

Число 13 (214). «1 лип-
ня 2015 року в приміщенні 
бізнес-центру НСК «Олім-
пійський» відбувся Між-
народний Форум на під-
тримку української мови 
«Нас об’єднає мова», орга-
нізований Всеукраїнським 
комітетом захисту  україн-
ської мови. В роботі Фору-

му взяв участь  представник товариства М. Коробко».
Число 24 (225). «Активісти Криворізького міського 

правозахисного товариства відвідали Дніпропетров-
ський військовий шпиталь… Відвідування не було б 
таким успішним, якби відбувалося без участі пол-
ковника Петра Лисенка, який перебував там у своїх 
справах, пов’язаних зі службою».

Число 24 (225). «Цього року, після цілої низки 
спроб, просвітянину і правозахиснику, полковнику 
Петру Лисенку, керівнику  Криворізького осередку 
Спілки офіцерів України і заступнику голови Кри-
ворізького міського правозахисного товариства, 
вдалося нарешті потрапити на фронт неоголошеної 
війни Росії проти України».

РІК 20016
Число 6 (231). ВІСТОЧКА З ПЕРЕДОВОЇ від Пе-

тра Лисенка. «Ця інформація надійшла до редакції 
газети безпосередньо з передової, з окопів. Передав 
нам її заступник голови Криворізького міського пра-
возахисного товариства полковник Петро Лисенко, 
кореспондент нашої газети, який нині воює на фронті 
заступником командира по роботі із особовим скла-
дом 15-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї 
окремої мотопіхотної бригади. Цей батальйон став 
так називатися із січня 2015 року, а формувався він 
у травні 2014-го як 15-й батальйон територіальної 
бригади «Суми».

Число 7 (232). Олена Маковій: «Що розповіли жур-
налісти з «Громадського ТБ». З Наталією Гуменюк 
і Дмитром Гнапом я зустрілася в будинку кіно від-
повідно 25-го і 26-го березня і попросила коротко 
відповісти на мої запитання, що вони й зробили…»

Число 8 (233). ВІСТОЧКА З ПЕРЕДОВОЇ від Пе-
тра Лисенка. «І знову ми надаємо слово нашому 
кореспонденту з передової у неоголошеній війні Росії 
проти України, полковнику Петру Лисенку, заступни-
ку командира по роботі з особовим складом  15-го 
окремого мотопіхотного батальйону  58-ї окремої 
мотопіхотної бригади. У цьому числі він подає довід-
ку про цей батальйон із нагоди 2-ї річниці з часу його 
створення та бесіду із начальником медичної служби 
батальйону про нагальні проблеми медиків…»

Число 11 (236). Олена Маковій: «Так вийшло, що в 
нашому місті перебував молодий історик Тарас Ро-
манюк, онук Євгена Грицяка, легендарної людини, 
яка разом із своїми побратимами підняла повстан-
ня в 1953-му році проти тоталітарного Радянського 
Союзу  в Норильських таборах. Приблизно в той же 
час, протягом травня-червня цього року, на території 
Кривого Рогу проходили зйомки  нового фільму за 

(Продовження. Початок  на 1-й стор.)

(Закінчення на 4-й стор.)
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з числа 13 (81), 
у друкованому вигляді 
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романом відомого українського письменника Андрія 
Кокотюхи «Червоний», у якому йде розповідь про те 
повстання. А тому, зустрівшись із Тарасом Романю-
ком, я попросила його дати відповіді на кілька важ-
ливих для нас запитань…»

Число 15 (240). «НА ВШАНУВАННІ З НАГОДИ ЮВІ-
ЛЕЮ…цю зустріч ініціював і провів у офісі Криворізь-
кого міського правозахисного товариства полковник 
Петро Лисенко, заступник голови організації, який 
прибув до Кривого Рогу в короткотермінову відпустку. 
На зустрічі, присвяченій 25-річчю незалежності Укра-
їни і десятиріччю газети «Промінь Просвіти» із числа 
активістів організації були присутніми Микола Короб-
ко (голова організації і народний депутата України 
першого скликання) та правозахисники Олександр 
Чижиков, Олена Маковій і Сергій Зінченко. В гості до 
нас завітали отець Роман, настоятель Свято-Микола-
ївського храму УПЦ Київського патріархату, і волон-
тери, які постійно допомагають українській армії на 
Сході України. Це Михайло Вишняков, Євген Кочерга і 
Олег Забояк (він представляв, крім всього іншого, Ін-
гульську паланку Війська Запорозького низового)…»

Число 24 (249). «НЕЛЕГКИЙ ШЛЯХ УКРАЇНСЬКОЇ 
ГАЗЕТИ», матеріал Сергія Зінченка, опублікований у 
числі за 16 листопада 2016 року газети української 
громади в США «Свобода» (Читати за посиланням: 
https://svoboda-news.com/svwp/%D0%BD%D0%B
5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D
0%B9-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D1%
83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%
D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%
B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B8/ ).

РІК 2017. ГАЗЕТА «ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ Є»
Число 1. «ЄДНАННЯ В ЄВРОПІ.  Це перше число 

нашої газети («Промінь Просвіти Є») , шановні наші 
читачі, є фактом подальшого продовження розвитку 
інформаційно-просвітницької діяльності, розпочатої 
криворізькими просвітянами і правозахисниками в 
газеті «Промінь Просвіти» ще в 2006-му році., разом 
з дописувачами з інших міст і сіл регіону. Але засно-
вником цієї  газети є вже не наша просвітянська ор-
ганізація, яка розпочала цю роботу, а ГО «Криворізьке 
міське правозахисне товариство», яка її продовжує, 
починаючи з 2010 року, в нових, уже більш складних, 
умовах…»

Число 12. З ФРОНТУ.  Петро Лисенко: «А щодо 
мрій, то найперше – це хочеться прокидатися вранці 
і бачити своїх близьких…

Ще з часів Майдану відчував, що відбувається на-
пруження в державі не на користь українства, не на 
користь самої держави. До того ж, по певних ознаках 
було видно, що навіть всередині військових форму-
вань з’являлися такі особи, які не те що висловлюва-
лися проти України, а й робили навіть певні послідовні 
дії, що знищували українське військо, внаслідок чого 
могла зникнути й уся держава…».

Число 14. «… Характерною є діяльність створеного 
у нас у Кривому Розі українсько-польського Партнер-
ства з відродження річки Саксагань, яке діє ось уже 
чотири роки поспіль. Тож 21 вересня його учасники з 
різних громадських організацій і збиралися для того, 
аби, так би мовити, озирнутись назад, оцінивши вже 
зроблене,  й одночасно кинути погляд у майбутнє з 
думкою про подальші перспективи. Це сталося саме 
тоді, коли до нашого міста вчергове завітав один із 
організаторів Партнерства з польського боку Єжи 
Даровські…».

Число 20. ПУБЛІЧНА ЗАЯВА учасників круглого 
столу з обговорення питань дотримання прав лю-
дини»…..

«…Метою зустрічі було обговорення  ситуації з 
правами людини в Кривому Розі та впливу судової 
реформи на поліпшення стану дотримання цих прав. 
В обговоренні взяли участь адвокат і громадський 
діяч Д. Чернеш, доцент Київського економічного ін-
ституту М. Панченко, старший викладач Київського 
економічного інституту М. Ан, юрист А. Галіченко, 
громадські правозахисники М. Коробко, Л. Багашвілі, 
досвідчений борець за свої права в судах  В Бердні-
ков. Учасники заходу погодили текст Публічної заяви, 
яка буде надіслана до державних органів. Зміст за-
яви підтримав професор, кандидат юридичних наук 
І. Копайгора…»

РІК 2018
Число 14 (34). «ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ: у Кри-

вому Розі: непрофесійність, розробників, не-
компетентність екологічних служб»… «Микола 

Коробко… заявив про неправомірність проведення 
проголошеного слухання у зв’язку з вибором місця 
проведення слухань, бо не відповідає  закону…».

Число 18 (38). «Криворізькі депутати долучилися 
до кампанії зі збереження заповідника»…»Наміри 
ТОВ «Схід руд трейд» відкрити у Тернівському районі 
міста кар’єр з видобутку залізистих кварцитів із втор-
гненням на територію однієї з найцінніших памяток 
природи Криворіжжя – ландшафтного заказника 
загальнодержавного значення «Балка Північна Чер-

вона» викликала обурення багатьох криворіжців…
Небезпека змусила представників криворізького 
депутатського корпусу рад різного рівня вдатися 
до рішучих превентивних заходів і звернути ся до 
Президента України з тим, щоб справа збереження 
біорізноманіття  ландшафтного заказника загаль-
нодержавного значення «Балка Північна Червона» 
розглядалася в законодавчому руслі. Розпочався 
збір підписів депутатів під зверненням, текст якого 
наводиться нижче…».

РІК 2019..
Число 8 (52). «ЗА ПОТУРАННЯ ВЛАДИ знущання над 

заповідною територією тривають… 20 квітня поточно-
го року моніторингова група ГО «Криворізьке міське 
правозахисне товариство» здійснила черговий вихід 
на територію Державного ландшафтного заказника 
«Балка Північна Червона»… За даними спостережень, 
жодних заходів, які відповідали б потребам утриман-
ня під державною охороною, природоохоронними 
органами не здійснюється…».

Число 21 (65). «ХТО РЕАЛЬНО МАЄ СТВОРЮВАТИ 
ОТГ: український народ чи державна машина?»…
(За матеріалами дискусії, яка 29 жовтня цього року 
проходила в Кривому Розі).

РІК 2020
Число 2 (70). Матеріали до видання Червоної 

книги України. Тваринний світ… Коробко М.І, На-
лужний В.Д…. До справи збирання інформації щодо 
поширення «червонокнижних» видів у нашій області  
долучилися і активісти ГО «Криворізьке міське пра-
возахисне товариство». Наші повідомлення про такі 
знахідки щойно опубліковані у вип. 7 т. 3 «Матеріалів 
до 4-го видання  Червоної книги України. Тваринний 
світ», Київ, 2019».

Число 9 (77).»Микола Іванович Коробко, Володимир 
Дмитрович Налужний, ГО «Криворізьке міське право-
захисне товариство», 50099, м. Кривий Ріг, вул. Цер-
ковна, буд. 3, офіс 210, e-mail: m.i.korobko@gmail.
com ; kmpzt@ukr.net  «Проблеми віртуального 
існування вітчизняного заповідного фонду»…Зі 
збірки «Моніторинг та охорона біорізноманіття в 
Україні. / Серія: «Conservation Biologyin Ukraine», 
– Вип. 16 Т. 3 – С. 385-389. За матеріалами Все-

української  науково-практичної конференції «За-
хист та охорона біорізноманіття України».

Число 20 (88) «10 років тому ми у нашому місті 
створили ПРАВОЗАХИСНЕ ТОВАРИСТВО…Не-
залежних добровільних україномовних газет в 
Україні – дуже  дуже мало, а в Кривому Розі – 
лише одна: «Промінь Просвіти Є» (із серпня 2006-
го до березня 2017-го – «Промінь Просвіти»). 
Завдяки діяльності нашого активіста (одночасно 
– голови Криворізького осередку Спілки офіцерів 

України) полковника Петра Лисенка наша коман-
да криворізьких просвітян (а пізніше – ГО «Кри-
ворізьке міське правозахисне товариство» має 
можливість працювати на своїх сайтах в інтер-
нет-просторі. А правозахисник і один із лідерів 
незалежного профспілкового руху в Кривому Розі 
Сергій Дашковський організував у мережі Face-
book окрему групу для читачів нашої газети «ПРО-
МІНЬ ПРОСВІТИ ЄДНАННЯ». Він же (після того, 
як Петро Лисенко пішов на фронт, а пізніше – у 
штаб ЗСУ в Києві), веде тепер створені Петром 
Лисенком сайти. Велику допомогу (в тому числі 
– у вигляді фінансової підтримки для друкуван-
ня добровільної газети) нам надавали патріоти 
з української діаспори США (останнім часом – 
через Фундацію імені Івана Багряного), а газета 
української громади в США «Свобода» надавала 
можливість розміщувати там наші дописи»

РІК 2021

Число 7 (99). «Микола КОРОБКО. Земний шлях 
завершено… ПІШОВ ІЗ ЖИТТЯ Український про-
світитель, правозахисник і невтомний захисник 
живої природи…».

Число 9 (101). Спеціальний екологічний випуск 
№1…

Число 12 (104) Спеціальний екологічний випуск 
№2…

Підготував Сергій ЗІНЧЕНКО

На світлинах: (на 1-й сторінці)  створено ГО «Кри-
ворізьке міське правозахисне товариство». Фото 
Петра ЛИСЕНКА.

(на другій сторінці) – активісти Криворізького місь-
кого правозахисного товариства Володимир Микола 
Коробко (вгорі), Володимир Налужний (в центрі) і 
Павло Бесараб (внизу) працюють на оборону Украї-
ни.. Фото Петра ЛИСЕНКА.

(на третій сторінці) – Микола Коробко, Володимир 
Налужний і Олександр Чижиков готують ґрунт для 
висадження галузки верби.  Фото Сергія ЗІНЧЕНКА.

(на четвертій сторінці) – Партнерство з відродження 
річки Саксагань» під час роботи з організації екому-
зею «Оберіг». Фото Сергія ЗІНЧЕНКА. 

(Продовження. Початок  на 1-й стор.)


