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За вас правда, за вас слава і воля святая!

Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський 
привітав ухваленняпривітав ухвалення

Верховною Радою проєкту закону №5599, Верховною Радою проєкту закону №5599, 
ініціатором якого він бувініціатором якого він був

Західні оглядачі, експерти коментують ухва-
лення Верховною Радою у другому читанні за-
кону «про олігархів».

«Позитивною новиною» назвав голосування Крістофер 
Міллер, американський журналіст, який спеціалізується 
на питаннях України.

Ухвалений законопроєкт прокоментував Білл Томпсон 
з Організації економічного співробітництва та розвитку. 
«Легкість схвалення, за підтримки деяких депутатів зі 
зв’язками з олігархами, каже нам все, що треба зна-
ти щодо імовірної ефективності цього законодавства 
щодо досягнення заявленої мети», – твітує Томпсон. 
«Багатії України мають великий досвід щодо структуру-
вання свого бізнесу так, щоб обійти вимоги декларува-
ти статки, які їм не подобаються. Виключення з великої 
приватизації – незначна проблема для людей, які вже 
володіють більшістю того, чим в Україні варто володіти. 
Якщо олігархи чогось хочуть, вони, імовірно, можуть 
отримати це напряму. Обмеження щодо участі у партіях 
та пожертвуваннях буде дуже складно моніторити в не-
прозорому політичному середовищіУкраїни. Є чимало 
способів спрямувати гроші туди, куди хочуть олігархи», 
– також відзначив Томпсон.

Критично щодо законопроєкту висловилась політична 
оглядачка Аріяна Ґіць, яка назвала законопроєкт «жаха-
ючою концентрацією влади незаконними методами в 
руках президента». Ґіць також заявила, що Зеленський 
не бореться із корупцією, натомість, на її думку, «його 
олігархічні союзники прибирають інших олігархів, щоб 
консолідувати владу».

«Україна ухвалила закон про деолігархізацію дивним 
голосуванням у 279 голосів, включно із 33 нардепами і з 
олігархічних фракцій «Довіра» та «За майбутнє». Остання 
контролюється Коломойським, то чому би Коломойський 
голосував за деолігархізацію, якби не знав, що вона його 
не торкнеться?» – твітує консультант Тарас Кузьо.

Натомість політолог Університету Оттави Іван Кача-
новський зазначає, що «дві опозиційні олігархічні партії» 
проголосували проти закону. Качановський вказує, що 
закон дає Зеленському можливість «визначати, проти 
кого його використовувати».

У липні політичний експерт Девід Кларк на сайті аналі-
тичного центру Atlantic Council зазначав, що «дії Зелен-
ського на посаді президента вказують, що його підхід 
до протидії впливу українських олігархів у найкращому 
випадку є вибірковим». Кларк наголошував, що «деолі-
гархізація без націленості на Коломойського – це взагалі 
не деолігархізація».

«Парламент України ухвалив закон, спрямований на 
обмеження впливу олігархів – швидко та із сумнівами 
щодо того, чи він справді обмежить їх вплив, чи ж деякі 
уникнуть його дії», – пише французький журналіст Гул-
лівер Крагг.

Як повідомляло Радіо Свобода, відповідно до зако-
нопроєкту, рішення про визнання особи такою, яка має 
значний економічний або політичний вплив у суспільному 
житті (олігархом), ухвалюється РНБО на підставі подання 
уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби без-
пеки або Антимонопольного комітету. Проєктом закону, 
серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Інформаційна агенція Reuters повідомляє, що закон 
надає визначення олігарха і дає владі повноваження 
визначати осіб, які відповідають критеріям. У цьому ЗМІ 
зазначають, що олігархам буде заборонено фінансувати 
політичні партії або брати участь у приватизації, а про-
відним посадовцям, включно із президентом, головою 
уряду та Нацбанку необхідно буде повідомляти про вза-
ємини, які вони мали з олігархами.

У статті використано матеріали Reuters, Радіо Свобода.

   Сайт радіо «Свобода», 24 вересня 2021 року 
(передрук із «Голосу Америки»)

 АДРЕСА: https://www.radiosvoboda.org/a/zakhidni-
komentatory-vyslovlyuyutsya-shchodo-ukhvalenoho-
u-radi-zakonu-pro-deoliharkhizatsiyu/31475813.html 

У Криворізькому правозахисному

З аналізом по першому питанню 
виступив заступник голови прав-
ління організації Олександр Чи-
жиков, багаторічний координатор 
Мандрівного фестивалю Docudays 
UA на Криворіжжі. А по другому й 
третьому – голова правління Во-
лодимир Налужний. 

Важливо зазначити, що всі три 
питання мали спільну основу: не-
втомну діяльність нашого  керівни-
ка Миколи Коробка з метою вря-
тування від знищення заповідної 

території в Тернівському районі. 
Та й саме він ініціював на початку 
року нашу участь у адвокаційно-
му проєкті  в рамках Кампанії по 
збереженню довкілля за сприян-

ня та підтримки ГО «Докудейз» і 
був багаторічним адміністратором 
проведення  кінопоказів фестива-
лю на Криворіжжі. І, врешті, третє 
питання стосувалося збереження 
нематеріальної спадщини діяль-
ності Миколи Коробка

 Обговорення було напруженим 
і тривалим, стосувалося різних ас-
пектів, зокрема,  – того, що місце-
ва влада не тільки не сприяє нашій 
зазначеній вище діяльності, а на-
впаки: швидше вперто її замовчує. 

І це навіть при тому, що цього року 
вийшло аж два екологічних спец-
випуски нашої газети «Промінь 
Просвіти Є» і буклет зі світлинами 
накладом у 100 примірників, при-

свячений захисту заповідної те-
риторії: Балки Північної Червоної. 

Зрозуміло, що певні обмежен-
ня у зв’язку із ситуацією щодо 
пандемії коронавірусу Ковід-19 
вплинуть на організацію кінопо-
казів, але вирішено їх розпочати в 
першій декаді листопада. Стосов-
но ж захисту заповідної території 
організація буде й далі продовжу-
вати свою діяльність і паралельно 
– відстежуватиме реакцію владних 
структур на наші інформаційні за-
пити. А нематеріальна спадщи-
на діяльності  нашого керівника 
Миколи Коробка – це особливе 
питання, яке пов’язане і з вша-
нуванням його пам’яті. Тому, на-
приклад,  і надійшла пропозиція  
видати книгу про нього, викорис-
товуючи уже готову й перевірену 
часом інформацію, яка була вмі-
щена у випусках газет «Промінь 
Просвіти» і «Промінь Просвіти Є»; 
бо ці газети – його дітище, і там 
є чимало його дуже глибоких за 
змістом публікацій, які й сьогодні 
є актуальними. 

 Як завжди, на зборах  була ін-
формація й з інших питань у роз-
ділі «Різне», які, зокрема, стосу-
вались деяких технічних моментів 
діяльності організації. А після їх 
завершення  ми переглянули до-
кументальний фільм «Невидимі» 
(виробництво: ARINA, Mediapulz, 
Radio and Television of Slovakia), 
режисерка фільму – Майя Марті-
няк зі Словакії. Фільм буде одним 
із основних під час проведення 
Мандрівного фестивалю Docudays 
UA в Криворіжжі, так як актуалі-
зує надзвичайно важливе питання 
безпечних пологів

Невдовзі ж після зборів наш по-
сланець Павло Бесараб вирушив 
у кількаденне відрядження до Ко-
блевого Миколаївської області. з 
метою взяти участь в роботі всіх 
регіональних партнерів  кінофес-
тивалю Docudays UA  І його розпо-
відь про те, що там відбувалося,  
– у наступному числі нашої газети. 

На світлині: під час перегляду 
документального фільму «Неви-
димі»

Фото Олександра ЧИЖИКОВА. 

НА  ЗБОРАХ  І  ПІСЛЯ  НИХНА  ЗБОРАХ  І  ПІСЛЯ  НИХ

ЗЗ аналіізом по першому питанню ня та підтримки ГО Докудейз і

ЗБОРИ нашої громадської організації проходили в 
неділю, 19 вересня. Вирішено було зосередитися на 
трьох питаннях. По-перше, вкрай необхідно на початку 
листопада розпочати наш уже 15-й сезон мандрівного 
кінопоказу на Криворіжжі фільмів Міжнародного кіно-
фестивалю про права людини Docudays UA. По-друге, 
продовжують розгортатися дуже тривожні події на-
вколо заповідної території в Тернівському районі Кри-
вого Рогу, які стосуються насамперед долі заказника 
загальнодержавного значення  «Балка Північна Чер-
вона», що й досі перебуває під загрозою знищення. І, 
по-третє, 30 вересня  виповниться півроку, як раптово 
пішов із життя наш лідер і керівник організації, народ-
ний депутат України першого скликання (а в недале-
кому минулому – голова Всеукраїнської  екологічної 
асоціації  «Зелений світ») Микола Іванович КОРОБКО.  

Верховна Рада візьметься за 
питання кадрових перестановок у 
Кабінеті міністрів у першій декаді 
жовтня.Джерело: глава парламент-
ської фракції «Слуга народу» Давид 
Арахамія в ефірі каналу «Україна 24»

Пряма мова Арахамія: «Питання 
змін у Кабміні стоять. Я анонсував 

їх до кінця вересня... Ми трохи за-
тримуємося. Умовно, це буде пер-
ша декада жовтня. І ми ці питання 
обговорювати будемо (в Трускавці, 
на виїзному засіданні фракції «Слуги 
народу» – ред.) в тому числі. Якраз 
по приїзду вже будуть плюс-мінус 
анонсовані кандидати, і зберігати 

це в секреті вже не матиме ніякого 
сенсу».

Деталі. На за питання, чи будуть 
в Трускавці обговорювати ротації 
голів комітетів парламенту, Араха-
мія заявив, що про це говорити не 
планують, і якихось змін в цьому 
питанні не чекають.

 Ротації  в  Кабміні  будуть  на  початку  жовтня  – Арахамія Ротації  в  Кабміні  будуть  на  початку  жовтня  – Арахамія

Передісторія. 
1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання 

фракції «Слуга Народу», так звана «велика фракція».
Президент Володимир Зеленський запланував зу-

стріч із фракцією «Слуга народу» у Трускавці, як це було 
влітку 2019 року, – і не лише з розмовою й «навчанням», 
а й з кадровими рішеннями. Речник президента Сергій 
Никифоров говорив, що заплановано «багатоденну фун-
даментальну зустріч» Зеленського з партією. 

На початку вересня Арахамія заявив, що «планується 
три-чотири кадрових заміни» в Кабміні, але відмовився їх 

анонсувати. Він зазначав, що фракція ще 1,5 місяці тому 
почала активні переговори з потенційними кандидатами 
на посади певних міністрів.

1 вересня «Українська правда» повідомляла, що в 
найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад 
міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної по-
літики Марину Лазебну й віце-прем’єр-міністра – міні-
стра з питань стратегічних галузей промисловості Олега 
Уруського. Їм шукали заміну.

Сайт «Українська правда», 28 вересня 2021 року 
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ДОЩ, КОВІД, ОНЛАЙН?
Основні нарікання учасників Форуму видавців зво-

дяться до того, що книжковий ярмарок відвідала 
дуже мала кількість людей, а відтак і виторги були 
невтішними. Причин цьому називають чимало: тут і 
дощ, і страх заразитися ковідом, і незручна для по-
шуку програма заходів, і необхідність купувати вхідні 
квитки на ярмарок, і відсутність знижок від видавців, 
і зміна купівельних звичок у самих читачів, які тепер 
охочіше замовляють книжки через інтернет-книгарні. 
Більшість із цих факторів – не нові, зміни на ринку на-
зрівали давно, але Форум видавців виявився негото-
вим до них. Заради справедливості слід сказати, що 
й самі видавці не готові до таких змін, адже за рідкіс-
ними винятками майже ніхто з них не запропонував 
відвідувачам Форуму можливості вигідно продовжити 
покупку в онлайні.

Розкажу свій приклад: я мав купити кілька відомих 
дитячих книжок на подарунок. На стенді видавництва 
мені назвали одну ціну, але це ж видавництво на своє-
му сайті продає ці книги зі знижкою, тобто дешевше. 
Крім того, онлайн-книгарня видавництва пропонує 
безкоштовну доставку замовлень вартістю понад 500 
гривень (а моє вартувало більше). Тобто у мене була 
альтернатива: купити ці книжки дорожче на стенді і 
потім цілий день носити їх на собі під дощем, або ж 
повернутися додому й замовити весь пакет дешевше. 
Ясна річ, я замовив онлайн.

 Думаю, чимало покупців керувалися цією ж логі-
кою, тому купували на стендах мало або ж узагалі не 
відвідували ярмарок. Адже поза ярмарком у рамках 
Форуму відбулося чимало подій, що тішилися чи-
тацькою увагою і збирали повнісінькі зали. Заризикую 
твердженням, що однією з проблем, яка давно вже 
втомила відвідувачів (і учасників також), є втома від 
Палацу мистецтв, де й розташовані книжкові стенди. 

Це непристосоване, некомфортне, важкодоступне 
приміщення ще 15 років тому було доброю локацією 
для ярмарку, але тепер люди – за свої гроші – хочуть 
якості, комфорту, сучасності. Зросли запити й очі-
кування, а Палац мистецтв давно не відповідає духу 
«інстаграмної доби». Прийти туди, купити книжку і 
зробити фото – вже не модно.

І це велика проблема не так Форуму видавців, як 
самого Львова. У Львові немає зручного й сучасного 
простору для проведення таких масштабних заходів. І 

якщо Львів має амбіції бути центром не лише Західної 
України, а й важливою точкою зустрічі для Централь-
ної Європи, то мусить подбати про новий і ультрасу-
часний виставковий простір у центрі міста. За приклад 
можна взяти розкішний Міжнародний конгрес-центр 
у Кракові, що розташований у пішій доступності до 
центру міста. Потреба в такому просторі для Львова 
– колосальна.

ЯКИМ БУДЕ ФОРУМ У 2022-му?
  Після цьогорічного Форуму учасники роз’їжджалися 

зі змішаними емоціями, але одне переконання було 
спільним для всіх – наступного року Форум видавців 
уже точно буде іншим. Готовність до змін і відкритість 
до діалогу підтвердили й самі організатори, тож за-
лишилося єдине питання – яких саме змін слід очі-
кувати. Для мене є очевидним, що формат ярмарку 
в Палаці мистецтв вичерпав себе, тож доведеться 
шукати іншу локацію, а з нею – й новий формат. Свого 
часу лунали навіть пропозиції проводити Форум на 
стадіоні «Арена Львів», але я б запропонував інший 
простір, в якому вже досить успішно проходять масові 
заходи. Це «Festrepublic», що розташований віднос-
но близько до центру міста і має все необхідне для 
такого формату подій. У такій локації Форум можна 
було б поєднати з фестивалем крафтових продуктів, 
авторської кухні чи навіть дегустаціями українських 
вин; словом, оточити стенди видавців численними 
фудкортами, а поруч організувати приміщення для 
презентацій, лекцій і дискусій. Щоб людина захотіла 

приїхати сюди і провести тут цілий день – з насолодою 
для інтелекту і шлунку. Важливо також, щоб вхід був 
вільним, а до самої локації з центру й вокзалу їздили 
безкоштовні автобуси. Ці автобуси, наприклад, могли 
б оплачувати самі видавці, які за 20-30 хвилин проїзду 
могли б коротко представити пасажирам асортимент 
своїх стендів і топових авторів. Усе це, звісно, ідеї, 
але мені здається, що саме час шукати нові креативні 
формули, які могли б опиратися на бізнесовий інтерес 
видавців і лідерські амбіції Львова як міста.  Адже Фо-
рум видавців має щось таке, чого не мають жодні інші 
фестивалі і ярмарки – магію Львова. Найсильнішою 
стороною Форуму завжди було те, що – на відміну від 
ярмарків у Франкфурті, Ляйпцизі чи того ж «Книжково-
го Арсеналу» – він інкорпорований у місто, вписаний 
у його географію. Ми їдемо на Форум, бо хочемо до 
Львова, і ми їдемо до Львова, бо хочемо на Форум – ця 
нерозривна єдність є неймовірною цінністю, яку треба 
плекати й надалі. Як саме? Можливо, окремою вечір-
ньою програмою, яка після ділового ярмаркового дня 
буде продовжуватися в театрах, клубах і ресторанах 
центру міста.

Словом, над місцем і форматом можна думати, одне 
ясно вже – Форум видавців на складному етапі треба 
підтримати, допомогти і зберегти. Бо це та подія, яка 
потрібна нам, письменникам і видавцям, але також 
читачам і самому Львову.

 Андрій ЛЮБКА, письменник, радіо «Свобода», 
24 вересня 2021 року.

КОРОТКО ПРО АВТОРА: український поет, про-
заїк, есеїст;  автор восьми книжок, лауреат літера-
турних премій «Дебют» та «Київські лаври». Твори 
перекладені на понад десять мов, окремими книж-
ками виходили в Австрії та Польщі., живе в Ужгороді.

На світлинах: під час Фому видавців у Львові 

Фор ум  вида вц і в :  зм і н и  н емин у ч і , Фор ум  вида вц і в :  зм і н и  н емин у ч і , 
а л е  я к і  с аме ?а л е  я к і  с аме ? Точка зору

У  Львові завершився вже 28-й Форум видавців. Ця знакова для культурного життя 
країни подія, що протягом десятиліть задавала ритм і фактично створювала зачатки 
книжкового ринку, цього разу залишила по собі сум’яття. Чимало видавців, для 
яких участь у Форумі коштує немалих грошей, зазнали збитків. Основне питання 
– це криза росту для самого Форуму видавців, чи тривожний дзвіночок для всього 
книжкового бізнесу в Україні?
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У ЦЕНТРІ УВАГИ — УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА 

Вітаємо «Свободу» з і 
128-літтям  і схиляємося 

перед вашою непохитною вірою 
у високе призначення України 
й цілого українського народу 
в світі, за постійну підтримку 
всього світлого! Газета «Сво-
бода» уже багато-багато років 
є надхненним живим прапором 
всього мислячого й при цьо-
му діяльного українства. Ми ж 
у Кривому Розі за допомогою 
«Свободи» зуміли глибше розі-

братися в суті найгіршої фор-
ми капіталізму: у кривомордії 
олігархату, який безроздільно 
панує тут протягом останніх 
десятиліть, починаючи з 1990-
их років. Ми відчуваємо, якою 
небезпечною і руйнівною для 
культури України може стати 
інститут приватної власности, 
коли він не захищає людину, а 
свого роду привласнює її з боку 
зверхників-правителів, коли 
він стає аґресивним стосовно 

людини. А тим більше – зараз, 
коли вже восьмий рік поспіль 
триває ця підла російсько-укра-
їнська війна. Як це не гірко, але 
в Кривому Розі й досі (на 31-
му році існування Української 
держави) дуже важко (майже 
неможливо) купити україномов-
ну газету (хоч, наприклад, ще 
наприкінці 1980-их років їх тут 
було десятки). Можна придба-
ти лише одну (вчорашній про-
владний «Червоний гірник», 
який кілька років тому назвався 
незалежним, але від того не пе-
рестав бути провладним), та й 
у тій дуже часто можна бачити 
тексти російською мовою; до 
речі, найчастіше – ті, що роз-
повідають про «чергові звер-
шення» підприємств олігархів. А 
на вулицях майже безроздільно 
панують російська мова, швид-
ше російський суржик і брудна 
лайка на тій же мові. 

Але ми все одно вдячні вам, 
бо саме завдяки підтримці з 
боку «Свободи» маємо можли-
вість, попри всі перешкоди й 
нерозуміння,  нести слово прав-
ди людям заради утверджен-
ня в Кривому Розі української 
справи. У числі 17-му за цей рік 
вміщено на першій сторінці ма-
теріял про газету «Свобода». 
Тримаймося і перемагаймо, 
вельмишановні колеґи!

 З великою повагою від гро-
мадської організації «Криво-
різьке міське правозахисне 
товариство» і від її газети 
«Проміньпросвіти Є» Сергій 
Зінченко.

 Матеріал – за посиланням: 
https://svoboda-news.com/sv
wp/%d0%b2%d1%96%d1%8
2%d0%b0%d1%94%d0%bc%
d0%be-%d1%81%d0%b2%d0
%be%d0%b1%d0%be%d0%b
4%d1%83-%d0%b7%d1%96-
128-%d0%bb%d1%96%d1%8
2%d1%82%d1%8f%d0%bc/

Святковим Апелем та Благословенням Отця 
Дроздовського розпочався навчальний рік в осе-
редку ім. Б .Хмельницького в місті Клівленд. 

Чудовим подарунком для усіх стало отриман-
ня українського прапора, підписаного бійцями 
батальйону «Айдар» для нашого осередку в знак 
подяки сумівцям  за власноруч виготовлені по-
дарунки  та підписаний прапор, та книги «Якби 

не війна», яка увібрала в себе історіїжиття  97 
«звичайних» людей, які живуть серед нас. Сумів-
ці з нетерпінням чекають ознайомлення  з цією 
книжкою. Бажаємо усім плідного року!

 24 вересня  2021 року
Матеріал – за посиланням: : https://cym.

org/us/cleveland/vidkryttia-navchalnoho-roku-
u-klivlendi/

 НА СТОРІНЦІ у цьому випуску ми публіку-
ємо невеличку добірку матеріалів, яка сто-
сується діяльності української діаспори за 
кордоном. Посеред них – і наша публікація 
з привітанням часопису української громади 
в США «Свобода» зі 128-літтям.   

З 9 по 13 серпня у Народно-
му домі в Перемишлі пройшов 
Курс активістів з середовищ 
меншин і мігрантів у Перемиш-
лі. Захід був одною з пропо-
зицій, спрямованих до органі-
зації і груп неформальних, яку 
підготувала утворена в квітні 
цього року Коаліція організа-
ції меншин і мігрантів (КОММ). 
Коаліцію творять чотири орга-
нізації з південної і центральної 
Польщі: Калейдоскоп культур з 
Вроцлава, Фундація «Зустріч» 
з Кракова, перемиський відділ 
Об’єднання українців у Поль-
щі та Фундація «Наш вибір» з 
Варшави.

В курсі взяли участь молоді 
активісти віком до 35-ти років, 
частина з них це були пред-
ставники української нацмен-
шини, були також мігранти з 
України та Білорусі, а також 
представники польського се-
редовища, що діє задля покра-
щення обставин перебування 
мігрантів у Польщі. Молода, 
прекрасна енергія учасників і 
відкритість на себе просто лу-
нала в повітрі і надихала усіх 
довкола. Народний дім гудів, 
як вулик, від прогресивних ду-

мок, нестандартних висловів 
та висновків. Група дуже скоро 
найшла спільну мову і разом 
з командою тренерів: Анною 
Домбровською (Homo Faber, 
Люблін), Анною Федас (Фун-
дація «Баторія», Варшава) та 
Ігорем Горківом (ОУП «Пере-
мишль») створили прекрасний 
простір розвитку та обміну ду-
мок.

Втім, це лише початок – в 
рамках Коаліції організації 
меншин і мігрантів найближ-
чим часом учасники зможуть 
користатися менторінгом та 
інкубатором ініціатив, до яких 
відкритий набір буде почина-
тися вже на осені цього року.

 Усім зацікавленим діяльніс-
тю цієї ініціативи та бажаючим 
до неї приєднатися доручає-
мофейсбук-сторінки її парт-
нерів, а також сайт лідера – 
Калейдоскоп культур: http://
kalejdoskopkultur.pl/?page_
id=4442 

Текст на основі статті Касі 
Комар-Мацинської для «На-
шого Слова». 

Матеріал – за посилан-
ням:: https://ukraincy.org.
pl/uk/komm-kurs2021/ 

70 управлінців Пласту 70 управлінців Пласту 
завершили своє навчання в школі завершили своє навчання в школі 

організаційного розвитку (ШОР) 2019-2021організаційного розвитку (ШОР) 2019-2021

ШОР 2019-2021 в цифрах:

110 адміністраторів взяли участь в школі (70 завершили 
програму повністю, решта – частково модулі);  48 осередків 
Пласту з усіх регіонів України; 6 навчальних модулів; 37 ві-
део-роликів та 5 онлайн-трансляцій з гостями онлайн-курсу

Перший набір школи (2019-2020) відбувався у форматі 
5-ти очних модулей в Пластовому вишкільному центрі. Дру-
гий набір школи (2020-2021) проходив навчання у форматі 
онлайн-курсу на дистанційній платформі moodle.

В рамках навчання осередки відзначають багато позитив-
них змін в їх розвитку:

1) провели аудит осередка та написали стратегію розвитку;
2) сформували свою першу команду та розподілили 

обов’язки;
3) запустили фандрейзингову кампанію на першу домівку;
4) створили перші виховні частини;
5) навчились залучати волонтерів; 
6) навчились працювати з бюджетом 
Учасники відзначили, що ШОР став місцем для обміну до-

свідом, знайомства та натхнення для подальшого розвит-
ку осередків Пласту. Ще 5 учасників, надихнувшись темою 
управлінського розвитку, продовжили своє навчання в Інсти-
туті лідерства та управління УКУ. Навчання ШОР відбувалось 
за такими навчальними напрямками: організаційний роз-
виток;  управління проектами; фандрейзинг; комунікація; 
управління людськими ресурсами; адвокація. [Програма 
створена для професійного та особистісного зростання 
пластових адміністраторів як управлінців з метою створення 
комфортних умов для роботи з дітьми у пластовихосеред-
ках.]

Дякуємо усім учасникам школи за вашу невтомну працю 
та розвиток себе, дякуємо за відповідальність, яку ви бере-
те у творенні змін на місцях. Дякуємо лекторам школи, що 
ділитесь своїм досвідом задля розвитку Пласту та України.

Цейпроєкт виконується в межах Ініціативи з розвитку еко-
логічної політики й адвокації в Україні, що здійснюється Між-
народним фондом «Відродження» за фінансово їпідтримки 
Швеції.

17.09.2021

АДРЕСА: https://www.plast.org.ua/70-upravlintsiv-
plastu-zavershyly-svoye-navchannya-v-sholi-
organizatsijnogo-rozvytku-shor-2019-2021/

Енер г і я  з  ПеремишляЕнер г і я  з  Перемишля

В ідкрит тя  навчально го  року  у  Кл і вленд іВ ідкрит тя  навчально го  року  у  Кл і вленд і

В і т аємо  «Свободу »  з і  1 2 8 -л і т тямВ і т аємо  «Свободу »  з і  1 2 8 -л і т тям
ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ Є

НА ПЛАНЕТІ нині немає старшої за неї, досвідченішої і авторитетнішої серед україн-
ців усього світу україномовної газети. Це газета української громади в США «Свобода», 
перше число якої вийшло 15 вересня 1893 року, ще наприкінці 19-го століття. Тобто 
– 128 років тому. І цей неповторний свого роду політ крізь товщу часу є найперекон-
ливішим доказом величезої потуги українства, його СЛОВА. Тому і в ці перші тижні вже 
31-го року незалежності молодої Української держави (а її ми відзначили 24 серпня) ми, 
українці, маємо ЖИВОГО свідка всіх перетворень, які протягом того часу відбувалися. 
Свідка-літописця, котрий бачив і війни, і революції, і голодомори та все інше розмаїття 
подій, що пережив український народ на своєму шляху в тривожне сьогодення чергової 
війни. І весь цей літопис перемог, звершень і важких поразок доступний для кожного 
бажаючого знати і розуміти суть УКРАЇНСЬКОЇ СПРАВИ.  Щоб  у цьому переконатися й 
поступово дізнатися про все пережите із більш ніж 23-х тисяч чисел газети, достатньо 
вийти в інтернет-простір за посиланням. https://svoboda-news.com/svwp/  
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Газета ГО «Криворізьке міське правозахисне товариство»
За вас правда, за вас слава і воля святая!
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Постанову про звернення до Конгресу США не прийняли. 
Схоже звернення вже реєстрували ще у 2017 році. 

На позачерговому засіданні ВР не підтримали проєкт поста-
нови про звернення до Конгресу США щодо надання Україні 
двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО 
(MNNA). Ініціатором проєкту є Олексій Гончаренко, нардеп від 
«Європейської Солідарності». За нього проголосувало лише 
24 депутати.

«Проєктом Постанови пропонується звернутися до Конгресу 
Сполучених Штатів Америки з проханням про ухвалу законів, які 
забезпечать підвищення рівня двостороннього співробітництва 
України та Сполучених Штатів Америки у безпековій галузі з 
урахуванням досвіду надання статусу основного союзника Спо-
лучених Штатів Америки поза НАТО», - йдеться у пояснюючій 
записці до постанови.

Однак нещодавно, під час візиту Володимира Зеленського до 
Вашингтона, Україна та США підписали оборонну угоду. Мінобо-
рони наголошувало на тому, що вона є набагато вигіднішою, ніж 
пропозиція домовитись зі США про статус основного союзника 
поза НАТО. Завдяки цій угоді, США обіцяє допомогу з розвитком 
критичних інфраструктур ЗСУ, чого не гарантує статус  MNNA. 
Тижденьранішеписав про різницюміж рамковою угодою та ста-
тусом союзника поза США.

Поза цим, такий самий проєкт постанови подавали ще у 
2017 році. У ній також апелювали до умов Будапештського ме-
морандуму та агресії Росії проти України. Частково текст обох 
постанов повторюється. Ексголова комітету ВР у закордонних 
справах та голова правління ГО «Мережа захисту національних 
інтересів «АНТС» Ганна Гопко, одна з ініціаторів постанови зраз-
ка 2017 року, розповіла Тижню, що актуальність звернення до 
Конгресу сьогодні є під сумнівом:

«Тоді ми через постанову звертали увагу на те, щоб США взяли 
лідерство у просуванні України і посиленні нашої обороноздат-
ності та фінансової підтримки. Ну і апеляція до Будапештського 
меморандуму, тому що тоді ми, на жаль, не бачили зменшення 
обстрілів і ситуація із виконанням Росією своїх зобов’язань була 
печальною. Але з того часу ми сильно просунулись: отримали 
програму розширених можливостей, закріпили в Конституції, 
що рухаємось до членства в НАТО. З тої постанови і доцільності 
її тоді багато чого змінилось», - стверджує Ганна Гопко.

Нардепка розповіла, що під час останнього візиту до Вашинг-
тону на посаді голови комітету у закордонних справах у червні 
2019 року, в Раді Нацбезпеки при Білому домі, що деякі країни-
члени альянсу реагують однозначно на надання комусь стату-
су основного союзника США поза НАТО: «Деякі країни будуть 
розглядати це ніби «окей – ви вже отримали від американців 
підтримку, тоді навіщо вам зараз говорити про вступ до НАТО, 
якщо ми вас вже захищатимемо». 

На думку фахівчині, після візиту президента до США, міністр 
закордонних справ мав би зібрати лідерів фракцій та ключових 
комітетів і зробити апдейт – «що було у Вашингтоні, тому що 
коли вже існує безпекова угода, яка має значно ширші можли-
вості, і тут ми говоримо про статус поза НАТО – таке різного-
лосся є шкідливим».

Тетяна БОЦЬ.
сайт «Тиждень», 9 вересня 2021 року.

 Адреса матеріалу: https://tyzhden.ua/Politics/252996   

У КРИВОМУ РОЗІ МАЮТЬ  ВІДБУТИСЯ ВИБОРИ

Про те, що в нашому місті мають відбутися ви-
бори, знають уже далеко не тільки одні криворіжці 
і не тільки в країнах Європи, а й по всьому світу. І 
все – завдяки матеріалам про це у найавторитет-
ніших засобах масової комунікації. Зокрема, ра-
діо «Свобода», посеред іншого, інформує про це у 
своїй публікаціїї «До ВР скерували звернення про 
призначення позачергових виборів мера Кривого 
Рогу» так: «Виконувач обов’язків міського голови 
Кривого Рогу Юрій Вілкул скерував до Верховної Ради звернення про призначення 
позачергових виборів мера міста через смерть попереднього мера Костянтина Пав-
лова, йдеться в документі, оприлюдненому пресслужбою криворізької міськради...»

Газета «Свобода» потужно впливає на нас, 
українців, і протягом кількох десятиліть уже 

нашого сьогодення, коли знову відродилася 
Українська держава. В цьому переконалися і 
ми, криворізькі просвітяни й правозахисники, 
коли створили у місті в 2006-му році незалежну 
україномовну газету «Промінь Просвіти». Бо коли 
звернулися з інформаіцєю про вихід нашої газети 
й про наші плани до тодішньої головної редак-
торки «Свободи» Ірени Яросевич, то реакція була 
дуже швидкою. Спочатку інформацію розмістили 
на сайті, потім – безпосередньо в газеті «Свобо-
да», далі – ціла сторінка в другому числі газети за 
2007-й рік з нашими матеріалами,  а потім пішли 
листи  від українців зі США і навіть – фінансова 
підтримка.. Першими відгукнулися сестри Когут: 
Валентина, Надія і Лідія. І ця підтримка дозволи-
ла нам тоді організувати передплату для деяких 
сільських і шкільних бібліо-
тек на землі Січеславщини. 
Вона, підтримка, триває й 
досі. А щодо фінансової, 
то останнім часом – від 
українців Америки Василя 
Стана і Олексія Коновала 
через Фундацію імені Івана 
Багряного, за що ми їм без-
межно вдячні. 

Але, на жаль, зовсім ін-
шою була реакція згодом 
тут, в Україні, коли місцеві 
та вищого рівня зверхники 
ознайомилися  з нашими 
гострими публікаціями й десь за півтора року 
переконалися в серйозності наших намірів. У 
результаті припинилося фінансування випус-
ків газети з центрального офісу ВУТ «Просвіта» 
імені Тараса Шевченка, а на початку 2009-го 
була навіть організована спроба усунути від ке-
рівництва криворізькою організацією народного 
депутата України першого скликання Миколу 
Коробка, безпосереднього ініціатора створення 
«Променя Просвіти». Можна побачити, як те від-
бувалося, ось тут: https://www.youtube.com/
watch?v=NYmdTD5BpdE 

Множилися перешкоди на шляху нашої діяль-
ності й далі, місцеву просвітянську організацію 
внаслідок рейдерських дій очолив кореспондент 

провладної газети «Червоний гірник» Микола 
Крамаренко (до того – навіть не член «Просві-
ти»), який протягом останніх років публікує свої 
матеріали в «Домашней  газете» майже виключ-
но російською мовою (і це – під час  російсько-
української війни!). А от  журналістський колектив 
газети «Свобода» поставився до нашої діяль-
ності набагато уважніше, розмістивши матеріал 
«Нелегкий шлях української газети» в 2016-му 
році під рубрикою «Історія». https://svoboda-
news.com/svwp/%D0%BD%D0%B5%D0%BB%
D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D1%83%
D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D
1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0
%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0
%B8/  -    На той час уже активно діяла створе-
на  за ініціативою Миколи Коробка громадська 

організація «Криворізьке міське пра-
возахисне товариство», а в 2017-му 
довелося перереєструвати й газету 
в «Промінь Просвіти Є», хоч надзви-
чайно складна ситуація щодо газети 
вимальовувалася уже майже перед са-
мою війною, в грудні 2014-го, про що 
свідчить матеріал «Промінь Просвіти» 
не зламати» (за посиланням https://
pprosvita.at.ua/news/promin_prosviti_
ne_zlamati/2013-12-30-1143  )

Місцева ж влада (аж до раптової 
смерті Миколи Коробка 30 березня 
2021 року за не до кінця з’ясованих 
обставин, та й після неї) всіляко на-

магалася не помічати ані наших ініціатив у гро-
мадській правозахисній діяльності в місті та за 
його межами, ані величезної ролі при цьому в ній 
самого Миколи Коробка. 

Тим часом у Кривому Розі дуже важко, майже 
неможливо, купити україномовну газету  (навіть 
на 95-му кварталі!)… Хіба  що – і досі  підвлад-
ний  «Червоний гірник», який кілька років тому 
офіційно назвався незалежною газетою? Але й 
там (чи не в кожному числі) є матеріали росій-
ською. Бо насправді знайти підтримку україн-
ській справі  тут, у нас,  дуже й дуже важко. Тому 
актуально й досі сподіватися на вільну Америку, 
на газету «Свобода» й на патріотів із тамтешньої 
української громади.   
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починаючи 

з числа 13 (81), 
у друкованому вигляді 

не виходить. 

ОДНІ ЗАЙНЯТІ СПОРУДЖЕННЯМ, ІНШІ – МОСТИ 
РОЗБИРАЮТЬ…

У Кривому Розі звикли будувати: як на землі, так і під 
землею. А іноді трапляється й таке, що намагаються про-
демонструвати себе великими фахівцями, виганаяючи 
об’єкт високо в небо. Інша справа: наскільки якісним 
є таке будівництво, якими бувають його наслідки і на-
скільки великі кошти з користю для життя криворіжців 
на нього використовують. 

Гадаю, що в цьому відношенні  показовою є публікація 
Єгора Штормицького в газеті «Вестник Кривбасса» в 
числі від 8 вересня  під заголовком «Куда спешим ребя-
та, или Все ли с флагом хорошо?». У ній, зокрема, мова 
йде про наступне:

«В День государственного флага, 23 августа, в канун 
Дня Независимости Украины в Кривом Роге был по-
днят символ государства – желто-голубой стяг… Бук-
вально через неделю после торжественного открытия 
выяснилось, что элементы подсветки у гигантского 
флагштока требуют замены: говорят, их сломали скейт-
бордисты…Вон, помните, как было с цветочными часа-
ми? В 2011 году открыли, а спустя два года потребова-

лось «вливать» в объект еще 221, 2 тысячи гривен, так как 
решили усовершенствовать объект, открыв в нем еще и 
филиал местного краеведческого музея. Но то была ре-
конструкция, куда хуже, когда делают и сдают впопыхах, 
а потом выявляют проблемы. Сколько таких случаев мы 
помним? Уйму! Это и плавательный бьссейн на Соцгоро-
де, который торжественно открывали, организовывали 
показательные заплывы, а потом в спешном порядке 
закрывали на реконструкцию, так как были серьезные 
недоделки. И подземный переход на улице Лермонто-
ва, который тоже открыли, а потом тут же закрыли «на 
доделывание». А чего только стоят дороги, которые 
сделали хорошо, но забыли установить спуски для ко-
лясочников? В результате люди с ограниченными воз-
можностями вынуждены были брать в руки молотки 
и ломать бордюрный камень, чтобы сделать для себя 
приемлемым спуск…». 

Але трапляються в нашому місті й такі речі, коли навіть 
не приховано, а відверто людей обкрадають і наражають 
багатьох на небезпеку. Про таку злочинну діяльність 
свідчить, наприклад, публікація  Андрія Заславського 
«Металлисты по ночам разбирают мосты… Куда смотрит 
полиция?» в числі  «Моя газета домашняя» від 22 верес-
ня. Для прикладу візьмемо ось цей уривок з неї:

«Водители троллейбусов – в шоке. Переехать мост 
через канал Днепр-Кривой Рог по направлению к Коло-
мойцево – теперь это задача повышенной сложности и 
водительского мастерства. По ночам сборщики мета-
ллолома незаметно разбирают мост! На стыках  сре-
заются металлические крепления, и на прохожей части 
посреди моста образуются громадные ямы, в которых 
запросто может остаться чье-то колесо… Наверное, 
настало время организовать по пути на Коломойцево 
и на других местах регулярное патрулирование силами 
полиции и патрульной службы?..».

За такої «діяльності» і «державного» підходу до справи 
на душі стає не те що неспокійно, а просто важко. А тут 
ще «Домашняя газета»  на своїй 10-й сторінці  наводить 
слова українського політолога Віталія Кулика: «Стои-
мость поттребительской корзины семь лет назад и сей-
час - это совсем разные вещи…  Зарплаты и пенсии вро-
де бы  выросли, но купить на них можно гораздо меньше. 
В социальной сфере мы наблюдаем галопирующий 
рост проблем. Задолженность по коммуналке растет, 
и при этом вводится закон, который предусматривает 
отключение от услуг за такие долги. Все это указывает 
на возможность социальных бунтов».

 І що вже тут казати про російсько-українську війну, яка 
триває довше, ніж Друга світова: восьмий рік?..

ЯК ЖИВЕМО І ЧИ БУДЕМО ЖИТИ КРАЩЕ?
Ситуація, яка склалася в різних сферах суспільства, в 

діяльності  державних структур у місті, як на мене, не на 
багато відрізняється від загальноукраїнської. Якщо ж і 
відрізняється, то – не в кращий бік. Бо не відчувається, 
що місцева влада реально  вболіває за життя і благопо-

луччя криворіжців, а більше зайнята якимись там своїми 
суперечками «у верхах» та ще, мабуть, своїм добробу-
том. А тому навколо, в людських оселях, багато страж-
дань і горя. Про це, наприклад, переконливо свідчить 
уже навіть сам заголовок матеріалу Каткрини Мурашко в 
«Моей домашней газете» в числі  за 1 вересня: «Должен 
за коммуналку? Голодай или окажешься на улице» А ось 
і дуже красномовний уривок з нього: 

«Ольге Васильевне Шишке – 61, двукомнатную квар-
тиру в 9-этажке Ингулецкого района она получила в 
1993 году от предприятия, на котором работала. Уже 
несколько лет из-за проблем со здоровьем у нее нет по-
стоянной работы, а для оформления пенсии не хватает 
стажа. По крайней мере, так объясняют в Пенсионном 
фонде. Средствам к существования она обязана дру-
зьям и родственникам, которые не оставили ее в беде, 
а помогают продуктами и деньгами. Некоторые из них 
живут в других странах, поэтому деньги переводят на 
банковские карточки. Однажды Ольга Васильевна не 
смогла воспользоваться ни одной из них – все карты ока-
зались заблокированными по решению суда, о котором 
женщине ничего не было известно…». 

Хоча іноді трапляються й перемоги. Про це, напри-
клад, стверджує публікація авторки Анни Смірнової 
«Кто в доме хозяин? Криворожане выиграли суд у АО 
Уриворожская теплоцентраль» («Моя газета домашняя», 
число від 18 серпня). В ній зазначено: «Более трех лет 
понадобилось жителям дома №6 по улице Симбирцева, 
чтобы отстоять свои интересы в судах и доказать неза-
конность действий теплоснабжающего предприятия».  

Та бувають і такі дії, розмір шкоди від яких  одразу й не 
збагнеш – не обрахуєш, а лише потім…  Це знову ж таки 
«Моя домашняя газета». Тільки – від 8 вересня. В мате-
ріалі Василя Покровського «Рядом с Кривым Рогом есть 
алюминиевый завод?». Мовиться про таке: 

«Нелегальный заводик функционировал в пгт. Радуш-
ное с 2016 года… Люди делали все, что могли, чтобы 
остановить строительство завода… Свое слово сказала 
прокуратура, открыв уголовное производство по фак-
ту действий незаконного производства и проведя ряд 
обысков. Дело даже слушалось в Соломенском суде г. 
Киева. Как выяснилось, следы вели в «АрселорМиттал 
Кривой Рог»». Именно металлургический гигант через 
сеть фирмочек типа «Прайд-Компани» наладил схему 
уклонения от налогов в Украине… В прошлом году зем-
ля, на которой стоит алюминиевый заводик, перешла в 
собственность Криворожского района. Раньше она была 
в госсобственности. Собственник предприятия должен 
пройти процедуру оценки влияния производства на 
окружающую среду. Должны состояться общественные 
слушания…».

 І тут же, в цьому ж числі газети увагу кожного не може 
не привернути стаття адвоката  Івана Єкімова «Налог на 
сорняки. В современной Украине если фермер не сда-
ется – его уничтожают». Автор її стверджує:

«Более того, сейчас новые «государственные мужи» 
решили откровенно забрать у крестьян последнее – 
землю и возможность с нее прокормиться.  Вот этот 
законопроэкт № 5600 устанавливает новый вид налога 
– вмененный расчетный налог на каждую сотку земли. 
И если раньше огороды не трогали, то теперь законо-
датель ограничивает землепользование огородами 
размером в 0, 50 гектара… И вот теперь целая армия на-
логовиков будет ходить, мерить огороды и выписывать 
квитанции на оплату налога. И задумается мудрый укра-
инский мужик, и найдет где-то работу…  - а землю про-
даст. И продаст быстро, за сколько дадут. Но многие не 
доедут до европейских стран и осядут в крупных горо-
дах, порождая новые гетто для нищих».

ВІД КОГО І ВІД ЧОГО НАМ ТРЕБА ВБЕРЕГТИСЯ
Для того, щоб діяти ефективно і з користю для розви-

тку суспільства, місцевих громад, необхідно насамперед  
якомога точніше знати, що відбувається. Якраз  у цьому 
і  полягає непересічна роль преси, в тому числі – дру-
кованої. Причому саме друкованої – з двох причин. Бо. 
по-перше, на Криворіжжі  є ще чимало людей (переваж-
но – поважного віку), які більше довіряють  інформації 

з газет та з передач радіомовлення, а не з інтернету. А 
по-друге, в інтернет-просторі останнім часом дуже ба-
гато фейків, неправдивої інформації, яка швидше зби-
ває з пантелику, аніж подає правдиву картину того, що 
насправді діється навколо нас і з нами. А тому будь-яке 
маніпулювання фактами в газетах чи непрофесійність 
у діяльності місцевих журналістів призводить до того, 
що люди вже не знають, чому й кому вірити і на що саме 
спиратися у своєму житті посеред швидкоплинних змін.

Тому дуже гірко стає на душі  від того, коли місцевий ке-
рівник ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка регулярно 
дискредитує в місті високе звання українського просві-
тянина, публікуючи свої матеріали в «Домашней газете» 
маже виключно російською мовою. Наприклад, у числі 
від 22 вересня названої газети таких публікацій – аж 5!. 

А що може подумати читач «Вестника Кривбасса», коли 
побачить спочатку слоган газети вгорі («Каждому из нас 
есть что сказать…»), а потім почне шукати там інформа-
цію про життя в місті та в країні, але знайде її аж на 3-й 
сторінці, бо перші дві заповнені рекламою? Що спочатку 
– гроші й процес купівлі-продажу, а вже потім газеті буде 
що сказати?.. Теж саме (про інформації лише починаючи 
з 3-ї сторінки) характерне останнім часом і для газети 
«Вечер». Хіба що слоган газети при цьому зовсім не з 
такими претензіями, як у «Вестнику», а – зовсім інший: 
«Уютная газета для вашего вечера».

Щодо гігантської переваги в кількості публікацій у міс-
цевих газетах російською мовою над українською взагалі 
виходить карикатурна й водночас дуже сумна картина. 
Бо зазвичай тексти від місцевої влади – українською, а 
від кореспондентів незалежних газет – російською. До 
того ж, часто ті матеріали російською – взагалі без зазна-
чення джерел, звідки взята інформація. І чому тоді читачі 
мають довіряти змісту опублікованого, га? Виходить, що 
для незалежних від міської влади газет українська мо-
ваі –  це ніби якийсь непотріб? Тож насправді у нашому  
українському місті й далі квітне-розквітає «Как бы Кривий 
Ріг»? Щоправда, цього не скажеш про ще недавно про-
владний «Червоний гірник». Але й там чи не в кожному 
числі є матеріали російською.   

А найгірше – це панування неукраїнського в побуті, в 
самих оселях криворіжців, чому якраз і сприяє місцева 
преса, починаючи з тієї ж російської мови. Адже рубри-
ки на кшталт «Кулинария», «Женский клуб», «Факты и 
подробности»,  «Что слышно в городе» з матерілами 
російською, які під ними публікуються, стають тією осно-
вою, яку хочуть нам вбити-втокмачити в наші голови 
пропутінські пропагандисти: «што мы – адин народ», а 
значить – не варто протистояти російським агресорам, 
а краще помиритися й бути разом. А реально – знову 
стати колонією Росії. Тому головне  наше завдання – як 
вберегтися від такого для самостійної Української дер-
жави і для українського народу трагічного повторення. 

 Сергій ЗІНЧЕНКО

 «Как  бы  Кривий  Ріг» живе  собі  і  квітне-розквітає «Как  бы  Кривий  Ріг» живе  собі  і  квітне-розквітає

Від часу минулого огляду місцевої преси промайнуло ціле літо, а тепер уже й осінь із дощами 

настала. Та чи змінилося щось із тих пір у нашій друкованій пресі? Чи відбулися, врешті, якісь 

такі конкретні зрушення, аби можна було сказати,  що вона і її господарі справді вболівають за 

українську справу в Кривому Розі? Для цього звернімо увагу на деякі місцеві газети, які у своїх 

числах за серпень-вересень більшою чи меншою мірою намагалися осягнути все те важливе, на 

їхній погляд, що в місті відбувається. Тільки знову доводиться просити вибачення у наших україн-

ськими читачів за те, що фактично всі цитати з місцевих газет будуть російською мовою. Бо така, 

на жаль, реальність у Кривому Розі: газету українською мовою знайти тут дуже важко. А якщо 

і знайдеш, то дізнаєшся з там опублікованого здебільшого про начебто успіхи місцевої влади.  


