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«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ – ОБОВ’ЯЗОК КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» ст.65 Конституції України

ЮРІЙ КАРМАЗІН: «ТРЕБА

ЗУПИНИТИ ПОВЕРНЕННЯ
У ВЛАДУ ФІГУРАНТІВ
КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ»
Голова Партії захисників Вітчизни, народний депутат
Юрій Кармазін різко засудив кадрову політику
нового уряду і президента.
—
Юрію Анатолійовичу, ви
неодноразово виступали і в парламенті, і перед журналістами
з різкою критикою того, як Партія
регіонів розставляє «свої кадри»
на місцях. Хіба це не «право переможця» формувати свою команду?
— Формувати свою команду – це одне, а хаотично роздава-

ти державні посади тому, хто довів
більшу лояльність або заніс більший
«пакунок», – зовсім інше. Партія регіонів так критикувала попередню
владу за невмотивовані звільнення
людей! І що тепер ми бачимо? Знімають фахівців – і ставлять випадкових осіб. Навіть людина стороння
може здивуватися, читаючи накази
про призначення. Василь Волга,

ОСЕРЕДКИ НА МІСЦЯХ
ВІДІГРАЮТЬ КЛЮЧОВУ
РОЛЬ У РОЗБУДОВІ
ПАРТІЇ ТА ОБ’ЄДНАННІ
ПРИХИЛЬНИКІВ
Читайте про будні партійного
будівництва на Київщині на стор. 8

який доти не мав жодного відповідного досвіду, призначений головою Держспоживпослуг. Син Ганни
Герман став заступником міністра
з надзвичайних ситуацій, маючи
тільки три роки стажу як помічник
депутата. Судимий за рекет Олександр Чепіцький – тепер заступник
міністра оборони.
(Продовження на стор. 2)

РОЗПОЧАВ РОБОТУ
ОПОЗИЦІЙНИЙ УРЯД

АНТИУКРАЇНСЬКА
ПРОВОКАЦІЯ

31 березня 2010 р. відбулося перше засідання опозиційного уряду під головуванням лідера
об’єднаної демократичної опозиції Юлії Тимошенко, а 8 квітня уряд зібрався вдруге.
Офіційно оголошено склад уряду, до якого увійшли прем’єр, чотири віце-прем’єри та 15 міністрів. Голова Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін став віце-прем’єром цього уряду.
Пояснюючи принципи підбору команди, прем’єр опозиційного уряду Сергій Соболєв зазначив, що «ми виходили не з партійної приналежності, а з фахової підготовки депутатів».
(Продовження на стор.3)

Віце-прем’єр-міністр опозиційного уряду, Голова Партії
захисників Вітчизни, народний
депутат Юрій Кармазін звернувся до Президента України
та Генерального прокурора
з поданням щодо перевірки
фактів незаконного затримання та утримання під вартою
відвідувачів виставки фото-документальних матеріалів під
назвою «Волинська різня» та у
зв’язку із незаконним використанням спецпідрозділу «Беркут» для затримання відвідувачів виставки.
тексті подання Юрій
Кармазін зазначає, що
до нього звернувся Генеральний суддя Трибуналу ВГО
«Зелений Тризуб», народний депутат України 2-го скликання Хомич М.В. з повідомлення про те,
що 8 квітня 2010 року в Києві в приміщенні Українського
дому, що належить Державному
управлінню справами Адміністрації Президента України, було
виставлено фото-документальні
матеріали під назвою «Волинська різня».
(Продовження на стор. 3)
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БУВ У РОЗШУКУ. А КОЛИ
ЗНАЙШЛИ, ТО ПОПРОСИЛИ…
ОЧОЛИТИ МІЛІЦІЮ
Генерал Сало – знову «цінний кадр»
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МЕЖА ТЕРПІННЯ. ЯКОЮ
ВОНА ВИЯВИТЬСЯ
У ВИПАДКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ
КАТАСТРОФИ В АЛМАЗНІЙ?
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(Продовження. Початок на стор. 1)
На регіональному рівні ці призначення виглядають іще більш
шокуючими. Хочу сказати, що у Рівненську область призначили очолювати міліцію генерала Сало – чоловіка, який фігурував у матеріалах
слідства як розкрадач державного
майна. І ці матеріали, які стосувалися розкрадань на суму близько
мільйона, тепер раптом пропали
у Генеральній прокуратурі. Раз –
і пропали. Буває ж таке!

програми протягом 60 днів! Шановні, ми бачимо точечні проекти,
які були внесені в парламент 2 роки
тому і сьогодні винесені на порядок
денний сесії. Оце так допрацювалися! Тобто, весь уряд з коаліцією
не спромігся ні на що більше, ніж
на ці точечні проекти.
Ми вимагаємо і вимагали,
щоб до 11 квітня, як це передбачено, появилася програма діяльності
уряду і бюджет. Причому реальний
бюджет, а не той, який зараз готує

пішли регіонали, комуністи і Блок
Литвина. Цього не треба було робити, якщо вважати, що основа
сьогодні всіх наших бід – окрім світової кризи, нерозторопності уряду
і загальної корупції – ще й соціальна недовіра – недовіра громадян
до органів влади, недовіра політичних інституцій один до одного,
недовіра політичних партій, блоків
один до одного. Розкол суспільства
такі дії не зупинять, навпаки, тільки
посилять його. І я не думаю, що це

ЮРІЙ КАРМАЗІН:

бази в парламенті, щоб вона була
спрямована на захист національних
інтересів країни, на захист людей.
—
Як Ви оцінюєте рішення
Конституційного Суду по обмеженню недоторканності народних обранців?
— Якщо б було ухвалено обмеження, яке пропонували фракції
«Нашої України» і фракція БЮТ і яке
вже було розглянуто Конституційним Судом раніше, а також було
б проведено голосування на сесії
до Нового року і після нього, то вже зараз
можна було реально
обмежити депутатську
недоторканність. Зробити це цивілізовано.
Саме тому я вважаю,
що це довгограюча
платівка, яка реально ні на що впливати
не буде, це тільки розмови, і більше нічого.
Чиста формальність.
Це просто був привід
у регіоналів, щоб відкласти якимось чином
ухвалення справді нормальних змін до Конституції.
Відкласти
обмеження на півтора
року. Вони свого досягли.
— За
попереднього уряду було
чимало
зроблено
для захисту прав
споживачів і стандартизації. Яка подальша доля роботи,
проведеної
Держспоживстандартом
під
керівництвом
Лариси Лосюк, яка
є також Головою Секретаріату Партії захисників Вітчизни?
— Те, що зараз відбувається
з імпортом – це катастрофа. Знову
відкрито всі кордони для низькоякісної і сумнівної продукції, знову
відбуваються спроби замаскувати
дешевий і небезпечний продукт
під якісний. Ми повинні зупинити
це на законодавчому рівні, і я інформуватиму суспільство про всі зміни,
які відбуватимуться в цій сфері.
На жаль, є й неприємні новини,
які свідчать не на користь захисту
прав споживачів і не сприятимуть
подальшому розвитку вітчизняних
стандартів.
Після понад двох років кропіткої
роботи, Ларису Лосюк було безпідставно звільнено чинним урядом.
Без будь-якого мотивування, з порушенням вимог ст.43 Конституції
України і Кодексу законів про працю.
Гонінням піддаються і чимало керівників системи захисту справ споживачів, яку злочинна влада довірила
29-річному чоловікові, що не має
жодного дня досвіду державної служби та керування якимось колективом.
А мова йде про цілу галузь, яка стоїть
у перших рядах на сторожі національної безпеки!
Влада показала, що їй не важливий професіоналізм. І напередодні
37-го засідання Міждержавної ради
зі стандартизації, метрології та сертифікації країн СНД звільнила Л.Лосюк,
яка є Головою цієї Ради. Це свідчить
про руйнування цілої системи захисту прав споживача та вітчизняного
виробника, а також про нехтування
того, якого іміджу набуває наша держава на міжнародній арені.
Олександр Ткачук

«ТРЕБА ЗУПИНИТИ ПОВЕРНЕННЯ
У ВЛАДУ ФІГУРАНТІВ
КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ»
Тож, про таку «команду професіоналів» розповідали нам регіонали,
коли рвалися до влади?
Особливо вражають наслідки
ротації в силових структурах. Туди
масово направляються кримінальні
елементи, а це означає, що професіонали і люди честі не будуть працювати з новими начальниками і остаточно залишать державну службу.
Ми втратимо найкращих працівників! Ми мусимо це зупинити.
Так от, я хотів би звернутися
до всіх громадян України і тих, хто носить погони в міліції, Збройних силах
України, Службі безпеки: шановні, ви
відділені від політики. Політика не має
на вас впливати. Я кожен день чую
по кілька разів, що людей звільняють
і вимагають перед тим написати рапорт про звільнення за власним бажанням. Ви питаєте: «А за що?», а вам
у відповідь: «А що ти зробив для Партії
регіонів?» Я таке точно чув.
Так от, треба припинити порушувати Конституцію. Рано чи пізно треба розірвати те порочне коло, в яке
нас штовхнули «нові переможці».
Заради справедливості хочу
сказати, що я маю право так говорити. Коли незаконно був засуджений Борис Колесніков, то я, Юрій
Кармазін, вийшов в ефір і сказав,
що вивчив матеріали і вважаю,
що він сидить незаконно. Я дотримувався об’єктивності і не навішував ярлики: мовляв, чужий – значить, хай втратить усе.
Зараз уряд сформований, почалося «оновлення» місцевої влади. У зв’язку із цим я закликаю нову
владу, перш за все – президента
Віктора Януковича як гаранта дотримання прав та обов’язків громадян, припинити будівництво
бандитської вертикалі органів місцевого самоврядування. З бандитизмом треба покінчити. Янукович
мусить підштовхнути свою Партію
регіонів до позитивного голосування та ухвалення необхідних законів.
—
Яку лінію обрала опозиція в парламенті? Жорстке
протистояння по відношенню
до влади? Чи співпраця по окремих позиціях?
—
Об’єднана
демократична опозиція націлена на жорсткий
контроль дій влади, насамперед
тих дій, які стосуються розбазарювання державної власності. Але це
не означає, що ми обрали тактику суцільного критиканства. Я вже
неодноразово говорив, що я обома руками голосуватиму і за бюджет-2010, і за антикризову програму уряду, бо розумію, наскільки
такі закони потрібні країні.
Але що зараз ми бачимо? Ми
з вами чули ще перед президентськими виборами, що вже готова
програма уряду. Де та програма
виходу з кризи? Де бюджет на цей
рік? Де антикризові заходи? Нічого
немає. Зараз, виявляється, уряду
доручається тільки розробити ті
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уряд Азарова, закладаючи наявний і прихований дефіцит у 17 %
від ВВП!
— Як Ви сприйняли рішення
Конституційного Суду, яке узаконило коаліцію «тушок»?
— Визнання коаліції "тушок
"з боку КС насамперед означає
цілковитий крах цього органу,
крах його авторитету. – Крім того,
це свідчить, що у президентську
вертикаль уже включені не тільки
виконавча і законодавча, але й
судова влада. Що, у свою чергу, означає відкидання України
до найгірших традицій кучмівських часів. Влада триматиметься на повному придушенні свободи слова, залякуванні людей,
задіюванні силовиків.
Мені
шкода
спостерігати,
як щодо депутатів, шанованих людей, використовується така термінологія, як «тушкова коаліція». Більше
того, я бачу, що голос багатьох людей, які допомогли б об'єднати зусилля для того, щоб виводити Україну з кризи, так і не буде почуто, тому
що ця військова термінологія «якщо
ти не з нами, то що б ти не пропонував, все одно відкидатиметься»
поки що не зжита. Я вважаю, що це
помилкове рішення – через коліно
зігнути парламент, депутатів.
По суті, порушення Конституції
можна розцінювати тільки як порушення Конституції, як верх правового нігілізму і цинізму. Коли вже є рішення Конституційного суду із цього
приводу, посилати нас знову до якогось рішення Конституційного суду,
знову судитися – це спроба випробувати суспільство на ухвалення порушень Конституції. Ми як Партія захисників Вітчизни чітко відреагували
на внесення в першому читанні цього законопроекту, зробили відповідну заяву і чітко позначили, що це
спроба конституційного перевороту.
Я інакше це не називаю. Крім того,
ми ж говоримо тільки про наслідки,
а не про причини. Коаліція так само
була розвалена «неприродним шляхом», тому що суто юридично коаліція БЮТ, «Наша Україна – Народна
самооборона» і Блоку Литвина була
сформована абсолютно вірно. І, використовуючи зворотну сторону закону, що заборонено Конституцією,
Литвин перевищив свої повноваження і узяв на себе право вирішувати, чи може він давати комусь 10
днів для чогось.
Що отримує країна на додачу
до легалізації чинних уряду і коаліції? Політичну стабільність? Навряд чи. В умовах, коли розтоптана
будь-яка повага до закону, стабільність може бути хіба що під дулом
автомата. На що Віктор Федорович поки що, на щастя, не здатен.
Я вважаю, що коаліція, створена
на основі порушення Конституції,
не приведе до гармонії у Верховній
Раді, в суспільстві. Вважаю, що це
дуже неправильний крок, на який

те, що сьогодні потрібне Україні.
— Відбулися перші засідання опозиційного уряду, в якому
Ви є віце-прем’єр-міністром. Які
кроки планує команда для того,
щоб влада відчула вашу силу?
— Опозиційний уряд стає потужним аналітичним центром і контролером влади. Ми плануємо скористатися своїм правом, передбаченим
в Законі про Регламент Верховної
Ради, про можливість бути присутніми на засіданнях офіційного Кабінету Міністрів України.
Таким чином, ми самі володітимемо інформацією і зможемо
інформувати суспільство про всі
дії влади, особливо якщо остання
захоче приховати щось. Але поки
що уряд Азарова чинить нам в цьому перепони, порушуючи закон.
Опозиційний уряд сконцентрує
свої зусилля на моніторингу та аналізі рішень чинного Кабінету Міністрів, а також розробці пропозицій
щодо економічної політики.
Найближчим часом розпочне роботу Стратегічна рада об’єднаної демократичної опозиції задля розробки
альтернативної стратегічної програми розвитку держави. Створення такої програми входить до повноважень
опозиції згідно з Законом про Регламент Верховної Ради України.
Також на засіданні опозиційного
уряду було ухвалено рішення активізувати роботу з розробки та внесення на розгляд парламенту законопроектів, спрямованих на боротьбу
з корупцією.
Нинішня влада може створювати
будь-які урядові і надурядові комісії
з боротьби з корупцією, але мало хто
в Україні і за кордоном вірить, що це
бажання викорінити корупцію – щире.
Президент Янукович заветував Закон
щодо боротьби з корупцією, який був
погоджений з галузевими міжнародними організаціями.
На сьогоднішній день фактично зупинено і роботу в парламенті
над цілою низкою законодавчих
актів, які поглиблювали реально боротьбу з корупцією.
Опозиційний уряд має створювати таку систему законодавчої

Від редакції. Зважаючи на те,
що Лариса Лосюк тривалий час була
шеф-редактором газети «Правозахисник України» і тільки у зв’язку
з хворобою не редагувала останні
номери, редакція бере під контроль з’ясування обставин звільнення Л.Лосюк з посади Голови
Держспоживстандарту та інформуватиме про це своїх читачів. Газета
також підтримуватиме захист всіх
громадян, які зазнали незаконного
звільнення.

Народному
депутату України,
Голові Партії
захисників Вітчизни,
Сенатору Міжнародного
парламенту безпеки і миру,
Першому заступнику голови
Комітету Верховної Ради
України з питань правосуддя
КАРМАЗІНУ Ю.А.

Шановний
Юрію Анатолійовичу!
Колектив Куп’янської
митниці щиро вдячний Вам
за турботу справами громадян, захист їх конституційних прав на працю,
відстоювання норм правопорядку та законності.
Ваші депутатські звернення до центральних
органів влади стосовно
перевірки фактів порушення прав громадян, гарантованих Конституцією
України, вимог трудового
законодавства
України,
Закону України «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності», які
спричиняє видання наказів Держмитслужби від 25
лютого 2010р. №162 «Про
ліквідацію митного органу»
та №163 «Про створення
митного органу та митних
постів», є вагомим словом
на користь відновлення
справедливості.
Працівники Куп’янської
митниці бачать у Вас
справжнього захисника,
представника їх прав і законних інтересів у вищому
органі державної влади,
людину, яка знає і розуміє
потреби і сподівання громадян.
У наші непрості часи є
надто важливим збереження загальнолюдських
цінностей, гарантування
людям права на працю,
честь і гідність. Нерідко
свавілля окремих можновладців, їх бажання підкорити все своїм інтересам
ламає долі простих працівників, руйнує засади справедливості в суспільстві.
Вважаємо, що голос народного депутата України,
авторитет чесного і порядного політика є запорукою
перемоги у боротьбі за дотримання громадянських
прав. Віримо, що Ваша
допомога додасть нам сил
та впевненості у справі
відстоювання Куп’янської
митниці від зазіхань безпринципних «діячів», яким
немає діла до подальшої
долі працівників.
Ваша підтримка для нас
є цінною, своєчасною та
стверджуючою в нашій
правоті. Щиро зичимо Вам
міцного здоров'я, наснаги
та подальших успіхів у всіх
починаннях. Сподіваємося, що Ваша особиста
підтримка допоможе зберегти державну установу –
Куп’янську митницю.
З повагою,
Ю.О.Гряник,
т.в.о. начальника
Куп’янської митниці
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ЯКІ ПРИНЦИПИ
ЗАХИЩАЄ ОПОЗИЦІЯ?
ОСТАННІ ЗАЯВИ ПРЕДСТАВНИКІВ
ОПОЗИЦІЙНОГО ТАБОРУ
…За оновлення
політичної еліти
Лідер об’єднаної демократичної
опозиції Юлія Тимошенко переконана, що Україні потрібна нова еліта.
«Країні потрібна нова еліта. Еліта саме з вас, бо більше їй взятися
нізвідки. І я вже сьогодні з усією відповідальністю запрошую вас і до інтелектуального діалогу, і до партнерства", – сказала Юлія Тимошенко,
спілкуючись зі своїми прихильниками у своєму персональному блозі.
На її думку, саме зараз всі інтелектуали мають об'єднатися, бо
вже немає куди відступати. «Часу
для суму немає. Збираймо Нову Команду, яка здатна йти й брати будьякі висоти, яка здатна перемогти!
Бо весна все одно переможе", – переконана лідер опозиції.
"І мені, і всій нашій команді
знадобився певний час для того,
щоб усвідомити і пережити результати цих виборів. Але для мене дуже
важливо, що ви писали мені навіть
тоді, коли я не відповідала вам, хоч
і мала це робити. Я дуже вдячна вам
за це, бо для країни сьогодні головний ресурс – це небайдужі люди,
тобто – ви. Люди, які розуміють,
що сьогодні реально коїться в країні,
і хто насправді прийшов до влади.
Люди, які не готові миритися з тим,
що є. Країну знову треба захищати. Жорсткий і нахабний вандалізм
постав проти нашої національної
сутності, історії, культури, мови, національних інтересів. І з ним треба
боротися, його треба долати. Одна я
з цим не справлюся. А з вашою допомогою – неодмінно і обов’язково", –
заявила Юлія Тимошенко.

…За очищення
власної команди
Лідер об’єднаної демократичної
опозиції Юлія Тимошенко заявляє,
що в її команді розпочинається велика чистка.
"Я обіцяю, що це буде найбільше очищення в українській політиці
за всі роки незалежності. Ми приберемо весь баласт, все болото, позбавимося всього того непотребу,
що випадково та меркантильно прибився до команди. Ми рішуче позбавимося тих людей, які роблять нашу
команду слабкішою, ніж того вимагає час", – сказала Юлія Тимошенко.
Лідер опозиції намагатиметься оновити свою політичну команду
та працюватиме лише з сильними
людьми. "Я зроблю все для того,
щоб до команди прийшли абсолютно нові люди, які готові присвятити

життя повній перебудові України
і відчувають, що знають, як це зробити. Моя мета – залучити до команди
неслабких людей, які не розпливаються в калюжу при першому випробуванні. Кожній достойній людині,
всій Україні зараз потрібна саме така
команда. Треба визнати, що такої
команди на сьогодні у повному складі у нас немає", – пояснила вона.
Юлія Тимошенко також подякувала прихильникам за підтримку
у президентській кампанії та за інформування про порушення під час
виборів. "Я вдячна вам ще й за те,
що ви повідомляли мені і про порушення закону на виборах, і про
бездіяльність окремих членів виборчих комісій з нашого боку, і про
пасивність (або радше, про шкідництво) з боку окремих членів нашої
команди. Все це буде враховано,
а команда кардинально оновлена. Я
сама особисто читала і продовжую
читати ваші свідчення та поради", –
зазначила лідер опозиції.

РОЗПОЧАВ
РОБОТУ
ОПОЗИЦІЙНИЙ
УРЯД

віце-прем’єр з питань європейської
інтеграції Григорій Немиря.
Крім того, він додав, що найближчі півтора місяці "будуть критичними з точки зору того, що можна буде зробити щодо перегляду
контрактів".
"Ми розуміємо, що буде пакет,
який можуть запропонувати в обмін
на так званий дешевий газ. У сучасному світі дешевого газу не буває,
бо ви взамін маєте дати щось таке,
що може зашкодити національним
інтересам. Опозиція буде пильно
стежити за тим, щоб це не відбулося", – резюмував Г. Немиря.

…За декларативний
принцип
започаткування
бізнесу

…За європейську
інтеграцію

Лідер об’єднаної демократичної
опозиції Юлія Тимошенко вважає
європейську інтеграцію пріоритетним напрямом зовнішньої політики України і водночас виступає
за налагодження добрих відносин з
країнами-сусідами.
З точки зору лідера опозиції
Юлії Тимошенко, визначальним пріоритетом є саме європейська інтеграція. Чи суперечить це добрим
відносинам із РФ? Ні, не суперечить. Помилку робили ті, хто хотів
інтегрувати Україну до ЄС, роблячи
з України антиросійську платформу.
Це грубий стратегічний прорахунок.
Європейські лідери завжди вітали зовнішньополітичні кроки Юлії
Тимошенко на посаді Прем’єрміністра України. "В Європі я жодного разу не чув, щоб хтось казав
про нові газові контракти від січня
2009 року, як погані для України, Росії та ЄС. Навпаки, віддають належне і Тимошенко, і Путіну за досягнутий компроміс", – сказав колишній

Фракція БЮТ пропонує забезпечити більш широке застосування
декларативного принципу започаткування бізнесу, що призведе
до спрощення входження в бізнес
суб'єктів господарювання. Про це
йдеться в законопроекті, зареєстрованому у Верховній Раді України.
Зокрема, проектом Закону
пропонується надати повноваження Кабінету Міністрів України визначати певні дії щодо здійснення
господарської діяльності або види
господарської діяльності, які можуть здійснюватися за декларацією
відповідності матеріально-технічної
бази вимогам законодавства.
«Прийняття запропонованого
проекту Закону сприятиме гармонізації українського законодавства
у сфері регулювання господарської
діяльності відповідно до європейських стандартів, спрощенню процедур отримання документів дозвільного характеру, що, в свою
чергу, сприятиме залученню громадян до участі у підприємницькій діяльності", – йдеться в пояснювальній записці до документу.
Відповідні зміни пропонується
внести в Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Олена Квітка

(Продовження. Початок на стор. 1)
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а своєму засіданні 8 квітня опозиційний уряд затвердив низку рішень
щодо енергетичної безпеки України.
По-перше, він постановив вважати неприпустимими будь-які дії
Президента України і уряду, правлячої коаліції, які скеровані на зміну
законодавчого статусу української
газотранспортної системи, яка
є основою енергетичної безпеки
України.
По-друге, опозиція вимагатиме
звільнення з займаних посад призначених урядом Азарова керівників дочірніх компаній НАК "Нафтогаз
України", "Укргазвидобування", які
є представниками корпорації "Росукренерго".
По-третє, опозиційний уряд
буде протестувати проти планів
Миколи Азарова повернути на український газовий ринок "Укргазенерго", дочірню компанію "Росукренерго". Нещодавнє рішення

АНТИУКРАЇНСЬКА ПРОВОКАЦІЯ
(Продовження. Початок на стор. 1)
Для охорони виставки було залучено частину особового складу
полку спецпідрозділу «Беркут»,
призначеного для затримання та
боротьби зі злочинністю, бійці якого були вдягнені в цивільну форму
та створювали перешкоди для доступу громадян, в тому числі журналістів, до виставкових матеріалів.
У
поданні
зазначається,
що працівники «Беркут» незаконно застосували до відвідувачів виставки заходи фізичного впливу
та безпідставно затримали 13 громадян України, в тому числі членів
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ВГО «Зелений Тризуб», та доставили їх у Шевченківський РУ ГУ МВС
України в м. Києві. Особливого приниження зазнав народний депутат
України декількох скликань, Герой
України Левко Лук’яненко.
Юрій Кармазін зазначає, що до
сьогоднішнього дня невідомо хто
є ініціатором і організатором вказаної виставки (українські чи зарубіжні емісари), а також з ким вона
погоджувалась та чи відповідають
факти, які висвітлюються на виставці, історичним подіям.
Крім цього, Юрій Кармазін зазначає, що з офіційних повідомлень
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в ЗМІ йому стало відомо, що між організаторами вказаної виставки та адміністрацією Українського дому жодної угоди укладено не було, а тому,
за його словами, можна зробити
висновок, що виставка проводилась
за погодженням власника Українського дому – Адміністрації Президента
України та з відома Президента України. Юрій Кармазін вважає, що такі дії
Президента України та його оточення
ведуть до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, що містить в собі
ознаки складу злочину, передбаченого ст. 161 КК України.
Юрій Кармазін також занепо-

коєний, що правоохоронні органи
використовуються для вирішення
політичних питань.
У зв’язку з цим віце-прем’єр опозиційного уряду просить Президента
дати доручення провести перевірку
законності надання приміщення Українського дому для проведення зазначеної фото-документальної виставки
та вжити заходів із захисту конституційних прав і свобод незаконно затриманих і утримуваних під вартою відвідувачів виставки.
Окрім того, Юрій Кармазін просить Генпрокурора організувати
перевірку незаконного затримання

Стокгольмського арбітражного суду
про стягнення 197 мільйонів американських доларів на користь "Росукренерго" є шантажем, до якого
вдалася група Фірташа, щоб примусити Азарова та Януковича повернути на ринок "Укргазенерго".
Інакше існує загроза банкрутства
державної монополії на НАК "Нафтогаз України".
По-четверте, опозиція вимагатиме від чинної влади виконання енергетичної стратегії України
в ядерній сфері, а саме – завершення програми диверсифікації постачання ядерного палива, підписання
угод на спорудження на території
України заводу ядерного палива.
І, по-п’яте, опозиційний уряд
вважає неприпустимими плани
Миколи Азарова щодо заміщення
українського вугілля імпортним російським чи польським, що є свідомим знищенням вугільної галузі.
Ігор Тищенко

і утримання під вартою відвідувачів
виставки під назвою «Волинська різня»; організувати перевірку незаконного використання спецпідрозділу
«Беркут» для використання охорони
виставки в Українському домі, незаконного затримання відвідувачів виставки та вжити заходів із притягнення їх до відповідальності відповідно
до чинного законодавства; організувати перевірку свідомого розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної
честі та гідності громадян України,
встановити осіб та вирішити питання
про порушення кримінальної справи
за ознаками злочину, передбаченого
ст. 161 КК України.
Прес-служба
Партії захисників Вітчизни
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ПАРЛАМЕНТСЬКІ НОВИНИ

ЮРІЙ КАРМАЗІН НАПОЛІГ
НА ЗАХИСТІ ПРАВ
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ
ГРОМАДЯН
НА ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД
Верховна Рада України у першому читанні (231 голосів –
«за») прийняла законопроект про внесення змін до деяких законів України (щодо використання права на пільговий проїзд).

В

ін передбачає надання колишнім малолітнім
в’язням концентраційних
таборів, гетто та інших місць примусового утримання, визнаним
інвалідами третьої групи, особам,
які супроводжують інвалідів першої групи, жертвам нацистських
переслідувань та громадянам,
віднесеним до другої категорії
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської катастрофи, права
на пільговий проїзд (50-процентну
знижку) до будь-якого населеного
пункту України і у зворотному напрямі автомобільним, залізничним,
повітряним або водним транспортом (за вибором особи) один раз
на рік або безкоштовний проїзд
один раз на два роки.
Під час розгляду законопроекту номер 2058 про внесення змін
до деяких законів України (щодо
використання права на пільговий
проїзд) представники фракції БЮТ
звернули увагу на певний парадокс:
сам законопроект був ініційований
народним депутатом від фракції
Партії регіонів Артемом Щербанем,
але й автор, і сама фракція Партії
регіонів відмовилися у переддень
65 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні розглядати цей законопроект. Як тільки вони посіли
місця в уряді, соціальний захист
населення став для них вже більше
обтяжливим тягарем, ніж прямим
обов’язком.
Законопроект спрямовано на
створення умов для реалізації у повному обсязі права окремих малозабезпечених груп громадян
на пільговий проїзд до будь-якого
пункту України (туди і назад) автомобільним, повітряним, залізничним або водним транспортом. Таке
право мають постраждалі від Чорнобильської катастрофи громадяни,
віднесені до категорії другої, інваліди третьої групи з числа колишніх
малолітніх в’язнів концентраційних
таборів, гетто та інших місць примусового тримання та особи, які супроводжують інвалідів першої групи.
З цією метою пропонується
надати право за вибором особи
скористатися або чинною пільгою –
проїздом один раз на рік з 50-відсотковою знижкою, або безкоштовним
проїздом один раз на два роки.
До президентських виборів
щодня Партія регіонів обіцяла громадянам України золоті гори, «покращення життя вже сьогодні», підняття соціальних стандартів тощо.
Після президентських виборів її цілі
змінилися, коли відпала потреба
обманювати людей і вішати локшину на вуха.
Представники Партії регіонів
не голосують за закон про підвищення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,
не голосують за законопроект про
підвищення пенсій в’язням малолітнім нацистських таборів, відмовляються розглядати законопроект,
який передбачає додаткові преференції у проїзді вказаних категорій
осіб по Україні. Замість обіцяного
Партією регіонів підвищення соціальних стандартів, її представники
готують підвищення пенсійного віку
до 65 років, підвищення тарифів
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на газ для населення удвічі та суттєве підвищення тарифів на житловокомунальні послуги.
На противагу Партії регіонів,
фракція БЮТ запропонувала запровадити безкоштовний проїзд
не один раз на два роки людям,
яким сьогодні по 80 років, а, як мінімум, двічі на рік. Один раз – до 9
травня, щоб ці люди, які життя своє
і здоров’я віддали за рідну країну,
могли проїхати хоча б на могили
до родичів туди й назад. І другий
раз, у вересні-жовтні, у бархатний
сезон, могли поїхати до Криму.
Народний депутат, Голова Партії
захисників Вітчизни Юрій Кармазін звернув увагу на те, що «ми зараз поновлюємо тільки соціальну
справедливість всього-на-всього,
тому що право вибору передбачено для інших категорій громадян,
чи мати два рази по 50 відсотків
знижки, чи один раз на два роки безкоштовно отримати право проїзду».
Він категорично не погодився
із тим, що законопроект вимагає
виділення 50 мільйонів гривень
із бюджету. «Звідки така цифра накручується? Мені невідомо з чого.
Такої довідки ніде немає. Тому я
хотів би почути зараз міністра фінансів, – зазначив Ю.Кармазін. –
На жаль, немає міністра фінансів».
Він висловив обурення тим,
що під час розгляду такого важливого законопроекту у Верховній Раді
відсутні представники уряду. «Янукович казав, що, як зайчики, будуть
міністри приходити на засідання, –
нагадав Юрій Кармазін. – Я хочу побачити тих зайчиків. Чого вони тут
не сидять!? Посадіть сюди зайчиківміністрів! І хай відповідають, хай
супроводжують законопроект. Я не
бачу сьогодні «реформаторів».
Голова ПЗВ висловив переконання, що цей закон доповнює Закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.
На зауваження представника
Партії регіонів про те, що в бюджеті немає коштів на реалізацію положень означеного закону, Юрій
Кармазін звернув увагу, що в обґрунтуваннях, які подав ініціатор
законопроекту, депутат від Партії
регіонів А.Щербань, зазначено,
що «прийняття закону не вимагає
додаткових витрат з державного
та місцевих бюджетів».
Наостанок Ю.Кармазін звернув
увагу на те, що «соціальна політика
має бути комплексною, виваженою,
а не реваншистською». Тому що сьогодні в уряді Азарова реалізується
реваншистська соціальна політика.
Депутат заявив, що йому з усіх областей телефонують люди і розповідають, що в усіх відомствах, починаючи із силових, фахівцям наказують
писати заяви про звільнення. «Цього
не має бути, я хотів би звернути увагу на це Уповноваженого Верховної
Ради з прав людини Ніни Іванівни
Карпачової та Генерального прокурора Олександра Івановича Медведька, оскільки ми залишили прокуратурі загальний нагляд, – сказав
Ю.Кармазін. – Хотів би вас закликати до побудови саме комплексної,
виваженої і в інтересах суспільства
соціальної політики».
Інна Тещенко

УНЕМОЖЛИВИТИ

ЗАТЯГУВАННЯ ВИКОНАННЯ
СУДОВИХ РІШЕНЬ ЧЕРЕЗ
ОПИСКИ ТА АРИФМЕТИЧНІ
ПОМИЛКИ

Н

Комітет з питань правосуддя рекомендує
парламенту прийняти в другому читанні та
цілому законопроект "Про внесення змін до
статті 219 Цивільного процесуального кодексу України" (щодо терміну розгляду заяви
про виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні).

а засіданні народні депутати зазначали, що законопроектом (реєстр.
№1090) пропонується вдосконалити цивільне процесуальне законодавство в частині встановлення терміну, протягом якого суддя повинен
розглянути заяву про виправлення
описок та арифметичних помилок
у судовому рішенні та винести відповідну ухвалу.
Зокрема, статтю 219 (виправлення описок та арифметичних
помилок у судовому рішенні) Цивільного процесуального кодексу
передбачається доповнити частиною другою такого змісту: «заява
про виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні розглядається протягом десяти днів».
На думку членів Комітету, прийняття законопроекту унеможливить навмисне затягування виконання судових рішень шляхом
не виправлення описок та помилок
протягом тривалого часу у випадках надходження заяви про їх виправлення від осіб, які беруть участь
у справі.
Мирослава Петренко

НОВІ ЗМІНИ ДО МИТНОГО
КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Верховна Рада прийняла за основу проект
закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо строків переробки товарів).
«За» проголосували 353 народних депутати.
Закон передбачає збільшити
строки переробки товарів на митній
території України та за її межами.
Норма Митного кодексу стосовно 90 днів строку переробки товарів
на митній території України давнимдавно вступила в протиріччя з ринковими реаліями. Немає можливості кооперуватися у виробництві,
здійснити нормальні, цивілізовані
розрахунки у валюті.
Поки економіка країни була
сконцентрована на експорті товарів металургійного комплексу,
така норма ще більш-менш задовольняла всіх. Але по мірі розвитку інвестиційних та інноваційних
проектів у машинобудуванні, автомобілебудуванні, літакобудуванні,
ракетобудуванні, суднобудуванні,
сільськогосподарському машинобудуванні стало зрозуміло, що переробка товарів на тій чи іншій території країн-партнерів потребує
більшого часу.
Через неможливість дотримати терміни, український товаровиробник платить штрафні санкції
незрозуміло кому, незрозуміло
за що, замість того щоб ці кошти
пішли на підвищення заробітної
плати і відрахування до нашої соціальної сфери.

Під час обговорення законопроекту народний депутат, Голова Партії захисників Вітчизни Юрій
Кармазін назвав його «прогресивним» і зауважив, що в деяких місцях
законопроекту потрібно означити
термін переробки товарів навіть
на рівні 500 днів, а не 360.
«Запропонований законопроект
є дійсно реформаторським, – зазначив Ю.Кармазін у своєму виступі. – І я хочу нагадати ті етапи, які ми
проходили тут. Для того, щоб взагалі зберегти авіаційну галузь, а я
нагадаю вам, що спочатку хотіли
знищити і забрати під спорудження
будинків Київський авіазавод, Харківський авіазавод, який знаходився у центрі Харкова, і там же злітна
смуга, – там хотіли набудувати будиночків, бо то центр міста. Слава
Богу, що відстояли, і слава Богу,
що тоді уряду Ю.Тимошенко вистачило мізків не давати зразу на проїдання кошти, а вкласти ці кошти,
поїхати, подомовлятися у деякі країни. І це дало нам можливість сьогодні підняти і стабілізувати авіаційну галузь».
Разом з тим, зауважив депутат,
«це ще не значить, що ми законодавчо зробили все для розвитку
цієї галузі».

«Я назву вам такий факт, – продовжив Ю.Кармазін. – У Щецині
(це колишня територія Німеччини,
яка нині належить Польщі) колись
фашистська Німеччина будувала
до 10 підводних човнів на місяць!
Вдумайтесь! Ми зараз один підводний човен «Запоріжжя» не можемо оснастити акумуляторними
батареями, бо виявилось, що купили їх не зовсім такі, як треба.
Так от, в Щецині, в Польщі, зараз проходили капітальний ремонт і переоснащення наші рибопромислові траулери «Валерій
Кравченко» (названий в пам’ять
про убитого Валерія Кравченка), «Борис Дерев’янко» (також
на честь убитого редактора Бориса Дерев’янка). І я поцікавився, чому саме там. І виявилось,
що там дешевше, там немає таких
законодавчих обмежень».
Тому, на думку Голови ПЗВ,
законопроект треба прийняти,
беручи до уваги необхідність,
зокрема, продовжити виробництво знаменитих літаків «Мрія»
і «Руслан», краще за які ще ніхто
не зробив. І треба відновити суднобудівельну галузь, сільгоспмашинобудування.
«І тоді такі міста, як Херсон,
Миколаїв, Одеса, Іллічівськ, Феодосія, Керч, Київ, Харків, Запоріжжя, Донецьк, Маріуполь, Луганськ,
понад 50 заводів одержать підтримку внаслідок розповсюдження
цього законопроекту», – завершив
Ю.Кармазін.
Світлана Іванчук
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Таки держит слово новый президент!
Таки наведет порядок
в правоохранительных
органах. Вон давеча,
представляя коллегии
МВД нового министра
внутренних дел, Виктор
Федорович так и заявил: «В ближайшее время начнется системное
наступление на такое
преступное
явление,
как коррупция!»
Однако? Как же мы
будем наступать – оторвав глаза от бумажки,
спрашивал у поникших
генералов
Янукович,
ежели в самой милиции не все слава Богу? «На сегодня значительное количество
преступлений, совершенных сотрудниками милиции, связано с
халатным подходом к подбору кадров, – резал правду-матку президент, – а для борьбы с коррупцией
нужны честные, не скомпрометировавшие себя правоохранители».
И глава государства ПОДОБНЫХ
находит! На ключевые посты в МВД
расставляются, согласно заповеди президента, самые «честные» и
«не скомпрометировавшие себя»
милиционеры. Один из них – новоназначенный начальник Ривненской
областной милиции Олег Сало.
Без преувеличения, генерал
Сало – человек-легенда. О нем
столько
сказано-пересказано
в
прокуренных милицейских коридорах – и в самых высоких, и там, где
блюют задержанные алкаши, столько писано-переписано протоколов,
томов уголовных дел, приговоров судов, депутатских запросов, что… Глеб
Жеглов нервно курит в «Фердинанде». А уж по стремительности карьеры
служивого Олег Михайлович может
потягаться с самим Василием Иосифовичем. В смысле, со Сталиным.
За неполных четырнадцать лет – от
рядового инспектора до генерала!
Но обо всем по порядку.

«Мерседес»
с кровавым следом
Итак, начинал Олег Михайлович
с малого – с одного подержанного,
кое-где уже подъеденного ржавчиной «мерседеса». Сало – тогда еще
руководитель районного Жовкивского МРЭО (Львовская обл.) вместе
со своим заместителем Джурляком
сняли с регистрации автомобиль
«мерседес-бенц». Причем сделали
это без владельца машины. Потому
как по-другому они не могли – тремя днями раньше хозяин иномарки
был убит. Зато документы на снятие
автомобиля с учета принес в МРЭО
человек, подозревавшийся в убийстве владельца «мерседеса». Словом, когда заявились прокурорские,
расследовавшие убийство, сделка
уже состоялась – машина вместе с
документами исчезла, убийцы тоже
след простыл. А Олег Михайлович…
пошел на повышение – начальником МРЭО целой Львовской области (1998 г.). Опыта-то он в районе
поднабрался.

Миллион, миллион,
миллион…
В масштабах области и размах,
ясное дело, другой. Здесь за один
день незаконно регистрировались
десятки нерастаможенных автомобилей. Принцип аферы такой: владелец пригнанного из-за кордона
и нерастаможенного автомобиля
вместо таможенной пошлины, скажем, в 10 тысяч долларов, дает 2
тысячи «на лапу» инспектору МРЭО,
и тот спокойно регистрирует машину. Всего в отделе МРЭ ГАИ Управления МВД Украины в Львовской
области под руководством Сало
«по-черному» было зарегистрировано более двух тысяч автомобилей.
И это лишь та цифра, до которой
удалось докопаться парламентскому Комитету по борьбе с организованной преступностью и коррупци-
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До недавнего времени в ответ на то, что дважды судимый
на должности президента страны – это нонсенс, защитники Януковича отвечали так: это дело давнее, каждый может
оступиться в молодости и на деятельность президента темное прошлое никак не повлияет. Но, как оказалось, повлияло. Янукович привнес в украинскую политику новую традицию – раздавать должности не только некомпетентным,
но и прямым нарушителям государственных интересов и
законов. Насколько новые назначенцы способны работать
на страну? Вопрос риторический.
На ключевые посты в МВД расставляются, согласно заповеди президента, самые «честные» и «не скомпрометировавшие себя» милиционеры. Один из них –
новоназначенный начальник Ривненской областной
милиции Олег Сало, который до недавнего времени был…
в международном розыске.

В МЕЖДУНАРОДНОМ
РОЗЫСКЕ —
НАЧАЛЬНИКОМ
МИЛИЦИИ
ЯНУКОВИЧ РАССТАВЛЯЕТ КАДРЫ В РЕГИОНАХ
ей, возглавляемому тогда Юрием
Кармазиным. А, выражаясь терминологией Уголовного кодекса,
«ущерб, нанесенный государству
в результате преступных махинаций» Олега Сало и его подчиненных,
исчисляется ДЕСЯТКАМИ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН. К слову, в Советском
Союзе за такое расстреливали.
Причем показательно. На суд приглашали корреспондентов «Правды», и на следующий день приговор крупным шрифтом печатался
на первой полосе. Но это в бывшем
Союзе. А в Украине в 2000 году Олег
Михайлович Сало… правильно! –
пошел на повышение. Отныне он
начальник ГАИ Львовской области.
Масштаб, понимаете ли!

В салоне ворованного
«воронка»
«Мерседес» – это какой-то роковой для Сало автомобиль. На заре
своей службы он едва не погорел
на регистрации «мерса» с кровавым
следом, и тут, нате вам – вновь
«мерседес»! Дело было так.
Бойцы Львовского облуправления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) отбивают у преступников «пятисотый мерседес».
На ту пору (1999 г.) это было о-очень престижное и редкое авто –
не все наши олигархи могли себе
его позволить. В базе данных милиции «мерседес» числился угнанным
в России. Узнав, что машина нашлась, ее владелец, счастливый и
благодарный, обратился в украинские правоохранительные органы,
дескать, большое вам спасибо,
верните
автомобиль,
магарыч
за мной. Ага, сейчас! Олег Михайлович взял и… стоп! Господа следователи, которые годами мурыжили
уголовные дела по Сало, но так и
не довели до суда, держитесь-ка
крепче. Так вот, Олег Михайлович
разыскиваемый «мерс» зарегистрировал, повесил на него номер
000-01 ТН и отдал кататься… боюсь
говорить кому, потому что не поверите… – своему патрону, начальнику УМВД Украины в Львовской области. Во как! Машину разыскивает
Интерпол, а на ней свободно
разъезжает высокопоставленный
украинский блюститель закона Валерий Строгий, или, как его окрестили львовяне, Валера-Мерседес.
Целый год, пока не попал в аварию
и вдрызг не разбил дорогущую иномарку. После случившегося в министерстве поднялся шум, еще бы:
ДТП с участием начальника главка,
к тому же на ворованной машине,
прокуратура возбудила уголовное

дело по факту незаконной регистрации находящегося в розыске
авто, а Олег Сало, ясное дело, пошел на повышение. Начальник
Управления МВД Украины в Львовской области – это же какие возможности! Дух захватывает! И Сало
ими воспользовался сполна.

Дача для министра
Звезды на погоны Олега Михайловича падали со скоростью ворованного «мерседеса», гоняющего
по Львову. К примеру, в чине майора Сало походил всего год и четыре
месяца (!), хотя согласно Уставу
«О прохождении службы рядовым
и начальническим составом органов внутренних дел» должен был,
как минимум, 3 года. В полковники же Сало произвели за 1,5 года.
Фантастика! Такого украинская милиция еще не знала.
За «звездопад» на погоны Олег
Михайлович щедро благодарил
высокое начальство. В 2004 году
в качестве шефской помощи Львовская железная дорога перечислила
полмиллиона гривен на ремонт
здания главка областной милиции.
Однако кабинеты оперов и дознателей так и остались обшарпанными,
а камеры для задержанных – с
побитыми окнами, ибо начальник
УМВД Украины в Львовской области Сало потратил деньги на другие
нужды. В живописном урочище «Рожанка» Сколевского района он построил роскошную дачу… для министра внутренних дел Николая
Белоконя. Как известно, Николай
Васильевич – большой любитель и
коллекционер дачных домиков.

Бандиты из
антитеррористического
подразделения
На Львовщине в 2002—2003 гг.
машины без присмотра водители
старались не оставлять – угоняли
за пять секунд. Правоохранители
задыхались от шквала заявлений
о пропажах транспорта. Но ничего
не могли поделать – визжа протекторами по асфальту, автомобили
уводили не воры-одиночки, а члены
организованной преступной группировки (ОПГ), специализировавшейся
именно на автоугонах. Но однажды
милиционерам повезло – задержали
одного бандита из группировки, некоего Сирмуля. А когда вытряхнули
из него документы, у спецназовца от
удивления аж автомат опустился –
в кармане спецудостоверение: «автомобиль используется спецподразделением для борьбы с терроризмом
и защиты участников криминального

судопроизводства Управления СБУ
в Львовской области в качестве внештатного автотранспорта». Так вот
почему автоворам удавалось избегать ареста! С такой ксивой бандит
мог не только послать подальше гаишника, но и заставить его помыть
машину, подкачать шины и сгонять
за сигаретами. А подписывали «антитеррористические» удостоверения, как сообщил главный консультант комитета Верховной Рады
по вопросам правосудия Павел Барнацкий, начальник отдела «А» УСБУ
в Львовской области Колодяжный и
начальник УГАИ Львовщины Сало.
После этого ЧП Колодяжного
уволили, а Сало Олег Михайлович…
вот именно!
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НА
ПРОДОВЖЕННЯ
ТЕМИ

«ФІГУРАНТ
ДЕСЯТИ
КРИМІНАЛЬНИХ

СПРАВ
РОЗГУЛЮЄ
ПО КИЄВУ»
ПАРТІЯ ЗАХИСНИКІВ
ВІТЧИЗНИ ЩЕ
У ВЕРЕСНІ 2009
ЗВЕРТАЛАСЯ ДО СБУ
З ВИМОГОЮ
ЗАТРИМАТИ О.САЛА
Екс-начальник Львівського обласного управління
міліції Олег Сало, який
фігурує у близько 10 кримінальних справах, зараз
вільно розгулює по Києву.
Більше того, раніше у Вищому
адміністративному
суді України з’явилася заява із вимогою поновити
на посаді начальника УМВС
України у Львівській області Олега Сала. Про це
повідомив журналістам у
вересні 2009 року голова
Львівської обласної організації Партії захисників Вітчизни Павло Барнацький.

Заговоренный генерал
В милицейской среде есть поверье: бывают оперы, заговоренные
от бандитских пуль, – они без бронежилета идут на опасное задержание и живыми, слава Богу,
возвращаются домой. А генерал
Сало – заговоренный от уголовного
преследования.
В феврале 2002 г. заместитель
Генерального прокурора Баганец
возбудил уголовное дело (ч. 2 ст.
364 УК Украины) по факту злоупотребления служебным положением
Сало и его подчиненными. Результат нулевой.
В апреле 2005-го против Сало
возбуждается сразу два уголовных
дела: «злоупотребление властью
и служебным положением» (дача
Белоконя) и «препятствование осуществлению избирательного права» (во времена помаранчевого
Майдана по приказу начальника областной милиции Олега Сало блокировались движущиеся на Киев
автобусные колонны, под колеса бросали шипы, милиционеры
давили студентов с оранжевыми
повязками и т.п.). Тогда же Сало
объявили в международный розыск.
Казалось бы, доказательств – тома,
многие сослуживцы дали показания на подозреваемого генерала,
статьи – тяжкие, осталось ударить
деревянным молотком по кафедре и
зачитать приговор. Но! Олег Михайлович таки заговоренный – в прокуратуре происходит какая-то мистика, и исчезают все материалы дел.
С концами. Точнее, концы в воду.…
Что ж, жителям Ривненской области, чей покой давеча поставлен
охранять легендарный генерал Олег
Сало, пожелаем ни пуха ни пера.
И посоветуем не оставлять
без присмотра свои автомобили.
Власти.нет

П

авло Барнацький повідомив, що одна
із кримінальних справ,
у якій фігурував Олег Сало, стосувалася використання коштів
на побудову «будиночка для Білоконя» – замість реконструкції
Львівського УМВС. Олег Сало
підписав акти виконаних робіт
на ремонт приміщення обласного МВС, хоч нічого подібного
не було.
Цікаво, то частину матеріалів
цієї кримінальної справи було
викрадено. Але, крадії не врахували одного – копії цим матеріалів, які свідчать про зловживання
з боку пана Сала, має народний
депутат України Юрій Кармазін.
Також депутат скерував до Генпрокуратури своє депутатське
звернення про поновлення розслідування кримінальних справ,
що і було зроблено. «Однак Олег
Сало як фігурант кримінальних
справ не допитаний до сьогодні. Також цікаво, що Генеральна
прокуратура України доручила
знайти місце перебування Олега Сала – його товаришу з СБУ.
І, зрозуміло, що цей товариш
нічого не робить для його затримання. Сало сьогодні розгулює
по Києву. Треба просто вийти
і впіймати його», – заявив Павло
Барнацький.
Також Павло Барнацький
повідомив, що у разі залучення
оперативних працівників СБУ
для затримання Олега Сала народний депутат Юрій Кармазін
вкаже їм місце перебування розшукуваного.
«Обєктивно»,
Львів
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ПО СЛЕДАМ ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕДЫ
П

о дороге в Алмазную
почти везде за окном
машины видишь сухую
степь и промышленный пейзаж.
Один за другим проплывают мимо
заводы с известными названиями.

батареи или нет света, какие
колдобины на дорогах и ходит ли
городской транспорт. Они не дышат
с местными жителями одним воздухом – в прямом и переносном значении. И это очень снижает шансы

В поезде «Киев-Луганск» почти в каждом купе едут родители с
детьми. Столичные мамы и папы везут своих чад на малую родину – погостить пару недель у бабушек и дедушек на Луганщине.
На станции Коммунарск в городе Алчевске дети и взрослые
выпрыгивают из вагонов и оказываются прямо напротив цехов
местного металлургического завода. Кажется, будто железнодорожная станция находится на территории комбината – настолько близко к путям стоят дымящие трубы и закопченные
здания советских времен.
От станции пассажиры разъезжаются – в сам Алчевск, а также в Стаханов, Брянку. Но наш пункт назначения – еще дальше.
Приблизительно в тридцати километрах от станции находится
город с прозрачным, чистым и кристаллическим названием –
Алмазная. Название, однако, уже не имеет ничего общего с сегодняшними буднями поселка – алмазнянцы живут в крайне загрязненной экологической среде.
ХХ столетия. Говорят, они оценили
«швейцарские» пейзажи Алмазной – засеяли травой лужайки, создали поле для гольфа. Но револю-

в три раза – до 4 тысяч человек.
Гуляя по улицам Алмазной, видишь одинаковые запыленные
крыши домов, старые заборы. Во

Отстойники в Алмазной переполнены,
и стоки вот-вот прорвут дамбу
Давно уже приватизированные,
они работают с разной нагрузкой,
не всегда стабильно и сильно зависят от конъюнктуры рынка. Новые
хозяева стараются максимально
использовать старый ресурс и советское оборудование, а если уж
инвестируют – то минимально, и
только в те технологии, что принесут быструю отдачу. Поэтому, скажем прямо, будущее этих предприятий – туманно.
Заводы работают – есть хорошая зарплата, есть жизнь, оживление вокруг. Но если остановилось
производство, то в местных городах
и поселках не найти работы даже
за половину заводской зарплаты.
Владельцы крупных предприятий в этих краях не живут. Их проще
встретить в Женеве, Монако, Лондоне, в крайнем случае – в Киеве. И
дети их тоже вряд ли когда-нибудь
поселятся здесь.
Даже владельцы предприятий
помельче – чаще всего, не здешние. Есть, правда, исключения из
правил. Но обычно «хозяева» не живут под заводским забором. Они
не знают, когда в городе холодные

К

роме
художественной
ценности, как произведения искусства скульптуры,
городские памятники выполняют
и другие, налагаемые обществом
функции. Они призваны напоминать о значительных исторических
событиях или о людях – великих
личностях. События могут быть
увековеченными в камне или бронзе, как торжественные или как
трагичные, независимо от их последствий и влияния на будущее
общества. Люди же, в отличие от
событий, монументально утверждаются
исключительно
только
за выдающиеся заслуги перед обществом. Не имеют исторического
права на существование памятники тиранам, диктаторам, кровавым
полководцам агрессивных и не
справедливых войн, маньякам,
убийцам и прочим персонажам с
подобной исторической репутацией в народной памяти.
Конечно, случаются и ошибки, сознательные и неосознанные,
когда памятники воздвигаются
незаслуженно, но история всегда и без исключения их исправляет. Не осталось ранее широко рассыпанных на планете
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повысить качество жизни в таких
промышленных городах. Ибо местная казна пуста, а на щедрость
государственных программ особо
рассчитывать не приходится.
Экологию можно было бы назвать самой болезненной проблемой этого края. Но поиск заработка все-таки для местных жителей
важнее. Поэтому, если возникает
выбор: чистый воздух или работающее предприятие, то у чистого воздуха шансов победить нет.
Несмотря на то, что вышеописанная картина никак не напоминает курортную местность, красивые
места здесь есть. Есть даже очень
красивые. Подъезжая к Алмазной,
вы оказываетесь на холме, внизу которого – живописная полоса
огородов и дач, еще дальше – пруд
Холодный, напоминающий огромное (как для степи) озеро.
Правда, взглянув в другую сторону, можно увидеть иную картину –
разлогие старые шламовые отвалы
уже неработающего Алмазянского
металлургического завода.
Это предприятие было построено бельгийцами на рубеже ХІХ и

памятников римским диктаторам,
царям и лидерам средневековых
деспотичных режимов, душителям
революций и народных восстаний.
Их сменяют и стоят веками памятники их же жертвам, борцам с тиранией и человеконенавистничеством,
отдавшим свои жизни за народное
счастье. В этом заключается историческая правда, подтверждённая
всей многотысячелетней историей
человечества. Есть и другая, менее
привлекательная, но непреложная
историческая правда – народ или
общество, возрождающие монументализм ужасного прошлого,
возвращающие кровавых идолов, –
обречены. В этой связи достаточно
вспомнить пример монументального возрождения идеалов героевзавоевателей времён античных войн
в фашистской Германии 30-40-х годов. Всё это кончилось крушением
государства и огромной трагедией
для всего немецкого народа.
Теперь относительно намерений доморощенных коммунистов.
Оценим с позиции исторической
правды целесообразность и последствия установки памятника Сталину
в нашем городе. Имеет ли Сталин
как историческая личностьпризна-

Лужи с «мертвой водой»
возле шлаковых отвалов
ция смешала их планы.
В советское время Алмазная
была промышленным городом
со всеми вытекающими отсюда
экологическими проблемами. Однако, город жил. Неудачная приватизация Алмазнянского метзавода
в 90-х годах привела к тому, что
вскоре он пришел в упадок и был
разрезан на металл. Алмазная постепенно стала превращаться в город пенсионеров. За последние 30
лет население здесь уменьшилось

всех дворах похожая ситуация – почти никто здесь не живет лучше соседа, на ремонты, пристройки, расширение нет денег ни у кого.
Новые кирпичные дома можно
встретить только ближе к пруду.
Двухэтажные дачи были построены
с расчетом на то, чтобы семья много времени можно будет проводить
у воды. Сейчас эти дома выставлены
на продажу. Некоторые разобраны
до основания. Видимо, не найдя
покупателей на дачу, владельцы

продали дома на стойматериалы.
Причина запустения дачного поселка проста: город и окрестности
уже никак не подходят для отдыха,
потому что находятся в зоне неконтролируемого загрязнения тяжелыми металлами и ядовитыми
химикатами, которые вытекают изпод отвалов бывшего метзавода.
Тех, кто приезжает сюда,
удивляет, что такое вообще возможно.
Неогражденные
свалки промышленных отходов и
шламовые горы открыты, и здесь
могут гулять даже дети. А между
отвалами – отстойники, озерца и
лужи с темно-коричневой мыльной
жидкостью. В отстойниках она мало
задерживается и стекает ручьями
в долину, разъедая почву вокруг
и уничтожая все зеленое и живое.
Коричневые ручьи и речки текут
вдоль дач, образуют болота и топи,
и, в конце концов, впадают в пруд
Холодный – любимое (и практически единственное) место отдыха
и рыболовли. Из пруда Холодный
вода попадает в реку Лугань, а затем – в Серверский Донец и Дон,
откуда берут питьевую воду многие
регионы.
Местные жители рассказывают,
что,
наступая
в
отдельные
коричневые лужи, можно лишиться
резиновых сапог – они просто растворяются. В 60-х годах прошлого
века на Алмазнянском металлургическом заводе проходили секретные экспериментальные плавки
чугуна. В котел шли агрессивные
химические добавки, которые после эксперимента, растворенные
в воде, были законсервированы
в подземных хранилищах.
Концентрация этих вредных веществ настолько высока, что даже
спустя пятьдесят лет они крайне
токсичны для природы и человека.
Несколько лет назад местные
власти бездумно отдали в аренду гектары шламовых отвалов, из
которых коммерческая фирма теперь извлекает металлолом. Вскоре после этого из-под «подошвы»
отвалов полились потоки темной
жидкости, отравляя все вокруг.
Стоя на берегу коричневого отстойника, понимаешь, что здесь –
вся таблица Менделеева. Ядовитая
жидкость смешивается с дождевой
и талой водой, поэтому ее концентрация в разных лужах и ручьях – разная. Масштабное исследование загрязнения в Алмазной
не проводилось. Те анализы стоков, которые брались, показывают
разные результаты. Это похоже
на Чернобыльскую зону, где загрязнение произошло «пятнами» – в одних местах уровень радиации выше

ПРАВДА О СТАЛИНЕ И
ки, присущие борцу
за народное счастье
и
благоденствие?
Лишён ли его образ
признаков кровавого несправедливого
правителя, душителя
свобод и воли народов? Достаточно ли
велики его заслуги
в победе Советского
Союза над фашисткой агрессией?
Своеобразную
презентацию проекта сталинианы в Запорожье
провёл
народный депутат
Украины от КПУ, член
президиума ЦУ КПУ,
первый секретарь
Запорожского обкома КПУ товарищ
А. Бабурин. «С именем Сталина связана победа советского народа в Великой
Отечественной вой-

Коммунистическая партия Украины объявила
о намерении установить ко дню Победы 9 мая
2010 года в Жовтневом районе Запорожья памятник Сталину. На первый взгляд в том, что в нашем
трудовом городе, не выделяющемся среди других
городов обилием памятников и других культурных
ценностей, появится ещё один культурологический объект, ничего плохого нет. Однако это только
на первый взгляд…

не. Благодаря его организаторским
способностям и полководческому
таланту Советский союз смог сломать хребет немецкому фашизму
и спасти Европу от порабощения», – исчерпывающе объяснил
он целесообразность установки
монумента. Что ж, веско и, в тоже
время, однобоко. Такая себе полуправда, так хорошо знакомая нам
из всей истории КПСС-КПУ. Как
будто не было ГУЛАГа, миллионов
репрессированных, умерщвленных
голодомором, истерзанных и искалеченных судеб. То есть, со слов
Бабурина, Сталин достоин памятника исключительно за военные
заслуги, остальное же не достойно
внимания. Достойны лишь «организаторские способности и полководческий талант», а, следовательно, памятник будет установлен
такому себе «гераклу» – «ломателю немецко-фашисткого хребта и
спасителю Европы». Даже при том,
если закрыть глаза на прочие античеловеческие «заслуги» Сталина, тезис о его образе как творце
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Новые дачи у пруда распродаются
на стройматериалы
в два раза, а в отдельных местах –
в сотню раз.
Алмазненское
предприятие
«Экологическая инициатива» проводило несколько исследований
стоков. Уровень вредных веществ
превышает норму во много раз.
Проведенные в начале 2009 года
исследования содержимого отстойников, которые осуществляла
Государственная
экологическая
инспекция в Донецкой области,
подтверждают худшие опасения:
превышение содержания азота аммонийного – в 5 раз, хлоридов – в 4
раза, сульфатов – в 39 раз, фенолов – в 25 раз, железа – в 18 раз,
нефтепродуктов – в 30 раз.
В пробах воды из пруда Холодный обнаружены ингредиенты,
не характерные для воды водоемов: смолы, асфальтены, фенантрен, предельные, непредельные
нефтеновые углеводороды и другие
органические вещества, для определения которых нет утвержденных
нормативов и методов исследования. Щелочность воды в пруду
превышает норму в 2,5 раза.
В свою очередь, местные
власти стараются преуменьшать
размеры экологического бедствия.
Здесь стоит сказать несколько слов
о самой местной власти. Алмазная
уже два года живет без городского
головы. В 2008 году он был арестован за получение взятки в тысячу
долларов и в конце января этого
года получил пятилетний срок.
Год назад в Алмазнянском городском совете прошло совещание
по вопросам экологической ситуации в районе шлакового отвала
бывшего АМЗ и пруда Холодный.
У местного совета, в принципе,
два предложения по решению
проблемы: повесить ее на местный
бизнес (например, на тот же завод

службы. Она не то что не находится на передовой борьбы
за экологические права граждан,
но и проявляет крайнюю, преступную пассивность. На заседаниях
по экологической ситуации в Алмазной ее представители больше
отмалчиваются, сетуют на вечное отсутствие средств, предлагают классические бюрократические решения –
«создать комиссию», «рассмотреть
вопрос», «провести изучение», «заслушать мнение». А воз и ныне там.
Наблюдая, как местные власти
фактически расписываются в беспомощности и неспособности решить экологическую проблему,
невольно удивляешься, а о чем
они думали, разрешая ворошить
старые отвалы? Насколько хорошо
были проинформированы о захо-

Рыбаки мало слышали о ядовитой воде
пруда Холодный
«Экологическая инициатива») или
переложить на плечи государства.
Как заявила на заседании секретарь
горсовета Нина Подколзина, «решению экологических проблем этого
района препятствует всего одна
причина – отсутствие финансовых
средств для этих целей. Только для проведения необходимых
научно-исследовательских работ
необходимы средства, предположительно равные доходам городского бюджета».
В то же время зам.начальника
отдела по обращению с отходами Государственного управления
охраны природной окружающей
среды Максим Никитенко обратил
внимание на необходимость точного определения класса безопасности отходов, а затем предложил провести рекультивацию или применить
другой способ консервации.
Особое удивление вызывает
пассивная позиция Стахановской
санитарно-эпидемиологической

ронениях вредных веществ? Ведь
даже сейчас нет точной информации, какие именно вещества применялись при экспериментальных
плавках в 60-х годах. Н.Подколзина
считает, что «проблема существует столько, сколько существует
«шлаковая гора». Но, может, стоки
бы не хлынули так сильно, если бы
зоны скопления отходов не раздавались так легко?
Слишком много накопилось
вопросов, на которые нет ответов. Люди устали от тяжелой жизни, они не верят, что их проблемы
можно решить. Некоторые из них
даже готовы закрыть глаза и уши,
чтобы не знать, как все плохо вокруг них. Допустим, купаться в пруду Холодный ни взрослым, ни детям
нельзя. А где купаться? В бассейне? Такого выбора здесь нет. Зимой
и летом люди ловят в пруду рыбу. И
даже когда она пахнет, как в аптеке, они ее едят. Потому что другой

рыбы у них на столах не будет.
Более осторожные, правда,
не купаются и не ловят, но пьют воду
из колодцев, хотя почти наверняка,
что вредные вещества отравили и
грунтовые воды.
Что же делать в такой ситуации?
Есть известное выражение: если
каждый день делать то же, что и вчера, то и жить вы будете точно так же,
как и вчера. Спасти алмазянцев могут
только сами алмазянцы. Пока они возмущаются дома, но не задают открыто
вопросов местной власти, пока они
поддерживают все тех же равнодушных к их бедам политиков, пока
они боятся выдвинуть требования к
власти – ничего в Алмазной не поменяется. Потому что с пассивными
и покорными никто не считается.
Власть – ни центральная, ни местная – будет только изображать деятельность и решать «свои» вопросы,
пока она не почувствует свою
подконтрольность обществу.
Почему за столько лет в Алмазной нет массового экологического
общественного движения? Ведь
вы пьете «мертвую воду», едите
отравленные овощи, ловите ядовитую рыбу! Почему не настаиваете на том, чтобы экологические
сборы, которые платят местные
предприятия, шли на решение
местных экологических проблем,
а не в Киев? Почему вы смиренно принимаете самые ошибочные
решения местной власти, которые
задевают не только ваше здоровье, но и наносят вам прямой
материальный ущерб, заставляя
уезжать и распродавать свои дома и
дачи за копейки? А ведь могло быть
иначе: те же нынешние киевляне,
луганчане, москвичи, у которых родители остались в Алмазной, могли
бы вкладывать свои заработанные
деньги в строительство дач и домов.
Чтобы внуки алмазянцев отдыхали
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Стоки разъедают землю
и уничтожают все живое вокруг
в тихом городе, на берегу пруда. Но
вместо этого мы видим одни руины
на месте бывших дачных поселков.
Удивительно красивый край умирает вместе с его жителями.
Приходит время местных выборов, и люди должны услышать
ответы на свои вопросы. В том числе,
по экологической проблеме. Люди
боятся, что их могут использовать
в политических дрязгах. Правильно
боятся. Они думают, что их натравят
друг на друга. И правильно думают. Политики всегда хотят подменить обсуждение реальных проблем
надуманными скандалами. Не идите
на поводу. Подумайте о своих интересах, алмазянцы. И перестаньте
выбирать одних и тех же обанкротившихся политиков. Иначе ничего
не изменится вокруг вас.
Надежда Савченко,
Киев-Алмазная-Киев
P.S. Газета будет следить
за дальнейшим развитием событий в Алмазной и информировать читателей о решении
экологических проблем региона.

Жители Алмазной в пруду не купаются,
но воду из колодцев пьют

«НАСТОЯЩИХ» ЗАПОРОЖСКИХ КОММУНИСТАХ
народной победы, а тем более,
освободителе Европы, не то что
вызывает сомнения, а есть прямой
неправдой, оскорбляющей память
истинных победителей и освободителей в лице миллионов и миллионов простых граждан – солдат,
офицеров и генералов, рабочих и
колхозников, взрослых и детей.
Зададимся сакраментальным
вопросом, а была бы победа, будь
на месте главнокомандующего другой человек? Бабурин и иже с ним
отвечают категорически – нет! Достаточно учесть фразу «Благодаря
его…». На самом деле, гитлеровская агрессия против Советского
Союза была изначально исторически обречена. Немецко-фашистская
оккупация несла порабощение народам СССР, куда более страшное,
чем даже сталинская диктатура и
культ личности. Отсюда «новый порядок» в любом случае встретил
непримиримое вооруженное народное сопротивление, которое бы
длилось до победного конца даже
при отсутствии единого руководя-
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щего центра. Вторым обстоятельством, заставляющим усомниться
в личной заслуге Сталина, является
цена победы, оплаченная кровью
Советского народа, оцениваемая
сегодня в тридцать миллионов жизней. Чья вина в том, что Советский
Союз, к началу войны значительно превосходящий гитлеровскую
военную машину по всем показателям, уже через четыре месяца оказался вынужденным защищать уже
саму столицу? Вина солдат, офицеров, генералов, просто людей?! Нет
и нет. Главным виновником поражений, как, впрочем, и побед, является
полководец-главнокомандующий.
За это памятники не ставят.
Вслед за этим последовал тяжелейший 1942 год, увенчанный
бесславными военными операциями, начиная с «Харьковского котла», также одобренными главнокомандующим. Потом до середины
1944 года – долгий, отмеченный
бесконечным
числом
жертв,
освободительный путь к восстановлению границ. Совершенно

необязательных и непростительных
два с половиной года неимоверных
лишений и народных жертв! Кто
в этом виноват: солдат, офицер,
генерал, народ? За что памятник?!
Ведь учил «великий» Сталин – «малой кровью и на чужой территории».
Наконец, кому вообще нужен
памятник Сталину в Запорожье?
Бабурин утверждает, что всем коммунистам или сочувствующим им.
Даже если и так, то сочувствующих
КПУ, отдавших голоса на последних
выборах за кандидата в президенты
лидера коммунистов П. Симоненко, насчитывается немногим более
21000 человек, то есть 2,7 % горожан.
Учитывая тот факт, что далеко не все
из голосовавших за Петра Симоненко
разделяют любовь Бабурина к «вождю всех времен и народов», можем
утверждать, что 99 % населения города безразличны или настроены антагонистически к затее местных левых
экстремистов. Быть коммунистом
не означает любить Сталина. Верующие не прощают Сталину массовых
расстрелов священников, дети и вну-

ки не прощают Сталину массовых репрессий невинных в 30-40-х годах, потомки в Украине не прощают Сталину
голодоморов, дети войны не прощают Сталину бессмысленной смерти
отцов на войне… Не может быть и нет
прощения злу на Земле. Коммунисты,
вы сегодня выступаете против народа, имейте это в виду. Опомнитесь!
То, что демократии Украины
нужны перемены, подтверждает и
факт безразличия городского депутатского корпуса, призванного
действовать в интересах населения.
На сессии городского совета в декабре 2009 года фракция коммунистов объявила о своем намерении
установить памятник Сталину уже
ко Дню Победы. И что же в ответ –
одобрительное молчание зала. Более того, мэр Карташов, видимо от
избытка чувств, от души поблагодарил оратора – коммуниста за содержательное выступление. А как же,
уважаемый Евгений Григорьевич,
«пепел» многочисленных жертв сталинизма не стучится в ваше сердце?
Или напомнить, как с молчаливого

согласия, к власти пришел Гитлер, и
что стало потом с «согласными»?
По большому счету, памятник
палачу украинского народа – не что
иное, как вызывающая, предельно
циничная провокация углубления
раскола в обществе. Здоровые демократические политические силы,
исповедующие истинные человеческие ценности, независимо от политической окраски, не должны быть
в стороне и оставаться безучастными
к моральному истязанию народной
памяти, чести и достоинства простых
людей. Пока не поздно, необходимо
объединение всех здоровых политических и общественных сил для организации скорейшего противодействия грязным попыткам отдельных
политиканов реанимировать и реабилитировать самые темные страницы
современной истории.
Вадим ВЫШИНСКИЙ,
депутат Запорожской
областной рады,
председатель Запорожской
областной организации
Партии защитников Отечества
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ІМЕНИНИ В КВІТНІ

ОСЕРЕДКИ НА МІСЦЯХ ВІДІГРАЮТЬ
КЛЮЧОВУ РОЛЬ У РОЗБУДОВІ ПАРТІЇ
ТА ОБ’ЄДНАННІ ПРИХИЛЬНИКІВ
газети «Слово» Микола Сергійчук,
депутати міської ради від блоку Юрія
Кармазіна Людмила Черв’яківська
та Олександр Глуговський.
Були розглянуті питання внутріпартійної роботи та пріоритетів
партії після президентських виборів.
Значну увагу було приділено підготовці святкування 65-річчя Великої
Перемоги. Серед прихильників і членів партії – чимало ветеранів, військовослужбовців, колишніх в’язнів
концентраційних таборів, тож відзначення 9 травня є вкрай важливим
для Партії захисників Вітчизни.

12 квітня – Єва
20 квітня – Данило
22 квітня – Вадим
29 квітня – Леонід

СВЯТА У КВІТНІ

Керівники районної організації висловили вдячність представникам державних та громадських
установ за активну участь у проведенні наради-семінару, а також наголосили на необхідності
зміцнювати ряди партії ініціативними, активними людьми, небайдужими до ситуації в країні, які посправжньому вболівають за долю
Вітчизни.
Володимир Малишев,
Голова Вишгородської
районної організації
Партії захисників Вітчизни

Вишгородська районна організація Партії захисників
Вітчизни успішно працює з 20 лютого 2003 року і вже встигла зарекомендувати себе як боєздатна політична сила,
готова захистити інтереси людей, допомогти їм у складній
боротьбі за свої конституційні права.

Я

краз про це йшла мова
під час недавньої нарадисемінару означеного партійного осередку. Згідно з побажаннями членів партії та рішенням ради
районної організації попередньо
була проведена реорганізація осередків на місцях. Тож на нарадусемінар прибули новообрані голови

ТРАДИЦІЇ КВІТНЯ

осередків та активісти партії із 19
сіл Вишгородського району та самого міста Вишгорода.
Перед присутніми виступили майор міліції Таміла Михайлівська, заступник райвійськкому майор Сергій
Морозов, голова районної ради ФСТ
«Україна» Анатолій Мисько, виконуючий обов’язки редактора районної

НАРОДНИЙ
КАЛЕНДАР
Мар'ї (14квітня). Якщо на
Мар’їн день повінь, то вродить
густа трава; коли ж не прошумлять таловоди, то літо буде холодне і дощове.
Федула (18 квітня). До цього дня намагались не виставляти
подвійних вікон, бо «До Федули
ще не раз морози були», а коли
«Прийшов Федул – тепло роздув».
Цей день буває переважно сонячним або дощовим.
Родіона, Руфи (21 квітня). Період, коли Сонце зустрічається з Місяцем. Очевидно, в цей
день у давнину вшановували диких звірів і плазунів. Про це свідчать численні обряди в різних регіонах України.
Якщо цього дня добра погода –
буде погоже літо, а якщо негода –
холодне і дощове; якщо наступного дня погода не встановиться,
то рік буде сухий.
Терєшка (23 квітня).
До цього часу мають стужавіти
дороги, а відтак завершується
найбільше бездоріжжя.
Зенонів день (25 квітня).
Весна землю парить.

Мартина (27 квітня).
Якщо жаби на Мартина кричать,
а після Мартина мовчать – неодмінно похолодає.
Зосима (З0 квітня). Зосим,
як і Саватій, вважається покровителем бджіл. Віддавна на Україні,
де був вельми розвинений цей промисел, пасічники особливо шанували своїх патронів, насамперед Зосима. Всюди на пасіках з початком
медозборів виставляли ікони захисника бджіл, відправляли молебні
і влаштовували різноманітні обряди. У побутовому житті було безліч
пасічницьких молитов та заклинань
од злодіїв, хижаків, мору тощо.
У цей день власники бджіл
тричі обходили пасіки зі страсною
свічкою та свяченою водою, скроплювали нею всі вулики, а при
вході прибивали «вовчу пащеку»,
щоб бджоли «могли одгризтися
від напасників». Про бджіл, які вважалися священними створіннями
(їх не можна було проклинати,
навіть казати, що вони «здохли»,
а тільки «згинули», «вимерли», бо
«то Божа комаха»), побутувало
безліч прислів'їв та прикмет.

СПІВЧУТТЯ
21 березня 2010 року пішла з життя ветеран Партії захисників Вітчизни, член партії з 1996 року, член Харківської обласної організації, учасник бойових дій, малолітній в’язень
Другої світової війни Людмила Георгіївна Агафонова.
Партія захисників Вітчизни висловлює співчуття рідним
і близьким, однополчанам Людмили Георгіївни та всім членам Харківської обласної організації Партії захисників Вітчизни, ветеранам Великої Вітчизняної Війни.
Вічна пам’ять цій великій Людині!
Юрій Кармазін,
Голова Партії захисників Вітчизни, народний депутат України,
Лариса Лосюк
Голова Секретаріату Партії захисників Вітчизни

МУДРІ
ВИСЛОВИ І ПРИТЧІ
Той, хто не розуміє Вашого мовчання, ймовірно, не зрозуміє і Ваших слів.
***
Впіймавши метелика і сховавши його в долонях, двоє
учнів прийшли до свого вчителя і запитали:" Учителю, живий метелик чи мертвий?"
А перед тим вони домовились, що коли він відповість"Мертвий!", то вони розкриють долоні і він вилетить,
а коли скаже"Живий!" – непомітно зімкнуть долоні, і метелик загине…
Мудрий учитель відповів:"Все в ваших руках…"
***
Можливо, в цьому світі ти всього лише людина, але для
когось ти – цілий світ.
***
Цікавлячись чужою думкою ти завжди ризикуєш її почути. А коли ти її почув, ти, можливо, повинен будеш рахуватись з нею.
***
Безглуздо складати плани на все життя, не будучи володарем навіть завтрашнього дня.
***
Наука без віри кульгає. А віра без науки – геть сліпа.
***
— Чому ти продовжуєш говорити про мої минулі помилки? – сказав чоловік. – Я думав, що ти вибачила і забула.
— Так, справді, – сказала жінка. – Але хочу, щоб ти ніколи не забував про те, що я вибачила і забула.
***
Розум є у людини для того, щоб думати, а серце –
щоб думати не тільки про себе.
***
Якщо хочеш, щоб робітники збудували корабель,
не наказуй їм йти в ліс та заготовляти дерево. Зроби так,
щоб вони полюбили море…
***
Говорити не думаючи – все одно, що стріляти не цілячись.
***
Кожен може вдарити слабкого, але тільки слабкий хоче
вдарити слабкого
***
Єдина антична валюта, яка й надалі перебуває в обігу,–
тридцять срібняків.
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11 квітня – Міжнародний день
визволення в'язнів
фашистських концтаборів
12 квітня – День працівників
ракетно-космічної галузі
України
12 квітня – Всесвітній день
авіації і космонавтики
18 квітня – День пам'яток
історії та культури
21 квітня – День довкілля
23 квітня – Всесвітній день
книги й авторського права
26 квітня – День чорнобильської трагедії
28 квітня – Всесвітній день
споріднених міст

Видавець – Партія захисників Вітчизни.
За достовірність викладених фактів відповідає
автор.
За зміст реклами та оголошень відповідальність
несе рекламодавець.
Рукописи не рецензуються і не повертаються.

Четвертий
місяць
року
в давнину на Україні йменувався березнем. Лише у XVI столітті
в літературній мові з'явилося
сучасне означення «квітень».
Письменники ж послуговувалися переважно словом «апріль» –
від латинського «апріліс», чи
ще давнішого – «апрілюм»,
або «апрікус», себто «сонячний».
А ще у різних регіонах України
користувалися діалектичними
накличками. У західних областях в активному вжиткові був
«квітень», на Поліссі (до речі, ця
назва деінде збереглася й до
сьогодні) – «краснець». Зустрічаються й інші – «лукавець» (на
ознаку примхливої погоди),
«снігогін», «дзюрчальник», «водолій» тощо.
З приходом квітня значно побільшується турбот у хліборобів.
«Минув марець,— нагадує відоме
прислів'я,— готуй у поле ярець».
Там, де земля підсохла, зосібна
на пагорбах, вже починали висівати ранні ярові. До таких у першу чергу належить ячмінь. Ця
невибаглива до природних умов
рослина вимагає ранніх строків
сівби. Це підтверджує мудре народне прислів'я: «Кидай мене
у болото – буду як золото, топчи
мене у грязь – будеш як князь!»
У квітні починали виводити
на пасовиська і свійських тварин.
Припасували тварин переважно на свята або ж у недільні дні.
Про це заздалегідь домовлялися
з сусідами. У давніші часи, коли в
господарствах було по кілька
корів, селяни наймали пастухів. Переважно це були підлітки
менш заможних людей. Форми
найму диктували природноландшафтні умови тої чи тої
зони. В одних випадках пастухам
сплачували грішми чи натуральною оплатою (або ж комбіновано); деінде їм додавали молочні
продукти (молоко, сир, сметану,
масло тощо). Якщо найм узгоджувався з випасуванням овець,
то наприкінці сезону – залежно
від кількості голів – господар
міг розплачуватись і ягнятами.…
Цвітень, красенець, водолій. Ці
та інші назви пов'язані з полудневим місяцем весни. Але в народі є ще одна і не менш цікава
накличка – «лелечник». Мова йде
про найшанованішу в нашого
народу птицю – лелеку, яка, долаючи далекі відстані, приносить
на своїх крилах теплу весну. Недарма кажуть: «Прилетів лелека – весну приніс здалека».
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