Немає нічого небе зпечнішого за підступного вор ога,
а ле немає нічого отруйнішого від удаваного друга
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у Кропивницькому
відбудеться
Хода вишиванок-2017

3 серпня відбулася
прес-конференція
засновника Ходи вишиванок у
Кропивницькому,
депутата Долинської міської ради
Олександра Ромащенка та
голови обласної організації ВО "Свобода" на Кіровоградщині Ігоря Степури.
Під час прес-конференції
доповідачі повідомили про
особливості організації та проведення Ходи вишиванок-2017,
а також розповіли про історію і
традиції цього заходу в місті
Кропивницькому.
"У 2017 році Хода вишиванок відбудеться уже 8-ий раз.
Нам хочеться, щоб у цій акції
взяли участь якнайбільше людей. Ми вирішили, що варто
спробувати скоротити наш
маршрут, де кінцевою точкою
буде площа Героїв Майдану. І
основні заходи, а саме святковий концерт, плануємо провести на центральній площі міста.
Це свято в День Незалежності
ми присвячуємо нашим Героям
і не забуваємо про події на сході України", — озвучив Олександр Ромащенко, ініціатор

Ходи вишиванок у Кропивницькому.
Урочистості розпочнуться
біля пам'ятника Янголу-охоронцю міста 24 серпня о 16:30.
"Хоча й ми є організаторами
Ходи вишиванок, ми розуміємо,
що це всеукраїнське свято, тому
участь у ньому мають брати всі
патріоти нашої країни. Впевнені, що цього року вишиванкова
хода запам'ятається багатьом
кропивничанам", — зазначив
Ігор Степура.
Голова обласного осередку
ВО "Свобода" на Кіровоградщині Ігор Степура пропонує
проводити в цей день на площі
Героїв Майдану різноманітні
майстер-класи патріотичного
спрямування. Також містян закликають приходити з прапорцями чи іншою патріотичною
атрибутикою, що стане натхненням для фото, яке закарбується в пам'яті.
На урочистості завітає музичний гурт, проте організатори
святкового дійства поки що не
розголошують, хто це, щоб залишити інтригу.
Оксана Мицикова

Близько тижня тому по вулиці Сиваській (мікрорайон Некрасівка) зробили псевдоремонт
дорожнього покриття. Уже понад
рік жителі вулиці Сиваської не
можуть дочекатися довгообіцяного ремонту дороги.
За словами депутата міської
ради від фракції ВО "Свобода"
Сергія Капітонова, за яким закріплений даний округ, відомо, що
начальник головного управління
житлово-комунального
господарства Віктор Кухаренко ще з

2016 року обіцяє звернути увагу на цю проблему та розпочати
відповідний ремонт, але наразі
там вжили лише тимчасових заходів.
"Ремонт даної дороги було
заплановано ще на 2016 рік. У
програмі було вказано, що буде
проведено поточний ремонт
частини дороги вулиці Варшавської, Василя Нікітіна (Червонозорівської), Севастопольської та
Сиваської.
Продовження на 3 стор.

tribuna.kr.ua@gmail.com

Чому Андрій Райкович
назвав дії депутата міської
ради рукоприкладством,
а вчинок — провокацією?
1 серпня на площі перед будівлею міської ради
Кропивницького громадські
активісти зібралися з вимогою зменшити пороги в
закупівлях через систему
«ProZorro».
Акція приурочена до річниці
набрання законної сили Закону
України "Про публічні закупівлі".
Під час акції громадські активісти
вручили депутату міської ради
Володимиру Смірнову повітряні кульки, на яких були написані
вимоги зменшити пороги в державних закупівлях через антикорупційну систему «Прозоро».
Активісти попросили В. Смірнова
передати ці кульки іншим депутатам. У свою чергу, Володимир
Смірнов пообіцяв віднести їх
секретарю міської ради, аби той
роздав кульки депутатам міськради.
Як виявилося, приймальня
секретаря міської ради Андрія
Табалова була зачинена,

тому Володимир Смірнов вирішив зайти до міського голови Андрія Райковича, щоб на прохання
активістів віддати кульки йому.
На вході до приймальні очільника міста депутата та журналістів
попросили зачекати, тому що
Андрій Райкович розмовляв по
телефону. Через 15 хвилин очікування Володимир Смірнов та

журналісти все-таки зайшли до
кабінету міського голови.
"Громадські активісти вважають, що на допорогових закупівлях, які проводяться не через
систему «Прозоро», бюджетні кошти летять у повітря, як ці кульки
(і відпустив кульки)", — звернувся депутат до міського голови.
Продовження на 3 стор.

Депутат міської ради
відмовляється бути
маріонеткою
На четвертому засіданні дев’ятої сесії міської
ради Кропивницького на голосування ставилось питання про переведення депутата
міської ради Геннадія Маламена із комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури,
молоді і спорту та соціальної
політики до комісії з питань
діяльності ради, депутатської
етики, регламенту міської
ради, відзначення нагородами, забезпечення законності,
релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики,
підприємництва, інвестицій та
зовнішньоекономічної діяльності. Після підрахунку голосів
виявилося, що більшість депутатів не проголосували, тому
рішення не було прийнято.
За
словами
депутата
Геннадія Маламена, "регламентна" комісія розглядала
надважливі питання, які потребували погодження. Одним із
питань було зменшення кількості підписів під петиціями.
Це положення передбачало,
що місцеві ініціативи можуть
бути подані до розгляду міською радою за підтримки 50-ти
підписів громадян, тоді як

зараз для цього треба 450.
Наступним питанням, яке
розглядали на комісії, був
зареєстрований депутатом
міської ради від фракції ВО
"Свобода" Сергієм Капітоновим проект рішення, де
йдеться про перейменування Кіровоградської міської
ради в Кропивницьку міську
раду, як того вимагає закон.
Проте члени відповідної комісії не прийняли рішення і з
цього питання.
"Усі відмовки, які знаходить юридичне управління,
по суті, це острах перед
виконанням закону. Тому
за вказівкою міського голови вони будуть знаходити
будь-які виправдання, аби
відтермінувати продиктоване
законом рішення", — наголосив Геннадій Маламен. Зазначимо, що представник юридичного управління апелював до
судових процесів, як причини
відтермінування розгляду питання щодо перейменування
Кіровоградської міської ради.
"Регламентна" комісія не
змогла ухвалити ці питання,
адже комісія у складі 4-х депутатів так і не мала третього

необхідного голосу, де депутат
міської ради Максим Линченко
("Опозиційний блок") постійно
"утримувався". "Своєї подальшої роботи в освітній комісії я
не бачу, оскільки перебуваю у
так званій меншості стосовно
"табалівських маріонеток", —
додав депутат Геннадій Маламен. Одразу після засідання
комісії Геннадій Маламен уже
вдруге подав заяву про перехід до "регламентної" комісії.
Оксана Мицикова
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Як депутати міської ради Кропивницького
вирішують земельні питання
2 серпня в будівлі міської
ради Кропивницького відбулося засіданння постійної
комісії КМР з питань архітектури, будівництва, реклами,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. На порядку денному
розглядалося ряд питань,
що стосуються земельних
ділянок, які знаходяться у
власності приватних осіб
та великих підприємств.
Упродовж двох годин комісія
КМР за участі Олександра Шамардіна, Вадима Дриги, Сергія

Капітонова, Юрія Гребенчука,
Юрія Деркаченка та Анатолія
Ларіна розглядала питання, винесені на порядок денний. На
жаль, з 30 заявлених питань
депутати встигли розглянути
лише 9. Під час прийому громадян деякі депутати дозволяли
собі кепкувати з них, відволікатися на сторонні питання.
Зокрема, вирішення питання
про надання Вагжанову Ю. О.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Преображенській 48/65 зайняло близько години. Депута-

ти схвалили дозвіл не одноголосно — 4 голоси "за" і 2 голоси
"проти". Зазначимо, що розгляд
даного питання тривав близько
7-ми років.
Коронною фразою засідання
став вислів Олександра Шамардіна "Товариші спортсмени,
голосуємо!", який він повторював майже щоразу, коли підходив час голосування. Не дивно,
що більшість питань були відкладені на наступне засідання
комісії. Майже всі депутати голосували "проти" чи "утримуюсь".
Павло Туз

Раніше в газеті "Трибуна" повідомлялося, що на
початку червня цього року
через дорогу від АТБ, що на
Кущівці, раптово за день виріс металевий паркан і розпочалися роботи з підготовки
земельної ділянки під нове
будівництво.
На момент появи паркану
старожили мікрорайону були
вкрай обурені, адже огорожу
встановили на місці фруктового
саду, який вони посадили і доглядали роками. Мешканці виходили із протестом, щоб запобігти
знищенню зелених насаджень
і не допустити незаконного, на
їхню думку, будівництва. Проте,
незважаючи ні на що, роботи
продовжується по сьогоднішній
день.
За отриманою інформацією
відомо, що за парканом планують побудувати ринок, а земельна ділянка, на якій ведеться
будівництво, належить Сергію
Івановичу Шамардіну, який є
батьком голови "земельної" ко-

Зауважимо, що у міській раді
Кропивницького рішення щодо
асфальтування даного тротуару
було прийнято на нелегітимній
8-й сесії.
Проклавши тротуар по вулиці
Родімцева, почали асфальтувати тротуар по вулиці Жуковського під огорожами біля будинків
жителів Кущівки, який також
пролягає до МАФів за парканом.
І тут можна говорити, як мовиться, про дві сторони медалі.
Коли, з одного боку, нібито й добре, що з'явився асфальтований
тротуар, а з іншого боку не всі

старожили задоволенні тротуаром, що знаходиться майже під
самими вікнами, окрім того, під
час прокладання асфальту були
понівечені дерева та насаджені
раніше квіти або городина.
Як бачимо, всі тротуари ведуть до майбутнього «ринку
Шамардіна». Будівельники працюють швидко, адже з моменту
огородження земельної ділянки
минуло близько півтора місяця, а
результат роботи уже надзвичайно помітно. Підприємці, які будуть орендувати майбутні МАФи,
зможуть реалізовувати свою продукцію у павільйонах площею по
25-30 кв. м. Та чи зможуть вони
сплачувати пану Шамардіну
орендну плату близько 5-6 тис.
гривень на місяць? Це вже інше
питання.
Нагадуємо, що до кінця літа
2017 року міська влада має демонтувати у Кропивницькому 13
МАФів. Як бачимо, ситуація знову
повторюється, коли одні МАФи
прибирають — інші встановлюють.

Всі нові заасфальтовані дороги - тротуари
Кущівки ведуть до "ринку Шамардіна"

місії Олександра Шамардіна.
Після того як територію огородили металевим парканом, одразу розпочалось асфальтування
тротуарів на вулицях, які ведуть
до майбутнього ринку.
Відверто дивує, що на вулиці
Родімцева тротуар заасфальтували лише з одного боку, хоча
саме по інший бік дороги фруктові дерева створюють затінок
на тротуарі. Але схоже на те, що
цим питанням не переймалися.

Оксана Мицикова

Кропивницький: моніторинг
соціальної ціни на молоко

Редакція газети "Трибуна" продовжує моніторити
цінову політику на продукцію за соціальними цінами.
Цього разу для моніторингу цін ми обрали молоко
у мережах супермаркетів
«АТБ»,
«Файно-маркет»,
«Копілка»,
«Сільпо»
та
«Велмарт».
Першою у процесі моніторингу була мережа продуктових магазинів АТБ. Ціна на
молоко ТМ "Формула смаку"
(жирність 2,6%) у цьому супермаркеті становить 14 грн
95 коп за 900 мл. Зайшовши
до «Файно-маркета», за молоко ТМ "Селянське" (ж. 2,5%)
покупцям доведеться сплати-

ти 19 грн 25 коп (900 мл). У
супермаркеті «Копілка» вказано, що молоко ТМ "Селянське"
там продається за соціальною
ціною — 17 грн 19 коп 900 мл.
У «Сільпо» молоко тієї самої
торгової марки "Селянське"
буде коштувати 19 грн 44 коп
(ж. 2,5%) за 900 мл. Наостанок було досліджено цінову
політику на молоко ТМ "Селянське" у супермаркеті «Велмарт». У цьому магазині містяни сплачуватимуть 17 грн 99
коп за 900 мл.
Як бачимо, молока ТМ
"Селянське" у супермаркеті
«АТБ» немає, тому журналіст
"Трибуни" обрав найдешевше
молоко за літражем 900 мл і

за жирністю, найбільш наближеною до молока ТМ "Селянське".
Якщо проаналізувати отриману інформацію, то виходить, що за 900 мл молока ТМ
"Селянське" містяни сплачують найменше у супермаркеті
«Копілка» (17,19 грн). На другому місці розташувалась ціна
у супермаркеті «Велмарт»
(17,99 грн). Третє місце посідає мережа магазинів «Файно-маркет» (19,25 грн), далі
йде магазин «Сільпо» (19,44
грн).
Як бачимо, молоко ТМ «Селянське» найдешевше у супермаркеті «Копілка». Однак
дешевше на понад 3 грн молоко можна придбати у мережі «АТБ», але молоко різнитиметься ТМ та жирністю. Цінова
різниця між найдешевшим молоком в «АТБ» (900 мл, ж.2,6%)
та найдорожчим ТМ "Селянське" (900 мл, ж. 2,5%) серед
тих супермаркетів, які ми моніторили, становить 4,49 грн.
Виходить, що молоко, жирність
якого більша на 0,1%, ніж жирність молока ТМ "Селянське", є
найдешевшим. Тому наголошуємо містянам, що потрібно бути
уважними в цьому питанні, аби
не сплачувати зайвих коштів.
Оксана Мицикова
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Чому Андрій Райкович назвав дії
депутата міської ради рукоприкладством, а вчинок — провокацією?

Початок на 1 стор.
На що очільник міста відповів: "Вручили? Свободєн!", —
повторюючи ці слова декілька
разів.
"Ви бачите, що громада
звернулася до мене як до депутата міської ради. Депутат
доводить цю інформацію до відома міського голови і отримує
ось такий прийом. Тобто, міському голові нецікаво, чого вимагає громада нашого міста!",
— прокоментував ситуацію
депутат міської ради Володимир Смірнов. "Не прикидайся
дурачком! Дурень Божий!", —
обурено відповів міський голова. На прохання депутата В.
Смірнова розмовляти ввічливо
та спокійно, очільник міста не
зважав.
Коли депутат виходив із
кабінету очільника міста, Володимир Смірнов та Андрій Райкович зіштовхнулися головами.
Коментуючи ситуацію журналістам, міський голова заявив,
що Володимир Смірнов вдарив
його в обличчя, у свою чергу
останній пояснив, що він про-

сто спіткнувся.
Вийшовши з приймальні Андрія Райковича, депутат
Володимир Смірнов висловив
свою позицію: "Сьогодні в кабінеті мера я отримав те, що
отримую вже цілий рік, а саме
— несприйняття жодних вимог
людей, хамство та невігластво.
У нього свої уявлення про громаду. У депутата міської ради
є право на терміновий прийом
міським головою. Я не вважаю,
що потрібно сидіти і чекати цілий день, доки очільник міста
дозволить мені зайти. Всі депутати міської ради говорять, що
вони підтримують допорогові
закупівлі, а коли питання доходить до голосування на сесії,
то рішення не набирає голосів.
Чи буде якось по-іншому наступного разу, я не знаю. Мені
хочеться вірити, що здоровий
глузд все-таки переможе".
Опісля цього Андрій Райкович запросив журналістів, аби
прокоментувати ситуацію: "Ми
виносили питання відносно
системи "Прозоро" з повними
роз'ясненнями на сесійне за-

сідання. У частини депутатів
та громадських активістів є
бажання знизити вартість допорогових закупівель в системі «Прозоро». Якщо передбачається на закупівлю товару
200 тис грн (допорогова ціна),
то деякі депутати пропонують
зменшити цю суму. Але є закон
про державні закупівлі і міська
рада Кропивницького керується в своїх діях 100%-во даним
законом". Хоча варто зазначити, що в інших містах України
рівень допорогових закупівель
значно менший, ніж 200 тис
грн.
Для того, щоб зменшити
суми допорогових закупівель,
потрібне сесійне рішення. Проте дане рішення на сесії міської ради не набрало відповідної кількості голосів, тому і не
було прийнято. Нагадуємо,
що 20 червня на сесії міської ради кooрдинатoр Центру
кoмпетенцій "Прозоро" Павлo
Лісниченкo звернувся від імені 4-х грoмадських oрганізацій
дo депутатів міськoї ради з
прoпoзицією внести дo пoрядку

деннoгo сесії міськoї ради питання прo "Прo прoведення
дoпoрoгoвих
закупівель".
Згідно з цим проектом, Павло Лісниченко запропонував
встанoвити
oбoв'язкoвість
прoведення державних закупівель в системі публічних
електрoнних закупівель «Прозоро», пoчинаючи від 50 тис
грн. Депутати підтримали цю
пропозицію, проте під час засідання сесії якимось дивним чином дане питання так і не було
розглянуте.
"Я, як міський голова, переконаний, що треба виконувати
чинні закони, а не придумувати
своє тлумачення йому. Деякі
представники громади безпідставно говорять, що кошти невідомо де діваються. Коли депутати таке говорять, то вони
однозначно займаються самопіаром, це моє глибоке переконання. Ці показові виступи, які
сьогодні відбулися, на жаль, не
роблять честі депутатам, тому
що вони не здатні працювати
в сесійній залі і, взагалі, тривалий час не з’являлися на се-

сійні засідання. А зараз просто
хочуть посіяти смуту, внести
елементи безладу та політиканства в роботу сесії", — додав очільник міста.
Коли ж Володимир Смірнов приніс міському голові повітряні кульки від громадських
активістів, то останній навідріз
відмовився читати надписи від
громади. "Також у мене немає
часу коментувати і розмовляти
з депутатом про його особисті
бачення та відчуття, що він цим
хотів сказати. Депутат повинен
говорити в сесійній залі, а не в
інших місцях. Депутат повинен
бути взірцем порядку, чесності
та принциповості", — зауважив
Андрій Райкович.
Міський голова вважає дії В.
Смірнова рукоприкладством, а
вчинок провокацією. "Це людина, яка сліпо, тупо та бездарно
іде до намріяних цілей", — сказав наостанок чиновник. Зі слів
очільника міста складається
враження, що зниження вартості допорогових закупівель
для нашого міста є лише мрією.
Оксана Мицикова

міські дороги ремонтують відходами

Початок на 1 стор.
За часів роботи колишнього начальника управління ЖКГ
провели тільки ремонт вулиць
Варшавська, Василя Нікітіна та
Севастопольської. А вулицю Сиваську так і не відремонтували,
хоча кошти на цей ремонт були
виділені. Мені особисто пан Кухаренко обіцяв зробити поточний ремонт вулиці Сиваської на
початку цього року. Дане питання
ставилося не раз на засіданнях
сесії міської ради, на постійних
депутатських комісіях, а також

перед міським головою Андрієм
Райковичем. Всі обіцяли зробити якісний ремонт дороги, але
цього не роблять і до сьогодні",
— зауважив Сергій Капітонов.
Прес-служба міської ради
Кропивницького повідомила, що
асфальтування вулиці Сиваської
у 2017 році вчергове не заплановано, тому роботи з асфальтування не проводились. Але були
вжиті тимчасові заходи — КП
"Універсал-2005" засипав ями
на дорозі сколом асфальту, який
залишився від фрезерування.

Як бачимо, жителів мікрорайону
продовжують "годувати завтрашніми днями" і планують ремонт
дороги на цій вулиці у 2018 році.
"На сьогодні ми бачимо, що
ями на дорозі засипали відходами від асфальтного покриття, а
це значить, що найближчим часом ніхто не збирається ремонтувати цю дорогу. На моє глибоке переконання, гроші, які були
виділені з міського бюджету на
ремонт дороги по вулиці Сиваській, розікрали, а тому цим питанням повинні зайнятися компе-

тентні органи. Міський голова не
хоче звертати увагу на низький
професійний рівень його підлеглих, а в деяких випадках, навіть на злочинні дії керівників на
різних підрозділів міської ради.
Але депутати від ВО "Свобода"
не будуть мовчки спостерігати
за цими зловживаннями і будуть
адекватно реагувати на це", —
додав наостанок депутат Сергій
Капітонов.
Також слід зауважити, що від
кропивничан почали надходити
скарги щодо неякісного асфаль-

тування дороги по вулиці Гоголя. Не встигли тут завершити
ремонтні роботи, як асфальтне
покриття вже почало кришитися. А 3 серпня латали дорогу
на перехресті вулиць Велика
Перспективна та Тараса Карпи
(Тімірязєва) у вигляді цифри 7.
Такі латки аж ніяк не є прикрасою історичної частини міста.
Як бачимо, управління житлово-комунального господарства
асфальтує наше місто абияк та
нашвидкуруч.
Оксана Мицикова

Хто і навіщо залишив купу грошей на площі
перед міськрадою Кропивницького?
1-го серпня об 11:00 під
стінами міської ради Кропивницького відбулась акція, в
якій взяли участь активісти
ГО «Центр медіарозслідувань
«Прозоро», ГО «Територія
успіху», БФ «Кіровоград волонтерський»,
Громадська
спілка «Громадський центр
розвитку суспільства», ВГО
«Комітет виборців України»,
Кіровоградська обласна громадська жіноча організація
«СВІЖ» та ГО «Асоціація політичних наук».
Головною вимогою активістів
було прийняття рішення щодо
спрощення процедури проведення тендерів на держзакупівлі, зокрема зниження прохідного
порогу, який наразі складає 200
тис. грн. В ході проведення мітингу активісти розповіли про свій
намір домогтися від депутатів
міської ради схвалення проекту
спрощення процедури держзамовлень, зниження прохідного
порогу на найближчій сесії міськради. З-поміж депутатів міської
ради у мітингу взяли участь Володимир Смірнов та Віталій Пінчук від фракції "Самопоміч".
Депутат Володимир Смірнов

взяв на себе обов'язок передати лист-звернення з підписами
активістів, громадських діячів та
вже згаданих депутатів, а також
символічний подарунок — прозорі повітряні кульки зі словами "допорогова закупівля" та сувенірними грошима в них. Тлумачення
подарунка полягає в тому, що під
час проведення тендерів велика
кількість бюджетних коштів "летить у повітря". Фактично, гроші з
міського бюджету розчиняються
в повітрі, не даючи можливість
ефективно розподіляти кошти та
реалізувати більшу кількість про-

ектів.
Олег Краснокутський, депутат від фракції "Наш край", який
випадково потрапив під руку
Володимира Смірнова, прокоментував дану ситуацію досить
коротко і в своїй манері: "Даний
мітинг організований тільки для
піару деяких депутатів та політичних сил. Ці активісти просто
обманюють людей". Уточнити
подробиці обману депутат Краснокутський відмовився, проте не
забув очорнити ім'я Володимира
Смірнова, кинувши йому фразу: "Перш ніж мене запитувати,

згадай, що ти сам робив!" Але
Володимир Смірнов повідомив,
що завжди підтримував і буде
підтримувати систему закупівель
«Прозоро».
Кістяк активістів склали члени
центру медіарозслідувань «Прозоро» та приватні підприємці, які
вже тривалий час користуються
послугами репрезентованої системи. Підприємець Тетяна Коваленко в інтерв'ю зазначає, що
використовуючи систему «Прозоро» малий та середній бізнес
має більше шансів на отримання держзамовлення. Окрім того,

гнучка система допомагає заощадити величезні кошти з державного бюджету. "Заощаджені
кошти — це додаткові можливості для розвитку міста", — наголошує Тетяна Коваленко.
Активіст «Прозоро» Костянтин Данильченко розповідає, що
зусиллями організації вже були
проведені активні дії щодо вивчення системи розподілення
коштів з держбюджету. Зокрема,
був проведений моніторинг всіх
медичних закладів нашого міста,
який виявив значне перевищення в ціні на ліки та обладнання.
Костянтин Данильченко зазначає, що ми можемо зекономити
до 700 тис. гривень на майбутніх
держзакупівлях. Зниження порогів має покращити ситуацію як
з дрібними, так і з великими замовленнями. Наприклад, під час
тендеру на реконструкцію вулиці
Короленка за допомогою «Прозоро» змогли заощадити 7 млн
гривень, а це близько 20% від
усієї вартості реконструкції.
В кінці акції, перед будівлею
міської ради, громадські активісти полопали кульки, з яких посипались "гроші" ПРОЗОРО.
Оксана Мицикова
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свободівці міркували, як завершити
Українську Революцію
30 липня 2017 р. у
прес-клубі
Кропивницького відбулася презентація книги "Як завершити
Українську
національну
революцію", що стала підсумком ІV Бандерівських
читань. До нашого міста
завітали автор терміну «Революція Гідності»,
один з організаторів Бандерівські читань, заступник голови ВО "Свобода"
Юрій Сиротюк, та Юрій
Олійник, політичний експерт Українських студій

стратегічних досліджень,
аспірант.
До уваги кропивничан були
представлені
книги
Юрія
Липи "Розподіл Росії", "Як
облаштувати Росію" (збірка
статей Аналітичного центру
«Українські студії стратегічних досліджень»). Книга
"Вони загинули" розповідає
про життя і подвиги українських вояків, які загинули у
боротьбі з московським окупантом.
Під час зустрічі з кропивничанами Юрій Сиротюк роз-

повів про причини поразки
Української Революції, яка
відбулася у 1917 році, про помилки тогочасної української
еліти, зокрема, М. Грушевського і В. Винниченка, які
розпустили боєздатне українське військо, і молода Українська Держава — УНР — не
змогла згодом протистояти
більшовицькій навалі. В результаті Україна стала легкою
здобиччю для Москви.
Обговорили співіснування
державних утворень України і Росії в майбутньому. Як

стверджують деякі експерти, ці дві країни не можуть
існувати водночас. Наближається той час, коли Російська
Федерація має розвалитися, адже імперію неможливо
змінити реформами. Кожен
етнос, такий як буряти, комі,
якути, колись поневолений
Москвою, має право на свою
державу. Сиротюк зауважив:
"Ми живемо в той час, коли
Російська імперія обов’язково
розпадеться або інакше зникне Україна".
Наш кор.

кропивницькі сокільці проводили
вишкіл з бойової тактики
отримували подарунків
долі.
Усе, що ми маємо, здобували і
боронили кров'ю
— власною та
ворожою. В ідеалі, кожен українець повинен
вміти та прагнути відстоювати
своє зі зброєю у
руках. Цього ми
й навчаємо побратимів».
Окремим
пунктом трену-

Важко в навчанні, але
в бою — ще важче. Готуючись до майбутніх можливих подій і ситуацій, члени
Кропивницького
осередку
Всеукраїнської громадської
організації "Сокіл" провели
навчання з тактики. Молоді сокільці відпрацьовували
ведення вогню з різних положень: стоячи, сидячи, лежачи; тактичний наступ,
тактичний відступ, орієнтування і ведення бою "за
годинником".
Інструктор Геннадій Маламен
наголошує: «Українці ніколи не

вання стала практика з неповного розбору АКМ в польових
умовах. Новачки вивчали ази,
а знайомі зі зброєю хлопці витримали випробування м'язової
пам'яті, вправності та моралі.
Члени організації розбирали та
збирали АКМ лише однією рукою, маючи обмежений простір,
в несприятливих природних
умовах (лив дощ). Найтяжчою
вправою виявилося неповне
розбирання та збирання гвинтівки із зав'язаними очима. Побратими намагалися максимально
наблизити дійсність до бойових
умов: створювали постійний га-

лас, штовханину, імітували
шум стрілянини та вибухи гранат за допомогою піротехніки.
Інтенсивне тренування розвиває м'язову пам'ять, тренує
увагу, витримку, дисциплінує
морально та фізично. Юні націоналісти були приємно вражені
вишколом та повернулися додому стомлені, але мотивовані до
посиленої праці.
ВГО «Сокіл» запрошує молодь до своїх лав і пропонує
майбутнім учасникам організації
широкі перспективи для всебічного розвитку.
Павло Туз

на заповідника ділиться своїми спостереженнями: після
закінчення офіційної експедиції (кінець серпня) починають
активізуватися чорні археологи, в народі — "копачі". За
період міжсезоння 2016-2017
років було виявлено понад
2800 нелегальних розкопів,
а заарештовано лише з півдесятка крадіїв. Жага наживи
змушує людей їхати звідусіль
і грабувати заповідник. Хто
знає, скільки важливих матеріалів було викрадено вандалами та шукачами, якої шкоди
було завдано українській історичній науці та заповіднику
"Ольвія" зокрема.
2017 року кропивничани відкрили табірний сезон на березі
Ольвії. Вони виконували найбільш важку частину роботи
— розконсервацію минулорічних розкопів та пошук нових
об’єктів. Експрес-підготовка,

яку проводять археологи
та досвідчені волонтери, допомагає за кілька днів повністю підготувати до роботи на
розкопках людей, що ніколи не
брали до рук лопати. Бажання
зробити свій внесок у розвиток археології змушує волонтерів витрачати власний час
і кошти, присвячувати кілька
тижнів важкій праці на благо
вітчизняної науки. Важливість
даної роботи складно переоцінити, адже Ольвія — одне
з небагатьох місць, яке може
дати суттєві знання про життя
та побут давніх греків, римлян
та скіфів на території сучасної
України. Особливість даного міста в тому, що після його
занепаду у 4-6 ст. н.е. на цій
території не було засновано
нових міст чи поселень. Дике
поле й досі ховає незвідані таємниці еллінської цивілізації.
Павло Туз

Волонтери з педуніверситету
в з я л и у ча с т ь в р о з к о п к ах
давньогрецького міста Ольвія

Понад
п’ять
років молоді волонтери з
Кропивницького
беруть
участь в розкопках історико-археологічного заповідника "Ольвія". Фанати
своєї справи, разом з археологами Інституту археології НАН України та меценатами, б’ють на сполох,
адже складна ситуація з
фінансуванням та брак робочих рук ставить хрест
на розвитку історичної науки в України.
Археологічні розкопки давньогрецького міста Ольвія,
що тривають вже близько
ста років, поступово втрачають свою актуальність в
очах політиків та науковців.
"Нерентабельні" для українського політикуму розкопки
поступово переходять до рук
закордонних інвесторів та інститутів Польщі та Німеччини.
Подякою за інвестиції вони
вважають археологічні знахідки, тому найбільш рідкісні та
важливі для науки матеріали
відправляються вже не до Києва, а до музеїв Варшави та
Берліна.
Археологи-волонтери
та
студенти з кількох українських
вишів — єдина опора для вітчизняних науковців, які вже
тривалий час не можуть реалізувати чіткі плани розкопок
через відсутність фінансуЗасновник:
Чабаненко Сергій Васильович
Свідоцтво про реєстрацію
КГ №869 / 445 від 19.08.2016 р.

вання і робочих рук. У 2017
році волонтери з міста Кропивницький вчергове долучилися до роботи археологічної
експедиції Національної академії наук України. Результати
розкопок за 11 робочих днів
змусили науковців інакше поглянути на життя давніх греків
в ІII-VI ст. Археолог Андрій Валерійович Івченко зазначає,
що без допомоги меценатів та
волонтерів розкопки проводити було б неможливо.
"Через мізерне фінансування, відсутність робочих рук та
реманенту неможливо ефективно використовувати обмежений час розкопок. Архео-

логічний сезон триває всього
два місяці — з початку липня
до кінця серпня, і за цей час
план роботи можна виконати
лише за підтримки великої
кількості небайдужих людей.
Проведення робіт ускладнюють також кілька факторів, на
які ми не можемо або не маємо змоги вплинути: погода та
велика кількість чорних копачів, які за осінній та весняний
період завдають заповіднику
серйозної шкоди", — зазначає
Андрій Івченко, і додає: "Лише
за допомогою небайдужих
людей розкопки повільно, але
впевнено рухаються вперед".
У приватній розмові охоро-
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