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ТАКЕ ім’я від нашого читача отримала злощасна 
об’їзна Н – 31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – 
Решетилівка, яка восени після років спокою відновила 
свій згубний кривий шлях по живій природі. А він 
знищує не тільки те, що ми бачимо – орні землі, озера, 
болота і ліси. Нищить право людей на чисте довкілля, 
право висловити власну думку щодо цього проекту, 
топче саму можливість правічного розвитку місць 
постійного проживання людей. Бо маршрут сучасної 
траси визначений не тисячоліття тому возами 
наших пращурів, а намічений, за свідченням підлеглих, 
колишнім керівником Дніпропетровщини Павлом 
Лазаренком. 
В історії цього будівництва є такий випадок – 
директор нової лікарні, побачивши проект, виступив 

категорично проти запланованих тротуарів. І 
наполіг, щоб під них заасфальтували стежки, які 
протопчуть персонал з відвідувачами. Таким чином 
асфальт був покладений там, де необхідно. Теж саме 
стосується і великих доріг на планеті Земля – вони 
визначені тисячоліття тому! І наше завдання лише 
осучаснювати їх. А закотковувати під нові шляхи 
найбільше багатство, яке маємо – орні землі і живу 
природу – це вже зовсім інша дія, зворотна здоровому 
глузду й інстинкту самозбереження нації. На додачу 
«дорога смерті» виходить не рівною, що потрібно 
водіям для безпеки руху, а змієподібною із поворотами 
навіть до 90 градусів.

З ахист довкілля

ПРОСТИ, МАРІЄ, ЯКЩО ЗМОЖЕШ
Є ДОКУМЕНТИ, речі і факти, котрі 

характеризують епохи, до яких вони на-
лежали. Досить одного такого свідчення, 
аби зрозуміти, у які часи та як ті чи інші 
люди жили, з чим їм доводилося мати 
справу. Так от,  щойно нам до рук потра-
пив документ, котрий, як на нас, дає мож-
ливість зрозуміти, наскільки драматична 
й неправедна нинішня наша епоха. Це 
пояснювальна записка, яку для початку 
наведемо повністю, зберігаючи її грамот-
ність та стиль без будь-яких для об’єктив-
ності правок:

«Я, Ковальчук Іван Прокопович, 
хочу пояснити тобі, Марія, правду. Я зі 
своєю секретаркою посварився, і вона 
мені сказала, що розказала тобі, що я 
купив рішення Арбітражного суду, а 
все було так. До мене в кінці 90-х-2000 
рр. приходили три фермери Кошук, 
Кошук і Черненко. Писали заяви, що 
вони роками працюють на своїх фер-
мерських землях, а Поп (такий же також 
фермер-власник ФГ «Каріна») збирає 
урожаї і їм нічого не платить. Просили, 
щоб я заставив Попа їм платить за робо-
ту або віддати землю. Я визвав Попа і з 
ним приїхав Волкозуб. Поп почав наго-
ворювати на фермерів і обидва просили 
мене, щоби я зробив рішення обласного 
суду по ліквідації цих фермерів. 

Ми поїхали в Дніпропетровськ, я 
поговорив зі знайомою суддею. Вона 
погодилася – 100 тисяч гривень за одну 
землю. Вони (треба думати, Поп і Волко-
зуб-землевпорядник Покровської сільської 
ради – Авт.) поговорили і погодилися. На 
другий день ми приїхали, привезли 300 
тисяч, і вона нам (суддя – Авт.) в машину 
винесла три рішення. У них є спеціальні 
бланки, заготовлені в типографії «Зоря». 
Вона просила, щоби це було в секреті 10 
років, а то вона нас посадить пожиттє-
во. Тому ніхто із фермерів і не знав. 

І. П. Ковальчук».

Необхідна, звісна річ, ясність, що це за 
пояснювальна записка, хто і кому її напи-
сав. Автор - колишній прокурор Крини-
чанського району Іван Прокопович Ко-
вальчук. Адресував він її звичайній жін-
ці - Марії Григорівні Чорнюк, у дівоцтві 
Бегметюк – одній з тих дванадцяти осіб, 
яким свого часу було виділено по 50 гек-
тарів угідь для ведення фермерських гос-
подарств в межах Покровської сільської 
ради цього району. Але головне інше: з 
яких причин і в яких умовах та в якому 
стані недавній прокурор покликав Ма-
рію Григорівну і вирішив не лише усно, 
але й письмово висповідатися перед нею. 
І однією ногою уже перебуваючи в моги-
лі, попросити пробачення. Признатися 
чесно, як на духу, що його лихий попутав. 
Іван Прокопович мав нещастя захворіти 
на цукровий діабет, який обернувся для 
нього й іншим невиліковним недугом. Він 
уже лежав на смертному одрі, жити йому 
справді лишалися лічені дні. А він тут діз-
нається, що його колишня секретарка у 
прокуратурі, яка раптом затаїла на нього 
якусь обиду, по секрету доповіла-розтрі-
пала Марії Чорнюк-Бегметюк, як Ко-
вальчук-прокурор допоміг через підку-
плений суд відібрати у таких фермерів, 
як Марія, земельні ділянки. Не захотів в 
останню мить брати в домовину Коваль-
чук свій гріх. Може, й з тією метою, каже 
Марія Григорівна, щоб не проклинали за 
межею цього світу. Чи ж дітей та онуків й 
на світі цьому після його смерті. 

Дійсно існує три рішення Арбітраж-

ного суду Дніпропетровської області від 
17.05. 2001 р, з яких дізнаємося, що за 
позовом прокурора Криничанського ра-
йону «в інтересах держави і 3-ї особи» під 
головуванням М. М. Боділовської іменем 
України скасовано державну реєстрацію 
селянських (фермерських) господарств 
«Калина», «Ялинка» та «Наталя», які на-
лежали Марії Кошук, Івану Кошуку та 
Володимиру Черненку. Останніх суд й 
зобов’язав у місячний термін здійснити 
ліквідацію своїх підприємств «у встанов-
леному законом порядку».

Але, судячи з усього, ініціатору цієї 
оборудки Євгену Попу (ФГ «Каріна») 
трьох скасованих – і забігаючи наперед, 
скажемо, що переданих одразу у його 
підпорядкування – фермерських гос-
подарств виявилося замало. Оскільки 
у березні наступного 2002 року відбу-
лася сесія Покровської сільської ради, 
яка припинила права користуватися 
земельними ділянками фермерам Ми-
хайлу Бонку (ФГ «Бескид») і Михайлу Го-
лубничому («Степове»), Роману Лозин-
ському («Говерла»), Віктору Онищенку 
(«Іскра») та Ігорю Коваленку («Руно»), 
врешті-решт і Марії Григорівні - тоді ще 
Бегметюк, а нині Чорнюк - з її ФГ «Ма-
рія». На яких підставах, з яких причин 
силоміць відібрали у людей право кори-
стуватися землями, з’ясувати зараз важ-
ко. Ніхто більше з приводу даної «опера-
ції» навздогін не кається і не сповідаєть-
ся. Прощення ніхто не просить. Встано-
вити нині вдалося лише дві речі. Перша: 

версія про те, наче вказані земельні наді-
ли були занехаяні та забур’янені, отож 
не оброблялися, перевірки не витрима-
ла. Не тільки потерпілі свідчать, але і 
їхні односельці, що нічого подібного тоді 
не спостерігалося. А друга обставина, 
яку ми тепер з’ясували: усі ці «фокуси» 
остаточно були прийняті до відома та 
узаконені 28 травня 2002 р. на засіданні 
земельної комісії райдержадміністрації, 
яка заслухала «спеціаліста Покровської 
сільради Волкозуба В.В. і рекомендува-
ла РДА прийняти рішення про припи-
нення прав постійного користування 
землею вказаним землекористувачам». 
Що й було здійснено 4 січня уже наступ-
ного 2003 року розпорядженням голови 
районної державної адміністрації. Його 
підписав, правда, не Юрій Коваль, ко-
трий тоді очолював РДА, а чомусь його 
перший заступник Віктор Бойко.

І останнє, що в цій ситуації особливо 
не може не вражати: а про те, що їх поз-
бавили прав обробляти свої 50-гектарні 
наділи, усі перелічені у рішеннях Арбіт-
ражного суду, Покровської сільської ради 
та земельної комісії і, нарешті, в розпоря-
дженні голови Криничанської РДА, діз-
налися лише у… 2005 році. А яким чином 
«дізналися», це й поготів історія, котра в 
нормальній державі і в нормальному ок-
ремо взятому районі країни мала вилити-
ся у безпрецедентну і резонансну кримі-
нальну справу з серйозними наслідками. 
Але не вилилася. Щоб бодай навздогін 
хоч якось виправити цю «помилку», ми й 
знайшли за потрібне повернутися до неї 
і викласти тепер все, що та як сталося, по 
порядку.     

П ОБОЇЩЕ  В  СТЕПУ
ЯК НА ТЕРЕЗАХ ОДНОГО ЗЛОДІЙСТВА 
ДЕСЯТЬ РАЗІВ ПО 50 ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ 

ПЕРЕВАЖИЛИ ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я

Всеукраїнську нормативну грошову оцінку земель сільгосппризначен-
ня буде проведено в 2018 році, зазначається в опублікованому Законі      
«Про державний бюджет України на 2018 рік».

ПРОВЕДЕННЯ нормативної грошової оцінки землі буде забезпечено за рахунок 
коштів держбюджету.

Технічну документацію для проведення нормативно-грошової оцінки затверджує 
Держгеокадастр.
Держгеокадастр до 1 лютого 2018 року має надати Державній фіскальної службі 
інформацію про нормативно-грошову оцінку земельних ділянок, проведену на 
зазначену дату. ДФС опублікує цю інформацію на своєму сайті.
Нормативно грошова оцінка земель сільгосппризначення в 2018 році не зміниться, 
оскільки коефіцієнт індексації встановлено на рівні одиниці.
Державна фіскальна служба до 15 липня має опублікувати затверджену на наступ-
ний рік нормативно грошову оцінку земель на своєму офіційному сайті.

У цьому році здійснять 
загальну нормативно-
грошову оцінку 
сільгоспземлі Р ішення
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П ОБОЇЩЕ  
ЯК НА ТЕРЕЗАХ ОДНОГО 

ЗЛОДІЙСТВА ДЕСЯТЬ РАЗІВ ПО 
50 ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ ПЕРЕВАЖИЛИ 

ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я

«ФІРМА» ВІНИКИ 
В’ЯЗАЛА

Мінімум в останнє 20-ліття 
існування Радянського Союзу з 
його, ясна річ, колгоспним ла-
дом у нас в Україні склалася і 
підтримувалася «традиція» за-
лучення у села таких областей, 
як Дніпропетровська, сезонних 
або ж постійних найманих бри-
гад із західних регіонів. Скажі-
мо, під час жнив із Закарпат-
ської, Львівської, Івано-Франків-
ської та інших тамтешніх облас-
тей прибували ті, кого тут нази-
вали скиртоправами – пам’ята-
єте? Потім пішла мода на всіля-
кі так звані підсобні промисли, 
і знов часто-густо виручали 
«переселенці»-західняки. Там 
для людей роботи було обмаль 
чи й зовсім не вистачало, а у нас 
робочих рук у колгоспах дефі-
цит! Брали спраглих до діла 
приїжджих з дорогою душею. 
І ось у Криничанський район 
свого часу прибула ціла ватага 
прикарпатців та закарпатців 
з ідеєю-пропозицією заснува-
ти… віников’язання. Одразу в 
кількох господарствах, котрі ви-
рощували просо, погодилися 
на послуги прибулих  у цім ділі 
умільців. Але в першу чергу у 
колгоспах Кудашівського кутка 
району. Промисел цей виявив-
ся вигідним. Прибутковим. У 
колгоспні каси він постачав за 
сезон більше, ніж по мільйону 
тодішніх радянських рублів.

- Що й казати, якщо тільки 
нам на всіх одного року не ви-
стачило десятків зо три тисяч до 
мільйона, - згадує Марія Чор-
нюк, одна з тих, що належала 
до «фундаторів» віников’язання 
на Криничанщині, а сьогодні це 
за її зверненням ми і готували 
дану публікацію.

Правда, Марія Григорівна 
уточнює, що не треба думати, 
наче то багато. У бригаді пра-
цювало за півсотню чоловік, 
по-перше. А по-друге, легкою 
робота не була. Була спеціа-
лізація. Сама Марія, яка вже 
вчилася заочно на бухгалтера,  
займалася реалізацією. Так, чи 
не першою серед жінок району 
придбала для себе «Жигулі». 
Але ж з віниками, завантажени-
ми в потужні автомашини чи і 
в залізничні вагони, об’їздила 
весь колишній Союз - від Воро-
нежа, Курська аж до Краснояр-
ська та Іркутська. Не менше чо-
тирьох місяців у рік доводилося 
жити на колесах і без будь-яких 
побутових зручностей. Не мед, 
коротше – згодні?

А в районних масштабах 
«фірму», яка віники в’язала, 
очолив Євген Поп – чоловік 
також приїжджий, але рані-
ше від інших. Він на Дніпро-
петровщині на той час встиг у 
кількох районах уже нав’язати 
чимало віників, отож вважався 
досвідченим знавцем місцевих 
«правил». Також був і стар-
ший віком. Євгена Ференцови-
ча добровільно тобто визнали 
за «отамана». Хоч амбітності 
йому було не позичати. Ка-
жуть,  прізвище його насправ-
ді  Попов, та тільки за версією 
одних «ов»  він десь загубив, а 
за версією інших навмисне поз-
бувся. Бо Поп – це нагадує того, 
«чия молитва для оточуючих 
обов’язкова». Так чи інакше, а 
Євген Поп багато літ поспіль 
лишався ватажком віников’я-
зів, чимало з яких приживали-
ся тут надовго або і назавжди 
– одружувалися чи виходили 
заміж, зводили власні будинки, 
вчилися на курсах тракторис-
тів, освоювали будівельні спеці-
альності і т. д., і т.п. Залишати 
ці краї не збиралися, правили 
для місцевих уже за своїх.

Тривала ця ідилія, як не-
важко здогадатися, до останніх 
років минулого століття – до 
аграрно-земельної реформи в 
Україні, котра багатьом і бага-
тьом селянам зламала звичний 
уклад життя, змусила сільський 
народ шукати, як виживати і 
далі бути. То якщо хочете зна-
ти, колишні віников’язи, які 
лишилися також не затребу-
ваними більше, несподівано 
порівняно з місцевими швидко 
зорієнтувалися і не розгубили-
ся. І не стільки нарікали на не-
вдячні часи, скільки кинулися 
рятуватися приватним бізне-
сом. Не всі, звичайно. Багато 
хто накивав пятами. А ось два-
надцять душ, якщо враховува-
ти і Євгена Попа та ще одного 

нібито його приятеля, зголоси-
лися дружною компанією «йти 
у фермери».

НАВІЩО ПОПУ 
«ПРИХОД»?

Тут виникає необхідність 
пояснити дві речі. Перша: «за-
паденці», як їх називали на 
Дніпропетровщині, роботящі 
і не ліниві.  До праці гарячі. А 
ще у їхніх генах більше зоста-
лося пристрастей до самостій-
ного хазяйнування. Їхні батьки 
ходили в одноосібниках, були 
бідовими по натурі і підприєм-
ливі від народження. Тільки ж 
у західних областях землі таки 
замало, щоб усім на ній «курку-
лями» поміститися і «розверну-
тися». А тут, на Дніпропетров-
щині, куди не кинь оком – сте-
пи й степи. Як говорив один з 
колег Марії Чорнюк та Євгена 
Попа Іван Кошук, таких без-
країх і рівних, як столи, полів 
він ніде ще не бачив. А далі Іван 
Іванович, якщо хочете, диву-
вався, чому ж багато хто поміж 
місцевих не радий можливо-
сті «записуватися» у фермери. 
Особливо коли наділяють по 
50 гектарів на брата. Невже лю-
дям невтямки, запитував Іван 
Кошук, що земля, коли їй низь-
ко кланятися, ого-го які гроші 
приноситиме в дім? Нарешті 
ж бо кожному випадає шанс 
багатіти і нівроку на своїй землі 
жити!

Друга обставина, яка теж 
виявилася на користь недав-
нім віников’язам – мешканцям 
Криничанського району, які 
мислили аналогічно, дуже по-
таланило, що на старті аграрної 
реформи його очолили люди, 
котрі воліли селянським сімей-
ним та фермерським господар-
ствам, як і одноосібним також, 
навстіж відчиняти двері. Хто 
пам’ятає ті часи, має знати 
імена голови районної ради у 
Криничках Володимира Вер-
ховського та його заступника 
Анатолія Тіткіна. Це про них 
говорили, що «в Україні не 
знайти більших смільчаків, які 
усіх бажаючих наділяють зем-
лями для селянських або фер-
мерських господарств». То як 

було не скористатися такою на-
годою людям, котрі волею долі 
опинилися у цих краях і тепер 
ладні були пускати тут коріння 
для своїх нащадків, для дітей і 
для онуків?

Отак практично одним 
розчерком пера районних ре-
форматорів Іван Кошук і Ма-
рія Кошук, Михайло Бонк, 
Володимир Черненко і Роман 
Лозинський, Віктор Онищен-
ко, Ігор Коваленко та Михайло 
Голубничий і т. д., кінчаючи Єв-
геном Попом і Марією, тоді ще 
Бегметюк, а нині Чорнюк, отри-
мали у постійне користування з 
правом передачі їх у спадщину 
по 50 гектарів угідь. Виділили 
на території Покровської сіль-
ради, поблизу сіл Червоний 

Орлик, Зелений Яр та Грузинів-
ка. Виділили єдиним масивом. 
Разом це вийшло 600 гектарів 
– уявляєте? Цілий новий мі-
ні-колгосп, правда ж? А що для 
добрячої бригади досить, так це 
поза сумнівом…

Справа у тім, що хоч і ко-
жен сам по собі починав госпо-
дарювати – той же Михайло 
Бонк поперед інших придбав 
собі трактор і сівалку та куль-
тиватор, далі Віктор Онищен-
ко трактор «Білорус», Марія 
Чорнюк гусеничний Т-150, а 
Володимир Черненко навіть ав-
томобіль «КАМаз», - одначе не-
забаром Євген Поп взявся вер-
ховодити. Якось він зібрав усіх 
до купи і повів мову про те, що 
порізно обробляти свої землі 
«буде обтяжливо і витратніше, 
ніж ми з’єднаємо їх в суцільне 
господарство». Хто не знає, на-
гадав, прислів’я, що гуртом і 
батька легше бити?! А головою 
«Тсозу» - товариства зі спіль-
ного обробітку землі?! – Євген 
Ференцович запропонував, 
як неважко здогадатися, себе. 
Кому, мовляв, за керманича ще 
бути, як не йому, стріляному 
горобцю! Згодом це об’єднан-
ня назвуть асоціацією «Злука» 
- на знак того, наче зійшлися 
усі добровільно та винятково з 
власної волі.

Сказати, що усі дружно по-
годилися, не можна. В усяко-
му разі не відразу, як пояснює 
тепер Марія Чорнюк. У одних 
були сумніви, що у великій 
«Злуці» довго пануватиме мир 
і взаємопорозуміння. Інші уже 
виразно бачили, що Поп змі-
нився характером і чимдалі 
міняється ще очевидніше. Він 
уявляв себе уже за «автори-
тета» над колишніми своїми 
земляками-віников’язами. Без 
нього вони ніби нічого путньо-
го не досягли б, а так це він, 
Поп, вивів їх у люди. Ще треті 
вагалися і не хапалися за ідею 
Євгена Ференцовича через те, 
що встигли у Червоному Ор-
лику придбати собі і житлові 
помешкання – отож збиралися 
тут жити і трудитися зі своїми 
сім’ями. 

- Одначе Євген Поп зумів з 
часом переконати «однопол-

чан», що якщо за ним вони 
підуть, як до Бога за пазуху по-
вернуться, - розповідає Марія 
Чорнюк. – І врешті-решт усі 
погодилися. Хоч я виконувала 
обов’язки бухгалтера усіх ок-
ремо взятих господарств, про-
довжувала вести облік кожно-
го зокрема. Звіти подавала на 
кожне фермерське господар-
ство, немов вони працювали ав-
тономно. Отож окремо сплачу-
вали податки і всі інші обов’яз-
кові платежі та фіксували свою 
власну фінансово-господарську 
діяльність. Інша річ, що Євген 
Поп насправді усіх нас, і мене в 
тому числі, перевів на заробіт-
ну плату від його особистого ФГ 
«Каріна». Ви зрозуміли?

Що тут не ясного: фактично 

Євген Ференцович підім’яв під 
себе усі й інші 550 гектарів, а 
«підлеглих» фермерів обернув 
у своїх найманих працівників. 
І конфлікти не забарилися. 
Перечитайте ще раз поясню-
вальну записку колишнього 
прокурора району Івана Ко-
вальчука. У ній він стверджу-
вав, що приходили до нього 
фермери Марія та Іван Кошуки 
та Володимир Черненко і скар-
жилися, що вони «працюють 
на своїх фермерських землях, а 
Поп збирає урожаї, а їм нічого 
не платить». Як запевняв Ко-
вальчук, скаржники просили 
змусити Попа або виплачувати 
зарплату, або повернути їм на-
зад землі. Сьогодні є підстави 
сказати, що якийсь час ці «не-
порозуміння» вдавалося гаси-
ти. Не давала ж геть «зарвати-
ся» Попу якраз Марія Чорнюк 
– жінка з твердим характером 
чоловіка, котра єдина могла 
Євгена «приборкати і постави-
ти на місце». Вона не боялася 
бути противагою «начальнику, 
котрий втрачав почуття міри», 
і до пори до часу забезпечувала 
«спокій» у середині своєрідного 
колективу фермерів. Тим паче, 
що порізно, як каже сьогодні, 
вони тоді дійсно не могли ще 
існувати. Тобто не настільки ще 
обжилися, щоб «не тулитися 
один до одного». 

Інша річ, що ця купа далі 
все дужче і дужче стогнала від 
«деспота», який з кожним днем 
шаленів. Не лише тут, навкіл 
Покровки та Кудашівки, а в 
районі незабаром заговорили 
про те, що Поп не даремно со-
творив свій «приход». Що за-
гнуздав у свої вуздечки-зав’язав 
колишніх віников’язів на пра-
вах фермерів-кріпаків – і отаке, 
мовляв, стало можливим.  При-
чому, якщо треба було будь-яке 
питання вирішувати на рівні 
районних служб, єдиний Євген 
Поп був наділений повнова-
женнями презентувати інтере-
си «фірми», котра колись в’я-
зала віники, а тепер фермерує. 
Тільки Попа, якщо треба було, 
й кликали у район. Підлеглі 
швидко переконалися, що їх-
ній ватажок набагато щедріше 
платить районним чиновни-
кам, ніж їм, фермерам, а тому у 
великій пошані перших. Тому 
на нього управи й не знайти. 
Навіть тодішня міліція шанува-
ла Попа і скарги на нього його 
«кріпаків» старалася пропуска-
ти мимо вух.

А МАРІЯ 
ПРОБАЧИТИ 
НЕ ЗМОГЛА

Ні, не прокурору Ковальчу-
ку, який благав Марію Чорнюк 
не тримати на нього зла за те, 
що допоміг через Арбітражний 
суд відібрати у трьох фермерів 
право користуватися землями, 
не пробачила ця жінка. Вона не 
дала прощення за все те й інше, 
що сталося далі, Євгену Попу. 
Справа у тім, що Марії Григо-
рівні у 2003 році довелося спіш-
но припиняти місію противаги 
Євгену Ференцовичу, власне ФГ 
«Марія» залишати на сина і са-
мій терміново вирушати у Спо-
лучені Штати Америки. Ось так 
і не інакше обернулося для неї і 

без того складне її життя.
Трапилося це тому, що жін-

ка рано залишилася сиротою. 
Свого часу її батька радянські 
кегебісти розстріляли як «бан-
дерівця», а матір навіть убили 
катуванням і фізичною розпра-
вою. Марія росла і виховувалася 
у сім’ї тітки – рідної материної 
сестри, котра згодом разом з 
чоловіком та дітьми і виїхала за 
океан. На старість же там у неї 
сталося лихо: чоловік помер, 
діти загинули в автомобільній 
катастрофі, а саму її від стресу 
здолав тяжкий недуг. Марія, 
яку тітка вигодувала, не могла 
не відгукнутися на її прохання 
приїхати на виручку. Вируша-
ла туди з метою забрати тітку з 
собою сюди, на Дніпропетров-
щину. Та коли прибула в Аме-
рику, застала її прикутою до 
ліжка. Подорожувати далеко 
та уже не могла. Довелося до-
глядати тітку там до самісінької 
її смерті – майже п’ять років. Є 
й світлі у неї спогади про пере-
бування на чужому континенті: 
найняв там спершу американ-
ський фермер Марію на під-
робітки, а коли вона виростила 
йому небачений у Каліфорнії 
перець, передав жінці аж цілих 
чотири сотки у повне її розпо-
рядження...

Але це суто «ліричний» від-
ступ. Нам доводиться говорити 
про інше. Про те, що поки Ма-
рія Чорнюк доглядала прикуту 
до ліжка  тітку в Америці, тут, у 
Червоному Орлику, Євген Поп 
таких неправедних, навіть зло-
дійських справ натворив, що 
жінка, коли їй писали за океан і 
тоді, як повернулася додому, не 
одразу повірила. Здогадатися 
ж бо легко, що, звільнившись 
від «опіки» Марії Григорівни, 
«бригадир» втратив будь-які 
гальма і немов з глузду з’їхав. 
Йому вже було море по коліна, 
от зневага до підопічних «фер-
мерів», зверхність над ними і 
власна гонористість сягнули за 
всі разом узяті допустимі межі. 
Хоч у першу чергу жадібність, 
великі гроші і відчуття себе 
мало не поміщиком-паном, не 
сумнівається сьогодні Марія, 
насправді не давали Євгену 
Ференцовичу спокою, душили 
жабою, жалили і штовхали на 
відверті знущання над людь-
ми. Над людьми, яких він уже 
сприймав «як дійсно закріпаче-
них ним батраків».
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В  СТЕПУ

ОДНЕ діло, що скасував окре-
мо взятими фермерськими 

господарствами подачу щоріч-
них податкових декларацій та 
інших документів бухгалтерської 
звітості, на підставі яких і нара-
ховуються розміри земельних 
податків. Оскільки у Попа з’яви-
лася молода, спершу цивільна, а 
згодом і законна дружина Ната-
ля Клєвцова, то «з її легкої руки» 
всю обов’язкову звітність почали 
передавати навіть не від імені 
асоціації «Злука», а від ФГ Попа 
«Каріна». Тобто «Злуки» вже як 
і не стало. На яких підставах це 
було вчинено, «рядові» фермери 
дізнатися не змогли. Не їхнього 
розуму це діло – і баста! Але гір-
ше інше: Євген колишніх своїх ві-
ников’язів все одно, що й запряг 
у ярмо. Дійшло до того, що аби 

більше часу вони витрачали на 
роботи в полі, а не на свої побуто-
ві потреби, заборонив усім удома 
куховарити. Запровадив спільне 
харчування. Але обмежуючись 
не вельми багатим асортимен-
том блюд. Запровадив, образно 
кажучи, баланду зранку та в обід, 
а ввечері чай без цукру – своє-
рідний «прожитковий мінімум, 
достатній для відтворення необ-
хідних лише для роботи в степу 
фізичних сил».

Очевидно Євген Ференцович 
не підозрював того, що довго 
тривати так не могло. Хоч тіль-
ки аж через рік у людей вперше 
на повному серйозі урвався тер-
пець. Вони здійняли бунт на-
стільки галасливий, яких у цих 
краях ніколи ще не траплялося. І 
на який не зреагувати ватажкам 
місцевих органів влади ну ніяк 
не можна було. Однак несподі-
вано для фермерів не зреагува-
ли. Більше того, взяли бік Попа. 
А фермерів, навпаки, як обухом 
по голові приголомшили: тільки 
тепер, у 2005 році, вони дізнали-
ся, що трьох з них Арбітражним 
судом давно позбавили прав на 
постійній основі користуватися 
землею, інших же всіх перегодом 
рішенням сесії сільради та роз-
порядженням голови РДА. Отож 
крах їх фермерської кар’єри 
поклали, не інформуючи про 
ці підступні задуми. Нікого ні 
разом, ні поодинці не виклика-
ли, не залучали як до судових 
слухань, так і на сесію сільради. 
Тихо, приховано, як ті злодії з-за 
рогу діяли. Для Марії Кошук 
та Івана Кошука, для Михайла 
Бонка, Михайла Голубничого, 
Віктора Онищенка Володимира 
Черненка, Романа Лозінського 
та інших новина про те, що вони 
уже не фермери пролунала,мов 
грім серед ясного неба.

Зрозуміло, люди ще дужче 
завирували у своєму обуренні. 
Не треба було мати сім п’ядей 
на лобі, аби збагнути, що з гру-
бими порушеннями чинного 
законодавства у «приблуд», як 
зневажливо дозволяли уже тут 
називати приїжджих колись ві-
ников’язів, відібрали землі, що 
надані їм для фермерування. 
Хоч шкода, що вони збагнули. 
Оскільки заходилися оббивати 
пороги місцевих кабінетів влади. 
Надіючись, що в них влада таки 
присутня, а тому розбереться, 
вникне і допоможе. О, якими 
наївними і далекими вони були 
від нових реалій. Нових ось у яко-
му розумінні: у районі совісну й 
порядну владу Верховського та 
його команду турнули, на змі-
ну їм прийшла ладна не ловити 
гав, поки виникла змога «спершу 
думати про себе». Та тільки вия-
вилося, що бідові попередники 
«перестаралися» - роздали у ко-
ристування та оренду бажаючим 

мало не всі землі. Що ж нам, 
заволали нові владці, лишило-
ся ділити? І заходилися шукати 
причини відбирати у ферме-
рів земельні ділянки. Для цього 
позбавляли спершу прав ними 
користуватися: у Криничках на 
той час порушили більше двад-
цяти кримінальних справ проти 
фермерів, які «вийшли з довіри» 
чи на підставних ніби родичів 
розпаювали свої наділи. Трьох з 
них довели до інфарктів і ранніх 
смертей – а тут ще й диваки-«за-
паденці» плутаються під ногами 
і домагаються якоїсь правди…  
Пішли вони геть!

Коротше, до фермерів по-
чало доходити, що ошукав їх 
не лише особисто Поп зі своєю 
«Злукою», але, певне, й за «під-
тримки» районних чиновників і 

правоохоронців. Забігаючи напе-
ред, скажемо: ошукані до цих пір 
– чуєте, по сьогодні! – не можуть 
добитися ясності, хто до 2010 
року обробляв, орендував чи 
використовував якимось іншим 
чином відібрані і ніби передані 
до земель запасу їхні 50-гектарні 
ділянки? Це таємниця за сімома 
замками, розгадати котру ніякий 
архів, мовляв, не допоможе. Не 
відомо – і квит. А ще тоді ця «не-
відомість» і спровокувала людей 
на страйк у межах так званої 
асоціації «Злука». Не тільки на 
Попа, але ще й на когось, не ви-
ключено, гнути свої спини вони 
більше не хотіли. Відмовилися 
ставати до роботи і зажадали від 
Євгена Ференцовича «повернути 
все назад, як було за первинними 
документами».

А за те, чим скінчився цей від-
чайдушний страйк, Марія Чор-
нюк сьогодні й не може пробачи-
ти Євгену Попу. У розташування 
«Злуки»-ФГ «Каріна» аж з Кри-
вого Рогу прибув несподівано 
загін «спортсменів бандитського 
типу» і без будь-яких попере-
джень та застережень заходився 
«карати» бунтарів. Вчинив по-
боїще, у якому шансів уникну-
ти фізичних стусанів та тортур 
ніхто не мав. Це було, зрештою, 
більше, ніж побоїще. Наслідки 
цієї страшної екзекуції наступні: 
Віктора Онищенка убили на міс-
ці… Ви не вірите? А його наступ-
ного ранку знайшли скоцюрбле-
ним від болю і мертвим. Поп дав 
команду «загорнути у целофан 
і закопати край кладовища так, 
щоб ніхто не помітив і щоб моги-
ли не було». Роман Лозинський 
два тижні ще був живим, але 
від завданих йому травм сконав. 
Трохи більше протягнув Михай-
ло Голубничий, та ушкодження 
його внутрішніх органів теж ви-
явилися не сумісними з життям. 
Іван Кошук же цілий місяць на 
стаціонарі лікував свою розірва-
ну легеню, одначе врятувати її не 
вдалося. Після видалення легені 
Іван Іванович, аби не випробову-
вати далі свою долю, повернувся 
мерщій на рідне Закарпаття. По-
далі від біди.

І не тільки він. Михайло Бонк, 
приміром, утік аж у Чехію. Пе-
релякав таки добряче Євген Поп 
своїх перших партнерів по «біз-
несу», а потім найманих «рабів». 
І перелякатися їм було, погодьте-
ся, від чого. Життям і здоров’ям 
же у прямому розумінні попла-
тилися ті, хто виступив проти 
«поміщика». Ще зумів Євген 
Ференцович жахливу фізичну 
розправу приховати від право-
охоронців і слідства. Саме так і 
не інакше, якщо хочете знати: за 
фактами як убивства, так і скалі-
чення на смерть по сьогодні ані-
яких слідів не вдається знайти у 
нетрях поліції та прокуратури. 

Складається враження, наче нічо-
го подібного не було. Отож і за га-
рячими слідами робили вигляд, 
що «усі живі та здорові, і когось 
підозрювати у розбої з леталь-
ними і тяжкими наслідками не 
доводиться». Від цього страх ще 
більших у потерпілих розмірів 
сягнув. Вони зрозуміли, що мета 
Попа на цей раз – розігнати усіх 
їх звідси подалі, щоб ні слуху, ні 
духу від них тут не залишилося. 
Щоб не заважали надалі йому 
«царювати і богувати». Той же 
Володимир Черненко, який од-
нак далеко з району тікати не зміг, 
і зараз не наважується зустрічати-
ся з кореспондентом. Гнівна кара 
Євгена Попа, мовляв, наздожене 
і не помилує. Ходила чутка, наче 
Черненко бачив, як довкола його 
дому з мисливською рушницею 

никав Поп, і з тих пір чоловіка як 
заціпило. Хоч своїм переказував, 
що йому дорожче, аби його «діти 
нікого не боялися і зосталися жи-
вими, а тією землею Поп нехай 
подавиться». 

Виявляється, навчені «за-
мовкнути назавжди» закріпачені 
фермери були загодя. Бо перед 
цим у господарстві Попа уже 
траплялося аналогічне жахіття. 
Він ще й тримав бичків на від-
годівлі. Доглядати яких наймав 
нібито сімейну пару безхатчен-
ків. То одного разу недогодовані, 
як слід, розлючені бики на очах 
Попа до смерті повбивали обох 
безхатченків. Ясна річ, що прибу-
ла сюди тодішня міліція, забрала 
з собою Євгена Ференцовича. А 
під вечір вернувся він додому.

- Ви думали, мене посадять? 
– сміявся людям у вічі. – А мене 
відпустили. Щоб і далі годував 
бичків і мав що заносити і їм, мі-
ліцейським начальникам…

Отак скінчилося побоїще у 
«Злуці». Настільки утаємниче-
но, що згадувати про нього ніби 
було не велено. Заборонено. 
Навіть небезпечно. Тим паче, 
що одних же фермерів не стало, 
інші дійсно розбіглися хто куди, 
а треті, хоч тут і залишалися, не 
ризикували «піднімати пір’я». 
Причому не так Поп був для них 
страшний, як діюча уже в районі 
влада з органами правопорядку 
у купі. Люди, ходіння яких у фер-
мерство закінчилося трагічно, 
втратили віру, що тепер можна 
добитися правди.

        
ДЕВ’ЯТЬ КІЛ 

ДАНТОВОГО ПЕКЛА
І навряд чи б ми мали змогу 

готувати до друку цей матеріал, 
якби не настав час, і Марія Чор-
нюк після свого вимушеного 
«відрядження» в Америку вирі-
шила вертатися до сина у Кри-
ничанський район. Дев’ятий рік 
уже минає, як вона тут знову. Всі 
ці дев’ять років жінка намагаєть-
ся «визволити з неволі» свою зем-
лю та землі своїх побратимів. І не 
тільки живих, а й мертвих – це 
мета Марії Григорівни. Від якої 
вона не відступає. Незважаючи 
на те, що потрапила мов у пекло 
– і не менше, як каже.

- Почала я з кабінетів район-

ної держадміністрації і районної 
ради, - продовжує розповідати, 
- не обминала і кабінети земель-
них ресурсів, податківців, мілі-
ції-поліції та прокуратури. Так 
спочатку мене ще хоч вислухову-
вали, але відмахувалися тим, що 
наче пізно я спохватилася, багато 
води вже стекло. А потім все ча-
стіше й частіше наказували ві-
дразу зачиняти двері з того боку 
і більше не набридати…

Отож не дев’ять літ, а дев’ять 
кіл Дантового пекла пережила 
після повернення у район Марія 
Чорнюк. Але зупинятися жінка 
не збирається. Чим також викли-
кає роздратування у місцевих 
чиновників та стражів правопо-
рядку. Особливо після того, як 
звернулася до Олександри Ку-
жель – народного депутата кіль-

кох поспіль скликань. Кужель 
надіслала свої запити в обласну 
прокуратуру та Головне управ-
ління Національної поліції в об-
ласті. На жаль, казати, що обидві 
інстанції швидко і належно від-
реагували на послання народної 
депутатки, у нас підстав немає. 
Сьогодні й на звернення обранців 
народу на місцях дивляться крізь 
пальці. Навіть гірше: нехтують їх. 
У даному випадку облпрокура-
тура зі свого боку запит Олексан-
дри Кужель мерщій переслала 
в слідче управління Нацполіції 
за принципом «а воно нам не 
треба». Слідче управління спер-
шу повідомило, що «викладена 
у запиті О. Кужель інформація 
достатньо серйозна і потребує 
додаткової перевірки», в зв’язку 
з чим «строк його розгляду про-
довжено». Продовжували ніби 
на один місяць, а вийшло, що 
на два. Оскільки лише через два 
нагадали про себе новим послан-
ням, у якому «порадували» тим, 
що звернення… «направлено до 
Криничанського ВП КВП ГУНП 
у Дніпропетровській області в 
порядку ст. 214 КПК України для 
реєстрації до журналу єдиного 
обліку заяв та повідомлень про 
вчинені правопорушення».

Здавалося б, крига скресла, 
командувати парадом будуть 
нарешті стражі правопорядку, 
правда ж? Насторожило однак, 
що знову ще два місяці минуло, 
коли на запит нардепа заявникам 
повідомили наступне: «Запит 
зареєстровано до журналу єди-
ного обліку заяв та повідомлень 
про вчинення правопорушень за 
№2872, розгляд доручено інспек-
тору Руденко О.О.» Отож ждіть 
і сподівайтеся на результат! Не 
дочекалися, каже сьогодні Марія 
Чорнюк, ніякого більше ми пові-
домлення.

- А коли терпець урвався, - 
продовжує Марія Григорівна, - 
я сама завітала в райуправління 
поліції. Там з  подивом дізнала-
ся, що за нашою скаргою давно 
винесено рішення. Точніше, 
інспектор Руденко давно напи-
сав свій висновок, от тільки нам 
його не знайшли за потрібне 
надсилати…

Ось суть чи сіль цього виснов-
ку – читайте: «У ході перевірки 
встановлено, що гр. Чорнюк М.Г. 

раніше зверталася до Криничан-
ського ВП з аналогічним звернен-
ням, яке було внесене до єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
за № 2151 і за яким після його 
розгляду було прийняте закон-
не рішення, яке до теперішньо-
го часу не скасоване і оскаржене 
не було. Враховуючи викладене 
вище, у відповідності до ст.8 За-
кону України «Про звернення 
громадян» не розглядаються 
повторні звернення одного і того 
самого громадянина з одного і 
того ж самого питання». Ви зро-
зуміли? Це таку нову гру «відфут-
болювати» скаржників приду-
мали і широко використовують 
сучасні «чекісти»: досить за пер-
шим разом «успішно» відбитися 
від заявника чи заявників, і вже 
за кожним наступним разом це 
не становитиме проблеми. Пов-
торно не розглядаємо – і хоч об 
стінку головою бийтеся. А що ж 
за першим разом ухвалили сто-
совно заяви Марії Чорнюк? Ви-
являється, що їй необхідно звер-
татися лише до суду, якщо воліє 
істини, оскільки слідче управлін-
ня Нацполіції такими справами 
не займається начебто. А якщо 
Марія Григорівна з цим не згод-
на, то нехай оскаржує відмову 
Нацполіції… у суді. Таке право у 
неї є. А реальна можливість?

Коротше, звичайна жінка 
Чорнюк ніякого іншого варіанту 
не знайшла, як брати поліцію з 
боєм. Прийшла з відповідними 
запереченнями. Перше, на що 
звернула увагу, так це на факт 
фізичної розправи, вчиненої 
над фермерами, викликаними 
Попом чи його молодою дружи-
ною «бойовиків». Розправи, яка 
закінчилася «вбивством одного 
фермера на полі бою і слідом 
смертю ще двох внаслідок травм, 
отриманих від бандитських тор-
тур, та страждаючого до цих пір 
від наслідків побоїв четвертого». 
Погодьтеся, дуже суттєве «заува-
ження», бо ж хто-хто, а поліція 
не має права проходити мимо 
подібних випадків. Тим часом 
остання і сьогодні не має аніяких 
даних щодо настільки зухвалого 
розбійницького нападу відразу 
на цілу групу фермерів. І, судя-
чи з усього, не горить бажанням 
бодай навздогін виправляти цю 
свою «помилку» та розслідувати 
жахіття. 

Знову, забігаючи наперед, 
скажемо, що нам на очі потра-
пив зовсім свіжий документ, 
датований уже 27 травням 
минулого 2017 року:  висновок 
за зверненням Марії Чорнюк, 
підготовлений цього разу стар-
шим слідчим ДОП Криничан-
ського ВП капітаном поліції 
Мельником С. В. Ось що зо-
крема читаємо (дослівно): «У 
ході перевірки і при письмо-
вому поясненні Чорнюк М.Г. 
пояснила наступне: з 2001 р. 
ФГ «Каріна» обробляла вка-
зані у заяві землі, не сплачую-
чи нічого за них фермерським 
господарствам. Коли ж голови 
господарств почали скаржи-
тися на дії «Каріни», на них 
нацькували невідомих юнаків, 
які побили людей та вивезли 
на вокзали і наказали, щоб 
останні їхали звідси і назад не 
поверталися та ніде нікому і ні-
чого не говорили, оскільки їхні 
землі перейшли у власність ФГ 
«Каріна». На теперішній час 
їхні землі обробляє ФГ «Карі-
на», питання фермерських 
господарств, власників яких 
фізично побили, до цих пір не 
вирішено». Отже, чітко і ясно 
подається так, що це записано 
з вуст Марії Чорнюк, а потім 
письмово нею й підтверджено, 
а своєї «версії» поліція досі не 
має. Свого слідства тобто не 
проводила і проводити, вихо-
дить, не збирається.

Продовження стор. 5



10 січня 2018 року
№ 2 (41) 5ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ 10 січня 2018 року

№ 2 (41)АНТИРЕЙДЕР
Продовження. 

Початок - стор. 1,2,3

4
Продовження. Початок - стор. 1

! Творіння природи досконаліші 
творінь мистецтва   

«Селу перекривають 
кисень»

Після публікації статті 
«Хто зупинить «дорогу смер-
ті»? в «Фермері Придніпров’я» 
№ 34 за 22 листопада до ре-
дакції надійшли відгуки про 
справді велику загрозу від нової 
об’їзної з її геть несподіваним 
напрямком. Житель Іванівки 
Петриківського району, який 
попрохав не називати його 
прізвище, розповів таке:

- Про «дорогу смерті» на-
писана правда, але не вся. Біль-
шість наших селян, до кого 
дорога прийде найближче, 
ставиться до неї різко негатив-
но. Об’їзну намітили якраз 
по пасовищах, а в нас чимало 
молоді на низу тримають по 
кілька корів і з цього живуть. 
Років чотири тому пастівник 
несподівано почав орати трак-

Цицерон, давньоримський філософ

тор аж до Орелі. Всі збунтува-
лися – як, чому? Виявилося, ще 
за головування Петра Лісного в 
Петриківській РДА віддані 149 
гектарів міським жителям, бу-
цімто «для ведення товарного 
сільгоспвиробництва». Тепер 
це їхня земля, щось робити 
на ній ніхто й не думає, видно, 
ждуть дорогу. Зверталися і в 
прокуратуру, їздили, протес-
тували – нічого не допомагає. 
Корів ще восени пасли, що буде 
далі – не знаю. А це вже чути й 
інші землі біля нової дороги по-
чинає «віджимати» якась фірма 
з Дніпра. А пісок із земель, де 
був Петриківський рибгосп, бе-
руть не лише на дорогу, а возять 
навіть на Кривий Ріг, риють аж 
до води. Селу повністю пере-
кривають кисень, частину його 
«відрізають» трасою, ще й кри-
мінал сюди йде.

          
 «З поганої криниці 

воду не п’ють» 
Такі «дивіденди» від нової 

дороги плюс забруднення до-
вкілля вже отримали жителі 
Іванівки, схожа ситуація і в Пе-
триківці, Лобойківці тощо. На 
жаль, справджується і давня 
аксіома – «дорога смерті» за-
бирає собі не лише землі, по 
яких її стелять. І суміжні пло-
щі можуть впасти у вічі різним 
«крутеликам». Зі словами ве-
ликої тривоги не лише за долю 
сплюндрованої Січеславщини, 
але і всієї України звернувся 

до «Фермера Придніпров’я» і 
голова ревкомісії Новомосков-
ської районної асоціації ферме-
рів і приватних землевласників 
Павло Доценко:

- Стаття слушна, вдячний 
автору і редакції за нагадування 
нашій спільноті про безцінну 
українську природу. За освітою 
я гідротехнік, тому знаю - див-
лячись на Дніпро чи іншу річку, 
ми бачимо приблизно третину 
їхньої води. А дві третини зна-
ходиться під землею. Коли про-
читав статтю і глянув на карту, 
дуже розхвилювався – під об’їз-
ну «лягають» озера і болота по-
біля самісінького Дніпра! А до-
рожники засипають їх шлаком 
із доменних печей Кам’янсько-
го, у якому висока радіоактив-
ність! Вони про це, можливо, 
навіть не підозрюють. Ці добро-
дії насичують радіацією болота 
і озера, тобто «заряджають» всю 
систему підземного живлення 

Дніпра! А звідтіля п’є воду по-
ловина України… Ще за Союзу, 
пригадую, була велика тривога 
– що робити зі шлаковими від-
валами Кам’янського, які мають 
значний радіоактивний фон? А 
тепер під шумок дорожні будів-
ничі можуть висипати в питну 
воду те, що нищитиме наш люд 
століттями. Це дуже небезпеч-
но! 

Коли проходило геологічне 
обстеження України, кілометр 
за кілометром, то для знайде-
ного під Новомосковськом ву-
гілля не стали будувати шахти. 
Бо вугільні пласти і уранова 
руда мають малий проміжок 
між собою. А тут, видно, гідро-
геологів і близько не було при 
розробці недолугого проекту 
і справді «обпливної» дороги, 
а вони повинні брати участь 
в його експертизі. Дивіться, 
Чорнобиль робить радіоактив-
ною воду до середини Дніпра, 
половина України хворіє. А 
від середини до Чорного моря 
ця дорога робитиме дніпро-
ву воду такою ж, і тоді буде 
справжнісінька пустеля! Це 
істинна «дорога смерті Украї-
ни». Якщо брати війну на Схо-
ді держави, то дорогу вважаю 
не менш загрозливим явищем. 
Треба зупинити оцю вакхана-
лію, бо з поганої криниці воду 
ніхто не питиме… Зробленого 
не вернеш, та надалі необхідно 
припинити страшний експе-
римент над природою і всіма 
громадянами. Владі нічого не 

шкода – людей, їхньої крові, 
території, води, землі… Хоче-
те 200 гектарів купити – буде! 
Те, що писав Шевченко, злобо-
денне злободеннішого сьогод-
ні. Оця об’їзна – надзвичайно 
болюча тема. Дуже хочу, щоб 
результат був за людьми, а не 
за тими, хто бездумно відбирає 
в українців питну воду і саме 
майбутнє». 

Ось таке вкрай тривож-
не звернення відомого фер-
мера, фахівця водної сфери. 
Вочевидь, Павло Федорович 
першим зрозумів страшну 
авантюру – засипати під новий 
шлях озера й болота підзем-
ної криниці Дніпра доменним 
шлаком Кам’янського, який 
фонить. Поруч із дорогою жи-
вуть тисячі жителів навколиш-
ніх сіл, а за лічені кілометри від 
наміченої об’їзної знаходяться 
насосні станції Аульського во-
догону, воду з якого п’ють сотні 

тисяч жителів Кам’янського і 
Дніпра! Справжня екологічна 
бомба закладається під сучасне 
і майбутнє України. Може, кра-
ще не ризикувати, зупинитися і 
знайти інший варіант? 

Втрачений рай
Варто додати, що в Петри-

ківському районі за кілька кі-
лометрів від наміченого марш-
руту об’їзної вже закладена 
потужна «міна сповільненої 
дії» на сході Шульгівки. Кілька 
років поспіль тривають протес-
ти жителів краю і мешканців 
дачних товариств, екологічних 
організацій області та України 
проти будівництва велетен-
ської звірівницької ферми з ви-
рощування 434 тисяч норок на 
44  шульгівських гектарах, бу-
квально за 300 метрів від села! 
Бо фабрика, яку вимурувало 
ТОВ ВБК «Агропромінвест» 
(дочірня компанія «Агро-Ов-
на»), навіть не таких гігантських 
розмірів, згідно з Постановою 
Кабінету міністрів України № 
808 від 28 серпня 2013 року, є 
«небезпечним для довкілля 
хімічним об’єктом». Та хутря-
не підприємство вже працює, 
попри численні застереження 
науковців. Ще 27 березня 2015 
року під час протесту проти 
будівництва норкової ферми 
на в’їзді в Шульгівку голова Дні-
провської обласної організації 
Всеукраїнської екологічної ліги 
Юрій Грицан заявив:

- «Самарський бір» і «Оріль-
ський природний комплекс» - 
це найцінніше, що має Дніпро-
петровщина. І єдине, чим вона 
може пишатися в Україні і світі. 
Приорілля віднесене спеціаліс-
тами до еколого-стабілізуючої 
зони, за будь-яких обставин ми 
маємо забезпечити створення 
на цій території Національно-
го природного парку «Оріль-
ський». Але тут розміщують 
потужний тваринницький 
комплекс, Європа від цього на-
прямку розвитку інвестицій від-
мовляється, тому все кочує до 
нас. Ні за яких обставин таке гі-
гантське підприємство не може 

бути розташоване в самій сер-
цевині біоценозу майбутнього 
Національного природного 
парку. Захищаючи природу, 
ми оберігаємо життя наших ді-
тей і наступних поколінь. Захи-
стімо своє життя!

На жаль, досі влада науков-
ців не чує. Як і не бере до уваги 
«Резюме звіту оцінки впливу на 
навколишнє середовище про-
екту будівництва Шульгівської 
звіроферми», зроблене лабо-
раторією НЕЦу «Екобезпека» 
Національного авіаційного уні-
верситету в березні 2016 року. 
Ця оцінка однозначна:

- Проект будівництва звіро-
ферми не відповідає вимогам 
природоохоронного законодав-
ства.

 Відомо, в Європі хутряний 
бізнес практично заборонений 
через велике забруднення до-
вкілля хімічними речовинами. 
В США на місці колишніх зві-

рівницьких фабрик провели до-
слідження - і через 30 років після 
їхньої ліквідації підземні води в 
радіусі 2-х кілометрів не придат-
ні навіть до господарського ви-
користання. Те ж саме, на жаль, 
очікуватиме і Шульгівський 
край, якщо звіроферма діятиме 
і далі. Перші тривожні сигнали 
з краю вже лунають. Своїми нез-
вичайними турботами ділиться 
депутат Шульгівської сільської 
ради Віктор Зезюлін:

- Якщо щось і знищить цей 
світ, то це – байдужість. Мені 
дуже важко це зрозуміти. Кож-
на жива істота на рівні інстинкту 
повинна дбати про сім’ю, май-
бутнє своїх дітей, навколишнє 
середовище, яке вона залишає. 
Інакше нащо вона з’являється 
на світ? Прикро, що більшість 
жителів нашої області навіть не 
уявляє бодай частки численних 
загроз від роботи такого потуж-
ного хімічного об’єкту, яким є 
норкова фабрика. Дуже мало 
повідомлень в ЗМІ про наш 
спільний біль. Ще влітку до 
мене надійшло кілька звернень 
жителів Шульгівки з прилеглих 
до звіроферми вулиць щодо 
погіршення стану питної води в 
їхніх колодязях і свердловинах. 
Відтоді на кожній сесії наполя-
гаю на створенні депутатської 
комісії, яка б вивчила це пи-
тання, залучила фахівців для 
досліджень тощо. Треба знати 
причини погіршення якості 
питної води, і вже на підставі 
цих висновків діяти. Не маю 
права без цього закидати щось 

звірофермі. Бо вона надала до-
кументи, що з водою все гаразд. 
І сільський голова Олександр 
Шовкопляс за допомогою слух-
няної більшості в раді вкотре 
«провалює» питання створення 
комісії. Так, можна повірити, 
що на фабриці все добре. Але 
як не вірити 26 пунктам припи-
сів обласної екологічної інспек-
ції про порушення екологічно-
го законодавства керівництвом 
звіроферми? Інспекція повин-
на подати за ці порушення до 
суду, але не має коштів на спла-
ту судового збору. Окрім цього, 
в судах вже розглядаються дві 
кримінальні справи щодо по-
рушень екологічних законів ди-
рекцією звіроферми. 

Та «міна» під Шульгівку за-
кладена не лише бізнесменами, 
яким найголовніше -  власна 
вигода. Ще влітку 2014-го зві-
рівницька ферма отримала 
негласне «добро» від держав-

них чиновників, які присяга-
ли на вірність народу України 
- голови Петриківської РДА 
Андрія Столбченка і тодішньо-
го керівництва Дніпропетров-
ської облради. А ще раніше 
попереднього петриківського 
очільника Володимира Мухи, 
який виділив під будівництво 
44 гектари сільських пасовищ 
і лісів. Ці відповідальні праців-
ники гучно запевняли тоді жи-
телів Шульгівського краю: «без 
вашої згоди ніякої звіроферми 
не буде!». На жаль, обов’язко-
ві громадські слухання з цього 
приводу не проведені і досі. 
Прикро, що досі немає вива-
женого погляду на ситуацію 
не лише районної та обласної 
влади Дніпропетровщини, а і 
«Агро-Овену» (президент кор-
порації Віктор Заворотний). 
Адже вкладення значних про-
мислових інвестицій в серце 
єдиного в області Національно-
го парку не дає гарантій їхньої 
довгострокової віддачі.

Навіщо до гіркого 
додавати лихого?
Не було вільного публічно-

го обговорення громадськістю 
і недолугого південного варіан-
ту об’їзної дороги, будівництво 
якої завершене до Лобойківки і 
розпочалося в районі Петриків-
ки. Якщо такі темпи будівниц-
тва продовжаться і наступного 
року, то незабаром «дорога 
смерті» підійде якнайближче 
до Шульгівки, де екологічних 
проблем і без цього по саму 
зав’язку. Таким чином до гір-
кого додадуть ще й лихого. Ось 
таке «життя по-новому», а точ-
ніше за тими ж радянськими 
авторитарними законами – на-

мічено, виконуйте. І нічого не 
думайте. Тобто мовчи, глуха, 
менше гріха… 

Шкода, що навіть після 
другого, кривавого Майдану, 
російської збройної агресії в 
Криму і на Донбасі чималі ін-
вестиції досі завзято нищать 
найбільше природне багат-
ство Дніпропетровщини – її 
єдиний Національний парк. 
А на його відкриття все чогось 
не вистачає... Ось як для «Фер-
мера Придніпров’я» коментує 
ситуацію з незаконним, без 
згоди громадськості, будівни-
цтвом об’їзної директор Інсти-
туту проблем природокорис-
тування та екології Академії 
наук України (Дніпро) Аркадій 
Шапар:

- Час прийняття рішень гос-
подарського ґатунку без залу-
чення наукових знань давно ми-
нув. Щойно, 18 грудня, набрав 
чинності закон України «Про 
оцінку впливу на довкілля». Він 
вимагає не лише фахово оціню-
вати вплив на навколишнє се-
редовище при розробці нових 
проектів, а й гарантує особливу 
роль громадськості. Якщо люди 
в будь-якому селі не дадуть зго-
ди навіть на проект найважли-
вішого державного значення, то 
і Президент України не зможе 
нічого зробити.

За висновками експертів, за-
кон «Про оцінку впливу на до-
вкілля» діє замість екологічної 
експертизи, яку почасти ніхто з 
громадськості і в очі не бачить, 
зокрема як і у випадку з «доро-
гою смерті». Закон передбачає 
підготовку суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля, проведення його 
широкого громадського обго-
ворення, аналіз усієї інформа-
ції для мотивованого висновку. 
Його стаття 4 «Гласність оцінки 
впливу на  довкілля» прописує 
своєчасне, адекватне та ефек-
тивне інформування громад-
ськості про умови громадсько-
го обговорення проекту. Ого-
лошення подається на сайтах 
суб’єкта господарювання і те-
риторіального органу, а також 
одночасно двох друкованих 
місцевих ЗМІ. Це робиться для 
«запобігання шкоді довкіллю, 
забезпечення екологічної без-
пеки, охорони довкілля, раці-
онального використання і від-
творення природних ресурсів 
у процесі прийняття рішень 
про господарську діяльність, 
яка може мати значний вплив 
на довкілля з урахуванням дер-
жавних, громадських та приват-
них інтересів.

До речі, експертиза нової 
об’їзної, за інформацією «Дні-
продіпродору», зроблена лише 
до Петриківки, до перетину з 
річкою Чаплинка. Дорога ж 
зараз вже нищить пасовища на 
кілька кілометрів попереду. Во-
чевидь, це явне порушення вже 
діючого ЗУ «Про оцінку впливу 
на довкілля», бо ні науковці, ні 
обласні екологічні організації, 
ні жителі Клешнівки, Іванівки, 
Протовчів тощо не висловлю-
вали своєї позиції щодо недо-
лугого проекту. Тож яке май-
бутнє він матиме, залежить від 
розуміння величезної глибини 
проблемної ситуації не лише 
людьми, чиї інтереси він зачі-
пає безпосередньо. Уряд Укра-
їни наступного року планує 
різко збільшити число фермер-
ських господарств в державі. 
Певно ж, Дніпропетровщина 
«дорогою смерті України» сут-
тєво «коригує» ці плани в зво-
ротному напрямку.

Григорій ДАВИДЕНКО.

Резонанс

Жителі Іванівки Валерій Білий з сином Іваном «на їхній, 
не своїй землі», листопад 2014 року.

Важка техніка шляховиків на об ‘їзній Н-31.

П ОБОЇЩЕ  В  СТЕПУ
ЯК НА ТЕРЕЗАХ ОДНОГО 

ЗЛОДІЙСТВА ДЕСЯТЬ РАЗІВ ПО 
50 ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ ПЕРЕВАЖИЛИ 

ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я

А тоді, коли Марія Григорівна 
розгортала за запитом Олек-

сандри Кужель ще тільки свою 
«атаку» на правоохоронців райо-
ну, вона звертала їхню увагу ще 
на один факт, який, на її думку, 
мусив становити для них профе-
сійний інтерес. Мову вела про те, 
що «якби органи Нацполіції до-
бросовісно вникнули у перевірку 
цієї ще й явно корупційної обо-
рудки, то їм  слід було з’ясували, 
а хто ж фактично з травня 2001 
року, коли Поп прибрав під себе 
земельні ділянки десяти фер-
мерів, і по червень 2010-го, коли 
тільки ці ділянки офіційно і були 
передані йому в оренду, ними 
користувався? Це не жарт, що в 
обробітку 500 «зайвих» гектарів, а 

хто сплачував і чи взагалі сплачу-
вав та в яких розмірах податки за 
них, не відомо!»

Ви ж не скажете, ніби це вже 
дрібниця порівняно з тим, що 
людей били до смерті за землю. 
Не скажемо цього і ми. Бо ця 
справа, мов клубок, у якому сплу-
тано багацько й інших  «пара-
лельних» зловживань і злодіянь. У 
цій справі все важливе і все варте 
глибокого розслідування. Навряд 
чи Євген Поп міг собі дозволити 
одноосібно подібне свавілля і по-
дібну розправу з людьми, якби не 
мав надійної «підтримки» - це од-
нозначно. Як зрозуміла нарешті 
наполеглива й невідступна Марія 
Чорнюк, вона кинула виклик не 
стільки і не тільки Попу, скільки 
і силам у Криничанському райо-
ні, яким над усе необхідно раз і 
назавжди сховати давню надзви-
чайну «пригоду». Та так, щоб про 
неї навіть пам’яті та згадок не за-
лишилося. Обернути це у міф чи 
вигадку тієї ж Марії Григорівни, 
котра бігає з надуманим, як боже-
вільна з торбою. Чи є у цієї жінки, 
питається, у такому випадку шанс 
рано або пізно домогтися спра-
ведливості?

ТЕРМІНУ ДАВНОСТІ 
ТУТ НЕ ПОВИННО 

БУТИ
Від численних відписок, які 

за роки своєї нерівної «війни» 
наотримувала Марія Чорнюк з 
різних поважних і компетентних 
інстанцій та органів району, об-
ласті і держави загалом, користь 
одначе знайшлася. Хотіли того чи 
не хотіли ті, хто слав жінці листи, 
але мусили проливати світло на 
якісь підозрілі деталі та нюанси, 
правові «проколи» і тому подіб-
не. Зовсім не піднімали завіси над 
скоєними шахраями у змичці з 
бандитами й рекетирами уже на 
той час явними – це ще й м’яко 
кажучи – правопорушеннями. От 
за них, може, як за соломину, але 

схопилися Кошуки – Іван Івано-
вич Кошук, який сьогодні більше 
лікується, ніж живе і працює, та 
Марія Миколаївна Кошук, котра 
також не втрачає надії  разом з по-
другою Марією Чорнюк отрима-
ти перемогу. Кошуки, коротше, 
на початку ще 2015 року повіри-
ли, що землі можна вернути собі, 
і прибули на Дніпропетровщину 
та подали позов до суду. Роздо-
буті на цей час Марією Чорнюк 
«приховані подробиці операції з 
обезземелення десятьох ферме-
рів» надали їм ніби підстави для 
цього. Тим паче, що місцеві пра-
воохоронні органи, нагадаємо, 
заходилися радити потерпілим 
тільки через суд шукати істину. Це 
вони робили задля того, не сумні-
ваємося, аби лишень від них від-
чепилися. Бо ж судові органи тій 
же Чорнюк аж бігом та з підстри-

путати сільради позбавили нас 
прав користуватися земельними 
ділянками. Оскаржуючи тепер 
і розпорядження голови район-
ної держадміністрації знову таки 
припинити наші права обробля-
ти фермерські землі, стверджує-
мо: як до 14.01.2003, яким датова-
не вказане розпорядження, так і 
після 14.01.2003 ніхто з фермерів 
не знав про те, що ось так вирішу-
валося питання, оскільки ніхто з 
нас не був попередньо поінфор-
мований про це та не був запро-
шений на засідання земельної 
комісії адміністрації, яке пере-
дувало розпорядженню голови і 
відбулося 28.05.2002 р.».

І вже зовсім бурхливий про-
тест у позивачів Кошуків викли-
кала підстава, яка дозволила зе-
мельній комісії району винести 
свій суворий фактично вирок. 

нами земельного законодавства, 
вказівки виправляти щось ми не 
одержували. З нами в частині 
того, в чому виявилися порушен-
ня з нашого боку, держінспектор 
не спілкувався, тому не знали, які 
претензії знайшлися до нас, і не 
могли усувати недоліки, які нам 
не були відомі. Але адміністра-
тивного стягнення на нас усіх не 
накладалося і повторних вказівок 
виправляти невідомі нам пору-
шення земельного законодавства 
ми не отримували. Звідси роби-
мо висновок, що інспектор-зем-
левпорядник 1 категорії Покров-
ської сільської ради Волкозуб 
В.В. безпідставно звернувся до 
земельної комісії РДА, а комісія 
і потім голова РДА підписали 
документи без дотримання ними 
норм чинного земельного зако-
нодавства».

буванням… відмовляли. Посила-
ючись на термін давності. Термін 
ніби, якщо точніше, оскаржувати 
події уже майже п’ятнадцятиліт-
ньої давності збіг. Себто після бою 
махати руками пізно!

А Кошуки у своїй заяві на-
писали так: «Позовна давність 
нами пропущена з поважних 
причин, які полягають у тому, 
що нам не був вчасно відомий 
факт припинення наших прав 
постійного користування зе-
мельними ділянками, бо ми не 
були  сповіщені про те, що Ар-
бітражний суд у 2001 р. скасував 
державну реєстрацію наших 
фермерських господарств. Ми не 
отримували викликів у суд і не 
брали участі у його засіданнях. 
Від нас приховали його рішення, 
про які ми дізналися лише через 
п’ять років потому. Тому ми вва-
жаємо і наполягаємо, що наші 
порушені права землекористу-
вачів підлягають захисту». І далі: 
«Ми, як і всі інші фермери, що 
формально входили в асоціацію 
Є. Ф. Попа «Злука», як до 20 бе-
резня 2002 року, коли відбулася 
сесія Покровської сільської ради, 
так і після неї, не знали, що і де-

Тому давайте позов читати далі: 
«З протоколу засідання комісії 
видно, що по пункту 7 порядку 
денного слухали спеціаліста 1 
категорії-землевпорядника По-
кровської сільради Волкозуба 
В.В., який доповів про порушення 
групою фермерів асоціації «Злу-
ка» земельного законодавства. 
Але ні ми, ні всі інші фермери, 
позбавлені прав користуватися 
своїми ділянками, не знаємо, в 
чому конкретно проявилися до-
пущені нами порушення. Згідно 
зі ст.144 Земельного кодексу у 
випадку виявленого порушення 
державний інспектор має скла-
дати протокол про порушення та 
видавати особі, яка його допусти-
ла, вказівку у 30-денний строк усу-
нути порушення. Навіть якщо ця 
особа не виконає вчасно вказівки, 
інспектору дозволено накладати 
адміністративне стягнення і зно-
ву видавати припис-вказівку усу-
нути те або інше порушення, але 
уже в 3-денний строк. Тільки при 
невиконанні повторної вказівки 
готувати подання на комісію. У 
нашому ж випадку державним 
інспектором не складався про-
токол про будь-які порушення 

Все ясно чи треба ще щось 
доводити? Як на переконання 
позивачів Івана Кошука та Марії 
Кошук і їхнього «опікуна» Ма-
рії Чорнюк, ясно, як на долоні. 
Марія Григорівна навіть ні на 
йоту не сумнівається, що навіч 
правопорушення, назва якого – 
рейдерське захоплення фермер-
ських земель і явно шахрайське 
скасування одразу десяти фер-
мерських господарств. Одначе 
відбувся перший «тур» судових 
слухань: у лютому 2015 року в 
Господарському суді області, у 
червні того ж 2015-го у Дніпро-
петровському Апеляційному 
господарському і нарешті у квітні 
2016 у Вищому Господарському 
України. А це значить, що спра-
ви Кошуки не виграли. Правда, 
і рішення ніякого згадані суди 
порізно та разом не прийняли. 
Вони відмовили позивачам лиш 
на тих підставах, що вони наче не 
надали достатньо доказів на свою 
користь. Ну не переконали суд-
дів, що у Криничанському райо-
ні на Дніпропетровщині убивали 
й калічили селян-фермерів задля 
того, аби відібрати – і відібрали! - 
у них земельні наділи.

А як ви гадаєте, достатньо у 
людей-фермерів доказів чи ні? 
І підкажіть, якщо знаєте, що ще 
треба доводити, аби судова влада 
очевидне злодіяння назвала сво-
їм іменем – злодіянням з особли-
во тяжкими наслідками?

Микола ЯСЕНЬ.

! Жадібність і користолюбство є 
найбільшим чудовиськом й коренем 
усілякого зла

P.S. Коли автор даної публікації завершував своє журналістське розслідування у Криничках, 
зустрівся йому цілком несподівано і випадково один високий в минулому посадовець тамтешньої 
районної влади, який п’ятнадцять літ тому мав безпосередній стосунок до епопеї з фермерами-
віников’язами. І раптом підозріло виявив неабияку зацікавленість, чим їхня історія скінчилася? І 
чому через скільки років до неї повертається преса? Здивувався, що і потерпілі досі не вгомонилися, а 
вперто шукають правди.
- Попа живого уже немає, - промовив якось не співчутливо ніби, а сумно, - а діло його, виходить, живе?
І тут йому кажуть, що нічого подібного, Євген Поп живий і здоровий. З ним себто нічого не сталося. 
То ця «новина» геть приголомшила колишнього районного посадовця високого рангу. «Як живий?» - 
мало не вигукнув. А далі докинув через силу: «І як його земля ще носить?» Але в голосі, у тоні і навіть 
міміці обличчя прочиталося його бажання, аби Попа давно таки не стало. Аби він «таємницю 
оборудки» забрав з собою на той світ і більше про неї нікому не нагадував. Може, це так автору 
публікації тільки здалося. Але, з другого боку, від пильного погляду і глибоко затаєне у своє єство не 
завжди сховаєш. Тим паче, що термін давності перед законом ще можна шукати, та не тільки перед 
Богом, а й перед людьми його не знайти. Зло такого рівня, яке сталося поблизу села Червоний Орлик і 
вилилося у побоїще не на життя, а на смерть, не забудеться не лише до тих пір, поки живі і сущі його 
учасники, котрим поталанило вціліти, але й після того, як їхні душі відлетять за горизонт. Це поки 
що з усіх причетних до криничанської епопеї збагнув тільки єдиний колишній прокурор району Іван 
Ковальчук. Залишається сподіватися, що на черзі всі й інші. Але головне, що розв‘язка цієї страшної 
історії неодмінно має скінчитися справедливістю. Інакше все одно, що живемо не просто далеко від 
правової й цивілізованої держави, а повернулися у печерний вік людства.

М. Я.

Вільям Пенн, один із засновників США
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ЗА свої 22-а Іван Валерійович заслужив 
велику повагу у земляків. Від його од-
носельців довелося почути: «Ваня хо-

роший, чемний хлопець. І дуже трудящий, 
до всякої праці змалечку привчений». На-
родився він 1995-го в родині колгоспників 
Валерія і Галини Шеленговичів у степовому 
роздоллі Новопідкряжа, в левадній Іванів-
ці, яка ще звалася Митязівкою. З дитинства 
дуже любив читати. У житті так склалося, 
що значну його частину він провів у родині 
добрих своїх дідуся й бабусі - Василя Івано-
вича і Раїси Іванівни Бовтів, опікуном для 
них з меншою сестрою Зоєю була старша 
сестра Юлія. Їхніх батьків немає живих. 

Після закінчення Новопідкрязької за-
гальноосвітньої школи в 2012-му Іван Ше-
ленгович завдяки добрим знанням з честю 
витримав перший життєвий екзамен – за 
державним замовленням став студентом 
Національного державного університету 
імені Олеся Гончара, був зарахований на 
спеціальність «хімія». У Дніпрі він зустрів 
Злату, з якою згодом почали спільне жит-
тя, народився син Демид, зараз йому три 
рочки. Довелося і працювати. Весною 2016-
го Івана Шеленговича призвали на строкову 
службу до лав Збройних сил України. Піс-
ля року служби молодий солдат зрозумів, 
що мусить бути разом з тими, хто героїчно 
захищає Україну від її постійного ворога – 
північного сусіда, непрості стосунки з яким 
лише за останні тисячу років, як свідчать іс-
торики, налічують 38 великих воєн.

До місця вічного спочинку на цвинтарі 
Новопідкряжа Івана Шеленговича провод-
жали рідні і земляки, святі отці, бойові по-
братими. На траурному мітингу новопід-
крязький сільський голова Іван Явтушенко 
розповів, як боляче зустріли страшну звіст-
ку односельці, підтримали рідних разом з 
фермерами і підприємцями, згадав дитячі і 
юнацькі літа героя. І пристрасно продекла-
мував згаданий вірш Василя Симоненка, 
написаний геніальним поетом немов про 
сьогоднішню війну і сучасних українських 
солдатів. Вдячні слова про фронтові будні 
полеглого героя сказав представник коман-
дування 25-ї окремої повітряно-десантної 
дніпровської бригади Максим:

- Війна, яка прийшла в нашу хату, на 
жаль, забирає кращих з кращих. Іван Ше-
ленгович – цвіт української нації. Був над-
звичайно сумлінним і відважним воїном, 
ми гордимося спільною службою з ним. 
Незважаючи на молодість, Ваня завжди 
бачив, кому в скрутних умовах потрібна до-
помога, і за будь-яких обставин намагався 
її надати. Не палив і не вживав спиртного. 
Близько восьми місяців виконував бойові 
завдання на позиціях біля Зайцевого Бах-
мутського району, а останніми часами в 
Авдіївці, поблизу «Шахти Бутівка». Там від-
стань між бойовими позиціями Збройних 
сил України і бойовими позиціями нашого 
противника, а ним є Російська Федерація, 
всього від вісімдесяти до двохсот метрів. 
Трагедія сталася 29 грудня о 16 годині 20 
хвилин, куля російського снайпера потра-
пила Івану Шеленговичу в голову. Ми, вій-
ськові, віримо, що в раю всі полеглі в бою за 
Україну герої перебувають на особливому 
почесному місці. І віримо у власну перемо-
гу, бо ми на своїй, Богом даній землі.

Коли ж російський звір 
посуне з нашої землі? 
Відповідь очевидна - коли йому добряче 

припече. Припече тут, на українській зем-
лі, і у всьому світі. Точнішу дату у Новоріччя 
називають лише астрологи – хто вказує на 
сприятливий для миру за розташуванням 
небесних світил вересень нинішнього року, 
хто рік наступний тощо. Політики більш 
стримані в своїх прогнозах. Надзвичайно 
цікавими є міркування відомого історика 
Євгена Костюка, висловлені в передново-
річному числі часопису «Свобода»:

«Попри війну з Росією, ще чимало 
українців ставиться до неї прихильно. Тоб-
то немає виробленого історичним знанням 
розуміння Російської імперії як ворога, як 
окупанта, як убивці. Треба будь-що донести 
широкому загалу правду про українське 
минуле. Впродовж 1917 – 21 років комуніс-
тична Росія вела загарбницькі війни проти 
Української Народної Республіки, які за-
вершилися окупацією українських земель 
наприкінці 1921-го. Та щоб замаскувати 
факт російської окупації та колоніального 
статусу України у складі СРСР, кремлівські 
історики створили міф про «громадянську 
війну в Україні», цей міф украй живучий. 
Українська державність була перервана 
1921-го і відновлена 1991-го. Саме від Укра-

Живе лиш той, 
хто не живе 
для себе…  

…хто для других виборює 
життя. Ці проникливі рядки 
Лицаря української поезії Василя 
Симоненка підтвердилися 
яскравою правдою життя навіки 
22-річного Івана Шеленговича, 
бійця роти вогневої підтримки 
25-ї окремої повітряно-
десантної дніпровської бригади. 
Другого дня Нового року жителі 
Новопідкряжа Царичанського 
району, побратими-однополчани 
і вся Україна прощалися зі своїм 
героїчним сином, який загинув            
29 грудня в Авдіївці під час 
виконання конституційного 
обов’язку щодо захисту 
Батьківщини. Разом із жителями 
Бабайківки Валерієм Шмалієм і 
Юрієм Сагайдаком, уродженцем 
Китайгорода Олександром 
Миргородським Іван Шеленгович 
став четвертим воїном 
світла Царичанського району, 
полеглим у зоні проведення 
Антитерористичної операції, 
точніше в досі неоголошеній 
підлій війні колишніх «братів» 
проти України.

С помин про героя
їнської Народної Республіки, а не від ква-
зі-державної структури УРСР, маємо ствер-
джувати тяглість українського державотво-
рення. Визнавши це на офіційному рівні, 
Україна зробить важливий крок на шляху 
до подолання наслідків окупації. Системна 
деколонізація має бути одним із пріоритет-
них завдань для українського суспільства; 
окрім позбавлення від тоталітарної топоні-
міки, нам слід здійснити і деолігархізацію. 
Бо значна частина нинішніх олігархів – це 
вихідці з середовища «червоних директо-
рів» та комсомольської номенклатури. 
Дерусифікація також лежить у площині 
деколонізації, збереження та утверджен-
ня державності. Адже російська мова – то 
ключовий інструмент Кремля у поширенні 
своєї імперської ідеології. Події 2014 року 
переконливо засвідчили: де домінувала ро-
сійська мова, там з’явилися російські танки. 
Тому дерусифікація має стати своєрідним 
ментальним кордоном між Україною та 
Росією, тим вододілом, який не пропуска-
тиме в нашу державу оті запліснявілі ім-
перські міфи про «братні народи», «спільну 
історію» і подібну нісенітницю». 

Де москаль ногою, 
там біда горою 
Згаданий надійний вододіл проти ім-

перських зазіхань уже побудували три 
невеликі прибалтійські республіки, посе-
стри України. Вони відновили силоміць 
перервану Радянським Союзом 1940-го 
власну державність, провели деколоніза-
цію і вступили до оборонного блоку НАТО. 
А людям, які не склали мовний екзамен 
та ігнорують державну мову, там не лише 
не дозволяють перебувати на державній 
службі, але й позбавляють виборчих прав. 
Жорстоко? Справедливо. Зате немає війни, 
від якої Україна вже втратила тисячі своїх 
громадян. Дорогою ціною ми платимо за 
свою свободу. Попри Мінські домовленості, 
в листопаді минулого року загинув 41 укра-
їнський військовослужбовець, у грудні – 27, 
переважно від куль російських снайперів, 
крайнім став Іван Шеленгович… 

Але усяка війна все одно закінчується. 
Як стверджують аналітики, Україна відчай-
душним героїзмом своїх синів і доньок уже 
переломила ситуацію на фронті на свою 
користь і збила пиху зі строкатого «узкого 
міра». Ось що з цього приводу у відомій 
книзі «АД 242» пише директор Центру до-
сліджень армії, конверсії та роззброєння 
Валентин Бадрак:

«Захист Донецького аеропорту був 

фактично переломним моментом в усві-
домленні самим українським військом і 
суспільством, що ми маємо потужну, силь-
ну армію і можемо захищатися навіть від 
такого ворога, яким є Російська федерація. 
Переконаний, що захист Донецького ае-
ропорту надзвичайно вплинув на позицію 
Кремля. У тому, що 9 травня 2015 року 
Росія фактично змінила свою стратегію на 
сході України, події навколо Донецького 
аеропорту відіграли свою роль. Путін, схо-
же, відійшов від плану силового захоплен-
ня України й сфокусував зусилля на деста-
білізації ситуації всередині України та на 
шантаж і «торгівлю» із Заходом. Фактично 
тривала й затята оборона Донецького аеро-
порту була дзеркалом, у якому кожен бо-
єць, кожен українець побачив перспективу 
миру не через капітуляцію й окупацію Ро-
сією. Охоронці Донецького аеропорту по-
казали, що патріотизм – велика сила. Аеро-
порт, як маяк, висвітив дорогу до перемоги. 
Саме там, у Донецькому аеропорту, Укра-
їна утвердилася як держава, і, незважаючи 
на те, що ми маємо окуповані території, 
через певний час Україна, переконаний, 
відновить свою цілісність».

Поза сумнівом, так і станеться. В окупо-
ваній частині Донбасу твердне переконан-
ня, що Росія їх використала і кинула, все 
частіше, за викладеними в ітернет-мережі 
фото, з’являються написи «Геть окупантів!» 
тощо. Та через більшу ментальну спорідне-
ність наших сьогоднішніх керманичів не до 
західних, а до кремлівських колег в україн-
ському суспільстві існує переконання, що 
діюча влада і досі, вже на четвертому році 
війни, не робить належних в цій надзви-
чайній ситуації кроків. Недолугі Мінські 
угоди, запрограмовані Кремлем, апріорі 
не можуть дати ніякого доброго результату 
для нас. Адже в них беруть участь дві сто-
рони – Україна і Росія, остання ж видає так 
звані донецькі «республіки», або власних 
маріонеток, за ще одну «сторону». Тобто в 
такому переговорному ні до чого доброго 
домовитися неможливо. «Мінська ширма» 
використовується Москвою для тримання 
Києва у сфері власних інтересів, практич-
но «заморожуючи» збройний конфлікт за 
прикладом Нагорного Карабаху, Придні-
стров’я тощо. Та й угоди про припинення 
вогню постійно порушуються російськими 
армійськими частинами та їхніми бойови-
ками. Кремль бреше в живі очі «їхтамне-
ма», називаючи власну агресію «громадян-
ською війною в Україні». Все, як і століття 
тому…

З першого ж дня нашій владі потріб-
но було робити рішучі кроки з правової 
оцінки збройної агресії Росії та негайної 
збройної відсічі маленьким «зеленим чо-
ловічкам». Про це в на телеканалі «112» 20 
листопада минулого року заявив право-
захисник, моральний авторитет нації, на-
родний депутат кількох скликань Степан 
Хмара:

«Коли 27 лютого 2014-го захопили пар-
ламент Криму, його будівлю разом із за-
гарбниками треба було зрівняти з землею. 
Знаю, що в однієї з аеромобільних бригад 
було завдання летіти туди, але вже в по-
вітрі їх розвернули. Слід було скинути на 
парламент бомби або задіяти танки. Якби 
в Криму був виявлений серйозний опір, 
то Росія б не почала відкриту війну. Чому? 
Тому що їй довелося б визнати: вона піш-
ла війною на іншу державу і відхопила ча-
стину території. Ви розумієте, які наслідки 
були б зараз? Кожна країна ООН дала б 
оцінку таким діям, за винятком кількох 
маріонеток Кремля. Тому «зелених чоло-
вічків» необхідно було одразу знищити! 
Патріотизм – це любов до Батьківщини, до 
співгромадян. Треба визнати, що був факт 
агресії, тобто окупації, ще три роки тому. 
Слід було одразу відповідний закон ухва-
лити. Далі – політико-документальний 
наступ на світовій арені, з доказовою базою, 
що робить Росія на окупованих територіях. 
Є ж задокументовані обстріли України з те-
риторії Росії, зразки їхньої техніки! А сотні 
російських полонених – де вони? Мені вій-
ськові часто кажуть: «Ось ми їх спіймали, 
віддали СБУ – і все…» Куди ж поділися ці 
люди? Невідомо. Треба кожного окупанта 
знімати на відео, записувати аудіо, класти 
все на стіл європейським керівникам. Наші 
посольства мають щотижня влаштовувати 
брифінги і все це показувати. Росія завжди 
була фурункулом на тілі людства, усі 500 
літ. Коли закінчиться війна, сказати важко, 
все залежить від ряду факторів: що буде в 
Україні, що в Росії, яка влада…»

Дуже точно окреслив Степан Ількович, 
який за віру в Україну провів багато літ за 
московськими гратами, наші завдання з 
приводу агресії Росії. На жаль, українська 
влада пошкодувала тоді «зелених чоловіч-
ків», тепер доводиться лити кров власних 
громадян. Та і гучно розрекламований 
«закон про деокупацію Донбасу», ухвале-
ний в першому читанні в жовтні минулого 
року, чомусь до другого читання досі не 
дійшов. У своїй праці «Пора отямитися!» 
Степан Хмара акцентує:

«Дотепер Росія не визнана юридично 
агресором і не розірвані дипломатичні 
стосунки з нею, що є нечуваним в історії 
і неприпустимим для успішного проти-
стояння російській агресії, бо не дозволяє 
організувати успішну політико-дипло-
матичну роботу зі створення антиімпе-
ріалістичної коаліції проти російського 
імперіалізму і апелювання до учасників 
Будапештського меморандуму. Бо у нас 
внутрішній конфлікт – АТО». 

Не назвавши правильно речі своїми 
іменами, неможливо домогтися того, щоб 
ввесь світ і усі власні громадяни швидко 
зрозуміли їхню суть. Росії доводиться по-
стійно з кимось воювати, щоб вбити в тім’я 
своїх різних за антропологією і мовою, з 
різною вірою громадян «велич» імперії, 
яку століттями роздирають внутрішні су-
перечності. Її неминучий швидкий розпад 
на окремі держави передбачають Левко 
Лук’яненко і Віктор Суворов. А відомий 
журналіст Дмитро Гордон 5 січня заявив:

«Американські «капкани» щодо Росії 
розставлені. Це підготовка звіту про акти-
ви найближчого оточення президента РФ 
Путіна, публікація розслідування смолен-
ської трагедії літака з керівництвом Поль-
щі на борту, катастрофи літака МН – 17 в 
небі окупованого Донбасу влітку 2014-го. 
Причетність Росії до всіх цих злочинів доз-
волить оголосити її державою-терористом. 
У сучасному світі можна задавити будь-яку 
державу. Є величезна кількість важелів, на 
які можна тиснути. Питання в політичному 
бажанні і термінах». 

А вести перед у правовому визнанні 
Росії як всесвітнього терориста, поза сум-
нівом, мусить перш за все наша держава. 
Окуповані території, полонені російські во-
яки, тисячі наших загиблих героїв – цього 
більш ніж досить для правової оцінки. Дію-
чій владі дійсно пора отямитися, як вважає 
Степан Хмара, і перестати бути нейтраль-
ними «голубами миру» щодо знавіснілих 
кремлівських яструбів.

Остап ВЕРНИГОРА. 
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П ротест нескорених
КОЛИ ближче до опівдня 

минулої суботи на Со-
борній площі Павлограда, де 
височіє барвиста новорічна 
ялинка, задзвеніли веселі та 
закличні мелодії якогось дій-
ства - щось на зразок різдвя-
ного вертепу, то зовсім поруч, 
за кілька десятків метрів, від 
порогу будівлі на вулиці Со-
борній, 95 повітря здригнули 
вимогливі і зовсім несвятко-
ві вигуки з гучномовця. Тут 
почався мітинг на підтрим-
ку двох гірників, котрі вже 
дев’яту добу (на шосте січня) 
продовжували дострокове 
голодування на четвертому 
поверсі Павлоградської місь-
кої ради, приводом для якого 
стали безпідставні звільнення 
у шахтах  ПАТ «ДТЕК «Пав-
лоградвугілля» та тиск на но-
востворену незалежну про-
форганізацію гірників.

У натовпі  хтось із при-
сутніх павлоградців, які при-
йшли на мітинг, притишено 
повідомив: «У будівлю впу-
стили тільки репортерів сту-
дії «1+1» та двох народних 
депутатів».

Саме голодування розпоча-
лося якраз перед Новоріччям, 
29 грудня. Хто ж ці протесту-
вальники, котрі у такий відчай-
душний спосіб кинули виклик, 
здавалось би, зовні цілком 
благополучному  вугільному 
велету Західного Донбасу, що 
рапортує всій Україні про де-
сятки мільйонів тонн видобу-
того «чорного золота».

Перший - Андрій Карпенко  
- жив у Луганську, працював на 
шахті «Червонопартизанська» 
«ДТЕК «Свердловантрацит», 
не приховував своїх проукра-
їнських поглядів, наживши чи-
мало ворогів серед симпатиків 
сепаратистів «ЛНР».

У 2016-му Андрія разом з 
іншими шахтарями мав ор-
ганізовано пройти черговий 
профогляд в українських ме-

Безпрецендента, як на святкові новорічно-різдвяні дні, 
акція протесту тривала і триває у Павлограді. Тут уже майже два 

тижні голодують гірники ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля»
 Андрій Карпенко та Володимир Бугайов

диків, але їх змусили за вказів-
кою «нової влади ЛНР» зро-
бити це у місцевих лікарнях 
за власний кошт. Багатьох ця 
обставина обурила, деякі гір-
ники, у тому числі й Андрій, 
подали позов до суду проти 
«ДТЕК «Свердловантрацит».

Потім, як відомо, шахти, 
що належали олігарху Рина-
ту Ахметову, луганські сепа-
ратисти «націоналізували». І 
навесні 2017 року Андрій Кар-
пенко приїхав до Павлограда 
та став гірничим майстром на 
транспортній ділянці №1 шах-
тоуправління «Героїв космо-
су». Йому гарантували оплату 
житла, компенсацію за неви-
користану відпустку. Власне, 
як і має бути…

- Незабаром мені нагада-
ли про мій позов до «ДТЕК 
«Свердловантрацит», – роз-
повідає Андрій. – Настійливо 
порекомендували відкликати 
його, мовляв,  «нічого не до-
б’єшся». Я відмовився. Навіть 
більше – вступив у незалежну 
первинну профспілкову орга-
нізацію «Павлоградвугілля».

Звісно, Карпенко відразу 
ж втрапив до категорії «неба-
жаних» для начальства. Йому 
перестали сплачувати орен-
ду житла, обіцяної компен-
сації за відпустку він так і не 
діждався, і наприкінці груд-
ня його... звільнили, а заодно 
ще кількох гірників, нібито за 
порушення правил техніки 
безпеки.

Поруч з Андрієм на чет-
вертому поверсі мерії, де в 
шафах-купе вони і перебува-
ють свою «голодну» акцію, 
Володимир Бугайов,  який 

більше  14 років віддав своєму 
підприємству. Був простим 
гірником, потім підривни-
ком, нині гірничий майстер.

В опалу до керівників 
ПАТ «ДТЕК «Павлоградву-
гілля» Володимир потрапив 
тоді, коли з групою одно-
думців заснував незалежну 
профспілкову організацію, 
пересвідчившись, що чинні 
профспілкові діячі схильні 
передусім дбати  про власні 
інтереси, а не про насущні 
потреби шахтарів…

МОДЕРАТОР мітингу, го-
лова Незалежної проф-

спілки «Павлоградвугілля» 
Олексій Михайлюк не ску-
пився на епітети на адресу 
шахтарських «генералів»,  ко-
трі мають величезні оклади з 
преміями, ще й дозволяють 
собі 10-відсоткові путівки в 
санаторії-курорти, тоді як  за 
мінімальними для себе су-
мами мають відпочивати та 
лікуватися прості гірники. Ке-
рівництво, як і в старі часи, ви-
дає на-гора переможні реляції 
про рекордні видобутки, але 
обіцяної оплати шахтарської 
праці  як не було, так і немає. 
До того ж, крізь пальці тут 
дивляться на антиукраїнську 
риторику, на кшталт тієї, що 
запалила  пожежу війни на 
Сході, скажімо, директор шах-
ти імена Героїв космосу Са-
сун Мкртчан, як заявили самі 
виступаючі, не приховує сво-
го негативного ставлення до 
«атошників», відмовляючись 
приймати їх на роботу…

- Ми передали  меру Пав-
лограда Анатолію Вершині 

свої вимоги бути посередни-
ками у перемовинах з керів-
ництвом  ПАТ «ДТЕК «Павло-
градвугілля», - зазначив О. Ми-
хайлюк, - та припинити тиск 
на незалежні профспілки.

Варто сказати, що у стінах 
міськради відразу ж у голоду-
вальників з’явилися недобро-
зичливці. Мовляв, як посміли. 
Один із чиновників прямо обі-
звав їх «бомжами» і додав, що 
потрібно «покликати таких же 
безхатьків, щоб вони викинули 
собі подібних на вулицю».

Усупереч деяким погро-
зам, що назад у  будівлю їх не 
впустять, Андрій та  Володи-
мир вийшли до мітингуючих 
на їхню підтримку.

- Я багато пережив у Лу-
ганську - обстріли, вибухи, 
не одну добу перебув у за-
бої. Мене складно залякати, 
- сказав Карпенко. – Нехай 
бюрократи та товстосуми не 
ждуть, що відступлюся…

Такий же рішучий настрій 
має і Бугайов:

- Я – християнин, віруюча 
людина. Я знаю, що кожен по-
винен стояти до кінця за прав-
ду. А правда на нашому боці!

Підтримати протестуваль-
ників приїхали і позафракцій-
ні народні депутати Андрій 
Денисенко та Валентин Ді-
дич. Вони пообіцяли тримати 
справу на контролі та зверну-
тися з відповідним запитом до 
Дніпропетровської обласної 
прокуратури.

Свою позицію на захист 
вимог голодуючих гірників  
висловили і деякі активні гро-
мадські організації Павлогра-
да. Особливо запам’ятався ви-

ступ очільника ГО «Характер-
ник» Західного Донбасу Юрія 
Марченка. Він звернув увагу 
присутніх народних депутатів 
на таку досить «цікаву» ситау-
цію  на  ПАТ «ДТЕК «Павло-
градвугілля», коли неозброє-
ним оком видно, що компа-
нія намагається досить часто 
«замилити» факти серйозно-
го виробничого траматизму, 
щоб не тільки прикрити свій 
імідж, але й зекономити собі 
значні кошти, що мають по 
праву  отримати травмовані 
гірники. Так недавно сталося 
з Володимиром Цебряком, 
який після травми за рішен-
ням  Самарського райсуду 
міста Дніпра опинився на ста-
ціонарі обласної клініко-пси-
хоневрологічної лікарні. А по-
тім з’ясувалося, що він такий 
не один. До двадцяти гірників 
потрапляли до «психушки на 
Ігрені», як її називають у на-
роді, за подібним сценарієм: 
дивний суд, діагноз психіатра, 
мов під копірку… «Автори-
тетні» люди з всемогутньої ву-
гільної каманії постали вище 
Букви закону.

Наприкінці мітингу той 
же притишений голос мовив, 
що, можливо, пан Ахметов 
і не знає, що нині діється на 
підлеглому йому підрозділі 
у шахтарському Павлограді. 
А дізнається – то мудро роз-
судить. Ці слова та Богові б, 
особливо святкового Різдва, 
у вуха... Тільки ось ніхто з ви-
сокого керівництва мітинг не 
спромігся відвідати: ні колиш-
ній генеральний директор 
ПАТ «ДТЕК «Павлоградву-
гілля», нині нардеп Артур 
Мартовицький, ні нинішній 
виконуючий обов’язки Сергій 
Воронін, ніхто інший з чис-
ленної управлінської свити… 
Святкують?

Микола ПАВЛИШ.
Світлини автора та сайту 

«Наш Павлоград».

! Справедливе слово камінь роздробить Народна
мудрість
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РЕКЛАМА

Наближається Старий 
Новий рік. А це означає, 
що низка улюблених 
популярних зимових 
свят і приводів знову 
зустрітися за накритим 
столом навіть не 
переривається. 

ІСТОРІЯ СВЯТА
Всім відомо, якого числа настає 

черговий Старий Новий рік - у ніч із 
13 на 14 січня. А чи знаєте ви, чому він 
так називається і звідки пішла така 
незвичайна традиція двічі відзначати 
одне і те ж саме свято? Неначе одного 
разу малувато, і слід надійно закріпи-
ти прихід Нового року, щоб уже оста-
точно!

Таке стилістично несподіване по-
няття і поєднання слів із протилеж-
ним значенням «Старий Новий рік» 
виникло через розбіжність на 13 днів 
між двома календарями - Юліанським 
і Григоріанським. Рік-то новий, але за 
старим стилем - отак і вийшло.

У 1918 році за радянських часів, 
після впровадження нового літочис-
лення, в календарі раптом зник цілий 
відрізок часу, і після 31 січня відразу 
настало 14 лютого! Старий Новий рік 
як свято налічує без малого ось уже 
100 років. А приємна традиція зустрі-
чати Старий Новий Рік за юліанським 
календарем не застаріла завдяки тому, 
що православна церква досі відзначає 
його за старим стилем, тобто 14 січня.

Але це ще не всі цікаві факти про 
Старий Новий рік. Виявляється, різ-
ниця між застарілим юліанським і 
нинішнім григоріанським календаря-
ми поступово зростає, і у далекому 

Цей день у світі відзначають 11 січня.
Свято з’явилося з ініціативи ООН і ЮНЕСКО 
та має загальносвітове значення, оскільки 
відзначають його всім світом, незалежно від 
громадянства, національності і релігійних 
переконань.
Психологи вважають, що слова вдячності — 
це знаки уваги, вони і здатні зігріти своїм 
теплом. Ми кожного дня говоримо один 
одному «дякую», тому важливо пам’ятати, 
що справжня вдячність — це лише та, що йде 
від чистого серця.

Дитяча посівалка
Сію, сію, засіваю, 
З Новим Роком Вас вітаю! 
Сію щедро із долоні, 
По долівці, по ослоні. 
Засіваю Вашу хату - 
Будьте радісні й багаті! 
Сію густо, перехресно 
На добробут людям чесним. 
Промовляю з кожним 
                                            кроком 
З Новим Щастям, 
                        з Новим Роком!

Старий Новий рік

ЩО, ЗНОВУ?

2100-му році вона становитиме вже 14 
днів. Тож, якщо традиція святкувати 
Старий Новий рік збережеться, наші 
нащадки відзначатимуть його вже у 
ніч з 14 на 15 січня.

ДЕ ЩЕ ВІДЗНАЧАЮТЬ 
Попри те, що Старий Новий рік не 

є державним святом і офіційним ви-
хідним днем, люди у багатьох країнах 
продовжують давню і добру традицію 
святкування Старого Нового року.

Окрім України, Старий Новий 
рік активно святкують у багатьох по-
страдянських країнах: Росії, Білорусі, 
Молдавії, Грузії, Вірменії, Казахстані, 
Азербайджані, Узбекистані, в країнах 
Балтії. Також ця традиція прижила-
ся в ближньому і не дуже зарубіжжі: 
Сербії, Чорногорії, Македонії, Швей-
царії, Абхазії, Румунії, Греції тощо.

ТРАДИЦІЇ ТА ОБРЯДИ
У нас з діда-прадіда називали Ста-

рий Новий рік Щедрим вечором. Ця 
назва пішла від головної традиційної 
страви, яку подавали на святковий 

стіл - щедрої куті. На відміну від різд-
вяної, така кутя на Старий Новий рік 
заправлялася не просто олією, а сви-
нячим жиром або салом.

Рецепт приготування куті на Ще-
дрий вечір був особливим. Кутю готу-
вали до світанку з крупи, принесеної 
з комори найстаршою жінкою в сім’ї. 
А глава сім’ї набирав воду з колодязя 
або ополонки. Кутю затирали з тра-
диційними замовляннями і варили 
під особливим пильним наглядом. 
Така каша не повинна бути дрібною 
чи білою, а також розваритися і піти 
через край горщика - таку кутю вики-
дали, щоб позбутися біди.

На святковий стіл готували ва-
реники з сюрпризами, як своєрідне 
ворожіння на Старий Новий Рік. У 
начинку додавали цукор, монетку, ґу-
дзик, перець та інші «сюрпризи». За-
лежно від отриманої начинки кожен 
член сім’ї очікував від нового року ба-
гатства, врожаю, здоров’я або ж біди. 
Головне - не зламати зуби від такого 
частування!

Ще традиційними стравами на 

Старий Новий рік були свинина, сало, 
птиця, вареники, пироги, млинці. На 
Старий Новий Рік було прийнято 
пригощати всіх, хто завітав увечері до 
оселі господарів з піснями, танцями і 
виставами, щедрувальників і посіваль-
ників.

Зранку люди виходили спалювати 
символічні снопи «дідухи» і стрибати 
через вогнище - ці обряди допомага-
ли очищенню від нечистої сили. По-
тім можна було ходити по домівках і 
«посівати» зерном на Новий рік, ба-
жаючи господарям щастя, здоров’я, 
врожаю і благополуччя. Це зерно не 
викидали, а дбайливо збирали і змі-
шували із зерном для посіву.

На Старий Новий рік було при-
йнято ходити одне до одного мирити-
ся, улагоджувати сварки і конфлікти, 
просити вибачення. Крім того, Ста-
рий Новий Рік - улюблена пора для 
замовлянь і ворожінь. На Старий Но-
вий рік наші бабусі ворожили на на-
речених, гроші, майбутнє, достаток, 
красу й інші бажання.

У слов’янській традиції збереглося 
безліч забобонів і прикмет, пов’яза-
них зі Старим Новим Роком. Напри-
клад, першим до хати обов’язково має 
увійти чоловік - це до благополуччя в 
новому році. Не можна позичати - це 
до бідності. Також по погоді на Ста-
рий Новий рік судили про врожай-
ність на весь наступний рік. 

Є такий 
день 
«спасибі»

Різдвяні іменинники
Фермерувати  Ларисі Миколаївні допомагають чоловік 
Олександр Васильович та син Олександр, тільки молодший.
Отож фермерством займаються фактично всією 
родиною.
Любов до землі жінка, мабуть, пізнала разом з молоком 
матері – Ганни Іванівни, котра все життя опікувалася 
пасікою.
Батько Микола Іванович був заступником тодішнього 
колгоспного голови.
Тож хто, як не батьки, показали Ларисі, як самовіддано 
трудитися на землі, як піклуватися про неї, щоб вона 
віддячила  вагомими  врожаями. Сьогодні ФГ «Санріна» - 
одне з кращих у районі, а сама іменниця по-молодечому 
завзята, енергійна та життєрадісна.
Міцного здоров’я, родинного затишку, любові від рідних та 
щедрих ужинків Вам, Ларисо Миколаївно! 

Подвійний привід  для хорошого 
настрою та щедрого 

новорічного застілля випав  родині 
Таран з с. Саксагань П’ятихатського 

району. Сьомого січня, якраз на Різдво 
Христове, свій ювілейний, з двома 

п’ятірками,  день народження відзначила 
Лариса Миколаївна Таран, голова фермерського 

господарства «Санріна», а за «сумісництвом» - 
ще й мама та дружина.

Нелегко жінці вирішувати питання організаційні, 
бізнесові, водночас залишаючись господинею вдома.
- Лариса справляється на всі «5»!  - запевнила, 
зателефонувавши до редакції її свекруха. Погодьтесь, таке  
нечасто трапляється, коли невістка заслуговує найвищу 
оцінку з вуст вимогливого «журі».

В  оселі Олександра Іванова, голови фермерського господарства НаІр» (названо на 
честь доньок Наталки та Ірини) на Святвечір особливо гамірно. Бо, крім звичної пе-

редріздвяної вечері, рідні й близькі несуть йому ще й  подарунки з нагоди дня народження.  
Мама народила маленького Сашка саме у ту ніч, що й на світ з’явився  Ісус Христос. Зна-
ково то було чи ні, але крутих поворотів і несподіваних перемог у житті Олександра 
Григоровича вистачало.
Власний бізнес і забезпечене життя у Дніпрі в одну мить покотилися шкереберть, поча-
лися проблеми зі здоров’ям. Саме тоді «ножа» в спину встромила дружина, подавши на 
розлучення й усім своїм виглядом демонструючи немічному чоловікові свою зверхність. 
Пішов по-чоловічому. Зі скромною валізою. Без істерик та з’ясування стосунків.
Його прийняв рідний дім у селі Новогригорівка, що в Юр’ївському районі. Хворого. З раною 
в душі.
«У вас якісь гроші є? - звернувся до батька й матері. – Буду фермерувати».
Недаремно колись вивчився на агронома. Батьки віддали останні заощадження, що старі 
люди зазвичай відкладають «на смерть». А Олександр, найнявши старенького трактор-
ця і взявши в борг « під урожай» насіння, засіяв перші п’ятдесят гектарів.
Сьогодні Олександр Іванов – успішний фермер, що обробляє більше тисячі гектарів землі, 
має сучасну власну техніку.
Олександр Григорович – знана та шанована у районі людина, депутат Юр’ївської райра-
ди, власне, авторитена влада на селі – у своїй рідній Новогригорівці, що лежить на межі 
двох областей. Як справжній патріот своєї малої батьківщини, він вирішує соціальні про-
блеми села, опікуючись дитячим садком та школою.
З роси та з води Вам, добрий чоловіче! Нехай врожаїться.

Леся СВІТЛА.
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