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Згадуючи відомого поета, погодимося, що питання 
«А судді хто?» вічне. Але невже і сьогодні

в ньому марно шукати суть: суди, районні чи 
столичні, лиш сильних світу нині бережуть

За  Грибоєдовим

Початок весни несе 
зимові морози

МАТЕРІАЛИ НА ПРАВНИЧО-СУДОВІ ТЕМИ ЧИТАЙТЕ НА 4 – 5 СТОРІНКАХ

Продовження стор. 2

У МИНУЛОМУ НОМЕРІ «Фермер Придніпров’я» 
опублікував репортаж про марш «За майбутнє 
України», який з ініціативи обласного осередку 

партії «Рух нових сил» відбувся у Дніпрі позаминулої 
неділі. І який закінчився, нагадаємо, автомобільним 
виїздом у приміське село Кам’янка, де в приватному 
котеджі мешкає суддя Бабушкінського (Шевченківського) 
районного суду міста Дніпра Андрій Леонов. Мета цієї акції 
– вручити більш ніж одіозному серед багатьох одіозних 
служителів Феміди обласного центру Грамоту народної 
недовіри. Так от, шановний судочинець на прізвище 
Леонов, якщо хочете знати, розгнівався на учасників 
автопробігу до його за високими мурами схованої 
фортеці. І дуже розгнівався. Обурився з усіх сил та зла 
свого не став стримувати, а звернувся першим ділом 
до Вищої Ради правосуддя зі скаргою-повідомленням, що 
18 лютого близько 16.00 години до будинку, в якому він 
мешкає, приїхало не менше 150-ти невідомих людей на 
автомобілях з державними і червоно-чорними прапорами, 
поміж них і відомі йому депутат Дніпропетровської 
обласної ради та адвокат. Через гучномовець вони 
неначе почали погрожувати Леонову «вбивством через 

ПРАВДАУ фокусі дня
його професійну діяльність і вимагати звільнити з-під 
варти їхнього побратима, справа стосовно якого 
знаходиться у нього на розгляді». Але це ще й не все 
ніби. Далі невідомі, повідомив у Вищу Раду правосуддя 
Леонов, «почали палити фаєри  та ганчірки і кидати 
їх на дерев’яний навіс для автомобілів, який тільки 
через сиру погоду не загорівся», а також намагалися 
підпалити будинок, у якому суддя живе. А у двір же не 
проникли тільки тому, що «завадили собаки, які були за 
парканом».
Слідом та аж бігом прес-служба Судової влади України 
поширила і свою заяву: «Суддя Бабушкінського районного 
суду міста Дніпропетровська (? – так у тексті заяви 
сказано – Авт.) Леонов Андрій Анатолійович повідомив  
ВРП, що таким чином депутат Дніпропетровської 
обласної ради і відомий адвокат, а також невідомі особи 
вчинили злочини проти правосуддя, а саме: погрожували 
вбивством судді, намагалися схилити його до винесення 
неправосудного рішення, вчинили замах на умисне 
знищення майна, яке належить йому, шляхом підпалу»…

Весна рухається по планеті зі швидкістю приблизно 50 кілометрів 
на добу. Це визначили, спостерігаючи за суцвіттями деяких рослин,           
а діти навесні ростуть швидше, ніж в інші пори року.
Початку весни починають очікувати вже з середини зими. Вона 
надихає і змушує нас по новому поглянути практично на все,                     
на оточуючу нас природу, на власні перспективи, дарує надію на те, 
що разом з пробудженням життя навколо нас, і наш власний настрій 
до життя також прокинеться і заб’є ключем. 
Чи може офіційний перший весняний день стати святом? Кожен 
вирішує сам. Саме по собі перше березня буденний день, людина, 
котра у нескінченних турботах, роботі, навчанні, просто не 
помітить його. Але в природі починається нове життя. Навіть, 
незважаючи на те, що нинішнього року, початок весни несе з собою 
зимові морози,  вони, за прогнозами синоптиків, триватимуть ще 
принаймні декаду. 

Такий результат «роботи» в 
умовах реформування керівництва 
Царичанського відділення 
Національної поліції. Попри нову 
назву і форму, очільники копів краю 
чомусь не діють за відповідною 
назві суттю, в рамках українського 
законодавства. Крайня надзвичайна 
подія сталася в Царичанці надвечір 
15 лютого. Невдовзі прес-служба 
Прокуратури Дніпропетровської 
області повідомила:
«Працівниками Служби безпеки 

України і прокуратури були затрима-
ні на хабарі начальник районної полі-
ції і в. о. заступника голови районної 
державної адміністрації. До посадовця 
звернувся знайомий, в помешканні яко-
го правоохоронці виявили та вилучили 
наркотичні речовини. Він розраховував 

за допомогою чиновника вплинути на 
поліцію, аби йому обрали запобіжний 
захід, не пов’язаний із позбавленням 
волі. Посадовець назвав суму - тисяча 
доларів. 15 лютого чоловік передав чи-
новнику 500 доларів, а той – начальнику 
поліції. Відразу після цього їх було за-
тримано правоохоронцями. Зловмис-
никам інкримінують правопорушення 
за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу 
України «прийняття пропозиції, обі-
цянка або отримання неправомірної 
вигоди службовою особою». Триває до-
судове розслідування».

До арешту на посаді начальника Ца-
ричанського районного відділення На-
ціональної поліції Олексій Калениченко 
встиг попрацювати всього кілька місяців 
– з літа минулого року. Після того, як 1 
червня був затриманий під час отри-

мання чергового задокументованого 
хабара тодішній очільник царичанської 
поліції підполковник Роман Бурнахов-
ський. А весною 2016-го був спійманий 
на гарячому в момент отримання хабара 
заступник начальника Царичанського 
відділення поліції Володимир Сливчук 
– він вимагав у приватного підприємця 
20 тисяч гривень…

Певно ж, колишні царичанські ше-
рифи з помічником, а ще в. о. заступ-
ника голови Царичанської РДА Мико-
ла Рижко, підозрюються в серйозних 
злочинах. Та винними їх може визнати 
лише суд. Володимир Сливчук вже от-
римав покарання у вигляді штрафу із 
забороною обіймати державні посади 
впродовж двох років. Міру вини Романа 
Бурнаховського ще й досі не визначив 
Царичанський районний суд. За неофі-

За два роки - три хабарі      А нтикорупціонер
ційними даними, він оформився на пен-
сію за вислугою років як сумлінний пра-
воохоронець із тривалим стажем. Тож 
винним зі згаданої царичанської трійці 
нечистих на руку копів поки що можна 
назвати лише помічника шерифа, та 
й то умовно, бо незабаром він матиме 
право повернутися в органи. Винні ско-
ріше законодавча і судова системи, що 
іменем України дозволяють так «діяти» 
керівним людям в державних погонах.  

На щастя, в Царичанському відді-
ленні поліції є працівники, для яких 
честь мундира – не пусте визначення. 
Але їх ніхто не питає, кому вони дові-
ряють і під чиїм керівництвом їм краще 
служити. Чи не тому некомплект особо-
вого складу Царичанського відділення 
найвищий в області.

Остап ВЕРНИГОРА. 
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ПРАВДА

Продовження.   Початок - стор. 1

Х то є хто

! Осуд безневинного є осуд самих суддів

Справедливу 
оцінку«діяльності» 
пана судді  Леонова 
вивісили на ворота 

його гаража. 
«Почесна» нагорода 

йому щось дуже 
не сподобалася...

ЩО на це першим  ділом 
так і кортить сказати за 

гарячими слідами гніву пана 
судді? Що у переляку-страху 
дійсно великі очі, якщо Андрій 
Анатолійович побачив те, чого 
насправді не було! І якщо він 
явно в екстазі своїх бурхливих 
емоцій – та ще й володіючи 
юридичною освітою! – посмів 
сповістити у Вищу Раду пра-
восуддя завідомо неправдиві 
відомості. Іншими, пряміши-
ми словами - збрехав колегам, 
ввів їх в оману. Тим паче, що за 
інформацією прес-служби все 
тієї ж Судової влади України, 
«перед від’їздом від подвір’я 
судді Леонова депутат облас-
ної ради та адвокат власно-
ручно підпалили смолоскипи 
і кинули їх на дах дерев’яного 
навісу для автомобілів». Біль-
ше того, виявляється «вони і 
пробили дах, але який не за-
горівся» - все через ту ж воло-
гу погоду. Хоч тут інше якось 
чітко нам не зрозуміти: так го-
ріли смолоскипи, які ніби під-
палили і кидали на дах депу-
тат і  адвокат, чи не загоріли-
ся все таки? А ще чому суддя 
знайшов за потребу уточнити, 
наче власними очима бачив, 
як підпалювали та кидали, 
але «моменти жбурляння на 
територію двору його будинку 
видалено з відеозапису». Не 
уточнив, правда, Андрій Ана-
толійович достеменно, з якого 
саме відеозапису вилучено? 
Якщо з того, котрий було зро-
блено учасниками маршу, а 
потім і виставлено в Інтернет, 
так ніхто нічого не видаляв. 
Оскільки «моментів жбурлян-
ня» як таких просто не було. А 
як можна зафіксувати те, чого 
не відбувалося? Тим паче те, 
що могло здатися, коли тебе 
кидає у піт і трусить від стра-
ху?!

Та й як суддя-професійний 
правник не міг не знати, що 
акції, подібні до цієї, яка була 
влаштована під ворітьми та 
парканом його садиби, запи-
суються на відео і неодмінно 
присутніми на них нарядами 
Національної поліції та Служ-
би безпеки України? У даному 
випадку компетентні, як ми 
звикли казати, органи також 
не дрімали і справно викону-
вали свої обов’язки. На їхніх 
плівках оперативного віде-
оспостереження також ніхто 
ніяких запалених смолоскипів 
у двір Леонова не жбурляв. 
Як ніхто й не погрожував роз-
правитися з ним та не вима-
гав від нього звільнити з-під 
варти чийогось «побратима», 
стосовно якого Андрій Ана-
толійович ніби слухає зараз 
справу. До речі, в різних по-
відомленнях, зроблених ЗМІ 
за матеріалами заяви Андрія 
Леонова, мова йде про люди-
ну, котра наче ухиляється від 
якоїсь там відповідальності, 
а суддя і дав згоду на її тим-
часове затримання під варту. 
Судячи з усього, Андрій Ана-
толійович плутає божий дар з 
яєчнею. Або знову перекручує 
факти, свідомо обманюючи 
Вищу Раду правосуддя чи нав-
мисне переводить стрілки по-
далі від свого ж гріха. Бо Гра-
моту народної недовіри - за 
грубе порушення законодав-
ства України - учасники «об-

логи» заміського помешкання 
Леонова доставили йому «на 
дім» і почепили на паркані 
однозначно чітко і однозначно 
ясно з приводу відомого і кон-
кретного кривосуддя, вчини-
ти яке Андрій Анатолійович 
дозволив собі наперекір усім 
як вітчизняним законам, так і 
нормам судочинства.

Пов’язана ця історія ще з 
позаминулорічним рейдер-
ським захопленням фермер-
ського господарства «Дар» з 
села Попасне Новомосков-
ського району. Отож історія, 
яка добре уже відома у нашій 
області – про неї тільки ліни-
вий ще не знає. Більше того, 
давно усім й зрозуміло, хто 
був замовником загарбання у 
дружини, сина та дочки по-

мерлого фермера Василя 
Дарадуди усього майна 
та добра. Не секрет наразі 
також для народу, хто та 
як взявся замовнику чи 
замовникам і посприяти 
привласнити ціле бла-
гополучне господарство. 
Однак досі головні вину-
ватці зухвалої злодійської 
афери вголос поіменно 
не названі і не притягну-
ті до відповідальності. А 
знаєте чому? Про це як-
раз і потурбувався суддя 
Андрій Леонов. Справа 
у тім, що аби відібрати у 
спадкоємців покійного 
фермера його ФГ «Дар», 
скористалися «послугами» 
давнього «клієнта» людей тоді 
ще у міліцейських погонах, а 
на момент оборудки безхат-
ченка Владислава Іванченка. 
Точніше, скористалися навіть 
не ним самим, а його паспор-
том. За шість сотень гривень, 
які заплатили бомжу, на його 
паспорт серед ночі аж в Одесь-
кій області тільки на одну добу 
«переоформили» «Дар». Бо 
через добу ніякий не Іванчен-
ко, а таки його… паспорт за 
мільйони і перепродав ніби 
ФГ «добросовісному покупце-
ві» Василеві Кузнєцову.

ТАК ОТ, суддя Андрій Лео-
нов, як той спритний фа-

кір, хвацько вивернув справу 
навиворіт: дружину, сина та 
дочку померлого Дарадуди 
викинув геть з процесу і не 
визнав потерпілими, а тільки 
свідками – отак і очима, які 
позичив у Сірка, не моргнув, 
як скасував рішення слідчого 
СУ ГУ Національної поліції у 
нашій області та прокурора 
також області, котрі спадко-
ємців Василя Дарадуди ціл-

ком логічно визнали потер-
пілими. Отож на їх користь і 
мало відбуватися судове слід-
ство. Натомість суддя Леонов 
після цього за потерпілого ви-
дав… рейдера-«посередника» 
чи співучасника афери Василя 
Кузнєцова. Який нібито «не-
обачно», себто наче не знаючи, 
що його дурять, і «купив»… у 
безхатченка Іванченка «Дар». 
А якщо так, то хто тут винен 
і крайній? Звичайно, Іванчен-
ко – так вирішив «винахідли-
вий» суддя Андрій Леонов. І 
посадив бідолаху у камеру по-
переднього ув’язнення. Звину-
вативши у тому, наче той сам 
особисто діяв за підробними 
документами (ч.1 ст.358 ККУ), 
отож використовував завідомо 
фальшиві (ч.4 ст.358) та відтак і 

протиправно заволодів чужим 
майном (ч.3 ст.206-2 ККУ).

Якщо думаєте, наче просто 
так Леонов «сховав» Іванчен-
ка, вина якого в тому лише 
полягала, що мусив коритися 
якомусь «менту Вадиму» та 
забажав на дурничку «зароби-
ти» аж 600 гривень? О, та тут 
задум більше, ніж таємний. 
Справа у тім, що Іванченко 
свідчив на суді проти… Кузн-
єцова. Але не тільки проти 
нього-гвинтика, а й проти тих, 
хто Кузнєцовим диригував 
та командував. А тепер  Іван-
ченко сидить – і ніхто ніколи, 
ніяке слідство не дізнається, 
як і ким було здійснено рей-
дерське захоплення ФГ «Дар» 
- зрозуміли? Це й зрозуміли 
ще відразу постраждалі спад-
коємці покійного власника 
«Дару», разом з ними і облас-
на Асоціація фермерів, яка 
горою стала на захист потер-
пілих. Ротів же їм силоміць 
не закриєш, так суддя Леонов 
і тут винайшов блискучий ви-
хід: спершу на одному з судо-
вих засідань угледів у залі ніби 
озброєних осіб, тому засідан-

ня оголосив закритим. А  на 
наступні відмовив у доступі 
представникам засобів масо-
вої інформації. Треба думати, 
ніби страшенні державні та-
ємниці, а не підступні «таєм-
ниці» судді, довелося прихо-
вувати від гласності. Якщо ж 
ви гадаєте, що це такої думки 
винятково переведені у свідки 
потерпілі, то дуже помиля-
єтеся. Слідче управління об-
ласної Нацполіції і прокурор 
області з цього приводу ви-
словили свої рішучі протести 
і направили у Вищу Раду пра-
восуддя клопотання притягти 
суддю Андрія Леонова до від-
повідальності – вжити себто 
заходи до нього, - та це досі все 
одно, що прокричали у трубу. 
Ми ж з вами не діти, і прекрас-

но розуміємо, що може 
бути лиш дві причини, 
чому Вища рада мов-
чить, як води у рота 
набрала: або у судовій 
владі України кругова 
порука корупції сягну-
ла катастрофічних меж, 
або суддя Леонов «задо-

брив» її стражів-арбітрів так, 
що ті і пальцем не сміють по-
сваритися на його адресу. Осо-
бливо враховуючи, що це було 
далеко не перше подання на 
Леонова як на грубого поруш-
ника правомірного судочин-
ства. О, уже й пальців на руці 
не вистачить, щоб перерахува-
ти тут усі попередні подання, 
звернення і заяви! Тим часом 
за справді кричущі порушен-
ня вітчизняного законодавства 
Леоновим до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань уже 
занесено чотири криміналь-
них справи, та стражі право-
порядку навіть оголосити Ан-
дрію Анатолійовичу підозри 
у скоєні ним правопорушень 
позбавлені змоги. Оскільки 
Вища рада правосуддя таки 
вперто не знімає з нього недо-
торканості. Ну береже як сина, 
брата чи свата.

Втім, це тема для окремої 
публікації, яку, очевидно, нам 
доведеться таки готувати. Бо 
чи знаєте, хто той депутат об-
ласної ради і той адвокат, які 
прибули позаминулої неділі 
до заміської садиби Андрія 

Леонова? Це дійсно депутат 
і голова обласної Асоціації 
фермерів та приватних зем-
левласників Анатолій Гай-
воронський і знайомий усім 
фермерам Дніпропетровщи-
ни  адвокат Сергій Сироватка. 
То на них суддя Леонов уже й 
не просто поскаржився, а за-
жадав розпочати стосовно них 
досудове слідство. Порушити 
кримінальну справу за ніби як 
злочин у вигляді погроз його 
життю, зазіханню на знищен-
ня й майна, котре йому нале-
жить – ну і так далі за все те, 
що інкримінував ображений 
суддя у своєму проханні про 
захист власної честі і гідності, 
котре  подав у Вищу раду пра-
восуддя. 

Але ж це явно той випа-

Сенека

док, коли чиє б гарчало, а чиє 
б краще мовчало. Бо лідер 
фермерів Дніпропетровщи-
ни Анатолій Гайворонський 
та авторитетний адвокат Сер-
гій Сироватка зі свого боку не 
стерпіли сім мішків гречаної 
вовни - брехні та наклепів з 
боку Леонова на свою адресу,- 
і подали зустрічну заяву про 
вчинений ним зловмисний 
злочин стосовно них. І якщо 
й на цей раз знову змовчить 
Вища рада правосуддя, то не-
хай нарікає на себе. Терпіти 
таку Вищу раду ніхто більше 
не забажає. Якої неправди 
наплів на А. Гайворонського і 
С. Сироватку пан суддя, вони 
обидва днями розповіли на 
прес-конференції в прес-цен-
трі Zabeba.Li. І розповіли 
більше, ніж ми тут написали. 
Виявляється, Леонов, якщо 
хочете знати, сам на власні очі 
бачив, як у стократ порядні-
ший від нього депутат облра-
ди і фермер Гайворонський 
і набагато знаніший своїми 
чеснотами адвокат Сироват-
ка «власноручно жбурляли у 
його двір палаючі смолоски-
пи». Але як суддя це міг бачи-
ти, якщо жодне вікно його ко-
теджу не виходить у бік того 
п’ятачка вулиці, на якому 
зупинилися учасники мітин-
гу? Але ж ще і чув власними 
вухами Леонов, як Гайворон-
ський та Сироватка ніби осо-
бисто погрожували йому, хоч 
як уже достеменно встановле-
но, у той час Андрій Анатолі-
йович і не перебував у своєму 
кам’янському маєтку?

Втім, це уже деталі і навіть 
дрібниці, які виїденого яйця 
не варті. Головне інше: скіль-
ки ще в Україні, і зокрема 
нашій Дніпропетровській об-
ласті, людина в судовій ман-
тії, наділена вершити право-
суддя, буде дозволяти собі 
творити навпаки беззаконня 
мало не на кожному кроці, 
і це їй сходитиме з рук? Чи 
не пора відповідати за таке 
не лише перед Богом, якщо 
перед власною совістю від-
повідати не збирається, але 
й перед законом та народом? 
Називати такого суддю, звер-
таючись до нього, Ваша честь 
давно ні в кого язик не повер-
тається.

Микола ЯСЕНЬ.
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ЗВЕРНЕННЯ наших читачів до Асоціації фермерів 
та приватних землевласників Дніпропетровської 
області і редакції «Фермера Придніпров’я» зазви-

чай є проханням про допомогу в тій чи іншій непро-
стій ситуації. Та лист Світлани Пойди, матері-героїні 
з села Саксаганське Криничанського району, виявився 
справжнім криком душі:

«Землю для власного фермерського господарства нам 
довелося буквально добувати власними руками. Коли ут-
ворювалися перші ФГ, я, обліковець, і чоловік Олексій Гри-
горович, водій, тоді, за колгоспних часів, на це не зважилися, 
наші троє синів і дві доньки були ще малі. Пізніше стали 
господарювати на своїх і доньки Альбіни земельних паях, 
а посередині між нашими паями опинився давній колгосп-
ний сад, вже списаний. Ніхто в Саксаганському не вірив, 
що одна сім’я самотужки зможе дати йому раду, так він 
заріс… Та іншої землі для фермеського господарства не 
було, і 2006-го ми зважилися, отримали розпорядження го-
лови Криничанської РДА Валентина Дідича: 

«Надати Пойді Світлані Андріївні дозвіл на про-
ведення робіт з рекультивації земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення (багаторічні 
насадження) площею 16, 3 гектарів для переведен-
ня в ріллю з подальшим використанням її для ство-
рення фермерського господарства».

Взялися за роботу, і 29 грудня 2007-го другим розпоряд-
женням Криничанської РДА був наданий дозвіл «на розроб-
ку проекту землеустрою по відведенню в оренду земельної  
ділянки для створення фермерського госодарства». Дуже 
нелегко, метр за метром, діставалася нам земля. Ми зви-
чайна сільська родина, тримаємо корову. Та довелося стя-
гатися на бульдозер, брати кредити, щоб рекультивува-
ти сад, виривати коріння, яке щороку відростає. Скільки 
плугів і культиваторів порвали на ньому! Найбільше рук 
докладав старший син Володимир, він змалечку мріяв 
бути фермером. У 2010-му підготували документи і по-
дали на затвердження. Та юридичний відділ Криничанської 
РДА, попри вже присвоєний кадастровий номер ділянки, 
відмовив - зажадав зміни формулювання на титульному 
листі мети створення фермерського господарства. Та з’я-
сувалося, що треба міняти і значну частину документів. 
У відділі Держкомзему Криничанського району порадили не 
поспішати: 

- Ваш проект зроблений на багаторічні насадження, 
після рекультивації буде потрібен іще один – на ріллю». 

Тож вирішили докорчувати сад до краю і потім, за 
порадою, оформити документи. Все б вдалося друж-
ній роботящій родині, коли б не лихо - пізніше тяжко 
захворів старший син. Три роки сім’я боролася за жит-
тя Володі, всі кошти йшли туди. Але хвороба не відсту-
пила, в квітні, якраз на Благовіщення, 2017-го сина не 
стало… Відтоді земля колишнього саду, яку так любив 
і стільки часу плекав Володимир, стала особливо до-
рогою для його батьків, братів і сестер. Трохи оговтав-
шись, вони засіяли ріллю і продовжили корчувати сад 
на залишкових півтора гектарах. Про те, що їх чекає 
ще одне неабияке випробування в тому надважкому 
році, й гадки не мали.

- Саду залишилося вже небагато, тож вирішили 
доробити документи на землю, - далі оповідає Світ-
лана Андріївна. – 28 липня отримали роз’яснення 
Криничанської РДА, що попередні її розпорядження 
не втратили чинності. А 31 липня відділ Держгеокада-
стру в Криничанському районі видав довідку 6–зем на 
моє ім’я, це державна статистична звітність про зем-
лю. Але згодом з’ясувалося, що наша земля ще в січні 
2017-го віддана учасникам АТО з Дніпра, Вільногірська  
для виготовлення документації, по два гектари кожно-
му! Як? Чому? Нічого не маю проти людей, що були 
на війні, вони заслужили, щоб мати власну землю. Але 
здивували дві обставини: по-перше, чому це не місцеві 
солдати, по-друге, чому не звернулися до нас напря-
му? Коли стали з ними спілкуватися, то воїни сказали, 
що нічого не знають про історію нашої землі і де вона 
є, про неї їх попросив… фермер К. з нашого району! А 
вони лише дали йому ксерокопії паспортів, щоб потім 
отриману землю здати йому в оренду. Оце в нашій іс-
торії шокувало найдужче! Бо добре знала цього чолові-
ка як абсолютно порядного… Тривалий час я була го-
ловою батьківського комітету, доводилося звертатися 

Від початку земельної реформи в Україні 
площі необроблюваних з різних причин 
земель є і досі. До їхнього числа належать 
і давні колгоспні сади, не скрізь приведені 
до ладу. Певна річ повернути ці землі із 
висохлими старими пнями та корінням, із 
триметровою амброзією та потужними 
хащами молодих дичок до ріллі геть не 
просто. На таку величезну працю не 
кожна навіть заможна селянська родина 
зважиться. Однак коли є до чого жагота, то 
кипить в руках робота… Але буває і так, 
що важкий трудовий старт і нелегка праця 
ведуть до зовсім неочікуваного фіналу.

«ЗЕМЛЮ САДУ НЕ ВІДДАМ, 
КРАЩЕ СПАЛЮ СЕБЕ НА НІЙ!»

до фермерів про допомогу школі, і всі діяли заодно, як 
і при зборі допомоги на фронт. Але що саме ця люди-
на так вчинить, просто вразило. Одразу пригадалося, 
що у нашому селі недавно забрали в людей 36 гекта-
рів городів, якими вони десятки років користувалися, 
теж, за чутками, для учасників АТО. Але виявилося, 
що всі вони опинилися в одних руках через немісцевих 
людей, а воїнів там майже не було. Тому 1 вересня на-
писала заяву до ГУ Держгеокадастру в Дніпропетров-
ській області з попередженням:

«Прошу зупинити роботи щодо оформлен-
ня земельних ділянок із кадастровими номерами 
(вказані), які розташовані на території Саксаган-
ської сільської ради. При цьому не погоджені межі 
із суміжними користувачами та сільською радою, 
а це обов’язкова умова затвердження документів. 
Ці землі за 6-зем обліковуються за мною, на підста-
ві двох розпоряджень голови Криничанської РДА 
та присвоєного 2010 року кадастрового номера (ко-
пії докладаю)».

На жаль, на заяву Світлани Пойди про порушення 
правил виготовлення документів та ознаки схеми «від-
жиму» землі в інтересах третьої особи не зреагували. 
Другого жовтня тодішній в. о. начальника ГУ Держгео-
кадастру в Дніпропетровській області В. Мацак листом 
повідомив її (скорочено):

«Відповідно до вимог ст. 125 Земельного кодек-
су України право власності на земельну ділянку, 
а також право постійного користування та право 
оренди з. д. виникають з моменту реєстрації цих 
прав. У січні 2017-го ГУ Держгеокадастру в Д. о. 
учасникам АТО були надані накази «Про надан-
ня дозволу на розроблення документації із земле-
устрою». У вересні за результатами розгляду по-
даних проектів землеустрою було видано накази 
«Про затвердження документації із землеустрою 
та передачі з. д. у власність» по 5-ти з. д. з кадастро-
вими номерами (вказані)».

Ця відповідь шокувала дружню родину. Ось що 
про це пише Світлана Пойда:

«Велику роботу з доведення занедбаного саду до 
ладу ми робили на очах у всього села, сільська рада 
дала погодження на відведення ділянки. Втратити цю 
землю для нас, це як ото народити і виростити дитину, 
а потім віддати її в чужі руки… Та і хіба наші діти і 
онуки не мають права трудитися вдома, на рідній зем-
лі? Невже їм теж доведеться поневірятися в Польщі? 
Бо фермер К. у вічі сміявся нашому сину: «якщо навіть 
земля не дістанеться мені, її однак заберуть «круті»!». 
Невже в нас все вирішують лише гроші та зв’язки? В 
якій державі ми живемо – у правовій чи й досі в джун-
глях, які ми вивели? А найгірше допікає до живих пе-
чінок те, що наші добрі, трудящі діти повірили нам, 
своїм батькам, і всі сили вкладали в ту роботу! А тепер 
що - хтось забере результати тієї пекельної праці? Та я 
краще спалю себе на тій землі!» 

Восени і взимку багатодітна родина зверталася в 
чимало інстанцій, від Криничок до Дніпра, до народ-
ного депутата Валентина Дідича, який давав дозвіл на 
їхнє фермерування на занедбаній ділянці колишнього 
саду. Він висловив співчуття батькам з приводу смерті 
сина і переадресував звернення Криничанській РДА. А 
ось що з приводу цієї надзвичайної ситуації повідомив 
саксаганський сільський голова Ігор Івашина:

- Всі питання по землі мають вирішуватися 
по-людськи, полюбовно. Землю старого саду нада-
ли матері багатодітної родини Світлані Пойді під 
рекультивацію, і вони гуртом справилися із завдан-
ням, вивели оті хащі. Так, документи не встигли 
оформити, але ж воїнам АТО землю можна виділи-
ти в іншому місці, їм теж не можна відмовити. Ми з 
депутатами в подібних випадках залишаємо землю 
за тими, хто її раніше обробляв. Це наш, сільський 
непорушний закон. Ще років шість тому виділення 
землі за межами села погоджували сільські ради, те-
пер, на жаль, цього немає. У нас 36 гектарів городів 
люди обробляли без оформлення, та в області виго-
товили документи і забрали. Всі обурені, але навіть 
звернення до народного депутата не допомогло. 
Через це оформлення землі варто прискорювати.

Вочевидь, з огляду на ці дві надзвичайні ситуації, 
що виникли останнім часом лише в одному невели-
кому селі, процес передачі права розпоряджатися 
землями за межами населених пунктів варто усіляко 
пришвидчити. І не лише об’єднаним громадам, а й 
звичайним сільським радам, на що в парламенті досі 
бракує голосів. З першого лютого зусиллями уряду 
процес інвентаризації і передачі земель ОТГ старту-
вав, і прем’єр Володимир Гройсман навіть застеріг чи-
новників:

- З завтрашнього дня жоден геокадастр країни 
не має права приймати одноосібні рішення. Не 
дай, Боже, хтось спробує передати земельну ділян-
ку поза межами населеного пункту без згоди ОТГ! 
За це буде кримінальна відповідальність – викине-
мо з кабінету.

Видно, наміри уряду серйозні. Але «розрулювати» 
саксаганські та інші подібні ситуації доводиться на 
місцях. З приводу звернення Світлани Пойди голова 
Криничанської РДА Олег Гапіч повідомив «Фермеру 
Придніпров’я»:

- Ситуація з землею саду в Саксагані – це нон-
сенс, добре її знаю. СІм’я Світлани Пойди потом 
і кров’ю дала землі лад, її право на землю не під-
лягає сумніву. Та Держгеокадастр досі працював 
лише з документами, без контакту  з місцевими 
радами і не завжди розумів усі обставини кон-
кретних ситуацій. Дещо подібне до цього було в 
2015 році в Аулівській громаді, де шісдесят один 
чоловік з соціальної сфери впродовж тривалого 
часу не могли домогтися оформлення по два га 
землі. Довелося запросити на виїзне засідання в 
Криничанський район працівників ГУ Держгео-
кадастру в Дніпропетровській області, і за пару 
місяців люди оформили ділянки. В цій ситуації 
теж діятимемо подібним чином, надвечір 20-го 
лютого призначена ця зустріч. З іншого боку ГУ 
Держгеокадастру за діючими законами не має 
права відмовити воїнам АТО в оформленні дер-
жавної землі. Ми в районі тісно співпрацюємо з 
Криничанською районною організацією учасни-
ків АТО «Патріот», яку очолює Сергій Іщенко. В 
цьому незвичайному саксаганському випадку 
проти совісті теж не йтимемо.

Обіцяне виїздне засідання в приміщенні Крини-
чанської РДА дійсно відбулося надвечір 20 лютого, в 
День Героїв Небесної Сотні. Його учасниками були в. 
о. начальника головного управління Держгеокадастру 
Євгеній Нагорний, голова Криничанської РДА Олег 
Гапіч, його перший заступник, учасник АТО Олег Кар-
нацький, начальник відділу Держгеокадастру в Крини-
чанському районі Ольга Коломоєць та Світлана і Олек-
сій Пойди. Впродовж майже годинного часом емоцій-
ного засідання було встановлено, що нові документи 
на землю саду в Саксаганському виготовлені в сусідній 
області, а для того, щоб не погоджувати межі з. д. із 
суміжними власниками, були залишені так звані «вов-
чі стежки» шириною 3 м, що є грубим порушенням. 
Наприкінці Євгеній Нагорний підсумував зустріч:

- Даю доручення своїм працівникам до 28 лю-
того детально вивчити затверджені накази щодо 
розроблення проекту землеустрою та передачі з. 
д. у власність на землях колишнього саду в Сакса-
ганському, щоб систематизувати виявлені та інші 
можливі порушення нормативного законодавства. 
Але скасувати ці накази за законом головне управ-
ління Держгеокадастру в Д. о. самостійно не має 
права. Тому Вам, Світлано Андріївно, доведеться 
звертатися до суду. А учасникам АТО будуть під-
шукані інші ділянки.

Зі свого боку голова Криничанської РДА О. Гапіч 
пообіцяв підтримку багатодітній родині Пойд від цен-
тру безоплатної правової допомоги для складання су-
дового позову. І попрохав свого першого заступника О. 
Карнацького разом із головою Криничанської район-
ної організації учасників АТО «Патріот» С. Іщенком 
провести зустріч з фермером К., щоб уникнути мож-
ливих «бойових дій» та інших негараздів на землях ко-
лишнього саду в Саксаганському з початком весняних 
робіт. Така зустріч вже відбулася, ось що С. Іщенко по-
відомив про її результати:

- Всі погодилися, що в Саксаганському люди дове-
ли покинуту землю до пуття, отже, повинні господа-
рювати на ній і далі. А якщо буде потрібна наша під-
тримка, ми її надамо. Наші бойові побратими з міст 
нічого не мають проти того, що земля їм буде виділена 
в іншому місці, протестів не буде. Із майже чотирьох-
сот учасників АТО Криничанського району переважна 
більшість вже отримала землю за місцем проживання, 
такого, щоб земля була бозна де, немає. Вважаю землю 
для ОСГ учасникам АТО певним соціальним захистом, 
а міським учасникам бойових дій краще було б замість 
неї виділяти грошову компенсацію. Бо їм важко зрозу-
міти справжню цінність української ріллі, інколи вони 
продають її навіть дешевше за сьогоднішню визначену 
державою невелику нормативно-грошову вартість. 

Добре, коли є порозуміння між людьми – кажуть, 
краще солом’яна згода, ніж золота звада. Тож залиша-
ється сподіватися на щасливий фінал цієї незвичайної 
історії. Світлана і Олексій Пойди, усі їхні діти багато-
річним корчуванням саду власними руками вже давно 
його заслужили.

Підготував Григорій ДАВИДЕНКО.

На знімку: Світлана Пойда з чоловіком Олексієм.
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Р езонанс

ТРОХИ більше, ніж два місяці 
тому на всю Україну рознесли 

і показали в Інтернеті без пере-
більшення жахливий «відеосю-
жет», у якому семикласник  СШ 
№1 у місті Зеленодольськ Апо-
столівського району на шкільно-
му стадіоні побив на рік від себе 
старшого хлопчину. Зваливши 
з ніг, так заходився лупцювати 
й бити по ребрах і в живіт та по 
голові, що той уже не зміг підве-
стися, щоб захиститися та  дати 
відсіч. Бив швидко, щоб скорений 
втратив можливість рятувати-
ся. Бив боляче та «зі смаком», як 
потім казали глядачі «відеоклі-
пу», який швидко набув велико-
го розголосу у містечку і районі. 
Потерпілим виявився 14-літній 
Андрій Новіков, а катував його 
Олександр Мануйлов. 

- Я тільки потім дізнався, 
що йому хтось доніс неправду, 
наче я комусь на нього нагово-
рив  пліток та наклепів, і тому він 
вирішив мені за це відплатити, - 
розповідав згодом Новіков. – Але 
насправді нічого подібного я не 
робив, тому й не чекав від Сашка 
нападу на себе. ВІн несподівано та 
з усіх сил стусонув мене кулаком 
в живіт під дих, я продихнути ві-
дразу не зміг, а на землю присів 
і упав...

На кадрах «сюжету», які того 
ж дня потрапили в Інтернет, 
було видно, що розлючений 
школяр б’є жорстоко й немило-
сердно іншого школяра по чому 
попало не лиш руками-кулака-
ми, але й ногами. Бо той, кого 
він фактично катував, лежав на 
землі і підхопитися на ноги не 
міг. «Скривджений» месник ще 
й азарт отримував від того, що 
за його екзекуцією спостерігав 
цілий гурт однолітків. Спостері-
гав і… «уболівав» за розбишаку. 
Захищати бідолаху Андрія чи 
зупиняти «ката» Сашка ніхто не 
квапився. Ніхто бодай і не закри-
чав, як кричали, пригадую, ко-
лись ми в дитинстві, що лежачого 
ж не б’ють. Навпаки, сміялися та 
поводили себе так, як в підручни-
ках з історії стародавнього світу 
описуються бої гладіаторів не на 
життя, а на смерть, дивитися на 
які збиралася знатна публіка. То 
хай і не печерного віку побоїще, 
та що дикунське – це точно.

- Мене почало нудити, дуже 
боліли ребра, аж пекли, я кричав 
і  просився, щоб Сашко схаме-
нувся, - продовжував розповідати 
Андрій Новіков, - але він як не 
чув. А коли мені стало зле і запа-
морочилася моя голова, Сашко 
щосили ударив по ній ще раз но-
гою. Я втрачав свідомість…

Ровесники ж мов насолоджу-
валися тортурами над «полоне-
ним». Ще й ті, у кого мобільні те-
лефони з відеокамерами, знімали 
«інцидент», коментуючи на свій 
лад усе, що відбувалося на їхніх 
очах. Сюжет, який потім з’явився 
в соціальних мережах, «фільму-
вав» навіть 17-літній учень випус-
кного 11 класу на ім’я Максим. 
Отож не те щоб боронити бідо-
лаху, як старший віком, так ще 
щоб зняти і «класне захоплююче 
відео». Як пояснював потім Мак-
сим, «зробити фільм» його й по-
просив Сашко Мануйлов. Чому 
було не вволити його забаганку?

Зрозуміло, «нерівна дуель» на 
шкільному стадіоні спричинила 
скандал як в районі, так і області. 
А передусім у невеличкому Зе-
ленодольську, де усі один одного 
знають і діти всіх на виду. І поки 
розбиралися батьки між собою 
та вчителі з вищим освітянським 
начальством, мешканці містечка 
намагалися збагнути, чому таке 
стало можливим? Хто винен, 

БЕЗ СУДУ І СЛІДСТВА

! Навіть диявол повинен бути вислуханий  
у суді Гільом Дюран, французький теолог і юрист

що росте покоління жорстоких 
хлопців та й дівчат також, для 
яких скривдити і відгамселити 
на себе подібних ніщо фактично 
не стримує?! Нарікали на відсут-
ність нині творів не лише літера-
тури, але і всіх інших видів мисте-
цтва, котрі б виховували та вчили 
молоде покоління високої мора-
лі, зразкової поведінки, сумлінню 
і совісті, поваги один до одного, 
до молодших і старших в окрему 
чергу.  Хто стежить за прийнят-
ним, скажімо, музично-пісенним 
репертуаром чи списком романів 
і повістей, обов’язкових для про-
читання? Та ніхто ж, звісна річ!

Не можна сказати, що су-
дження людей далекі від істини. 
Навпаки, потрапляють у «яблуч-
ко». Одначе ніхто, на жаль, не 
наголосив на тому, що на ниніш-
ніх школі й освіті, нинішньому 

волає не своїм голосом, то стог-
не, але більше молить пощади, 
проситься відпустити, і він біль-
ше не буде. Та дебелий чоловік, 
який поруч і сміється крізь зуби, 
не перестає допитуватися, хто ще 
з ним тут промишляв та скільки 
вони разом встигли поцупити? 
Це одне, чого домагався. А друге 
- підвішений повинен був запев-
нити, що відшкодує усі збитки, 
котрі заподіяв зі своїми  спільни-
ками.

«Фільм» обривається на 
«найцікавішому»: хтось із тих, 
хто також чинив цей самосуд, 
підходить до висячого з ножем. 
Але чи щоб перерізати шнурок 
і відпустити того, чи щоб погро-
жувати йому – залишилося неві-
домим. Лунає несамовитий крик 
бідолахи, і відеозапис зникає… 
Все. Кінець! Відомо тільки, з якої 

вихованні дітей дається взнаки 
невдячна ситуація, складна, роз-
христана і знервована, у якій пе-
ребуває зараз все наше розбалан-
соване суспільство, яке несеться в 
рознос. Хіба не правда, що народ 
наш деморалізований і деградо-
ваний, розгніваний, виснажений 
і зневірений? Ніхто нікому не по-
трібен, ніхто ні про кого й не пе-
реймається – кожен виживає сам 
по собі. А усі поодинці і гуртом 
покинуті та кинуті напризволя-
ще ще й владою. І кинуті у кра-
їні, де елементарного порядку і 
вимогливого правопорядку уже 
давно, мов кіт наплакав, і чимда-
лі все менше. Педагогіка, право, 
судочинство і так далі «все одно, 
що навиворіт вивернуті». Тих, хто 
має берегти спокій і благополуч-
чя людей, людям доводиться бо-
ятися і остерігатися – хіба не так?

НЕ ДИВНО, що після шкільної 
екзекуції у виконанні учнів 

середніх класів на Дніпропетров-
щині сталося ще кілька не менш 
жорстоких випадків катувань, але 
за участю уже дорослих, і вони не 
викликали аналогічної реакції. 
Навпаки, сприйнялися як зрозу-
мілі і зовсім не виняткові. При-
міром, у П’ятихатському районі 
кілька розгніваних чоловіків спій-
мали одного переляканого і сило-
міць підвісили його на дереві за 
одну ногу вниз головою. На ота-
ку кару-розправу прирекли – не 
вірите? Так і з цього лінчування 
«полоненого» знято і запущено в 
Інтернет короткометражний «бо-
йовик жахів». Судячи з того, що 
ми побачили своїми очима – над 
спійманим знущалися розлюче-
ні месники, котрі наче не змогли 
бідоласі пробачити злодійство. 
Видно і чути, як підвішений то  

причини катували чоловіка. У 
П’ятихатках є люди, котрі мають 
у приватній власності вантажні 
автомобілі. Вони орендують май-
данчик, де паркують свої маши-
ни. А ще приймають на відстій 
великовагові фури далекобійни-
ків. То на  цей майданчик і внади-
лися злодюжки, які сточували з 
бензобаків пальне, що, як відомо, 
нині в ціні. Злодіїв довго висте-
жували, і нарешті одного спій-
мали. І медики, і правоохоронці 
стверджують, що  чоловік, якого 
піддали  тортурам, міг загинути, 
а тому необхідне ретельне слід-
ство. А п’ятихатський народ по 
різному гадає. Одні закликають 
не корчити з себе  святих, оскіль-
ки «треба було головою думати, 
коли ночами потай зливав з ма-
шин бензин». Отож по заслузі ді-
сталося. Другі ще докидають, що 
«зате запам’ятає до нових віників 
і більше не полізе». Треті згодні, 
ніби водіям  «нічого іншого й не 
залишалося, бо поліція дивилася 
на втрати шоферів крізь паль-
ці». А бездіяльність пояснювала 
«недостатнім рівнем заподіяних 
збитків». І лише незначна части-
на четвертих каже, що «не той це 
метод, який можна вітати і засто-
совувати – самосуд». Вірите чи 
не вірите, але така «соціологія» 
справді набралася. Себто домінує 
позиція, що надіятися сьогодні 
доводиться тільки на себе, від тієї 
ж поліції чекати помічі і захисту 
марно.

Більше того, слідом виявило-
ся, що це не єдиний  подібний 
випадок, який стався на Дніпро-
петровщині. Минулого року у 
травні в Криничанському районі 
аналогічно вчинили фермери, 
спіймавши на гарячому зграю 
молодиків, котрі лазили по їхніх 

коморах, майстернях, сховищах 
та ангарах і цупили звідти усе, 
що під руки потрапляло. Майже 
як і у випадку з водіями, ферме-
ри не витерпіли наруги і влашту-
вали засідку. А вже як схопили 
негідників, то дали волю своїм і 
емоціям, і кулакам. Була і кров, 
були і травми та серйозні тілесні 
ушкодження. Дивом не дійшло 
до страти спійманих. У багатьох 
же склалося враження, що і в да-
ному разі хлопцями оволодів ще 
й азарт на рівні популярних нині 
фільмів-бойовиків. Адже також 
зафіксували на відео свій шабаш. 
Пояснювали, правда, це тим, що 
матимуть тепер «наочний фільм» 
попереджати, застерігати і ля-
кати потенційних грабіжників, 
«яких розвелося більше, ніж тре-
ба». Бо ж фермери теж кликали 
часто на виручку і міліцію в ми-

нулому, і  поліцію тепер, але від 
стражів порядку «користі, як від 
козлів молока». 

Знайшли розуміння, навіть, 
уявіть собі, підтримку серед се-
лян-земляків. А як було не знай-
ти, якщо у селах тут в останні 
роки не одну садибу і не один 
двір пройдисвіти обібрали й по-
чистили?! То лазять по людських 
помешканнях «металісти», у та-
кий спосіб «заготовляючи» мета-
лобрухт. А то й викрадають корів 
та свиней на м’ясо. Обкрадені 
одразу пишуть заяву за заявою, 
та тільки затримання правоохо-
ронцями крадіїв не пригадують. 
Тому фермери, каже народ, 
вчинили правильно. Провчили 
негідників добряче, «навряд чи 
більше ще ризикуватимуть лізти 
за чужим добром».

А КОЛИ цей матеріал уже 
практично був підготовле-

ний до друку, «дивна» і можна 
казати загадкова новина на-
дійшла з Солонянського району 
Там, у селі Василівка з недавніх 
пір відкрили реабілітаційний 
центр, у який на заключне ліку-
вання привозять, мовляв, тих, 
кого доводиться рятувати від 
наркозалежності. Благородна 
справа, правда ж? Василівцям 
хоч пишайся! Та днями у місцеву 
прокуратуру примчав, як і пові-
домила остання, «23-річний гро-
мадянин, тобто вважайте юнак, 
і поскаржився, що його кілька 
місяців тому незаконно затри-
мали і потім незаконно, проти 
його волі утримували у центрі 
реабілітації наркоманів» Коли 
правоохоронці прибули у Васи-
лівку перевіряти, так це чи ні, то 
виявили спершу… ще дванадця-
теро осіб, теж молодих людей, 
які безпідставно перебували там. 
Оперативників та слідчих потім 
запитували: а може просто при-
мусово доставили туди лікува-
тися від зловживання згубним 
зіллям, як колись в Союзі РСР 
примусово «перевиховували» 
алкоголіків в ЛТП – лікуваль-
но-трудових профілакторіях»? 
Нагадаємо, що дійсно «з частко-
вим обмеженням волі». Нічого 
подібного! Заявили, як відрізали, 
що людей, котрі ніякого відно-
шення до вживання наркотиків 
не мали, таки справді «силомі-
ць позбавили волі і без слідства 
та суду утримували в реабіліта-
ційному центрі». А це ж бо са-
моправство, свавілля та самосуд. 
Суд Лінча, який практикувався в 
Америці ще в середині позами-
нулого століття. Це коли там без 

суду і слідства хапали і кидали у 
в’язниці «чорношкірих» - негрів. 
Зараз Америка пишається сво-
єю демократією і рівністю всіх 
перед законом, а негрів з етич-
них міркувань ввічливо величає 
афроамериканцями. Натомість 
ми ж, виходить,  вертаємося у 
мерзенні часи мракобісся , чи то 
як?

Бо дійсно далі поліція і про-
куратура ошелешили не тільки 
мешканців Василівки і Соло-
нянського району, а всієї й об-
ласті. Реабілітаційний центр у 
сільській глибинці виявився… 
липовим. Його зуміла відкрити 
банда злодюг навіть не обласно-
го, а всеукраїнського масштабу. 
Під вивіскою «контори» з поря-
тунку як наркозалежних, так, до 
речі, ніби і залежних від алко-
голю, утнули майже підпільну 
в’язницю. У якій «відбували» 
свої невизначені строки зовсім 
нормальні люди. І не 12 чи 13, 
як одразу сповіщали, а не мен-
ше сорока.  Їхня провина була 
тільки в тому, що комусь… за-
важали. Себто хтось замовив їх, 
як замовляють кілерам убивства 
невгодних. Цих, дякувати Богу, 
прирікати на смерть не зважува-
лися, однак на тимчасове позбав-
лення волі та утримання в неволі 
давали «добро». Одні комусь чи-
мось дошкуляли, другі другим 
щось заборгували, треті третім 
дорогу переходили. Тим паче 
трапляються бажаючі на певний 
час «усунути» конкурентів у біз-
несі.  Якщо хочете знати, знайш-
лися серед «ув’язнених» такі, 
яких «посадили» рідні. Примі-
ром, сестра брата на той час, 
поки вона батьківську спадщину 
перепише на себе. Причин «ізо-
лювати від суспільства» того або 
іншого «суб‘єкта» у замовників, 
виходить, що вистачає зараз. А є 
попит на дану «послугу» - вишу-
калися, як бачите, ділки, які взя-
лися її надавати. Обернувши це 
діло у вигідний для себе «бізнес». 
Один день перебування в «реабі-
літаційному центрі» затриманих 
обходився – ясна річ, що замов-
никам – від 5 до 7 тисяч гривень.

То які то ділки, що взялися 
лінчувати невинних - бандити. 
Тих, кого їм доручали «знешко-
дити», вони «виховували» торту-
рами та катуваннями. Чи в своє 
задоволення, чи на виконання 
побажань «клієнтів» - це поки 
що доконче не відомо. Швид-
ше ж тому, що залюбки й «ви-
ловлювали» на вулицях або по 
притонах і пивничках ще йалко-
голіків та наркоманів. Яких їхні 
рідні вважали, що передають у 
справді офіційно діючу меди-
ко-реабілітаційну службу. Гро-
шей не жаліли – аби лиш виліку-
вали сина, брата, чоловіка і т. д. 
Звідки замовникам було знати, 
що насправді передавали шайці 
негідників, котрі «до здорового 
способу життя» вертали тіль-
ки кулаками? Запозиченими з 
фільмів жахливими, нелюдськи-
ми методами «впливу»…

Прокуратура і поліція ще 
утримуються, зрештою, розкри-
вати усі сповна подробиці «но-
ваторської практики» псевдо-
реабілітаційного центру. Ясна 
річ, що в інтересах слідства. Оп-
рилюднено поки що єдине: ок-
ремо існувала штаб-квартира з 
камерою-катівнею. І завбачливо 
охоронялася нарядом озброєних 
молодиків, тому брати її довело-
ся з боєм. Місцеві ж спостеріга-
чі прогнозують, що в цій історії 
«ми ще багато цікавого й неспо-
діваного дізнаємося».

Микола ЯСЕНЬ.

В останній день листопада в 
приміщенні міськрайонного 
у Нікополі суду один за 
одним пролунало два вибухи. 
Настільки потужні, що 
у вікнах не тільки шибки 
повилітали, але й рами 
разом із пошматованими 
шторами. Спеціалісти 
кажуть, що великі вікна 
й виручили.  Якби вони 
не повилітали, навряд чи 
хто б у судовій залі живим 
залишився. Як повідомили 
потім ЗМІ, слухалася справа 
за фактом убивства, і на 
лаві підсудних перебувало 
троє злодюг, яких досудове 
слідство визнало убивцями. 
Було ж це вже далеко не 
перше, а кільканадцяте 
судове засідання у цій справі, 
розгляд якої - як на думку 
рідних загиблого від рук 
бандитів - невиправдано 
затягувалося. Та слухання 
знов довелося відкладати. 
Цього разу з тієї причини, 
що батько убитого юнака, 
присутність якого була 
зрозуміла, зумів занести 
до судової зали дві бойові 
гранати. Щоб самому 
винести «вирок». І коли 
суд оголосив перерву, 
одну гранату він і встиг 
кинути у бік підсудних. 
Але друга випала з рук 
меснику під ноги. Підсудні 
отримали осколочні 
поранення, причому один 
з них незабаром і помер, а 
батько-месник загинув на 
місці. Поранення зазнали ще 
два конвоїри і кілька осіб з 
числа знайомих та близьких 
з обох сторін учасників 
судового процесу.

ЗРОЗУМІЛО, що на надзви-
чайний випадок відреагува-
ли як самі судді, так і пере-

дусім громадські правозахисні 
організації та різні прошарки 
місцевого населення. Різку за-
яву зробила і голова Ради суд-
дів Валентина Симоненко. Ми 
не раз, сказала вона, протягом 
останніх років «звертали ува-
гу на недопустимо неналежну 
охорону в судах». Відсутність 
бажаної охорони, стверджува-
ла вона, «призводить до вільно-
го проникнення у приміщення 
судів осіб, які заважають роботі 
і складають загрозу для учас-
ників процесів та відвідувачів». 
Але усі звернення Ради суддів 
України до вищих органів дер-
жавної влади, сказала Вален-
тина Симоненко, «залишалися 
без належного реагування». То 
випадок, котрий стався у Ніко-
полі, як на її думку, «законо-
мірний наслідок як відсутності 
необхідного реагування, так і 
безвідповідального ставлення 
до проблем судової влади, ви-
рішити які неможливо без кон-
солідованих у цім ділі зусиль 
усіх зацікавлених  структур». І 
насамкінець пані Симоненко 
підкреслила, що «сьогодні ми 
констатуємо – гірші наші про-
гнози знайшли своє втілення».

 Ніхто не заперечує, що вчи-
нок батька загиблого від рук не-
гідників у залі суду не може ви-
кликати не те що схвалення чи 
підтримки, але елементарного 
розуміння. Судові зали не для 
того, щоб зривати у них грана-
ти. Одначе як на нас, то даремно 
очільниця Ради суддів України 
змовчала, що батько, у котрого 
з вини злочинців не стало сина, 
з гранатами прийшов на суд з 
відчаю. Жадаючи справедливої 
кари для убивць. Бо ж слідом 
стало відомо: від рідних і зна-
йомих він і не приховував, що 
«суд навмисне затягував процес 
і готувався - теж на його думку 

Згадуючи відомого поета, погодимося, що питання 
«А судді хто?» вічне. Але невже і сьогодні

в ньому марно шукати суть: суди, районні чи 
столичні, лиш сильних світу нині бережуть

За  Грибоєдовим
Нікопольські вибухи у суді - який ще сигнал 

потрібен чинній владі?

- винести м’який вирок». Оче-
видно, необхідно було чоловіку 
у такому випадку налаштовува-
тися на оскарження рішення, 
якби справді виявилося воно 
несправедливим, і в апеляцій-
ній, і в касаційній, якщо б теж 
знадобилося, інстанціях. Але 
бідолашний батько не понаді-
явся  ні на що подібне, а вчи-
нив те, що вчинив. І передусім 
у Нікополі, і в інших містах та 
селах області багато хто «неспо-
дівано» став саме на його бік. У 
Інтернеті та соціальних мере-
жах дійсно раптом з’явилася 
маса коментарів, автори яких 
засуджували правовий нігілізм 
і кривосуддя, «які сягнули в 
Україні загрозливих меж і уже 
загрожують її населенню нерів-
ністю перед судами і законами, 
незахищеністю від судового 
свавілля тих, чиї майнові статки 
і посадові становища в суспіль-
стві не дозволяють «відкупляти-
ся» від незаслужених наслідків 
та покарань. І навпаки, «круті» 
і високопосадовці  уникають 
самі і рятують своїх дітей від 
відповідальності за скоєні зло-
чини та інші правопорушен-
ня. Люди навіть звинувачували 
сучасних судочинців, що це 
їх в першу чергу зараз треба 
сприймати загрозою існуванню 
України як правової держави. 
Власне, на тверді переконання 
користувачів соціальних ме-
реж, уже сьогодні про Україну 
як правову державу «можна го-
ворити умовно». І перш за все 
або бодай в тому числі і через 
«викривлене далі нікуди судо-
чинство».

То тепер наскільки ми мо-
жемо судити, конкретно ніко-
польські судді не сприйняли 
гніву та обурення «народних ко-
ментаторів». Оскільки торік же 
ще 8 грудня за їх колективною 
заявою і за фактами, як свідчить 
текст заяви, «тиску на суддів 
шляхом погроз їм і членам їх 
сімей, іншого правового впли-
ву, в тому числі через соціальні 
мережі» Нікопольська місь-
крайонна прокуратура внесла 
відомості до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань та по-
чала кримінальне провадження 
за ч.1 ст. 377 ККУ – «не тільки 
за перешкоджання здійснюва-
ти суддями нашого суду пра-
восуддя, а за погрозами вбив-
ствами… щодо суддів, а також 
щодо їх близьких і родичів». А 

щойно вісім суддів з Нікополя 
Відкритим листом звернулися 
до Ради суддів України, у якому 
сповістили, що «однак ніяких 
відомостей про рух криміналь-
ного провадження, початого за 
нашою заявою, наразі ми не от-
римали».

Більше того, а тим часом, 
мовляв, «погрози суддям три-
вають і набули системного та 
відвертого характеру», що «спо-
нукає нас вимагати невідкладно 
вживати відповідних та належ-
них заходів правового характе-
ру з боку органів суддівського 
самоврядування». Поміж ін-
ших проявів тиску «на нас як 
під час розгляду справ, так і за 
наслідками їх розгляду» автори 
відкритого звернення знайшли 
за потрібне звернути увагу, що 
«в соціальних мережах знов 
з’явилися коментарі та закли-
ки щодо вчинення розправ над 
суддями». Ясна річ, що судді 
«вказані факти» розцінюють як 
«загрозу утвердженню в держа-
ві принципу верховенства пра-
ва, здійсненню правосуддя на 
засадах, визначених законами 
та Конституцією України». Хоч 
далі зосереджуються винятково 
на вимогах «стосовно забезпе-
чення особистої безпеки суддів, 
їхніх  сімей, близьких і рідних, 
їхнього майна та інших засобів 
їх правового захисту». Тобто 
будьте пильними, колеги, гур-
туймося захищатися і від… роз-
гніваного на нас народу, чи як? 
Ні, заклики вчиняти розправи 
над нечестивими в судових ман-
тіях ми не можемо ні поділяти, 
ні прощати також. Це шлях в 
безнадійний  правовий безлад 
і хаос, наслідки від яких неми-
нуче будуть трагічними. І для 
суспільства в тому числі. Ска-
жемо, що зрозуміти не важко, з 
якої причини з’явилося публіч-
не звернення нікопольських су-
дочинців.

Справа у тім, що рівно че-
рез два місяці – день в день – у 
Нікополі знову пролунало два 
вибухи. Знову зірвалися дві бо-
йові гранати. На цей раз кинув 
їх хтось невідомий. Точніше, 
хтось кинув і миттю зник з міс-
ця «пригоди». А кинув цього 
разу не в залі судових засідань, 
а у відчинений гараж… судді 
Валерії Рибакової, в якому як-
раз перебував її чоловік Олек-
сандр Рибаков. Мало того, що 
значних ушкоджень завдано 

автомобілю-іномарці і примі-
щенню гаража – чоловік судді 
отримав тілесні поранення «у 
вигляді мінно-вибухових травм 
та множинних ушкоджень 
осколками обох гомілок». На-
віч замах на вбивство, з приводу 
якого Валерія Рибакова подала 
заяву в поліцію, розцінивши 
його як скоєний проти неї з ме-
тою залякати або помститися. 
А у згаданому відкритому ли-
сті нікопольських служителів 
Феміди прямим текстом гово-
риться, що «цей факт спонукає 
вимагати заходів, які мають за-
безпечити незалежність суддів 
та авторитет правосуддя». 

Знову ми теж погоджуємо-
ся, що подібні методи «впливу» 
на судочинців ні в якому разі 
не підлягають виправданню. 
Це вже не що інше, як самосуд 
над суддями, що добром же не 
може скінчитися. Одначе з при-
воду суддів, які мають бути за-
лежними від чинних у державі 
законів, і особливо з приводу 
авторитету правосуддя в Украї-
ні маємо власну думку і знахо-
димо за потрібне висловитися. 
Не випадково ж серед тих ко-
ментарів, які з’явилися вслід 
нікопольським подіям, був і 
зовсім радикальний: реформа 
судового устрою, про який так 
багато говорять нинішні укра-
їнські горе-«вожді», це блеф. 
Ніяка реформа зараз не мож-
лива. Тільки повне перезаван-
таження - повна кадрова заміна 
у судах усіх рівнів і  призначень! 
Як не даремно «коментатори» 
соціальних мереж і не сумніва-
ються, що усі без винятків судді 
у нас повинні вибиратися наро-
дом і звітувати перед ним «бу-
квально за кожен винесений у 
звітний період вирок». Оскіль-
ки ж держава з їй тільки відо-
мих нині причин не квапиться 
чіпати суди і мириться з їх все-
дозволеністю, народу поки що 
нічого іншого й не залишається, 
як і насильницькими – вважай-
те, що адекватними – методами 
намагатися зупиняти безмежне 
уже кривосуддя. Небезкорисне 
і «прибуткове» для служителів 
Феміди, до речі. Боронь Боже, 
ми не підозрюємо нічого та-
кого конкретно стосовно ніко-
польської судді на прізвище 
Рибакова. Натомість маємо пе-
реконливі свідчення адвоката 
Олександра Кононенка з сусід-
нього Апостолівського району. 

Він доволі відомий якраз у цьо-
му кущі – ще й у Нікопольсько-
му районі та Нововоронцов-
ському сусідньої Херсонської 
області. І заявляє: судове свавіл-
ля у даному трикутнику сягну-
ло таких меж, що він закінчує 
кандидатською дисертацією на 
тему «Зловживання службо-
вим становищем при винесені 
правосуддя та незаконне пра-
восуддя в українських судах». 
Кононенко вважає, що його на-
укова розвідка буде в пригоді, 
коли врешті-решт дійде черга 
до поголовної чистки органів 
судочинства…

І треба ж було такому стати-
ся: цей матеріал ми уже майже 
завершували, як у Нікополі, 
незважаючи на суботній день, 
терміново скликали позачерго-
ву сесію міської ради. Привід? 
На сім’ю Рибакових знову вчи-
нено замах. На цей раз кинули 
лише одну гранату. І знову по-
страждав чоловік Валерії Віта-
ліївни Олександр Михайлович. 
Він чоловік не бідний, бізнес-
мен місцевого значення і депу-
тат міськради. От його колеги 
знайшли за потрібне виклика-
ти на килим одного з керівни-
ків тутешнього відділку поліції 
Юрія Сидорука і прокурора 
міста Сергія Сидорова: як це, 
мовляв, розуміти? Версію, що 
цілком ймовірне «полювання» 
на Рибакова-бізнесмена, а не на 
його дружину-суддю, депутати 
фактично відкинули. Депутат 
Сергій Піддубний прямо напо-
лягав «цей злочин розглядати 
не тільки по відношенню до 
Рибакова-депутата, але і стосов-
но Рибакової-судді». Оскільки у 
Нікополі «склалася загрозлива 
злочинна ситуація навколо пра-
цівників міськрайонного суду, а 
тепер перекидається і на органи 
влади». І далі дослівно: «Що це 
за вислови у соцмережах – кож-
ному судді і кожному депута-
ту по гранаті в кишеню? Люди 
майже радіють, що спершу на 
тих, а тепер і на цих вчиняють 
замахи на знищення. Невже 
вони думають, що всі і судді, і 
депутати – це корупціонери, 
хабарники і товстосуми, які уже 
не знають, куди гроші дівати, 
зате всі поголовно знають, як їх 
красти?»

Стоп, досить. Досі не сміють, 
бояться чи навмисне уникають 
розуміння, що в першу чергу з 
вини тих же судочинців, котрі 
давно скомпрометували себе в 
очах народу і викликають обу-
рення, огиду та нетерпимість, і 
відбувається зараз у Нікополі те, 
що відбувається. А владі діста-
ється перш за все і за те, що, як 
писав Тарас Шевченко, а братія 
мовчить собі, витріщивши очі. 

Микола ОМЕЛЯНЕНКО.
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Г аряча тема

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) 
опублікувала список країн з найбільшим числом громадян 
 старше 65 років, які продовжують працювати. 
Список очолила Ірландія, де більше половини (56,3%) громадян у віці 
від 65 до 69 років продовжують працювати.
Другою стала Індонезія (50,6%), третьою – Південна Корея (45%).                       
У десятку увійшли також Японія (42,8%), Чилі (39,9%), Ізраїль (39,3%), 
Мексика (38,6%), Китай (36%) і Індія (35,8%).
У п’ятірку країн з найнижчим числом трудящих серед літніх громадян, 
згідно з доповіддю, входять Люксембург, де після 65 років взагалі ніхто 
не працює, Бельгія (4,7%), Угорщина (5,3%), Словенія (5,2%), Словаччина 
(5,6%).
Домінування в списку країн, де громадяни старше 65 років продовжують 

трудову діяльність, пов’язана з відмінностями в культурі та законодавстві європейських і азіатських країн. Так, у деяких 
європейських державах працівники можуть бути оштрафовані, якщо продовжать працювати після настання пенсійного 
віку. Спроби влади підвищити вік виходу на пенсію зустріли протестами. При цьому у багатьох азіатських країнах 
громадяни виступили в підтримку ідеї збільшення пенсійного віку. Зокрема, в Японії з 2025-го вік виходу на пенсію буде 
підвищено до 65 років. 

Пенсійна реформа суттєво 
підвищила вимоги до 
кількості страхового 
стажу, необхідного для 
оформлення пенсії. У зв’язку 
з цим велика кількість 
українців позбавлена 
можливості вийти на 
заслужений відпочинок при 
досягненні пенсійного віку. 
З цієї причини український 
уряд прийняв рішення 
про надання тимчасової 
(в період з 1 січня 2018 по                                                   
31 грудня 2020 року) 
соціальної допомоги 
пенсіонерам, яким не 
вистачає стажу.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ 
ДОПОМОГИ
Процедура призначення грошової 
допомоги регламентована Постано-
вою КМУ № 1098 від 27.12.2017 «Про 
Порядок призначення тимчасової 
державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату». 
При цьому отримати допомогу 
можуть тільки ті, хто на момент 
оформлення соціальних виплат має 
не менше 15 років страхового ста-
жу. Гроші будуть виплачуватися до 
досягнення такими особами віку, з 
якого вони набувають право на пен-
сійну виплату.

ЯК ПЕНСІОНЕРУ ОТРИМАТИ 
СОЦДОПОМОГУ?
Для призначення тимчасової фінан-
сової допомоги, особам без необхід-
ного пенсійного стажу, необхідно 
звернутися в органи соціального за-
хисту населення за місцем реєстра-
ції або за адресою фактичного про-
живання. До заяви на оформлення 
допомоги потрібно додати такі 
документи:
документ, що засвідчує особу пен-

сіонера і його місце проживання + 
ІПН;
довідку про наявний страховий 

стаж (видається в Пенсійному фонді 
на запит пенсіонера — протягом 5 
робочих днів);
декларацію про доходи і майновий 

стан (заповнюється на підставі дові-
док про доходи кожного члена сім’ї) 
за останні півроку, що передують 
місяцю звернення за призначенням 
допомоги.
Якщо тимчасова грошова допом-
ога оформляється не за адресою 
реєстрації, а за місцем фактичного 
проживання пенсіонера, до перера-
хованого вище списку документів 
повинна додаватися довідка про 
неотримання такої допомоги в УП-
таСЗН за зареєстрованим місцем 
проживання.

СТРОКИ ВИПЛАТИ 
ТИМЧАСОВОЇ ДОПОМОГИ
Тимчасова фіндопомога призна-
чається з дня, що настає після дати 
досягнення пенсійного віку, встанов-
леного ч. 1 ст. 26 ЗУ «Про загальноо-
бов’язкове державне пенсійне стра-
хування», за умови, що звернення 
за оформленням грошових виплат 

відбулося не пізніше ніж через три 
місяці після досягнення такого віку.
Якщо терміни не були дотримані і 
пенсіонер звернувся в органи соц-
захисту через тримісячний період, 
грошова допомога призначається з 
дня звернення за нею, тобто з дати 
подання всіх необхідних документів 
та довідок.
Рішення про призначення пенсіоне-
рам, яким не вистачає стажу, тимча-
сової допомоги або про відмову в її 
наданні приймається управлінням 
соціального захисту населення про-
тягом лесяти календарних днів з дня 
подачі заяви. Про відмову повідом-
ляється письмово у п’ятиденний 
строк з дня прийняття рішення.

ХТО НЕ ОТРИМАЄ ГРОШОВУ 
ДОПОМОГУ?
Відповідно до законодавства Украї-
ни не всі пенсіонери, яким не виста-
чає трудового стажу для оформлен-
ня пенсії, мають право на отриман-
ня тимчасової фінансової допомоги 
від держави. Так, відповідно  до п. 12 
Постанови Кабміну № 1098 «Про По-
рядок призначення тимчасової дер-
жавної соціальної допомоги непра-
цюючій особі, яка досягла загального 
пенсійного віку, але не набула права 
на пенсійну виплату» від 27 грудня 
2017 року, соцдопомога пенсіонерам 
не призначається в разі, якщо:
 особа отримує пенсію (в т.ч. со-

ціальну), працює або веде іншу 
діяльність, пов’язану з отриманням 
доходу;
 хто-небудь з членів сім’ї протягом 

року перед зверненням за тимчасо-
вою допомогою здійснив покупку 
(оплату послуг) на суму понад 50 
тис. гривень;
 середньомісячний сукупний дохід 

сім’ї в розрахунку на одну особу за 
попередні півроку перевищує 100% 
прожиткового мінімуму для непра-
цездатних осіб;
 у результаті вибіркової перевірки 

виявлені додаткові джерела для 
існування, не зазначені в деклара-
ції про доходи та майно (здавання 
в оренду житлового приміщення 
(будинку), заробіток членів сім’ї, які 
офіційно не працевлаштовані тощо)
 у власності особи або членів її сім’ї 

є друга квартира (будинок) за умо-

ви, що загальна площа житла пе-
ревищує 21 кв. м на 1 члена сім’ї та 
додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи 
більше одного автомобіля (іншого 
транспортного засобу, механізму).
Однак, як і з оформленням субсидії, 
тимчасова фінансова допомога пен-
сіонерам, які не мають достатнього 
пенсійного стажу, може призна-
чатися всупереч деяким вищевка-
заним обмеженням за висновком 
комісії, якщо в складі сім’ї є людина 
з інвалідністю. Рішення приймаєть-
ся після обстеження матеріаль-
но-побутових умов особи, яка 
звернулася за призначенням такої 
допомоги. Оскаржити рішення со-
цзахисту можна в органі виконавчої 
влади вищого рівня або у суді.

РОЗМІР ТИМЧАСОВОЇ 
ДОПОМОГИ
Сума державної допомоги особам, 
які досягли пенсійного віку, але не 
мають права на пенсійні виплати, 
становить різницю між прожит-
ковим мінімумом для осіб, які 
втратили працездатність, та серед-
ньомісячним сукупним доходом 
сім’ї в розрахунку на одну особу за 
попередні 6 місяців, але не більше 
100 відсотків ПМ для непрацездат-
них громадян. Таким чином, макси-
мальний розмір соціальних виплат 
пенсіонерам у 2018 році становить:

Cоціальна допомога 
пенсіонерам, 
яким не вистачає стажу

хисту населення про зміну обставин, 
які можуть вплинути на розмір або 
порядок отримання допомоги, не-
обхідно не пізніше ніж через 10 днів 
з моменту настання змін.

ВИПЛАТА ТИМЧАСОВОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ДОПОМОГИ
Згідно із законодавством соцдопо-
мога від держави виплачується в 
грошовій формі щомісяця на поточ-
ні рахунки в банках або через на-
ціонального оператора поштового 
зв’язку. Вибір способу отримання 
виплат залишається на розсуд отри-
мувача допомоги.

КОЛИ ПРИПИНЯЄТЬСЯ 
ВИПЛАТА?
Як і з іншими соціальними допомо-
гами в Україні, виплата тимчасової 
грошової допомоги пенсіонерам, 
що не мають необхідної кількості 
років трудового стажу, може бути 
скасована з наступних причин:
 приховано відомості або навмисно 

представлені недостовірні дані про 
доходи та майновий стан — з міся-
ця, наступного за тим, в якому вияв-
лені зазначені факти;
 працевлаштування або зайняття 

підприємницькою діяльністю — з 
місяця оформлення на роботу або 
реєстрації підприємцем;
 виїзд на постійне місце проживан-

ня за кордон — з першого числа мі-
сяця, наступного за місяцем виїзду;
 смерть одержувача допомоги — з 

місяця, наступного за тим, в якому 
людина померла;
 оформлення пенсії — з дати її 

призначення.
Крім того, якщо протягом півроку 
не забирати нараховані кошти, ви-
плата допомоги буде призупинена.
Як відновити виплату грошей?
Для відновлення виплати допомоги 
необхідно звернутися в управління 
соцзахисту з письмовою заявою із 
зазначенням причини неотримання 
грошей. Відновлення виплат прова-
диться з дня припинення, якщо за 
відповідний період особа мала пра-
во на їх отримання, і при відсутності 
обставин для їх припинення.

За  інформацією «Юридичного 
порталу України».

                       

Названо країни з найбільшою кількістю 
працюючих людей похилого віку

Перерахунок розміру грошових 
виплат проводиться кожні півроку 
з урахуванням змін майнового ста-
ну та середньомісячного сукупного 
доходу одержувача допомоги.
Звертатися в УПтаСЗН для зміни 
суми раніше призначеної тимча-
сової допомоги через затверджен-
ня нового розміру прожиткового 
мінімуму немає необхідності. Спів-
робітники соцзабезу самостійно 
проведуть перерахунок з місяця 
встановлення нових державних соц-
стандартів.
А ось повідомити управління соцза-

Шановні читачі! Редакція не надає юридичні консультації по телефону. 
Надсилайте свої запитання поштою або на електронну адресу газети.
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На порі, на часі

Сторінку підготував Іван ЗЕМЛЯНИЙ.

ВАШ насіннєвий 
ФОНД

Час перевіряти і поповнювати 
свій посівний фонд. Як оцінити 
якість власного насіння і 
вибрати придатне для посіву? 
Що краще вибрати в магазині? 
Про що свідчить кожний 
пакетик? Від чого залежить 
розмір насіння, чому деяке з 
нього пахне?  
Хто посперечається з тим, 
що насіння - це диво? Покриті 
твердими оболонками піщинки, 
горошинки, пірамідки та інші 
фігурки приховують у собі 
таємницю нового життя. Стан 
глибокого спокою допомагає 
насінню пережити дуже складні 
умови: морози, посуху, нестачу 
кисню. 
Кожне насіннячко містить 
зародок і більш або менш 
«живильне придане», що нагодує 
майбутній паросток.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
Якщо у вас залишилося насіння огір-

ка, томату, гарбуза, кабачка, кавуна, дині, 
яке радувало дружними сходами торік 
і при цьому зберігалося в сухому про-
холодному приміщенні, то воно не під-
веде і в новому. Ці культури зберігають 
схожість впродовж 7-10 років і довше.  
Наприклад, якщо минулого року проро-
стали 9 з 10 насінин огірка, то такий рі-
вень може триматися ще 4-6 років, і тіль-
ки зниження схожості на 20% за рік попе-
редить про те, що почалося старіння.

У капусти, редиски, редьки, ріпи, 
шпинату, а також бобів, квасолі, горо-
ху і спаржі строк зберігання без істотної 
втрати якості коротший (від 4 до 7 років), 
але якщо умови зберігання були сприят-
ливими, їх можна перевіряти тільки в тих 
випадках, коли є привід для сумнівів (у 
попередньому сезоні були проблеми або 
ви їх не висівали).

Перець схильний підносити сюрпри-
зи: може пролежати без втрати якості 10 
років, може зробитися непридатним че-
рез 3-4 роки. Його краще перевірити.

На схожість цибулі та моркви 
можна було б розраховувати протя-
гом 3-5 років, а селеру, петрушку та 
салат через 2 роки після збору насін-
ня необхідно перевіряти обов’язково. 
На великий жаль, затверджене у тепе-
рішній час маркування пакетів (з насін-
ням) виключило таку важливу інформа-
цію, як рік урожаю.

Обов’язковим стало зазначення міні-
мальних строків придатності. Довідати-
ся справжній вік насіння і зрозуміти, чи 
варто його купувати із запасом (бувають 
же рідкісні та улюблені сорти) - немож-
ливо. Співробітники магазинів, які пе-
реоцінюють товар, змушені викидати 
насіння, що залишилося після сезону, як 
прострочене (2 роки для насіння огірка 
або томату - не вік, але процедура про-

довження строку реалізації для дрібних 
партій не окуповується: повторне мар-
кування викликає підозри у покупців). 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Багато хто помічає розходження на-

ведених у різних довідниках і посібниках 
можливих строків зберігання насіння. У 
старих радянських виданнях вони зани-
жені. Справа в тому, що автори спирали-
ся на досвід зберігання посівного матері-
алу у сховищах з мінімальним обігрівом 
або навіть без нього.

Зниження вологості забезпечувалося 
за рахунок вентиляції, а основний вид 
пакувального матеріалу – майже забута 
нині мішковина. Сама по собі низька тем-
пература – це плюс, але її коливання су-
проводжується утворенням конденсату, 
а волога – це головний ворог насіння, що 
перебуває у спокої. Вона викликає цвілеві 
гриби, бактерії. 

У звичайній шафі у будинку, де сухо 
та не спекотно (20-22°С), умови є кращи-
ми хоча б тому, що вони постійні. Трива-
ле зберігання в приміщенні, де темпера-
тура 25° і вища, призводить до прискоре-
ного старіння насіння.

ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ
Багато хто із власного досвіду знає 

приблизні строки появи сходів різних 
овочевих і декоративних культур, але на-
сіння, взяте для посіву або пророщення 
безпосередньо після сушіння або прогрі-
вання, має низьку вологість і буде виходи-
ти зі стану спокою істотно довше, ніж те, 
яке встигло «відлежатися» у кімнаті або 
на складі. Про це необхідно пам’ятати 
при перевірці посівного матеріалу, її не 
треба проводити відразу після термічної 
обробки, інакше одержите занижені по-
казники схожості та енергії проростання.

Не можна не згадати про застарілий 
спосіб перевірки якості насіння у сольо-
вому розчині. Може спливти та бути 

відбракованим нормальне, здатне зійти 
насіння!

ЗА ПОКУПКАМИ!
Після інспекції «засіків» можна ку-

пувати відсутнє насіння. Перш ніж 
вирушити у дорогу, радимо скласти 
попередній список. Пам’ятайте, що 
основні овочеві культури відкритого 
ґрунту - огірки, томати, моркву, буря-
ки, капусту, редис, цибулю ріпчасту, 
кабачки, гарбузи - доцільно вирощува-
ти по кілька сортів різного строку дозрі-
вання - ранні, середні та пізні. Це знач-
но подовжить надходження врожаю.  
Можна підібрати сорти спеціального 
призначення, наприклад, сливовидні то-
мати для консервування, кабачки-спагеті 
для оригінальних страв, спаржеву квасо-
лю для заморозки та інші. Не забудьте 
про зелені та пряно-смакові культури, 
без них справжня овочева кулінарія про-
сто неможлива.

Сортів кропу потрібно не мен-
ше двох, і сіяти їх варто у різний тер-
мін з інтервалом 10-12 днів, щоб 
мати свіжу ароматну зелень пря-
мо до столу протягом усього сезону. 
Не менш важливо визначити, що ви-
рощувати - сорти або гібриди. Гібриди 
звичайно відрізняються потужністю, 
життєздатністю та підвищеною продук-
тивністю, однак їхнє насіння буде вже до 
посіву непридатним - у другому поколін-
ні врожайність різко знижується.

Гібриди F1 огірка, томату, капусти, 
моркви високоврожайні, дружно доз-
рівають, їхні рослини однорідні, стійкі 
до комплексу хвороб. Гібридне насіння 
коштує дорожче, ніж звичайне сортове, 
і вимоги гібридів до умов вирощування 
вищі, інакше просто не реалізується їхня 
потенційна продуктивність. Тому поду-
майте, де ви плануєте вирощувати овочі і 
який догляд за рослинами та яке добриво 
можете забезпечити.
 

ЧИТАЄМО Й РОЗУМІЄМО
Зараз у продажу можна зустріти на-

сіння, яке було попередньо оброблене.
Барботування. Насіння було витри-

мане у воді з повітрям, що пропускається 
через неї, або киснем. Це підвищує житт-
єздатність і схожість.

Дражирування. Насіння покрите 
захисною живильною оболонкою, у ре-
зультаті чого утворюється драже кулястої 
форми. До складу драже часто включені 
стимулятори росту, пестициди, мікро-
елементи. За рахунок дражирування 
полегшується посів і підвищується рів-
номірність сходів дрібнонасінних куль-
тур, забезпечується значна економія 
насіння.

Інкрустоване (від лат. Incrustio - по-
криття корою) - оброблене плівкоутво-
рювачами разом з речовинами, що акти-
візують ростові процеси. Підвищується 
польова схожість і врожайність.

Каліброване - відібране за довжи-
ною, шириною, висотою насіння. Забез-
печує рівномірний розподіл насіння при 
висіві та, відповідно, дружність проро-
стання.

 
ЦІННІ ПРИДБАННЯ

При покупці треба намагатися ко-
ристуватися перевіреними джерела-
ми. Це допоможе придбати насіння 
бажаного сорту, що відповідає при-
йнятим вимогам як за сортовою чи-
стотою, так і за посівними якостями. 
Відповідно до діючих вимог на пакеті з 
насінням обов’язково мають бути зазна-
чені наступні відомості:

 назва культури, сорт згідно                       
з повним державним реєстром;
 повне найменування фірми, її 

товарний знак, телефон, адреса;
 строк придатності насіння                      

(з точністю до місяця), номер 
партії, вага у грамах або кількість 
насіння у штуках.
Крім того, на пакеті обов’язково має 

бути зазначений ДЕРЖСТАНДАРТ. 
Усі інші написи про «міжнародні стан-
дарти», сертифікати якості є чинни-
ком, що вводить покупців в оману.  
Бажано, щоб на пакеті була фотографія 
рослини, а також інформація з описом 
сортових якостей, рекомендації з агротех-
ніки, строки посіву, висадження в ґрунт і 
збирання врожаю.

Досвідчені садівники-городники в 
основному покладаються на улюблені, 
перевірені та надійні сорти і гібриди, але 
майже щороку на ринку з’являються но-
винки, з якими хочеться ознайомитися. 
Але ж не варто ризикувати та відводити 
новачкам велику площу: для першого 
знайомства цілком достатньо 3-5 штук 
великих рослин і метрового рядка, якщо 
мова йде про «дрібні» посівні.

Один з найбільш надійних паку-
вальних матеріалів - фольга. Її вико-
ристовують для дорогого, за всіма 
правилами підготовленого насіння.  
Завдяки високій якості, низькій вологості 
та герметичній упаковці воно показує ре-
корди довголіття.

У наш час проблеми з серцем — явище поширене як 
серед старих, так і серед молоді. Кардіологи призначають 
обстеження, лікування... Але стибки тиску, головний біль та 
біль у суглобах передбачити неможливо. Це може бути 
10 хвилин, а може тривати весь день. Тому лікарі радять завжди 
мати в аптечці засіб, який допоможе позбутися 
неприємного болю. 
Є один засіб від гіпертонії, яке легко приготувати вдома з 
недорогих аптечних препаратів. Це широко відомі серед 
гіпертоніків і кардіологів краплі ВКПГП. Досить приймати 
їх раз на день, щоб на добу забути про гіпертонії, біль у серці, 
головний біль і біль у суглобах. 
Чудодійні краплі допомагають в лікуванні суглобів, 
позбавляють від головного болю, полегшують депресію і 

сприяють усуненню серцевого болю. Краплі ВКПГП також 
підвищують імунітет і захищають від інфаркту та інсульту. 
Це абревіатура, яка розшифровується як назви настоянок 
валеріани, кінського каштана, пустирника, глоду та півонії. 
Для приготування настоянки купіть в аптеці п‘ять невеликих 
пляшечок зазначених настоянок на спирту.
Інгредієнти (ВКПГП): 5 мл настоянки валеріани – В;
5 мл настоянки кінського каштана – К; 5 мл настоянки 
пустирника – П;  5 мл настоянки глоду – Г; 5 мл настоянки 
півонії – П.
Приготування і застосування. Змішати всі інгредієнти 
в скляній пляшечці темного кольору. Обсяг необхідних 
інгредієнтів може бути більшим. Головне правило — всі 
інгредієнти повинні бути в рівних пропорціях.
Приймати по 50 крапель раз на день за 30 хвилин до їжі. 
Це приблизно одна чайна ложечка.  

Настоянка валеріани розширює коронарні судини, 
забезпечує нормалізацію кровообігу, контролює роботу 
кишечника і заспокоює при стресових ситуаціях. Кінський 
каштан добре зміцнює судини, не дає крові бути в’язкою за 
консистенцією, перешкоджає утворенню тромбів, захищає 
організм людини від інфаркту та інсульту. Настоянка 
пустирника - найкращий заспокійливий засіб. Настоянка 
глоду знижує збудливість серцевого м’яза, покращує 
кровообіг, бореться з тахікардією, аритмією, ефективна при 
проблемах зі сном і запамороченні. Настоянка півонії добре 
знімає головний біль, нормалізує роботу шлунково-
кишкового тракту, знімає коліки, полегшує гастрит.
Отже, у крапель ВКПГП просто шикарний склад. Ефект 
буде чудовим, не потрібні і дорогі медикаменти. Але варто 
проконсультуватися у лікаря, якщо у вас непереносимість 
якогось одного препарату.

Чудодійні краплі ВКПГП
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Наймасовіший тижневик рідного краю 
Тираж «Фермера Придніпров‘я» у лютому  - 26 900!

ТОВ «ПБЮ-КОНСАЛТИНГ»
КОМПЛЕКСНА БУХГАЛТЕРСЬКА ТА ПОДАТКОВА ДОПОМОГА! 
- Оптимізація оподаткування (ПДВ, Прибуток і т. д.)
- Ведення і відновлення обліку (1С, МЕДОК, Банк)
- Консультування з Бухгалтерського 
                                                  та Податкового обліку
- Правовий захист від Контролюючих органів
- Незалежний Аудит для Власника

Дотримання повної конфіденційності!
        м. Дніпро, проспект Слобожанський, 40-А
                 (066) 285-98-47; (067) 842-53-72
                          pby.consalting@gmail.com

Приймаємо попередні 
замовлення на поставку 

комплексних добрив: 
NPK 15:25:15+8S та NP 12:24+6S.

Ціни залежно від обсягу 
замовлення.

Термін поставки – березень.
Доставка здійснюється авто- 
та залізничним транспортом.

098 -55-66-270

068-68-41-741
050-32-02-624

ТМ «СтимОрганік» - комплексні органо-мінеральні до-
бaвки, гумат калія, деструктора стерні, мікродобрив та сти-
муляторів росту для будь-яких видів рослин, від квітів і 
газонних трав до сільськогосподарських культур і кормових 
добавок для тварин і птахів.
Це безпечні для природи і людини органо-мінеральні до-
брива, стимулятори росту рослин, антистресанти, пряма 
альтернатива використанню стимуляторів росту рослин, 
що належать до класу пестицидів. 
ТМ «СтимОрганік»  - це висока якість , що відповідає всім 
існуючим стандартам. Пропонований продукт являє собою 
концентрат у вигляді гомогенної суспензії темно-коричне-
вого кольору, до складу якої входять понад  30 елементів 
мінеральних і органічних речовин, включаючи основні 
макро- і мікроелементи, що містяться в низинному торфі.
При дотриманні технології внесення гарантовано:
підвищення врожайності на 10-30%; зменшення загаль-
них витрат при використанні мінеральних добрив; про-
довження на 2-3 тижні стійкості рослин до посухи, замо-
розків та інших негативних погодних впливів; посилення 
зростання і скорочення термінів дозрівання сільсько-
господарських культур; перевищення аналогів комплексу 
мікроелементів в десятки разів;

Високоякісне насіння сільгоспкультур, стимулятори, мікродобрива,
засоби захисту рослин світових брендів та вітчизняних виробників

097-390-29-36,067-711-60-25,067-230-55-53, 050-051-20-96
www.agrolider-plus.com.ua

Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Теплична, 27-С, оф. 3

Насіння Dow Seeds
Наша стратегія насінництва поєднує 
високу врожайність насіння з 
винятково поживною цінністю 
відповідних культур. 
Dow Seeds  застосовує найсучасніші 
інноваційні технології селекції. Все 
наше насіння пройшло сортову 
сертифікацію за схемами ОЕСР. Має 
місцеві сертифікати відповідності, наші 
гібриди внесені до Реєстру сортів.
Наші партнери відразу переконалися у 
високих можливостях селекції насіння 
Dow Seeds   та швидкій вологовіддачі. Наприклад, уже третій 
рік поспіль збільшується кількість поціновувачів гібриду 
кукурудзи МТ261, яка стабільно приносить високі врожаї, а 
качан гібриду МТ Матадо має до 900 зерен і сміливо може 
претендувати на звання найбільшого качана в Україні. Навіть 
у посушливі роки селекція Dow Seeds   дає можливість 
отримувати високі показники врожайності. Так, гібрид 
Суреал здатний забезпечувати високий рівень врожаю 
навіть у вкрай стресових погодних умовах 
(більше 12-14 т/га при 14-відсотковій вологості) 
з тенденцією відмінної та швидкої вологовіддачі.
Гібрид соняшника 8х463 КЛ у групі стиглості (120 днів) 
формує врожай на рівні 3,3 – 4 т/га.
Заслуговує на увагу й високоінтенсивний гібрид соняшнику 
8Н421КЛДМ, що придатний для вирощування в різних 
ґрунтово-кліматичних зонах. Має високий потенціал 
врожайності, здатність для самозапилення  та відзначається 
надзвичайно потужною кореневою системою. Стійкий до 
осипання.
За показниками цей середньостиглий гібрид має 69 днів до 
цвітіння, до 51% за вмістом олії, густоту на період збирання 
за оптимальних умов 55-60 тис.шт./га і відповідно при засусі 
45-50 тис.шт./га. Як і більшість гібридів Dow Seeds, стійкий до 
несправжньої борошнистої роси.
При своїй належності до преміум-сегменту та високого 
потенціалу врожайності насіння Dow Seeds  є привабливим 
у ціні, а ми зі свого боку надаємо професійний польовий 
супровід та намагаємося бути ближчими до наших партнерів.

Група компаній UKRAVIT – перший та найбільший 
український виробник препаратів для хімічного захисту 
сільгоспкультур. Основним напрямком Групи компаній 
є власне виробництво сучасних високоефективних 
пестицидів т агрохімікатів, у тому числі добрив з 
мікроелементами та засобів для знищення побутових 
шкідників за стандартами якості ДСТУ ISO 9001.

Компанія BEST забезпечує сільгоспвиробників сучасними 
високотехнологічними засобами захисту сільгоспкультур. 
За роки успішної діяльності на аграрному ринку 
України компанія  отримала імідж надійного виробника 
високоякісної продукції.
BEST пропонує найсучасніші методи захисту рослин, 
професійні консультації і підтримку, вигідні умови 
поставок.

ALFA Smart Agro -  провідний виробник засобів захисту 
та міндобрив, повністю відповідає вимогам до сучасної 
європейської компанії з точки зору якості продуктів і 
розумного підходу до агрономії. ЇЇ мета – забезпечити 
агровиробників України і Європи продуктами високого 
ґатунку за розумною ціною завдяки впровадженню 
багаторівневого контролю якості (Multi-Control) на всіх 
етапах розробки, виробництва та їх застосування.
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