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КОМУ вигідна така непри-
родна ситуація? Ці питан-
ня минулої зими розглядав 

Заводський суд міста Кам’янське. 
Тривалі судові поневіряння у ньо-
му голови фермерського госпо-
дарства «Джерела» Олега Рисікова 
з села Преображенка Криничан-
ського району, якого на кожному 
судовому засіданні дієво підтриму-
вали члени Асоціації фермерів та 
приватних землевласників краю, 
розпочалися, за аналогією з футбо-
лом, із недолугого судового «стан-
дарту» - 7 вересня 2017 року голова 
Заводського суду міста Кам’янське, 
слідчий суддя Віктор Ізотов розгля-
нув клопотання слідчого Кам’янсь-
кого відділення, лейтенанта поліції 
Романа Бєлоуса про арешт орендо-
ваної фермером земельної ділянки 
площею 22 гектари, розташованої 
на території колишньої Дружбівсь-
кої сільської ради, з посівами куку-
рудзи. У суді слідчий пояснив, що 
у провадженні слідчого відділення 
Кам’янського відділу поліції пере-
буває кримінальне провадження 
від 6 липня 2017 р. за ознаками 
кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК 
України - самовільне зайняття зе-
мельної ділянки. У суді було вста-
новлено:

«Розпорядженням голови Кри-
ничанської РДА Юрія Коваля від 6 
березня 2012 року Олегу Рисікову 
наданий дозвіл на розробку про-
екту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки в оренду за 
рахунок земель запасу державної 
власності на території Дружбівсь-
кої сільської ради Криничанського 
району для ведення фермерського 
господарства, зі зміною виду вико-
ристання з. д. із пасовища на землі 
сільгосппризначення - ріллю. За 
інформацією Криничанського від-
ділу ГУ Держкомзему в Дніпропе-
тровській області, земельній ділян-
ці площею 22 гектари присвоєний 
кадастровий номер. Проекти зем-
леустрою до відділу не надходили, 
реєстрація права оренди не прове-
дена».

Далі в судовій ухвалі є поси-
лання на статті 125, 126 Земельного 
кодексу України, які визначають, 
що право власності на з. д., а також 
право постійного користування 

та оренди земельної ділянки (з. 
д.) виникають з моменту держав-
ної реєстрації зазначених прав 
відповідно до закону України 
«Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». Відтак за основу був 
узятий висновок поліції «предме-
том злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 197-1 ККУ, виступає конкретна 
земельна ділянки, під якою слід 
розуміти частину земної поверхні 
з установленими межами, певним 
місцем розташування, з визначе-
ними щодо неї правами». Далі 
суддя теж звертає геть на слизьке: 
«слідчим поліції наведені достатні 
підстави вважати, що в діях невста-
новлених осіб вбачаються ознаки 
кримінального правопорушення 
щодо самовільного зайняття з. д., 
тому дозвіл на арешт з. д. та по-
сівів кукурудзи надасть можливість 
для повного та неупередженого 
розслідування кримінального про-
вадження та подальшого відшко-
дування шкоди, завданої внаслідок 
вчинення кримінального правопо-
рушення». Саме з такою остаточ-
ною мотивацією фермерська рілля 
та майже дозріла кукурудза і були 
арештовані «шляхом заборони 
будь-кому розпоряджатися будь-я-

ким чином зазначеним майном та 
використовувати його». 

Тричі дивна ухвала, погодьтеся. 
По-перше, спочатку в ній встанов-
лено, що земля абсолютно закон-
но передана Криничанською РДА 
Олегу Рисікову, їй присвоєний ка-
дастровий номер у Публічній када-
стровій карті України. Тобто суддя 
Віктор Ізотов добре усвідомлював, 
хто ту криничанську «частину зем-
ної поверхні» поливає власним по-
том, щоб родила на ній качаниста 
та інше збіжжя. По-друге, відповід-
но до ст. 172 КПК України «кло-
потання про арешт майна розгля-
дається слідчим суддею, судом не 
пізніше двох днів з дати його над-
ходження до суду, за участю слід-
чого та/або прокурора, цивільного 
позивача, підозрюваного, обвину-
ваченого, іншого власника майна 
і за наявності також захисника, за-
конного представника». Як видно, 
суддя Віктор Ізотов був зобов’яза-
ний запросити фермера Олега Ри-
сікова на визначений час до суду. 
Тим паче, що на підставі п. 4 ст. 172 
КПКУ  «під час розгляду клопотан-
ня про арешт майна слідчий суддя 
має право за власною ініціативою 
дослідити будь-які матеріали, що 
мають значення для вирішення пи-

тання про арешт майна». Обійшов 
увагою суддя дії на той час розпо-
рядника землі в особі Криничансь-
кої районної державної адміністра-
ції, не запросив до суду ні Олега 
Рисікова, ні його захисника…

Навзаєм цього в ухвалі суддя 
Віктор Ізотов так пояснює власне 
небажання подивитися фермеру у 
живі очі, з’ясувати причини трива-
лого оформлення ним документів 
на використання державної землі: 
«клопотання слідчого про арешт 
майна може розглядатися без пові-
домлення власника майна, захис-
ника чи законного представника, 
якщо це є  необхідним з метою 
забезпечення арешту майна». Ось 
така «правова судова підстава» - 
не буду запрошувати фермера до 
суду, хоча й знаю, що саме він зо-
рав, закультивував, посіяв, піджи-
вив, обробив та доглянув кукуру-
дзу, ліпше накладу на його землю 
з вирощеним урожаєм арешт, хай 
поліція шукає «винних невстанов-
лених осіб»! Тобто справжня мета 
судового засідання окреслена са-
мим суддею: арешт майна! Нащо? 
Хіба «віджим» урожаю в хлібо-
робів є складовою судової рефор-
ми?

НАВІЩО ФЕРМЕРСЬКІЙ РІЛЛІ АРЕШТ?

Зі святом весни і праці!

ЯКЩО НЕ КИЄМ, ТО ПАЛИЦЕЮ

29 квітня мають відбутися вибори  
і  у з муками створеній Піщанській 

об‘єднаній  територіальній 
громаді. Але чи відбудуться?                                  

Чи візьме нарешті гору воля селян?

Г римаси Феміди

(НЕМАЄ СЬОГОДНІ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ СУМНІШОЇ ПОВІСТІ, НІЖ 
ПОВІСТЬ ПРО СТВОРЕННЯ ПІЩАНСЬКОЇ ОТГ У НОВОМОСКОВСЬКОМУ 

РАЙОНІ.  ВОНА, ЯК ТОЙ НАРИВ, ЩО ЗАГРОЖУЄ ВСЬОМУ 
УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛЯНСЬКОМУ НАРОДУ-РОДУ. ВІКАМИ, ЯК ВІДОМО, 

НЕ БУЛО ЙОМУ ПЕРЕВОДУ, АЖ ПОКИ НЕ ЗАХОДИЛИСЯ ВИНИЩУВАТИ 
З ДІДІВ-ПРАДІДІВ ХЛІБОРОБІВ НОВОЯВЛЕНІ У НАС ПАН ТА ПІДПАНКИ 

РАЗОМ ЗІ ЗЛОДІЯМИ І РЕКЕТИРАМИ)

ПРО ТЕ, як в недалекому минулому палкий прихильник 
Партії регіонів, а нині член Блоку Петра Порошенка в пар-
ламенті нардеп Вадим Нестеренко з усіх сил намагався 

не лише  весь Новомосковський район, а прихопивши ще кілька 
сільських рад і двох сусідніх , «прихватизувати», створивши 
тут єдину об’єднану громаду, «Фермер Придніпров’я» писав не 
один раз. Про надмірні замашки-апетити Вадима Григоровича 
так чи інакше йшлося у публікаціях «Ані п’яддю землі не посту-
пимося» (у номері від 12 квітня 2017 р.), «Злоякісна новомосков-
ська пухлина» (26 квітня 2017 р.), «Чорна зрада» (11 травня 2017 
р.), «А прокурор – проти» (15 червня 2017 р.) і нарешті особливо 
у статті «Коли справедливість блудить там, де вона має домі-
нувати», яка була вміщена також торік 30 серпня. Що то були 
наміри і спроби депутата заснувати власну вотчину-«воєвод-
ство», місцевий народ не сумнівався. Тут усім відомо, що місто 
Новомосковськ він до своїх рук прибрав: три з гаком років 
тому законно обраний новомосковський міський голова так і 
не зміг зайняти крісло мера, натомість в нього сіла слухняна 
маріонетка Нестеренка. І від тих пір ні обласна влада, ні та, що 
на київських пагорбах, нічого не можуть ніби вдіяти, щоб від-
новити у даному випадку волю і верховенство народу. Настіль-
ки брутального й нахабного нехтування Конституції України 
навряд чи ще десь сьогодні знайдеться. Уже через те шкода 
Петра Олексійовича Порошенка, що його політична сила при-

хистила у своїх пенатах народного депутата, якому вітчиз-
няне законодавство, як декому  море по коліна. Але ще більше 
прикро, що під «патронатом» президентської «Солідарності» 
це Нестеренко й чинить. А «згуртувати» навколо міста усі не 
лише новомосковські території, де домінують контрольовані 
Вадимом Григоровичем аграрні підприємства, явно й було 
завершальною метою тутешнього уже фактично земельного 
магната. Причому, згуртувати разом з народом-«бидлом» чи 
й кріпаками-«рабами». Ось тільки сільський народ не в тім’я 
виявився битим. Більше року оборонявся і захищався, ні в яку 
не погоджувався миритися з нестримними чимдалі зазіхан-
нями-апетитами новоявленого претендента в поміщики. 
Народу перекривали, скажімо, подачу води, ледве не дустом, 
коротше, труїли, та народ не здавався на милість узурпатора, 
завойовника і окупанта. Виникли ініціативні групи активістів, 
зокрема в Орлівщанській, Знаменівській і Меліоративній сіль-
радах, котрі забажали єднатися в об’єднану територіальну 
громаду навколо Піщанської. В останній тим паче вдалися 
селяни до супротиву і рішучого опору. Тутешній сільський 
голова Микола Мазниця став по суті уособленням і прапором – 
знаменом! – відсічі нардепу та його прихвостням, яких також 
набігло, як собак нерізаних. Без продажних і безхребетних 
плазунів, які аж під ноги «хазяїну» гнуться і стеляться, зараз, 
на жаль, не обходиться. Однак вистояли, не скорилися і вибо-

роли перемогу мешканці непокірних територій – наперекір 
дніпропетровським горе-керманичам Київ дав згоду на утво-
рення сьогодні не тільки Піщанської ОТГ, а і Перещепинської, 
де окрім міської ради, збиратися до купи забажали 6 сільських 
рад – разом 21 населений пункт. У сусідньому Магдалинівському 
районі ті сільради, які теж мали пригнутися перед загарбни-
ком з депутатським мандатом від БПП. Вибори призначено на 
29 квітня ц. р. То як ви гадаєте, Вадим Нестеренко мовчки й 
покірно ковтнув, утершись рукавом, болючий для нього ляпас? 
Де там! Не вийшло з одного боку, зайшов з іншого – не дубцем, 
так лозиною вирішив заганяти у своє «стійло» сільський народ. 
Не захотів він пряників від нардепа, так тепер розрахунок на 
те, що галушками вдавиться. Коротше, безчинства й агонію 
сучасної влади за межами дозволеного законами і Кримінальним 
кодексом у виконанні Вадима Григоровича на Дніпропетровщи-
ні сягнули безглуздя і безсоромності та безпардонності уже 
явно на рівні злочинно-злодійської антинародної і антидержав-
ної афери, за яку відповідальність має бути найвищої міри пока-
рання. Як заявила щойно громадськість потерпаючих сільських 
територій, апелюючи до Європейської спільноти, вибори до 
їхніх ОТГ шахрайством та махінаціями можновладців та їх 
покровителів від Дніпра до Києва перетворено на фарс та 
узурпацію влади і нечуване знущання над сільським народом.

 «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» Дніпропетровщини запрошує на Всеукраїнську 
мирну акцію протесту проти Президента П. Порошенка, яка відбудеться у середу,              

25 квітня, об 11:00 на майданчику перед Дніпропетровською ОДА.

Годі «жити по-новому» -  час змінювати країну!

 Як відомо, цими днями сталася подія, яка цілком може змінити політичну ситуацію в Україні. З’явився перший 
аудіозапис з плівок нардепа Олександра Онищенка з голосом Петра Порошенка. На ньому Онищенко передає гаранту 

корупційну пропозицію - частку в газовому бізнесі екс-міністра екології Миколи Злочевського в обмін на закриття 
кримінальних справ проти нього. І голос Президента з прихильністю реагує на цей «договірняк». 

«Рух нових сил Михайла Саакашвілі» - проєвропейська ліберальна партія, перебуваючи в опозиції до діючої влади                     
і особосто до гаранта Конституції, суворо засуджуємо корупційні зв‘язки Президента Порошенка і вимагаємо                   

його негайної відставки! Людина, яка нечиста на руку, не має морального права керувати державою!  
Якщо ви поділяєте нашу позицію, вийдіть разом із нами на мирну акцію протесту і скажіть своє «Ні!».
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ЯКЩО НЕ КИЄМ, 

На пленарних засіданнях Верховної Ради
Вадим Нестеренко  був присутнім 99 разів, відсутнім 
– 286 (за даними реєстрації депутата за допомогою 

електронної системи).
Підконтрольні ЗМІ часто друкують фото свого патрона 

за парламентською трибуною. Але на веб-сторінці 
Верховної Ради у розділі «Хронологія виступів депутата» 

з моменту обрання й до сьогодні у Вадима Нестеренка 
– порожня сторінка. Це означає, що він жодного разу 

не виступав? Чи це знову наклепи, як і у випадку                              
з неприхованим беззаконням, які чинить цей нардеп                      

на Новомосковщині?

ПЕРЕБІЖКА                                           
З ОКОПІВ НАВПРИСЯДКИ

Вибори як голови, так і депу-
татів Піщанської територіальної 
громади, які ще тільки відбудуться 
29 квітня, вже наробили скандалу 
на всю «губернію». Бо вони поча-
лися з шахрайства, а спритні авто-
ри цього  злодійства не знайшли 
за потрібне навіть позичати очей у 
Сірка. Як повідомив навздогін сайт 
місцевих незламних бійців-акти-
вістів, щоб затвердити поіменний 
склад територіальної виборчої 
комісії Піщанської ОТГ та розпо-
ділити між її членами обов’язки 
і посади, голова районної вибор-
чої комісії Лариса Маміна відвер-
то дозволила собі самоправство 
найвищої проби. Одних чимось 
особливих ніби членів Піщанської 
територіальної виборчої комісії 
на перше організаційне засідан-
ня вона запросила на 8-му годину 
ранку, ще других на 9-ту і нареш-
ті «останніх» аж на 10 годину. Що 
своїх і бажаних відокремила від 
противних та зайвих, сумніватися 
не доводиться. Коли другосортні і, 
тим паче, третьосортні у призна-
чений їм час з’явилися,  удостоє-
ні права (і хотілося сказати, що й 
честі, хоч насправді безчестя) уже 
встигли провести вибори і при-
значення – ще о 8 годині 30 хвилин 
– голови виборчої комісії та його 
заступника. Себто тих, хто в пер-
шу чергу «буде рахувати голоси». 
Але трохи, забігаючи наперед, ска-
жемо, що це були тільки квіточки. 
Гіркі ягідки людей чекали ще по-
переду.

А поки що головою ТВК швид-
ко, хитро й  колуарно призначили 
Августа Імануіловича Блюмкіна 
– від БПП «Солідарність», а його 
правою рукою Дмитра Сергійови-
ча Молибогу – від Опозиційного 
блоку. Змичка партії нинішнього 
Президента Петра Порошенка та 
опозиційних тепер решток Пар-
тії колишнього боягуза-утікача 
Віктора Януковича для шановно-
го Вадима Нестеренка ситуація 
звична. Хоч справа навіть і не в по-
літичних уподобаннях керівників 
Піщанської ТВК. Блюмкін цілком 
міг бути членом Опозиційного 
блоку, а його заступник Молибо-
га, навпаки, БПП. Бо це той випа-
док, коли від перестановки «додат-
ків» «сума» не змінюється. Міняти, 
як носові хустки, партії, блоки, 
мафіозні клани та корупційні 
структури - залежно від змоги до-
ступу до корита – це для сучасної 
української бандитської еліти, як 
два пальці, даруйте, замочити. 
Тут більше важить, що Август 
Блюмкін є керівником агрофірми 
«ВІНД», серед засновників якої 
числиться якийсь Валерій Олек-
сандрович Биков, котрий «безпо-
середнє має відношення до інших 
сільгосппідприємств Вадима Не-
стеренка». У його ж обоймі не пер-
ший день огинається й Молибога. 
Хіба не ясно, що ідейних партій в 
Україні, як кіт наплакав, оскільки 
переважна більшість серед них 
насправді корумповано-мафіозні 
клани тих, кого телеканал New-
sOne по заслузі щойно назвав мо-
ральними виродками. 

Ще гучніший та потворніший 
скандал громом серед захмарено-
го уже неба і грякнув через день 
чи два після того шахрайства, яке 
з власної чи не власної, а з приму-
сової волі – це зараз уже не має 
аніякого значення, бо у будь-яко-
му випадку було скоєно злочин 
– благословила Лариса Маміна. 
Що могло ще голоснішого і більш 
зухвалого статися? Тим паче, що 
людям спокійно повідомили, ніби 
ніякої «сенсації» то немає, а саме: 
«У селі Піщанка відбулася конфе-
ренція Новомосковської районної 
організації партії Петра Поро-
шенка «Солідарність». У присут-
ності почесного гостя, народного 
депутата Нестеренка В. Г. 31 член 
партії з 49 зареєстрованих у ра-

йоні проголосували за висунення 
кандидатів у депутати та на голову 
новоутвореної Піщанської ОТГ на 
виборах 29 квітня цього року».

Новина, звичайно, цікава, не 
позбавлена бажання коментувати 
та якось тлумачити її. Якщо на весь 
чималий Новомосковський район 
політична сила діючого Президен-
та Порошенка знайшла тільки  49 
бажаючих стати її членами, це, як 
мінімум, небагато додає слави Пе-
тру Порошенку, а, як максимум, 
свідчить, що у нього тут надто сла-
бенька  підтримка. З другого боку і 
мешканцям району дає зрозуміти, 
що 49 чоловік, до якої б партії вони 
нині не належали, не мають ні мо-
рального, ні юридичного права 
командувати і нав’язувати окремо 
взятій Піщанській територіальній 
громаді, як їй жити та з ким бути. 
Ні, висувати  своїх претендентів у де-
путати чи й на посаду сільського го-
лови – це дозволено. Це будь-ласка. 
Але не більше. Бо вже народу-меш-
канцям території на власний розсуд 
віддавати чи не віддавати перевагу 
висуванцям не лише даної, а й усіх 
інших партій. Правда, за умови, що 
виборча комісії сумлінно і чесно 
має порахувати голоси людей. А 
в даному випадку з порушеннями 
законодавства створена Піщанська 
ТВК уже заклала міну сповільне-
ної дії. У тому розумінні, що загодя 
виникала недовіра до будь-яких ре-
зультатів виборів, а суд у будь-якому 
випадку одразу муситиме скасовати 
будь-що, підписане призначеними 
з порушеннями  вимог членами 
виборчої комісії. Навіщо ускладню-
вати перебіг подій у новоствореній 
ОТГ? Це не інакше, як може роби-
тися тільки навмисне. Як і кожна 
політична сила, партія Петра Поро-
шенка, тим паче, мусить проявляти 
принциповий відбір тих, кого про-
понує селянам у депутати і на сіль-
ського голову. 

А на цей рахунок після наче спо-
кійної і зрозумілої новини у населе-
них пунктах усіх чотирьох ще існу-
ючих сільських рад якраз і зчинився 
переполох. Там і тут народ здійняв 
навіть гвалт. Актив майбутньої ОТГ 
сприйняв  за вкрай приголомшливе 
рішення районної організації  пар-
тії БПП «Солідарність». Хоч відразу 
дав зрозуміти, що нічого несподіва-
ного в цьому для нього й немає. Ні-
чого іншого від місцевого осередку 
Блоку Петра Порошенка, мовляв, 
і годі чекати. Отже, читаємо, збері-
гаючи факти, мову і стилістику ори-
гіналу: «Зовсім не дивно у списках 
кандидатів у депутати Піщанської 
сільради бачити провладну нині 
нафталінову номенклатуру район-
них бюрократів-дармоїдів, а також 
персонажів кримінальних справ. Як 
от кандидат по округу №19 – це село 
Орлівщина – Олександр Бондарев, 
фігурант кримінальної справи за 
ст. 356 КК України. Чи кандидатка 
також в Орлівщині по округу №17 
Людмила Хоменко, діловод Орлів-
щинської сільської ради, фігурант 
кримінальної справи за двома стат-
тями – 356 і 366-ю. Висунуто і в.о. 
бухгалтера Орлівщинської сільської 
ради Марину Бондареву, якій ще 
раніше теж висунуто підозри за 
фактами не лише самоправства, а 
й службового підроблення та злов-
живання своїм службовим станови-
щем і нецільового використання та 
розкрадання бюджетних коштів у 
сумі більше 14 мільйонів гривень – 
проходить за ознаками, передбаче-
ними статтями 356, 364, 366, 210 та 
191. І так далі, кінчаючи директором 
комунгоспу Сергієм Тищенком, 
який балотується в Меліоративно-
му по округу №26. Адже він також 
«проходить» у кримінальній справі 
за аналогічними фактами і навіть є 
уже підсудним по справі, яка пере-
буває зараз на розгляді в міськра-
йонному суді…»

Цитувати далі офіційне звер-
нення активістів Піщанської ОТГ? 
Думаємо, потреби в цьому немає. 
Бо і діло зовсім не в тому, хто та на-
стільки провинився з тих, кого ра-
йонна організація президентської 

партії «Солідарність» радить 
однак тепер селянам обирати 
своїми депутатами. Ситуація 
принципово має бути іншою: 
новоутвореній територіальній 
громаді зовсім не потрібні усі ті, 
хто досі роками правив бал на 
рівні як районних органів влади, 
так і в сільських  радах. Усіх тих, 
коротше, треба гнати у три шиї 
геть, кого цитована листівка наз-
вала «нафталіновою номенкла-
турою» та «бюрократами-дар-
моїдами». І від себе докинемо, 
що злодіями на злодієві, про 
що свідчать усі ті зловживання, 
які чинилися останніми рока-
ми в Новомосковському районі. 
Так от, сьогодні щоб раз і на-
завжди нарешті зупинити роз-
бій і суцільне розграбування, а 
також знедолення селян, іншо-
го варіанту немає, як відрізати, 

прогнати з влади і від корит усіх 
і районних, і там та тут сільра-
дівських діячів – не обирати, за 
них не голосувати. Не сумніває-
мося, що імена багатолітніх чи-
новників відомі людям по всіх 
селах – от і рішуче викреслюйте 
їх в бюлетенях. Іншого варіанту 
змінити ситуацію на краще і на 
користь народу, як громадою 
сокири заходитися точить, не-
має і не буде. Інакше і не діж-
датися, люди, сподіваних вам 
волі, правди і справедливості. 
Сьогодні не покінчити з банди-
тизмом під час виборів – завтра 
доведеться брати до рук вила, 
якщо не щось і страшніше.

Що зайвий раз підтверджує 
ще одна скандальна витівка, до 
якої, зовсім не відчуваючи гри-
зот совісті, вдалося оточення 
нардепа Вадима Нестеренка. Ті, 
які і малюють себе поки що ну 
дуже сумлінними й ідейними 
прихильниками БПП «Солі-
дарність». Отже, давайте про-
читаємо повідомлення активу 
громади про подію, яку було 
кваліфіковано як чергову спро-
бу «олігарха В.Г. Нестеренка 
зламати, розтоптати й затопта-
ти силу волі і дух селян». Дійсно, 
якщо не вийшло києм розпра-
витися з народом, так палицею 
заходилися орудувати без пра-
вил і гальм, «стараючись поці-
ляти нижче пояса». Коротше, 
тримайтеся за стільці, на яких 
сидите, бо ось що читаємо зно-
ву: «Дивно було почути і поба-
чити серед кандидатів на голову 
Піщанської об’єднаної терито-
ріальної громади все від того ж 
Блоку Петра Порошенка «Со-
лідарність» прізвище Миколи 
Павловича Мазниці. Адже не 

хтось, а саме ця людина доклала не-
ймовірних зусиль, аби завадити Ва-
диму Нестеренку сотворити власне 
намісництво в масштабі усього 
району і навіть більше. І аби нато-
мість жителям чотирьох окремих 
сільських рад заснувати Піщанську 
ОТГ, вільну від уже руйнівного 
впливу ненажерливих районних 
чиновників та олігарха Нестеренка. 
І на тобі – Мазниця пригнувся рап-
том, іде на обрання головою ОТГ 
від політсили, яку Вадим Григо-
рович собі запряг як рятівну і наче 
сьогодні невразливу. Сумно це кон-
статувати, але, за чутками, згоду 
балотуватися на сільського голову 
Микола Павлович дав під особисті 
гарантії олігарха не притягувати 
його до кримінальної відповідаль-
ності за старі гріхи, по’вязані наче 
з незаконним дерибаном земель лі-
сового фонду, який мав місце ще в 

2007-2009 роках. Відтак перелякав-
ся Мазниця перспективи пересі-
сти на лаву підсудних і опинитися 
далі за курсом, насправді ж про-
дався балотуватися у сільські го-
лови від БПП, по суті надав дозвіл 
Вадиму Нестеренку скористатися 
його авторитетом серед людей і 
гарантією, що особливо після за-
пеклих баталій всупереч, напере-
кір і на зло земельному «воєводі» 
Мазниця буде неодмінно обраний. 
Його рейтинг, як прийнято зараз 
казати, досяг піку. Тільки тепер 
одначе не людям буде служити, а 
йому, Нестеренку, гнутиметься, як 
миленький, у рота заглядатиме, 
пилинки з плечей здуватиме. І ро-
битиме усе, що Вадим Григорович 
накажуть…»

Ви зрозуміли, що несподівано 
сталося? Якщо ви, шановні наші 
читачі, ще раз переглянете ті ми-
нулорічні публікації «Фермера 
Придніпров’я», названі на початку 
теперішньої і які були написані та 
надруковані винятково на підтрим-
ку домагань жителів Піщанської, 
Орлівщанської, Меліоративної і 
Знаменівської сільських рад, які 
не бажали потрапити в неволю, 
кабалу та закріпачення пана Не-
стеренка і домагалися звільнитися 
від казнокрадів і свавільників ра-
йонного штибу, то переконаєтеся: 
Микола Мазниця був ідеологом і 
мотором, бійцем цього руху і опо-
ру. Надією людей. Багнетом, який 
інших надихав боротися  і не здава-
тися до останнього подиху, чого б 
кому це не коштувало. Нестеренко 
для Мазниці був ворогом, не су-
місним не те що для порозуміння 
-для компромісів також. Миру між 
ними ніколи не мало бути. Мазни-
ця за народ, а Нестеренко проти 
нього – яка тут може бути дружба? 

Та вони на одному полі разом ні-
коли й нізащо, даруйте, не сіли б. 
Як перший, так і другий ще вчо-
ра не дозволили б один одному. І 
ось дійсно сюрприз так сюрприз: 
Мазниця ліг під Нестеренка. Не 
випадково не лише в окремо взя-
тих згаданих сільрадах – в усьому 
районі вчинок Миколи Павловича 
сприйняли за зраду. Причому, що 
зрадив Мазниця сам собі, своїм 
переконанням – це ще й пів біди. 
Суто його біда. А що зрадив наро-
ду – це страшніше. Для людей Ми-
кола Павлович обернувся у пере-
біжчика , який в розпал бою, коли 
вже ось-ось бій має бути вигра-
ним, залишає окопи і свої позиції 
та на зігнутих ногах, боючись по-
стрілів з обох сторін, спотикається 
і спішить в редути ворога. Здаюся 
і готовий служити вам зневірою і 
неправдою!

Все це висновки, зроблені 
нами на підставі відгуків та су-
джень, почутих від людей. Ось з 
Відкритим листом до Миколи Маз-
ниці звернувся відомий не тільки ж 
в Піщанці, а у всій області піщан-
ський громадський діяч Вячеслав 
Горобець. Цитуємо: «Член БПП, не 
член БПП Мазниця – яка різниця? 
Правда в тому, що ми, активісти, 
які боролися не за тепле місце у 
владі на чолі громади для Миколи 
Павловича, а за інтереси громади 
і проти Нестеренка, стали тепер 
свідками, як Мазницю використа-
ли як останнього прихвостня і зли-
ли в унітаз гидот, ганьби та сорому. 
Для мене лицемірство і брехня 
не прийнятні і ніколи не зможуть 
знайти компромісу з моєю совістю 
та гідністю. Після майже 12-ти ро-
ків нашого знайомства ви, Микола 
Павлович, це знаєте і розумієте. 
Знаєте ви, що я ніколи нічого і не 
просив та не отримував в сільраді. 
Я тільки давав та допомагав. Я ні-
коли й не ліз і навіть не цікавився 
справами минулих літ. Були вони 
темні чи не були, не знаю. Для мене 
зараз вже інші часи і ми над прір-
вою. Зараз прийшла пора підвести 
риску під минулим, об’єднатися і 
починати все з чистого аркушу, що 
й надало змогу єднання у велику 
територіальну громаду. Одначе 
ви, Миколо Павловичу, не витри-
мали  іспиту і виклику. Виявилися 
не готовими іти до кінця в битві за 
інтереси селян-земляків. По суті у 
вирішальний момент перебігли 
на бік гнобителів. А всьому є край. 
Тому давайте, Миколо Павловичу, 
наступного разу коли зустрінемося, 
зробимо вигляд, що ми з вами не 
знайомі. Майже на фініші усім нам 
стало з вами не по дорозі».

Що правда, то правда – ана-
логічним чином явна більшість 
мешканців новоутвореної ОТГ 
сприйняла «нелогічну здачу Маз-
ницею земляків на поталу ворогам 
держави і селянських мас». І навіть 
не сумніваються - Мазниця і сам 
також усвідомив, що проявив слаб-
кодухість. Розповідають, що на тих 
зборах членів партії БПП «Солідар-
ність», на яких його було висунуто 
кандидатом у голови ОТГ, особисто 
Микола Павлович не був присут-
нім і привітання одержав заочно. 
А що з журналістами віч-на-віч від-
мовився зустрічатися, так це точно. 
Згодився у телефонному режимі. 
Заявив, ніби нічого страшного не 
трапилося. Навпаки, іти вожаком 
об’єднаної громади під патрона-
том «і за підтримки президентської 
партії – це можливість максималь-
но скористатися перевагами, які 
надає нинішня децентралізація». 
Маючи шанси опиратися на політ-
силу Петра Порошенка, «значить 
більше кращого задля народу зро-
бити».        

Продовження. Початок - стор. 1
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ТО ПАЛИЦЕЮ

СТУСАНОМ НАВЗДОГІН –
 І ГЕТЬ ЗВІДСИ ВИБРИКОМ

Інша річ, що народ уже про-
зрів і не збирається терпіти ярма 
й нинішньої влади, яка, тим паче, 
теж нічим не відрізняється від усіх 
разом попередніх. Шило треба 
міняти не на мило, щоб у кож-
ну шпаринку м’яко лізти  - ось 
як мислить і готовий діяти зараз 
сільський народ. І якщо Микола 
Мазниця навіть не змовчав про те, 
що мав зустріч з головою обласної 
держадміністрації Валентином 
Резніченком, і той наобіцяв, якщо 
не зарікся навіть, що обереться 
Микола Павлович від партії Пе-
тра Порошенка – всюди йому та 
жителям його громади буде вхід 
і дорога. А селяни засумнівалися, 
не стали вірити, що, якщо вчо-
ра і сам губернатор встромляв 

піщанцям палиці в колеса, то 
сьогодні він раптом обернеться у 
благодійника такого, що хоч до 
ран його прикладай. До речі, і 
на тих зборах партійців БПП, на 
яких Мазницю висували канди-
датом на сільського голову, Вадим 
Нестеренко виступив з палкою 
промовою, у якій назвав Мико-
лу Павловича «гідним очолити 
одну з найбільш перспективних 
громад», а щодо недавніх особи-
стих протиборств і непорозумінь 
запевняв, що хто давнє пом’яне, 
той, як відомо, лиха не мине. Ой, 
знав би Микола Мазниця, де на 
слизьке попаде, точно б соломки 
підмостив!

Але зараз про те, що поміж 
багатьох місцевих активістів 
знайшлися ті, які відразу усікли, 
що Нестеренко разом з губер-
натором м’яко стелять, а тільки 
спати буде твердо. Власне, як олі-
гархи і таких масштабів, як Вадим 
Григорович, так і очільники вико-
навчих органів влади усіх рангів 
– це той контингент нині, якому 
уже ні на крихту немає віри в ба-
гатостраждального українського 
народу. Люди, по-перше, запідоз-
рили, що не дарма чи то чимось 
спокусили, чи й дійсно залякали 
Мазницю, аби обернути його «у 
свою неправедну віру». Обереться 
Микола Павлович від партії По-
рошенка, і глава ОДА Валентин 
Резніченко аж бігом доповість 
Петру Олексійовичу, який він, 
губернатор, молодець – сільський 
народ віддає перевагу партійцям 
БПП «Солідарність»! Тобто за Вас 
і з Вами, Петре Олексійовичу! Що 
це брехня з брехні, губернатору 
марно. З другого боку і на наступ-
них виборах до Верховної Ради чи 
й Президентських скористаються, 
аби чіпляти людям локшу-брех-
ню на вуха, наче висуванці ж бо 
партії Порошенка в авторитеті і 
фаворі – то навіщо зайвий раз вам 
думати-ламати голови і вагатися, 
краще одразу голосувати, мовляв, 
за «перевірених уже».

Збагнули, яку підступну хи-
трість-пастку приготували наро-
ду? Ловись, люд, на цього «жив-
ця» – куди дінешся, наш будеш! 
Фатальний вчинок М. Мазниці 
натомість насправді збурив се-
лян-мешканців майбутньої ОТГ 
рятуватися, поки не пізно, від 
провладного ОЗБФ, як придума-
ли назвати «окупантів» - тобто 
від провладного нині Організо-
ваного Злочинно-Бандитського 
Формування. Хотів чи не хотів 
Микола Павлович, а вже прислу-
жився  виникненню спротиву у 
двох з чотирьох сільських радах 
– Знаменівській і Меліоративній. 
Тут небайдужі підняли тривогу, 
за якою зібралися і створили Ко-
манду розвитку та реформ, яка 
має перехопити ініціативу і вреш-
ті-решт забезпечити владу у ру-

ках людей. Читаємо першу заяву 
Команди,  адресовану землякам: 
«Активісти, які цілий рік відстою-
вали створення Піщанської ОТГ, 
зібралися тепер, щоб сформувати 
місцеві осередки самоврядної вла-
ди з числа місцевих кадрів й узго-
дити плани розвитку громади». 

При цій нагоді зробимо не-
величкий відступ і скажемо, що 
плани, котрі намітили ініціатори 
Команди, вельми цікаві і доцільні. 
Доречні. За мету взяли заснуван-
ня в межах громади кількох сіль-
ськогосподарських кооперативів 
– з виробництва молока, м’яса і 
городницьких продуктів, а також 
з їх переробки. Щоб якомога біль-
ше селян залучити до аграрного 
бізнесу. Це саме той напрям і 
орієнтир для нинішнього села, за 
який ратує і який пропагує наш 
«Фермер Придніпров’я». Так що 
ми вітаємо і високо оцінюємо на-

міри прихильників визволення од 
олігарха і його благодійників Пі-
щанської громади – вони на пра-
вильному і перспективному шля-
ху. Адже воліють у себе збудувати 
навіть переробний комбінат з ви-
пуску на перших порах пастери-
зованого молока та твердих сирів і 
йогуртів, вершків та термостатної 
сметани.

А поки що, головне, що на-
мірилися здійснити, пов’язане 
з «витівкою», на жаль, Мазниці. 
Він, нині ще голова Піщанської 
сільради, був претендентом №1 
на посаду і голови Піщанської 
ОТГ. Але це був. Тепер ситуація 
змінилася. Своєю перебіжкою 
«навприсядки» у ворожий табір 
Микола Павлович розчарував на-
род настільки, що робити і далі на 
нього ставку – ризиковано і небез-
печно. То, зібравшись цього разу 
в Орлівщині, де визнали тамтеш-
нім лідером Сергія Шеповалова, 
засновники Команди розвитку 
та реформ висунули ідею, що не 
обов’язковою ж Піщанка має ста-
ти центром майбутньої громади. 
А чому вибір не зупинити на Ме-
ліоративному? На селищі, котре 
більше за розмірами від  Піщан-
ки і забудоване краще. Це раз. А, 
по-друге, саме Меліоративне в 
самісінькому центрі ОТГ, до якого 
з усіх кінців веде швидкісна авто-
магістраль. Піщанка, навпаки, 
мов «збоку наростень». Та і в цьо-
му центрі живе Алла Резніченко, 
на яку перейшов вибір селян на 
посаді ватажка громади. Цю жін-
ку тут знають як сильну духом, 
принципову і безкомпромісну, 
коли йдеться про потреби та ін-
тереси людей, послідовну і напо-
легливі у відстоюванні справедли-
вості. У ситуації, яка склалася, у 
населених пунктах Меліоративної 
та Орлівщанської сільських рад 
Аллу Резніченко вважають єди-
ною тепер здатною і спромож-
ною протистояти зазіханням того 
ж Вадима Нестеренка. Кланятися 
і коритися йому ця жінка нізащо 
собі не дозволить, а ось гідну від-
січ дати – це будь-ласка. І в інших 
селах нинішньої ОТГ теж знають 
про войовничий і незламний ха-
рактер Алли Резніченко. Це не ка-
жучи про те, що там і тут людям 
відомі і ділові якості жінки – до-
бра слава не лежить, як звісно, на 
місці. А це значить, що кандидат 
у сільські голови Піщанської гро-
мади  Алла Резніченко наділена 
тими рисами, які якраз і знадо-
бляться та прислужаться сьогодні 
жителям громади.

Тепер ви зрозуміли, які при-
страсті завирували напередодні 
виборів у зв’язку зі зрадою, як тут 
переважна більшість населення 
уже не сумнівається, Мазниці? 
Ціла буря здійнялася! І не помі-
чати її, ігнорувати зась. Не вийде 
уже. Адже загартований річною 

війною народ за свої інтереси го-
товий боротися до кінця. Точні-
ше – готується на завершальному 
етапі захистити уже завойоване. 
Необхідно пояснювати, про що 
іде мова? Про те, що виникла не-
обхідність не дати вибори сфаль-
сифікувати чи й зовсім зірвати 
– така небезпека очевидна. Торік 
восени на Дніпропетровщині і 
у Синельниківському районі у 
створеній там новій громаді напе-
рекір зараженій «олігархізмом» 
обласній владі, селяни голосували 
за свого кандидата, якому довіря-
ли. Так була спроба розгромити 
виборчі дільниці, і, думаєте, ви-
нуватців спіймали на гарячому та 
покарали? Де там! Така ж «таєм-
ниця» досі, як і хто та за чиїми на-
казами перестріляв чотири роки 
тому Небесну сотню на Майдані у 
Києві! Хоч селянам давно відомо, 
хто з усіх сил старався тоді зірвати 

вибори. З цих міркувань, «усві-
домлюючи шлях, який пройшла 
наша майбутня об’єднана грома-
да, а також небезпеку, котра може 
виникнути тепер, Команда розвит-
ку та реформ уклала Меморандум 
про співпрацю з ГО «Національ-
ні дружини». У ньому читаємо: 
«Близько 60 членів «НД» забезпе-
чуватимуть нагляд за дотриман-
ням законів  на дільницях під час 
виборів, припинення провокацій 
та безпеку виборців. Діяти ми бу-
демо рішуче, всіма доступними і 
дозволеними законами засобами, 
але відповідатимемо адекватно на 
войовниче свавілля. Хоч за заду-
мом співпраця з дружинниками 
перш за все спрямована на охоро-
ну громадського порядку, щоб не 
сталося того, що сталося минулого 
року у Майському Синельників-
ського району».

Нагадування про минулоріч-
ний інцидент на виборах у селі 
Майському зроблено навмисне 
задля застереження і попере-
дження тих владних структур, 
котрі намагаються тут прислужи-
тися «забаганкам» нардепа Не-
стеренка. Сьогодні уже можна зі 
стовідсотковою точністю прогно-
зувати і не помилитися, що коли 
29 квітня і у Піщанку, Орлівщи-
ну, Меліоративне та Знаменівку 
здійснять розбійницький напад 
«тітушки», вони з’являться там за 
командою Вадима Григоровича і, 
як мінімум, при мовчазній згоді 
обласної адміністрації. Бо уже за-
раз видно, як на долоні, що губер-
натор Валентин Резніченко на по-
бігеньках, себто в прислужниках 
Нестеренка. Бо що станеться під 
час виборів 29 квітня – це можна 
уявити, та ще доводиться чекати і 
остерігатися. А те, що вже сталося 
за лічені години до завершення 
реєстрації кандидатів на сільсько-
го голову, уже все одно, що з-за 
рогу огріло обухом по головах се-
лян. Народ аж присів тут з дива, 
«котре утнули олігарх і місцевий 
осередок партії Петра Порошен-
ка, який поки що править при-
тулком для останнього».

Завершувалася реєстрація 
кандидатів ще в п’ятницю 6 квітня 
о 17 годині «пополудні». А о 14 го-
дині відразу після обіду того дня 
зібралися на термінові й позачер-
гові збори члени районного осе-
редку БПП «Солідарність». Все ті 
ж 31 з 49-ти тут діючих. Зібралися 
і дружно, одноголосно проголо-
сувати за… За що – як думаєте? А 
за те, щоб відкликати з реєстрації 
кандидатом у сільські голови… 

Миколу Мазницю. Які причини 
спонукали партійців Блоку По-
рошенка передумати – про це 
досі до пуття не відомо. Це суто 
партійні таємниці. Кажуть, наче 
Микола Павлович навіть міг… 
підвести порошенківців. Адже не 
зізнався в якихось там гріхах. Ми 
ж думаємо трохи інакше. Думає-
мо, що обдурили й турнули Маз-
ницю, як телепня-невдаху, щоби 
більше не плутався і не заважав 
під ногами. Дали знати, яка йому, 
перебіжчику, і поміж них шана 
та ціна. Ще є думка, наче таким 
чином і помстилися. За те, що 
завадив Вадиму Григоровичу  «не 
пускати район у роздріб». Втім, 
сам тутешній народ вважає, що 
«посміялися над Миколою Пав-
ловичем, як захотіли, ледь не за 
комірець гидливо схопили, виту-
рили і не озирнулися – це для них 
не втрата, а розправа».

Ще вчора основному претен-
денту на папаху предводителя 
громади нині нічого іншого не 
залишається, як згадувати со-
лодкі обіцянки озолотити його і 
його селян, котрі довелося почу-
ти з вуст і губернатора Валентина 
Резніченка, і Вадима Нестеренка. 
Ніколи й подумати не міг Мазни-
ця, що ось так обведуть вони його 
навколо пальця, як наївну дитину. 
Втім, місцевий народ вражений 
зовсім іншим: ось так повестися 
з чоловіком, щоб живого місця 
не лишити від нього, дозволи 
собі діячі, через партію «Солі-
дарність» наближені до діючого 
Президента України! І оце таких 
Петро Олексійович підпускає у 
своє оточення? Вони ж бо, про-
демонструвавши себе також дво-
ликими Янусами і здатними на 
підлість, кидають також тінь і на 
главу держави. Як людям по селах 
глибинного району після цього 
поважати Петра Порошенка? Чи 
«бос» уже відіграна й бита карта, 
коли треба будь-якими методами 
рятуватися самим, сердешним?

                             
РЕЙДЕРСЬКА АТАКА 

НА ВИБОРЦІВ 
Питань дійсно виникає ба-

гато, оскільки ж на розказаному 
досі «пригоди місцевого значен-
ня» не скінчилися. Не кінчаться, 
судячи з усього, і 29 квітня, коли 
відбудуться чи не відбудуться ви-
бори у Піщанській ОТГ – це ще 
бабця, як то кажуть, надвоє гадає. 
Можемо висловитися точніше: 
зловмисниками задумано на вся-
кий «критичний» випадок зірва-
ти вибори. В отой останній день 
висунення-реєстрації кандидатів 
на голову ОТГ, коли районний 
осередок БПП відкликав Миколу 
Мазницю, навзамін йому заре-
єструвалося майже три десятка 
«альтернативних» кандидатів. Те-
пер разом набігло 33 претенден-
тів. З «нових», правда, жодного з 
місцевих. Все з Дніпра та Дніпра, 
а також Сурсько-Литовського та 
інших сіл сусідніх районів, а ще 
з Нікополя і Павлограда. Серед 
них два Баглая, Олександр-бать-
ко і Дмитро-син, брат і сестра 
Олександр Бєлов і Ела Бєлова, 
Варяниця Юлія і Варяниця  Во-
лодимир, аж троє Кінахів, Іван та 
Владислав з обласного центру, які 
там мешкають в одній квартирі, і 
Юля, котра живе в Тернівці Пав-
лоградського району. Ще троє 
Наконечних – Віктор, Євген і зно-
ву Юля, двоє Чернявських, Ганна 
і Віталій... Перелічувати й далі? З 

У мальовничій Піщанці киплять пристрасті, крутіші, ніж в екранізованій Санта-Барбарі.
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одного боку, це задля того, щоб 
заплутати бідолашних селян-ви-
борців, аби заблукали вони в 33-х 
соснах, а швидше в 33-х дубах. З 
другого - ж мають рацію і там-
тешні активісти, які угледіли під-
ступну мету перетворити піщан-
ські вибори на комедію і фарс. Те 
ж і інше потім допоможе «зро-
зуміти» факт… зірваних виборів. 
Таких, що цілком ніби виправда-
но не відбулися. До цього зараз і 
хилять з усіх сил - уже мов навіже-
ні пси, котрі зірвалися з ланцюга 
і не мають спину. Той, хто завідує 
цією псарнею зверху, ну ніякого 
впливу проявити уже не здатний 
– виступити гарантом Конститу-
ції або йому  щось заважає, або не 
дозволяють «у власному дворі злі 
собаки».

Очевидно, налякали акції 
передусім жителів Піщанки, 
котрі кілька разів перекривали 

уже гомінку автомагістраль Дні-
про-Донбас, переслідуючи мету 
рятувати реноме і честь Миколи 
Мазниці. Люди домагаються по-
вернення його імені у число кан-
дидатів на голову майбутньої ОТГ 
– як самовисуванця, а то й вису-
ванця місцевого народу. Тільки з 
ним рішили йти до переможного 
фіналу. То знаєте, яка сталася на 
це реакція? З чиєїсь наразі до-
стеменно ніби невідомо подачі… 
переглянули склад виборчої комі-
сії. Замінили у ній членів з числа 
місцевого населення на до нестя-
ми відданих все тому Вадиму Не-
стеренку. І  що особливо цікаво 
– замість призначеного раніше 
головою Августа Блюмкіна «об-
рали» нового – Василя Астіона. 
Людину, на якій немає де відміток 
ставити. Тільки один приклад: за-
раз цього Астіона не підозрюють, 
а звинувачують у кримінальному  
правопорушенні, котре передба-
чене ч.2 ст.189  та ч.3 ст.262 ККУ: 
«Продовжуючи  свою злочинну 
діяльність, діючи умисно, погро-
жуючи обмеженням свободи та 
тюремним ув’язненням, вимагав 
від О.Ф. Севідова передачі корпо-
ративних прав на належні йому 
підприємства ПП «Пектораль», 
ТОВ «Крила Таврії» і ТОВ «Пекто-
раль-Агро». Ви зрозуміли? Мова 
про рейдера, на рахунку якого, 
про що не раз повідомляли міс-
цеві ЗМІ, «довгий список рейдер-
ських захоплень сільськогоспо-
дарських підприємств в області». 

Так от, тепер Астіон очолив у 
Піщанці територіальну виборчу 
комісію і… нічого не робив, аби 
вона працювала. Навпаки, умис-
не заважав їй працювати. Ось по-
відомлення, яке з‘являлося на сай-
ті Піщанської сільради: «Сьогодні 
11 квітня о 8 годині 30 хвилин ран-
ку у Піщанці нарешті об’явився 
новоспечений голова ТВК Василь 
Астіон, якого тут з нетерпінням 
чекали ще з суботи 7 квітня. Од-
нак у приміщення він відмовився 
заходити, і є відеозапис, на якому 
спершу відмовлявся й пояснюва-
ти причину, чому блокує, а потім 
почав говорити, наче йому зава-
жають і хтось ніби не пускає його 
навіть у кімнату виборчої комісії. 
При цьому члени комісії, котрі 
були присутні, запропонували 
зайти та зайняти своє робоче міс-
це, але запрошення Астіон про-
ігнорував. Натомість після почав 
писати заяву ніби про… недопу-
щення його в робочий кабінет 
комісії».

Закінчення - стор. 5
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АВІЩО ФЕРМЕРСЬКІЙ РІЛЛІ АРЕШТ?

Н АВІЩО ФЕРМЕРСЬКІЙ РІЛЛІ АРЕШТ?

«Мені не дали 
можливості на захист»
Ще в юні літа Олег Рисіков  свій 

майбутній трудовий шлях вирішив 
пов’язати з роботою на землі. Бать-
ки, Михайло Степанович та Ганна 
Іванівна, все життя трудилися в 
колгоспі, наприкінці тато працював 
у ньому головою, мама головним 
економістом.  В 1995-му Олег почав 
фермерувати на своїх перших 50-ти 
гектарах. У 1998-му закінчив Дніпро-
петровський державний аграрний 
університет за спеціальністю «агро-
номія», до 2002-го ще й працював у 
агрофірмі «Вітрівка» агрономом.

- Мені й зараз родина добре 
допомагає в роботі, - з вдячністю 
розповідає Олег Михайлович. – 
Постійно стають в пригоді мамині 
економічні знання, брата Руслана 
- інженерні, дружина Оксана Вікто-
рівна має дві вищі освіти і працює в 
ФГ головним бухгалтером. Виховує-
мо двох доньок, сподіваюся, і вони 
не цуратимуться сільського госпо-
дарства. На 22-гектарне поле проект 
землеустрою був виготовлений ще 
в 2014 році. Та постійно виникали 
якісь зауваження. Довелося навіть за 
наполяганням ГУ Держгеокадастру 

в Дніпропетровській області тричі 
державну експертизу проводити… 
А висновок про погодження проек-
ту землеустрою щодо відведення з. 
д. дається всього на один рік! Ці «но-
жиці» скільки часу і коштів «виріза-
ють»! Потім відділ Держгеокадастру 
в Криничанському районі раптом 
почав стверджувати, що земельна 
ділянка… знаходиться в межах на-
селеного пункту! Тобто належить до 
земель комунальної, а не державної 
власності, і я вже не можу доофор-
мити її. Попросив надати копію 
документації по формуванню тери-
торії пунктів Дружбівської сільради. 
Відмовили, тож адвокат Олександр 
Норочевський звернувся з цього 
приводу до Дніпропетровського 
окружного адміністративного суду, 
і торік 7 вересня суддя В. Єфанова 
задовольнила позов.

На підтвердження своїх слів 
Олег Рисіков надав редакції «Фер-
мера Придніпров’я» тлусту папку 
з копіями різних документів щодо 
22-гектарного поля неподалік села 
Мирне. Окрім проекту земле-
устрою, розробленого державним 
підприємством «Дніпропетров-
ський науково-дослідний та проек-
тний інститут землеустрою», є «Ви-
сновок про ґрунтовий покрив з. д.», 
«Агрохімічний паспорт поля», «Ви-
сновок про орнопридатність ґрун-
тів», «Наукове обґрунтування роз-
міру з. д. з урахуванням перспектив 
діяльності ФГ», «Матеріали геоде-
зичних вишукувань та перенесення 
меж з. д. в натуру», «Висновок дер-
жавної експертизи землевпорядної 
документації» від 25. ХІ. 2014 р. і т. п. 
Однак цього виявилося замало для 
затвердження проекту землеустрою 
щодо передачі землі в оренду… 

Тож відсутність договору орен-
ди, навіть попри своєчасне внесення 
орендної плати, і дала формальні 
підстави правоохоронцям для вис-
новку про «самозайняття земельної 
ділянки невстановленими особа-
ми». А вперше охоронці прав лю-
дей завітали на атаковане 22-х гек-
тарне поле з кукурудзою під кінець 
літа 2017 року. Про це розповідає 
голова ФГ «Джерела» Олег Рисіков:

- У середині серпня слідчий 
Криничанської поліції разом із міс-

цевим прокурором робили об’їзд, 
викликали мене на поле з кукуру-
дзою. Одразу запитали: «Ви претен-
дуєте на урожай чи відмовляєтеся?» 
«Давили» на те, що «немає хазяїна». 
Попросили привезти квитанції про 
орендну плату за користування цією 
землею в прокуратуру. Відвіз, поди-
вилися, сказали, що все гаразд. А 12 
вересня викликають аж в Кам’ян-
ське, слідчий поліції Роман Бєлоус. 
Попереджую його, що згідно зі ст. 
63 Конституції України без адвоката 
розмовляти по суті справи не буду. 
Вийшли на двір, і він запропонував: 
«співпрацюйте з нами, вирішимо 
це питання неофіційно». Я відмо-
вився. Далі мене попереджує, що 
є ухвала суду про арешт поля, щоб 
я не косив його. Косити я не став, 
лише двічі на день навідувався туди. 
Був другий суд про дозвіл косовиці 
кукурудзи, мені увечері зателефо-
нували з Кам’янського, навіть без 
офіційного повідомлення… Куди 
їхати, де адвокат, час на підготовку? 
Одного дня було стільки справ, що 
й на поле не вдалося заглянути. А 
увечері воно виявилося скошеним… 
Добре, хоч пігулки в авто були, ви-
пив і поїхав писати заяву. Потім 
вони виставили на торги зерно, заве-
ли одного чоловіка, він і «переміг». 

Зробили все дуже швидко, не дали 
мені можливості захиститися.  З са-
мого початку прохав поліцію доче-
катися апеляційного засідання і дав 
слово, що косити не буду. Куди вони 
поспішали?

«100 тонн кукурудзи
 продали за 40 тисяч»
Двадцять першого вересня в 

Кам’янському відбувся ще один суд. 
Слідчий суддя Віктор Ізотов розгля-
нув вже друге клопотання лейте-
нанта поліції Романа Бєлоуса «Про 
реалізацію речових доказів». І в ре-
зультаті прийшов до висновку:

- Слідчий поліції довів наявність 
достатніх підстав вважати, що з ме-
тою забезпечення збереження речо-
вих доказів та недопущення пошко-
дження, псування, знищення посіву 
кукурудзи, її збирання та подальше 
відчуження особами, що вчинили 
злочин та наразі не встановлені, на 
час досудового розслідування вини-
кла необхідність у реалізації речо-
вих доказів – посіву кукурудзи, які 
ростуть на самовільно зайнятій зе-
мельній ділянці площею 22 гектари.

І ухвалив: «Надати дозвіл на 
реалізацію речових доказів у кри-
мінальному провадженні, а саме на 
реалізацію посіву кукурудзи на з. д. 
площею 22 га на території Дружбів-
ської с/р Криничанського району. 
Ухвала оскарженню не підлягає». 
Відтак слідче відділення Кам’ян-
ського ВП Головного управління 
Національної поліції в Дніпро-
петровській області, отримавши 
іменем України омріяний папір з 
дозволом на реалізацію потайки 
від власника «речових доказів», за-
ходилося крамарювати. На Право-
бережній товарній біржі м. Кам’ян-
ське 4 жовтня 2017 р. був укладений 
«договір купівлі-продажу майна». 
В ньому лейтенант поліції Роман 
Бєлоус, іменований «продавцем», 
та житель Криничок Володимир 
Тіткін, «покупець», уклали договір 
про те, що «продавець продав, а по-
купець купив на біржових торгах, 
проведених Правобережною товар-
ною біржею, очікуваний урожай 
кукурудзи на кореню на з. д. пло-
щею 22 га вартістю 40 206 гривень». 

У «Протоколі № 5 про проведення 
біржових торгів» кількість учасни-
ків торгів обмежена одним. Чому? 
Згідно з «Порядком організації та 
проведення біржових торгів» оголо-
шення про них має бути публічним, 
щоб залучити ширше коло учасни-
ків. Відтак Володимиру Тіткіну не 
довелося платити більше мізерної 
стартової ціни…

Що арештували – 
соняшник чи кукурудзу?
На щастя, в Апеляційному суді 

Дніпропетровської області 22 ли-
стопада судді О. Піскун, С. Крот, 
Г. Слоквенко подивилися на спра-
ву про арешт 22 га землі і посівів 
кукурудзи під іншим кутом зору. 
Як доказ «за» скасування рішення 
Заводського суду було вказано на 
те, що фермер О. Рисіков, який ви-
ростив урожай і сплатив орендну 
плату за землю, навіть не був офі-
ційно запрошений на судові засі-
дання 7 і 21 вересня. Звернена увага 
і на аргументи адвоката фермера 
Олександра Норочевського:

- Арешт посівів кукурудзи як 
доказу грубо порушує права Олега 
Рисікова, оскільки, враховуючи їхню 
природу, позбавляє фермера уро-

жаю, на який він розраховує. Таким 
чином порушується принцип ро-
зумності, співмірності та врахування 
наслідків арешту майна для його 
володільця.

А ще суд зробив і власні висно-
вки:

- З поданого клопотання слідчо-
го та ухвали слідчого судді не вба-
чається можливим ідентифікувати 
та належним чином перевірити 
підставу для накладення арешту на 
майно в частині відповідності з. д., 
на яку слідчий просить накласти 
арешт, до даного кримінального 
провадження та критеріїв, зазна-
ченим у ст. 98 КПК України. Крім 
того, резолютивна частина ухвали 
слідчого судді не випливає з виснов-
ків, викладених в мотивувальній 
частині. Зокрема в мотивувальній 
частині ухвали слідчий суддя при-
йшов до висновку про необхідність 
накладення арешту на посів соняш-
нику, а в резолютивній – на посів 
кукурудзи.

Ось такий чудернацький судо-
вий присуд, схожий на відоме «на 
городі бузина, а в Києві дядько». 
Можливо, так сталося тому, що то-
рік подібних ухвал у Заводському 
суді про арешт фермерських землі 
та вирощеного урожаю, за інфор-
мацією криничанських хліборобів, 
було декілька, тож перевантажений 
такою неправедною працею голова 
суду і слідчий суддя в одній особі й 
переплутав грішне з праведним. 
А точніше праведне з праведним. 
Відтак колегія суддів Апеляційно-
го суду Дніпропетровської області 
22 листопада ухвалу слідчого судді 
Віктора Ізотова про арешт землі 
та кукурудзи скасувала, а подання 
прокуратури направила «на усу-
нення виявлених недоліків впро-
довж 72 годин». 

«Учасників АТО 
навмисне зіштовхують           
з фермерами лобами»
Доопрацьоване прокурором 

Станіславом Єрзауловим подан-
ня відтоді розглядалося впродовж 
кількох засідань в Заводському суді 
під головуванням судді Тамари 
Шарко. Представники прокура-
тури і поліції в них одноголосно 
стверджували, що фермерській 
ріллі з урожаєм таки потрібен 
арешт. Варто зазначити, що разом 
із членами Асоціації фермерів та 
приватних землевласників Крини-
чанського району, які підтримува-
ли колегу Олега Рисікова у статусі 
третьої особи в суді, на судові за-
сідання приїжджали й учасники 
АТО з колишньої Дружбівської, те-
пер об’єднаною з Криничанською 
селищною, сільської ради. Ось що 
про мету їхнього приїзду розповів 
в. о. старости Дружбівського старо-
стинського округу в Криничанській 
ОТГ Віктор Шапран:

- Перед судовим засіданням 
нам телефонують з прокуратури і 
прохають прибути. Можливо, щоб 

колишні воїни швидше отрима-
ли землю. Дана земельна ділянка 
площею 22 гектари знаходиться в 
межах населеного пункту, тому 
рішенням Дружбівської сільської 
ради восени 2016 року ми виділи-
ли по 2 гектари землі для ОСГ для 
11-ти наших колишніх воїнів АТО. 

Слова тодішнього сільського го-
лови підтвердив і учасник АТО Іван 
Корабель з с. Кам’янчани Дружбів-
ського округу:

- Законодавство України гаран-
тує захисникам держави отриман-
ня двох га землі для ОСГ. Ще поза-
торік восени нам надали дозвіл на 
виготовлення проектної докумен-
тації на 22-гектарній ділянці. Про-
екти зроблені, але не затверджені. 
Все щось не так - то неправильно 
підготовлені викопіювання, то ще 
якісь претензії. Як будуть готові до-
кументи, плануємо самі господарю-
вати на землі, і з фермером про це 
домовилися. 

Дійсно, якщо земля перейшла в 
межі населеного пункту, то тут пра-
во розпоряджатися нею в громади 
незаперечне. Але ні начальник від-
ділу Держгеокадастру в Криничан-
ському районі Ольга Коломоєць, 
ні представник Головного управ-
ління Держгеокадастру в Дніпро-

петровській області Ольга Середа 
так і не змогли надати суду жод-
ного підтверджуючого документу, 
коли саме, в який спосіб і на під-
ставі якого рішення це відбулося. 
Більше того, за довідкою відділу ГУ 
Держгеокадастру в Криничансько-
му районі від 7 лютого ц. р., що є 
в матеріалах справи, земля знахо-
диться за межами села! У січні, до 
речі, Ольга Середа стверджувала 
те ж саме. Наприкінці лютого все 
кардинально змінилося, а різнобій 
був пояснений «діями машини, яка 
встановлює межі». Була підтрима-
на посадовцем і необхідність ареш-
ту судом 22-гектарної ділянки. Тоді 
суддя Тамара Шарко поставила два 
питання:

- Чи зможе Олег Рисіков доо-
формити документи, коли земля за 
межами села, але арештована? Чи 
зможуть учасники АТО отримати 
правоустановлюючі документи, 
коли земля в межах села, але на неї 
накладений арешт?  

Обидві відповіді представниць ГУ 
Держгеокадастру в Дніпропетров-
ській області були тотожними – «ні». 
Після цього підстав «почепити замок 
на ріллю» поменшало, та і землю 
залишати без догляду не гоже. Тож 
фінал судового засідання 27 лютого 
в Заводському суді виявився законо-
мірним – прокуратурі в накладенні 
арешту на фермерську землю і виро-
щений урожай відмовлено. Рішення 
суду набрало законної сили.

«Доки ж нас 
гнобитимуть»?
Спроби арешту землі й уро-

жаю фермера Олега Рисікова 
припинені вже рішенням двох су-
дів. Та до краю в цій незвичайній 
історії ще неблизько. Беручи до 
уваги, що практика арешту землі 
з посівами є непоодиноким яви-
щем на криничанських 
землях, виникає питан-
ня – а чи випадково все-
сильна «машина» Держ-
геокадастру перекраяла 
тишком-нишком межі 
земель в Криничансько-
му районі? Чи випадко-
во хлібороби не можуть 
оформити землі в орен-
ду і стають об’єктами 
атаки правоохоронців? 
У який бік «розвернеть-
ся» та машина далі, те-
пер вирішує суд. Під час 
перерви в Заводському 
суді Олег Рисіков заявив:

- Абсолютно нічо-
го не маю проти того, 
щоб земля надавалася 
учасникам АТО, в за-
конний спосіб. Коли в 
них будуть документи 
на руках, то передам їм 
землю, розповім про 
особливості цього поля, 
щоб був добрий догляд 
за ним. Але ж усі ба-
чать, що й воїнів запасу, 
як і нас, теж ганяють по 

колу! Дивіться, в цьому суді ви-
рішувалося лише питання щодо 
арешту землі та урожаю, нащо ж 
їм було кілька разів їздити сюди? 
Позаторік у мене вже забрали 
земельну ділянку 26 гектарів, ска-
зали – для учасників АТО. Але 
жодного фронтовика серед тих 
людей не виявилося. Цього разу 
все навпаки. Пече інше – приїхали 
на поле й іменем України забрали 
все до зернини. Мов зайшли до 
хати і поцупили, що сподобало-
ся. Де правда? Хіба представники 
держави мають право на таке сва-
вілля?

А присутній в суді фермер 
Сергій Головко доповнив колегу:

- Правоохоронці беруть на 
себе ще один гріх – вони хочуть 
учасників АТО і фермерів звести 
лобами! Таким чином відволіка-
ється увага від головного – кра-
діжки 100 тонн кукурудзи! Зерно 
ж задарма хтось геть непричетний 
ні до землі, ні до війни отримав!

Так, згідно зі згаданим «Про-
токолом № 5 про проведення 
біржових торгів» Віктор Тіткін за-
платив за урожай кукурудзи всьо-
го 40 206 гривень, що приблизно 
вдесятеро менше реальної варто-
сті біля ста тонн кукурудзи, якщо 

взяти середню ціну кукурудзи 
торішньої осені та її середній уро-
жай по Криничанському районі. 
Із них 4 тисячі отримала Правобе-
режна товарна біржа за експертну 
оцінку, ще 6 тисяч їй належить за 
послуги з реалізації майна. Інші 
30 тисяч направлені на реквізити 
Головного управління Національ-
ної поліції в Дніпропетровській 
області. Де ж поділися інші кош-
ти, не з верхівки цього «айсбер-
га»? На думку адвоката Олексан-
дра Норочевського, ця справа є 
діючою схемою:

- Вигодонабувачів у справі де-
кілька – поліція, «нічого не бачу, 
нічого не чую», прокуратура і 
суд. Апеляція абсолютно спра-
ведливо її «розвалила», в ній маса 
безчинств зроблена. Це схема така, 
за якою із землі витягують активи, 
а пасиви належать фермерам.  А 
Держгеокадастр стверджує, що 
земля із поза меж села переведе-
на в його межі, ще два роки тому. 
Чому ж досі не виправляють існу-
ючу помилку в документах? Бо їм 
вигідна така ситуація, подобаєть-
ся тримати «віжки» в руках.  

Доволі фаховий правничий 
«діагноз», погодьтеся. В унісон з 
ним пролунали слова фермера 
Кирила Сазонова:

- Коли б сто тонн кукурудзи 
передали бійцям АТО, то це ще 
півбіди, це можна зрозуміти. Але 
чому арештоване зерно віддали 
Тіткіну, а не фермерам, які могли 
б компенсувати ним чималі за-
трати Олега Рисікова? Чому про 
ці «торги» ніхто й «але» не ска-
зав? Дідів гнобили, нас гноблять, 
невже і дітей гнобити будуть? Та 
коли ж це закінчиться? 

І справді – коли?! 
Підготував 

Григорій ДАВИДЕНКО. 

          Фото автора.

Представник ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області 
Ольга Середа, лейтенант поліції Роман Бєлоус, прокурор 

Станіслав Єрзаулов вимагають арешту ріллі з урожаєм у суді.

СКРИНЬКА підступного 
задуму відчиняється дуже 
просто: які можуть бути 

вибори, коли виборча комісія в 
належні терміни не займається 
тим, чим має займатися за гра-
фіком? Тобто відверто й непри-
ховано намічався курс на зрив 
виборів. Тим паче, що на подіб-
них аферах Дніпропетровська 
ОДА набила уже руку. Після 
цього закон дозволить владі не 
враховувати волю селян, навпа-
ки, топтати її силоміць і нахаб-
но, знущатися й справляти свій 
бенкет під час чуми, заганяючи 
людей у вотчину того таки Не-
стеренка. Себто як не впиралися 
ви, розумаки, однак нічого у вас 
то не вийшло. Не втекли від того, 
на що ми вас прирекли.

У цій безпрецедентно зло-
дійській ситуації Ініціативному 
об’єднанню Піщанської ОТГ 
«Команда розвитку та реформ» 
нічого не залишалося, як гучно 
апелювати-звертатися до Євро-
пейської спільноти. У рідній Ві-
тчизні пророків то немає. Своє 
ж послання з сигналом SOS об‘ 
єднання адресувало Спеціаль-
ному посланцю уряду Німеччи-
ни в Україні Георгу Мільбрадту, 
керівнику програм співробітни-
цтва Представництва ЄС в Украї-
ні Беренду де Грооту, секретареві 
Ради донорів з питань децентра-
лізації в Україні Юлії Локшиній, 
Єврокомісару з питань європей-
ської політики сусідства та роз-
ширення Йоганесу Гану, послу 
ЄС, голові Представництва Євро-
пейського Союзу в Україні Хюгу 
Мінгареллі, голові Групи під-
тримки України в Європейській 
комісії Пітеру Вагнеру, нарешті 
директору програми «U-Lead з 
Європою» Бастіону Файгелю і 
заступнику глави департамен-
ту співпраці та розвитку МЗС 
Польщі Мареку Куберські. А 
далі сам текст послання:

«Реформа децентралізації 
покликана передати повнова-
ження і фінанси на місця, де 
ОТГ - об’єднані територіальні 
громади - зможуть скористатися 
ними найбільш ефективно. Але 
маніпулюючи виборчим законо-
давством, використовуючи адмі-
ністративний ресурс та криміна-
літет, впливові можновладці на-
магаються взяти під особистий 
контроль владу в об’єднаних гро-
мадах, щоб використовувати їхні 
ресурси та бюджет для особисто-
го збагачення. Яскравим прикла-
дом цього є створення Піщан-
ської ОТГ, мешканці якої майже 
рік боролися за громаду з місце-
вим латифундистом і народним 
депутатом від БПП Вадимом 
Нестеренком, відомим своїми 
рейдерськими захопленнями в 
районі. Він не тільки неоднора-
зово висловлювався проти де-
централізації, але й чинив шале-
ний супротив об’єднанню через 
судові позови підконтрольних 
йому депутатів місцевих рад та 
працівників своїх підприємств. 
Коли ж нарешті вибори були 
призначені, через втручання у 
виборчий процес, використову-
ючи підконтрольні йому місцеві 
організації партій, він ініціював 
заміни у складі виборчої комісії, 
які призвели до того, що чисель-
ність підконтрольних Вадиму 
Нестеренку членів комісії збіль-
шилося до 11 осіб, забезпечив-
ши йому більшість, яка зможе 
приймати будь-які рішення. А 
головою комісії став відомий в 
області рейдер та людина з кри-
мінальним не лише минулим, 
депутат обласної ради від партії 
«Відродження» Василь Астіон. 

Закінчення. Початок - стор. 1, 2, 3

ЯКЩО НЕ КИЄМ, ТО ПАЛИЦЕЮ

Вкравши печатку виборчої комісії, 
новий голова зник разом з іншими 
членами «нестеренківської» комісії і 
заблокував виборчий процес. Таким 
чином зараз зрощений разом з пре-
зидентською вертикаллю влади міс-
цевий криміналітет знищує інститу-
ти і важелі впливу демократичного 
суспільства, перетворюючи процес 
децентралізації на створення серед-
ньовічних феодальних князівств з 
метою завершити пограбування ло-
кальних громад.

У зв’язку з порушеннями на 
виборах у Піщанську ОТГ, махіна-
ціями та бездіяльністю виборчої 
комісії в селах Піщанка та Орлів-
щина відбуваються масові протести. 
Мешканці населених пунктів усіх 
чотирьох нинішніх сільських рад 
вимагають уваги Президента, губер-
натора Дніпропетровської області 
Резніченка і припинення порушень 
виборчого законодавства. Але лю-
дей не чують. «Тримаючи курс на 
децентралізацію, ми користуємося 
європейським компасом. Децентра-
лізація – це ключовий момент до 
членства в ЄС», - так заявляв Петро 

Порошенко, але на прикладі Дні-
пропетровської області видно, що 
презентована владою як успішна ре-
форма децентралізація під тиском 
народного депутата Вадима Несте-
ренка та губернатора Валентина Рез-
ніченка та їх наближених ділків-осіб 
перетворилася в політично підтриа-
ний процес захоплення ресурсів і 
узурпації влади. Заяви влади Укра-
їни у бік ЄС про успіхи децентралі-
зації (яка фінансується в тому числі і 
за рахунок європейського бюджету) 
на користь народу і громад – брехня, 
яка націлена на використання авто-
ритету ЄС в процесі знищення гро-
мадянського суспільства і розбудови 
кримінально-політичної диктатури. 
Корумпована влада, яка займається 
особистим збагаченням, готова зни-
щити європейську мрію українців і 
цілу країну заради своїх особистих 
шкурних інтересів. Ситуація загро-
жує курсу, підтримуваного більші-
стю українського суспільства, і ви-
магає негайної та  жорсткої реакції 
Європейського Союзу».

А що у цьому посланні все до-
стоту відповідає дійсності, сумні-
ватися не доводиться. Себто що 
здійснюється фактично рейдер-
ська атака на виборців-селян, аби 
відібрати-відбити у них права і 
можливості самим розпоряджати-
ся власними долями та підім’яти 
народ під кримінально-злочинну і 
політично-бандитську диктатуру, 
це настільки точно, що відступа-
ти далі людям - собі на погибель. 
Піщанська ОТГ не єдина, що має 
провести вибори голови і депутатів. 
На півночі Новомосковського ра-
йону створюється ще одна – Пере-
щепинська. Не виключено, що їй за 
задумом Нестеренка готується геть 
особлива доля – долю «збирача по-
тім знову до купи земель району як 
вотчину таки його-поміщика, уник-
нути якого тутешнім селянам однак 
не вдасться». На це не просто схоже  
- на цей раз Вадим Григорович га-
рантовано намагається Перещепин-

ську громаду відразу зробити 
своєю. І сюди він – не інакше, 
до речі, щоб не прогадати та 
не залишитися при бубнових 
інтересах, якщо партії Петра 
Порошенка жаба цицьки 
дасть – прибув у супроводі 
лідерів Аграрної партії Укра-
їни. Воно ж бо не завадить – 
на всякий випадок - підклас-
ти свої яйця і в інший кошик 
– це ж бо добре відомо. А на 
назву партії – Аграрна – хто-
хто, а селяни мають клюну-
ти. Це поки дізнаються вони, 
що Аграрна - насправді то 
обман - наскрізь фальшива і 
під прикриттям величезних 
агрохолдингів, яким інтере-
си сільського люду як ті бо-
лячки, яких треба якомога 
швидше позбутися. Бо чи 
знаєте, хто під орудою пана 
Нестеренка очолив щойно 
новомосковську організацію 
Аграрної  партії?  Василь 
Кузнєцов. Той самий, який 
був причетний до відомого 
рейдерського захоплення ФГ 

«Дар» Попасного. Тепер йому 
дано команду своїми висуван-
цями-партійцями здійснити 
аналогічне рейдерське захо-
плення і виборців Переще-
пинської ОТГ. Там записалися 
в кандидати і ждуть, згораю-
чи від нетерпіння, висуванці 
фальшивої Аграрної партії, 
щоб ошукані ними селяни 
проголосували за них – а тоді 
вже «переможців» нехай і су-
дять, та буде пізно. Тільки ж 
навздогін дізнаються у селах 
і Перещепинської ОТГ, що 
призначення Аграрної партії 
– танцювати під дудку і на ко-
ристь пройдисвітам, для яких 
будь-яка партія своя і мила, 
поки служить підступним на-
мірам гребти усе підряд і нав-
круги під себе, а стогону наро-
ду і зблизька не чути.

Ще раз скажемо: мета Не-
стеренка силоміць заграбаста-
ти до своїх рук весь гамузом 
Новомосковський район і на-
віть «на помідорчики» його 
околиці очевидна. Уже на ета-
пі, коли піднято на всю силу 
вітрила-забрала і критися зі 
злими намірами Вадим Гри-
горович навіть не знаходить за 
потрібне. З того боку сусідньо-
го Магдалинівського району, 
який потрапив у зону інтересів 
нардепа-земельного магната, 
теж створюється ОТГ – Лич-
ківська. То їй також готується 
невдячна доля рано чи пізно 
опинитися у складі майбут-
ньої Нестеренківської. Звідки 
такий прогноз? А тут у голо-
ви громади свою кандидатуру 
запропонував місцевий фер-
мер Хосров Гусейнов. Судячи 
з усього, авторитетний  серед 
своїх земляків чоловік. Це він, 
азербайджанець за національ-
ністю, за власні кошти у селі 
Ковпаківка, де знаходиться 
його ФГ, спорудив пам’ятних 

запорозькому козаку-отаману Па-
насу Ковпаку. А раніше Гусейнов 
разом з українським фермером 
Віктором Шевченком збудував тут 
православний храм Святого Духу. 
Коротше, діловими якостями, 
хазяйськими талантами та благо-
дійністю зажив у тамтешніх краях 
визнання Гусейнов. Шанси бути 
обрани головою майбутньої Лич-
ківської ОТГ у нього великі. Але 
що ходити та гнутися у підлеглих 
Нестеренка, слухатися його не 
стане, це точно. Саме таке яви-
ще, як фермерство, для Вадима 
Григоровича, мов кістка поперек 
горла. Хто у першу чергу йому тут 
заважає? Зрозуміло, що фермери. 
Кого ненавидить він і ладен пере-
дусім зжити як, даруйте, клас? Та 
фермерів же! Чи скажете, що за 
підпільного диригування когось 
зовсім іншого заходилися заляку-
вати Хосрова та вимагати від ньо-
го, аби «по доброму» зняв свою 
кандидатуру? Дзвонили й «про-
сили» навіть з високих кабінетів 
області. Спочатку тільки заляку-
вати, але потім, коли на Гусейнова 
це не подіяло, у дію приводити 
й погрози стали. Яким чином? 
Одної ночі викрали геть усе на-
сіння ярих, яке фермер придбав 
для сівби весною. Погодьтеся, що 
провчити вирішили дошкульно й 
жорстоко. Щоб запам’ятав-зару-
бав собі на носі до нових віників, 
чия мітла тут має мести! Остан-
ній однак не збирається підніма-
ти догори руки і повний надій 
домогтися свого. Хоч на милість 
«опонентів» розраховувати йому 
не доводиться. Гусейнов розуміє, 
що коли на клітці, у якій розлюче-
ний лев засів, а написано «овечка», 
вірити своїм очам марно і навіть 
небезпечно.

           
 ШАХРАЙСТВОМ ПОЧАЛОСЯ 

– ШАХРАЙСТВОМ І 
КІНЧИТЬСЯ?

Тим паче, і сьогодні, за кілька 
діб до виборів, велика загроза за-
лишається особливо стосовно ви-
борів у Піщанській ОТГ. Ще одна 
таємна оборудка стала явною: не 
випадково тут у голови грома-
ди «записалося»-зареєструвало-
ся біля трьох десятків сторонніх 
претендентів. Себто людей, котрі 
ніякого відношення не мають до 
населених пунктів нинішніх чоти-
рьох сільрад. Зроду-віку не були 

в них, не навідалися і тепер та не 
потішили тутешніх селян своїми 
програмами. Зате кожен аж бігом 
та спотикаючись передав… спис-
ки людей, яких у роздріб і оптом 
запропонували у члени виборчих 
комісій. Знову таки або «відда-
них» чи «заневолених» Нестерен-
ком, або переважно «приблуд» з 
далеких країв. Тих, кого місцевий 
народ сном-духом не знає і, ска-
жемо прямо, знати не хоче. До 
речі, у день виборів багато хто з 
них «ризикує» і не добратися у 
Піщанку та інші населені пункти 
ОТГ, і виборчі дільниці просто не 
відкриються, а з кого за це питати 
і де винуватців шукати –  це все 
одно, що ловити вітер у безправ-
ному полі.

Все та ж Команда розвитку 
та реформ пояснила землякам 
чітко та ясно, що далі і нікуди: 
«Дільничні комісії сформовано 
так, що в них фактично ніхто ні-
чим не переймається і ніхто ні за 
що не відповідає зараз та не від-
повідатиме у разі фальсифікації 
результатів голосування. А що 
ніхто не переживає за долю селян 
і громади загалом, так це точно. 
Списки тих, кого пропонували у 
члени дільничних комісій, ніби 
погубили, як от списки, подані 
висуванцями партії Юлії Тимо-
шенко «Батьківщина», а фейкові 
списки при жеребкуванні у пер-
шу чергу відкривали. У великому 
бізнесі такий метод називається 
«розмиванням акцій» - типова 
рейдерська «артпідготовка» для 
захоплення чужої власності, а у 
даному випадку – волі сільського 
народу новоутвореної Піщанської 
ОТГ. Бо замість громади для лю-
дей силоміць і нахабно ліпиться 
«нестеренка». Наші вибори з ша-
храйства почалися, шахрайством 
і закінчуються. Марно і страш-
но уже гратися в «законність» з 
розперезаними «наперсточника-
ми». 

Звідси і застереження нефор-
мальних лідерів громади своїм 
землякам: добром все це не фіні-
шує, складати зброю ще зарано 
– уже визвольній війні з внутріш-
німи окупантами кінця-краю не 
видно, але припиняти її не до-
ведеться. Попереду основні бої. 
Інакше селянам не жити на своїй 
рідній землі. 

Микола ЯСЕНЬ.

! Більший чоловік громада, ніж той пан
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Чому уряд вирішив змінити правила 
реєстрації громадян?

Як відомо,  Верховна Рада України прийня-
ла Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів місцево-
го самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг» № 888-VIII, яким 
функції з реєстрації місця проживання 
громадян делеговані органам місцевого 
самоврядування (раніше цю функцію 
здійснювала Державна міграційна служба). 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
02.03.2016 № 207 розроблена на виконання 
цього закону,  Закону  України «Про сво-
боду пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні» і визначає порядок 
реєстрації, виходячи з нових вимог.

Що в зв’язку з цим змінилося?
Головне нововведення - всі функції з реє-
страції/зняття з реєстрації місця прожи-
вання тепер знаходяться в руках органів 
місцевого самоврядування. Що стосується 
процедур, вони особливих змін не зазнали.
Органами реєстрації закон визначає ви-
конавчі органи сільських, селищних або 
міських рад. Або, в разі, якщо такі органи 
не створені, функції з реєстрації громадян 
виконує сільський голова.

Чи потрібно реєструвати місце 
проживання у разі короткострокових 

поїздок в інші регіони
Місцем постійного проживання закон 
вважає адресу, за якою людина проживає 
більше шести місяців на рік. Тобто, якщо 
хтось виїжджає з дому на місяць, два або 
більше, але потім повертається, йому не 
потрібно ніде реєструватися.

Реєстрація місця проживання - це те 
ж саме, що і відома з радянських часів 

прописка?
Між цими процедурами є принципо-
ва різниця. Радянська прописка носила 
дозвільний характер. Тобто виконувала 
функцію закріплення населення за певною 
адміністративною одиницею через систему 
територіальних лімітів. Прописка дозво-
ляла вселення та проживання додаткових 
мешканців, без врахування житлової площі, 
лише виключно стосовно близьких родичів.
Рішенням Конституційного Суду України 
від 14 листопада 2001 року адміністратив-
но-дозвільний інститут прописки було 
скасовано. Тому, при реєстрації місця про-
живання не існує будь-яких обмежень щодо 
необхідних санітарних норм житлової пло-
щі та щодо кількості зареєстрованих осіб в 
одному житловому приміщенні.
Людина сама вибирає собі місце прожи-
вання і тільки ставить державу про це до ві-
дома. Ніяких повноважень, що обмежують 
право на вільний вибір місця проживання, 
у держави немає. І до майнових прав реє-
страція взагалі ніякого відношення не має.

Які документи потрібні для того, щоб 
оформити реєстрацію?

Як і раніше, громадянин повинен подати:
Документ, до якого вносяться відомості 
про місце проживання. Це може бути 
паспорт громадянина України, тимчасове 

посвідчення громадянина України, посвідка 
на постійне проживання, посвідка на тим-
часове проживання, посвідчення біженця, 
посвідчення особи, яка потребує додатково-
го захисту, посвідчення особи, якій надано 
тимчасовий захист.
Якщо реєструється дитина, яка не досягла 
16 років, то подається свідоцтво про народ-
ження;
Квитанцію про сплату адміністративного 
збору (за реєстрацію, зняття з реєстрації 
місця проживання сплачується адміністра-
тивний збір:
у разі звернення особи протягом 30 днів 
з моменту зняття з реєстрації - в розмірі 
0,0085 розміру мінімальної заробітної пла-
ти;
у разі звернення особи з порушенням за-
значеного терміну - в розмірі 0,0255 розміру 
мінімальної заробітної плати.
У разі реєстрації місця проживання одно-
часно зі зняттям з попереднього місця про-
живання адміністративний збір стягується 
тільки за одну адміністративну послугу 
і зараховується до місцевого бюджету за 
новим місцем проживання);
Документи, що підтверджують право особи 
на проживання в даному приміщенні. Це 
можуть бути документи на право власності, 
рішення суду про надання права на корис-
тування житловим приміщенням, договір 
оренди або інші документи. У разі якщо 
таких документів немає, реєстрація може 
здійснюватися тільки за згодою власника 
житла (якщо власників кілька - за згодою 
всіх власників);
Військовий квиток або посвідчення про 
приписку (для громадян, які підлягають 
взяттю на військовий облік або перебува-
ють на військовому обліку).
Крім того, при реєстрації громадянину 
необхідно написати заяву у встановленій 
Кабінетом міністрів формі.

Скільки часу дається людині, яка 
переїхала на нове місце для того, щоб 

зареєструватися?
Відповідно до законодавства, особі, яка 
знялася з реєстрації в одному місці даєть-
ся тридцять календарних днів на те, щоб 
зареєструватися в іншому. Ця норма нова. 
Раніше було - 10 днів.

Яка відповідальність передбачена за 
порушення терміну?

У цьому випадку, відповідно до Кодексу 
про адміністративні правопорушення, при 
зверненні фізичної особи для реєстрації 
місця проживання складається адміністра-
тивний протокол.
Раніше в такому випадку накладався штраф 
у розмірі від 17 до 51 гривні. Відповідно до 
нового порядку громадянину, який пору-
шив термін реєстрації вперше, загрожує 
попередження. Якщо ж таке правопору-
шення повториться при наступній зміні 
місця проживання протягом року, то тоді 
вже накладається штраф.

Скільки часу займає процес зняття з 
реєстрації і реєстрації на новому місці?
Як і раніше, існує можливість реєстрації з 
одночасним зняттям з реєстрації за попе-
редньою адресою.

Тобто, при переїзді взагалі не потрібно 
зніматися з реєстрації. Достатньо звернути-
ся до відповідного органу за новим місцем 
проживання і подати заяву на реєстрацію. І 
там зроблять обидві операції - знімуть з ре-
єстрації за попереднім місцем проживання 
і зареєструють за новим. А місцевий орган 
влади за попереднім місцем проживання 
буде повідомлено про те, що дана особа 
там більше не проживає.
Що стосується тривалості самих процедур, 
то закон чітко встановлює, що всі формаль-
ності повинні відбуватися в день звернення.
Працівник органу реєстрації в день звер-
нення особи або його представника або 
в день отримання документів від центру 
надання адміністративних послуг або пред-
ставника спеціалізованої соціальної уста-
нови, установи соціального обслуговування 
і соціального захисту, посадової особи ви-
конавців послуг з управління (утримання) 
багатоквартирного будинку (гуртожитку), 
об’єднання співвласників багатоквартир-
ного будинку, житлово-будівельного коо-
перативу, керуючого багатоквартирного 
будинку, органів державної реєстрації актів 
цивільного стану або даних від органу соці-
ального захисту населення:
приймає рішення про реєстрацію або про 
відмову в реєстрації місця проживання;
вносить відомості про реєстрацію місця 
проживання в документ, до якого вносяться 
відомості про місце проживання (документ, 
до якого вносяться відомості про місце 
перебування - в разі реєстрації місця пере-
бування).
У разі подання документів особами через 
центр надання адміністративних послуг, 
представника спеціалізованої соціальної 
установи, установи соціального обслугову-
вання і соціального захисту, посадова особа 
виконавців послуг з управління (утриман-
ня) багатоквартирного будинку (гуртожит-
ку), об’єднання співвласників багатоквар-
тирного будинку, житлово-будівельного 
кооперативу, керуючого багатоквартирного 
будинки, датою реєстрації місця прожи-
вання / перебування є дата отримання орга-
ном реєстрації відповідних документів.

Чи може власник житла самостійно 
зняти з реєстрації осіб, які 

зареєстровані у цьому житловому 
приміщенні?

Це залежить від того, на яких підставах ці 
люди там проживають (зареєстровані). 
Якщо існує, наприклад, рішення суду, що 
дає право комусь жити в певному примі-
щенні, то право на проживання зберігаєть-
ся то тих пір, поки це рішення є чинним.
Якщо люди зареєстровані в приміщенні 
на основі договору оренди, то, відповідно, 
право на реєстрацію зберігається за ними 
до закінчення терміну договору. Після цьо-
го власник житла може їх зняти з реєстрації 
місця проживання. А також, до закінчення 
терміну дії договору, за рішенням судових 
органів.
Якщо реєстрація здійснювалася на підставі 
згоди власника житла, зняття з реєстрації 
без згоди особи здійснюється на підставі 
рішення суду, яке набрало законної сили, 
про позбавлення права користування жит-
ловим приміщенням, про виселення або 

про зняття з реєстрації місця проживання.

Люди, які тривалий час не проживають 
за місцем своєї реєстрації, повинні 

інформувати про це державу?
Такий обов’язок існує для деяких категорій 
громадян. Особи, які мають невиконані 
боргові зобов’язання, накладені на них в 
адміністративному порядку або судовим 
рішенням, або призиваються на строкову 
військову службу і не мають відстрочки, 
або беруть участь в судовому процесі в 
будь-якій якості, повинні, в разі, якщо вони 
більше місяця не проживають там, де вони 
зареєстровані, письмово повідомити орган 
реєстрації про своє місце перебування.

Як відбувається реєстрація дітей?
Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти 
років, вільно обирає собі місце проживан-
ня, за винятком обмежень, які встановлю-
ються законом.
Місцем проживання фізичної особи у віці 
від десяти до чотирнадцяти років є місце 
проживання її батьків (усиновлювачів) або 
одного з них, з ким вона проживає, опікуна 
або місцезнаходження навчального закладу 
чи закладу охорони здоров’я тощо, в якому 
вона проживає, якщо місце проживання 
не встановлено за згодою між дитиною та 
батьками (усиновлювачами, опікуном) або 
організацією, яка виконує щодо неї функції 
опікуна.
У разі спору місце проживання фізичної 
особи у віці від десяти до чотирнадцяти 
років визначається органом опіки та піклу-
вання.
Місцем проживання фізичної особи, яка 
не досягла десяти років, є місце прожи-
вання її батьків (усиновлювачів) або одного 
з них, з ким вона проживає, опікуна або 
місцезнаходження навчального закладу 
чи закладу охорони здоров’я, в якому вона 
проживає.

Як реєструються новонароджені діти?
На те, щоб виконати цю формальність, 
батькам дається три місяці з дня народжен-
ня дитини.
За бажанням батьків, документи для реє-
страції місця проживання новонародженої 
дитини можуть бути подані до органів 
РАГС одночасно з державною реєстрацією 
народження дитини.
Також є можливість зареєструвати місце 
проживання новонародженої дитини одно-
часно з подачею заяви на державну допо-
могу при народженні дитини.

Яким чином інформація про місце 
реєстрації вноситься до паспорта?

Сьогодні в Україні існують два види паспор-
тів громадянина України. Переважна біль-
шість громадян, як і раніше користуються 
старими паспортами у формі книжечки. У 
такий паспорт ставиться штамп із зазначен-
ням адреси.
З початку 2016 року в Україні почали вже 
видавати сучасні паспорти у вигляді ID-
карт. Сьогодні їх отримують громадяни, 
яким виповнилося 14 років. Інформація 
про місце проживання заноситься на 
електронний чіп, вмонтований в такий 
паспорт.

Чи всі місцеві громади вже мають 
обладнання, яке дозволяє здійснювати 
запис інформації про місце проживання 

на нові паспорти?
Якщо людині видали такий паспорт, то 
значить в місцевому районному підрозділі 
міграційної служби вже є необхідне облад-
нання (там, де такого обладнання немає, 
поки видають паперові паспорти). Тому 
навіть, якщо, наприклад, в селі, де прожи-
ває громадянин, такого обладнання немає, 
то воно є в райцентрі. Він може взяти в 
місцевому органі влади довідку про місце 
проживання, і в районі йому на підставі 
цієї довідки занесуть потрібну інформацію 
на чіп.

Зараз в Україні перейменовується 
велика кількість населених пунктів і 

вулиць. Відповідно, у багатьох громадян 
змінюються адреси. Вони всі повинні 
подбати про те, щоб проставити в 

паспортах нові штампи?
Тільки за бажанням. Якщо громадянин 
хоче або йому це для чогось потрібно, він 
може звернутися до відповідного органу та 
змінити інформацію в паспорті. Це робить-
ся безкоштовно.

Юридичний портал «Протокол».

З 4 квітня 2016 року набрала 
чинності постанова Кабінету Міністрів 
України від 02.03.2016 № 207 «Про 
затвердження Правил реєстрації місця 
проживання та Порядку передачі органами 
реєстрації інформації до Єдиного державного 
демографічного реєстру», що встановлює 
нові правила реєстрації місця проживання 
громадян. Функцію з реєстрації місця 
проживання передано до виконавчих органів 
територіальних громад, відтак підрозділи 
міграційної служби припинили здійснення 
реєстрації місця проживання. 
Куди слід звертатися для того, щоб 
зареєструвати місце проживання?
Для реєстрації місця проживання слід 
звернутися до органів реєстрації, пошук 
яких можна здійснити за допомогою сервісу 
«ОРГАНИ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ».

ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ
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Про причини й глобальні наслідки 
катастрофічної аварії на Чорнобиль-
ській АЕС написано так багато, що 
навряд чи варто повторюватися. Але 
є сенс у тому, щоб згадати про той 
пекельний вогонь, який тоді обпалив 
мільйони людських доль і продовжує 
свою чорну справу сьогодні.

Іван  Вовченко, водій з Дніпропе-
тровщини, був одним з перших, кого 
Батьківщина покликала ліквідувати 
наслідки аварії. 

- Працювати, - пригадує Іван Ми-
хайлович, довелося безпосередньо 
біля зруйнованого реактора, навколо 
якого було розкидано багато уламків 
цегли, бетону, металу й графіту. Цей 
мотлох ми мали вантажити на само-
скиди, якими його вивозили куди 
подалі. Серед інших важких уламків 
графіт здавався найлегшим, і ми ха-
пали його майже голіруч, у легеньких 
брезентових рукавицях, аби скоріше 
завантажити машину й перепочити. 
Де нам, 20-літнім, тоді було знати, що 
саме той графіт найсмертоносніший, 
адже з нього був складений реактор. 
Спеціального одягу чи засобів інди-
відуального захисту нам не видавали, 
навіть респіратори були не в кожного. 
Жили ми в наметовому містечку, де 
були обладнані сякі-такі душові кабі-
ни. Шахтарі, які поряд з нами теж у 
наметах жили, розповідали, що ри-
ють величезний котлован під днищем 
реактора, а потім інші робітники бу-
дуть туди ставити арматуру й зали-
вати надміцний бетон, аби створити 
плиту, що зашкодить просіданню 
розплавлених матеріалів реактора на 
глибину. Вони казали, що в тій шах-
ті взагалі нічим дихати, така спека, 
і навіть трохи заздрили нам, що ми 
працюємо на свіжому повітрі. Бідні 
хлопці, вони й не здогадувалися, що їх 
праця даремна. 

ВІД АВТОРА: Тоді, коли під реак-
тор заводилася всі охолоджувані під 
фундаменти плити,  «вчені (цитую за 
спогадами М. Горбачова) висловлю-
вали побоювання, що коли розпечена 
маса ядерного палива й графіту про-
рветься й упаде в радіоактивну воду, 
то можуть створитися умови вже для 
ядерного, а не теплового вибуху. Була 
небезпека того, що розпечена маса, 
прорвавши дно реактора й упавши 
в підвальні приміщення, зруйнує 

Пам’ять – це наше багатство. Завдяки їй розвивається суспільство,                     
бо ми користуємося надбаннями попередніх поколінь, повертаємося                

у щасливі миті свого життя, у місця, де хочеться побувати ще раз. Якщо 
спогади чисті й світлі, то можна поповнити цією позитивною енергією 
свої сили, стерти кривду і, можливо, відродити надію. Проте пам’ять 

буває й гіркою, мов полин. Такою для кожного українця є пам’ять                     
про Чорнобильську катастрофу...

фундамент будівлі й увійде в контакт 
із ґрунтом, призвівши до зараження 
ґрунтових вод. Тоді були спеціально 
викликані шахтарі з Донбасу й Тули, 
які прорили довгий тунель, що веде 
під реактор, і встановили бетонну пли-
ту із системою трубоохолодження роз-
міром 30x30 м, товщиною 2,5 м. Таким 
чином, ушкоджений реактор був на-
дійно ізольований від підземних вод». 
Можна здогадатися, що поруч із генсе-
ком були експерти, які страхали його 
й народ моторошними прогнозами на 
рівні масової свідомості, що тиражува-
лися в засобах масової інформації.

- Нам ніхто не розповідав про 
справжній стан речей, - продовжує 
спогади Іван Вовченко. -. Про те,що 
ми всі ризикуємо захворіти, здога-
дувалися, але вірили, що працюємо 
недарма, що наша робота потрібна і 
важлива. Це була правда: якби люди 
в солдатських бриджах і гімнастерках 
не закопали «рудий ліс» і уламки ре-
актора, наслідки були б ще гіршими. 
Втішав себе тим, що був біля руїни 
реактора лише місяць. Побралися з 
моєю вірною Іриною, народили сина 
Олександра, а згодом доньку Ксенію. 
Працювали, облаштовували свій дім, 
слідкували, разом з лікарями, щоб 
діти росли здоровими.  

Але виявилося, що «мирний атом» 
разом зі мною зайшов непроханим у 
нашу оселю. Мені все частіше стали 
нагадувати про себе проблеми зі здо-
ров’ям. Та неможливо було дізнатися 
про точний діагноз, бо брехали  скрізь 
– в області і в столиці, в лікарнях і дер-
жавних установах. Зрештою, переніс-
ши онкологічну операцію на гортані 
та зневірившись у справедливості 
держави, живу тепер як пересічний 
ліквідатор 1-ї чорнобильської катего-
рії та інвалід за станом здоров’я, без 
права на працю. А я все життя пра-
цював водієм, і знаю, що зараз, коли 
в розпалі весняні польові роботи, міг 
би допомогти Олександру Щербині, 
голові Асоціації фермерів та приват-
них землевласників Павлоградського 
району, як він разом з рідним СФГ 
«Фенікс» допомагає мені. Проте лікарі 
невблаганні: за кермо ніяк не можна! 
Ось так і живу, милуюся онуком Дми-
триком, якому два рочки. Нехай його 
доля буде світлою, а не обпаленою 
чорнобильським чи іншим попелом.

Спілкувався Володимир ЯРОШЕНКО.

Іван Вовченко за кермом 
(фото з родинного 
альбому).
На Хрещатику вирувала 
Першотравнева 
демонстрація
Чорнобильська земля                
не скоро оживе.
Вони сподівалися,                    
що залишають свої оселі 
на кілька днів.



25 квітня 2018 року
№ 17(56)8 AGROБІЗНЕС

Лише 3% річних!

У ЦЮ ЧУДОВУ весняну пору 
свій день народження від-

значає Юлія Чернова  з Верх-
ньодніпровського району.
Приємні відчуття навесні, коли 
після затяжної й похмурої зими 
перше ласкаве сонце звеселяє 
все довкола, викликані не лише 
особистим святом Юлії Олек-
сандрівни. Для неї кожна весна 
– ще й хліборобська, коли з осо-
бливим трепетом виходиш у 
поле і по чорній ріллі закладаєш 
майбутній урожай. Ні, ми не 
обмовились!
Такій красуні модельної зовніш-
ності десь би на високих подіу-
мах виступати, демонструючи 
одяг провідних дизайнерів. А 
Юля вирощує хліб у полі, опі-
кується готовністю техніки 
перед посівною, наявністю якіс-
ного насіння й пального. Бо вона 
голова фермерського господар-
ства «Данаприс». Така гарна і 
водночас така земна! 
Свого часу Юля могла зробити 
блискучу кар’єру і назавжди 
залишити Україну з її безкінеч-
ними проблемами. Закінчивши 
школу з відзнакою, вона легко 
здобула три освіти – фінансо-
ву, юридичну та агрономічну. 
Досконало володіє двома іно-
земними мовами.
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Під час навчання стажування 
проходила за кордоном. 
Та Юля повернулася до Верх-
ньодніпровщини, до батьків, 
до рідні, до всього, що її серцю 
дороге й миле.
П‘ять років працювала го-
ловним бухгалтером, потім 
агрономом у ФГ «АгроСтан-
дарт». І дійсно: спеціаліст 
вона, як казали колись, ши-
рокого профілю. Уявляєте, 
мати в господарстві свого 
власного фінансиста, агроно-
ма, а дотепер ще й керівника 
в одній особі!
Про таке можна лише мрі-
яти. Молодому голові фер-
мерського господарства, Юлії 
Черновій все до снаги - вона ак-
тивно займається спортом, 
має хист до авто, любить 
подорожувати.
Їй, як, власне, і  усім актив-
ним людям, катастрофічно 
бракує часу. Улюблена справа 
її життя – хліборобська -по-
требує неабиякого резерву 
сил, можливостей і знань. 
Тож щедрої Вам хліборобської 
долі, Юліє Олександрівно, 
життєвого оптимізму, кві-
тучих весен в особистому 
житті!

Твої рідні.

Хай солов‘ї співають досі,
І греблі рве стрімка вода.

Живи яскраво! Нащо осінь?
Бо ти ще дуже молода!

ТОРГОВИЙ ДІМ «ТЕХНОПОЛЬ» ПРОПОНУЄ ВЕЛИКИЙ ВИБІР 
ЗАПЧАСТИН ДО ТЕХНІКИ ВІТЧИЗНЯНОГО 

ТА ІМПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА:
- запчастини для обприскувачів, прес-підбирачів, 

ґрунтообробної техніки, сівалок СУПН, СЗ, УПС, СПЧ;            
 - ремонт гідротрансмісій тракторів і комбайнів;                   

- ремонт прес-підбирачів усіх марок;
- с/г шини та камери до них; - акумуляторні батареї;

- МЕТИЗНИЙ РЯД; - інструменти.
смт Софіївка, +38066-524-92-28, +38068-537-05-32.

Змініть своє життя 
на краще. 

Дайте шанс собі 
і своїй сім‘ї!

093-255-10-01
domblaga@gmail.com

ПОБУДУЄМО 

СВОЄ ЖИТЛО!

Віднедавна гості всесвітньовідомого селища з при-
ємністю відзначають, що його центр після розфарбу-
вання художниками семи адміністративних будівель 
яскравим петриківським орнаментом став своєрід-
ним островом краси, в якому приємно перебувати. 
Оптимізму, гарного настрою і гордощів українцям 
додає і видима з автомагістралі колоритна «Стіна 
радості». Жителі цього козацького селища, яке ніко-
ли не знало кріпацтва, з давніх-давен прикрашають 
хати-мазанки, печі, комини, предмети побуту яскра-
вими фарбами рідної природи, ці візерунки викону-
ють роль оберегу. Петриківський розпис внесений 
ЮНЕСКО 2012 року до Репрезентативного списку 
нематеріальної культурної спадщини людства. 

ЧЕТВЕРТОГО ТРАВНЯ в Києві на території Софії Київ-
ської завершується виставка «Петриківський рушник», 

де обговорюватиметься проект розпису усіх будівель 
мистецького селища місцевим барвистим орнаментом. 
Петриківка, «візитівка України», має стати єдиним у світі 
поселенням, розмальованим петриківським розписом. 
Організатори заходу – арт-куратор Ніна Бурневич, дирек-
тор Національного заповідника «Софія Київська» Неля Ку-
ковальська, відома петриківська художниця Галина Наза-
ренко, арт-менеджер проекту Ігор Лісний разом з іншими 
ентузіастами переконані, що в петриківських картинах і 
кольорах закодовані щастя, мир і сім’я, тому вся Петри-
ківка має пломеніти розписом, щоб поширювати ці вічні 
українські цінності в державі і світі. В рамках проекту об-
говорюватимуться теми унікальності Петриківки на мапі 
світу, впливу розпису на подальшу долю селища, а ще як 

Петриківка буде розмальована
залучити до проекту спонсорів та художників. Ось що про 
творчий задум розповідає директор Центру народного 
мистецтва «Петриківка», народний художник України Ан-
дрій Пікуш:

- Ідея звучить давно, але у кожної будівлі є власник, 
треба, щоб і власники виявили бажання прикрасити свої 
садиби петриківським розписом. Наші майстри брали 
участь в розписі будівель селища, дитячий садок розмалю-
вали найкраще, до речі, абсолютно безкоштовно. З іншого 
боку в Центрі офіційно працює сорок провідних майстрів 
народної творчості селища, які живуть з пензля і сплачу-
ють податки. А ще треба продумувати композицію роз-
пису вулиць, кожна будівля має свої пропорції, які мусять 
вписатися в загальну картину. Вважаю, до цієї ідеї повинен 
бути не лише аматорський, а й державний підхід, майстри 
«Петриківки» однозначно підтримують її.

За переказами, петриківські майстрині намагалися 
розмалювати білі стіни хат яскравими образами і кольо-
рами якнайкраще, а найвправніших з них називали чепу-
рушками. Вочевидь, коли давня ідея розфарбування усіх 
будівель селища, вивісок, табличок з назвами вулиць тощо 
стане дійсністю, то вся Петриківка стане справжньою укра-
їнською чепурушкою, яка буде особливо цікава українцям 
і всьому світу. Та для цього, певно ж, потрібні любов, праця 
і кошти. З цього приводу варто згадати пораду відомого 
хлібороба і мецената Євгена Чикаленка, який будив у ши-
роких верствах населення національну свідомість: «легко 
любити Україну до глибини душі, спробуйте любити її до 
глибини власної кишені». 

Григорій ДАВИДЕНКО.

Скарбниця
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