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Передвиборна програма 
кандидата у народні 
депутати України по 
одномандатному виборчому 
округу № 29
 
Я, Москаленко Роман Анатолійович, йдучи на вибори 
до Верховної Ради, маю головну мету - побудову 
єдиної, цілісної, європейської держави - України. 
Вважаю першочерговими завданнями вирішення на-
ступних проблем:
- зняття депутатської недоторканності - забезпечення 
рівності перед законом всіх громадян України, оскіль-
ки жоден депутат не може мати імунітет від покарань 
за злочини, ним скоєні;
- припинення фальсифікації голосування у Верховній 
Раді, забезпечення голосування тільки за умови влас-
ної присутності депутата;
- забезпечення підвищення ефективності виконання 
державними службовцями своїх посадових обов’язків;
- забезпечення скорочення витрат на утримання депу-
татів усіх рівнів;
- легалізацію тіньової зайнятості та прихованих форм 
оплати праці;
- стабілізацію курсу національної валюти щодо інозем-
них валют;
- забезпечення проведення політики Євроінтеграції з 
метою набуття членства в Європейському Союзі, вклю-
чаючи зони вільної торгівлі і безвізового режиму для 
громадян України;
-створення стриятливих умов для ведення бізнесу в 
Україні, шляхом зниження ПДВ, а також надання подат-
кових канікул для малого бізнесу на два роки;
- забезпечення відродження українського села шляхом 
створення умов для залучення інвестицій у розвиток 
сільської місцевості, будівництво доріг, медичних і 
освітніх установ;
- забезпечення політики створення робочих місць - 
підтримку власного виробника;
- забезпечення створення умов для реформування 
вугільної галузі.
Я йду в депутати, щоб забезпечити громадянам України 
гідне життя, у зв’язку з чим буду ініціювати ряд законо-
проектів, спрямованих на:
- збільшення розміру виплат державної допомоги при 
народженні першої, другої, третьої дитини; 
- забезпечення кожній дитині  місця в дитячому до-
шкільному закладі;
- гарантію випускникам вищих навчальних закладів 
надання першого робочого місця;
- гарантію кожному громадянину України доступної  
якісної, сучасної освіти та медицини.
Україна з дня проголошення Незалежності прагнула 
жити в щасливій і процвітаючій країні, але зіткнулася з 
новою бідою - військовою агресією Російської Федера-
ції проти України. У зв’язку з чим нам необхідно поси-
лити армію і захистити державу. Я пропоную наступне:
- гарантувати підвищення заробітної плати військовос-
лужбовцям України;
- забезпечувати житлом військовослужбовців за раху-
нок держави;
- збільшити обсяг виробництва і експорту української 
зброї для нашої країни, а це нові робочі місця, додатко-
ве фінансування оборонної галузі;
- надати державну допомогу  сім’ям постраждалих та 
загиблих військовослужбовців у Донецькій, Луганській 
областях і АРК.
У виборчому окрузі першочерговими завданнями 
вважаю:
- забезпечення відкритого для громадськості бюджету 
міста і земельних аукціонів, щоб викорінити корупцію;
- відновлення промисловості в місті Дніпрі і Дніпропе-
тровській області;
- люстрацію міських чиновників, викриття корупційних 
схем;
- співпрацю з громадськими організаціями та меш-
канцями міста та області, залучення їх до контролю за 
діяльністю міської та обласної влади. 
Головним обов’язком депутата Верховної Ради вважаю 
відстоювання на державному рівні інтересів своїх ви-
борців, свого міста, своєї області. Я готовий до важкої 
праці - мета якої створення європейської держави - 
Україна, тому що пишаюся своєю країною і радий, що в 
ній народився.
 І хочу, щоб так міг сказати кожен.

ХТО Ж ТАКИЙ 
РОМАН МОСКАЛЕНКО
Інтерв’ю з кандидатом в народні депутати України по одномандатному 

виборчому округу № 29, безпартійним, самовисуванцем

Наш кандидат

Зараз йде гаряча передвиборна пора.        
І на 29-му окрузі в Дніпрі зареєстровано 
19 кандидатів в депутати. Серед усіх 
представників нашу інформагенцію 
зацікавило прізвище Романа Москален-
ка, тому вирішили поспілкуватись із 
кандидатом та дізнатись, хто він та 
навіщо йде у велику політику.

Ваші виборці  цікавляться, хто ви та-
кий? Давайте розпочнемо нашу розмо-
ву з самого початку: де ви народилися, 
як проходило ваше дитинство і де 
навчалися?

Народився в селі Пологи, Запорізької облас-
ті. Навчався в звичайній сільській школі, нав-
чання мені давалося легко, тому отримував 
високі бали та відзнаки.

У Вас ще в школі якось проявлялися 
лідерські якості?

  Так! Я в своїй школі був головою навчаль-
ного комітету.

Що там вирішували?
Організовували свята та учнівське дозвілля 
– різні гуртки, спортивні змагання та інше.

Після закінчення школи куди спрямува-
ло життя?

Вступив до Дніпропетровської металургій-
ної академії України, на спеціальність інже-
нер-технолог по кольоровим металам.

Чому вибір випав на це місто та на цей 
вуз?

Тому що в дитинстві я з батьками не раз 
приїздив у Дніпро (тоді Дніпропетровськ) 
на екскурсії, і з того часу це місто припало 
мені до душі. Саме тому, коли я закінчив 
школу, твердо для себе вирішив пов’язати 
своє життя с цим містом та вибрав один із  
найкращих навчальних закладів на той час 
– Дніпропетровську Металургійну академію 
України.

А чому саме вибір випав на таку спе-
ціальність? Хтось у вашій родині був 
металургом ?

Ні. Мої батьки звичайні люди, батько - шо-
фер, мати - лаборант у лікарні, і ніколи в 
родині не було металургів. Проте в школі я 
полюбляв хімію, дуже нею цікавився і бажав 
дізнатись більше в цій сфері

Як проходило навчання, як прийняло 

місто Дніпро?
Навчався я з великим захопленням. Дніпро 
мене прийняв добре, вуз дав гуртожиток. 
Це було дуже доречно, тому що в моїх бать-
ків не було коштів, щоб винаймати мені жит-
ло. Зі своїми одногрупниками спільну мову 
знаходив швидко, тому мене всі вирішили 
побрати старостою групи та гуртожитку. 
Інтереси студентів відстоював завзято пе-
ред керівництвом вузу та покращував побут 
мешканців гуртожитку.

Які найбільш яскраві спогади за сту-
дентських років?

Найяскравіший момент був, коли ми з 
одногрупниками відстояли приміщення 
гуртожитку, в якому ми самі організували 
спортзал. Це приміщення хотіли віддати 
місцевим підприємцям для комерційної ді-
яльністі, проте ми не дозволили, бо це було 
єдине місце, де студенти могли займатися 
спортом. 

Після закінчення ВУЗу, куди Ви пішли 
працювати?

У ті часи, на жаль, всі металургійні заводи та 
потужні підприємства почав активно  при-
хватизовувати олігархат. Я хотів працювати 
чесно та справно платити податки, тому 
прийняв рішення відкрити власну справу з 
ремонту сільськогосподарської та будівель-
ної техніки. Організував людей, орендував 
приміщення. Справи йшли добре. Я цією 
діяльністю займаюсь і сьогодні.
Також здаю в оренду будівельну техніку 
- екскаватори, бульдозери, самоскиди. У 
2008 році, коли були паводки на Західній 
Україні,допомагав ліквідувати наслідки. То 
була велика біда для місцевих жителів, і я, 
як міг, її їм полегшити.

Як прийшли до політики?
Все почалось з подій на Майдані, в якх я 
брав участь. У той час українці зрозуміли, що 
не варто жити під ярмом олігархів та бан-
дитів. Саме тоді я зрозумів, що прийшов час 
змін. Я твердо вирішив не залишатись осто-
ронь, а взяти в цьому безпосередню участь 
і, не вагаючись, висунув свою кандидатуру 
на вибори 2014 року                у Верховну Раду 
по 29-му округу, так само, як і зараз.

На вашу думку, що вплинуло на те, що 
ви не пройшли?

Я безпартійний на сьогодні та не підтримую 
жодну з партій. А в той час президентські 

вибори виграв Петро Порошенко, і коли 
були вибори в парламент - пропрезидент-
ська партія мала активну підтримку насе-
лення. Тому по нашому округу пройшов 
кандидат, який був висунутий Блоком 
Петра Порошенко «Солідарність».
Як казав Наполеон, у моєму словнику 
немає слова «неможливо», і тому я на ці 
позачергові парламентські вибори знову 
вирішив ще раз спробувати свої сили, щоб 
змінити життя свого регіону на краще.

Які основні тези вашої передвиборчої 
програми?

Тюрми за хабарництво, високоякісна 
освіта та медицина, підвищення пенсій та 
заробітних плат, збільшення допомоги 
на дітей, низькі ціни на газ та світло, євро-
пейські дороги, зниження податкового 
тиску на підприємців. Всі ці сфери мають 
регулюватись відповідними законами, на 
жаль, зараз багато що випадає з уваги за-
конотворців. Я хочу це змінити.

Багато хто обіцяє схожі речі. Чим ви 
відрізняєтесь від інших?

Я нова людина, яка ще ніколи не була в 
політиці. В мене незаплямована репу-
тація. Я живу в тому ж регіоні, що і мої 
виборці. Я сам безпосередньо зацікав-
лений у хороших дорогах, бо ними сам 
їжджу. Знаю і цікавлюсь проблемами 
нашого регіону з перших вуст.
Я допомагаю фермерським господар-
ствам у ремонті та обслуговуванні їхньої 
техніки, захищаю їх інтереси при спробах 
рейдерських захоплень. Я давно живу в 
цьому регіоні і щиро бажаю йому розвит-
ку. Як і всій Україні.
Крім цього, я допомагаю армії у віднов-
ленні техніки. На жаль, наша армія досі не 
є оснащеною на сто відсотків, і потребує 
іноді доукомплектування деталями для 
транспорту - такі нагальні проблеми я 
намагаюсь вирішити в рамках своїх мож-
ливостей.
Я хочу і зроблю регіон кращим, коли при-
йду в парламент.

Ну від себе хочеться побажати Вам 
успіху. Сподіваюсь, що Ви все ска-
зане  втілите в життя! Дякую Вам за 
розмову.

Інтерв'ю з гостем провела                              
Анастасія Золотарьова.



2 10 липня 2019 року
№24 (111) У ФОКУСІ ДНЯ

 

Фестивалі

Таке приємне враження 
справило місто проведення 
Другого Міжнародного 
книжкового фестивалю 21 – 23 
червня на одну з відвідувачок, 
яка прибула до нього катером 
із Запоріжжя. Квітучий 
Фестивальний причал на 
прикрашеній мистецькими 
творами Січеславській 
Набережній виявився вдалим 
місцем для популярного в 
жителів краю свята книги. 
Близько ста українських 
видавництв привезли до 
Дніпра найсвіжішу і найбільш 
читабельну друковану 
продукцію, яку розмістили 
в кількох велетенських 
павільйонах. Під час 
відкриття фестивалю його 
артдиректор, письменниця 
Вікторія Наріжна вітала 
гостей:

- На Першому фестивалі во-
сени 2018-го я висловила думку, 
що книга допомагає українцям 
наздогнати світ. Цей Другий фес-
тиваль є набагато потужнішим за 
програмою, кількістю учасників 
та відвідувачів, тому теперішнє 
долучення до краси художнього 
слова, до правдивої історії Украї-
ни і її непростого сьогодення буде 
масштабнішим. Для популяри-
зації дорослої і дитячої україн-
ської літератури в нас заплановані 
безліч заходів за участі відомих 
письменників Юрія Андрухови-
ча, Андрія Кокотюхи, Мар’яни 
Савки, Зої Касанжи, Вахтанга Кі-
піані, Ірини Славінської, Сергія 
Жадана, Андрія Куркова, Русла-
на Горового, Ірени Карпи, Бори-
са Херсонського, а також плеяди 
зовсім молодих авторів. Про но-
вий роман «Східний синдром», 
який допомагає ветеранам ро-
сійсько-української війни долати 
посттравматичний стресовий роз-
лад, розповість письменниця і во-
лонтер Юлія Іллюха. В Дитячому 
павільйоні впереміж з цікавими 
музичними творами виступатиме 
Божена Король зі злободенним 
для багатьох батьків питанням - як 
читання книжки дитиною можна 
перетворити на гру? І авторською 
інтерпретацією казок порадує ді-
тей Сашко Лірник. 

«Дніпро - це українські Канни»

За 7 років в Україні на 10 тисяч зменшилася кількість фермерів, з яких більшість 
працююють у тіні та навіть здають свою землю в оренду холдингам. Про це заявив 
президент НААН Ярослав Гадзало під час засідання президії Національної академії 
аграрних наук України, присвяченого нагальним питанням підвищення урожайності та 
розвитку сільських територій України.
Крім того, в Україні з 43 тисяч фермерських господарств 70% з працює у тіні.
«Існує величезна проблема з розвитком кооперацій і фермерства загалом. За всі роки ми не 
досягли рівня виробництва сільгосппродукції в Україні, який був у 1913 році. Тоді був зовсім 
інший устрій, по-іншому використовувалася земля фермерами, які справді дбали про неї й 
жили за цей рахунок», — сказав Гадзало.
Участь в обговоренні взяли як науковці, так і представники сільських територіальних 
громад.
Потрібно передусім подолати бідність у селах і розвивати фермерське господарство. 
Тоді в цих населених пунктах буде й гідна праця, і економічне зростання, і достойні умови 
проживання", — на цьому у своїй доповіді акцентував увагу Юрій Лупенко, директор 
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України.
Голови сіл та об’єднаних територіальних громад нарікають на бездіяльність влади у 
підтримці ініціатив щодо розвитку сільських місцевостей. Підтримка малих фермерів 
мізерна, а землі, які могли б оброблятися, нині простоюють, адже вони у приватних руках 
чиновників. Єдина успішна реформа, за словами очільників громад — це децентралізація.

в Україні зменшилася 
на десять тисяч

Від імені міського голови Дні-
пра гостей вітав його заступник 
Олександр Шикуленко. Пись-
менники і поети запросили всіх 
відкрити за допомогою книг нові 
форми життя, яке стрімко міня-
ється, та «сміливо занурюватися 
в книжковий океан для пізнання 
світу». Не зовсім легко на фестива-
лі було обійти виставлені сотнею 
видавництв для ознайомлення і 
продажу тисячі гарних книг - з 
історії України, прозу і поезію, на-
уку і фантастику, дитячу літерату-
ру від Олени Пчілки до сьогоден-
ня. Мимоволі пригадався вислів 
Френсиса Бекона: книги – кораблі 
думки, які плавають хвилями часу 
і несуть свій дорогоцінний вантаж 
від покоління до покоління…

Ветеранський намет – 
форпост українського духу
Особливою цікавістю у відвід-

увачів користувався книжковий 
павільйон ветеранів сучасної вій-
ни. Що таке російсько-українська 
гібридна війна? Чим і як можна 
зупинити небачену для молодого 
покоління жорстокість колишніх 
«братів» по імперії на передо-
вій під Авдіївкою, Маріуполем 
та Пісками? Відповіддю на всі 
питання є історичний «Літопис 
українського Донбасу» та більше 
двохсот книг воїнів-фронтовиків. 
Серед них знані «Іловайський 
щоденник» в 2 томах Романа Зін-
ченка, «Аеропорт» Сергія Лойка, 
«Точка нуль» Артема Чеха, «АД 
242. Історія мужності, братерства 
і самопожертви» журналістів «Ра-
діо Свобода» та інші. 

Були і твори відомого пись-
менника Бориса Гуменюка, 
заступника командира добро-
вольчого батальйону Організа-
ції українських націоналістів - 
«Блокпост» та «Вірші з війни». У 
одному з оповідань автор описує 
початок війни в 2014-му і неочіку-
вані дії своїх сусідів у селі на Київ-
щині. Коли він з друзями зібрався 
їхати на фронт, то прийшли старі 
діди з категоричною вимогою… 
забрати і їх! Молоді хлопці, сказа-
ли, хай працюють вдома і народ-
жують дітей, а на фронт мають 
іти добровольці, кому за 45. Гуме-
нюка така заява розчулила до сліз, 
бо кожному з дідів - більше семи-
десяти… Ще один важко хворий 
сусід, почувши, що всі їдуть на 

фронт і зрозумівши, що туди він не 
потрапить, попрохав виготовити 
йому коровай з… динамітом – щоб 
у разі приходу «зелених людців» 
гарно їх «зустріти». Ця незрушність 
і затятість ветеранів у відстоюван-
ні України змусила Б. Гуменюка в 
бойовій напрузі 2014-го знаходити 
час для перших фронтових записів. 
Схожим епічним журливим спо-
коєм пронизані і твори його нового 
двотомника - «100 новел про війну». 
Це чесне і органічне бачення зброй-
ного протистояння у його глибин-
ному вимірі, розповіді про честь 
і гідність, людяність і геройство, 
про людей з непереможним укра-
їнським характером в шалених об-
ставинах війни.

А молодий майор 72-ї Окре-
мої механізованої бригади Ан-
дрій Кириченко поетом став на 
війні. Він схвильованим одухотво-
реним словом у книзі «Це наша 
правда!» малює криваву мозаїку 
нав’язаної підступним сусідом 
російсько-української війни на 
Донбасі, захованої нашими пово-
дирями під недолугу абревіату-
ру «АТО». Фронтові поезії авто-
ра-очевидця органічно сплітають-
ся в художньо-документальний 
літопис трагічних сторінок історії 
України. І таких літописів про 
досі не повністю визнану світом 
війну вже більше двохсот, вони є 
в бібліотеках і уцілілих книгарнях 
Січеславщини.

На завершення відвідин фес-
тивалю у вірші «Не журись» Ан-
дрія Кириченка довелося поба-
чити однозначну відповідь усіх 
фронтовиків на сучасні мирні іні-
ціативи, спроби «пошуку діалогу» 
з агресором, що 6-й рік творить 
розбій на українській землі і ще 
довше в Придністров’ї, Чечні, Гру-
зії, Сирії:
Кажуть – перемир’я… 
                              Так і є, мабуть,
Бо у кабінетах війни не ідуть, 
Лаври переможців – 
                                       гарная ціна, 
Ну а ми ховаєм знову пацана…
Не журись, козаче, 
                                  наша правда є!
Мати не заплаче,  
                              ворон не склює, 
А не доведеться – 
                   то прийме земля…
Розпишись за мене 
                               на стіні Кремля.

Остап  ВЕРНИГОРА

! Хто полюбить книгу, той далеко піде 
у своєму розвитку. Книга рятує душу 
від здерев’яніння Тарас Шевченко
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АНТИРЕЙДЕР

ГІРКА ДІЙСНІСТЬ нашо-
го часу полягає в тому, що 
справжні відморозки вбили 

мого батька Василя Дарадуду і 
захопили ФГ «Дар» в Попасному 
Новомосковського району у 2016-
му. Досі вони виставляють обви-
нуваченим одного безхатька, який 
тільки віддав свій паспорт і отри-
мав 700 грн. А чоловік Нестерен-
ка на ім’я Кузнєцов, якому цей 
волоцюга «продав» наше фер-
мерське господарство, реалізував 
подальший кримінальний план 
Нестеренка. Саме статус потер-
пілого у кримінальному злочині, 
що він скоїв, дає імунітет Василю 
Кузнєцову від переслідувань у 
цій кримінальній справі. А щоб 
призначити нам статус постраж-
далих, суддя Андрій Леонов ви-
магав хабар у кілька тисяч баксів, 

Україно, СЛУХАЙ!!!         
на якому й попався. Після того, як 
суддя був зловлений «на гарячо-
му», ви думаєте, щось змінилося? 
Кузнєцов як був жертвою, так і 
залишився! І коли ми продовжує-
мо чинити опір, дехто з нас може 
померти, як щойно наша мама 
Антоніна Дарадуда 19 червня. яку 
знайшли втопленою у власному 
дворі у басейні. І саме тому я ро-
блю це звернення публічно. 

Мої любі, розумію, що так, ми 
- мурахи, яких не видно. Але коли 
ми йдемо разом, нікого вони так 
не бояться, як нас, свого народу, 
який вони довели до неймовір-
них схем виживання у своїй кра-
їні. Чимало людей вважає, що їх 
це не стосується, у них такого не 
буде, бо вони не мають великого 
господарства. Я звертаюся до вас, 
хлопці, це лише один епізод цих 
покидьків. Вони вбили маленьких 
фермерів, не зупинившись перед 
найбільшим гріхом на Землі... А 
чого варті шахрайства Нестеренка 
з соціальним хлібом, якому дер-
жава виділила на придбання 1700 
грн. за тонну, а вони змушують 
фермерів продавати по 1400 грн., 
при цьому різниця йде в кишені? 
Вони не зупиняються на цьому, 
перемотують це все на підприєм-
ство Нестеренка. А бідна бабуся 
ніколи не бачить соціального хлі-
ба, на який уряд виділив гроші з 
кишені кожного живого в цій кра-
їні, хто платить податки. 

Але вони нас так привчили, 
що крадуть, що суспільство вже 
не відповідає на це, а криміналь-
ну справу правоохоронні орга-
ни просто продали, це крадіжка 
наших грошей в особливо вели-
ких розмірах. Нестеренко - но-
вомосковський Пабло Ескобар 

(наркобарон Колумбії, що став 
конгресменом – прим. редакції), 
який тримає все місто у страху. 
Власнику телевізійної компанії 
«Самарь-ЗМІ» пощастило більше 
- він не загинув, його не було в кра-
їні. Злочинці провели через його 
померлих рідних таку самісіньку 
схему, як і з ФГ «Дар», із фаль-
сифікацією контрактів продажу 
компанії. Людина ходить, діє, до-
казує, що жива, що це злочин, але 
все – дарма! Тому що про всі ці 
злочини є домовленість із право-
охоронними органами. 

Дуже добре, що власник укра-
деної телекомпанії живий. Я б 
віддала всі гроші світу за те, щоб 
були живі мої тато, мама, чоловік, 
дядько... Це незатухаючий біль, 
це моя незагойна рана, мої кола 
пекла кожного дня. Я постійно че-

каю, за звичкою, дзвінка від мого 
улюбленого татка, виглядаю ма-
тусю, чекаю, коли прийде чоло-
вік… І коли розумію, що цього не 
буде ніколи, я в думках відшукую 
істину. Розумію, що хочу лише од-
ного - помститися за смерть своїх 
близьких, хочу, щоб злочинці гни-
ли в тюрмах до кінця своїх днів! 
На моєму місці цього прагнув 
би кожен чоловік і жінка в світі. 
Люди України, допоможіть мені 
це зробити! Я плачу кожен день, 
не можу звикнути до цих втрат… 
І коли бачу їхні усміхнені облич-
чя з екранів телевізорів та інтер-
нет-ресурсів, я готова підірвати 
себе в обіймах цих негідників. Але 
у мене є двоє маленьких дітей, 
які не мають нікого, крім мене. Я 
написала всім: Авакову, Луценку, 
іншим, а також політикам - тиша. 
Крім одного хлопця політика, 
мене ніхто з них не підтримав. Що 
це? Страх, терпіння, залучення в 
цю систему?

 Тому, мої любі люди, я уклін-
но прошу вас усіх, хто допомагає 
розповсюдити  мою історію в со-
цмережах, хто чесна і чиста душа. 
Зрештою, ми всі знаємо, як пра-
цює система - як тільки справа от-
римує громадський резонанс, тоді 
проводиться досудове розсліду-
вання. Деяких з молодших офіце-
рів карають за недбалість, але го-
ловна мета досягається - злочинці 
сидять у в’язниці. Не дуже легко 
боротися з продажними право-
охоронними органами, адже ми 
дозволяємо їм так поводитися. 
Кожен веде бій зі свавіллям про-
ти нього сам, ми граємо за їхні-
ми правилами. У них є ідеальна 
зброя проти нас - вони скрізь усі-
ляко зволікають, і з часом людина 

втомлюється боротися. Саме на 
такій «схемі» вони і працюють. 
Можливо всі, хто бере на лапу, 
розраховують, як Кузнєцов і Не-
стеренко - гроші не пахнуть. То 
я вам кажу: може, вони й не пах-
нуть, але з ними крокує кров моїх 
близьких, яка не дасть вам спокою 
на цьому світі ніде і ніколи!

Будь ласка, підтримайте наш 
флешмоб «я не вбивав Дарадуду, 
я не захоплював «Дар» у соцме-
режах. Допоможіть йому піти 
за межі території Дніпропетров-
ської області, вони її повністю 
контролюють! Все між собою тут 
зв’язане. Мої любі, спостерігаючи, 
скільки вас, хто підтримав мене, 
ви не даєте відчувати мені себе 
сиротою! Україна  показує, що 
зміни в правоохоронній системі 
відбуваються лише у їхніх звітах, 
а насправді поліція очолює біль-
шість злочинних схем. А нотаріус 
Анна Павловська за фейковою ух-
валою суду 20 травня, в день інав-
гурації нового гаранта Конститу-
ції України В. Зеленського, знову 
переоформила ФГ «Дар» на рей-
дера Кузнєцова. Вона бере участь 
у 90 % злодіянь рейдерських заго-
нів, що захоплюють Україну. Дні-
про, відгукнися! Як довго ми буде-
мо все це терпіти?! Сьогодні вони 
розкрадають і вбивають нас, зав-
тра це може статися з будь-ким. 
Люди, не залишайтеся байдужи-
ми, мовчання теж вбиває! 

З надією Марина ДАРАДУ-
ДА, донька вбитих фермерів 

Василя та Антоніни ДАРАДУД.

ВІД РЕДАКЦІЇ. 
Праведний гнів охоплює 
кожного, хто прочитав ці 
вистраждані душею рядки 
молодої жінки. Цинічно-
показовий, кривавий «віджим» 
«Дару», який триває скоро 
три роки (!), показує, що 
новомосковські князьки 
в прагненні підгребти все 
навкруги під себе не звертають 
зі своєї злочинної слизької 
стежки, яка не буває довгою. 
Геть забута ними давня 
народна мудрість – не рий ями 
іншому, бо сам у неї впадеш!  
Закон бумерангу теж ніхто не 
може відмінити, жати посіяне 
зло доведеться рано чи пізно. 
Багатотомне кримінальне 
провадження щодо рейдерського 
захоплення «Дару» є вироком 
правоохоронній системі в 
діючому складі ключових 
гравців, що є вірними слугами 
насаджуваної Україні кланово-
олігархічної системи. 

Фермери Новомосковського і 
сусідніх районів, Фермерська 
Самооборона першими 
прийшли на поміч родині 
Дарадуд восени 2016-го супроти 
зграй найнятих песиголовців. 
Асоціація фермерів та 
приватних землевласників 
Дніпропетровської області 
на чолі з Анатолієм 
Гайворонським провела 
безліч акцій під вікнами 
Бабушкінського суду Дніпра, 
біля «хатинки» судді-хабарника 
Андрія Леонова у передмісті 
та у Києві. Аж тоді Вища рада 
правосуддя у квітні ц. р. таки 
викинула із суддівських лав 
перевертня, який на стільки 
часу «заморозив» справедливе 
судочинство. Люди у Попасному 
знають, що міцне фермерське 
господарство батьки Марини 
Василівни побудували самі, 
своїми, як мовиться пучками, 
пучками. Вічний спокій душам 
загиблих великих трударів 
Василя і Антоніни Дарадуд… 
А настане він тоді, коли 
десятки причетних до цього 
кривавого рейдерства осіб 
отримають заслужене 
покарання. Перший «стовп» 
з-під кримінально-олігархічної 
системи виборці України вже 
вибили на президентських 
виборах. Вже 21 липня 
Січеславщина може це зробити 
і на парламентських виборах. 
На кожному виборчому окрузі 
є людина, яка є «гвинтиком» 
згаданої системи і роками 
служить їй. І є людина, яка 
щонайбільше прагне правди  і 
справедливості. Вибір за кожним 
із нас – треба не помилитися, 
щоб Україна більше не стояла 
на «беззвучному» режимі, з 
глухими і німими до людських 
бід правопохоронцями. 
Допоможімо Марині Дарадуді 
на її сторінці в Фейсбуці 
розповісти світові про 
криваві новомосковські події, 
достукатися до сердець усіх 
чесних людей України, яких 
переважна більшість. Правда 
обов’язково переможе, яким би 
тернистим не був до неї шлях.

На знімку: Марина Дарадуда (у 
центрі) з братом Дмитром та 
його дружиною; тривожні події 
дворічної давності в ФГ «Дар».
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Микола ЯСЕНЬ

ДЕСЯТОГО червня близько 8-ї 
години ранку Новопавлівку 
вмить облетіла і струсону-

ла, як грім, гроза та буревій, ра-
зом узяті, страшна новина: голова 
тутешньої територіальної громади 
Інна Кондратюк виявила свого чо-
ловіка, засновника фермерського 
господарства, кращого від якого в 
цих краях не знайти, Сергія Кон-
дратюка у його спальні мертвим 
на ліжку. Одягненим, бо ж він за 
лічені хвилини до цього поснідав і 
збирався виїжджати на роботу. Але 
мертвим. З простреленою головою 
через правий висок. Причому щой-
но, може, що кілька секунд тому, 
адже кров ще клекотіла у його горлі 
і лише починала проливатися на бі-
лизну та підлогу. 

Ще ця трагедія тільки вразила 
своїм жахом практично кожного 
тут, як не зрозуміло з чиїх уст, але 
явно нав’язливо селом поширилася 
чутка, ніби Сергій Максимович вчи-
нив самогубство. І пояснювали це 
навіть дуже співчутливо: не витри-
мали, мовляв, його душа і його со-
вість. Не зміг змиритися з кривдами 
та обидами, які несподівано обсіли 
чоловіка з усіх боків. Усі сходилися 
на тому, що досі завжди оптиміс-
тичний і заклопотаний по вінця сво-
їми фермерськими ділами, Кондра-
тюк не останні тільки дні та тижні, 
а останні уже місяці «ходив сам не 
свій» і «почувався, як не у своїй та-
рілці». Був у стані якщо не розпачу 
чи й депресії, заговорили там і тут 
люди, то у стані змореного переслі-
дуваннями і не зовсім чи не завжди 
справедливими, зате що навмисне 
перебільшеними звинуваченнями – 
це точно. Та й загалом не тільки на 
Кондратюка-чоловіка, але і на його 
дружину Інну Іванівну, погоджува-
лася одразу більшість тутешнього 
люду, вилилося он скільки того бру-
ду, пліток, вигадок, перекручень і 
відвертих наклепів, пережити які 
справді не кожен, мовляв, зможе. 
Навіть маючи залізні нерви!

Але після того, як у Новопав-
лівку прибув наряд поліції зі слід-
чими та прокурором у тому числі, 
вистачило менше години, щоб село 
ошелешило, а то й перелякало 
уточнення цієї новини: Кондратюк 
не вчиняв самогубства – його застре-
лили. Він лежав на ліжку з простре-
леною у висок головою, але власний 
автомат Калашникова, яким воло-
дів з дозволу та на законних умовах, 
тримав уздовж власного тіла ніби 
як притиснутим до себе, пригор-
нувши його правою рукою. На мо-
мент підготовки даного матеріалу 
до друку ще не було й ясності, з цьо-
го автомата чи з іншої зброї було 
здійснено постріл. Справа у тім, що 
його не чули ані сусідам, ані Інна 
Іванівна, котра перебувала менше, 
ніж за десять кроків від місця тра-
гедії. А кулі, хоч застрелили ферме-
ра у помешканні, теж досі наче не 
знайдено. Дивно, правда ж?

Тут треба пояснити, що являє 
собою садиба Кондратюків. Це 
два діючих житлових приміщен-
ня – одне ще батьків Сергія Мак-
симовича, в якому він народився і 
виріс, інше більш новіше, зведене 
пізніше Кондратюками, в якому 
Сергій Максимович і мешкав з Ін-
ною Іванівною. Батьківський дім 
правив їм за кухню, отож там Кон-
дратюк-фермер і поснідав. А повер-
нувшись у спальний дім, у «кухні» 
залишив Інну Іванівну, яка макси-
мум хвилин 5 –7 поралася потім 

У номері від 27 березня ц. р. у «Фермері 
Придніпров’я»  була опублікована стаття 
«Новопавліське свавілля» - про неоднозначні 
та скандальні, а то й підступні події, які ще 
з осені минулого року несподівано завирували у 
Новопавлівці Межівського району. І уже в день 
виходу газети в редакцію подзвонило звідти кілька 
наших читачів. І тільки один із них з гнівними 
претензіями. Це заступник  голови Новопавлівської 
ОТГ Микола Гаврилов. який заявив, наче все 
написане не відповідає дійсності і зажадав навіть 
спростування. Його реакцію можна було б і 
зрозуміти та вступити з ним в полеміку, однак 
недавно  публікація отримала раптом настільки 
страшне і трагічне продовження, що про нього й 
поготів не можемо тепер змовчати.

там біля пральної машинки. Від ву-
лиці справа і поміж обох обжитих 
та позаду них вглиб двору новенькі 
і ще не завершені будівлі, які Сергій 
Максимович зводив як для житло-
вих потреб, так і суто для господар-
ських. Тобто фермер їх лише буду-
вав. Поки що це голі стіни без вікон 
і дверей. І якщо від вулиці є пар-
кан, то позаду голих стін засадже-
ний присадибний город, за майже 
сотню метрів далі  по два боки дві 
порожні й покинуті та напіврозва-
лені старезні сільські хати і… без-
межний степ та вулиця околицею 
села. Отож мешкають Кондратюки 
край Новопавлівки, де рідко нині 
ступають ноги її народу. І жили не 
відгороджено аніякими перепона-
ми від фактично захаращеного пу-
стиря: заїжджай, залітай, закочуй-
ся, проникай, заходь, прокрадайся 
– вільний доступ у двір. Вважайте, 
«двері» завжди, день і ніч, відчине-
ні навстіж. Ранками, якщо хочете 
знати, і у спальному будиночку 
Кондратюки не зачиняли дверей. 
Щоб після ночі він провітрювався. 
Отож безпечно, погодьтеся, жили 
Кондратюки. Навіть собаки не три-
мали біля входу.   Знали, що наче не 
мали вони тут ворогів. Нікого ніби 
їм було боятися чи остерігатися. 

Більше того, Сергій Максимо-
вич ще й належав до унікальних для 
села та шанованих людьми. Він же 
не мав вищої освіти, а за пояс запи-
хав будь-якого агронома чи зоотех-
ніка. Трудяга ж був, якого ще треба 
було пошукати. У колгоспі змалку 
фактично працював трактористом. 
Кілька літ обслуговував корівники 
та свинарники – чистив гній і підво-
зив корми. Ви не повірите, і це ви-
нятковий, певно, випадок в історії 
колишнього колгоспного ладу, але 
в передостанній повний рік існу-
вання тут колгоспу Сергій-тракто-
рист виробив 365 вихододнів! Тоб-
то відпрацював рік без вихідних. 
Коли ж навесні 1997 р. Кондратюк 
вперто задумав виходити на «вільні 
хліба», створювати своє ФГ, керів-
ники конаючого тоді ще колгоспу 
одначе відмовилися виділяти йому 
земельну ділянку. Чому? Та вони, 
воліючи зберегтися у вигляді това-
риства, аж побіліли, так злякалися, 
що не витримають же конкуренції 
зі своїм передовим трактористом. 
А кому потрібен такий суперник? 
Сергій же «обдурив» недоброзич-
ливців. Він зумів «вибити» 50 гек-
тарів в постійне користування на 
території сусідньої сільради. А далі 
ж і сталося таки так, як передбача-
ли реформатори рідного колгоспу: 
за якихось три роки молодий фер-
мер вивів своє господарство у най-
більше, бо до нього цілими зграями 
пішли земляки зі своїми земель-
ними паями. І ставився до людей 
Сергій Максимович по-людськи, і 
платив, не скупившись. Наразі СФГ 
«Кондратюк» порає 4 тисячі 332 га 
ріллі, орендуючи наділи 626 пайо-
виків плюс кілька ділянок землі за-
раз комунальної власності.

Тому й поготів не вірить сьогод-
ні Інна Кондратюк, що її чоловік, 

який над усе любив землю і хлібо-
робський труд, любив і їхню сім’ю, 
її, дружину, та їхніх дітей, а також 
більше, ніж два десятиліття жив 
мріями, планами і майбутнім, міг з 
власної волі покінчити з собою. Та 
ще й за три дні до 22-ї річниці існу-
вання свого СФГ, за дев’ять до дня 
народження сина Івана і за шіст-
надцять до дня народження дочки 
Насті! Взагалі, свого Сергія Інна вва-
жала людиною, котра зуміла сама 
себе створити. А в той же час себе 
Інна Іванівна вважає везучою. Уже 
тому, що зустрілася і побралася з  
Сергієм, народила йому двоє дітей. 
Але якщо погоджуватися, наче Інна 
дійсно «везуча», то в лапках слід про 
це писати – ми так думаємо. Жінку 
двічі поспіль обирали тут головою 
сільської ради, а на третій обрали і 
головою новоутвореної об’єднаної 
територіальної громади. Погодьте-
ся, що тільки за гарні очі земляки 

не віддавали б свої голоси, причо-
му зі значними перевагами. Може, 
ж найважливіше, чим вирізнялося 
подружжя Кондратюків у Ново-
павлівці: більшість жителів села 
поважали, шанували та визнавали 
авторитет обох – і Інни Іванівни, і 
Сергія Максимовича. Вони нікому 
не завдали тут зла, з усіма находили 
спільну мову, всім дивилися прямо 
у вічі. Не соромилися тобто ніко-
го, як ні від кого й не відверталися, 
оскільки ні з ким не хитрували і не 
ганьбилися. Чи ви скажете, що на 
таких посадах, як голова сільради та 
голова СФГ, у якому працювало по-
над 60 чоловік, всім не вгодиш? 

Мені, автору цих рядків, напри- 
кінці ще квітня довелося вперше і 
востаннє, отож єдиний раз зустріти-
ся з Кондратюком. І тепер згадую, як 
затремтів його голос, коли він мовив: 
«Ми все життя в Новопавлівці були 
своїми, а зараз стали такими собі 
вигнанцями, яких умисне спаплю-
жили, завіявшись, приблудившись 
сюди…» Далі Сергій Максимович 
замовк, прикусив язика. Не сказав 
вголос, за кого вважає того, хто його 
і його дружину спаплюжив. Якщо 
хочете, оббрехав. По парканах і сті-
нах там і тут ночами квачем писали, 
неначе злодії і крадії Кондратюки. А 
за роки, протягом яких Інна Кондра-
тюк очолювала сільраду, СФГ  «Кон-
дратюк» на потреби Новопавлівки 
витратило не менше 30 мільйонів 
гривень, не вимагаючи їх відшко-
дування. Так у кого, запитував мене 
Сергій Максимович, я крав? У себе і 
у своєї сім’ї виходить! А далі він тоді 
перевів подих і мовив, що «не може 
ж бути однак, щоб ми і всі люди в 
селі не здолали блудного свого вихід-
ця, який вернувся казна-що з ним і з 
нами зробити, аби захопити тут вла-
ду». Такої думки був Сергій Кондра-
тюк, і слова покійника тепер нікому 
уже ні спростувати, ні замовчати. 
Сказане ним уже дійсно не вирубати 
і сокирою.

А ВСІ НЕПРИЄМНОСТІ на-
справді для Кондратюків по-
чалися не тоді, коли Микола 

Гаврилов зі столичного передмістя 
– а саме його і мав на увазі Сергій 
Максимович – спершу інвестором 
створеного тут його братом ТОВ 
«Чугуєво», а потім і його Гендирек-
тором об’явився в Новопавлівці. 
Все почалося ж ще тоді, коли Інна 
Кондратюк заходилася свій народ 
і сусідньої Богданівської сільради 
агітувати за згуртування в Новопав-
лівську об’єднану територіальну 
громаду. Наперекір керівникам та 
всім чиновникам і районної адмі-
ністрації, і районної ради – кінча-
ючи діячами усіх там управлінь 
та служб. Справа у тім, що згурто-
ваний райцентрівський «бомонд» 
волів хитрим чином здійснити 
децентралізацію: оголосити весь 
Межівський район тепер Межів-
ською громадою. Тобто лишати 
все, як було: просто був район, а 
нині це ОТГ. Це ж бо гарантувало 
державним і іншим багатолітнім 
службовцям району уціліти у своїх 

кріслах та правити й далі бал. А тут 
така халепа: голова сільради з Ново-
павлівки ні в яку не погоджується. 
Надумала відокремлюватися своєю 
ОТГ, і квит - відступати не збирала-
ся! Дати ж їй створити прецедент 
– пиши пропало. Завтра район на 
три, чотири чи і п’ять самостійних 
громад розсиплеться, і вже не по-
вернеш його покірним у свої руки.

Якщо гадаєте, що своєю впер-
тістю Інна Кондратюк не могла ви-
кликати на себе надмірний вогонь, 
то дуже помиляєтеся. Райцентр по 
команді дружно повстав проти неї. 
І не лише проти неї. Розгорнув при-
ховану облогу селянсько-фермер-
ського господарства і її чоловіка. Усі 
фіскальні та контролюючі органи 
місцевого значення, як ті круки, за-
кружляли і над, і навколо господар-
ства Сергія Кондратюка. Дихнути 
не давали. Крок вліво, крок вправо 
- будемо стріляти. До того довели, 

що Сергій Максимович мусив тіка-
ти з району: зареєстрував своє ФГ 
у Покровську – колишньому Крас-
ноармійську – сусідньої Донецької 
області. З якою Межівський район 
нашої Дніпропетровщини і межує.

Зате дружина Сергія Кондра-
тюка, котра виявилася характером 
тверда, а здібностями не обділе-
ною, домоглася свого: трохи біль-
ше двох років тому тут було ство-
рено задуману Інною Іванівною 
Новопавлівську ОТГ. На радість і 
втіху жителям одразу одинадцяти 
сіл -  плюс і Богданівки, Тарасівки, 
Антонівського, Солоного і так далі. 
Але сьогодні, не виключаємо, жін-
ка, може, й шкодує, що старалася 
та багато сил поклала, а навзамін 
нажила собі ворогів. Тобто якби 
знала вона, чим усе це для неї та її 
сім‘ї скінчиться, навряд чи воювала 
би за створення ОТГ. Хоч, як на нас, 
то не саме створення ОТГ і обрання 
її головою Інни Кондратюк не дало 
спокою, викликало заздрощі у про-
тивних силах, яким явно забаглося 
перехопити ініціативу і підгорнути 
під себе владу у громаді. Під при-
криттям же ніби боротьби зі злов-
живаннями. На ділі ж вийшло так, 
що не скільки підгортають під себе, 
стільки силоміць захоплюють вла-
ду. Власне, з попередньої публікації 
«Новопавлівське свавілля» наші чи-
тачі уже знають, що з минулої осені 
у селі на майдані перед сільрадою, 
якщо перефразовувати колишньо-
го класика радянської літератури, 
іде-не припиняється «революція». 
Сьогодні ж маємо усі підстави 
стверджувати: в Новопавлівці на-
род збурено уже до меж поділу на 
табори, готових одні проти інших 
виступати. Ледве не брат на брата та 
сусід на сусіда. Такого протистоян-
ня і протиборства, таких пристра-
стей і чвар та сварок тутешній люд 
за всю історію існування села ще не 
знав і не переживав. 

А все чому? А тому, висловимо 
ми тепер свою думку, що з мину-
лого року новоутвореним терито-
ріальним громадам, як відомо, пе-
редано усі землі сільськогосподар-
ського призначення – поза межами 
населених пунктів також. Згадують-
ся часи розпаювання колективних 
господарств. Подейкували тоді, 
наче охочих запрягатися у ярмо, 
щоб обробляти власні земельні на-
діли, густо не знайдеться. Відвикли 
селяни, мовляв, від залежності од 
землі. Кому вона, мовляв, потріб-
на, щоб день і ніч гнути спину? А от 
зараз з’ясовується інше: вертається 
розуміння і сприйняття ріллі як 
годувальниці, дякуючи якій можна 
жити заможно і нівроку. А хто у 
громаді розпоряджається нею, той 
і мало не пуп нині усієї тут землі та 
кум королю і сват олігархам. Тепер 
не треба оббивати пороги обласних 
інстанцій, возити туди хабарі і т. д. 
– досить низько кланятися своєму 
місцевому начальству. Не останній 
ще плюс новоутворених громад: у 
їхніх бюджетах завелися сякі-такі, 
але гроші, якими місцевим «вож-
дям» і розпоряджатися дозволено. 

Судячи з усього, Новопавлівка одна 
з тих, де знайшлися сили, котрі 
першими збагнули нові й реальні 
можливості. І поклали собі за мету 
зазіхнутися на них. На зразок того, 
що чому хтось, а не я правлю гро-
мадою?

Коротше, в середині листопада 
минулого року по дворах практич-
но усіх мешканців ОТГ рознесли 
газету «Вісті Новопавлівської гро-
мади». Сільрада, правда, її не бла-
гословляла, а хто заснував, у вихід-
них даних не значилося. Був лише 
відповідальний за випуск – Віталій 
Омельченко. Зате був це не про-
сто перший випуск, а екстрений. 
Як пояснили зачинателі видання, 
з тієї причини, що «ситуація в на-
шій громаді вимагає максимально 
швидкого реагування». Відкривався 
номер Зверненням, надрукованим 
від імені 22 чоловік. Читаємо: «Ми, 
патріоти громади, створили ініціа-

тивну групу з питань захисту наших 
з  вами інтересів. Метою діяльності 
ініціативної групи є контроль за на-
лежним виконанням керівництвом 
Новопавлівської об‘єднаної грома-
ди Конституції і Законів України, 
професійної етики та норм люд-
ської моралі». Ось так і не інакше. 
Зауважте, що і не менше. Отримала 
чи не отримала ініціативна група 
згоду і підтримку тутешніх меш-
канців, зареєструвалася чи ні при-
міром як громадська організація, 
про це вісник не повідомляв. Зате 
відразу взяв Бога за бороду – точні-
ше ватажків ОТГ за горло. У першу 
чергу Інну Кондратюк і її команду 
під стінку притиснув. Ретельно, до 
гривні і копійки підрахував, скільки 
отримують щомісяця порізно го-
лова громади, її заступниця Ірина 
Гаценко, а також секретар сільради  
Валентина Кутня. Яким, окрім поса-
дових окладів, нараховувалися ще й 
премії та надбавки. Чужі гроші ра-
хувати, як відомо, капосне, останнє 
діло, але в даному випадку, може, 
це й треба було зробити. Усіх трьох 
обирав народ, усі троє покликані 
громаді служити, то хай вибачають 
– люди мають знати, за яку плату 
вони їм служать. Якби не два заува-
ження. Перше: з цим мусили б пе-
редусім депутати сільради розібра-
тися та висловити своє ставлення. 
І друге: скурпульозний бухгалтер-
ський підрахунок прибутків поса-
дових осіб подано явно з тим, щоб 
у якомога більшої кількості народу 
посіяти тут зло, неприязнь та знева-
гу, заздрощі як до Інни Кондратюк, 
так і до її заступників. Аби народ у 
своїй більшості про ту ж Інну Іва-
нівну хорошу думку швиденько мі-
няв на погану. Це не що інше, як в 
обгортці ніби благородного наміру 
здійснено спробу збурити селян, 
налаштувати проти лідерів грома-
ди. Скажімо, ініціативна група на-
писала, що «працівники будь-яко-
го з двох наших дитячих садків усі 
разом отримують меншу зарплату, 
аніж ці три посадові особи. Де со-
вість, шановні? У кого ви забираєте 
кошти? У людей, серед яких вирос-
ли? У вчителів, які вас учили? У ня-
нечок, які виховували ваших дітей?»

Але це тільки «квіточки». Далі 
в екстреному випуску «Вісті грома-
ди» не натякали навіть, а попере-
джали, що Інні Кондратюк швидше 
всього треба готуватися… звільняти 
своє крісло. Оскільки уже прямо 
стверджувалося, наче вона створи-
ла тут «злочинну владу» і «довела 
громаду до жахливого стану». І це 
ще не все свавілля, скоєне ніби нею. 
Оскільки «керівництво ОТГ скоїло 
й безпрецедентний вчинок – майже 
повністю підробило протокол сесії 
сільської ради №36 від 11 вересня 
2018 року». Відразу виникає запи-
тання: підробило чи майже підро-
било, оскільки одне й друге – це, як 
кажуть в Одесі, великі дві різниці. 
А в підсумковій публікації газети 
взагалі йдеться про те, що почався 
збір підписів мешканців громади 
під зверненням до Інни Кондратюк 
скликати позачергову сесію, яка 

б скасувала – увага, уже не майже 
підроблене, а якщо хочете знати, 
наче незаконне - рішення. Чому не 
законне – газета не вносила ясності. 
Що ж це тоді за фатальне рішення 
№ 36, котре авторів відразу кількох 
публікацій першого екстреного ви-
пуску фактично підпільної газети 
без реєстраціх, вихідних даних обу-
рило з усіх сил? Настільки, що вони 
звернулися й до тих земляків-гро-
мадян, у тому числі до вчителів 
обох новопавлівських шкіл, згодом 
і до деяких депутатів поіменно, ко-
трі, судячи з усього, не квапилися 
підписувати чи підтримувати пети-
цію ініціативної групи. Тому звер-
нулися і закликали їх не займати 
позицію «моя хата скраю». Може 
й справді брудна, нечесна, нещи-
ра і підла, як на нас, гра була вар-
та свічок? Адже немало критики, 
вміщеної як у першому, так і двох 
наступних випусках газетки «Вісті 

громади», якщо вона відповідала 
дійсності, не могла таки не хвилю-
вати сільський люд. Один приклад: 
самопроголошена «ревізійна комі-
сія» нарахувала в купі ніби 546 га ко-
лишніх пасовищ і сінокосів, які по-
трапили в оренду СФГ «Кондратюк» 
або персонально його голови чи 
членів його родини. Справді депута-
там треба було схаменутися і вчасно 
забити тривогу, якщо мешканцям 
населених пунктів громади надмір-
ні апетити цієї сім‘ї‘ дійсно «важко 
було зрозуміти». Або якщо люди 
не сприймали пояснень на зразок 
того, що корів утримують селяни 
все менше, ділянки, призначені для 
випасу худоби і сінокосіння, зараз не 
затребувані, то чи не ліпше забирати 
їх в сільгоспобробіток!? Коли ж самі 
депутати не годні на цей рахунок 
збагнути істину, в разі необхідності 
навести лад і домогтися справедли-
вості, скликайте, люди добрі, сходку 
громади чи влаштовуйте місцевий 
референдум – все це у ваших правах 
і можливостях. Та забігаючи трохи 
наперед, скажемо: у даному випад-
ку натомість дозволили взяти гору 
«ініціативній групі», яка розгорну-
ла компанію компрометації і Інни 
Кондратюк, і її чоловіка Сергія Кон-
дратюка з його СФГ. Компанію фак-
тично їх знецінення і знеславлення, 
заплямування до масштабів остан-
ніх якщо не шахраїв, то негідників.  
Аби й духу їх тут не було. А для чого 
– здогадатися, нагадуємо, неважко. 
Святе місце порожнім довго не бу-
ває. Тим паче, що у даному випадку 
претендент на нього і не крився!

Уже в наступному, другому ви-
пуску «Вістей громади» - 22 листо-
пада ще минулого року – до земля-
ків звернувся і особисто гендирек-
тор ТОВ «Чугуєво» Микола Гаври-
лов. Читаємо: «Складно зрозуміти 
дії Сергія Кондратюка. Ви, Сергію 
Максимовичу, за допомогою своєї 
дружини загрібаєте землю грома-
ди. Почали розорювати та засівати 
пасовища. І не лише ті, які перебу-
вають у Вас в оренді… Події остан-
ніх тижнів розгортаються таким 
чином, що Інні Іванівні, прийдеть-
ся, мабуть, залишити посаду голо-
ви ОТГ. Добровільно або з поміч-
чю жителів. У зв’язку з цим мені 
задають питання: а чи готовий я, в 
разі чого, очолити нашу громаду? 
Відповідаю: мені не дуже хотілося 
б цього. Одначе усвідомлюючи ве-

лику відповідальність перед наро-
дом громади і як людина, котра 
очолює найбільшу зареєстровану 
в громаді фірму, хочу заявити: 
якщо Богу і людям буде необхідно 
бачити мене на чолі громади – я 
спробую». 

В одній же з обласних газет по-
тім була опублікована замовна стат-
тя про Гаврилова і його ТОВ «Чугу-
єво».  Я кожного разу питаю себе, 
говорить у ній Микола Васильович, 
навіщо я тут? І відповідає: любов до 
малої батьківщини, де він народився 
і виріс, надихає його залишити гід-
ний слід і на рідній землі. Прекрас-
но! Хто заперечує чи заважає? Тим 
паче, що справді ж для розбудови 
чугуївського кутка Новопавлівки 
зробив уже чимало. Але хіба для 
цього треба, Миколо Васильовичу, 
«попутно» затаврувати, зрівняти із 
землею, закопати у неї іншу родину 
місцевих патріотів громади? 

ТУТ ВИМУШЕНІ повернути-
ся до попередньої публікації 
«Новопавліське свавілля». 

Нагадаємо: в кінці жовтня мину-
лого року група тутешніх депутатів 
«здивувала» своїх земляків тим, що 
несподівано дала свідчення про-
куратурі, наче протокол 36-ї сесії 
сільської ради, на якій 22-м членам 
громади було надано дозвіл готува-
ти документи на отримання по двох 
га орної землі у приватну власність, 
було... підроблено. Сфальсифікова-
но! Ці депутати, точніше, наче не 
пригадують, щоб за таке рішення 
вони голосували. І хоч до протоко-
лу додано власноручні підписи усіх 
присутніх на тій сесії депутатів, уже 
7 листопада було порушено кримі-
нальну справу за фактом зловжи-
вання владою та службовим стано-
вищем посадовими особами Ново-
павлівської ОТГ. Але в тім то й річ, 
що сьогодні на календарі середина 
літа 2019, дев'ятий місяць після роз-
початого  провадження, а голові 
Інні Кондратюк не те що не вису-
нуто обвинувачення – навіть не ого-
лошено досі підозри. Більше того, її 
жодного разу не викликали ще на 
покази та допити. А те клопотання 
слідчого судді Д. Кухара, яке є нині 
у нашому розпорядженні, свідчить, 
що «усі рішення трьох сесій, які від-
булися з серпня по жовтень 2018 р. і 
на яких якраз приймалися рішення 
із земельних питань, а саме надава-
лися дозволи на розробку технічної 
документації на земельні ділянки, 
у відповідності до вимог Закону 
«Про доступ до публічної інформа-
ції» оприлюднено на офіційному 
веб-сайті Новопавлівської сільської 
ради». Тобто Інна Кондратюк ні від 
людей, ні від депутатів насправді їх 
не приховувала – ви зрозуміли?

Одначе ще раз пригадайте по-
передню публікацію:  втративши 
терпіння, певно, а то й не випробо-
вуючи його, так звана ініціативна 
група, збуривши ще більше народу, 
вирішує не чекати на результати 
слідства та вироку суду, якщо він 
відбудеться. Натомість домагаєть-
ся, щоб, зійшовшись на сесію, де-
путати замість планових питань 
розглянули питання про достроко-
ве припинення повноважень Но-
вопавлівського сільського голови. 
Сесія виявилася бурхливою через 
край, точніше сказати – крикливою. 
В результаті Кондратюк висловили 

недовіру. Причому - за що? Кри-
ком і гамом осідлали звинувачення 
її… таки в підробці протоколу сесії 
№36. А у рішенні записали, що усу-
нули «відповідно до ч.2 та 3 ст.79» 
- отож за порушення Конституції 
або Законів України та прав і свобод 
громадян – зовсім інші «провини». 
Несподівано, зате круто, згодні? 

У нашому розпорядженні за-
раз відеозапис «історичної» сесії. 
Якщо його разом з нами згодиться 
переглянути і Микола Гаврилов, 
то зможе на власні очі розгледіти, 
що особисто він якщо і не першу 
скрипку на ній грав, то і не дру-
гу. Не маючи ще тоді ніякого від-
ношення до сільради, залишався 
ще генеральним директором ТОВ 
«Чугуєво». Заступником з виконав-
чої роботи призначений він лише 
тоді, коли кували залізо, поки воно 
гаряче – висловивши недовіру Інні 
Кондратюк, одразу призначили 

виконуючою її обов’язки Лідію Сот-
ник. Хоч на цей момент Микола 
Васильович уже й не приховувався, 
що координатором і диригентом 
самозваної ініціативної групи був 
саме він. Він ледве не грудьми ліг, 
виходить, на амбразуру, захищаю-
чи громаду від злочинної влади!

Але річ ще і в тім, що Кондратюк 
не згодилася з рішення «надзвичай-
ної» сесії і звернулася за захистом в 
Адміністративний суд. Який щойно 
відмінив рішення нетерпеливих де-
путатів про дострокове припинен-
ня її повноважень. Про що все ті ж 
невгамовні «Вісті громади» повідо-
мили доволі дивним чином. Мов-
ляв, ОТГ готує апеляційну скаргу 
на рішення Адміністративного суду. 
Але якщо судити з подальшого ко-
ментаря цієї газети, то питається, 
а навіщо? Адже газета  далі ствер-
джує землякам, вішає їм локшу на 
вуха, наче суд то відмінив «кадрове» 
рішення сесії, однак на посаді Інну 
Іванівну цим своїм рішенням ніби… 
не поновив.  Себто, виходить, ситуа-
цію не вернув у той стан, який виник 
в момент обрання Інни Кондратюк 
жителями громади ватажком. Чи 
депутати готові тепер відмінити і ре-
зультати перших виборів у Новопав-
лівській ОТГ, які відбулися позаторік 
у грудні? В такому випадку і їм треба 
скасовувати свої повноваження!

Втім, скринька знову просто 
відчиняється. Не чекали ініціато-
ри тутешніх перепитій і судових 
наслідків стосовно відсторонення 
Інни Іванівни від влади. У нашому 
розпорядженні і відеозапис подій, 
котрі сталися ранком наступного 
ще після сесії робочого дня. Гурт 
людей зібрався на ганку сільради, і 
тепер уже відверто верховодив ним 
Микола Гаврилов. Ви не повірите, 
але болгаркою «відчиняли» металеві 
двері ради,  потім  двері кабінету го-
лови ОТГ вибивали чимось тупим та 
тим же різаком розпилювали сейф з 
документами і печатками Якщо об-
ласна Асоціація фермерів передала 
куті меду, назвавши даний «бунт» 
рейдерським захопленням адміні-
стративного приміщення і його до-
кументів строгої звітності та майна, 
то що це тоді було? Ми думаємо 
наступним чином: коли з незакон-
ним рішення сесії новопавлівських 
депутатів не погодиться і апеляцій-
ний суд, і касаційний, якого, дуже 
схоже, не уникнути, то приступом 

взяття сільради доведеться кваліфі-
кувати кримінальним злочином. З 
усіма наслідками, котрі з цього ви-
тікатимуть. На звільнення Інни Іва-
нівни законним, правовим шляхом 
не сподівалися і не розраховували. 
Навряд чи за спокійного перебігу 
подій навколо обох Кондратюків 
народ спромоглися б підмовити та 
спровокувати на рішучу відмову їм у 
довір’ї – це сьогодні думка уже біль-
шості членів громади.

ОДНАЧЕ сьогодні історія 
ввійшла у раж і ще дужче 
розгорається. Щойно нам 

передали відеозапис ще однієї тут 
надзвичайної події: була вчинена 
явна рейдерська спроба скосити 
урожай ріпаку, який на площі по-
над 44 га посіяло і виростило СФГ 
«Кондратюк». І спробу вчинила, уя-
віть собі… сільська рада. Хоч це не 
єдина «цікавинка». Вчинила, коли 
ще не минуло і сорок днів від смерті 
Сергія Кондратюка. Отаким чином 
вирішили пом’янути свого зем-
ляка-фермера! Працівникам його 
господарства з боєм вдалося відби-
тися від  по суті загарбників. Істо-
рія такого наробила тут розголосу, 
що обласній адміністрації довелося 
скликати термінове засідання Регіо-
нальної міжвідомчої комісії з питань 
протидії незаконному поглинанню 
та захопленню підприємств. Інак-
ше цю комісію називають ще анти-
рейдерською. То запросили на неї і 
заступника голови Новопавлівської 
ОТГ Миколу Гаврилова. Микола 
Васильович ситуацію пояснив тим, 
що ділянка, на якій СФГ виростило 
ріпак, причому за нинішніх погод-
них умова пристойної урожайності, 
належить до комунальної власності. 
Договір оренди на неї СФГ не укла-
дало. Але обласна комісія на те і 
обласна та компетентна, щоб досте-
менно з’ясувати правду. Вона така:  в 
оренду  ділянку СФГ брало ще тоді, 
коли та перебувала у державній 
власності. І дійсно договір оренди 
скінчився ще два роки тому. Поїхав 
Сергій Кондратюк в обласну служ-
бу Держгеокадастру подовжувати 
договір, а йому кажуть: «500 доларів 
готівкою за кожен гектар на бочку – і 
підписуємо». Ви посміхаєтеся і не ві-
рите – чи як? А присутні на засідан-
ні обласної комісії зампрокурора 
Юрій Черкашин і один із керівників 
обласного управління Національної 
поліції Максим Очеретяний з розу-
мінням це сприйняли. Кому-кому, а 
їм відомо, що чиновники земельних 
ресурсів Дніпропетровщини у по-
дібних випадках і в такому розмірі 
дійсно вимагали данину. Так чи 
інакше, а «зайвих» тисяч доларів у 
Сергія Кондратюка не знайшлося. 
Та й чому він, сільгоспвиробник, 
має платити хабар нечестивим і за-
попадливим чиновникам?

Як би діяв далі покійний Кон-
дратюк, зараз нікому уже не дізна-
тися. Одначе виникла Новопавлів-
ська ОТГ, у її комунальне відання 
перейшли усі і колишні , нагадуємо, 
державні тут землі, і господарство 
фермера вчинило, як і на нашу дум-
ку, дуже мудро: 22 мешканці грома-
ди, які працюють в СФГ «Кондра-
тюк», на законних підставах подали 
заяви на отримання кожен по два 
гектари у власне розпорядження. 
То саме сесія сільської ради, котра 
відбулася торік 11 вересня, Про-
токолом № 36 і надала дозвіл цим 
людям замовляти землевпорядну 
техдокументацію. На виділені їм ді-
лянки. Хто знав, що люди за власні 
кошти, і немалі, виготовлять необ-
хідні документи, отримають када-
строві номери, а спершу так звана 
ініціативна група, а потім і сільська 
рада уже на чолі з в.о. голови Лідією 
Сотник та її заступником з виконав-
чої роботи Миколою Гавриловим 
оголосять Протокол №36 сфальси-
фікованим, підробленим і липовим, 
який таким чином ніби поза зако-
ном і реалізацією?!

Обласна антирейдерська комі-
сія не знайшла за потребу розби-
ратися з катавасією, конфліктами і 
спорами, які з усіма потрухами по-
глинули наразі ОТГ в Новопавлівці. 
Комісія прийшла до висновку, що 
урожай ріпаку має зібрати той, хто 
його сіяв. А вже потім винятково у 
судових слуханнях та розбірках ви-
ясняти, настільки завинило СФГ, два 
роки засіваючи землі без договорів 
її оренди і не даючи землі марно гу-
ляти та заростати бур’янами, та чи 

справді  сільрада на чолі ще з Інною 
Кондратюк підробила Протокол се-
сії №36? Про це лише Микола Гав-
рилов і його оточення не перестають 
нагадувати, але мовчать правоохо-
ронні органи і відповідно не вино-
сять з цього приводу вироку судові.

Одначе уже наступного дня 
Гаврилов збирає у Новопавлівців 
депутатів ОТГ і членів її виконкому. 
І пропонує… свою «поправку» у рі-
шення обласної комісії. Мовляв, хай 
СФГ дійсно збирає ріпак, якщо воно 
його сіяло – він теж тепер не пере-
чить. Але не менше, ніж 800 – 900 
тисяч гривень, виручених за нього, 
перерахує хай у якусь, якщо ми пра-
вильно зрозуміли, ніби благодійну 
фірму. Котра за ці гроші або ново-
павлівський проспект відремонтує, 
або вставить у школі пластикові 
вікна. Ви зрозуміли – знову наче як 
з благородних устремлінь запропо-
нував… свій варіант, за яким СФГ 
«Кондратюк» мусить одначе споку-
тувати ніби свою вину. Все це від-
бувалося на наших очах, і мусимо 
визнати, що Микола Васильович 
наділений неабияким ораторським 
талантом. Він висунув «блискучу» 
ідею, але «обговорював» її з присут-
німи на зібранні так уміло, що в ре-
зультаті це ніби усі депутати і члени 
виконкому й прийняли таке рішен-
ня. Чи бодай погодилися з ним. 

От і повідомив ще, що сільська 
рада підготувала уже своє закон-
не отож рішення про надання зе-
мельних ділянок площею в два га 
22-м жителям громади. Цього разу 
винятково малозабезпеченим, ба-
гатодітним та інвалідам і хворим. 
Не перечимо: знову вияв шляхет-
ності. Але це якщо не враховувати, 
що виділено конкретно ті ділянки, 
які були виділені іншим за прото-
колуом ще часів Інни Кондратюк 
- №36. Вловлюєте пастку, у яку по-
трапить відразу сорок чотири ново-
павлівських сімей? Одні заплатили 
власні гроші за технічну документа-
цію на ділянки, однак не діждалися 
їх, а іншим і перепадуть якраз ці ді-
лянки уже з готовими паспортами 
і кадастровими номерами! Та це ж 
взаємних сутичок, образ і скандалів 
не обминувати. Це вам не чужі кури 
у чужих городах будуть гребтися 
– це, як на нас, навмисно зводять 
лобами людей. Хтось з депутатів 
посмів обізватися, а навіщо, мовляв, 
уже раз виділені ділянки виділяти 
повторно іншим? У нас же в кому-
нальній власності є ще вільні, з них 
і виділяти найбільш вразливим ка-
тегоріям земляків. Та Гаврилов мов 
не почув цієї пропозиції. Адже коли 
втілити його ідею, то крайньою, вин-
ною буде, як неважко здогадатися, 
«корупціонерка» і «шахрайка» Інна 
Кондратюк. Нікого ж бо іншого уже 
не залишилося з тих, кого обливали 
тут брудом з голови до ніг. Єдиним 
іншим був Сергій Кондратюк, та 
його серед живих уже немає.  

***
А Інна Іванівна Кондратюк на-

певно ніколи не заспокоїться перш 
за все від втрати свого чоловіка. Сьо-
годні їй згадуються усі ніби раніше 
дріб’язкові випадки, котрі мали як 
мінімум настрожити її та її чоловіка. 
Як-от такий випадок: одного пізньо-
го вечора пітьма позаду садиби Кон-
дратюків почала спалахувати, мов 
тихими блискавками. Придивили-
ся, а то добре відомий їм чоловік зні-
має з фотоспалахами тильний, той, 
що від степу і без огорожі, бік са-
диби. Вони тоді подумали, що оче-
видно для публікації в газеті. Адже 
уже у першому випуску «Вістей 
громади» була вміщена світлина, 
зроблена з вулиці, новобудов Сергія 
Максимовича. З коментарем у дусі, 
який наш народ колись уже прохо-
див: «Мир хатам, війна палацам!»  
Але тепер жінка схильна підозрю-
вати й іншу мету фотографа. Чи ще 
пригода: пропали ключі від вхідних 
дверей житлового будинку. Мало не 
два тижні їх шукали і знайти не мог-
ли. Аж поки одного дня вони з‘яви-
лися на тому ж місці на виду, де їх і 
шукали. Невже викрадалися кимось 
для злого і страшного наміру?

Ще ж Інна Іванівна нізащо не 
може повірити, що її Сергій до-
бровільно пішов з життя за лічені, 
може, й години до початку цього-
річних жнив. Того дня, коли його 
уже вранці не стало, Сергій Макси-
мович збирався об’їжджати поля, 
аби визначатися, на які перші випу-
скати збиральні агрегати... 
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Повідомлення останнього 
роботодавця про втрату 
трудової книжки
Порядок ведення, зберігання і видачі тру-
дових книжок визначений «Інструкцією 
про порядок ведення трудових книжок 
працівників», затвердженою наказом 
Міністерства праці України, Міністерства 
юстиції України, Міністерства соціального 
захисту населення України від 29 липня 
1993 р. N 58  (далі - Інструкція). Відповідно 
до пункту 2.4. цієї Інструкції, усі записи 
у трудовій книжці - про прийняття на ро-
боту, переведення на іншу постійну робо-
ту або звільнення, а також про нагороди 
та заохочення - вносяться роботодав-
цем після видання відповідного наказу 
(розпорядження), але не пізніше тижне-
вого строку. У разі звільнення – запис 
вносять у день звільнення. Такі записи 
повинні точно відповідати тексту наказу 
(розпорядження): дата, номер наказу, по-
силання на статті і Закони України.
Тобто, трудова книжка – це «короткий 
зміст» наказів та(або) розпоряджень ро-
ботодавця щодо: пересування по кар’єр-
ній «драбині»; нагород і заохочень, які от-
римував працівник.  Наголосимо на тому, 
що дисциплінарні стягнення в трудову 
книжку не вносяться.
Виходячи з цього, в першу чергу необхід-
но звернутись до останнього роботодавця 
з проханням продублювати ці записи в 
«нову» трудову книжку. Так, пункти 5.1, 
5.2 Інструкції передбачають, що особа, 
яка загубила трудову книжку, зобов’язана 
негайно повідомити про це роботодавця 
за місцем останньої роботи. Не пізніше             
15 днів після заяви роботодавець повинен 
видати Вам іншу трудову книжку з напи-
сом «Дублікат» в правому верхньому кутку 
першої сторінки. У разі ускладнення – ду-
блікат Вам можуть видати в інші строки.
 «Нова» трудова книжка заповнюється за 
загальними правилами: у розділи «Відо-
мості про роботу», «Відомості про наго-
родження» і «Відомості про заохочення» 
при заповненні дубліката відповідно 
вносяться записи про роботу, також про 
нагородження і заохочення за місцем 
останньої роботи на підставі раніше ви-
даних наказів та(або) розпоряджень.
Важливим для осіб, які змінили декілька 
місць працевлаштування, буде пункт 5.3 
Інструкції, який говорить, що у разі, коли 
працівник до влаштування на підприєм-
ство (установу, організацію), яке видає 
дублікат трудової книжки, вже працював, 
при заповненні «трудової» в розділ «Відо-
мості про роботу» вноситься запис про 
загальний стаж його роботи до влашту-
вання на це підприємство.
Загальний стаж роботи, що не під-
тверджується документами, записується 
сумарно, тобто зазначається загальна 
кількість років, місяців, днів роботи без 
уточнення, на якому підприємстві, в які 
періоди часу і на яких посадах працював 
у минулому власник трудової книжки.
Після цього записується загальний стаж, 

Небагато хто знає, що більшість 
справ, які були подані до суду 
про скасування протоколу про 
адміністративне правопору-
шення та відміну штрафу були 
виграшні.
І зважаючи на те, що сьогодні 
розмір відповідних штрафів є чи-
малий, варто звертатися до суду 
щодо оскарження дій дорожньої 
поліції, особливо в ситуації, коли 
Ви, дійсно, не порушували правил 
дорожнього руху.
А для того, щоб впевнено зверну-
тися до суду, необхідно знати та 
виконати ряд обов’язкових порад, 
без яких виграти справу буде 
дуже важко!
Отже, якщо на вас накладено 
штраф і ви бажаєте його скасу-
вати, вам необхідно:

 Одразу заявити представни-
ку поліції, що ви обов’язково 
будете оскаржувати його дії в 
суді. Приблизно в 15% випадків 
поліцейський змінює думку 
щодо накладання штрафу.
Дуже уважно віднестися до 
складення протоколу\постано-
ви про адміністративне право-
порушення, щоб всі поля або 
були заповнені або проставлені 
буквою «z».
Чітко з’ясувати з яких підстав вас 
було зупинено з посиланням на 
норму закону та яке правопору-
шення було вчинено відповідно 
до Кодексу про адміністративне 
правопорушення.
Обов’язково в протоколі\поста-
нові написати свою думку щодо 
дорожньої пригоди.
 Окремо написати скаргу на дії 
працівника поліції.
 При наявності свідків – вписати 
їх дані в протокол\постанову і 
для себе зберегти їх контактні 
дані.
В протоколі\постанові написати 
клопотання про ознайомлення 
з матеріалами судового прова-
дження.
Одразу необхідно взятися до скла-
дання судових документів щодо 
оскарження штрафу – у вас всього 
10 днів на подачу документів.
 У разі сумнівів щодо складання 
документів та їх подачу – прокон-
сультуйтесь з адвокатом.
Власноруч подайте документи та 
отримайте відмітку про їх отри-
мання судом.
Регулярно, не менше одного разу 
на тиждень, відстежуйте, коли 
призначили вашу справу до роз-
гляду та хто її буде розглядати.
Вивчіть матеріали судового про-
вадження по вашій справі, у разі 
не згоди – обов’язково письмово 
пишіть відповідне заперечення.
Всі докази, які у вас є по справі 
обов’язково долучіть до матері-
алів справи, склавши відповідне 
клопотання.
 У день судового засідання 
обов’язково прийдіть на слухання 
та представте вашу позицію. Тут 
є одна дуже чудова перевага – 
опоненти, працівники поліції, на 
подібні справи не ходять, тож ви 
зможете безперешкодно довести 
свої аргументи.
Ну, і найголовніша порада – не 
бійтесь! Суддя не страшний, а 
лише посередник між сторонами, 
якому потрібно довести свою 
правоту і, як правило, служителі 
Феміди прислуховуються до об-
ґрунтованої позиції та ухвалюють 
відповідні рішення.

Сергій ГУЛА, юрист.

Втрата документів завжди 
неприємна. Це твердження повною 
мірою стосується документів, 
що підтверджують трудовий 
стаж. Без трудової книжки не 
підеш ані на нову роботу, ані на 
пенсію. Тож, юридичний ресурс 
«Протокол»пропонує консультацію 
про дії, які необхідно вчинити для 
поновлення трудової книжки. 

Як  поновити  трудову 
книжку  у  випадку  її  втрати?

підтверджений належно оформленими 
документами, по окремих періодах робо-
ти таким чином:
- зазначається дата прийняття на роботу;
- пишеться найменування підприємства, 
де працював працівник, а також цех (від-
діл) і посада (робота), на яку було прийня-
то працівника;
- якщо з поданих документів встановле-
но, що працівник переводився на іншу 
посаду на підприємстві, то про це також 
робиться відповідний запис.
Запис у дублікаті трудової книжки відо-
мостей про роботу за сумісництвом та 
за суміщенням професій здійснюється за 
бажанням працівника. Знову ж таки, така 
робота має бути підтверджена  докумен-
тами для детальнішого висвітлення стажу.
На цьому етапі слід вирішити, чи достатнє 
«на майбутнє» зазначення загального тру-
дового стажу.
 Зі своєго боку зауважимо, що другий 
варіант є вкрай важливим, оскільки для 
підтвердження спеціального стажу, який 
вимагається при працевлаштуванні на 
певні категорії посад чи призначенні 
спеціальної пенсії (наприклад, юридич-
ний стаж для складання адвокатського 
іспиту або стаж педагогічної роботи для 
спеціальної пенсії), інформація щодо за-
йманих посад із зазначенням періодів є 
вкрай важливою.

Відновлення всіх відомостей, 
що містила трудова
Якщо ж вам необхідно мати перелік зай-
маних посад – доведеться звернутися до 
попередніх працедавців із заявою про 
видачу документів, які будуть підтверджу-
вати стаж роботи і посади на відповідному 
підприємстві.
Документами, що підтверджують загаль-
ний стаж, є довідки підприємств, установ, 
організацій, які уточнюють характер робо-
ти. Трапляється, що на момент звернення 
підприємство, де працювала особа, вже 
ліквідовано. В такому випадку довідки, що 
підтверджують загальний стаж можуть 
бути видані правонаступниками таких під-
приємств.
 Отримавши уточнюючі довідки, ви подає-
те заяву про видачу дублікату трудової 
книжки за останнім місцем працевлашту-
вання і підтверджуєте свій попередній 
стаж роботи, а також, займані посади цими 
ж довідками.
У випадках, коли немає куди звертати-
ся  зв’язку з ліквідацією підприємства, ви 
можете звернутися до Трудового архіву, 
в якому зберігається вся документація 
«ліквіданта», за довідкою. Для цього вам 
потрібно написати запит про надання 
архівної довідки або архівної копії доку-
мента із зазначенням його пошукових 
даних (ким і коли був виданий документ та 
його номер) і мати при собі документ, що 
засвідчує особу, якої стосується предмет 
запиту. Для отримання архівних довідок 
про стаж роботи, про підтвердження тру-
дового стажу, про атестацію робочих місць 
- до заяви додається копія сторінок трудо-
вої книжки із записами по запитуваному 
підприємству або, у разі відсутності такої 

- зазначаються записи трудової книжки 
(вказуючи назву підприємства,  його зміни 
(перейменування), дати прийняття та звіль-
нення з роботи, номери наказів, перелік 
займаних посад). Довідка з архіву видається 
протягом тридцяти днів (у разі ускладнень – 
не більше сорока п’яти).
Якщо ж документів у архіві не збереглося, 
трудовий стаж можна встановити рішенням 
суду. Для цього слід подати позов про вста-
новлення факту, який має юридичне зна-
чення. Алгоритм дій наступний: звернутися 
до пенсійного фонду з заявою про надання 
інформації про те, чи перераховувались у 
період Вашої роботи в організації соціальні 
внески, у який період і у якому розмірі,  та 
надати Вам роздруківки сплачених стра-
хових внесків; отримати відповідь на заяву 
(протягом тридцяти днів); звернутися до 
суду із заявою про встановлення факту із 
доданням інформації з пенсійного фонду. 

Відновлення трудової книжки 
з ініціативи власника
Втрата трудової книжки трапляється не 
завжди з вини її власника, адже більшу 
частину часу «трудова» проводить на під-
приємстві (установі, організації), а не «на 
руках» працівника.
Повертаючись до вищезгаданої Інструкції, 
а саме пунктів 5.5, 5.6, які передбачають, що 
у випадку, коли трудова книжка обгоріла, 
розірвана, забруднена або на її долю випали 
страшніші випробування, то працедавець 
за останнім місцем роботи самостійно, з 
власної ініціативи видає працівнику дублікат 
трудової книжки.
При цьому на першій сторінці зіпсованої 
трудової книжки робиться надпис «Замість 
видано дублікат» і повертається її власнику. 
При працевлаштуванні на нове місце ро-
боти Ви пред’являєте вже «нову» трудову 
книжку.
Дублікат трудової книжки також може бути 
виданий за новим місцем роботи у випадку 
відсутності доступу до трудової книжки пра-
цівника внаслідок надзвичайної ситуації, 
передбаченої Кодексом цивільного захисту 
України, або проведення антитерористич-
ної операції на території, де працював пра-
цівник.
Такий дублікат видається на підставі заяви 
(довільної форми) працівника та отриманої 
ним у письмовому вигляді інформації зі шта-
бу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
про виникнення надзвичайної ситуації або 
Антитерористичного центру при Службі 
безпеки України про проведення антитеро-
ристичної операції на території, де працював 
працівник. Трудова книжка, отримана в 
цьому разі, буде тимчасовою: до отримання 
доступу до Вашої «основної» трудової.
В разі, коли Ви отримаєте «основну» трудову, 
в неї переносяться записи з дубліката про 
періоди роботи, на першій сторінці дубліката 
робиться напис: «Дублікат анульовано», по-
свідчується печаткою роботодавця за остан-
нім місцем роботи працівника, а дублікат 
повертається Вам.

Як оскаржити 
штраф 
дорожньої 
поліції?

 Фермерське господарство запрошує 
 на роботу бухгалтера. 097-727-41-79

Втрачений військовий квиток на ім‘я
 Демченка Олега Віталійовича вважати недійсним.
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НАШ ПОРАДНИК

Основні прийоми
 порятунку городніх 

рослин від спеки

Н а порі, на часі

Раз прийом, 
два прийом
Основних прийомів, які го-

родник може використовувати 
для порятунку рослин від спеки, 
два: забезпечити їх водою і при-
тінити. 

Перший, добре відомий при-
йом економного водопостачання 
- це «адресна роздача», тобто 
полив в борозни або лунки, без-
посередньо під корінь. Другий 
- підтримка ґрунту в розпушено-
му стані, щоб він краще вбирав 
вологу і менше її віддавав.Части-
на води, що надійшла з поли-
вом, випаровується рослиною: 
це транспірація, а частина йде 
прямо з поверхні землі; ці втра-
ти скорочує мульчування (торф, 
сіно, трав’яна січка, тирса). Шар 
матеріалу для мульчування не 
повинен бути товстим: 3-7 см, 
щоб не прів і не горів.

Можна притінити рослини. 
Залежно від їх розміру та кілько-
сті використовують вербові гілоч-
ки, сітку від комах, імпровізовані 
ширми; головне, щоб тінь була 
ажурною, а прикриття не усклад-
нювало повітрообміну.

Не переборщити!
У дні нестерпної спеки, зда-

ється скільки не поливай, багато 
не буде. Але це не так. Один з 
мінусів рясного поливу - те, що 
він вимиває поживні речовини. 
Виходить, що людина старанно 
лила воду, кабачки і огірки жод-
ного разу не зів’яли, а потім листя 
зблідло, а плодоношення майже 
припинилося - голод! Друге - це 
утворення кірки. Особливо «за-
биває» землю потужний стру-
мінь зі шланга. Щоденні поливи 
невеликими дозами небажані, 
тому що рослини спочатку за-
бирають воду з більш глибоких 
шарів, а ми її не заповнюємо, зво-
ложуючи тільки верхній. Так ми 
стимулюємо розвиток молодих 
активних корінців близько до по-
верхні ґрунту, який може швидко 
пересихати. Через тиждень на 
спеці в такому режимі можна 
виявити, що рослини в’януть без 
щоденного поливу, а ми самі в 
цьому винні. Полив в лунки по 
3-5 літрів з наступним розпушу-
ванням краще забезпечить воло-
гою і вимагає менше зусиль.

Ось що доведеться поливати 

кожен день - це рослини в кон-
тейнерах. Варто дозволити зем-
ляного кому висохнути, як він 
починає пропускати воду, вби-
раючи лише малу її частину. Від-
новити здатність ґрунту вбирати 
і утримувати воду після того, як 
він пересох, набагато важче, ніж 
поливати своєчасно. Допомогти 
позбавитися від поливу нон-стоп 
може установка піддону або ре-
зервуара, з якого вода повільно 
сочилася б (наприклад, фляга 
з-під води з підібраним за розмі-
ром отвором у кришці).

А як не згадати ще раз до-
брим словом крапельний полив, 
який ґрунт не промиває від ко-
рисних солей, і на потрібну гли-
бину може промочити, і утво-
ренню кірки не сприяє.

Теплиці - 
на провітрювання
Якщо просто неба спека, то 

як вижити в теплиці і рослинам, 
і людям? Ледь отримавши доро-
гоцінну воду, листя і листочки її 
старанно випаровують, створю-
ючи навколо себе вологі тропі-
ки. Як борються з перегрівами в 

теплицях в південних краях, де 
більше 30 в тіні - звичайне літо? 

Природно, використовують 
всі можливості для провітрюван-
ня. Стане у пригоді і вентилятор. 
У жарких країнах застосовують 
навіть такі системи, в яких по-
вітря проганяють через «мокру 
стінку».

Необхідно забезпечити рух 
повітря, тому що застійне вологе 
тепле повітря - справжній рай 
для багатьох шкідливих бактерій 
і грибів, годувати яких в плани 
більшості з нас явно не входить.

Коріння 
не турбувати!
Навіть прополювання в таку 

погоду вимагає обережності. І 
мова не тільки про те, щоб за-
йвою ретельністю в польових 

роботах не довести себе до те-
плового удару. Треба на якийсь 
час відмовитися від усіх прийо-
мів, якими можна травмувати 
коріння, порушити його контакт 
з ґрунтом. Якщо пропущено мо-
мент для прополювання дріб-
них бур’янів і вони вже майже 
порівнялися з капустою та огір-
ками, рішуче, одномоментне 
видалення «нахлібників» може 
нашкодити городнім рослинам, 
які вже звикли до їх захисту від 
сонця. Можна зрубати сапкою 
основну, загрозливу масу і зали-
шити «огріхи», які дають невели-
ку тінь.

Не помилився той, хто по-
садив в цьому році теплолюбні 
рослини: не тільки огірки, але 
і перці з баклажанами, які роз-
кошують і в середніх широтах, і 
північніше.

При традиційному 
весняному посіві вже 
до серпня редька, ріпа, 
бруква, морква, буряк, 
пастернак і коренева 
петрушка досягають 
максимальних розмірів 
і будуть готові до 
прибирання. Але 
закладати на зберігання 
ще рано: дуже важко 
створити у погребі 
необхідні умови, коли 
на вулиці спека. А ось 
якщо їх посіяти влітку, 
вони дозріють восени і 
будуть дуже доречні для 
поповнення зимових 
запасів.

Яку зелень 
можна посадити
У липні можна посіяти 

огіркову траву (бораго). Місце 
для неї краще вибрати в півті-
ні, оскільки на сонці рослина 
швидко почне викидати квіткові 
стебла і грубіти.

Висівають кріп кожні 15-20 
днів все літо. Оскільки насіння 
сходить повільно, його потрібно 

Що посіяти і посадити 
на городі в липні?
Середина літа – чудовий час для посіву та посадки багатьох 

скоростиглих культур. Ми розповімо, що і коли краще 
посадити, щоб до осені отримати другий урожай

попередньо замочити. Грядка 
повинна бути добре освітленою, 
а ґрунт — досить родючим. На 
1 кв. м внесіть відро (10 л) пе-
регною і 1 ст. л. нітрофоски або 
іншого комплексного мінераль-
ного добрива. Головне - не загу-
щуйте посіви.

Рекордсмен по дозріванню - 
крес-салат. Зелень з’явиться вже 
через 2 тижні. Салат листовий 
зростає трохи довше - близь-
ко місяця. Як тільки з’являться 
сходи, обов’язково прорідіть їх, 
інакше рослини витягнуться, а 
листя зів’яне і загине. Щоб ро-
зетка була пишніше, не забу-
вайте, що салат — вологолюбна 
культура: полив в суху погоду 
обов’язковий.

Знайдіть місце і для шпи-
нату. Замочіть насіння у воді на 
пару годин, посійте і через тиж-
день чекайте сходів. А ще через 
два тижні урожай буде готовий 
до вживання.

Насіння руколи зійде вже на 
5-6-й день. Ґрунт для цієї куль-
тури повинний бути досить по-
живним і зволоженим. Молоді 
листочки особливо смачні і ніж-

ні. Найбільш популярні сорти 
Рококо і Пасьянс.

Посаджені в середині літа 
петрушка і цибуля-порей по-
радують вас зеленню в кінці се-
зону. А наступної весни продов-
жать своє зростання, зійшовши 
раніше інших культур.

Які овочі можна посіяти
Редис теж можна посіяти в 

липні (і навіть пізніше) з інтер-
валом два тижні. Світловий день 
стає коротшим, але коренепло-
ди все одно зростуть соковитими 
і ніжними, якщо в ґрунті буде 
досить азоту. Висаджувати ре-
дис можна на щойно звільнену 
грядку після ранньої картоплі.

Посіяний в липні і зібраний в 
жовтні дайкон прекрасно збері-
гається і до березня не втратить 
свіжості. Крім того, посів саме в 
цей час знижує ризик ураження 
хрестоцвітною блошкою, ріпо-
вою і капустяною совкою.

У липні ще не пізно
садити бобові
Горох, квасоля і боби також 

дозрівають достатньо швидко. 

До того ж всі ці холодостійкі 
культури. Перед посівом на-
сіння замочіть на 10-12 годин, 
а саму грядку добре пролийте. 
Квасолю можна висадити пря-
мо у теплицю з томатами або 
огірками. Ви встигнете забрати 
їх, поки квасоля займе там чіль-
не місце.

Багаторічні культури, 
які сіють в середині літа
Щавель, ревінь, цибулю сли-

зун, шніт при літній посадці не 
можна висівати на низинних 
ділянках, які восени затоплює 
водою. Ідеальні попередники 
для цих культур — річна редь-
ка, горох, кріп, картопля, ранні 
огірки. До настання стійких за-
морозків у цих багаторічників 
встигнуть сформуватися розет-
ки листя. А ближче до зими 
рослини потрібно замульчувати 
т компостом шаром 5-7 см.

Корисні поради щодо 
повторного посіву
Віддавайте перевагу ско-

ростиглим гібридам і сортам. 
Пам’ятайте про сумісність 

культур і сівозмін: вибираючи 
рослину для повторного посіву, 
врахуйте, що вона має бути з ін-
шого ботанічного сімейства і не 
мати з першим спільних шкід-
ників і хвороб.

Ретельно підготуйте грядку 
: видаліть рослинні залишки 
і бур’яни, перекопайте її, по-
лийте в кілька підходів так, щоб 
ґрунт просочився на глибину 
10-15 см. За потреби внесіть до-
брива: 30 г сечовини, 45 г супер-
фосфату і 15-20 г сульфату калію 
на 1 кв. м.

Літні повторні посіви часто 
страждають від нестачі в ґрун-
ті вологи, тому краще висівати 
пророщені насіння у попе-
редньо добре пролиті водою 
борозенки.

Зібрати повторний урожай 
деяких овочів, зелені, бобових 
і багаторічних культур дуже 
просто, якщо висадити їх у 
липні. Обов’язково підготуйте 
пару грядок для цих рослин, 
щоб вітамінні продукти довго 
не закінчувалися на вашому 
столі.
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Наш кандидат
Вважаю першочерговими завданнями 
вирішення наступних проблем:
- зняття депутатської недоторканності - 
забезпечення рівності перед законом всіх 
громадян України;
- забезпечення підвищення ефективності 
виконання державними службовцями своїх 
посадових обов’язків;
- стабілізацію курсу національної валюти по 
відношенню до іноземних валют;
- забезпечення скорочення витрат на утримання 
депутатів усіх рівнів;
- легалізацію тіньової зайнятості та прихованих 
форм оплати праці;
- забезпечення політики створення робочих 
місць шляхом підтримки власного виробника.
Я йду в депутати, щоб забезпечити 
громадянам України гідне життя, у 
зв’язку з чим я буду ініціювати ряд 
законопроектів, спрямованих на:
- побудову дитячих дошкільних закладів для 
забезпечення кожній дитині місця в них;
- зменшення податкового навантаження для 
малого та середнього бізнесу;
- забезпечення податкових канікул для нових 
підприємств;
- забезпечення необхідних умов для розвитку 
сільськогосподарської галузі;
- відновлення територіальної цілісності та 
суверенітету України;
- забезпечення державного регулювання цін на 
ліки та продукти першої необхідності;
- грошової компенсації сім’ям загиблих;
- кримінальну відповідальність за хабарництво та 
осіб, які цьому сприяють;
- позбавлення мандату депутатів, які переходять 
в іншу партію;
- гарантувати кожному громадянину України 
доступність до якісної, сучасної освіти та 
медицини.

У виборчому окрузі першочерговими 
завданнями вважаю:
- зниження ціни на газ та електроенергію для 
населення;
- відновлення промисловості в місті Дніпро і 
Дніпропетровській області;
- люстрацію міських чиновників, викриття 
корупційних схем;
- співпрацю з громадськими організаціями та 
мешканцями міста і області, залучення їх до 
контролю за діяльністю міської та обласної 
влади.
Головним обов’язком депутата Верховної Раді 
вважаю відстоювання на державному рівні 
інтересів своїх виборців, свого міста, своєї 
області. Я готовий до важкої праці - мета якої 
створення європейської держави - Україна, 
тому, що я пишаюся своєю країною і радий, 
що в ній народився. 

Чебанов Олександр Владиславович
Народився 3 травня 1973 року у Дніпропетровську. У 1990 році закінчив середню 
школу №108. З 1991 по 1993 рік служив у лавах Збройних сил України. З 1994 по          
1999 рік навчався у Придніпровській Державній Академії будівництва та архітектури. 
Освіта вища. Спеціальність: інженер-механік. З 1993 року працюю головою 
фермерського господарства «Западне».  Все життя проживаю в нашому окрузі. Я 
постійно думаю, як у такій багатій країні, люди живуть так бідно? Я вмію вирощувати 
хліб, але прийшов час рятувати країну! 
МОЯ МЕТА – захищати права, інтереси і свободу громадян України! Настав час 
позитивних змін! Мій округ – моя родина!
Активна життєва позиція не дає змоги мені спокійно реагувати на все, що 
відбувається у нашій країні і нашому окрузі. За останні два роки я відбив три 
рейдерські атаки на своє фермерське господарство, які були організовані 
представниками минулої влади. Я пізнав на собі «принади» тиску влади. І зараз я 
собі задаю питання: чи у змозі я залишатися осторонь від того свавілля, що оточує 
нас? В мене вийшло захистити свою родину. А як ішні? До кого звертатися іншим 
людям? Хто допоже їм? Захотіли – весь Придніпровськ відключили від постачання 
гарячої води. А народ як і раніше вибирає людей з телевізора чи іншого мас-медіа, 
проплаченого олігархами! Але ми все змінимо! Парадокс життя полягає в тому, що 
один Ваш голос = голосу олігарха. Давайте зруйнуємо загниваючу систему разом!
Виховую двох чудових доньок, які успішні в навчанні та спорті. Якщо діти це 
відображення батьків, то мені подобається моє відображення!
У 2017-2018 роках брав активну участь у в протистоянні рейдерським захопленням 
власного господарства, фермерських господарств «Алтей», «Дар». Завдяки 
небайдужим людям, готовим прийти на допомогу, Коссе Людимила Андріївна, 
зберегла своє фермерське господарство та свій врожай від нападу рейдерів!
Не можу залишатися осторонь, у 2018 році за власний кошт відремонтував БТР,  який  
був на озброєнні в АТО на благо Батьківщини!
Моя велика родина - це і є те, заради чого варто прокидатися кожен день, дихати кожну 
секунду і боротися за їхнє щасливе майбутнє. 
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