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Нині триває активне відновлення обсягів вантажоперевезень головною 
– водною магістраллю  – річкою Дніпром. Минулої неділі свою першу 

партію - зерно нового врожаю фермерських гсподарств  - відвантажило 
на баржу і відправило цим річковим транспортом (на фото) Товариство 

фермерів і приватних землевласників Дніпропетровської області. 
Баржа доставить цінний вантаж до судна, що стоїть на рейді 

на глибокій воді. Такі відвантаження зерна водним транспортом 
Товариство має намір зробити постійним, принаймні в сезон.                                                                                 

Фото Василя ДОЦЕНКА.

По головній магістралі країни

+ «Бенкет під час чуми»? Міністр 
охорони здоров‘я обурений 
масштабним святкуванням Дня 
міста у Дніпрі.
 
За його словами, під  час масового 
скупчення людей ризик спалаху 
коронавірусу зростає. У Дніпрі на День 
міста влаштували видовищний концерт 
класичної музики просто неба. Як передає 
кореспондент УНІАН, про це він сказав 
на брифінгу. «Коли сьогодні зранку я 
побачив світлини зі святкування Дня 
міста Дніпра, на якому зібралися, мабуть, 
десятки тисяч людей, в мене з`явилось 
запитання до місцевої влади», — зауважив 
Степанов. Міністр наголосив, що під час 
масового скупчення людей ризик спалаху 

Міністерство розвитку економіки отримало завдання розробити програму під-
тримки фермерів, які постраждали від посухи.

Як заявив президент Володимир Зеленський, зокрема йдеться про розширення 
програми Доступні кредити 5−7−9%.

«Я говорив з фермерами. Поставили завдання. Крім програми 5−7−9%, буде виді-
лено частину в цій програмі для фермерів. Перш за все для тих, які постраждали від 
посухи в Україні», — сказав Зеленський під час робочої поїздки до Одеської області.

Президент додав, що профільні міністерства мають розробити програми зрошу-
вання та вирішити питання страхування врожаю.

Як повідомив Зеленський, за програмою 5−7−9% вже видано позик на суму 6 
млрд грн.

Раніше у Мінекономіки заявили, що 57% всіх доступних кредитів отримали саме 
аграрії.

Програму доступних кредитів 
розширять на постраждалих                  

від посухи

хвороби зростає, а тому проведення 
масштабних концертів є ризикованим. 
«Знаючи вас (місцеву владу Дніпра – 
Ред.), я точно знаю, що ви усвідомлюєте, 
що таке COVID-19, ви усвідомлюєте, які 
ризики становить ця хвороба. Я розумію, 
що зараз у вас відбуваються політичні 
процеси, які йдуть по всій країні. Але так 
свідомо почати проводити концерти. 
Я навіть не кажу, що вони заборонені 
постановою Кабміну», — додав міністр. 
Голова МОЗ нагадав, що на сьогодні 
проведення масових заходів заборонено 
постановою Кабінету міністрів. «Навіть 
декілька людей, які мають коронавірусну 
хворобу на святкуванні, можуть інфікувати 
сотні або тисячі, що вже скоро ми можемо 
побачити», — зазначив Степанов. 
 

Місто відзначило свої іменини

Міський суд Вінниці 11 вересня 
обирав міру запобіжного заходу 
фермеру-фронтовику Сергію Бе-
недичуку.Про це пише propozitsiya.
com з посиланням на 33kanal.com.

Його затримала поліція на соняш-
никовому полі біля села Махаринці 
під час конфлікту із рейдерами із Ми-
колаєва. Тоді комбайн без номерних 
знаків під охороною поліції зібрав 6 
гектарів недозрілого соняшника на 
полях 80 пайовиків із Махаринців.

Ймовірно через відчай Сергій взяв 
грудку чорнозему і кинув у комбайн. 
Його на місці подій затримала полі-
ція. 

Спершу фермеру Сергію Бене-
дичуку інкримінували хуліганство, а 
нині, за словами дружини фермера, 

статтю перекваліфікували на «збиран-
ня чужого урожаю»А на полі під Ма-
харинцями селяни влаштували ціло-
добовий патруль і охороняють свій 
урожай.

Якщо Сергія Бенедичука суд не 
випустить на волю, селяни трьох сіл 
- Сестринівки, Сигналу і Махаринців - 
обіцяють пікетувати обласну поліцію 
у Вінниці та Вінницьку ОДА.

Адже під час сутички на полі 
постраждали дві жінки, знище-
но урожаю на 150 тисяч гривень. А 
фермера-фронтовика Сергія Бенеди-
чука затримали за супротив рейде-
рам, яких охороняла поліція. 

Начальнику поліції Козятинського 
району громади цих трьох сіл висло-
вили недовіру за силові дії та матюки 
поліції на полі 9 вересня.

Фермера-фронтовика за 
грудку землі, кинуту в комбайн 
рейдерів, судитимуть у Вінниці

...Буває і так, що не завжди українські гроші працюють на добрі 
справи. Дев’ятого вересня в редакції «Фермера Придніпров’я» 

пролунав телефонний дзвінок із Миколаївки Новомосковського району, фермер 
Дмитро Доценко схвильовано повідомив:
- Весною 2018-го купив нову сівалку «МУЛЬТИКОРН 560» заводу «ХАРВЕСТ»                        
(в оригіналі написи англійською – прим. авт.) в ТОВ «Промагролізинг  плюс» 
у Кропивницькому. Перемогла ідея підтримати національного виробника. 
Придбав, щоб на старість полегшити життя, бо 50 гектарів важко швидко 
посіяти. Та замість сівалки отримав дулю з маком… Уже третій рік воюю 
із виробником, за кілька десятиліть праці на землі такого непотребу не 
доводилося бачити. Весна прийшла, сіяти треба, а восьмирядна сівалка 
видає метр густо, два пусто… Турбодиски дуже щільно поставлені, одразу 
забиваються, маса інших недоробок. Чотири рази викликав представників 
заводу, все обіцяли приїхати. Аж 11 травня надвечір прибув наладчик 
Володимир Подолян, коли з горем пополам домучили 50 гектарів. Він склав 
дефектний акт і поїхав, але неполадки не усунені й досі! Тоді я знайшов 
адвоката Андрія Глазкова з Кропивницького, який виграв суд у продавців 
сівалки. Він допоміг подати заяву до Господарського суду Кіровоградської 
області. За півтора роки розгляду судової справи на завтра призначена 
друга експертиза сівалки.
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пісок, шлак, граншлак, щебінь, відсів, 
цемент. 

Доставка автомобілями від 6 до 35 тонн. 
Співпрацюємо з ОТГ та сільрадами.

Готівка,безготівковий розрахунок, ПДВ. 
067-204-84-62

Підприємство об’єднання громадян 
«Добробут», яке створила Дніпропе-
тровська обласна громадська організа-
ція «Управління соціального захисту 
ветеранів та інвалідів МВС України», 
більше десяти років веде господарську 
діяльність в аграрному секторі.  До-
ходи «Добробуту» направляються на 
виконання статутного завдання органі-
зації - соціальну підтримку інвалідів і 
ветеранів силових структур.
Поля «Добробуту» розташовані на 
території сіл Нива Трудова та Сол-
датське в Апостолівському районі.  
Підприємство за рахунок постійної 
модернізації та оновлення матері-
ально-технічної бази показує хороші 
виробничі результати, забезпечило 
роботою та стабільною зарплатою 
місцевих жителів, вкладає кошти в 
модернізацію інфраструктури базових 
сіл.  Сьогодні ж, судячи з усього, на 
успішне підприємство поклали око 
рейдери - на його активи, а головне 
- на земельну ділянку загальною пло-
щею до 5000 га.
На відміну від стандартних фермер-
ських або приватних агрогосподарств, 
підприємство громадської організації 
є колективною власністю і управля-
ється через загальні збори учасників 
ГО.  Цим «слабким місцем» скориста-
лися юридично підковані рейдери, 
у крайньому разі, схему захоплення 
повинен був розробляти юрист з вели-
кою і специфічною практикою.
Павло Іванович Селіхов, який є чле-
ном громадської організації «Управ-
ління соціального захисту ветеранів 
та інвалідів МВС України» та  останні 
роки обирався головою її ради, бу-
дучи представником і підписантом 
організації так описує хід рейдерської 
схеми:
 - На 24 липня 2020 року були призна-
чені загальні збори членів організації. 
Справа в тому, що до нас надійшли нові 
заяви від ветеранів про їхнє бажання 
вступити в організацію, а такі заяви роз-
глядаються тільки на загальних зборах. 
Раптом перед початком зборів до мене 
підходять два наших  члена Євген Мор-
шінін і Віталій Чекубаш з нотаріально 
завіреними заявами про вихід з органі-
зації. При цьому сміються і мало не під-
моргують. Кажуть, «які ж ми ветерани, 
ми люди молоді».

Чергове рейдерське 
захоплення агрогосподарства

Я дуже здивувався, але значення цьо-
му не надав, тому що загальні збори 
мали великий порядок денний, по-
трібно було обговорити багато пи-
тань.  Тому ми просто взяли заяви тих, 
що вирішили піти, і проголосували за 
них.  Яке ж було моє здивування, коли 
3 вересня я поніс в Лівобережний 
ЦНАП Дніпра матеріали і рішення 
загальних зборів для здійснення від-
повідних реєстраційних дій, і раптом 
дізнаюся, що у виробництві вже зна-
ходяться сфальсифіковані щодо нашої 
громадської організації документи і 
матеріали. «Як з’ясувалося, Моршінін 
і Чекубаш і запрошені ними ще десять 
чоловік, принесли на реєстрацію якісь 
сфальсифіковані ними протоколи збо-
рів нашої організації від 7 і 9 липня.  Я 
про ці збори нічого не знав, а мене ви-
являється навіть, нібито, «виключили» 
з ГО.  А далі в цих фальшивих паперах 
значиться, що вони перехопили наше 
агропідприємство «Добробут» разом 
з його землями та технікою, поставив-
ши туди директором свою людину.  
Виходить «рейдерство в квадраті2- од-
ним фальшивим рішенням захопили 
нашу громадську організацію, іншим 
рішенням - наше підприємство гро-
мадської організації».
Сам Павло Селіхов - колишній офі-
цер, він звик діяти швидко і рішуче.  
Офіційною заявою довів до відома 
державного реєстратора Півден-
но-Східного регіонального управління 
Мін’юсту Анну Назарчук про фальси-
фікації документів, нібито, «загальних 

зборів ГО».  Реєстратор прийняла 
заяву і призупинила реєстраційні дії 
до перевірки поданих їй документів.  
Однак, рейдери передбачили й такий 
варіант, тому далі ситуація розвивала-
ся явно  за корупційноюсхемою.
Реєстраційні дії з фальшивими доку-
ментами провела другий державний 
реєстратор Вікторія Волок.  При 
цьому вона не соромлячись порушує 
щонайменше два пункти посадової 
інструкції, перевищуючи, напевно, в 
корисливих цілях свої повноваження 
держслужбовця.  По-перше, до пере-
ліку обслуговуваних Волок територій 
області не входить місто Дніпро, тобто 
вона відкрито порушує службовий 
розподіл територіальності здійснення 
реєстраційних дій.
По-друге, Волок не наважується зро-
бити реєстрацію в свій робочий час 
(Південно-Східне МРУ Міністерства 
юстиції працює з 8 до 17 годин).  А за-
писи внесені до реєстру тільки о 18 го-
дині 10 хвилин.  Явно ж не з любові до 
«стахановських подвигів» державний 
службовець вносить до державного ре-
єстру сфальсифіковані відомості, про 
що їй наперед відомо.  Що це, якщо не 
прямі ознаки корумпованості?
Є у Павла Селихова питання і до при-
ватного нотаріуса Марині Шаулової.  
Схоже, що вона теж безпосередньо 
взяла участь в створенні протиправ-
ної ситуації.  Адже не може ж бути 
нотаріус сліпим і неписьменним, щоб 
«помилково» менше ніж за місяць 

- в термін з 7 по 24 липня 2020 року 
- нотаріально завірити два пакети до-
кументів загальних зборів ГО «Управ-
ління соціального захисту ветеранів та 
інвалідів МВС України», які  принци-
пово суперечать один одному за зміс-
том і змістом, відповідно, один з них є 
відвертою фальшивкою.
Хто ж стоїть за цією рейдерською 
історією?  Точну відповідь може дати 
тільки слідство, але у Павла Селихова 
є своя версія:
 - Ми аналізували те, з ким спілку-
валися і вели справи втікачі з нашої 
легальної громадської організації і 
вони ж - виконавці фальсифікації до-
кументів і рейдерського захоплення. 
Також ми проаналізували, кому під 
силу залучити до охорони від закон-
них власників нашого підприємства 
«Добробут» поліцію. Більшість нито-
чок  ведуть до колишнього секретаря 
міськради Дніпра часів Януковича 
- Максима Романенка. Я переглянув 
архіви публікацій ЗМІ з початку цього 
десятиліття і побачив, що Романенко 
постійно опиняється в епіцентрі рей-
дерських захоплень, особливо якщо 
мова йде про захоплення агропідпри-
ємств нашої області і їх земель.
Останні кілька років публікацій по 
таких історіях за участю Романенка не 
було, але сьогодні по всій вірогідності 
ситуація в країні знову змінилася.  
Проте, я і мої товариші по громад-
ській організації не втрачаємо надію 
на те, що восторжествує закон і Мі-
ністерство юстиції ретельно вивчить 
наші заяви «.
Дійсно, багато що залежить від 
Мін’юсту.  Адже щонайменше один 
співробітник їх територіального орга-
ну явно ВЧИНИВпосадовий злочин, 
та й нотаріальні дії другого фігуранта 
цієї рейдерської історії теж повинні 
знаходиться під контролем Міністер-
ства юстиції.
Влада повинна розуміти, що всі про-
пущені нею протиправні дії і рейдер-
ські захоплення - це для людей го-
ловний і дуже наочний фактор, який 
істотно впливає на падіння рейтингів 
президента і його політичної сили.

Дмитро ФІЛІПЕНКО, «Діло».

 Комбайн, що прибирає поле серед сучасних багатоповерхівок, – не 
найзвичніше видовище. Але жителі польського міста Люблін вже давно до 
цього звикли.
Річ у тому, що частина місцевих фермерів свого часу відмовилася 
продавати землю під будівництво нових будинків. А частина все ж 
погодилася. Будинки побудували, а фермерські поля стали визначною 
пам’яткою Любліна.
Відео з комбайном, що жнивує на вулиці Янтарова, в серпні 2020 року 
виклали на Reddit. Ролик багатьох здивував, однак, як пояснює польське 
видання AntyRadio, фермери працюють так вже не перший рік.
Крім вулиці Янтарова подібні поля є і в інших районах міста. За словами 
AntyRadio, жителі тільки раді сусідству з фермерами – адже у них з вікон 
відкривається вид на красиве поле, а не на будівництво або пустир.

Польські фермери 
не продали землю 
забудовникам і тепер 
жнивують серед 
багатоповерхівок
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Нічого дивного немає в тому, 
що не тільки в Україні загалом, 
але і у Дніпропетровській області 
зокрема народ геть забувся про 
більш ніж ганебний випадок, коли 
суддя Кіровського районного суду  
Геннадій Підберезний разом зі 
своєю колегою Наталею Овчарен-
ко безпосередньо у кабінет на той 
час ще антикорупційного проку-
рора Назара Холодницького, аби 
врятувати свої шкури і уціліти на 
посадах суддів, привезли хабар у 
сумі 50 тисяч доларів. Пам’ятаєте, 
наші телеканали дружно показува-
ли тоді «відик», як Підберезний на 
стіл Холодницького, не кліпаючи 
очима і не позичаючи їх у Сірка, 
викладав пачки доларових купюр. 
Аби, звісна річ, прокуратура, котра 
судочинців спіймала на хабар-
ництві, залишила їх в спокої. Чи 
не пригадуєте цей випадок? Воно 
таки дійсно не дивно, бо діло ста-
лося давно, чотири роки тому. До 
речі, дніпровські судді були готові 
озолотити Холодницького 300-ти-
сячами зелених, оскільки були 
вони у них, виходить, не останніми.

Дивне інше: минуло чотири 
роки, одначе слідство за цим фак-
том до цих пір не завершене. За 
фактом, який було зафіксовано ві-
деокамерою у кабінеті чи не голов-
ного антикорупційного тоді проку-
рора країни, а довести його довго 
ніби не вдається. Не інакше, як зов-
сім бездарні, непрофесійні право-
охоронці працюють і у найвищих 
їхніх органах – згодні? Хоч з цим 
не погодяться, певно, самі тамтеш-
ні слідчі. Так тоді вони навмисне 
зволікають, якщо й не прирікають 
свідомо справу звести нанівець, що 
ще гірше для них. Якби, зрештою, 
не було, а справу окремо взятого 
пана Геннадія Підберезного тільки 
два роки тому передали до суду. 
Себто а тепер два роки її мусолить 
у Києві Шевченківський райсуд, ну 
ніяк не спромагаючись розставити 
очевидні крапки над «і». Отака 
тяганина затіяна і перетворилася, 
дуже схоже, на довгограючу, а то 
й зовсім безкінечну та безнадійну. 
Хіба не ясно, що все йдеться до ви-
черпання строків, котрі надаються 
у подібних випадках на притягнен-
ня до відповідальності?

А раз так, то поки що у статусі 
лише підозрюваного ще більше 
трьох років тому Підберезний спо-
кійно повернувся до роботи. Тобто 
знову одягнув мантію судді, і ніби 
нічого не сталося, від імені дер-
жави України і її іменем вершить 
і далі правосуддя. Єдине, що до 
випадку у кабінеті Холодницького 
Геннадій Анатолійович працював 
головою Кіровського райсуду, а 
тепер розвінчаний у рядові. Як 
пояснювали згодом у Генпрокура-
турі, вони «не встигли подовжити 
Підберезному термін відсторонен-
ня від суддівства». Отака прикрість 
сталася. Уявіть собі, з якихось знову 
таки дивних чи й загадкових при-
чин цієї «помилки» по нинішній 
день не виправлено.

І в результаті українське право-
суддя наразі отримало безпреце-
дентний випадок, який на Дніпро-
петровщині уже назвали «виро-
дженням правничої справедливо-
сті». Ще п’ять років тому (?!) тут на 
отриманні хабаря у розмірі 3 тисяч 

Гадаєте, тим, хто бореться з хабарництвом, - 
не потрібні гроші?! Олександр Перлюк , український публіцист

доларів на гарячому спіймали і за-
тримали прокурора Петриківського 
району. Причому, зробили це пра-
цівники обласного управління СБУ. 
Здавалося, кари прокурору-хабарни-
ку не уникнути. Але чи великий це 
секрет, що спершу – чи знов - трьох 
років не вистачило, аби передати 
справу до суду? І хіба важко здога-
датися, чому майже два роки судять 
тепер прокурора, ніяк не виносячи 
йому вирок по заслузі?

Так от, наче з метою чи надією 
врешті-решт у цій історії поставити 
жирну крапку, справу петриківсько-
го стража порядку щойно передали 
на розгляд судді Геннадію Підбе-
резному. Отож зараз звинуваченого 
в хабарництві судить теж звинува-
чений у хабарництві! Більше того, 
петриківський прокурор вимагав 
хабар за те, що не відкриватиме на 
зловмисника кримінальну справу – 
відтак вчинив аналогічний злочин, 
як і суддя Підберезний.  Якщо на-
магатися тепер виносити мораль з 
цього потворного неподобства, то по 
суті хабарника судить хабарник. Ще 
точніше – хабарник на хабарнику 
їде і хабарником поганяє. Підозрю-
ємо, і дуже не безпідставно, що обоє 
зорієнтувалися на уникнення відпо-
відальності. Якщо у наших верхах 
наразі чи не кожен так званий ніби 
державний муж з потрухами погруз 
у подібних злодійствах, і ніякі зако-
ни їх не карають, то як думати, що 
на місцях, в регіонах, такі «неприєм-
ності» з ну дуже «доблесними» прав-
никами не зводять до того ж?

P.S. Коли ж цей матеріал уже 
було схвалено до друку, історія, 
описана в ньому, дістала несподі-
вано ще одне не менш потворне 
продовження. Треба тут нагадати, 
що ще у березні 2016 року все той 
же Кіровський районний суд на-
шого обласного центру і все той же 
суддя Геннадій Підберезний визнав 
винним у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч.2 
ст.146 – незаконне позбавлення волі 
або викрадення людини – дніпропе-
тровського діяча Геннадія Корбана.

Що ж сталося? Це, як на нас, на-
вряд чи забулося. Корбан працював 
на ті часи першим заступником го-
лови Дніпропетровської державної 
адміністрації Ігоря Коломойського. 
А восени в область прибув з робо-
чим візитом Сергій Рудик, який 
обіймав посаду начальника Держав-
ного управління земельних ресурсів 
України. Нині він, до речі, народний 
депутат Верховної Ради, обраний у 
мажоритарному окрузі. Гостя спер-
шу і закликав у свій кабінет Геннадій 
Корбан. І почав вимагати, аби у Дні-
пропетровській області було при-
значено іншого начальника тутеш-
нього управління земельних ресур-
сів. Того, кого вкаже саме Корбан 
- судячи з усього, від імені усієї ОДА. 
На що Сергій Рудик категорично не 
погодився. Тоді, як відразу після ау-
дієнції з Корбаном заявив у міліцію 
Сергій Ярославович, останній йому 
погрожував і тому подібне. В той же 
день під вечір невідомі люди сило-

міць затримали Рудика, опустили 
у підвал адміністрації і утримувати 
там в неволі, все продовжуючи вима-
гати від нього свого, кілька годин. Як 
потім було написано у рішенні суду, 
«між ними (Корбаном і Рудиком) 
виник конфлікт у зв‘язку з розбіжно-
стями у політичних і адміністратив-
них поглядах».

Коротше кажучи, в результаті 
насилля над ним Сергій Рудик подав 
до суду позов про «злочин проти 
волі, честі і гідності особи». У березні 
наступного Геннадій Підберезний і 
виніс вирок трирічного позбавлення 
Корбана волі з півторарічним ви-
пробувальним відстроченням умов-
но. Справа у тім, що Рудик пого-
дився на примирення, тим паче, що 
Корбан визнав своє вину «і в моєму 
епізоді, написав Рудик, приніс виба-
чення». Тому останній і погодився 
на умовний термін покарання свого 
кривдника. 

Отака була історія. А щойно Ген-
надій Корбан подав заяву про перег-
ляд судового рішення 2016 року за 
нововиявленими обставинами. І слу-
хання уже почалися у Кіровському 
райсуді під головуванням Геннадія 
Підберезного. Невже Геннадію Оле-
говичу Корбану замало виявилося 
і того, що незаконно позбавлений 
ним волі пробачив і дав згоду на 
умовне покарання? Насправді спра-
ва найвірогідніше полягає в іншому. 
Умовний термін Корбан дістав за 
«епізод з Рудиком». Але позовна 
заява була доповнена слідчими 
висновками, в яких йшлося і про 
звинувачення Геннадія Корбана в 
створенні злочинного угрупування 
з викрадення майна та викрадення 
людини. Ось це звинувачення суд 
чотири роки тому чи то ненароком, 
чи то випадково і не спростував. 
Тобто воно залишається досі в силі. 
А жити з таким клеймом, погодьте-
ся, не вельми приємно. Та й інколи, 
якщо не дуже часто це, м’яко кажу-
чи, заважає. Але у нас зараз виникає 
підозра, що судочинство «кіров-
ського» судді явно схильне будь-які 
серйозні звинувачення зводити на-
нівець. Хоч це притаманно усій нині 
судовій владі України. Вона спаплю-
жила себе з потрохами та кінцями і, 
схоже, не соромиться цього.

                                                                                        

Антикорупційні органи перекваліфікували на шахрайство 
справу про ймовірне вимагання хабаря чиновницею Офісу 
президента Світланою Кондзелею.
ДЕТАЛІ: 23 червня у Спеціалізованій антикорупційній 
прокуратурі закрили справу в частині «вимагання 
неправомірної вигоди». Фігурантам вручили нову підозру – 
тепер там залишилась лише стаття про «шахрайство».
Прокурор дійшов висновку, що в матеріалах справи немає 
доказів підбурювання до хабаря. 
Мовляв, у розмовах між фігурантами жодного разу не 
згадувалось, що гроші потрібно передати конкретному 
посадовцю. Вже не кажучи про те, що такий посадовець має 
повноваження призначити члена наглядової ради «Нафтогазу 
України», за що нібито і мали передати кошти.
Прокуратура вважає, що фігуранти намагались ввести 
в оману людину, з якої хотіли отримати гроші. І тому 
розповідали про свою нібито впливовість.
Крім того, прокурор вирішив, що до цих розмов непричетні будь-
які інші особи, крім підозрюваних у шахрайстві, а тому частину 
справи про хабар потрібно закрити у зв’язку з відсутністю 
злочину.Така перекваліфікація не означає пом'якшення 
можливого покарання.

Не корупція, а шахрайство?
Стаття про хабар, яку інкримінували Кондзелі, передбачала 
покарання у вигляді в'язниці на строк від 4 до 8 років з 
конфіскацією майна або без такої. За «шахрайство», в якому 
фігурантів підозрюють зараз, покарання може сягати від 5 до 
15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Водночас «шахрайство», згідно з Кримінальним кодексом, не є 
корупційним злочином.
ПЕРЕДІСТОРІЯ:
У листопаді 2019 року співробітники НАБУ затримали 
директорку департаменту забезпечення доступу до 
публічної інформації Офісу президента Світлану Кондзелю 
за підозрою у шахрайстві. Крім того, правоохоронці 
затримали в цій справі ексзаступницю міністра культури в 
2011 році Вікторію Лісничу.
За версією слідства, Кондзеля просила 300 тис. доларів за 
призначення на посаду заступником голови правління НАК 
«Нафтогаз України».
Затримання відбулося безпосередньо після одержання 
першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. 
США.

Соня ЛУКАШОВА, УП.
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Українці пройшли складний шлях до відновлення незалежної суверенної дер-
жави, яка має своє обличчя і свій голос у світовому співтоваристві. Український 
народ зберіг свою ідентичність завдяки власним духовним цінностям та наці-
ональним традиціям, що засновані на патріотизмі, гідності, моралі та свободі у 
всіх її проявах. Споконвічні прагнення до свободи та незалежності втілюються 
в життя, але і в Україні, і в сусідньому зарубіжжі ще є ті, хто хоче повернути істо-
рію назад до тоталітаризму.
Аграрна партія України – це об’єднання сильних особистостей, небайдужих, від-
повідальних, відважних, активних людей, справжніх лідерів та господарів Укра-
їни, які сповідують спільні загальнолюдські цінності, вірять у велике майбутнє 
України і Українського народу, володіють знанням і наснагою для досягнення 
поставленої мети.
Ми об’єдналися в Аграрну партію, що має стати фундаментом сучасної політич-
ної системи як дієва правоцентристська ліберально-демократична партія євро-
пейського типу, вибудована на демократичних засадах «знизу - догори».
Ми є партією нової генерації громадян, які йдуть у політику з метою побудови 
цивілізованого суспільства, національного та духовного відродження України, 
розвитку національної державності та досягнення глобальних цілей сталого 
розвитку. Саме в такій державі людина є активним громадянином і має всі мож-

ливості для самореалізації, розвинення творчої особистості, участі в розбудові 
держави незалежно від віку, статі, національності та віросповідання.
Ідеологія партії
Нашою ідеологією є правоцентристський ліберальний консерватизм, що спи-
рається на традиційні духовні, моральні та правові цінності, недоторканість 
приватної власності, обмеження державного втручання, розвиток місцевого 
самоврядування.
Аграрна партія виступає за об’єднання всіх громадян України шляхом формуван-
ня національного характеру патріота своєї країни, самодостатньої особистості.
Цілі партії
Цілі Аграрної партії України можуть бути втілені у життя за умови спільної само-
відданої праці наших партійців та союзників. Вони повинні впроваджуватись у 
життя крок за кроком, поетапно, залучаючи до своїх лав все більше однодумців 
та прихильників.
ЗЕМЛЯ ПОВИННА НАЛЕЖАТИ ТИМ, ХТО НА НІЙ ПРАЦЮЄ!

Затверджено на ХІІ черговій конференції
Дніпропетровської регіональної партійної

організації Аграрної партії України

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА 
АГРАРНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

Велика потреба належного захисту 
інтересів селян та підприємців Дніпро-
петровщини в майбутньому скликанні 
обласної ради зібрала разом 12 вересня 
майбутніх кандидатів від Аграрної партії 
у місті Дніпро на нараду. Серед них фер-
мер Володимир Зоренко з Юр’ївщини, 
приватний підприємець Оксана Єсько-
ва з Підгородного, учасник АТО, офіцер 
запасу Аркадій Шевченко з Піщанки 
Новомосковського району й інші знані в 
придніпровському краї люди. Як за час 
передвиборчих змагань не лише взяти, 
а і принаймні удвічі перевищити про-
хідний 5-відсотковий бар’єр? Як донести 
правду про власну програму до жителів 
краю, котрі 25 жовтня робитимуть доле-
носний вибір? Ці й інші нагальні питан-
ня виборчого процесу та відповіді на них 
лунали в залі.

- Мусимо привести до обласної ради 
єдину команду свідомих однодумців, 
якими вже зараз ми є, бо уся корупція 
в області починається звідти, - заявив 
на зустрічі голова Асоціації фермерів 
та приватних землевласників Дніпропе-
тровської області Анатолій Гайворон-
ський. – В противному разі олігархічні, 
не ідеологічні партії знову візьмуть гору 
і продовжать обслуговувати інтереси олі-
гархів, знищувати українське село.

Задля захисту інтересів селян
Особливо небезпечним є прихід до 

влади відвертих проросійських сил, під 
популістськими обіцянками яких  зоріє 
«братня» московська тюрма народів, що 
з останніх своїх сил «…неситим оком за 
край світу зазирає, чи нема країни, щоб 
загарбать, і з собою взять у домовину», як 
писав Тарас Шевченко. Вкрай небезпеч-
ними за наслідками діяльності і «щедрі» 
партії олігархічного «розливу», котрі досі 
правлять бал в обласній раді. Для при-
кладу, саме вони дали небезпечний дозвіл 
на розробку покладів уранових руд Сур-
ського родовища, проти чого виступають 
сьогодні усі жителі цього густозаселеного 
краю. Ці ж партії у Верховній Раді поста-
вили «законний» фінансовий бар’єр перед 
кандидатами до місцевої влади - для реє-
страції партійного списку потрібна значна 
сума застави. Навіть претендент на посаду 
сільського голови мусить знайти не довіру 
людей – традиційно у вигляді зібраних 
підписів - а хоч і з-під землі має дістати аж 
5 тисяч гривень! А кандидат в депутати по 
мажоритарному округу – тисячу гривень. 

Вочевидь, це пряме порушення ст. 21 
Конституції України «усі люди є вільні та 
рівні у своїй гідності та правах». Бо якщо 
немає грошей – собаці брат, жодна ТВК не 
зареєструє такого громадянина правової 
начебто держави. За таких «ініціатив» від 

ВР мусимо говорити з людьми, наголосив 
Сергій Яблонський, голова ПП «Земсфе-
ра» з Широківського району:

- Треба дійти до кожного фермера і 
підприємця, пояснити: лише наше пред-
ставництво у обласній раді зможе відстою-
вати ваші інтереси! Прохаємо допомогти 
коштами, хто чим зможе, для застави і ви-
борчого фонду. Ми - партія землі, завжди 
захищатимемо інтереси людей праці.

Екологія - один із пріоритетів 
діяльності
Злука фермерів і бджолярів під пра-

порами ідеологічної Аграрної партії, 
яка прагне відродити українське село, 
припала до душі «угодним Богові лю-
дям», як здавна величають господарів 
пасік. Про це повідомив голова обласної 
спілки «Дніпровський пасічник» Сергій 
Староконь:

- Екологія для людей нашої професії 
завжди на першому місці. У чистому до-
вкіллі бджола здорова, а мед - якісний. 
Інколи фермерів і пасічників зіштовху-
вали лобами через обробку рослин забо-
роненими препаратами, тепер подібних 
випадків не повинно бути. Більше ніж 
700 членів «Дніпровського пасічника» 
вже підтримали наше рішення бути в 
єдиній виборчій команді, упевнений, 
озвуться усі кілька тисяч пасічників об-

ласті і їхні родини. Екологія буде одним 
із пріоритетів діяльності фракції Аграр-
ної партії у обласній раді. 

Кому з кандидатів пощастить, по-
каже день виборів. А спільна перемога 
буде тоді, коли усі 75 висуванців АП по 
всіх 15 виборчих округах області доне-
суть до кожного жителя головне завдан-
ня партії – захист інтересів малого та 
середнього бізнесу і сільських трударів – 
хліборобів, тваринників, городників, са-
дівників, поштарів, бджолярів, лікарів, 
учителів. Для координації агітаційної 
роботи в містах і ОТГ майбутні канди-
дати створили штаб, до нього увійшли 
голова АФЗ Дніпропетровщини А. Гай-
воронський, голова Самозахисту під-
приємців Дніпропетровщини Віктор 
Боровинський, очільник «Дніпровського 
пасічника» Сергій Староконь, редактор 
газети «Лица» запасу Аркадій Шевчен-
ко. Інформаційну підтримку виборів 
здійснюватимуть газети «Лица» - у мі-
стах, «Фермер Придніпров’я» - в об’єд-
наних громадах Дніпропетровщини. 

Учора партконференція Аграрної 
партії затвердила 75 кандидатів до Дні-
пропетровської обласної ради. За два 
дні відбудеться офіційна реєстрація 
списку ТВК.

Григорій ДАВИДЕНКО. 

Кандидати Аграрної партії до облради визначені

Більше півтора століття тому українці, 
аби протидіяти експансії польського та єв-
рейського капіталів, завзято стимулювали 
розвиток вітчизняного виробництва, влас-
ного бізнесу. Діяв непорушний принцип 
«українські гроші – в українські руки – на 
українські справи!», він творив економічне 
могуття української нації. Розвиток влас-
ної держави без цих, перевірених часом, 
гасел неможливий. Самозневажливе, са-
мопринизливе «какая разніца» веде вже 
відомо куди.

Але ще буває і так, що не завжди укра-
їнські гроші працюють на добрі справи. 
Дев’ятого вересня в редакції «Фермера 
Придніпров’я» пролунав телефонний 
дзвінок із Миколаївки Новомосковського 
району, фермер Дмитро Доценко схви-
льовано повідомив:

- Весною 2018-го купив нову сівалку 
«МУЛЬТИКОРН 560» заводу «ХАРВЕСТ» 
(в оригіналі написи англійською – прим. 
авт.) в ТОВ «Промагролізинг  плюс» у Кро-
пивницькому. Перемогла ідея підтримати 
національного виробника. Придбав, щоб 
на старість полегшити життя, бо 50 гек-
тарів важко швидко посіяти. Та замість 
сівалки отримав дулю з маком… Уже тре-
тій рік воюю із виробником, за кілька деся-
тиліть праці на землі такого непотребу не 
доводилося бачити. Весна прийшла, сіяти 
треба, а восьмирядна сівалка видає метр 
густо, два пусто… Турбодиски дуже щіль-
но поставлені, одразу забиваються, маса 
інших недоробок. Чотири рази викликав 
представників заводу, все обіцяли приїха-
ти. Аж 11 травня надвечір прибув налад-
чик Володимир Подолян, коли з горем 
пополам домучили 50 гектарів. Він склав 
дефектний акт і поїхав, але неполадки не 
усунені й досі! Тоді я знайшов адвоката 
Андрія Глазкова з Кропивницького, який 
виграв суд у продавців сівалки. Він допо-
міг подати заяву до Господарського суду 
Кіровоградської області. За півтора роки 
розгляду судової справи на завтра призна-
чена друга експертиза сівалки.

Не я один постраждав від такої «роботи» 
вітчизняного виробника. Учора телефонував 
молодий хлопець із Синельникового, купив 
таку ж сівалку. Зміг засіяти лише 5 гектарів, 
більше не сіє. До виробника звертався – глу-
хо. Трапилися йому якісь дилери, купили 
ту сівалку, але 60 тисяч гривень при цьому 
він втратив. Та перехрестився і сказав: біль-
ше з цим виробником у Кропивницькому 
не зв’яжуся ніколи! Ще один з Донецької 
області чоловік дзвонив, те ж саме – не сіє. І 
Валентин Супрун телефонував з Миргород-
ського району Полтавщини, завтра він буде 
в моєму господарстві. Запрошую редакцію 
побачити процедуру експертизи у живі очі, 
допоможіть вивести цих «спеціалістів» на 
чисту воду! Дуже хочу, щоб все це колись за-
кінчилося.

Висновок другої експертизи 
буде пізніше
Опівдні 10 вересня їдемо з Дмитром 

Доценком і двома спеціалістами Київсько-
го науково-дослідного інституту судових 

експертиз до Миколаївки. У дворі садиби 
фермера новісінька сівалка, одразу видно, 
в роботі на полі вона практично не була. 
Біля неї кілька людей, адвокат Андрій 
Глазков пояснює:

- За договором з Д. Доценком ми за-
мовили експертизу сівалки в сертифіко-
ваного експерта сільгосптехніки з Кро-
пивницького Сергія Малихіна. Висновок 
експертизи переданий до Господарського 
суду Кіровоградської області. Представ-
ник ТОВ «Промагролізинг плюс», відпові-
дача у суді, експертизу не оскаржив. Отже, 
він погодився з її висновками! Але суддя 
Вікторія Тимошевська зробила висновок, 
що цього замало, і призначила повтор-
ну експертизу Київському НДІ судових 
експертиз. Ми оскаржили це рішення, та 
апеляція підтримала позицію суду. Вар-
тість повторної експертизи становить 15 
тисяч гривень, її оплатили в рівних части-
нах фермер і відповідач. Його представник 
має бути присутнім під час експертизи, 
така ухвала суду, чекаємо його.

Та ухвалу суду відповідач зігнорував, 
друга експертиза сівалки пройшла без 
нього. Експерти прискіпливо оглядали і 
фотографували деталі сівалки і їхню вза-
ємодію. Проте навіть не спеціалісту га-
лузі було видно, що з подібною технікою 
гостям зустрічатися не доводилося. Але 
робота є робота, кожному колись, щось 
доводиться бачити вперше. От лишень 
праця новачка і професіонала в такому ви-
падку може мати різне, суттєве для сторін 
спору, завершення.

І на миргородських полях 
сівби немає
Конструктивні недоліки сівалки пока-

зував експертам її власник Дмитро Доцен-
ко. До процесу долучався і підприємець 
із Полтавщини Валентин Супрун, бо знає 
її «працю». Приміром, правий маркер 
гідравліка не дожимає до вертикального 
стану, тож трактористу під час розвороту 
необхідно ставити його на місце руками, а 
це втрата часу і пального. 

- Метал цієї сівалки м’який, мов ка-
пуста, все гнеться в різні сторони, - роз-
повів Валентин Супрун. - А у полі наван-
таження постійне, і пиляка суцільна. Ця 
сівалка підлягає сертифікації, завод мусив 
би пройти її в Інституті Горєлова, єдино-
му, що має на це ліцензію. Але цього не 
зроблено і досі – чому? Це вітчизняний ви-
робник чи ні? За що тоді держава відшко-
довує частину коштів – за явний брухт? 
Неполадки в роботі сівалки почалися в 
мене з першого дня. А коли рама лопну-
ла, зателефонував на завод. Е, кажуть, те-

пер карантин, боїмося вірусів, спеціаліст 
не поїде! Дивіться, маркер не дістає землі, 
треба диск більшого діаметру ставити. І 
балансири дуже важкі для коліс. А колеса 
неможливо розвернути самому при пере-
становці сівалки в транспортне положен-
ня (демонструє). На зернопроводі чавунна 
труба, всередині раковини, зерно чіпля-
ється, падає де трохи, а де густо.

Ось такі «вироби» отримують хлібороби 
України за солідні, біля трьохсот тисяч гривень, 
кошти! Про недоліки розповів і досвідчений 
фахівець галузі, експерт Сергій Малихін:

- Я проводив першу експертизу сі-
валки Д. Доценка, вона зовсім «сира», не 
дороблена. За рішенням суду приїхав на 
другу експертизу. Біда у тім, що виробник 
продає ці сівалки як менеджер – аби збути 
з рук. А чи працюватиме вона в польових 
умовах, їм байдуже. У судах по цих сівал-
ках я вже отримав два інфаркти. Кажу суд-
ді: ось цей сошник зеленого кольору! Той 
«зрозумів», але пише у справі «червоно-
го». Нас раніше вчили ніколи на «чорне» 
не говорити «біле». Тож коли подібне ро-
бить людина в суддівській мантії і з гербом 
держави на грудях, стає зле.

   У експертизі С. Малихіна після переліку 
недоліків сівалки Д. Доценка є висновок «Сі-
валка комбінована просапна MULTICORN 
560 із сигналізацією «HARVEST OS», турбо-
диск, причіпна є неякісною, постійно вихо-
дять з ладу вузли та деталі. Сівалка потребує 
доопрацювання та переобладнання вироб-
ником, відповідно експлуатуватися за при-
значенням не може». 

Довга судова дорога
Та ні ґрунтовний висновок експерта, ні 

перелік неполадок сівалки в позовній заяві 
Д. Доценка «не тягнуть» в суді на вагомі до-
кази непридатності сівалки. Більше того, в 
судовій справі є і «Дефектний акт № 1», який 
наладчик Володимир Подолян після огляду 
обладнання склав ще 13 липня 2018 року:

1. Вентилятор не відбалансований;
2. Прижимна пружина нижнього люч-

ка вискакує;
3. Комп’ютер не відповідає фактичним 

діям;
4. Не регулюється правий маркер;
5. Підшипник турбодиску вийшов з ладу;
6. Підшипник на прикочування вий-

шов з ладу – 6 шт.;
6. Насіннєпровід вийшов із ладу;
7. На висівному апараті зірочки замість 

26 зубків стоять на 23.
 Але Господарський суд Кіровоград-

ської області не йме віри цим доказам, бо 
призначив ще одну експертизу. Коментує 
адвокат Андрій Глазков:

- Висновок другої експертизи буде 
зроблений пізніше. Вважаю, в справі до-
статньо доказів непридатності сівалки до 
роботи, та суддя Вікторія Тимошевська 
іншої думки. Мені вже доводилося ви-
гравати справи з повернення цих сівалок 
виробнику, проте виключно у апеляцій-
ній інстанції. Зокрема, за рішенням суду 
стягли з ТОВ «Промагролізинг плюс» на 
користь фермера у Добровеличківському 
районі біля чотирьохсот тисяч гривень, 
а  виробника зобов’язали сівалку забрати 
собі. Але фермер телефонує: «Що робити, 
сівалку вже другий рік не забирають з дво-
ру!» Відповідаю: подати позов про стяг-
нення коштів за її зберігання».

Мовчить виробник і у спорі з Д. До-
ценком. На телефонний дзвінок редак-
ції «Фермера Придніпров’я» до ТОВ ТД 
«ХАРВЕСТ», що є офіційним дистриб’ю-
тором ТОВ «Промагролізинг плюс», ози-
вається менеджер Артем. Після пояснен-
ня суті справи з’єднує з представником по 
Дніпропетровській області Романом. Той 
повідомив, що не відповідає на претензії 
до виробника, трохи пізніше до редак-
ції зателефонує представник юридичної 
служби. «Трохи пізніше» триває вже тиж-
день…

Цікаво, що ТОВ Торговий Дім 
«ХАРВЕСТ» і ТОВ «Промагролізинг 
плюс» зареєстровані в Кропивницькому 
за однією і тією ж адресою - вул. Шульгі-
них, 39/4, кв. 16. На їхніх Інтернет-сторін-
ках у графі «відгуки» немає жодного за-
пису партнерів про продукцію товариств. 
За відомостями порталу «Опендатабот», 
стосовно «Промагролізингу плюс» є 77 
судових різнопланових рішень. Невідо-
мо лише, скільки всього позовів розгля-
дається сьогодні в судах. Виникає питан-
ня: коли Мінекономрозвитку, торгівлі та 
сільського господарства наведе лад з не-
сертифікованими сівалками, припинить 
оцей «харвестгейт»? Чи не пора спинити і 
«зелені» експерименти - відновити роботу 
міністерства сільського господарства? 

Вочевидь, і виробник, і Господарський 
суд Кіровоградської області не зважають 
на реалії хліборобської праці. На те, що 
вже четвертий посівний сезон фермер 
Дмитро Доценко має сівалку, та не має 
чим засівати землю… І Валентин Супрун. 
І не лише вони.

На знімках: огляд сівалки Дмитра До-
ценка (крайній справа), третій справа 
– Валентин Супрун; Д. Доценко (в цен-
трі) демонструє київським експертам 
непрацюючий маркер.

Фото автора.

«Хочу, щоб все це 
колись закінчилося!»         

! Основна проблема України – моральна 
деградація. Все інше – наслідки. 
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Шановні читачі! Редакція не надає юридичні консультації по телефону. 
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ПРАВОВЕ ПОЛЕ

Трапляються ситуації, коли нам 
необхідно вчинити будь-яку дію, на 
яку або зовсім немає часу, або ж немає 
такої можливості. Тоді доводиться 
використовувати такий інструмент 
як довіреність. При цьому необхідно 
пам’ятати, що є два види довіреностей: 
проста письмова форма довіреності 
та нотаріальна довіреність. За 
допомогою інтернет-ресурсу 
Protocol розглянемо, в яких випадках 
потрібна довіреність, а також 
розберемося в питанні, коли потрібна 
нотаріальна довіреність.
В яких випадках потрібна довіреність
Довіреність - це письмовий документ, 
яким ви уповноважуєте конкретну 
людину (представника) на вчинення 
певних дій від вашого імені. Також 
в довіреності вказується термін, на 
який вона видана, і чіткий перелік, 
який вказує конкретні повноваження 
вашого представника. У законодавстві 
питанню довіреності відведено цілий 
розділ № 17 Цивільного кодексу 
України, статті з 237 по 250.

ДОВІРЕНІСТЬ на іншу людину може 
знадобитися в абсолютно різних сферах 
нашого життя - це і отримання заробітної 
плати, отримання пенсії, стипендії, 
керування автомобілем, купівля або 
продаж квартири, представництво 
в суді, здача податкової звітності, 
оформлення різних документів в 
державних інстанціях і багато іншого. 
У той же час, відповідаючи на питання, 
в яких випадках потрібна довіреність, 
потрібно мати на увазі, що не можна за 
дорученням скласти заповіт. Не можна за 
дорученням укласти шлюб в РАЦСі - тут 
потрібна тільки особиста присутність. 
Те ж саме стосується і подачі заяви про 
розірвання шлюбу - навіть, якщо шлюб 
розривається через суд, більшість суддів 
відмовляють в прийомі позову, якщо він 
поданий представником, посилаючись в 
своїх рішеннях на відповідне положення 
Сімейного кодексу України. Взагалі, 
довіреність неможлива у всіх випадках, 
де необхідна особиста присутність, або 
ж коли особиста присутність пов’язана з 
володінням необхідними навичками або 
документами, видача яких закріплена за 
дозвільними органами. Так, наприклад, за 
дорученням можна дозволити володіння 
автомобілем, але не можна дозволити 
керування автомобілем, оскільки для 
управління потрібно отримати водійське 
посвідчення. Те ж саме відноситься до 
підприємницької діяльності - не можна 
займатися такою діяльністю на підставі 
довіреності, оскільки оформлення ФОП 
суто індивідуальне, не кажучи вже про 
всілякі ліцензії.
Якщо законодавство не забороняє в 
конкретній ситуації використовувати 
просту довіреність, то в цьому випадку не 

Довіреність
обов’язково друкувати текст довіреності 
на принтері, підійде і проста довіреність 
від руки. Єдина умова - текст повинен 
бути написаний розбірливо і не 
допускати двозначного тлумачення. 
Також потрібно мати на увазі, що проста 
довіреність також за бажанням може 
бути укладена в нотаріальній формі, а 
нотаріальна довіреність не може бути 
укладена в простій формі.
Перші згадки про довіреність на території 
України датуються ще ХІІ століттям, коли 
з’явилися рукописні документи, завірені 
«дяками» (прообраз сучасних нотаріусів).
Нотаріальна довіреність, також як і 
проста довіреність може бути загальною 
і спеціальною. Загальна довіреність 
уповноважує представника на здійснення 
будь-яких угод, в той час як спеціальне 
доручення - це свого роду разова 
довіреність, яка втрачає свою силу після 
здійснення певних дій - наприклад, 
довіреність на укладення угоди купівлі-
продажу нерухомості. Після укладення 
такої угоди доручення фактично втрачає 
свою силу.

Які довіреності вимагають 
нотаріального посвідчення                        
в 2020 році в Україні
Обов’язкове нотаріальне посвідчення 
довіреностей необхідне в наступних 
випадках:
 продаж нерухомості (будинок, 

квартира, земельна ділянка);
 оформлення довіреності на автомобіль;
 представництво в суді;
 представництво інтересів у виконавчій 

службі (приватній або державній);
подача або отримання будь-яких 

документів в ЦНАП (центр надання 
адміністративних послуг);
 передоручення довіреності.

Окремо слід розповісти про популярний 
термін «генеральна довіреність»»на 
автомобіль - насправді такого терміна, 
як «енеральна» в законодавстві України 
не існує. Оформляється звичайна 
довіреність на право володіння 
транспортним засобом. Що ж стосується 
передоручення, то воно можливе тільки, 
якщо така можливість передбачена 
договором, або первинною довіреністю. 
При цьому обов’язковою умовою є 
інформування довірителя про нового 
представника, і надання про нього 
всіх необхідних даних. Без такого 
інформування вся відповідальність за дії 
нового представника покладається на 
первинного представника.
Крім цього, нотаріальне посвідчення 
довіреностей потрібне у всіх без 
винятку випадках, якщо сама угода 
вимагає нотаріального посвідчення. 
До таких випадків відносять договори 
ренти, іпотеки, передоручення боргу, 
шлюбний договір, угоду про аліментні 
зобов’язання. Якщо договір оренди 

укладено на термін більше трьох років, 
то за вимогами законодавства його 
потрібно в обов’язковому нотаріально 
посвідчити. Відповідно, всі подальші 
дії стосовно виконання такого договору 
можливі тільки, якщо у представника є 
нотаріальна довіреність на представлення 
інтересів.
Хто має право замінити нотаріуса
Бувають ситуації, коли за законом 
необхідна нотаріально завірена 
довіреність, але немає можливості 
звернутися до нотаріуса. Отже, хто крім 
нотаріуса може засвідчити і видати 
довіреність:
 довіреність на військовослужбовця: 

посвідчує командир частини;
 довіреність на людину, що перебуває 

в СІЗО, або в місцях позбавлення волі: 
посвідчує начальник відповідної установи;
 довіреність на отримання зарплати, 

стипендії: посадова особа тієї організації, 
в якій довіритель працює, навчається, 
перебуває на стаціонарному лікуванні;
 довіреність на моряка: капітан судна;
 довіреність на людину, що перебуває за 

кордоном: консул, або посол в консульстві 
або посольстві України в країні 
перебування;
 довіреність в населеному пункті, в якому 

немає нотаріуса: голова сільської ради.

Як отримати нотаріальну 
довіреність
Для оформлення нотаріального 
доручення присутність людини, на 
яку буде виписана довіреність, не 
обов’язкова. Необхідно мати копію 
її паспорта та ідентифікаційного 
коду. При цьому ви, як довіритель, 
повинні особисто прийти до 
нотаріуса, захопивши з собою свої 
оригінали паспорта та коду. Нотаріус 
перевірить ваші документи, складе 
чорновий зразок довіреності, в якій 
будуть вказані всі повноваження 
вашого представника. Якщо після 
ознайомлення з чернеткою не буде 
заперечень, то готується оригінал, і 
ви оплачуєте нотаріусу обумовлену 
суму разом з держмитом. Така 
послуга зазвичай коштує недорого, 
але ціна у кожного нотаріуса різна - в 
середньому від 25 до 50 гривень. Термін 

дії довіреності не обмежений, ви маєте 
право вказати будь-який необхідний 
термін. Дуже відповідально поставтеся 
до складання списку тих повноважень, 
якими ви хочете наділити свого 
представника! Адже представник буде 
діяти на законних підставах від вашого 
імені. Тому, перед оформленням 
будь-якої довіреності, Protocol радить 
звернутися за професійною допомогою 
до юриста, який надасть вам юридичну 
консультацію з оцінкою всіх можливих 
ризиків. Знайти юриста і укласти з 
ним договір ви завжди можете на 
сайті Протокол. У розділі «тендер» 
можна задати питання для отримання 
правового висновку. Також нагадаємо, 
що ви маєте право в будь-який момент 
скасувати дію виданої довіреності. 
Для скасування знову-таки необхідно 
звернутися до нотаріуса.

В яких випадках нотаріальна 
довіреність не потрібна
Довіреність від юридичної особи не 
обов’язково повинна бути завірена 
нотаріусом. Така довіреність 
видається особою, уповноваженою 
на це в статутних документах. Все, 
що не стосується угод з обов’язковим 
нотаріальним посвідченням 
(наприклад, договір оренди на 
термін більше трьох років), може 
бути зроблено за допомогою простої 
письмової довіреності з печаткою 
юридичної особи - представництво 
в судах, подача податкової звітності, 
взаємини з іншими державними 
органами, довіреність на отримання 
товарно-матеріальних цінностей.
Не слід плутати довіреність з 
договором доручення, оскільки це 
абсолютно різні поняття. Поручитель 
за дорученням фактично перекладає 
всю відповідальність за свої дії на 
довірителя, в той час як за договором 
доручення поручитель відповідає своїм 
майном за порушення зобов’язань, а 
більш детально всі питання стосовно 
договору доручення ми з вами 
розглянемо в окремій консультації.

Дмитро ДОНЧАК,юрист.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства з метою сти-
мулювання виробників до реєстрації та 
утримання лісосмуг розглядає можливість 
закладення державної підтримки — ком-
пенсацію витрат на закладення лісосмуг та 
насаджень.
Як говориться у повідомленні Інформа-
ційно-                       аналітичного порталу 
АПК України, збереження та відновлення 
лісосмуг є важливим питанням з точки зору 
землекористування, екології та розвитку 
сільськогосподарського виробництва. Адже 
наявність лісосмуг забезпечує затримку во-
логи у ґрунті, зниження середньої темпера-
тури на ділянці, прирост врожаю тощо.

«Наразі вже прийнято Порядок користування, 

Компенсація за відновлення лісосмуг на сільгоспземлях
утримання та збереження полезахисних лісових 
смуг, розташованих на землях сільськогосподар-
ського призначення. У документі чітко йдеться 
про те, що ці землі можуть бути оформлені в 
комунальну власність об»єднаної територіальної 
громади. Наступним кроком є підтримка громад 
та виробників шляхом компенсації витрат за 
відновлення та утримання лісосмуг на сільсько-
господарських землях. Мінекономіки розгляне 
можливість надання такої підтримки з наступного 
року«, — повідомив заступник міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства 
України Тарас Висоцький.
Також він акцентував на пріоритетах підтримки 
фермерства на селі:
Державна підтримка. Вже стартувала активна 
фаза другого пілотного впровадження Державного 
аграрного реєстру, метою якого є створення прозорої 

системи підтримки аграріїв та полегшення взаємодії 
між державою та сільгоспвиробниками.
Підтримка сімейних фермерських госпо-
дарств. В Україні запроваджено низку програм 
підтримки СФГ, частина з яких уже діє, а саме: 
компенсація ЄСВ (90%), виплата новоствореним 
фермерським господарствам дотації (до 60 тис. 
грн), нарахування дотації за утримання ВРХ (5 тис. 
грн   на 1 голову ВРХ).
Підтримка молодих фермерів до 35 років. До 
ВРУ внесено відповідний законопроект, який за-
фіксує підтримку для цієї категорії фермерів.
«Крім того, з середини січня 2021 року плануєть-
ся навчання представників з 1470-ти об‘єднаних 
територіальних громад щодо державних програм 
підтримки, розвитку аграрного сектору та земель-
них відносин», — додав чиновник.
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З доровенькі були!

Досвідчені городники 
розповіли, як правильно 
приготувати компост - 
найкращі «рецепти»

Правильно приготовлений 
компост — запорука 
здорового і родючого ґрунту.
Для недосвідчених дачників 
компост — це просто купа 
перегниваючої трави та 
іншого природного сміття, 
яке легко приготувати. 
Однак, досвідчений садівник 
знає, що компост — це, перш 
за все, помічник на городі. 
Правильно приготовлений, 
він відновлює ґрунт, 
підвищує його родючість і 
покращує структуру.

За Курдюмовим
Приготування у так званий «гаря-

чий» спосіб. Вам знадобляться 2 дерев’яні 
ящики розміром близько одного метра з 
усіх боків. Між деревинками має бути до-
статня відстань, щоб повітря могло вільно 
проникати всередину.

У перший ящик кладемо шар зелених 
відходів: гній, зелене листя, свіжоскошену 
траву. Покриваємо другий шар коричне-
вими: старим листям, корою, папером. 
Зверху засипаємо вже готовим компо-
стом або землею. При необхідності воло-
гою.

Така суміш швидко нагрівається, і че-
рез тиждень температура всередині дося-
гає 60-70 ° С.

Беремо другий ящик і пересипаємо 

туди вміст першого. Якщо цього не зро-
бити, всі мікроорганізми можуть загину-
ти через високу температуру. Повторю-
ємо процедуру раз на тиждень, і в кінці 
місяця отримуємо готовий компост.

За Анненковим
Анненков заявляє, що саме ком-

пост є основою родючого городу. Він 
не сприймає ніяких добрив з магазину, 
адже все необхідне є на вашій ділянці.

Основним компонентом є трава. 
Більшість дачників борються з нею, ви-
кошують під корінь, а даремно: викида-
ють безкоштовне добриво. Чим більше 
трави на вашій ділянці, тим багатшим 
буде урожай.

Для приготування компосту за Ан-
ненковим нам не потрібні ніякі ящики 
або інші контейнери. Перегній готуєть-
ся прямо на землі. Анненков каже, що 
в природному середовищі рослини ні-
хто спеціально не підживлює, вони самі 
ростуть і розмножуються завдяки при-
родним помічникам. Так само потрібно 
поступати і з вашим городом.

Приготуйте місце для компосту, 
потім починайте укладати траву ша-
рами. Чим більше її видів, тим краще. 
Сміливо кидайте в цю купу всі органічні 
відходи, навіть вміст торф’яного біотуа-
лету, якщо такий є. Бажано накрити цю 

біомасу поліетиленом, щоб мікроорга-
нізми не вимивалися дощем і всередині 
зберігалася необхідна температура для 
розкладання.

Анаеробний спосіб
Безкисневий або закритий метод. За 

рахунок накопичення великої кількості 
азоту володіє сильною поживною цін-
ністю.

Приготуйте ями глибиною близь-
ко 50-60 см на відстані не менше 25 
м від колодязів і житлових будівель. 
Накладіть будь-які органічні залишки 
шарами товщиною по 15-25 см. Ко-
жен шар повинен покривати 3-5 см 
землі.

Розбавте з водою ЕМ-розчин у про-
порції 1: 100 і залийте в яму у такій про-
порції: на тонну компосту літр розчину. 
Засипте землею товщиною не більше 5 
см і накрийте целофановою плівкою. 
Готовність компосту очікуйте через 2-3 
тижні.

Аеробний метод
Так званий «кисневий» метод виго-

товлення компосту.
Приготуйте будь-яку ємність об’є-

мом близько 200 л. Основою для ком-
посту служать зелені відходи, багаті азо-
том, упереміш з насиченими вуглецем 

старим листям та іншими залишками 
рослин. Викладіть все шарами товщи-
ною в 15 см і засипте шаром землі тов-
щиною в 5 см. Не потрібно утрамбову-
вати, щоб не перекривати доступ кисню 
і прискорити процес розкладання.

На 10-й день перекопайте купу і по-
лийте ЕМ-розчином у пропорції 100 мл 
розчину на 10 л води. Термін готовності 
компосту — 2 місяці.

ЕМ-компост
Для компостування підійде будь-яка 

органіка, здатна до розкладання. Ви-
бирайте місця без прямого попадання 
сонячних променів, бажано в тіні, і не 
ближче 2 м від житлових приміщень і 
дерев.

Спочатку необхідно підготувати 
ґрунт: розпушіть верхній шар гли-
биною 20 см для створення дренажу. 
Розмір купи залежить від вас, але не 
менше 90 см. Для збільшення швид-
кості «дозрівання» можна додати 
гній.

Перемішайте органіку і гній та при-
сипте землею, товщиною у 2 см. Потім 
залийте ЕМ-препаратом у пропорції 
літр на тонну органічних відходів. Го-
товність — через місяць.

Причини болю в попереку і симптоми 
хвороб.
Близько 80% людей скаржаться, що в різні періоди 
життя стикаються з болем в попереку. Як кажуть 
вертебрологи, це пов’язано з особливістю фізіо-
логії: за можливість прямоходіння ми розплачує-
мося вразливістю хребта. З іншого боку, сучасний 
малорухливий спосіб життя підсилює патологічні 
процеси.

Коли людина багато сидить, хребет, міжхребцеві диски, 
нерви і м’язи відчувають голодування. При поганому 
кровообігу диски стоншуються, погано амортизують 
поштовхи, м’язи слабшають і не витримують наванта-
жень. Як результат — більше половини людства до 30 
років вже має дегенеративні процеси в спині. Однак 
біль в попереку не вирок, і при грамотному підході і лі-
куванні можна назавжди від нього позбутися. Важливо 
лише вчасно звернутися до фахівця.
Чому болить поперек?
Варто почати з того, що поперековий відділ складається 
з найбільших за розміром хребців. І всі вони щодня від-
чувають великі навантаження, особливо коли людина 
виконує статичну роботу або сидить. Однак біль в по-
переку не завжди може бути викликаний проблемами 
в хребті. Річ у тім, що під визначенням «болить спина в 
попереку» можуть ховатися багато хвороб внутрішніх 
органів. Наприклад, захворювання нирок і печінки, ки-

шечника, жіночі проблеми, онкологічні захворювання 
органів малого таза, інфекційні захворювання, запален-
ня.
Як розпізнати по болю особливості хвороби?
Симптоми при різних захворюваннях, звичайно ж, від-
різняються. Це стосується і тих випадків, коли болить 
спина внизу. Якщо брати сферу вертебрології, то фахів-
ці рекомендують звертати увагу на такі прояви:

 ниючий, хронічний, тупий біль — поперековий осте-
охондроз, хвороби суглобів або пошкодження, запален-
ня в м’язах;

 гострий прострілюючий біль, сильний біль в попере-
ку, який посилюється при рухах або при нахилі, — про-
трузії, грижі;

 біль, який тягне і віддає в кінцівки, — защемлення 
нервів.
У будь-якому випадку біль в попереку вимагає особли-
вої уваги і комплексного лікування.
Методи лікування
Якщо біль дуже сильний, але не викликаний хворобами 
внутрішніх органів, перше, що знадобиться, — інтенсив-
на терапія. Потім, залежно від причини і стадії пробле-
ми, лікар призначає комплекс ефективних відновлю-
вальних процедур, лікувальний масаж, корекцію.

Болить 
у попереку? Який мед найцінніший і корисний, цікавить 

багатьох людей. Завдяки його особливим 
властивостям мед використовують не лише від 
застуди, а й інших проблем зі здоров’ям. Тому так 
важливо вибрати саме якісний продукт і не стати 
жертвою недобросовісних продавців, інформує Ukr.
Media.
Якими корисними властивостями для здоров’я 
володіє мед?
Мед використовується для лікування багатьох 
захворювань. Він корисний для:
зміцнення імунітету;
нормалізації роботи шлунку, а також серця і судин;
при простудних захворюваннях допомагає при 
лікуванні горла;
допомагає впоратися з безсонням і втратою 
пам’яті.
Для жінок дані ласощі дуже корисні, оскільки в 
меді містяться вітаміни, мікроелементи та 
інші корисні речовини у великій кількості. Мед 
використовується при різних гінекологічних 
хворобах, включаючи ерозію, міому, мастопатію. 
З метою профілактики захворювань сечостатевої 
системи жінкам найкраще вживати липовий або 
квітковий мед. Також він допомагає впоратися з 
нервовими розладами і безсонням. Мед є запорукою 
здоров’я і молодості, однак не існує конкретного 
виду, який був би більш-менш корисним для жінок. 
Тому можна вживати будь-які сорти меду.
Зазвичай, в раціон харчування дитини мед додають 
тільки після 3 років. Річ у тім, що в ньому є спори 
ботулізму, а у дітей ще не виробився до нього 
імунітет.

Який мед 
вважається 
найкориснішим
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Неписані історії
МИКОЛИ НЕЧИПОРЕНКА

БЕНЕФІС Надії Кулик 

АРТЕМІВКА ПОДІБНОГО на своєму віку ще не бачила. На 
сякій-такій сцені будинку тракторної бригади цілий вечір 

давала сольний концерт Надія Кулик. Так у невеличке село, 
яке зараз налічує 54 двори, прийшло чудернацьке іноземне 
слово бенефіс. Себто театралізований спектакль одного 
актора на честь його виняткових заслуг. Та місцевий народ, 
котрий весь до одного зібрався тоді у тісному бригадному 
домі, назвав дійство зрозуміліше для себе – балом Надійки 
Кулик. Може, й від того, що бідуючи і тут добряче нині, 
зниділися за видовищами та розвагами, теплом у своїх душах 
і посмішками на своїх вустах.

Дійсно ж бо вийшов спектакль, у якому Надія Григорівна і 
співала, і танцювала, і грала на різних музичних інструментах, 
і читала високу поезію та сатиру і гумор. Зал то завмирав 
від захоплення, то душевно переживав і від зворушення та 
розчулення замислювався, то вибухав веселим сміхом. І, 
звичайно, без перестанку аплодував. А свій концерт Надія 
Кулик ще й густо пересипала монологами про власний рід, 
котрий жив тут від заснування Артемівки, а також розповідями 
про історію села та його неповторних мешканців. Слухали, як 
заворожені.

Стало ясно, що історія не тільки по столицях зосередилася 
– вона і тут, в Артемівці. Перша хата яка хоч і не збереглася, на 
її місці зараз терник, зате друга стоїть досі. Це он та похилена 
мазанка, що тепер порожня і безлюдна, навіть нічия. Саме ж 
село виникло відразу після того, як російський цар дав волю 
кріпакам. Два брати Дубовики з Полтавщини і спокусилися 
поселитися тут, де землі не зайнятої було скільки хочеш, 
стільки й бери. Одного брата звали Іваном, другого Артемом. 
Приїхали вони до глибокої розлогої балки, яка і понині ще 
тримає в собі пересихаючі джерела та струмки, під вечір і 
вирішили заночувати. На ранок пішли шукати води напитися. 
Джерело трапилося на першому ж кроці. І вода у ньому 
виявилася доброю, як мед.

- Я тут і зостаюся, - сказав молодший Артем, - бо де добра 
вода, там і люди будуть жити добрі.

- А я тебе одного не залишу, - погодився Іван.
Отак і появилося два села – по один бік балки Артемівка, 

по інший Дубовики. Правда, Артемівка довго прозивалася 
Артемихою. Оскільки жінку Артема інакше, як Артемихою, 
не величали. Але потім уже більшовики, прийшовши до 
влади, аж скипіли: яка ще Артемиха? Тільки Артемівка! 
Тут і придумувати нічого не треба – готова назва на честь 
революціонера Артема.

А те джерело, розповідала у своєму концерті землякам 
Надія Кулик, з якого брати пили, незабаром стало криницею – 
Уляшкіною, хто її в Артемівці не знає? Ось тільки замулюється 
вона зараз. Та далі артемівці від Надії Григорівни дізналися, 
що в їхньому селі споконвіків жили тільки славні люди. 
Співати любили усі і з покоління в покоління. Сім’ями, гуртами, 
Фвулицями. Вечорами співали і старі, і молоді. Голоси 
мали такі, що куди там теперішнім і заслуженим артистам. 
Репресований артемівчанин не то Семен, не то Степан 
Лихатський, повертаючись якось з лісоповалу у сибірський 
табір ув’язнених, як заспівав “Повій, вітре, на Вкраїну” – тайга 
принишкла і попригиналася. А Лихатському добавили ще 
десять літ за “націоналістичні настрої”.

- І звідки все це наша Надія знає? - Дивувалися селяни, 
розходячись після концерту по домівках. – Де розкопала? А 
молодець же вона, а то би ми незабаром і забули тут, якого 
племені-роду!

ТО ХТО Ж ВОНА, ця Надія Кулик? Колись хотіла стати 
вчителькою. Змалку мріяла, і чим більшою підростала, 
уявляла себе тільки працюючою з дітьми. Але у неї й 

інших талантів вистачало. Виникала думка навіть хореографом 
бути. Або керувати співочим хором. Але склалося так, що 
насправді вивчилася на бібліотекаря. Завідувала бібліотекою 
у Дубовиках. І коли перечитала рівно п’ять тисяч томів 
української і світової класики, раптом заниділа душею. Що ж 
це вона сидить тут сидьма та нічого путнього не робить? Так не 
зчується, як і життя промайне, мов пташка крилами у високому 
небі. Чи не податися кудись у гамірне та вируюче місто?

І гайнула би таки з Дубовиків і своєї Артемівки. Одначе 
цього не сталося з несподіваної причини. Якраз Надін 
батько, багатолітній бджоляр у колгоспі, зібрався на пенсію. 
Голова колгоспу довго не відпускав його. Але згодом зібрав 
правління і вніс хитру пропозицію: “Призначимо на пасіку 
його дочку. Вона перехопила від батька хист пасічникувати. 
І коли отак, як я кажу, вчинимо, то і він нікуди не дінеться, 
буде помагать дочці, і бідова Надька нікуди не втече від нас 
зі своїми талантами”.

З тих пір Надія Григорівна і пасічникує. Зараз колгоспу 
немає. Зараз у Дубовиках і Артемівці селянсько-фермерське 
господарство “Україна-2000”. Яке, не сумніваються тут, давно 
здихалося б пасіки. Бо вона йому як тому попові гармошка: 
і нині в коморі дві тонни меду, а збуту катма. Але тримає 
фермер бджіл лише заради Надії Кулик. Щоб молода жінка 
мала роботу і не накивала на Артемівку п’ятами. Скучно і не 
цікаво, буденно та одноманітно стане тут без неї.

 Надія ж Григорівна дійсно і не забарилася вразити 
голову господарства Віктора Дубовика. Поки існував 
колгосп, а в Артемівці його бригада, тут, в Артемівці, 
посеред тракторного двору, поруч з мехмайстернею, звели 
невелике окреме приміщення. Тоді воно було потрібне, аби 
у будь-яку пору року з механізаторами проводити збори. 
І нарекли його бригадним домом. Та зник колгосп, почали 
там і тут з’являтися його спорожнілі і тепер наче не потрібні 
приміщення. Ще трохи, і бригадний дім розвалився б також. 
Або б його розібрали на цеглу.

- Анатолійовичу, - прийшла до Віктора Дубовика Надія 
Кулик, - віддайте мені бригадний дім.

- Як це віддати? – Стрепенувся Дубовик. – Він дійсно став 
непотрібом, але ж числиться. Це людське майно. Та й навіщо 
він тобі? Також бізнесом засвербіло зайнятися? Тоді викупляй!

- Смієтеся? За які, підкажіть, гроші? А прошу я не для себе. 
Я з нього клуб зроблю. Адже немає де зараз артемівцям зі-
братися, погомоніти між собою, посміятися та повеселитися, 
душею відпочити, послухати пісень чи подивитися виставу. 
Кожен сам по собі і всі разом мов у безлюдному степу. А то 
буде щось на зразок хати-читальні...

- Хто ж в ньому співатиме, плигатиме гопака, - продовжував 
дивуватися Віктор Дубовик, - хто ставитиме спектаклі?

- Я, - сказала, не моргнувши оком, Надія Григорівна.
Дубовик хвилин зо три мовчав, далі махнув рукою і мовив: 

“Забирай!”

І ОТ ТОДІ, НАСТУПНОГО після концерту-бенефісу Надії 
Кулик дня, до її двору на коні вершником прискакав Іван 
Халабарчук. Тракторист та шофер в одній особі і дуже 

рішучий чоловік. Батько трьох дітей-школярів – Наталі, Аліни 
і Сашка.

- Григорівно, - гукнув, не встаючи з коня, - моя дітлашня 
також хоче співати і танцювати.

- То що я повинна робити? – Розгубилася, нічого спочатку 
не розуміючи, Надія Григорівна.

- А вчити їх цьому хто буде? – Зі свого боку теж щиро 
здивувався Халабарчук. – Іди, відкривай свій клуб і працюй 
з дітьми. Ми всім селом і хрестом-Богом тебе просимо. Діти 
наші нікому зараз не потрібні. Не дикунами ж їм рости!

Біля бригадного дому-клубу, який, по правді кажучи, 
Надія і вичистити до пуття не встигла, дійсно на неї чекала 
зграя хлопців та дівчат. Ми, зраділи появі Надії Григорівни, 
поможемо доприбирати клуб. “Тільки давайте створимо 
свою студію художньої самодіяльності”, - відразу випалила 
Оленка Скороход. “І не одну, - вихопився Льоня Терехов. – От 
я хочу танцювати брейк. Значить потрібна і така студія”.

- А можна, щоб я одна, сама співала, як артистка? – 
Обізвалася і ніби несмілива досі Наташа Кузьменко.

Надія дивилася на дітей, слухала їх і не вірила ні очам, ні 
вухам своїм. Нарешті запитала: “І хто це так вирішив?” Діти 
хором вигукнули: “Ми”.

- Тоді не станемо ділитися на гуртки і студії, - засміялася. 
– Тоді хай буде у нас одна на всіх команда “Ми”. Згода? То 
гайда за мною.

Ще не думала і не гадала жінка, що круто міняла звичний 
для себе ритм життя. Що з тих пір з початку вересня і до 
самісінького кінця травня для неї вихідних не буде. Суботи та 
неділі не існуватимуть ні для сім‘ї, ні для домашньої живності 
– п‘яти корів, двох свиней, курей, качок і отари овець, -- ні 
для присадибної ділянки та городу за селом, нарешті і ні для 
пасіки. З 10 ранку і до пізнього вечора по вихідних вируватиме 
дитячими голосами і танцями, сміхом і репетиціями концертів 
та вистав бригадний дім-клуб. А художній керівник у дітей на 
всі гуртки та студії один-єдиний – Надія Кулик.

- Я і сама не чекала, що отакий інтерес у хлопців та дівчат 
виникне, - каже Надія Григорівна. – І що діти обдаровані у нас 
всі, безталанних немає. Оленка Терехова виявилася здібною 
солісткою-вокалісткою. Діапазон її голосу багатий, у будь-

якій тональності співає. Юра Антипов зі Світланкою Баклан 
утворили дует танцюристів. Пластика в обох неймовірна. Юля 
Магала теж їм не поступається. Вона сама собі для бальних 
танців костюми шиє – смак у неї відмінний. Сестри Надя та 
Юля Воскобойники – знову прекрасна танцювальна пара. 
Настя Невар – це майстер поетично-співочих міні-спектаклів...

На десятому чи й двадцятому прізвищі я обірвав Надію 
Григорівну. Запитав, то скільки у неї дітей в команді “Ми”? А 
дивіться, говорить, самі: на півстіни клубу зараз мальовничий 
плакат, а на ньому кожного члена-учасника команди своя 
іменна зірочка. Рахуємо: їх на даний момент 111-ть. Але ж, ще 
дужче дивуюся і навіть перестаю вірити, в Артемівці і дітей 
стільки не знайдеться! Надія Кулик посміхається: по-перше, 
приймаємо усіх бажаючих, нікому не відмовляємо, з 3 – 5 і до 
16 – 17 літ. А по-друге, приймаємо не лише своїх, а й з сусідніх 
сіл. Вихідні у нашому клубі проводять діти з Дубовиків, 
Миколаївки, Дачного, Медичного і навіть з районного центру 
Васильківки. А що їм, підліткам, робити, коли там немає чим 
зайнятися, немає куди себе подіти? У Миколаївці є сільрада, 
в Дубовиках центральна садиба, у Васильківці, зрозуміло, 
ледве не вся цивілізація, одначе для дітей ніде нічого немає. 
Дитячо-юнацькі гуртки та студії позникали і зі шкіл, і з будинків 
культури.

Дійсно Олена Кулибова по суботах та неділях о 6 ранку 
приїздить з Миколаївки в Артемівку – пізніше автобус просто 
не ходить. Але не гуляє, чекаючи, поки інші зійдуться та 
з’їдуться. Розпалює котел і обігріває клуб. Дрова, до речі, 
діти заготували самотужки. Як і самі зацементували підлогу, 
змайструвалилавочки, поклеїли шпалери, пофарбували 
стіни, обладнали порізно для дівчаток і хлопчиків тісненькі 
перевдягальні. А Олег Олексишин з абсолютним слухом і 
неординарним оперним голосом тим паче не може не їздити 
з Медичного. Його батько возить. Прихоплюючи попутньо 
інших. Братам та сестрам Ганжам веселіше: їх семеро, і всі 
добре себе ведуть, аж трусяться, щоби тільки їх мама й тато 
відпускали в Артемівку. Максим Капін, якого виховує бабуся, 
також не пропускає жодного вихідного. Кинув палити. Адже в 
команді свої закони, обов’язкові для всіх: не пити, не палити, 
не лаятися і не битися та не бешкетувати. А от книжки класиків 
читати непримінно. Кожна зустріч починається з розминки: 
хто і що прочитав?

- Подумайте, зрештою, самі, - каже Надія Кулик, - що 
краще: щоб хлопці байдикували на вулицях чи щоб танцювали 
у гурті “Архаровці”? Та й дівчатка щоб з нудьги пропадали чи 
щоб за прикладом Руслани полюбляли “Дикі танці”? А у нас є 
й години під назвою “Гопак” – для суто національних танців. 
Уже хоч би тому, що, як говорить староста цих годин Олег 
Бережний, аби гопак танцювати, треба спортом займатися, 
стежити за своїм фізичним станом. Слабким гопака не вріжеш!

З”ясовується, що Сашко Кулик, Володя Пушкар, Олексій 
Целик, Ігор Марченко, Костя Гаранкін, Олексій Багатченко, 
Вітя Набок – це ще й спортивний гурток при команді 
“Ми”. У дівчаток – у Ліди Білик, Каті Кулик, Олі Терехової, 
Світлани Ковальчук, Олени Кулибової, Віри Денисенко 
– свій “серйозніший” осередок. Вони пишуть сценарії і 
виступають режисерами концертних програм та тематичних 
театралізованих вистав. Остання їхня вистава за творами про 
Велику Вітчизняну війну досі обговорюється у селі. Досі село 
під враженнями від цієї вистави. Про всіх місцевих ветеранів 
війни, про живих і тих, що померли, про всіх земляків, які й не 
повернулися з війни, написали і озвучили міні-новели. Це щось 
було неймовірне і хвилююче, чого Артемівка ніколи раніше 
ще не переживала.

- Наші враження від того, що натомість робить зараз Надія 
Кулик, - говорить мати двох дітей Ганна Скороход, - ніякими 
й  словами не висловити. Якщо хочете, це не ми і не школа, 
а вона в першу чергу виховує наших дітей. Усі, з ким працює 
Надія Григорівна у своєму клубі, за освіченістю, старанністю, 
ввічливістю, допитливістю на голову вищі від тих своїх 
поодиноких ровесників, які не ходять до клубу.

- Я тільки тому задарма шию для Надіних артистів 
костюми, - свідчить від себе ще одна мати двох дітей Любов 
Багатченко, - що у нашій Артемівці завдяки Наді давно у 
кожній сім’ї-родині діти захоплені, щасливі і кожного дня 
усміхнені. У них є те дитинство, яке вони запам’ятають 
на все життя. І яке ще й освітлюватиме добром усе їхнє 
життя.

ПІСЛЯ СЛІВ ПРО ДОБРО, яким обдаровує сільську дітвору 
Надія Кулик, збирався поставити крапку, та не зміг. Не 
можу змовчати і про невеселе у цій історії. Про те, що за 

свою роботу з дітьми Надія Кулик не отримує ні копійки. І не 
подумайте чогось – вона не просила мене “вибивати” для неї 
платні. Навіть подумати про це не здатна. Навіть не хоче, щоб 
їй за це платили. Але факт залишається фактом: артемівський 
бригадний дім Миколаївська сільрада врешті-решт взяла на 
свій баланс. Та щоб домагатися для нього статусу сільського 
клубу – ні. А навіщо зайвий клопіт? Вона ж, сільська рада – не 
Надія Кулик.
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