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У фокусі дня

ПРОБЛЕМА корупції в Україні геть вийшла 
за усілякі межі. Щорік ми продовжуємо 

рухатися в напрямку посідання топ-позицій у 
рейтингах корумпованих країн. Так, у квітні 2017 
року за результатами дослідження про ризики 
шахрайства, що проводилося міжнародною 
аудиторською компанією Ernst & Young, Україна 
посіла «почесне» перше місце в світі за рівнем 
корупції серед 41 досліджуваної країни. Англійський 
філософ Р. Бах стверджував, що влада корумпує, 
але при абсолютній владі корупція перетворюється 
в абсолютну. Нині маємо абсолютну владу 
олігархату, тому нічого дивного в тому, що за 
рівнем корупції ми «попереду планети всієї». 
«Корозія влади» - соціальне явище, яке бере витоки 
в далекому минулому. Від античної доби й до 
сьогоднішніх днів значною проблемою політики 
в Європі є проблема контролю за особами та 
групами осіб, які ставлять власні інтереси вище 
за інтереси держави і суспільства в цілому. З 

коли поборемо?

ДОБІГАЄ кінця рік, який, поза сум-
нівом, увійшов уже в нелегку, але 

славну історію нашої обласної Асоціа-
ції фермерів та приватних землевлас-
ників тим, що було засновано газету 
«Фермер Придніпров’я». Судячи з тих 
відгуків, котрі надходять в редакцію від 
перших її передплатників та читачів, га-
зета припала до вподоби практично усім 
сільським жителям регіону і дуже вгадала 
з метою, задля якої створена і видається. 
Це захист прав, інтересів і потреб ферме-
рів та всіх інших підприємців і трудівни-
ків аграрного виробництва. І, перш за все, 
захист від рейдерів та корупціонерів, зло-
діїв та злодюг, теперішніх олігархів, ко-
трі не сплять і не дрімають, а бачать себе 
поміщиками та ледве не новоявленими 
сучасними латифундистами на україн-
ських чорноземах. Отож можна казати 
твердо, що газета «Фермер Придніпровя» 
відбулася, обрала свій курс і з кожним на-
ступним номером стає кращим та бойо-
витішим, не збираючись поступатися чи 
пасувати перед труднощами та виклика-
ми часу і складати свою зброю у проти-
борстві з теперішніми поневолювачами 
селянських мас. По суті, наша газета стала 
на бік порятунку вітчизняного села як ко-
лиски нації і оплоту талановитого й пра-
цьовитого українського селянства. 

З наближенням же фінішу нинішньо-
го року завершується і перша повноцінна 
передплата на «Фермер Придніпров’я» 
на наступний 2018 рік. Залишився, влас-
не, останній тиждень, протягом якого ще 
можна встигнути потурбуватися, аби ре-
гулярно отримувати газетуз 1 січня через 
пошту. Тут не можна не застерегти усіх 

Перетворимо ВСІ РАЗОМ 
«Фермер Придніпров’я»                            

у наймасовішу й найвпливовішу  
газету нашого рідного краю!

наших колег-побратимів, що прийдеш-
ній 2018-й буде для аграріїв ще напруже-
нішим і складнішим, доленоснішим, ніж 
нинішній. Ситуація в державі нині така, 
що зміни влади, підходів до розвою і пер-
спектив незалежної України не уникнути. 
Люди, котрі прийшли у найвищі кабіне-
ти на київських пагорбах після Революції 
гідності, виявилися нездатними втілювати 
вимоги свого народу. Більше того, вироди-
лися у перевертнів і прихильників олігар-
хічного режиму, а тому неодмінно мають 
піти у відставку і поступитися місцем но-
вим силам. Це я веду до того, що нам зараз 
над усе треба берегти і з усіх сил та усіма 
можливими засобами підтримувати наш 
друкований рупор «Фермер Придні-
пров’я». Важливо, щоб кожне фермерське 
господарство Дніпропетровщини отри-
мувало кілька примірників газети, аби її 
могли читати не тільки ви самі, а якомо-
га більше ваших земляків-односельців. За 
принципом «прочитай і передай товари-
шу, сусіду, свату, брату і так далі». Тому 
я сьогодні, поки ще можна», закликаю усіх 
вас передплатити навіть кілька десятків 
примірників для тих людей, які трудять-
ся у ваших фермерських господарствах 
як на постійних умовах, так і сезонними 
найманими працівниками.

Це треба зробити з кількох причин. 
«Фермер Придніпров’я» - один з небага-
тьох друкованих засобів масової інфор-
мації навіть у масштабах усієї України 
доносить своїм читачам правду про те, 
що та як і чому відбувається у нашій 
державі. Як і один з небагатьох розпові-
дає, хто насправді нищить свій народ, у 
тому числі сільський, а хто виходить і 

уже вийшов боронити інтереси та по-
треби простого люду. А якщо багато 
хто поміж нас, фермерів, має сьогодні 
доступ до Інтернету, тож можливості 
регулярно користуватися різними нині 
джерелами інформації, то серед сіль-
ського люду таких ще, на жаль, мало. 
Для більшості селян друковані ЗМІ за-
лишаються єдиними доступними і на-
дійними партнерами. Тому дуже важли-
во, щоб на Дніпропетровщині в першу 
чергу наш об’єктивний «Фермер Придні-
пров’я» потрапляв до рук і на очі якомо-
га більшої маси селянства.

Зрештою, наша Асоціація об’єднує 
не лише фермерів, а й селянські особисті 
господарства, а також суто приватних 
власників-пайовиків земельних ділянок, 
що у них орендуємо і ми з вами. Звідси 
моє переконання, що робити наших зем-
ляків-селян своїми друзями й однодумця-
ми – це також завдання як Асоціації, так 
тепер і газети «Фермер Придніпров’я». 
Ми всі маємо перейматися збереженням 
сільської долі для всіх, хто живе і тру-
диться у сільській місцевості, займа-
ється будь-яким прийнятним аграрним 
бізнесом чи працює у ваших фермерських 
господарствах. 

І останнє, чого ми домагатимемо-
ся, якщо допоможемо багатьом своїм 
односельцям постійно отримувати і 
читати газету «Фермер Придніпров’я» 
Для нас надто багато значить, в яко-
му середовищі - чи в сприятливому та 
доброзичливому, чи, навпаки, не зовсім 
сприятливому - живемо і працюємо. А 
щоб наші господарства і наші діяння 
чимдалі опинялися в оточенні друзів і 

симпатиків або чимдалі нас краще розу-
міли і сприймали, газета зі свого боку й 
докладатиме зусиль та зміцнюватиме 
наш авторитет серед широких верств 
сільського населення.

Сподіваюся і розраховую на розумін-
ня у цій справі. Асоціація фермерів та 
приватних землевласників області отри-
мала шанс видавати сьогодні найбільш 
об’єктивну та правдиву, найбільш на-
родну нині на Дніпропетровщині газету 
– то давайте у наступному 2018 році не 
втратимо цей шанс! Жодна інша у регіоні 
газета нині не стоїть на сторожі інтересів 
народу загалом і селян зокрема. Тому 
щиро вітаючи усіх вас, шановні колеги і 
побратими, з наступаючим Новим ро-
ком та бажаючи вам і вашим родинам 
щастя, благополуччя та добра, всіляких 
радощів і статків, ще раз закликаю допо-
могти Асоціації примножити число пе-
редплатників і читачів «Фермера Прид-
ніпров’я». Це усім нам, я ні на йоту не 
сумніваюся, уже наступного року й оку-
питься сторицею. Тим паче, що справді 
настає момент істини: ми всі з вами збе-
режемося і будемо жити для добра та 
майбутнього і своїх дітей та онуків, якщо 
українське селянство буде зацікавлене у 
суцільній, образно кажучи, фермеризації 
українського села.

З наступаючим Новим роком, дорогі 
друзі, колеги, шановні селяни!

Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ,
  голова Дніпропетровської обласної 

Асоціації фермерів 
та приватних землевласників, 

голова редакційної ради
  газети «Фермер Придніпров‘я».

Минулого тижня відбувся круглий стіл «Реалізації проекту 
оцінки сталого розвитку фермерських господарств», під час 
якого заступник Міністра аграрної політики та продовольства 
України з питань фермерства та розвитку сільських територій 
Віктор Шеремета детально розповів про запропоновані 
Мінагрополітики напрями підтримки 2018 року за новою 
бюджетною програмою «Фінансова підтримка розвитку 
фермерських господарств». Участь у заході взяли представники 
українського та міжнародного бізнесу, наукових закладів та 
міжнародні експерти.
«Значна частина потенціалу українського аграрного сектору реалі-
зується через малих та середніх сільгосптоваровиробників, зокрема, 
фермерські господарства та об’єднання у кооперативи. Для стимулю-
вання створення нових фермерських господарств та посилення їх 
конкурентоспроможності, урядом передбачено один мільярд гривень 
в рамках нової бюджетної програми «Фінансова підтримка розвитку 
фермерських господарств». Так, нова програма включає в себе виплати 
дотацій, здешевлення агротехніки та кредитів, компенсації вартості 
закупленого насіння», - зазначив Віктор Шеремета.
За словами заступника Міністра, відповідно бюджетної програми під-
тримки розвитку фермерських господарств пропонуються наступні 
підтримки на 2018 рік:
- виплати дотацій – фермерським господарствам, які зареєстровані в 
установленому порядку після 1 січня 2018 року та мають в обробітку 
земельні площі до 20 га, – у розмірі 30 тис. гривень. Першочергове пра-
во надається фермерським господарствам, засновниками яких є особи 
віком до 35 років (включно);
- підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шля-
хом здешевлення вартості (70%) закупівлі техніки, обладнання, устатку-
вання;
- здешевлення кредитів, отриманих у державному банку або банку, у 
статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі;
- компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва та розсад-
ництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції 
супереліти (супер-супереліти), еліти, першої генерації, батьківських 
форм, гібридів першого покоління.

  Прес-служба Мінагрополітики.

Напрямки держпідтримки 
фермерських господарств

появою такої соціальної групи, як чиновництво, 
корупція набула масштабного розмаху. Її міра 
та відвертість визначалися повнотою надання 
чиновництву влади над населенням та рівнем 
загального культурно-цивілізаційного розвитку 
суспільства.
Українські ЗМІ майже кожного дня висвітлюють 
новини: «СБУ викрила на отриманні хабара 
медпрацівника», «Поліцейський-хабарник потрапив 
у ДТП, втікаючи від слідчих», «Прокуратура 
направила до суду обвинувальний акт за фактом 
вимагання та одержання неправомірної вигоди 
директором навчального закладу». Проте 
«велика риба» не ловиться. Щойно начальник 
Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури 
Сергій Горбатюк повідомив:- 
- Написав уже більше вісімдесяти скарг на 
бездіяльність заступників генпрокурора, дві 
– на бездіяльність Юрія Луценка. Я відстоюю 
принципи, що повинен діяти закон. У керівництва 
ГПУ є бажання діяти в ручному режимі, в окремих 
випадках – «своїм усе, ворогам закон».      
Негативні наслідки, що виникають внаслідок 
бездіяльності ГПУ, важко й перелічити. Корупція 
знижує темпи економічного зростання, створює 
можливість збільшення нерівності, зменшує 
віддачу виробничої діяльності, руйнує соціальну 
структуру суспільства тощо. А в найгірших 
випадках корупція забирає життя людей. 

Читайте стор. 3

Передплатний індекс 60092 в обласному Каталозі періодичних видань
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Величезну суму можуть втратити 
українські аграрії за всього через 
одну поправку в законопроект 
№6776-д. З 1 березня 2018 року нею 
скасовується повернення ПДВ на 
експорт сої, соняшнику і ріпаку. . 
У плюсі будуть великі перероб-
ні компанії, які тепер зможуть 
диктувати свої умови аграріям. 
Оскільки експорт стане практично 
не вигідним, ті змушені будуть або 
згорнути вирощування цих куль-
тур або реалізовувати свою про-
дукцію на внутрішньому ринку.

СЕРЕД головних одержувачів цих ви-
год можна виділити найбільшого 

експортера соняшникової олії - ком-
панію «Кернел», яка належить члену 
комітету Верховної Ради з питань по-
даткової та митної політики Віталію 
Хомутинніку, хорошому другу сина 
колишнього президента Віктора Яну-
ковича. 

Найбільш інтригуюче в схвален-
ні парламентом цієї норми полягає в 
тому, що в запропонованому до друго-
го читання проекті змін до Податкового 
кодексу ця норма не фігурувала, а вне-
сена була вже після засідання. 

Схожою еквілібристикою, коли 
важливий для будь-якої галузі закон 
приймається з «випадковою» поправ-
кою, яка повністю змінює все, депутати 
займаються не в перший раз. І зараз під 
удар потрапили ті, кого, по ідеї, уряд 
має підтримувати і всіма можливими 
способами стимулювати приватні фер-
мерські господарства.

 Аналізуючи даний законопро-
ект, можна виділити чотири загрози, 
своєрідне 4D (від «damages» - загрози) 
для фермерів – економічна, політична, 
правова і соціальна. 

З економічною загрозою все зро-
зуміло. Названі на початку статті 6-12 
млрд. грн. – насамперед фінансові 
втрати безпосередніх виробників, пере-
важно малих або невеликих фермерів. 
Чому невеликих, теж зрозуміло – ос-
новна маса наших фермерів, які виро-
щують сыльгоспкультури, не мають 
можливостей виходу на міжнародні 
ринки для експорту своєї продукції.

Зазвичай все виглядає наступним 
чином: фермер вирощує культуру і 

Вбивча поправка
продає її експортеру, а вже експортер 
продає зерно та отримує повернення 
ПДВ з бюджету. Виникає питання: у 
чому вигода виробника за чинною схе-
мою і що вони втрачають після набран-
ня чинності прийнятих змін з 1 березня 
2018? 

Діюча норма законодавства перед-
бачає, що закуповуючи товар у фер-
мера, трейдер-експортер платить за 
нього ціну, яка вже враховує майбутнє 
відшкодування трейдеру-експортеру. 
Після вступу в силу прийнятих норм, 
трейдер-експортер знизить ціну за-
купівлі, позаяк не буде мати «цінового 
люфту» у вигляді відшкодування екс-
портного ПДВ. Тобто очевидно в нових 
умовах постраждає однозначно без-
посередній виробник зернових, він же 
фермер. 

У плюсі бізнеси, які мають повний 
цикл виробництва - від вирощування, 
переробки до реалізації на експорт 
готової продукції з доданою вартістю. 
Але це переважно великі потужні агро-
холдинги, які мають переробні потуж-
ності і самостійно експортують свою 
продукцію за кордон. Не менш серйоз-
но виглядає і політична загроза. Після 
оприлюднення даних про відшкоду-
вання експортерам ПДВ з бюджету, 
стали очевидні «перекоси» в механізмі 
відшкодування. 

Більше того, є інформація, що МВФ 
заговорив про необхідність внесення 
змін у чинний механізм відшкодуван-
ня, враховуючи його нищівний вплив 
на дефіцит держбюджету. Про сумнівні 
схеми відшкодування аграрного ПДВ 
в одному з недавніх інтерв’ю говорила 
і голова комітету податкової та митної 
політики ВР Ніна Южаніна.

Як відомо, найбільшим отримува-
чем відшкодування ПДВ в агросекторі 
стала корпорація «Кернел». За 11 мі-
сяців 2017 їй відшкодували з держбюд-
жету 8,6 млрд. грн. За підсумками року, 
вона отримає близько 10 млрд. гр.н, 
при тому, що всі агроекспортери отри-
мають трохи більше 40 млрд грн.

 При цьому на підтримку внутріш-

нього виробництва сільгосппродукції 
для українських споживачів було пе-
редбачено в 2017 році лише 5 млрд. На 
наступних рік закладено трохи більше 
6,3 млрд. 

На тлі катастрофічного для біль-
шості населення зростання цін на м’я-
со, уряд скасував програму бюджетних 
дотацій для тваринників. Це набагато 
більш складний процес, з високотехно-
логічною переробкою.

Враховуючи низьку купівельну 
спроможність населення, тваринникам 
вже давно не вигідно поставляти про-
дукцію на внутрішньому ринку, бага-
то з них згортають виробництво, що, в 
свою чергу, безпосередньо позначаєть-
ся на забезпеченні зайнятості в селах, 
нарешті, це податки, які сплачуються 
в місцеві бюджети. Якщо повернутися 
до корпорації «Кернел», то її вигоди 
очевидні. Згідно з фінансовою звітністю 
компанії, 46% експорту у вартісному 
вираженні - це кукурудза, пшениця, яч-
мінь, і, в незначній кількості, соя.

 Також компанія виробляє олію, для 
виробництва якої основною сировиною 
є соняшник. Тобто, з 1 березня 2018 
року ціна на внутрішньому ринку зни-
зиться, й окрема корпорація знизить 
собівартість виробництва, одночасно 
підвищивши маржу продукції на екс-
порт.

Правова загроза менш помітна, але, 
тим не менш, досить серйозна. Її можна 
розглядати як у контексті зовнішньо-
політичних відносин, так і з точки зору 
законодавчої техніки прийняття рішен-
ня в кабінетах парламенту. По-перше, 
як неодноразово вже говорили, це по-
гіршення торговельних відносин з ЄС. 
Правка суперечить про Асоціацію віль-
ної торгівлі, а значна частина експорту 
даних культур йшла саме туди. 

Так, за Генеральною угодою про асо-
ціацію з ЄС, встановлювати обмеження 
експорту можна лише з метою попе-
редження чи послаблення критичного 
дефіциту товарів, які мають велике зна-
чення для країни. Це явно не відповідає 
нинішній ситуації в Україні, яка є світо-

вим лідером з виробництва олійних 
культур і не тільки повністю забезпе-
чує потребу вітчизняного ринку, але і є 
країною номер один у світі за обсягами 
експорту соняшникової олії.

 Як наголошується в заяві Аграрно-
го комітету ВР, «прийняття даної нор-
ми призведе до погіршення відносин з 
Європейським Союзом, оскільки 90% 
експорту ріпаку реалізовувалося в ЄС».

Нарешті, четверта – соціальна загро-
за. Менше ніж за три роки рослинники 
втратили все: від підтримки внутріш-
нього виробництва (спецрежим ПДВ) 
до бюджетного відшкодування при екс-
порті. Згідно з офіційною статистикою, 
станом на 1 березня 2017 в Україні налі-
чувалося майже 33 тис. фермерських го-
сподарств, в той час як станом на анало-
гічну дату 2016 цей показник становив 
33,7 тис. Зменшилася і загальна площа 
земельних ділянок, яка знаходиться в 
селянських господарствах. Сьогодні це 
6,2 млн. га – проти 6,3 млн. га в 2016 році. 

Судячи з цих даних, динаміка розвит-
ку малого сільгоспвиробництва погір-
шується, причому одна з основних при-
чин - нестабільність державної політи-
ки підтримки фермерства. А це скоро-
чення зайнятості в сільській місцевості. 
За різними оцінками, зниження мар-
жинальності вирощування технічних 
культур призведе до скорочення 4-5 
тис. фермерських господарств. Або ба-
гато з них змушені будуть повернутися 
до класичних схем роботи в «тіні», а це 
недоотримання доходів сільських бюд-
жетів, і, отже, погіршення якості життя 
в сільській місцевості та її інфраструкту-
ри.

Михайло  КРУГЛОВ, РБК-Україна. 

О кремі думки

Не встигли вщухнути акції 
протесту довкола мораторію на 
продаж землі, як на порозі нове 
випробовування. Причина – правки 
до Податкового кодексу, за якими 
скасовується нарахування та 
сплата експортного ПДВ для 
соняшнику, сої і ріпаку, через що 
аграрії будуть зазнати збитків у 
сумі 10-16 млрд. грн. щороку. Також 
– відмова від «автоматичних» 
дотацій аграріям у бюджеті на 2018 
рік та перехід до «ручного» розподілу 
державної підтримки для АПК.
- ЦЕ ОЗНАЧАЄ, що вже в березні ви 

продаватиме соняшник на двадцять від-
сотків дешевше, - невтішну новину  ого-
лосив колегам-фермерам Анатолій Гай-
воронський, голова Асоціації фермерів 
і приватних землевласників Дніпропе-
тровщини. – Не виключено, що нам дове-
деться виходити на акції протесту й захи-
щати свої права. З огляду на прийнятий 
бюджет на 2018 рік, де аграріям виділили 
один мільярд гривень допомоги, але не 
прописали конкретних статей видатків, 
буде, як у тій казочці про сороку, що кашу 
ділила: тому дала, і тому дала, а цьому не 
дала! Тобто гроші виділять, кому треба! А 
більшість піймає лише облизня.

Ватажок фермерів Дніпропетровщи-
ни закликав своїх колег самоорганізува-
тися й об’єднатися на порозі нового року, 
який, судячи з усього, легким не буде. А 
вже у понеділок, 18 грудня, українські 
агровиробники перекрили автомагістра-
лі у Черкаській, Хмельницькій та Рівнен-
ській областях.

Того ж дня, як повідомляє портал 
аgravery.com, представники найбільших 
аграрних асоціацій провели прес-конфе-
ренцію, на якій детальніше розповіли про 
причини сьогоднішніх протестних акцій, 
та про подальші можливі акції.

Зокрема, як пояснив голова Аграрного 
союзу України Геннадій Новіков, аграріїв 
обурило «кулуарне» (з голосу перед го-
лосуванням у другому читанні - Ред.)  по-
дання правок до Податкового кодексу, які 
скасували експортне ПДВ для олійних 

культур. Новіков запевняє, якщо б нарде-
пи та представники переробних заводів 
пішли на відкриту дискусію з аграріями 
щодо можливих правок, вдалося б досяг-
нути компромісу. За словами Новікова, за 
кордон і так постачалось не більше 3-5% 
зібраного в Україні насіння соняшнику. 
Більша частина такої сировини продава-
лась на внутрішньому ринку. Експортний 
ПДВ при цьому виступав індикатором 
ціни на олійні культури на внутрішньому 
ринку.

Заступник голови ВАР Михайло Соко-
лов додав, що в Україні є наявних 21 млн. 
тонн потужностей з переробки соняш-
никової олії. Водночас вирощується со-
няшнику лише на 13 млн. тонн. Резервів 
для розширення площ таких посівів вже 
нема. Також, як каже Соколов, під соняш-
ником в Україні зайнято 56% всієї ріллі. 
Масштабним вирощуванням соняшнику 
аграрії покривають свої збитки з виро-
щування інших культур, які необхідні по 
сівозміні, щоб не виснажувати землю. 
Таким чином, як вважає експерт, якщо 
аграрії почнуть отримувати збитки від 
вирощування ріпаку та сої, то фермери 

просто збільшать посіви під соняшником, 
щоб утримати попередній рівень прибут-
ків. А українські ґрунти будуть ще більше 
виснажуватись.

Генеральний директор Українського 
клубу аграрного бізнесу Тарас Висоць-
кий додав, що Україна все рівно не зможе 
збільшити поставки переробленої агро-
продукції на зовнішні ринки. Зовнішня 
кон’юнктура на світових ринках склалась 
так, що в України купують сою лише не 
перероблену. Ріпак на внутрішній ринок 
України не переробляється, зовнішній 
ринок також потребує лише не переро-
бленого ріпаку.

Член комітету ВР з питань аграрної 
політики та земельних відносин Іван 
Мірошніченко додав, що парламент під 
час погоджувальної ради в понеділок від-
мовився брати до розгляду законопроект 
№7403, який би повернув компенсацію 
експортного ПДВ на олійні культури. 
Мірошніченко деталізує – якби комітет 
ВР з питань митної та податкової політи-
ки призначив засідання на вівторок, та 
розглянув такий законопроект, вже в цей 
четвер документ можна було б вносити 
до сесійної зали. Але ВР таку пропози-
цію проігнорувала. Податковий комітет 
засідатиме в середу, в порядок денний 
його роботи законопроект №7403 не внес-
ли.  «З 3 годин погоджувальної ради лише 
2,5 хвилини були присвячені правкам до 
Податкового кодексу, які несуть збитки 
для аграріїв», - наголошує нардеп.

Директор Всеукраїнського аграрного 
форуму Марія Дідух розповіла, що аграр-
ні асоціації – учасники ВАФ написали 
спільного листа до президента України 

Петра Порошенка, аби той або наклав тех-
нічне вето на прийнятий закон №6776-д 
«Про зміни до Податкового кодексу», або 
ж вніс свої правки до тексту документу, 
які б скасували відмову від нарахування та 
компенсації експортного ПДВ по олійних 
культурах. «Це один з тих способів дипло-
матичного вирішення проблеми, який ми 
хочемо задіяти, перед тим, як переходити 
до ширших акцій протесту», - наголосила 
Дідух.

Окрім того, голова Української аграр-
ної конфедерації, член аграрного комітету 
ВР Леонід Козаченко заявив, що озвучить 
на засіданні уряду позицію аграріїв. Зо-
крема, проситиме уряд повернути «ав-
томатичне» нарахування дотацій. Також 
– не скасовувати сплату та компенсацію 
експортного ПДВ по олійних культурах.

М. Соколов додав, що ВАР пропо-
нуватиме своїм колегам-учасникам Все-
українського аграрного форуму повер-
нутись до спецрежиму ПДВ як форми 
підтримки АПК. Також – підтримати 
зменшення ПДВ для продуктів харчу-
вання від 20% до 7%.

І. Мірошніченко припускає, що вступ 
у дію правок Податкового кодексу по олій-
них культурах можуть «героїчно відстрочи-
ти». Зокрема, по соняшнику – до 1 вересня 
2018 року, по інших культурах – до 1 січня 
2020 року. Як каже М. Дідух, у неофіцій-
них розмовах такий варіант пояснюється, 
що трейдери вже уклали контракти на 
поставки олійних до 1 березня 2018 року 
включно. Тому відстрочка потрібна, щоб 
не створювати враження про Україну як 
про ненадійного торговельного партнера.

Підготувала Леся СВІТЛА.

АГРАРІЇ ГОТУЮТЬСЯ 
до загальнонаціональної 
АКЦІЇ ПРОТЕСТУ
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Любомир Гузар

Продовження. Початок - стор. 1

! Корупція - то духовна недуга

Чому ми такі, які є, 
сьогодні?
Український письменник 

Валерій Шевчук сказав: «не 
може ні людина, ні народ тво-
рити добро, не пізнавши свого 
зла й не поборовшись із ним, 
бо не знає світла той, хто не ві-
дає, що таке темнота». А наро-
дознавець Йосип Сележан за-
значив: «минуле показує нам, 
як маємо будувати своє життя, 
але те, що відбулося колись, 
постає для нас уроком і пока-
зує, які наслідки можуть ви-
пливати із наших власних дій». 
Сьогодні геть незрозуміло: 
чому ми, українці, уміємо 
мужньо захищати себе, своїх 
близьких, друзів, рідну країну, 
можемо рятувати й пожитки з 
пожежі, — і покірно й байдуже 
почасти споглядаємо за коруп-
цією в країні, яка поглинає і 
роз’їдає душу? Дивовижний та 
грізний парадокс. Він мусить 
бути з’ясований. Якщо справа 
й далі піде так, то Україну че-
кають далеко не райдужні пер-
спективи. 

Корупція є поширеною 
проблемою не лише держав-
ного сектору, але й приватно-
го. Позаяк у нашій культурі 
досить розмиті межі між влас-
не хабарем і вдячністю. Ще з 
радянських часів деякі види 
послуг допускають подяку 
(причому не в усній, а у товар-
но-грошовій формі) як саме 
собою зрозуміле, незважаючи 
на те, що особи, які надають 
такі послуги, повинні робити 
це згідно зі своїми службовими 
обов’язками. Подібні вчинки 
сприймаються не як коруп-
ційні, а як такі, що виражають 
лише природну людську вдяч-
ність. Тим більше, що адресат 
нічого не вимагає за здійснен-
ня своїх послуг. Однак, подібні 
форми поведінки зустрічають 
повне нерозуміння в інших 
культурах.

Тому, повертаючись до 
причин існування корупції, 
першочерговим та основним, 
з чим маємо покінчити, є не 
лише саме отримання хабара, 
але і його давання. Частково 
цю проблему вирішують ін-
формаційні технології. Про-
те головне в цій боротьбі – це 
забезпечити людям достатній 
рівень життя та можливість за-
хистити свої права. Сьогодні ж 
в наших реаліях ситуація скла-
дається інакше.

Особливо цинічно вигля-
дає боротьба за ключові поса-
ди - під лозунгом боротьби з 
корупцією. Для відволікання 
уваги від некомпетентності 
владних структур у вирішенні 
однієї із основних причин ко-
рупції – низького рівня життя 
людей, ми постійно спостері-
гаємо шоу із залученням гро-
мадськості, в якому бджоли 
повстали проти меду.                                                                                              

Закон та виховання 
Один із найбільших філосо-

фів Стародавнього Китаю Сю-
нь-цзи виходив з того, що лю-
дина народжується з інстинк-
тивним бажанням наживи, й 
аби вона стала цивілізованою, 
на неї необхідно впливати за 
допомогою закону та вихован-
ня. Після того, як усі обов’язки 
в державі будуть справедливо 
розподілені між людьми, шлях 
до багатства стане відкритим. У 
наші ж часи тільки політичної 
відповідальності (тобто стра-
ху, що тебе більше не оберуть) 
занадто мало для подолан-
ня «корозії влади». А в Китаї 

коли поборемо?
навіть застосування смертної 
кари не дозволяє стовідсотково 
викорінити корупцію з життя 
суспільства. Історичний досвід 
показує нашу недостатню ак-
тивність в постійному намаган-
ні побудови сильної національ-
ної держави. У той же час про-
йдений шлях дає розуміння, 
що ні росіяни, ні німці, ні поля-
ки, ні татари, ні американці, ні 
будь-хто інший не зможуть від-
родити національну українську 
культуру та побудувати замож-
ну та розвинену Україну. Ціл-
ком зрозуміло, що тільки іден-
тичність обраної влади україн-
ському народу може створити 
фундамент успішного розвит-
ку та процвітання України.  
Світова й наша історія ствер-
джують, що захоплення вла-
ди іноземцями призводить 
до зубожіння та нищення ко-
рінного народу. Спасіння на-
ції може відбутися винятково 
через порятунок національ-
ної культури та відродження 
національної свідомості, по-
будованої на знанні справж-
ньої національної історії. 
Звідси висновок, що в Україні 
корупція є інструментом реа-
лізації влади іноземцями. Че-
рез хабарі вони досягають своєї 
мети щодо нищення україн-
ської держави та українського 
люду.

                                                                                                                                  
Лицарські традиції 
козаків   
Наш народ споконвіку 

культивував лицарські тради-
ції виховання, на них формува-
лася еліта нації, яка завжди бо-
ролася за свободу та незалеж-
ність держави. У козацьку добу 
діяла цілісна система козацько-
го виховання, яка дістала назву 
«козацька педагогіка». Сьогод-
ні відроджене українське ко-
зацтво, створене «Українське 
дитяче і юнацьке товариство 
«Січ», Всеукраїнський добро-
чинний фонд лицарського 
виховання ім. Петра Сагайдач-
ного. Головна мета козацької 
педагогіки — плекання в роди-
ні, школі, громадському житті 
козака-лицаря палкого патрі-
ота, мужнього громадянина 
незалежної України, захисника 
рідної землі з яскраво вираже-
ною національною свідомістю, 
високим рівнем моралі й ду-
ховності. Нині досліджується 

одна зі складових частин ко-
зацької педагогіки — січова пе-
дагогіка, яка функціонувала у 
фортеці Запорозької Січі та на 
території Козацької держави. 
У багатьох краях України діють 
учнівські козацькі гуртки, куре-
ні, коші, братства, товариства. 
Створюються козацькі читан-
ки, хрестоматії, методики ви-
ховної роботи на козацько-ли-
царських традиціях. 

Майже неймовірний 
факт, наведений католиць-
ким священиком та істори-
ком Єнджеєм Кітовічем - у 
будь-якій Січі можна було 
загубити мішечок грошей на 
вулиці, й він залишався на 
своєму місці. Козаки не крали 
ані у своїх, ані у гостей, а при-
гостити перехожого було для 
них священним обов’язком.                                                                                                                                      
  Закони на Січі були досить 
жорстокими. За вбивство по-
братима винного ховали жив-
цем разом з небіжчиком, а 
за крадіжку били киями, що 
часто закінчувалось фатально. 
Так, це не гуманно, зате дисци-
пліна була залізна. У запорож-
ців існував цікавий звичай - їхні 
курені були завжди відкриті. 
Мандрівник чи перехожий 
міг зайти туди, погостювати, 
поїсти і рушити далі в дорогу. 
Навіть якщо господаря немає 
вдома. Однак існувало суворе 
правило - з куреня нічого не 
виносити, інакше кара. А як 
хтось знайде якусь річ на Січі, 
прив’язував її до високого стов-
па. Коли за три дні власник не 
знайдеться, то річ переходила у 
володіння того, хто її знайшов.  

Перша конституція: 
з корупцією 
боролися вже тоді                           
Перша українська консти-

туція увійшла в історію під 
назвою «Пакти й конституції 
законів і вольностей Війська За-
порозького між ясновельможним 
гетьманом паном Пилипом Ор-
ликом, новообраним Гетьманом 
Війська Запорозького, та між 
старшиною, полковниками, а 
також названим Військом Запо-
розьким, року Божого 1710, квіт-
ня 5, при Бендерах». Документ 
складався зі вступу, 16 пунктів 
і гетьманської присяги. Вступ 
містив історичний екскурс – 
від стародавніх часів до геть-
мана Івана Мазепи. У перших 

статтях визначили державну 
релігію – православ’я, кордони 
й основи зовнішньої політи-
ки. Шість статей Конституції 
спрямовані проти зловживан-
ня владою і на боротьбу з ко-
рупцією. Зокрема, гетьманові 
заборонялося «на свій персо-
нальний пожиток використову-
вати військовий скарб, а задоволь-
нятися лише своїми оброками 
та приходами, які кладуться 
на булаву та його гетьманську 
особу». Полковники також «не 
повинні мати інтересу до скар-
бів полкових, задовольняючись 
своїми приходами і добрами». 
Для дотримання цього запро-
ваджувалася система вибор-
них і заприсяжених підскар-
біїв. Конституція застерігала, 
«щоб ясновельможний гетьман 
нікому за корупції полковничих 

урядів та інших військових та 
посполитих начальств не да-
вав». Так само й полковників 
зобов’язали не ставити сотни-
ків та урядників «через корупції 
та будь-які інші респекти». Ще 
один антикорупційний пункт 
був проти пільговиків, які ви-
били собі звільнення від пови-
нностей. Водночас посадовцям 
та слугам гетьмана, якщо вони 
мандрували «за приватними ді-
лами, а не військовими» заборо-
нялося вимагати «підвід, кормів, 
напоїв та провідників, бо через те 
городовим розорення».

Імітація «життя 
по новому»
Сьогодні більшості насе-

лення вже остогидло спосте-
рігати показову «боротьбу» з 
казнокрадством. Нагадує вона 
українську бувальщину:

«У сім’ї чоловік був надзви-
чайно трудолюбивий, до того ж 
спонукав дружину та дітей. А 
жінка була хитре ледащо, уника-
ла роботи як тільки могла. Од-
ного разу до неї зайшла кума та й 
почали вдвох теревенити годину, 
другу… А в печі не топлено, їсти 
не зварено, в хаті не прибрано. 
Чоловік з дітьми в полі працю-
ють, а вона все язиком плеще, не 
всім ще з кумою кісточки пере-
мили. Аж глип -  чоловіка у вікно 
побачила. Миттю хлюпнула собі 
долонею на лоба води з відра, схо-
пила кабака в руки, та як закри-
чить чоловікові, як тільки той 
на поріг:

- Де ти вештаєшся, неробо? Я 
вже тут ледь з ніг не падаю. Так 
стомилася! Кума он на хвильку 
зайшла, так і поговорити ніколи!                                                                         

Звиклий до викрутасів дру-
жини чоловік, глянувши на зані-
мілу куму, лиш стомлено опу-
стився на лаву».

Так само і наше суспільство 
втомилося дивитися на постій-
ну «виставу» імітаторів-борців 
з корупцією, де чітко розпо-
діляються ролі - ви у владі, а 
ми опозиція і вас безпощадно 
критикуємо, а потім навпаки. 
Віддамо належне: ролі грають 
гарно, так забамбулюють про-
стий люд, що знов і знов ті ж 
лицедії проникають у владні 
структури. Припустимо, що 
не вистава для народу повсяк-
час розігрується, тоді виникає 
питання: чому Рабиновича і 
Ляшка влада не заганяє на дах, 

а лише Саакашвілі? Відповідь 
очевидна: вони і їм подібні свої 
для діючої влади, їм дозволено 
критикувати її. А щоб влада, 
як та жінка з кабаком, не ду-
рила нас такими «борцями», 
нещодавно в одній із телепере-
дач народний депутат Аркадій 
Корнацький запропонував дві 
дії:

1. Змінити виборчий закон, 
щоб всі кандидати у народ-
ні депутати були у відкритих 
списках.

2. Провести нарешті ЛЮ-
СТРАЦІЮ, тобто тих, хто уже 
був у владі і скомпрометував 
себе, більше до неї не поверта-
ти.

Для подолання 
корупції 
необхідний 
патріотизм                                             
І стратегія побудови та роз-

витку національної культури 
та держави. Вона дозволить 
сформувати ідею національ-
ного відтворення, причетність 
кожної людини до великої іс-
торичної спадщини, побудо-
ви національної державності 
та процвітаючого майбутньо-
го. На думку правозахисника 
Віктора Слободянюка, третє 
тисячоліття потребує відпо-
відних сучасних підходів до 
втілення головних пріоритетів 
розвитку суспільства та держа-
ви. Тільки за наявності стратегії 
виникає можливість усвідом-
леності цілей. Стратегія побу-
дови та розвитку держави має 
бути всеосяжною, довгостро-
ковою, заснованою на прин-
ципах еволюційного гармо-
нійного розвитку суспільства.                                                                                                                                     
    Якби 100 відсотків населення 
України були свідомими па-
тріотами, то не було б війни, 
і не було б корупції. Людина, 
яка насправді віддає перевагу 
розвитку у суспільстві чесно-
сті і патріотизму, ніколи не 
буде і не зможе красти. А це 
залежить від системи інфор-
маційної політики і комп-
лексної системи виховання.                                                                                                                    
На телевізійних та радіокана-
лах під час дискусій обгово-
рюються питання третього, 
четвертого, десятого рівня прі-
оритетів. Про перший рівень, 
головне і дієве – патріотизм – 
майже ніхто не говорить. Тому, 
що не розуміють, чи тому, що 
їм забороняють говорити? То 
хто ж буде ефективно діяти? 
Очевидно, що неможливо от-
римати перемогу у війні і по-
будувати сучасну державу під 
керівництвом хабарників та 
зрадників. Практика показує, 
що «патріоти власного гаман-
ця» не розвивають економіку 
України, а знищують її  ціле-
спрямовано і створюють умо-
ви для знищення українського 
народу.  Це ж так просто: якщо 
ти любиш свою дружину, влас-
них дітей, то нізащо не виноси-
тимеш добро із дому, обдурю-
ючи їх. А коли ти державний 
діяч, називаєш себе патріотом, 
маєш власний бізнес у цій кра-
їні, то платитимеш податки 
тут, а не виводитимеш кошти 
у офшори. Тим паче, що іде 
війна, а її, як свідчить історія, 
можна виграти лише тоді, 
коли влада і народ єдині.                                                  

 Тільки якісна дієва орга-
нізація заходів по боротьбі з 
корупцією і постійне їхнє вдо-
сконалення на всіх рівнях ство-
рить потрібні умови в суспіль-
стві для побудови успішної та 
розвиненої України.

Підготував 
Григорій ЛУК’ЯНЕНКО.
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А зи підприємництваНа початку грудня вивченням ос-
нов підприємництва займалися оди-
надцятикласники Петриківської ЗОШ 
І – ІІІ ст., розташованої серед яскраво 
прикрашених петриківським розпи-
сом будівель центру всесвітньовідомої 
візитівки України. З учнями одинадця-
того класу працювали три спеціалісти 
дніпровського центру розвитку особи-
стості «Грані». Старший тренер Олеся 
Заворотило провела цікаву змістовну 
лекцію:

- Чим більша самозайнятість лю-
дей, тим вища привабливість держави. 
Українські закони дозволяють займатися 
підприємництвом і дітям з шістнадцяти 
років за письмовою згодою батьків. Для 
бізнесу щонайперше потрібна підтрим-
ка однодумців. А ще знання про світ і 
самого себе – таланти, уподобання, мож-
ливості. Необхідні терпіння, наполегли-
вість, цілеспрямованість і комунікабель-
ність. До речі, є відомий вислів – вісімде-
сят відсотків людського щастя і стільки 
ж нещастя лежать в площині людської 
комунікабельності. 

Випускники школи з цікавістю 
сприймали інформацію про вміння 
бути конкурентоздатним на сучасному 
ринку праці, знайомилися з основами 
маркетингу і фінансового звіту. Воло-
димир Скрипченко зумів розв’язати і 
два найскладніші завдання – відшукав 
«ключ» до тесту американських робо-
тодавців, з’єднавши девять симетрич-
них точок квадрата (по кутах, середині 
сторін і центру) чотирма рівними з’єд-
наними лініями, які перетинаються 
між собою. Йому ж вдалося і знайти 
вихід з ситуації, як і бізнесмену в Пів-
денно-Східній Азії для запобігання 
крадіжкам продукції на двох взуттєвих 
фабриках. Ні підвищена платня, ні по-
силена охорона – нічого не допомагало; 
кросівки мов у воду пірнали. Тоді на од-

Нова наука під згірклим соусом
В Україні відсоток людей, які офіційно займаються підприємництвом, 

ще зовсім невеликий порівняно з розвиненими країнами. Для допомоги 
жителям області у започаткуванні власних справ з кінця літа в Дніпрі при 

обласній раді працює «Центр підтримки малого та середнього бізнесу». 
Особливу увагу в ньому надають профорієнтації молоді, її навчанню 

тонкощам ведення бізнесу тощо. 

ній фабриці стали випускати взуття на 
праву ногу, на іншій – на ліву. Злочини 
припинилися. 

Опісля петриківська юнь взяла 
участь в змістовній грі, оперуючи «ма-
газинами», «грішми», «працівниками», 
«дорогами» тощо. Присутня на заході 
головний спеціаліст КП «Центр під-
тримки малого та середнього бізнесу» 
Поліна Галаган зазначила:

- Майстер-клас в Петриківці, органі-
зований за допомогою нашого «Центру», 
це вже друге після Дніпра навчання ви-
пускників. Наступного разу відвідаємо 
школу в Любимівці, є плани не залиши-
ти поза увагою жодну школу Дніпро-
петровщини. Ділові ігри для старшо-
класників дають отой досвід, який може 
допомогти їм визначитися в майбутньо-
му. Центр підтримки бізнесу в Дніпрі 
запрошує і молодь, і людей старшого 
віку для отримання допомоги в розроб-
ці бізнес-планів, відшкодуванні відсотків 
по кредитах, отриманні інвестицій. При-
ймаємо до розгляду ініціативи актив-
ної частини ділового сектора області. А 
бажаючі вперше започаткувати власну 
справу можуть отримати допомогу від 
держави від 17 до 40 тисяч гривень. 

Ось така потрібна практична робо-
та проводиться на Дніпропетровщині 
за ініціативи обласної ради. Голова її 
постійної комісії з питань підприємни-
цтва Олександр Галаган нещодавно ам-
бітно заявив:

- Ми будемо робити все від нас за-
лежне, аби мале та середнє підприєм-
ництво в області розвивалося.

Безперечно, це саме той напрямок, 
який конче необхідно розширювати. 
Залишається лише шкодувати, що всі 
три небезталанні в економічному плані 
тренери «Граней» спілкувалися з учня-
ми в Петриківці… російською. Навіть 
прохання викладати матеріал держав-
ною мовою Олеся Заворотило, пере-
просивши, не виконала:

- Я дванадять років тому приїхала в 
Україну, закінчила два вузи, однак ро-
сійською розмовляю краще.

Дивно було бачити в молодих освіче-
них людей, які вже навчають учнів, таке 
нерозуміння місії викладача у воюючій 
державі. Та в Україні четвертий рік іде 
війна, люди на фронті гинуть за те, щоб 
ми в тилу мали право розмовляти і чути 
рідну мову! Більше того – без неї ми пе-
рестанемо бути українцями і навіть втра-
тимо державу. У відомій статті «Україн-
ська мова як засіб декодування в психо-
логічній війні» Олег Руденко зазначає: 
«Сенс існування української держави 
полягає в підтримці і розвитку україн-
ської мови, культури, української націо-
нальної ідентичності, в самозбереженні 
українського народу. Якщо українська 
держава цього не робитиме, її існування 
стане безглуздим, а безглузде прирече-
не на зникнення. Без російської мови 
Україна проживе, але без української її 

просто не буде, бо вона не зможе вижи-
ти в історичній перспективі. 

У сьогоднішніх реаліях військово-
го нападу колишнього «брата» чимало 
людей приходять до абсолютно слуш-
ної думки, що російська мова вико-
ристовується Кремлем як потужний на-
ступальний військовий засіб. Відомий 
публіцист Дмитро Чобіт у жовтневій 
статті «Гібридна агресія Росії на полях 
української мови, історії та культури» 
переконливо доводить:

«Всі три сфери, які визначають само-
бутність українського народу – україн-
ська мова, українська історія та україн-
ська культура - піддаються в Україні ви-
тонченій та добре продуманій гібрид-
ній агресії. Це ніщо інше, як ідеологічна 
підготовка всіх українців до майбутньої 
окупації, повного «возз’єднання» з Росі-
єю та творення єдиного народу – в цьо-
му суть російської гібридної війни на 
полі мови, історії та культури».

Ця кількасотлітня війна за наші спо-
чатку душі, а потім і тіла для безкінеч-
ного загарбання Москвою нових і нових 
земель не закінчиться так швидко, як хо-
тілося б. А наскільки процес відмосков-
лення буде швидким, залежить від кож-
ного громадянина України. І особливо 
значною мірою – від юного покоління. 
До честі одинадцятикласників Петри-
ківської школи (директор Марина Соро-
ка, класний керівник Юлія Діденко), під 
час тренінгів вони користувалися майже 
стовідсотково рідною мовою. Було б до-
бре, коли б Дніпропетровська обласна 
рада, наймаючи викладачів на кошти 
платників податків для профорієнтації 
і самовизначення молоді, не поширю-
вала елементи гібридної агресії в учнів-
ському середовищі. Це і без неї є кому 
робити… 

Остап ВЕРНИГОРА.  

Ефективність агробізнесу 
багато в чому залежить не лише 
від певних напрямів діяльності, 
але і від правильного підбору 
персоналу. У даному випадку 
йдеться про залучення людей, 
що мають конкретну професію. 
Саме з цієї причини необхідно 
враховувати, актуальність яких 
аграрних спеціальностей зросте 
до 2020 року, а які професії 
затребувані сьогодні.

 Міфи і реальність 
Існує помилкова думка, що зайня-

тість в агробізнесі завжди супроводжу-
ється непомірними фізичними наван-
таженнями і маленькою зарплатою, 
що робить цю галузь непривабливою 
для сучасної молоді. Реальна ситуація 
виглядає абсолютно інакше. Сучасний 
агробізнес - це поєднання інноваційних 
рішень і ручної праці, причому перша 
складова має безперечний пріоритет.

Вже сьогодні сільськогосподарській 
галузі потрібно кваліфікованих IT- фахів-
ців, що обумовлено постійним пошуком 
комплексних рішень, здатних підвищити 
результативність і зменшити енергови-
трати, збільшивши тим самим прибут-
ковість бізнесу. Ще одна спеціальність, 
затребувана в аграрній сфері сьогодні, 
це логістика. Так, співробітник, який до-
поможе оптимізувати витрати на тран-
спортування готової продукції, матеріа-
лів, сировини та устаткування, виявиться 
для агробізнесу воістину безцінним.

Які професії сьогодні 
в тренді? 
Перш ніж міркувати про те, які 

аграрні спеціальності опиняться в трен-
ді через 5 або 10 років, необхідно зрозу-
міти, які професії затребувані вже сьо-
годні. 

Яких професій  потребує село?

Першу позицію в рейтингу актуаль-
ності займає агроном. У компетенцію 
цього фахівця входить знання різнови-
дів і сільгоспкультур, існуючих сьогодні, 
а також ефективна організація сільго-
спробіт, що враховує географічне поло-
ження і особливості клімату. Він пови-
нен вивчити ґрунт, підібрати оптималь-
ний метод його обробітку, потурбувати-
ся про посів і домогтися отримання хо-
рошого урожаю. Окрім усього іншого, 
агроном повинен мати кілька особистих 
якостей, включаючи аналітичний склад 
розуму, колосальну витримку, граничну 
спостережливість, розвинене почуття 
відповідальності і хорошу оперативну 
пам’ять.

Другим по рахунку, але не за зна-
чимістю, є технолог. Обов’язки цього 
фахівця в аграрному секторі анітро-
хи не відрізняються від інших галузей. 
Саме технологові належить забезпечи-
ти зв’язок між ідеєю та її реалізацією. 
Людина цієї професії зобов’язана мати 
високу ерудицію, залишаючись при 

цьому творчою особою. Завдяки техно-
логові відбувається постійна модерні-
зація виробничих процесів і закупівля 
запчастин для техніки, а проблеми, що 
виникають на різних етапах діяльності, 
вдається вирішити максимально опера-
тивно або запобігти зовсім.

Сучасний агробізнес також потребує 
агроінженерів. Ця спеціальність має по-
дібність з технологом, але головна риса 
аграрного інженера - розуміти будь-яку 
техніку на конструктивному рівні і уміти 
миттєво знаходити до неї правильний 
підхід. Такий фахівець повинен мати 
просторову уяву, творчо підходити до 
виконання своїх обов’язків і бути тро-
хи винахідником. Саме від агротехніка 
керівництво компанії буде чекати про-
позицій, що стосуються способів отри-
мання високоефективного і затребува-
ного устаткування, необхідного сільсько-
господарській галузі.

Зрозуміло, перелік актуальних про-
фесій буде неповним, якщо не додати в 
нього генетика-селекціонера, чий досвід 

буде безцінним на підприємствах тих, 
що займаються рослинництвом. Сюди 
також можна віднести ветеринара. Лю-
дина з такою професією зможе успішно 
працювати на тваринницьких комплек-
сах, у компаніях, що виробляють корми, 
а також м’ясні і молочні продукти. Ра-
зом з ветеринаром усім цим компаніям 
потрібно мати досвідчених зоотехніків, 
яким належить займатися впроваджен-
ням нових методів і програм, спрямова-
них на підвищення ефективності роботи 
підприємства.

Що чекає нас 
у майбутньому?
Якщо вірити прогнозам експертів, 

то в недалекому майбутньому аграрно-
му бізнесу знадобляться абсолютно нові 
фахівці, багатьом з яких доведеться по-
єднувати в собі відразу декілька напря-
мів. Ось найбільш перспективні профе-
сії, які напевно виявляться корисними 
для сільського господарства.

Першим уу списку - агроном-еконо-
міст. По суті, це людина, якій належить 
мати усі знання і навички, властиві 
агрономові, але доповнені економіч-
ною складовою. Таким фахівцям на-
лежить піклуватися про конкуренто-
спроможність продукції, ефективність 
роботи підприємства і мінімізації фі-
нансових ризиків

Ще одна незвичайна професія, яка, 
безумовно, виявиться корисною і ак-
туальною, - сіті-фермер. Цим фахів-
цям належить піклуватися про те, щоб 
аграрний бізнес міг успішно існувати 
навіть у великих мегаполісах, де виро-
щування сільськогосподарських культур 
можливе лише на дахах хмарочосів.

У недалекому майбутньому агробіз-
несу також знадобляться різні ЭКО-спе-
ціалісти. Їх головним завданням стане 
розробка і впровадження технологій, 
які дозволять виростити екологічно чи-
сті сільськогосподарські культури.
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ОТЖЕ, ГРИГОРІЙ ТАРАН 
З ВУЛИЦІ ПАТРІОТІВ
Але перш за все треба розуміти, що Гри-

горій  Іванович Таран, про якого піде мова, 
живе у селі Зоря Чумаківської сільської ради. 
Це там, де від тих пір, як в Україні завирувала 
безглузда й нищівна аграрно-земельна ре-
форма, і до цих пір, коли сільському народу 
додиться все ще пожинати її гіркі плоди, а 
логічного й справедливого, себто обіцяного 
завершення немає і не видно, свої безкінечні 
безчинства чинить нині вже майже поміщик 
місцевого масштабу і значення Олександр 
Ніколаєв. Про нього стільки писано та пере-
писано, і не лише у пресі, але й у протоколах 
правоохоронців та в документах на зразок 
порушень кримінальних  проваджень, що 
всього того тепер і не перечитати. Та і яка ко-
ристь заходжуватися навздогін знайомитися 
з неперевершеним і відверто шахрайським 
досвідом пана Ніколаєва, якщо усі громи і 
блискавки втихли, а з нього мов з гусака вода. 
Ніхто так і не посмів злодіяння «реформато-
ра» назвати злодіяннями. Навпаки, правни-
ки усіх рівнів і мастей, яким доводилося мати 

 «ІДУ НА ТАРАН!»Григорій Таран:
Сучасна документальна повість

про невеселу долю села Чумаки на Дніпропетровщині 
у документах, свідченнях, публікаціях і коментарях

високого й сердитого царя та цариці небо-
гої, тонкої й довгоногої. Згадали? «Мов каба-
ни годовані – пикаті, пузаті! Аж потіють, та 
товпляться, щоб то ближче стати коло самих 
– може вдарять або дулю дати благоволять; 
хоч маленьку, хоч півдулі, аби тілько під са-
мую пику».

Так от блюдолизів і в Чумаках розвелося 
нині, як черв’яків після дощів у травні. Точні-
ше – їх і підбирає та розставляє тут на керів-
ні посади пан Ніколаєв. Собі угодних, як-то 
кажуть, жалує і милує. Вони то і в підмет-
ки Григорію Тарану не годяться, зате «ше-
фу»-«босу» служать, наче приручені собаки. 
Ось тільки ж бо і Таран усій цій гоп-компанії 
як кістка  поперек горла. У тому розумінні, 
що на його фоні прислужники Олександра 
Івановича в очах селян все одно, що люди, 
які жодного доброго слова на свою адресу не 
варті. Навпаки, поза очі, а то і в очі їх назива-
ють… Соромно навіть писати, як називають. 
А як з такою славою жити поміж людей? Та 
ще й творити, що заманеться. Що на куций, а 
точніше, на викривлений розум прийде. Не 
вірите? Читайте далі.

    

велося максимально, наскільки можна було, 
виправляти, оскільки граматичний рівень, 
яким він витриманий в оригіналі, за ниніш-
ньою шкільною 12-бальною системою заслу-
говує на оцінку не вище двійки. Але далі про 
те, що тільки-но зустріли у Чумаках і навколо 
них Новий 2016 рік, та ще не встигли відсвят-
кувати Різдво Христове, як всюди на видних 
місцях з‘явилося оголошення, котре селяни 
відразу обізвали безбожним. Точніше – на-
писаним безбожниками. Праві чи не праві 
люди – судіть самі. 

Отже постанова Чумаківської сільської 
виборчої комісії №80 від 6 січня 2016 року, 
13 год. 30 хв.: «На підставі ч.6 ст.89 та ст.91 За-
кону України «Про місцеві вибори»  Чума-
ківська сільська виборча комісія постановляє: 
призначити повторні вибори депутата Чума-
ківської сільської ради у 13-му одномандатно-
му виборчому окрузі на 06.03.2016 року».

Коментар автора: Тобто спішили, 
немов перелякані. Боялися не виконати 
вказівку «зверху координатора» - так точні-
ше. Адже замовник-хазяїн не помилує. Та 
й самим буде спокійніше – вільніше - без 

виборчими комісіями з місцевих виборів». 
Виборець Кравченко звернувся у Чумаків-
ську виборчу комісію зі скаргою на бездіяль-
ність самої її, виборчої комісії,  але чим я, бу-
дучи ще кандидатом і тепер депутатом, по-
рушив його виборчі інтереси та права щодо 
його участі у виборчому процесі, не вказав і 
не оскаржував. І далі: відповідно до ч.1 ст.95 
згаданого виборчого закону до виборчої ко-
місії скарги подаються у п’ятиденний строк 
від дати прийняття рішення, яке оскаржу-
ється. Скарга від виборця Кравченка була 
прийнята Чумаківською комісією 25 грудня 
2015 року – через 65 днів після виборів і 49-ти 
після проведення першої сесії, на якій було 
оголошено і про моє обрання депутатом.

Виходячи з цього, я вважаю, що вибор-
ча комісія незаконно намагалася позбавити 
мене мандату депутата або визнати таким, 
що наче сам відмовився від нього. Це раз. 
Друге: ці дії виборчої комісії призвели до 
того, що я не зміг взяти участь у чотирьох 
поспіль сесіях сільської ради – не був допу-
щений на них. Відтак не міг брати участі у 
прийнятті рішень та впливати на них свої-
ми поправками і доповненнями. Звідси моє 
прохання припинити повноваження керів-
ників і членів Чумаківської сільської вибор-
чої комісії достроково у зв’язку з грубими по-
рушеннями ними законодавства про місцеві 
вибори і Конституції України, що встановле-
но рішенням суду».

Коментар автора: Хотів чи не хотів звер-
татися Григорій Іванович до суду, та вреш-
ті-решт мусив. Адже на його скарги в про-
куратуру, передусім районну, в Національну 
поліцію також спершу на рівні району ніякої 
реакції не було. Оскільки з Дніпропетров-
ської місцевої прокуратури №3 Тарана пові-
домили, що «Ваше звернення для розгляду 
по суті та вирішення  питання щодо внесен-
ня з цього приводу відомостей до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань переслано 
до відділення поліції в районі. А з відділення 
поліції ще поперед листа з прокуратури спо-
кійно відписалися, що в даному випадку Та-
рану в приватному порядку необхідно само-
стійно позиватися у суд – і умили руки. Ос-
танньої «мудрої» поради Григорій Іванович і 
послухався. Оскільки уже не раз ще до цього 
пересвідчувався, що правоохоронні органи 
чомусь дивно - і підозріло, якщо хочете – на 
боці його кривдників. Звідси висновок: і стра-
жі правопорядку на «прикормі» новітнього 
тепер пана-поміщика і його прихвостнів…

Втім, швидше всього, конкретні у даному 
випадку лицарі правопорядку образяться на 
цю нашу підозру. Навіть ладні будуть тягти 
газету до суду за ніби наклеп. Що ж, ми ві-
дразу вибачаємося і забираємо свої звину-
вачення назад. Але тоді інше є пояснення 
«безпомічності» як національної поліції, так 
і прокуратури: її ватажки-керівники і слідчі 
елементарно не спішать виконувати свої по-
садові обов’язки. Ухиляються від того, щоб 
виявляти та карати злодіїв. А це значить, 
що всіх їх треба гнати з їхніх кабінетів отією 
самою мітлою, про яку знає весь наш люд. 
В органах не місце явним неробам. Хоч і це 
ті, про кого говоримо, можуть сприйняти за 
образу та наговір. Тільки ж якщо ми знову 
«помиляємося», тоді залишається останнє і 
єдине – кваліфікація, професіоналізм подіб-
них правоохоронців не витримують ніякої 
критики. То, тим паче, неуків тримати в орга-
нах і платити їм за неспроможність боротися 
із беззаконням, шахрайством та свавіллям 
у нашому суспільстві – це занадто дорога і 
навіть небезпечна розкіш. Ці висновки і спо-
стереження стосуються практично всього, 
про що у нашій сумній та невеселій повісті 
йтиме мова далі. Зараз же повертаємося до 
Григорія Тарана, котрого фактично змусили 
апелювати до суду як до останньої інстанції. 

Григорій Таран виявився 
«міцним горішком».

Далі - стор. 6, 7, 8

справу зі свавіллям Олександра Івановича, 
аж навприсядки перебігали на його бік. Не 
задарма, звісна річ – «прикорм» нині  велике 
діло, якщо ви цього ще не знали. А що сучас-
ні наші судді судили на користь ледве уже не 
«пупа» окремо взятого намісництва-володін-
ня, так це й поготів зрозуміло.

Однак це про Ніколаєва спершу лише 
для довідки – подробиці опишемо нижче. 
А зараз про Григорія Тарана, заслужено-
го і дуже шанованого чоловіка-пенсіонера, 
котрий у своєму селі мешкає нині справді 
на вулиці Патріотів. І тут кажуть, що так її 
перейменували якраз на честь Григорія Іва-
новича. Бо мало того, що Тарана знають як 
трудолюбиву, напрочуд ввічливу, доброзич-
ливу та порядну людину. Він за довгий уже 
свій вік більше серед земляків-односельців 
зажив визнання прямим і принциповим 
характером. Коли відстоює правду та  спра-
ведливість, інтереси й потреби простих лю-
дей, то компромісів, тим паче, послаблень чи 
знижок не визнає. Його чесне ім’я, його со-
вість знецінення та девальвації не зазнають. І 
витримали, як рідко в кого нині, іспит тим, 
що у нас гучно називали аграрною рефор-
мою, роздержавленням і розпаюванням зем-
лі та майна колишніх колгоспів і радгоспів, а 
насамкінець КСП. Багато ця реформа наро-
била селянам лиха. Але не тільки стосовно в 
минулому звично сталого та надійного жит-
тя в статках і з роботою. Попсувала багатьом 
по селах аграрна афера і вдачі та характери, 
навіть піддала деградації, розбестила багато 
по селах народу. А ось Григорій Таран як був 
не підвладний корозії шкідливих віянь, так і 
залишився. Над усе дорожив і дорожить досі 
не тим, що у домашніх коморах чи на рахун-
ках  у банках, а тим, що у щільниках його 
душі. Такі незборимі, нескорені правдолюб-
ці і знадобилися в пору земельно-аграрних 
перетворень, коли спливла на поверхню вся 
піна. Коли мов зірвалися з цепків корисливі 
людці, які не ловили гав, поки розгорався і 
чимдуж набирав обертів здичавілий дурман 
загребущих і безжальних новоявлених па-
нів і підпанків. Бо хто міг сміливо й рішуче 
стати на бік та захист селян, які опинилися 
в становищі зайвої біомаси? У межах Чума-
ківської сільської ради цю місію добровільно 
і перебрав на себе Григорій Іванович Таран 
– у минулому багатолітній бригадир овочів-
ницької бригади колись знаменитого плем-
заводу «Чумаки» - чи хтось ще пам’ятає про 
це господарство? Яким воно було - розповів 
недавно у своїй книжці Геннадій Латушко – 
той самий, який очолював «Чумаки», поки 
його силоміць не випхали геть. Щоб посади-
ти у крісло директора якраз Ніколаєва…

Отож вимушені знову згадати Олексан-
дра Івановича, котрий тут справді, вправно 
орудуючи ліктями, не лише випхався у міс-
цевого «магната» ого-го-го яких розмірів, що 
ні об‘їхати ніби його, ні обійти, але й завдав 
людям багацько, дуже багацько образ, біди й 
горя, якщо хочете знати. Скривджених ним, 
і не тільки у Чумаках чи Зорі, але й у сусід-
ніх селах зараз уже і не перелічити. Але ось 
що паралельно сталося у колись приязному 
і совісному способі життя та середовищі сіль-
ського люду: поки одинаки на зразок Тарана 
стіною ставали поперек злочинних й нищів-
них діянь зловмисників рівня Ніколаєва, там 
і тут вистачило, набралося достоту охочих 
гнутися і навіть лизати, підкорятися й безві-
рою і неправдою служити нововилупленим 
панам. Вони стеляться день і ніч перед ними, 
як ті безхребетні прихвостні, топчуть своїх же 
земляків, аби лиш самим вволю годуватися 
бодай об’їдками з панського столу. Оклич-
ними знаками гордо і рівно не ходять – на-
томість зігнуті улесливими запитальними. 
Як ото говорять росіяни: «Чего изволите?» 
Це той випадок, коли звернутися до геніаль-
ного Тараса Шевченка просто немає змоги. 
Згадайте золотом облитих блюдолизів з 
його комедії «Сон», які товпилися навколо 

РОЗДІЛ ПРО ТЕ, ЯК 
ІГНОРУЄТЬСЯ ВОЛЯ ВИБОРЦІВ
Зі скарги Григорія Тарана в обласну 

прокуратуру і Головне управління На-
ціональної поліції у Дніпропетровській 
області: «25 жовтня 2015 року мене було об-
рано депутатом Чумаківської сільської ради 
сьомого скликання по 13-му одномандатно-
му виборчому округу, що Постановою за № 
73 і підтвердила Чумаківська сільська вибор-
ча комісія. А 6 листопада відбулася і перша 
сесія новообраної сільської ради під голову-
ванням голови Чумаківської сільської вибор-
чої комісії Галини Охріменко, яка визнала і 
мої повноваження. Більше того, мене було 
обрано головою постійної комісії з питань 
культури, сім’ї та молоді, соціального захи-
сту, охорони здоров’я і депутатської етики та 
моралі. 

А 28 грудня, отож за лічені дні до Ново-
го року, я отримав повідомлення, що знову 
відбудеться засідання Чумаківської сільської 
виборчої комісії, але без уточнення, з якою 
саме чергою дня. Далі того ж дня за три го-
дини до засідання комісії я отримав і виклик 
на нього, оскільки, мовляв, розглядатиметь-
ся скарга виборця В. Г. Кравченка ніби на 
неправомірні дії виборчої комісії та її голо-
ви Г. П. Охріменко. Яким чином ця скарга 
потребувала моєї присутності, а особливо 
стосувалася мого мандату депутата, мене не 
було поінформовано. Виявилося, що з моєї 
«вини» і скликалося засідання через 63 днів 
після того, як відбулися вибори. Однак поін-
формувати мене про суть претензій, котрі у 
зв’язку з моїм обранням депутатом сільської 
ради висунув виборчій комісії виборець В. Г. 
Кравченко, голова комісії Г.П. Охріменко не 
знайшла за потрібне.

Коли я прибув на засідання, Галина Пав-
лівна відмовилася познайомити мене навіть 
із заявою-скаргою виборця. Її текст для мене 
лишався не відомим ще й з тієї причини, що 
пані Охріменко в категоричній і ультиматив-
ній формі зажадала, щоб я залишив примі-
щення. Тобто, щоб ішов геть звідти. Зрозумі-
ло, я не міг погодитися на це, оскільки було 
й кинуто репліку, наче маю потерпіти і все 
дізнаюся, коли отримаю рішення про  поз-
бавлення мене депутатського мандату. Тоді 
несподівано підвівся чоловік з незрозумілим 
у селі статусом чи то юриста сільської ради, 
чи то радника голови сільради, а не виключе-
но, що дійсно у ролі представника-«смотря-
щого» пана Ніколаєва у сільській раді, як це 
трактують у селі, Артур Саркісов і гримнув 
на мене, щоб зник з їхніх очей по-хорошому. 
Я отаким чином «по-хорошому» не став ви-
ходити, і Саркісов раптом дозволив собі схо-
пити мене за комір і на очах усіх присутніх 
членів комісії із застосуванням фізичної сили 
навіть не випхав мене, а викинув за двері. 
Вважаю, що цим він принизив мою людську 
гідність та честь, які захищає діюча в Україні 
Конституція, а також звання депутата місце-
вої ради».

Постанова Чумаківської сільської 
виборчої комісії №79 від 28 грудня 2015 
року, 15 год. 30 хв.: «Про розгляд скарги ви-
борця В. Г. Кравченка»: На підставі ч.6 ст.89 
Закону України «Про місцеві вибори» Чума-
ківська сільська виборча комісія, об’єктивно 
та повно  розглянувши аргументи та керую-
чись чинним законодавством, постановляє: 
визнати Тарана Григорія Івановича таким, 
що відмовився від мандату депутата Чума-
ківської сільської ради. Голова Г. П. Охрімен-
ко, секретар Л.М. Колодієнко».

Пояснення при цій нагоді від автора: 
Текст рішення сільської виборчої комісії до-

Григорія Тарана у раді. Почуватимуться без 
нього як свої серед своїх – і ніякі вуздечки їм 
не перепона! І люди у селах сільради мають 
зарубати собі на носі, хто тут господар та чиї 
перевірені кадри правлять свій бал. Аякже! 
А як інакше?! Оскільки ніхто тут ні на йоту 
не сумнівався, що це Ніколаєву-пану-«лати-
фундисту» Григорій Таран уже настільки до-
пік гіркіше гіркої редьки та засів у самісінькі 
печінки, що це він і скомандував невгодного 
та знову обраного депутатом Тарана «гна-
ти, щоб уже врешті-решт його і духу тут не 
було». Бо ж протиборство Григорія Іванови-
ча і Олександра Івановича – історія значно 
серйозніша і набагато запекліша, ніж гого-
лівська про те, як посварився Іван Іванович з 
Іваном Никифоровичем.

Яким же чином, зрештою, задумали поз-
бутися Григорія Івановича? Які, точніше, ар-
гументи знайшлися в одного окремо взятого 
виборця Кравченка засумніватися у повно-
важеннях обраного депутатом сільради Та-
рана? Люди те витлумачили тут по-своєму: 
Таран, мовляв, знову ж бо візьме кишенькову 
сільраду, а разом з нею і теперішні тут по-
рядки на таран – а їм це як серпом по відомо-
му місцю. А насправді по сьогодні до пуття 
ні Григорію Івановичу, ні селянам не відомо, 
яку зачіпку одразу знайшли. Оскільки спер-
шу трактували так, наче виборець Кравченко 
– один з тієї значної меншості, який не віддав 
Григорію Івановичу свій голос - десь чув чи й 
доконче знає, що Таран, бачте, балотувався 
й у районну раду, і в обласну. Не виключе-
но, що «і там пройшов». У такому випадку 
вітчизняне законодавство протягом 20 діб 
від дня офіційного оголошення результа-
тів виборів вимагає надати копію заяви про 
припинення «дії іншого представницького 
мандату, поданої до відповідної іншої ради, 
якщо такий був виданий». Аби ж бо підтвер-
дити, що більше ніде той чи інший новоо-
браний не зареєстрував свої повноваження. 
А від дня обрання Григорія Тарана депута-
том Чумаківської сільської ради минуло не 
20 уже днів, а тричі по 21-му, він же однак 
мовчить, як риба.

- Ця вимога виборчого законодавства 
мені відома, як «Отче наш», - каже мені Гри-
горій Іванович, - але ж вона мене ні до чого не 
зобов’язувала. Ні до якої іншої ради я не ба-
лотувався, то і мандату ніякої іншої тобто не 
виборов. За логікою, котра для Чумаківської 
виборчої комісії виявилася доказовою, і всі 
інші обрані у Чумаках депутатами сільради 
одначе мали десь брати і подавати копії заяв 
у ті ради, у які вони… не обиралися. Але чо-
мусь єдиний я у цьому ніби «завинив» - хіба 
не такий абсурд виходить?

Таки такий. Судячи з усього, що чинять 
дурню (з наголосом на літеру «ю»), чумаків-
ські організатори виборів в останню мить 
все ж зрозуміли. Через це й схаменулися, 
що дарма покликали на своє свавільне засі-
дання Григорія  Івановича. «Помилку» ви-
рішили виправляти, й не пускаючи Тарана 
на розгляд липової скарги. Оскільки нічого 
кращого у своїй «патовій ситуації» не вигада-
ли, як тільки те, наче Таран сам… відмовився 
від мандату депутата сільради. Знову ж варі-
ант-версія, що їх на здорову голову і не натяг-
неш, але що шахраям, скажіть, залишалося 
робити? Лише плювати на закони. Чим вони 
й зайнялися та уже не могли зупинитися.

Зі скарги Г. І. Тарана на дії Чумаків-
ської сільської виборчої комісії в Дні-
пропетровську районну на ім’я її голови 
С. В. Лимар: «Я не сумніваюся, що Чумаків-
ською сільською виборчою комісією свідомо 
порушувалися норми Закону України «Про 
місцеві вибори» та «Порядку розгляду скарг 
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СИЛА ЗАХИСТУ6
ЗА ОДНОГО БИТОГО ДЕСЯТЬОХ 

НЕБИТИХ ДАЮТЬ.
З Постанови іменем України Дніпро-

петровського районного суду від 5 січня 
2016 року: «Розглянувши у відкритому судо-
вому засіданні справу за позовом Тарана Г. І. 
про скасування Постанови № 79 Чумаківської 
сільської виборчої комісії про визнання його 
таким, що відмовився від мандату депутата 
сільської ради, суд, вивчивши матеріали  та об-
ставини справи і дослідивши та перевіривши 
докази у ній, дійшов до наступного висновку: 
обставини справи в контексті правових норм 
та вимог, що регулюють правовідносини, які 
були предметом судового розгляду, вказують 
на відсутність будь-яких підстав для прийняття 
відповідачем оскаржуваного рішення, оскіль-
ки позивачем не порушено приписів закону 
щодо несумісності статусу депутата місцевої 
ради з  іншими посадами і видами діяльності. 
Законом України «Про місцеві вибори» ви-
значено обов’язок особи написати відповідну 
заяву лише у разі наявності іншого представ-
ницького мандату, але не зобов’язує писати 
заяву у випадку відсутності іншого представ-
ницького мандату. Оскільки у позивача Тара-
на Г. І. немає іншого мандату, окрім депутата 
Чумаківської сільської ради, значить він закон-
но здійснював свої депутатські повноваження.

Враховуючи вищевикладене, виходячи з 
меж заявлених позовних вимог та системно-
го аналізу положень чинного законодавства 
України і матеріалів справи, суд постановив: 
визнати протиправною та скасувати постано-
ву №79 від 28 грудня 2015 року Чумаківської 
сільської виборчої комісії про визнання Тарана 
Г. І. таким, що відмовився від мандату депутата 
Чумаківської сільської ради».

Знову коментар автора: Здавалося б, усе 
ясно, як на долоні: у Чумаках знайшлася купка 
людей, котра передала куті меду, заходившись 
за будь-яку ціну незаконно позбавити Григорія 
Тарана, якому довірили земляки, статусу депу-
тата місцевої ради. Але суд не відповів на інший 
принциповий момент: а з якої такої потреби 
комусь тут засвербіло й закортіли наперекір 
волі народу не лише відібрати у Григорія Івано-
вича право здійснювати депутатські обов’язки 
у рідному селі, а і таким чином проігнорувати, 
зневажити та заодно й знехтувати вибором 
більшості селян, які знайшли потрібним голо-
сувати за Тарана? Адже старалися, бідолахи, аж 
пріли і не здавалися до останньої миті. Більше 
того, вперто не бажали коритися закону. Бо 
знайте таку суттєву у цьому конфлікті правду: 
своє рішення на користь Григорія Тарана суд 
виніс 5 січня минулого року, а виборча комісія, 
явно втративши розум, честь і совість разом узя-
ті і порізно, тим паче, ще й знахабніло цькуючи 
верховенство права, уже наступного дня, 6 січня, 
призначає повторні вибори замість вибулого 
депутата. Точніше - депутата, який ніби відмо-
вився від мандату, в окрузі, де народ, повторю-
ємо, обрав Тарана. Якщо гадаєте, наче Таран з 
таких, нібито лякливих і здатних підвести, об-
манути виборців, знехтувати їхнім довір’ям, то 
дуже й дуже помиляєтеся.

По суті детективно-пригодницький сю-
жет з насильницьким намаганням позбави-
ти чоловіка повноважень і прав, якими його 
своїми голосами наділили земляки-виборці, 
правда ж? Але якби це був тільки і весь кон-
флікт «місцевого значення», а то ж ні. Якщо 
хочете знати, одинадцятьма роками раніше, 
у 2006-му, Григорія Тарана селяни обирали 
і головою сільської ради. Отоді чи не вперше 
і знайшлися тут сили, котрі це сприйняли за 
зайву для них сенсацію. Як сніг на голову зва-
лився їм, коротше, Григорій Іванович. Їм – це 
всім як один з оточення Олександра Ніколаєва. 
Адже директор на той час ВАТ «Чумаки» став 
у межах своїх «володінь» уже ледве не пупом 
землі, якого мусять слухатися та якому мають 
коритися практично усі поголовно. Хилитися 
перед ним, як миленькі – і баста. То Нікола-
єв повірити не міг, що «це ж не він, а якийсь 
Таран, виходить, настільки авторитетний не 
тільки у Чумаках, а і в усіх інших населених 
пунктах сільської ради». Люди ж спершу лише 
усміхалися: нехай знає тепер Олександр Івано-
вич, що у нього слава далеко не краща, якщо не 
навпаки – на відміну від слави пенсіонера Гри-
горія Івановича. Ось тільки сміялися селяни, на 
жаль, не останніми.

Оскільки Таран прийшов на роботу у по-
рожні кабінети сільської ради. З них напере-
додні вночі було вивезено все до чиста: столи 
і стільці, шафи та всі інші меблі, навіть канце-
лярські приладдя. Бо була команда «вивезти 
все навіть до останнього олівця» - щоб нічого не 
залишилося. Втім, це Таран пережив ще спо-
кійно. Стілець-крісло приніс з собою з дому. 
Але те, що сталося далі, йому і в страхітливому 
сні не могло привидітися.

Зі статті «Страшні піраньї не в озері» у 
газеті «Батьківщина» за 10 липня 2006 року: 
«На знак помсти батькам учнів тутешньої шко-
ли, які проголосували за Тарана, скомандува-
ли забрати у школярів акваріум і позаторік по-
дарований їм музичний центр, а заодно трак-
тор, зароблений дітьми в дореформеному ще 
радгоспі «Чумаки». Це не кажучи про те, що 
й у сільради відібрали колісний трактор, яким 
вивозили на смітники побутове сміття. 

Найжорстокіших і дошкульних «заходів» 

«ІДУ НА ТАРАН!»Григорій Таран:
Сучасна документальна повість про невеселу долю села Чумаки 

на Дніпропетровщині у документах, свідченнях, публікаціях і коментарях

Про «чумаківське» протистояння 
відомо по дві сторони Дніпра,                     

що перетинає приміський район.

проти усього населення  вжило «відповідно зо-
рієнтоване» керівництво районних електрич-
них мереж. Ніби як за борги (чужі, як потім 
з’ясується) РЕМ знеструмив Чумаки і Зорю 
– села, які знаходяться у зоні підтоплення. У 
них постійно працювали дренажні системи. 
А не стало електрики, дні та ночі минали, її ж 
подачу сюди не відновлювали – з одного боку 
припинилася і подача питної води, а з друго-
го і відкачка фекалій з тутешніх каналізацій-
них мереж та відкачка ґрунтових вод. Чумаки 
опинилися по коліна, а то і шию у брудному 
і смердючому місиві. Двори, житлові будинки 
та господарські споруди, городи – все у баг-
нюці нечистот. Сморід зіпсував тут і повітря. 
Побоюючись пошестей, районна санстанція 
закрила школу, дитсадки і амбулаторні ме-
дичні кабінети та фельдшерсько-акушерський 
пункт, їдальню і так далі. Катастрофа! Стихій-
не лихо… Та куди не кидався Григорій Таран, 
до кого не апелював – нуль уваги. Усі районні 
владні, виконавчі і силові структури робили 
вигляд, наче нічого страшного не відбувається. 
Вони боялися і носа свого сюди показувати. Як 
поніміли і поглухли…

Аж до тих пір, поки мережі водопоста-

Олександр Ніколаєв провів сесію-оперативку з 
депутатами, на якій залякував фермерів і гнів-
но критикував сільраду. А на 23 березня була 
призначена сесія, але вона не відбулася через 
неявку багатьох боязливих депутатів, яким  
Ніколаєв велів не зявлятися. Лише 29 березня 
сесія все ж відбулася. На неї власною персоною 
прибув Олександр Ніколаєв і відразу узяв бика 
за роги: «Намічену чергу дня відмінити, поста-
вити на голосування одне питання – про недо-
віру голові сільради». Під його тиском Тетяну 
Ткаченко «звільнили за власним бажанням».

А третім перед Григорієм Тараном звіль-
нили аналогічним чином з голів тутешньої 
сільради Анатолія Плохого. Згодом все та ж 
райгазета «Дніпровська зоря» про це коро-
тенько, побіжно та якось обережно таки зга-
дала у номері від 8 вересня 2006 р. – це коли 
«тут знову загуляв  привид імпічменту – від-
ставка нависла і над недавно обраним Григо-
рієм Тараном». Читаємо: «Ох і не легко бути 
в Чумаках сільським головою! Досить згадати, 
як з боєм і гучним тріском звільняли чумаків-
ського голову попереднього обрання Плохого. 
Ситуація таки у селі надскладна… Існує явна 
конфронтація між керівниками сільської ради 

«Водити маріонеток» - улюблений 
стиль пана Ніколаєва.

Сьогодні ж тут немає колишньої слави – 
теплиці. Її приміщення розбите вщент, виве-
зено дороге обладнання. Не витримали вдало-
го господарювання «талановитого» Ніколаєва 
і тваринницькі ферми, які давали прибутки й 
роботу людям. Зараз вони нагадують руїни. 
Колись у кожному корівнику утримували по 
200 голів племінної худоби і по 300 дійного 
гурту. Нині всюди порожньо - вирізали і роз-
продали. У селі Маївка давно не функціонують 
двоповерховий дитячий садок, донедавна єди-
ний в області сільський санаторій-профілак-
торій, консервний завод, будинок тваринників 
та їдальня, світять вибитими шибками і розі-
браними рамами кімнати відпочинку та 15 
будиночків табору відпочинку і праці…

У трудівників колишнього колгоспу «Дні-
про» своя біда. На їх прохання за заявою на-
родного депутата Юрія Кармазіна Управлін-
ням служби боротьби з економічною злочин-
ністю УМВС перевірено колективну скаргу і 
встановлено, що «з боку посадових осіб ВАТ 
«Чумаки» при передачі майна від КСП до 
ВАТ вчинено службову оборудку, яка призве-
ла до матеріальної шкоди членам колишнього 
колгоспу на суму 1 млн. 250 тис. грн. Зібрані 

шляхом направлення листів до голови ра-
йонної ради та до редакції газети зобов’яза-
но авторів скарги негайно спростувати недо-
стовірну інформацію, яка буцімто містилася 
у їхній скарзі.

Фактично суд зажадав, аби пенсіонери 
самі визнали, що все сказане у їхній скарзі – 
брехня. Тобто правду визнали неправдою, і 
нехай навіть не каються, а хай зарубають собі 
на носі, що бунтувати і, тим більше, пляму-
вати директора «Чумаків» категорично зась! 
Не те що заборонено – небезпечно! Більше 
щоб не сміли чіпати й гнівити Олександра 
Івановича. Не інакше, як він тут небожитель, 
який для простолюдин не доступний.

- Хіба не так виходить? – запитує вкрай 
спантеличений Григорій Таран. – Невже у 
нас зараз біда вівцям там, де вовки пасуться?

-Таки так виходить! – зі сльозами на очах  
киває і пенсіонерка  Валентина Кузнєцова, 
котра також за свій норов потрапила в неми-
лість Ніколаєву. – Уже не законів доводиться 
нам боятися, а суддів. Чи ж знає Бог на небі, 
скільки у кожен двір нам горя приніс Нікола-
єв, а тепер точно й більше принесе?».

Висновок при цій нагоді: Про власну 

ничі осередки людина, яка 
так звану земельно-аграрну 
реформу зуміла обернути 
винятково собі на користь, а 
не в інтересах усього селян-
ського люду. На превеликий 
жаль, чимдалі охочих чи-
нити Олександру Івановичу 
супротив ставало все менше. 
Бо один з печальних, сумних 
наслідків цієї «реформи» - 
знищення згуртованості, єд-
ності селян, їх деморалізація. 
Зневажені і нахабно прини-
жені, селяни не знаходили ж 
ні розуміння, ні підтримки, 
ні, тим паче, захисту від тих, 
хто мав стояти на їхньому 
боці. В Україні уже набирало 
обертів переродження чи й 
виродження усіх від низів до 
самісіньких верхів чиновни-
ків, державних службовців, а 
також правоохоронців, суд-
дів і так далі у негідників і 
бандитів, перевертнів, навіть 

у злодюг та злочинців. Що швидко й покла-
ло початок зародженню суцільного казно-
крадства та хабарництва, корупції і так далі. 
Можна сказати так: у випадку з «Чумаками» 
коло затягувалося у зашморг на шиях людей 
настільки швидко, що багато хто з них й отя-
митися не встиг, як зостався при бубнових 
інтересах. Карти селян були биті.

Знову зі статті «Замкнене коло села 
Чумаки» у газеті «Лица» 29 грудня 2010 
року: «Сказати, що правоохоронці зовсім не 
цікавилися подіями в селах Чумаки, Зоря, 
Дніпро та Маївка, не можна. Свого часу об-
ласне управління по боротьбі з економічною 
злочинністю встановило факт службової не-
дбалості (?) посадових осіб ВАТ «Чумаки» 
при передачі майна від колишніх КСП до 
ВАТ, що спричинило майнову шкоду зокре-
ма членам недавнього КСП «Дніпро» в сумі 
1 мільйон 250 тисяч гривень. Порушувалася 
кримінальна справа і по суті виявлених про-
куратурою порушень податкового законо-
давства, котрі були ще зафіксовані під час 
перевірки відчуження майна ВАТ «Чумаки» 
на користь СПП – приватного тобто підпри-
ємства «Чумаки». За зібраними матеріалами 
в обох випадках розпочиналися слідчі дії. 
Також порушувалася кримінальна справа 
за фактом продажу сільгосппідприємством 
Ніколаєва  племінної худоби без необхідної 
на те ліцензії…  

Але минув уже не один рік, та жодна з 
порушених кримінальна справа не мала ло-
гічного продовження і завершення. Про одні 
з них замовкли, немов води у роти понабира-
ли, про інші, явні і очевидні, позичаючи очі 
у Сірка, почали говорити, наче вони не  під-
твердилися. Тепер кмітливі селяни задають 
питання: прокуратура приїжджає на їхні 
землі лише для того, щоб «попастися» - чи як 
інакше розуміти? І як тут уже вголос кажуть, 
бо це ніяка не таємниця, «зелені посьорбав-
ши», повертаються у свої насиджені «при-
буткові» кабінеті. Неважко здогадатися, що 
зелень, яку «сьорбають» - це американські 
долари».

З блокноту автора: Не один, ясна річ, 
Григорій Таран не складав зброї і продов-
жував воювати за правду і справедливість. 
До найвищих органів влади України було 
подану скаргу, яку підписали, скажімо, мало 
не всі мешканці села Зоря  – Г. Губська, А. Га-
тило, В. Щербина, М. Лукашенко, Н. Драчев, 
М. Капуста, А. Шевченко і т. д. А відписала-
ся на «колективне звернення щодо свавілля 
депутата обласної ради Ніколаєва О. І.»…  
районна адміністрація. Читаємо: «З метою 
досконального розгляду справи дорученням 
голови РДА визначено необхідність комісій-
ної перевірки фактів, викладених у заяві, та 
затверджено склад комісії, яку зобов‘язано 
здійснити перевірку і поінформувати заяв-
ників. Однак голова правління ВАТ «Чума-
ки», мотивуючи наявністю карантину, не 
пустив членів комісії на територію господар-
ства, хоча карантинних заходів тоді не вжи-
валося і жодним актом державних та ветери-
нарних органів карантин не оголошувався. 
Таким чином робота комісії була зірвана, але 
комісія склала Акт, у якому вказала, що Ні-
колаєв О. І. ігнорує інтереси людей та тери-
торіальної громади, а на фермі залишилося 
тільки 67 дійних корів, оскільки основне дій-
не стадо вивезено. У зв‘язку з наведеним РДА 
звернулася до органів прокуратури та інших 
контролюючих органів області з проханням 
здійснити перевірку щодо законності дій 
керівництва ВАТ «Чумаки» у розпоряджен-
ні та привласненні землі, майна і худоби». 
Підписав це послання селянам голова РДА 
В. Шинкевич – і розписався, по суті, у власній 
неспроможності і неспроможності районної 
влади вплинути «на занадто бідового і са-
моправного реформатора».

лаєву «Чумаків»?» так: «Павло Лазаренко, після 
призначення його у 1992 році Представником 
Президента у Дніпропетровській області, відра-
зу розпочав формувати свою команду на усіх 
рівнях економічних структур області. Всюди на 
ключових і прибуткових постах він призначав 
своїх людей, звільняючи з посад тих, хто його не 
влаштовував і мусив поступатися місцем «пта-
шенятам із лазаренківського гнізда». У першу 
чергу зайнявся керівниками сільгосппідпри-
ємств. Тоді й був звільнений доволі успішний 
директор доволі успішного держплемрадгос-
пу «Чумаки» Геннадій Латушко. Його місце 
зайняв Олександр Ніколаєв, про якого люди 
подейкували, наче він був свояком Лазаренка. 
Правда, сам Ніколаєв це заперечував».

Необхідне доповнення від автора: Ні-
колаєв дійсно міг і не бути свояком Павлу 
Лазаренку. Бо досить того, що вони в одному 
Новомосковському районі працювали голо-
вами колгоспів, були відтак не просто добре 
знайомими чи приятелями, леа й близькими 
по духу. І якщо так можна сказати – замашка-
ми теж. Їх обох поза очі називали колгоспни-
ми шоферами. Оскільки колгоспний водій їде 
селом, степом чи десь ще, дивиться, коли купа 
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чання, каналізації та дренажних систем не 
вийшли остаточно з ладу. Щоб їх тепер пола-
годити, необхідні були негайно тисячі гривень 
– десятки тисяч, яких у скарбниці сільської 
ради катма. Фінанси у сільраді давно співають 
романси. Бо уже третій рік підряд правління 
ВАТ «Чумаки» не платить у місцеві бюджети 
податків і з фізичних осіб. Щойно заступник 
начальника Дніпропетровської міжрайонної 
податкової інспекції О. Сінчура повідомив, 
що «на 1.01.2006 р. за період з 1.07.2004 р. ВАТ 
«Чумаки» заборгувало 1 мільйон 806 тисяч 620 
гривень 40 копійок». А тим часом Таран зі свої-
ми  помічниками підрахував, що і півмільйон-
на вистачить, аби відновити електродвигуни та 
насоси, каналізацію і дренаж, обзавестися сво-
їм трактором, придбати меблі та канцтовари, 
а для школи купити новий музичний центр і, 
може ,ще й акваріум з живими рибками». 

Керівництво ж Податкової інспекції, між 
іншим, переконавшись, що ВАТ «Чумаки» во-
дить його за ніс і розраховуватися з державою 
не поспішає, а то й зовсім не збирається, зверта-
лося за сприянням до районної та обласної ад-
міністрацій і намагалось вплинути на неплат-
ника податків через прокуратуру. Та тільки не 
тут це можливе. Не пан Ніколаєв належить 
до тих, хто слухається законів і наказів зверху. 
Йому навіть компетентні органи як море по 
коліна. Старшому слідчому податкової міліції 
Р. Заблуді у такій ситуації нічого не залишало-
ся,  як самому порушити кримінальну справу 
та взяти її до свого ж і провадження. На мові 
оригіналу читаємо: «Рассмотрев материалы 
доследственной проверки соблюдения требо-
ваний налогового законодательства служеб-
ными лицами ОАО «Чумаки», ст. следователь 
НМ ГНУ в области установил факт умышлен-
ной неуплаты налога с доходов физических 
лиц, что привело к не поступлению в местные 
бюджеты денежных средств в особо крупных 
размерах. Принимая во внимание, что в дей-
ствиях данных лиц усматриваются признаки 
преступления,  возбудить уголовное дело по 
ч.3 ст.212 УК Украины». І як ви думаєте, після 
цього «Чумаки» на чолі з паном Ніколаєвим 
аж бігом перерахували необхідну суму? Та й не 
поворушилися навіть. У цьому боржникам не 
було необхідності. Райпрокуратура (прокурор 
Анатолій Снігур), яку податківці «турбували» 
тричі і яка покликана пильнувати та захищати 
інтереси держави і громад місцевого самовря-
дування, так і не спромоглася звернутися до 
суду за примусовим стягненням боргів.

Коментар автора: Все це, як і багато ін-
шого, про що скажемо далі, дає повну уяву, які 
нестерпні умови для роботи створили у Чума-
ках обраному сільським головою Григорію Та-
рану. Що й не дивно, коли знати, що він далеко 
не перший, який «ну геть не припав до впо-
доби» новому «хазяїну території». Першою, 
кого силоміць випхали з крісла голови Чума-
ківської сільської ради, була Тетяна Ткаченко – 
«хоч вона не хотіла добровільно залишати по-
саду», як написала у номері від 3 листопада ще 
2001 року райгазета «Дніпровська зоря». І далі 
ця газета уточнила, що «Ще у січні цього року 

та керівником господарства «Чумаки» Олек-
сандром Ніколаєвим. Хоча ВАТ могло б взяти 
на себе часткове вирішення проблем місцевої 
громади, як це було у кращі минулі часи».

І все – цим ось «стриманим» зауваженням 
і обмежилася районна газета. Не посміла вона 
на повен голос сказати, що у Чумаках «вижи-
ває» лише той голова громади, який не народ 
місцевий влаштовує, а передусім Ніколаєва. 
Така фатальна «традиція» тут склалася, з якою 
ніяка вища влада нічого вдіяти наче не може. 
Не витримав гіркої долі і Таран. Григорій Іва-
нович зрозумів, що здолати цілу армада негід-
ників та запроданців під проводом Ніколаєва 
йому не по зубах. Та й селяни страждали лише 
через те, що обрали невгодного пану сільсько-
го голову. «Провчити» ж намагалися не лише 
Тарана, а і всіх жителів території. «Провчити» 
так, щоб врешті-решт раз і назавжди збагнули, 
де раки зимують і хто тут справжній хазяїн.

- Я то знав, що солодко мені не прийдеть-
ся, - розповідає сьогодні Таран. – З Ніколаєвим 
нам давно не по дорозі. Але я і знати не міг, 
що доведеться не тільки з ним боротися. Для 
мене стало великою несподіванкою, що разом 
з Ніколаєвим проти мене ополчилися всі у ра-
йоні – «вожді» райдержадміністрації і райра-
ди, прокуратури та міліція, судді також. Ви не 
повірите, а мене викликав на ті часи районний 
прокурор Снігур, грюкав кулаками по столу, 
тупав ногами і кричав, що якщо я добровільно 
не відмовлюся від посади голови сільради, він 
мене запроторить в буцегарню, а про мене ні-
хто й не згадає, як потраплю на її нари…

Як не вірити, якщо пройде  чотири роки, 
настануть нові вибори до місцевих рад, і у 
Чумаках повториться все це за принципом 
«Наша пісня нам хороша – починай спочат-
ку!». Тоді в області виходила газета «Панорама 
Придніпров’я», то вона в одному з жовтневих 
номерів 2010 року вмістила великий фейлетон 
«Про депутатську макуху і програмну «чорну-
ху» агро-професора Олександра Ніколаєва».

Читаймо фейлетон разом: «Варто було 
працівникам редакції побувати в Чумаках, 
Зорі та Маївці і зустрітися з жителями цих сіл, 
як редакційний портфель  наповнився давні-
ми, недавніми і сьогоднішніми документами 
щодо «видатної» діяльності місцевого керівни-
ка Олександра Івановича Ніколаєва. Хоча ми 
приїхали сюди розбиратися з явно грубими 
порушеннями виборчого законодавства при 
реєстрації кандидатів у місцеві депутати і на 
посаду голови сільської ради в Чумаківській те-
риторіальній сільській виборчій комісії, та всі 
шляхи й стежки вели до контори ВАТ «Чума-
ки». Дозвіл на реєстрацію, як нам розповідали 
претенденти, має дати особисто пан Ніколаєв 
і ніхто інший таким правом тут не наділений. 
Як і невгодних йому кандидатів не реєструють 
через будь-які надумані «порушення». Депу-
татську і воднораз виробничу діяльність Ніко-
лаєва чумаківці розмальовували у надто яскра-
вих фарбах, що залишалося тільки дивуватися, 
як таке може бути». 

НАРЕШТІ ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ:
ЧИ ДІЖДУТЬСЯ ЧУМАКИ 
ПРАВДИ І СУДУ?
Ще десятиріччя тому, 21 листопада 2007-

го, відома на Дніпропетровщині газета «Ліца» 
видрукувала статтю на той час теж не менш 
відомого журналіста Геннадія Сахарова під до-
волі застережливим заголовком чи то прогно-
зом-попередженням «Чи вистачить Ніколаєву 
«Чумаків»?» Сахаров неначе усім своїм єством 
відчував, що лихо, якого Олександр Іванович 
уже встиг заподіяти - це ще далеко не все. Що 
це ще тільки квіточки – гіркі плоди дозріють 
пізніше. Отож того, що на той час натворив 
Ніколаєв, йому виявиться замало. І як у воду 
дивився автор публікації, віщуючи Чумакам 
мало чого хорошого попереду.

А починалася стаття «Чи вистачить Ніко-

буряків чи лантухи із зерном: зупиняється і 
підбирає у кузов своєї машини. Вдома зайвим 
не буде. Все згодиться. Не проїде ніколи  мимо 
того, що погано лежить чи стоїть.

І я, мабуть, скажу зараз те, про що мало хто 
досі знав і знає. Лазаренко спеціально захотів 
пересадити Ніколаєва  в одне з найкращих 
тоді господарств області. Щоб він там у нових 
умовах не прогавив свого. А хотів пересадити в 
знамениту агрофірму «Наукову», де покійний 
нині - царство йому небесне - Микола Агафо-
нов якраз створював унікальне господарство, 
якому уже не було рівних в масштабах усієї 
України. Але Миколі Івановичу вчасно донес-
ли про  «загрозу», і він випередив Павла Івано-
вича: влаштував модні тоді ще з часів Горбачо-
ва вибори директора, і люди проголосували за 
нього. Правда, впертий Лазаренко спробував 
провести повторні вибори, і провів. Та тільки 
люди знову віддали перевагу Агафонову. 

- Тоді одного вечора Лазаренко приїхав 
до мене, - розповідав Микола Агафонов, - і ми 
проговорили з ним до півночі. На прощання 
Павло Іванович потиснув мені руку і сказав, що 
він просто не знав, яка я своя і надійна людина. 
Він зі мною тобто помирився, бо я з ним же і не 
сварився, і ми погодилися далі жити мирно…

Таким ось чином Олександр Ніколаєв і 
опинився в іншому і не менш міцному та ба-
гатому племзаводі «Чумаки». Якому, скажемо 
зараз так, тільки такого «щастя» і не вистачало. 
Тут існував неабиякий для «ділового» Ніколає-
ва «плацдарм» також. Село як лялечка було, а 
господарство правило за взірець в обласному 
масштабі. Олександр Іванович, не вагаючись, 
«розвернувся» дійсно на повну «потужність». 
Йому вистачило кількох років, щоб все пере-
вернути з ніг на голову. Навіть газета обласної 
адміністрації «Вісті Придніпров’я» тоді ще – 14 
квітня 2005 року  – дозволила собі написати, 
що «після явно безпідставного звільнення ди-
ректора радгоспу «Чумаки» Геннадія Латуш-
ка його місце зайняв Олександр Ніколаєв. То 
ще тоді люди в селі, наче передбачаючи своє 
ганебне майбутнє, не бажали миритися із цим 
рішенням, і на знак протесту збиралися пере-
кривати автомагістраль, яка веде з Дніпра на 
Полтаву. Збентежених селян стримав якраз 
Латушко. Його тут досі поважає кожен, а він 
умовив земляків не чинити самоправства».

Якщо це так і було, то краще, мабуть, Ла-
тушко не спиняв би селян. Адже швидко ста-
ло ясно, як на долоні, що Ніколаєв прийшов 
сюди зовсім не з метою зберегти «Чумаки», а 
також і сусідні радгоспи-КСП «Зоря» та «Дні-
про», які теж ніби для збереження приєднав 
до «Чумаків». З «благословення», звісна річ, 
області. Коли у «підпорядкуванні» Ніколаєва 
опинилося відразу, уявіть собі, не мало і не ба-
гато - понад 11 тисяч гектарів. З усім гамузом 
майном колишніх радгоспів. Оце роздолля так 
роздолля: бери, хапай – не хочу! 

Зі статті «Правди і суду вимагають без-
захисні селяни  ВАТ «Чумаки» в газеті «Вісті 
Придніпров’я» у номері від 14 квітня 2005 
р.: «Коли дозволили приєднати до «Чумаків» 
«Зорю» та «Дніпро», також зразкові в мину-
лому КСП, Ніколаєв привселюдно оголосив 
їх банкрутами, а себе – неперевершеним ніби 
рятівником. Прикрившись необізнаністю «чу-
маківців», він мерщій проводить акціонування 
господарства-гіганту, штучно занижуючи вар-
тість сертифікатів як мінімум у 10 разів. Крім 
того, ще й незаконно понад сто акціонерів 
позбавив прав отримувати сертифікати акцій, 
а ще більше завбачливо звільнив не лише «за 
власними бажаннями», але й безпідставно за 
статтями. У такий спосіб він позбавився від не 
менше трьох сотень «зайвих» претендентів на 
земельні і майнові паї. Зловживаючи служ-
бовим становищем, далі Ніколаєв за безцінь 
і скупив майже всі акції. На зборах закликав 
селян здавати їх йому. Казав, що по них не 
платив і платити не буде. Тим, хто здасть йому, 
обіцяв «допомагати». Люди повірили, але від 
тих пір не отримували ні обіцяної допомоги, 
ні жодної копійки дивідендів. 

матеріали направлено до прокуратури облас-
ті, однак остання ні кує, ні меле. Віз і нині там.  
Всі на запити людей шлють стандартні відпис-
ки. Ніколаєв ще й став тут більше недоторка-
ним, ніж депутати Верховної Ради».

Інформаційний бюлетень «Чумацький 
шлях» у грудні 2014 р. додав: «У 1999 році у 
власність ВАТ «Чумаки» було передано понад 
200  лише великих виробничих, соціальних, 
побутових та адміністративних об’єктів 3-х ко-
лишніх  радгоспів, а в 2004-му було створено 
нове приватне підприємство директора, в яке 
і передали більшість цих особливо ліквідних 
об’єктів, скуплених у  селян задешево». 

Що ж, повертаємося до Григорія Тара-
на, який останній тут не здається: У нього 
усі «неприємності» з Олександром Іванови-
чем почалися від тих пір, як Ніколаєв з усіх 
сил зволікав з розпаюванням земель. Мало не 
п’ять років він і його підгавкувачі брехали лю-
дям в очі, що хоч колишні радгоспи «Дніпро» 
та «Зоря» і перетворені на колгоспи-КСП, їхні 
землі наче під розпаювання не підлягають. 
Оскільки влилися у колишній держплем-
завод, за яким залишаються нібито функції 
науково-дослідного господарства. Насправді 
цілих п’ять років ВАТ «Чумаки» використо-
вувало приєднані землі… на дурничку. Без-
платно. У тому розумінні, що не треба було 
людям-пайовикам платити за оренду їхніх 
наділів. Одним з перших цього свавілля й не 
витримав Григорій Таран. Мало того, що сам 
у 2000 році  подав заяву на виділення йому 
земельного паю – ще й ініціював скликання 
у селі Зоря кущових чи бригадних зборів з 
розпаювання тепер бригади та її земель, а в 
минулому радгоспу і колгоспу насамкінець. 
То зрозуміло, що стерпіти такої «сваволі» Та-
рана Ніколаєв не зміг. Одне діло, що «самоді-
яльні» збори проігнорував – ще й помстився 
«розумаці», розправився з ним на повну ко-
тушку… 

Не лише з ним, ще мало не з трьома 
сотнями селян, які теж підтримали «азарт» 
Григорія Івановича «вибити землю». Почав 
звільняти непокірних за вигадані провини, 
штрафувати й карати. Ветлікар Сергій Ви-
гран, скажімо, був змушений заплатити дві 
тисячі гривень за здохлого позаторік коня, а 
шофер Андрій Куриленко теж дві тисячі гри-
вень – великі сімнадцять літ тому гроші – за 
перевитрату бензину, якої у нього зроду-віку, 
скільки працював, не було. Щодо Тарана, то 
хоча Григорій Іванович уже і перебував на 
пенсії, розгніваний Ніколаєв навздогін однак 
«розкопав», що поки той очолював овочеву 
бригаду, неначе розгубив тари – дерев’яних 
ящиків – аж на 5 тисяч гривень. Зрозуміло, 
Таран і ще четверо невинних пенсіонерів, ко-
трі разом з Тараном постраждали ні за що, 
написали скаргу. Так Ніколаєв звернувся до 
суду: мовляв, рятуйте, на мене звели наклеп! 
І знайшлася, уявіть собі, суддя Жана Озер-
нянська, котра горою стала на захист «бідо-
лашного» Олександра Івановича.

Зі статті «Критикувати пана Ніколає-
ва? Зась!» у Всеукраїнській газеті захисту 
інтересів селян «Сільські вісті»: «Дніпро-
петровський районний суд ухвалив стягну-
ти з пенсіонерів села Зоря Григорія Тарана, 
Таїсії Таран, Раїси Яковенко, Володимира 
Радченка і Володимира Плітченка солідарно 
5 (п’ять) тисяч гривень. На користь Олексан-
дра Ніколаєва, директора ВАТ «Чумаки». Як 
відшкодування моральних збитків, яких зав-
дано його честі, гідності та діловій репутації. 
При цім суд заборонив Дніпропетровській 
районній раді і районній газеті «Дніпровська 
зоря» поширювати інформацію, викладену 
у скарзі-заяві пенсіонерів села Зоря, яку вони 
адресували райраді і райгазеті. Більше того, 

недоторканість, а скоріше, для «нещасних 
кріпаків»  недосяжність за принципом «у вас 
руки закороткі мене діставати» Олександр 
Іванович потурбувався не випадково. На той 
час уже так багато він тут натворив гріш-
них діянь, що пора було «особливо таким 
як Таран роти затуляти». Це з одного боку. 
А з другого - попереду на Ніколаєва ого-го 
які нові «можливості» чекали, і якщо не за-
ставити того ж Григорія Івановича та йому 
подібних раз і назавжди замовкнути, нових 
«пасквілів» та «наклепів» ну ніяк не омину-
ти. Тим паче, що в Олександра Івановича 
якраз виникла ідея, як на свою користь «кар-
динально» обернути розпаювання земель 
господарства.

Зі статті «Чи вистачить Ніколаєву «Чу-
маків?» у газеті «Ліца»: «Вийшов Указ Пре-
зидента України про прискорення реформу-
вання аграрного сектору економіки. Затягу-
вати з розпаюванням земель уже не можна 
було. І у 2001 році Ніколаєв нарешті скликає 
з цього приводу збори колективу. Але слово 
скликає тут не зовсім підходить – звозить в…  
обласний центр у драмтеатр ім. Шевченка 
автобусами. Добре, гірко кепкували згодом 
у Чумаках, що не повіз до Золотих воріт у 
Київ. А дозволялося брати тільки тих, явку 
яких схвалив сам пан Ніколаєв. Кого не велів 
брати у місто на… театралізовано-концерт-
ну акцію, як на свято, ніхто й не смів брати. 
Дуже пильно стежили «довірені» особи, кого 
садили в автобуси. Розпоряджався цим про-
цесом не хтось там, а «права рука» Олексан-
дра Івановича Олександр Чорний. Дивився 
«обома», бо відповідав головою. 

На цих зборах Олександр Іванович не-
сподівано запропонував людям розпаювати 
тільки половину угідь. А половину – більше 
трьох з половиною тисяч гектарів, якщо з 
полезахисними смугами, дорогами і навіть 
канавами та балками, - залишити за існую-
чим нині акціонерним товариством «Чума-
ки». Аби, мовляв, застрахуватися. Збереже-
мо, палко переконував у перервах між му-
зичними номерами селян Ніколаєв, землю 
за господарством – що потім не станеться, 
яким боком реформа не повернеться, а «у 
вас буде робота і гарантія отримувати засо-
би для існування». Все одно, що «на чорний 
день» приберегти нерозданою ріллю умовив 
Олександр Іванович. Голосували чи не голо-
сували, до пуття й не відомо, а «дали добро 
люди, погодилися: нехай буде гречка!»

І зберегли… Отримали по три гектари 
на брата замість шести, які могли отримати. 
І звідки було знати людям, що ці три з поло-
виною «збережених на всякий випадок» тисяч 
гектарів не мине й місяця, як розпоряджен-
ням голови РДА і наступним рішенням сесії 
районної ради ледве не на «ура» передадуть 
в постійне користування… приватному сіль-
ськогосподарському підприємству «Еліта» на 
чолі з… Олександром Ніколаєвим. Він його 
створив для ведення… «зразкового товарного 
сільгоспвиробництва, дослідних і навчальних 
цілей та пропаганди передового досвіду». Ще 
мине трохи часу, і СПП «Еліта» Ніколаєв пе-
рейменує на СПП «Чумаки». Як Пилип з ко-
нопель з’явиться і ТОВ «Чумаки». Три, корот-
ше, різних господарств, і всі три – «Чумаки». 
Чи скажемо інакше: тут «Чумаків» стало три. 
Як три сосни, у котрих людям легко заблуди-
тися. Гадаєте, це випадково сталося. Усі троє 
– ВАТ, СПП і ТОВ – контролюються Олек-
сандром Івановичем і, звісна річ, второпати, 
якому треба кланятися, від якого чекати ди-
відендів, а від якого орендну плату, далеко не 
кожному жителю сільради відтоді дано. Тим 
паче простежити, яким чином уціліле майно, 
уцілілі худоба і техніка «плавно перемістили-

ся» з ВАТ чи ТОВ у СПП – суто у приватні «Чу-
маки» Ніколаєва. А на словах, у публікаціях і 
навіть в офіційних документах останнім часом 
вживають назву агрофірма «Чумаки». Але 
ВАТ, ТОВ чи СПП агрофірмою слід вважати 
– не відомо. Уроздріб чи гуртом вони «Чума-
ки» - здогадуйтеся тобто самі. А і диявол ногу 
зломить, поки розбереться.

Як і яке з трьох господарств раптом від-
мовляється зараз брати в оренду паї «від-
ступників-бунтарів, «котрих вседозволеність 
Ніколаєва дратує», також важко збагнути. Ось 
дивовижний документ чумаківських реалій – 
оголошення про збори пенсіонерів села Зоря 
«з питання заключення договорів оренди зе-
мельних паїв». Під ним – було б смішно, якби 
не було сумно – дописано «Список пайовиків, 
які не запрошуються на збори». У ньому по-
іменно, крім, ясна річ, Г.І. Тарана, його одно-
думці Л.Д. Буряк, І.П. Буряк, Л.Р. Лазуренко, 
П.Д. Лисенко, М.М. Чорненька, Г.М. Василько-
ва і М.О. Чехлатий. Вони зайві і не бажані на 
тутешньому «святі»  Олександра Івановича, і 
нехай ідуть зі своїми паями та своїми вибри-
ками куди завгодно, як жебраки з торбами».

Потім – 29 грудня 2010 р. – була ще 
одна публікація в газеті «Ліца» під заго-
ловком «Особливості ведення національ-
ного агробізнесу: замкнене коло села Чу-
маки»: «Тут селяни отримали паї розміром 
від 2.6 до 2.8 гектарів. Оскільки погодилися 
надати 3 599 гектарів своєму ВАТ «Чумаки», 
яке менше, ніж через півроку, уже не пита-
ючись людей, передало їх СПП «Чумаки». 
Нині багато хто з тутешніх давніх і недавніх 
працівників трьох у минулому радгоспів 
стверджують, що «те рішення було сфальси-
фіковано». Та і оборудка полягала не тільки 
в тому, що пайовики недоотримали у свою 
власність ще майже по три гектара. Бо 266 
працівників господарства зовсім залишили-
ся без паїв і уже 10 років безрезультатно на-
магаються домогтися  справедливості. Багато 
хто з них обробляв ці землі, коли Олександра 
Ніколаєва ще й на світі не було. Як от батьки 
Івана Чернеги по сорок літ проробили тут, 
але під час «ніколаєвської» роздачі землі їх 
обминули. Або подружжя Сергій та Тетяна 
Каряки трудилися в господарстві по 25 років. 
«Це достатньо, - запитують вони, - щоб одер-
жати паї?» Сергій ще й докидає, що «пахав у 
прямому і переносному значенні на тракторі 
і по 15 годин на добу».

Якщо повернутися трохи ще назад, то слід 
згадати, що багатьох трударів тутешніх полів, 
овочевих плантацій і ферм звільнили загодя – 
безпосередньо перед розпаюванням. Звільни-
ли зовсім не тому, що працівники виявилися 
не потрібними. «Нам говорили так: «Пишіть 
заяви за власним бажанням. Ні, не хочете? 
Тоді виженемо за статтею, - розповідає Ганна 
Губська. – Ось так багато людей залишили без 
землі. Додайте сюди ще не менше двохсот чо-
ловік, які хоч і зосталися у штаті господарства, 
але з несподіваних інших причин їм було та-
кож відмовлено у праві власності на земельні 
ділянки».

ХОДИТЬ ПІСЕНЬКА ПО КОЛУ, 
       ВОДИТЬ ПІСЕНЬКА ЛЮДЕЙ 

ЗА НОСА
Як неважко зрозуміти, у Чумаках та ін-

ших селах жителів колишніх трьох радгос-
пів-колгоспів знайшлися люди, котрі не мог-
ли миритися з таким свавіллям Олександра 
Ніколаєва, «грабунком серед білого дня і 
знущаннями над людьми», як про це говори-
ли. Закликали усім разом тутешнім селянам 
заходжуватися чистити Авгієві стайні, що їх 
перетворила недавні справді славні вироб-
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А далі ж ось що виявилося: для проку-
ратури витівки у Чумаках в новину не 

були. Але вони свої слідчі дії давно припи-
нили. Прикрили. І слідство себто, і злов-
живання у господарстві. Це стало ясно з 
листа, якого селяни незабаром отримали з 
обласної прокуратури від начальника від-
ділу її слідчого управління С. Капустяна: 
«На Вашу скаргу з вимогою про притягнен-
ня до кримінальної відповідальності Ніко-
лаєва О. І. повідомляю, що прокуратурою 
Вашого району за фактами, викладеними у 
Вашій скарзі, уже проводилась перевірка, за 
результатами якої було відмовлено в пору-
шенні кримінальної справи. Тепер перевір-
кою в прокуратурі області обгрунтованості 
рішення районної прокуратури встановле-
на неповнота проведеної перевірки, у зв'яз-
ку з чим постанова про відмову в порушені 
кримінальної справи скасована, а матеріали 
повернуто прокурору Дніпропетровського 
району для здійснення додаткової перевір-
ки». За якийсь час той же С. Капустян з об-
ласної прокуратури знайшов за потрібне 

ли, аби суддя відповіла за це по закону. Так 
спершу заступник начальника райвідділу 
міліції С. Гурін запевнив селян, що «суддя 
Ж. Озерянська з членами  сім‘ї не відпочи-
вала в Карпатах за рахунок ВАТ «Чумаки», 
а потім і прокурор району А. Снігур навздо-
гін також посвідчив, що «факт оплати ВАТ 
«Чумаки» санаторно-курортного лікування 
Озерянської Ж.М. та її чоловіка Озерянсько-
го О.М., працівника обласної прокуратури, 
не знайшов свого підтвердження».

Та тільки селян-«чумаків» ці правоохо-
ронні посадовці не переконали. Не було у 
людей їм віри. Тому взяли і звернулися зі 
своєю заявою в Тростянецьке управління 
СБУ у Львівській області. Відповідь звідти не 
забарилася. Читаємо її дослівно: «На наш 
запит головний лікар М. Мацько і голов-
ний бухгалтер Л. Мажак повідомили, що 
Озерянська Ж.М. та Озерянський О. М. пе-
ребували на лікуванні в санаторії «Арніка» 
з 24 грудня 2004 року по путівці № 009509. 
Оплата за путівку проведена ВАТ «Чумаки», 
платіжне доручення № 1211 від 14 грудня 
2004 р. на суму 3 646 грн. 50 коп. (довіреність 
БАИ № 747747)».

                                        

копій документів проекту реконструкції 
полів фільтрації села Зоря, з метою усу-
нення непорозумінь виконавчий комітет 
Чумаківської сільської ради просить Вас 
додатково роз‘яснити нам, що Ви маєте на 
увазі, прохаючи надати копії проекту ре-
конструкції полів фільтрації села Зоря або 
які документи Ви маєте на увазі, оскільки 
документу під назвою «Проект» не існує і 
тому в сільській раді відсутній».

І такої творчості епістолярного жанру – 
листування депутата сільради та її голови – 
набралося уже, як наче у великих класиків 
минулого, на добрячий том вибраного. 
Можна видавати солідним фоліантом як 
для суто «науково-практичного» вжитку, 
так і у вигляді гумористичного серіалу з 
досвіду окремо взятого чумаківського са-
моврядування.

Зі статті Григорія Тарана «У Чумаках 
свої закони» в газеті «Ліца» від 16 травня 
2016 року: «На засіданнях сесій зазвичай за-
тверджуються рішення голови сільради В. І. 
Стець, прийняті нею в міжсесійний період, 
без уточнення та оголошення будь-якої ін-
формації про зміст і суть цих рішень. Я спіл-

вони в очах селян територіальної громади 
прислужники і нікчеми.  Воно ж бо нелегко 
жити, коли ти сам собі цабе, а для народу 
одначе не вартий шани і поваги.

Та нелегко, погодьтеся, жити у такому 
середовищі і Григорію Тарану – ні за що 
терпіти наругу і кривду. Хоч він більше 
страждає від того, що через нього ж по-
терпають і люди в Чумаках, Зорі і так далі. 
Вважає і не сумнівається: це не стільки його 
тут переслідують, ігнорують і притиску-
ють та притоптують, скільки громаду, по-
впредом, висуванцем і обранцем якої він 
є. І дуже глибоко Таран бачить і мислить, 
коли каже, що і за часів Януковича, і особ-
ливо теперішня ось влада втрачає останні 
крихти довіри до себе не випадково. Бо й 
через те, що на місцях, у містах та райо-
нах, селах і селищах і після Помаранчевого 
майдану та Революції гідності дозволила 
безмір своєволля й безчинства подібним 
на Ніколаєва і створеного ним «місцевого 
самоврядування». Чумаківські реалії – це 
як крапля води, у якій відбивається те, що 
коїться нині в масштабах областей і ре-
гіонів,  врешті й усієї держави України. Ві-

 «ІДУ НА ТАРАН!»Григорій Таран:

 

! Справедливість – такий же необхідний 
для життя продукт, як і хліб
   

Людвіг Берні, 
німецький публіцист

«в доповнення до раніше посланої на Вашу 
адресу інформації» повідомити заявникам, 
що «за результатами додаткової перевірки 
за фактами перевищення службових повно-
важень службовими особами ВАТ «Чума-
ки» прокуратурою Дніпропетровського 
району порушено кримінальну справу, яка 
на цей час і знаходиться у провадженні про-
куратури району».

Здавалося б – нарешті! Чого ще треба? 
Особливо коли враховувати, що прокура-
тура районна також незабаром обізвалася 
і зайвий раз запевнила: «У ході перевірки 
законності… виявлені порушення… Під час 
перевірки також встановлено…» - ну і так 
далі. Аж до останніх рядків у листі: «За цими 
фактами прокуратурою Дніпропетровсько-
го району порушено кримінальну справу за 
ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 202 
КК України». А потім, як казав один герой 
колись популярного фільму – і тишина, і 
тишина. Тихо, як у вусі – так висловлювали-
ся селяни у Чумаках і довкола них. Більше 
ніхто ні про що людей не інформував. Як і 
не доповідали їм уже, чим же завершили-
ся слідчі дії та зусилля за справами, котрі 
ж ніби перебували у ретельній роботі під 
дуже ретельним наглядом.

Ще один витяг зі статті Бориса Матю-
щенка «Страшні піранії не в озері»: «Утім 
після «Помаранчевої революції» з‘явилися 
надії, що не все ще втрачено. Народний де-
путат Юрій Кармазін переслав чергового 
колективного листа «чумаків» Міністру МВС 
Юрію Луценку, який наказав  керівникам 
УВС в області сумлінно перевірити вреш-
ті-решт скаргу. Більше того, слідом началь-
ник УБЕЗу В. Троценко підтвердив, що «вна-
слідок службових зловживань посадових 
осіб ВАТ «Чумаки» тільки при ліквідації 
радгоспу «Дніпро» спричинено майнової 
шкоди майже на півтора мільйони гривень». 
І докинув, що «зібрані матеріали спрямова-
но для прийняття рішення згідно з чинним 
законодавством в обласну прокуратуру». Че-
рез три ж місяці після «спрямування», так і 
не дочекавшись рішення облпрокуратури, з 
Чумаків послали до неї  свої нові «доповнен-
ня до попередньої скарги». Написали так: 
«За рахунок наших дивідендів, яких ми не 
отримуємо ось уже десять років, глитаї об-
живаються у Криму, зводять котеджі і цілі 
фортеці собі і прокурорам, суддям та висо-
ким чиновникам, оплачують їм відпочинок 
по курортах, купують іномарки районним, 
обласним і столичним навіть начальни-
кам…»

Як думаєте, діждалися люди після цього 
«одкровення» відповіді на свої домагання? 
Ні, звичайно. Як у воду булькнули усі їхні по-
слання, заяви і скарги – тільки кола по воді 
розійшлися і зникли».

І такий факт при цій нагоді з блок-
нота автора: Як правоохоронні органи 
реагували на сигнали від селян, наскільки 
ретельно перевіряли їх, видно ось на якому 
випадку. Пам'ятаєте суддю Жанну Озерян-
ську, котра з п'ятьох пенсіонерів солідарно 
стягнула на користь Ніколаєва п‘ять тисяч 
гривень за те, що ті посміли скаржитися на 
пана хазяїна? Селянам вдалося дізнатися, 
що Озерянській та її чоловіку-прокурору О. 
Ніколаєв пристойно віддячив – у новоріч-
но-різдвяні дні влаштував відпочинок у са-
наторії на Львівщині. Дізналися – і зажада-

 ПІДВОДИМО РИСКУ: 
НЕ ЇХНЬОГО ПОЛЯ ЯГОДА
Не можна сказати, що на даний час 

Григорій Іванович Таран все один-однісінь-
кий залишився у «чумацькому» полі воїн. 
Разом з ним не тікають з «рингу» чимало 
його земляків. Не тікають і не ухиляються 
від ударів, а вже що дають, як можуть, від-
січ супротивнику в особі Олександра Ніко-
лаєва та супротивникам у ролі усіх його 
прислужників, так це точно. Скажімо, піс-
ля останніх місцевих виборів не тільки Та-
рана, а й Віталія Щербину, котрого також 
люди удостоїли звання депутата сільради, 
теж намагалися оголосити таким, що був 
незаконно наче обраний. Все та ж голо-
ва Чумаківської сільської територіальної 
виборчої комісії Ганна Охріменко, отри-
мавши «заднім числом» команду вилу-
чити його зі списку обраних, заходилася 
аналогічним чином – як і Григорія Тарана 
тобто – майже примушувати добровільно 
відмовитися від мандату. А сьогодні, коли 
і стосовно Щербини це не вийшло, уже го-
лова Чумаківської сільської ради Валенти-
на Стець ігнорує обох. «І мене, і Щербину, 
- розповідає Григорій Таран, - не інформує 
в належні терміни про ті або інші заходи, 
засідання чи сесії, щоб ми не мали змоги 
підготуватися, а то й взяти участь в підго-
товці та обговорені актуальних рішень або 
питань». А на наші письмові звертання, 
продовжує Григорій Іванович, Валентина 
Іванівна або зовсім не відгукується, або з 
такою іронією, а то й помпою відписуєть-
ся, неначе вона тут вище всіх, а такі, як ми 
– ніщо. Якого біса, мовляв, ліземо зі своїм 
статутом у її обитель і приход?

- Хоч цінний і необхідний тільки для неї 
«досвід» Стець нажила, це точно, - сумно 
усміхається Таран. – Свого ж часу працю-
вала у племзаводі «Чумаки», а потім і ВАТ 
«Чумаки» заступником Олександра Ніко-
лаєва. Багато теперішніх своїх звичок та 
методів роботи явно запозичила  у нього…

Ось Григорій Іванович, не маючи змоги 
віч-на-віч поговорити з головою сільради, 
пише їй листа: «Шановна Валентина Іванів-
на! В черговий раз Вами мене не допуще-
но на засідання сесії, що порушує Закон 
України «Про місцеве самоврядування». 
Прошу винести цю мою скаргу на розгляд 
чергової сесії із наданням мені слова і по ін-
шому питанню Звертаюся, зокрема, з про-
ханням винести на розгляд наступної сесії 
питання щодо погіршення екологічного 
стану у с. Зоря внаслідок скидання каналі-
заційних стоків села Чумаки на поля філь-
трації села Зоря за проектом реконструкції 
полів фільтрації. Прошу мене і громаду 
села Зоря попередити згідно із Законом не 
пізніше як за 10 днів до сесії про внесення 
у чергу дня нашого питання, а також нада-
ти мені і громаді копії пакету документів 
вказаного проекту для попереднього оз-
найомлення». То на це голова сільради 
Валентина Стець пише Григорію Тарану: 
«Розглянувши Ваш лист про отримання 

кувався з депутатами попередніх скликань, 
і всі вони підтвердили, що такі рішення без 
оголошення затверджувалися на сесіях і 
раніше. Це така практика Валентини Стець 
– залишати у секреті і від депутатів схвалені 
нею документи і рішення. Виходить, що 
депутати голосують за котів у мішку. Але 
ж це значить, що Стець дев‘ять років діє 
тут безконтрольно і самоправно. А радить-
ся, ухвалюючи свої рішення, що особисто 
мені і моїм виборцям відомо достеменно, 
з одною-єдиною тут людиною, тільки не з 
депутатами, обраними селянами. І далі: а я 
письмово звертався до Валентини Іванівни 
з запитом надати мені протоколи засідань 
двох перших  сесій нинішнього скликання, 
на які я був не допущений, для ознайомлен-
ня, одначе до цього часу дозволу на це не 
отримав. Чи не там собака зарита, де є що 
приховувати від мене і людей?»

Коментар автора: Що для Григорія 
Івановича була несподівана «кругова обо-
рона» Олександра Ніколаєва, утворена чи-
новницькою братією, причому не тільки 
району, але й області, а також стражами 
правопорядку у мундирах та з погонами 
міліції-поліції і прокуратури, кінчаючи аж 
тими, хто у судових мантіях стережуть не 
закони, а інтереси новоявлених «вельмож», 
про це вище уже було сказано. Отож Таран, 
для якого над усе запити та потреби своїх 
земляків, опинився не просто сам на сам 
з грізним агрореформатором, а зіткнувся 
з тісною ширенгою ласих кого завгодно 
молотити і нищити, аби лише самим не 
випасти з обойми біля корита. Все одно, 
що Григорій Іванович майже з розбігу уда-
рився об неприступну скалу-стіну, здолати 
котру в окремо взятій Чумаківській сільсь-
кій раді зась. Зате тепер і тут видно, як на 
екрані, що Україна йшла-йшла і не туди, 
куди треба і куди хотів народ, зайшла. За-
брела на манівці у безпросвітну гущавину 
безправ‘я,  свавілля і шахрайства, корупції 
та грабежів у необмежених і надзвичайно 
великих розмірах. 

Але сьогодні Тарану доводиться вою-
вати й з «вітряками» у рідних йому селах. 
Оскільки той же Олександр Ніколаєв ото-
чив себе надійними редутами оборони і 
неприступності, що почувається справді, 
як у  власній вотчині, де він кум королю і 
брат міністрам. Його оточення ладне взут-
тя на свої ногах рвати, аби лишень мати 
«доступ» до Ніколаєва-хазяїна. Гнутися 
і вигинатися до самої землі – тільки б не 
втрачати ласки пана поміщика, і не менше. 
А що вже брати під козирок усі не тільки 
вказівки, команди та розпорядження міс-
цевого ледве не магната, але і усі його заба-
ганки та вередування також, так це точно. 
Ясно, що Григорій Таран, готовий день і 
ніч лупати сю скалу, не їхнього поля ягода. 
За це прислуга Олександра Ніколаєва не те 
що не любить Григорія Івановича – люто 
ненавидить. Готова з землею його зміша-
ти. Причому, в першу чергу не тому навіть, 
що Таран, як кістка поперед горла, їхньому 
«благодійнику», а тому, що на його фоні усі 

домо, що риба гниє з голови.  Але набагато 
страшніше, коли гангрена охоплює відразу 
усе тіло – від голови до ніг. 

Коли хочете знати, у випадку з Чу-
маківською територіальною громадою ми 
маємо глибинний зріс трагедії й нещастя, 
котрі спіткали населення України. Немає 
тут щирих патріотів і державотворців та 
державних мужів. Немає також прихиль-
ників і активістів тих політичних сил, які 
сповідають розбудову рідної країни замож-
ною й благополучною, сумісною з гідним 
та гордим існуванням народів та їх націо-
нальних і духовних скарбів. Тут сьогодні 
верховодять та домінують пристосуванці, 
котрі до тих партій і рухів раз-у-раз перебі-
гають, які гарантують реалізацію шкурних, 
корисливих інтересів.

Насамкінець остання цитата зі стат-
ті у газеті «Панорама Придніпров”я» за 
жовтень 2010 року: «Нам вдалося під час 
перебування в Чумаківській територіаль-
ній громаді чимало почути і про партійні 
поблажки для такого депутатського кори-
фея, яким є Олександр Ніколаєв. Тільки за-
пахне виборами, він уже при тій політич-
ній структурі, яка править бал. То він був 
у Громаді» Павла Лазаренка, потім у се-
лянській партії, ще потім в аграрній, далі 
в соціал-демократичній об”єднанній, з якої 
мерщій вийшов, коли вона почила у Бозі. 
А скільки врочистостей відбувалося у кон-
торі чи коло неї ВАТ «Чумаки», коли він 
публічно вручав партійні квитки Народної 
партії сотням своїх підлеглих, що під його 
суворим поглядом шикувалися у чергу за 
тими квитками. І хоч Ніколаєв з Народної 
партії офіційно ніби і не виходив, однак на 
нинішніх виборах іде уже під прапором 
Партії регіонів».

Репліка як присуд ситуації і привід для 
роздумів жителям Чумаків: Олександр Ніко-
лаєв і сьогодні ходить в депутатах обласної 
ради. Чи вгадаєте, від якої політсили бало-
тувався і пройшов? Не повірите: на цей раз 
його і такі, як він, його однодумці на Дніпро-
петровщині уткнули свою партію, котрою 
й купили народ. Бо назвали її – Партія «Со-
ціалісти». Ви уявляєте, що це за партія і що 
за соціалісти, якщо в масштабах області її і їх 
очолює Іван Ступак, а в районі – Олександр 
Ніколаєв? Невже народу і досі не ясно, що 
партії в Україні і мафії та корупційні структу-
ри – одне й те ж. Вони створюються і існують, 
по-перше, з метою розкрадати останнє, що 
ще не розкрадене,  а по-друге, задля цього 
вішати українцям локшу на вуха і пудрити 
мізки. Не даремно нові й молоді сили, котрі 
уже зовсім скоро зверху й до низів вигорнуть 
на смітник теперішніх можновладців усіх 
рангів і мастей, пропонують запроваджувати 
кримінальну відповідальність за не виконан-
ня своїх обіцянок і програмних цілей тих, хто 
обирається у представницьку та виконавчу 
влади. Але для цього народу, в тому числі і 
селянському люду пора не давати себе дури-
ти і шити в дурні.

Треба думати, люди добрі. Як полюбляє 
писати один дніпропетровський наш ко-
лега, є над чим.  Не нашого поля ягодами 
маємо нарешті раз і назавжди оголосити 
кривдників та грабіжників до останнього і у 
найвіддаленіших селах та кутках і громадах.

    Микола ЯСЕНЬ.

Сучасна документальна повість
про невеселу долю села Чумаки на Дніпропетровщині 
у документах, свідченнях, публікаціях і коментарях
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Олександр Потебня, 
літературознавець

Добрий день, редакціє! Випадково 
купив вашу газету, і мені сподобалася 
відкритість її публікацій. Це стосується 

і  політичних питань, і конкретних рекомендацій 
по землі, що можуть бути корисними не тільки 
фермерам, але навіть дачникам.  Направляю вам свій 
варіант оцінки становища  в Україні у вигляді байки. 

«Щоб згубити вітчизну, досить навіть одного негідника:
тому в історії було немало прикладів».

 Наполеон Бонапарт

НА СЦЕНІ одні й ті ж спектаклі вже багато років. 
Актори трохи змінюються, а ролі залишаються. Ті 
самі  слова. Ті самі дії. Той самий результат. А ми з 

вами - глядачі і сплачуємо за спектакль за цінами залежно 
від віддаленості від сцени. Але платять не усі. Найближче 
оточення адміністрації  - головні платники - прийшли в зал з 
контрамарками, тобто за запрошенням акторів сцени та ад-
міністрації.

Це славні спонсори. Але спонсори не театру. Навпаки, 
в театрі вони збирають гроші. Одні з них є спонсорами 
директора. Іншим здається, що краще підгодовувати ок-
ремих акторів, ніж годувати директора. Тому підгодовані 
актори намагаються відпрацьовувати - ролі грають по-ін-
шому: говорять не передбачені сценарієм слова, а роблять 
зовсім не те, що кажуть. Директорові такі спонсори не по-
добаються. Доводиться потихеньку відрізувати їх від дже-
рел доходів. Щоб розуміли, хто в театрі хазяїн.

 У залі пильно  і задушливо. І вийти нікуди. І чутно по-
гано.  Тільки чим далі, тим більше рядів відсовуються від 
сцени. А плата за спектакль росте. 

Глядачі в залі сплять. Вони втомилися. Їм все одно. А 
актори зі сцени посилено намагаються приспати якомога 
більше глядачів. Вони усі в «схемі». 

Час від часу з правого боку звучать вигуки: «Браво! Бра-
во!».

З лівого боку пролунає: «Геть! Геть!».
А потім все затихає: на скільки сплатили - на стільки і 

покричали. 
Квіти на сцену проносити заборонили, оскільки знай-

шовся якийсь  «розумник» і разом з квітами  намагався ви-
нести зі сцени одного з головних героїв. 

На сцені актори між репліками до залу розмовляють 
між собою, іноді махають руками, зображуючи видимість 
бійки. Беруть участь і жінки. Не можуть поділити нові 
ролі. Приймати рішення повинен  головний режисер, 
принаймні, йому це так здається. Насправді все вирішує 
директор. Для входу на сцену потрібно назвати пароль: 
«Алло, це гараж?» і отримати відгук, звичайно теж у ви-
гляді питання: «Каву пити будеш?». Актори знаходять 
консенсус і теж заспокоюються.

 Директор сидить один в ложі «бенуар». Він закритий 
сіткою. Глядачі його не бачать, а він бачить і акторів. і гля-
дачів. Дуже втомився. Йому особливо важко постійно спо-
стерігати. Так і тягне до сну. Але потрібно стежити за гля-
дачами, щоб не прокинулися. На сцену і в зал для гляда-
чів йдуть ниточки. Якщо потрібно, то можна посмикати. 
Але смикати за ниточки, поки б’ються окремі актори, не 
потрібно. Глядачі, які не сплять, повинні побачити щось 
нове. Потрібно створювати ілюзію змін. 

У ложі «бенуар» з другого боку залу сидить головний 
режисер. У нього теж є ниточки. Але їх менше. Главреж 
ненавидить директора. Вискочка. Виліз в потрібний мо-
мент на залізний ящик. Ленін виліз на броньовик і сказав 
історичні слова. Його усі уважно слухали. А цьому два сло-
ва не дали сказати і скинули з бульдозеру. Але доводиться 
змиритися. Добре, що хоч є можливість призначати по-
трібних артистів на «другі хлібні» ролі та «приторговува-
ти»контрамарками. Усе ж таки додатковий заробіток в 
обхід каси. Тому, що гроші не пахнуть. 

Іноді доводиться звертатися до глядачів: «Так, квитки в 
театр зараз дорожчають, але ви платите і отримаєте відкат 
у вигляді субсидій». А коли глядачам говорять, що на ви-
ході вони отримають назад частину плати за квитки, то по-
ступово обстановка розслабляється. Зі сцени звучить спо-
кійна приглушена музика, що іноді переходить в траурну.

Директорові важко. У нього контракт з глядачами на 
п’ять років.

 Він «сплив» майже випадково на хвилі критики коли-
шнього директора. 

Взагалі він, директор, хвацько маневрував при усіх 
попередніх директорах. До усіх був вхожий, з усіма пре-
красні стосунки, ні з ким не лаявся, і до знаменного часу 
залишався в тіні. Поки інші між собою «гризлися», топили 
один одного, він формував свій власний капітал. 

Порівняно з колишнім директором вміє говорити кра-
сиво. З колегами за кордоном вільно спілкується англій-
ською мовою. Нікого не критикує. Так, загальна критика. 

Ну, образно кажучи, пообіцяв комусь за щось руки ві-
дірвати. Це ж не комусь конкретно. А так, загалом. Щоб усі 
думали, який він суворий і принциповий.

Знаменний момент настав, коли на шляху підвернувся 
застряглий бульдозер. Очевидно багато довелося заплатити 
операторові, щоб зняти великим планом хвилинний епізод, 
потім неодноразово транслювати його  на своєму каналі те-
лебачення. І це краще будь-якої передвиборчої програми.

Так, формально вибори директора були. Але друзі з 
Віденської опери порадили укинути в маси ідею: «За пе-
ремогу в першому турі»! І багато тих, що сумніваються, 
купилися на цю приманку.

Урочисто обіцяв: 
- зробити мистецтво дійсно доступним глядачам, тобто 

народу, 
- зробити квитки в театр дешевшими, 
- поміняти старих «заслужених» артистів на нову твор-

чу молодь, 
- але, головне, змінити систему управління театром 

згідно сучасній європейській моделі. 
Але, як то кажуть, обіцяти - не означає одружуватися. 

Очевидно, він і не збирався виконувати ці обіцянки.
Наполеон сказав: «Є два важелі, якими можна рухати 

людей, - страх і особистий інтерес». А якраз виходить, 
що якщо нічого не міняти, то менше страху все втратити і 
більше можливостей примножити особистий інтерес. За-
лишити все як було при попередньому директорові най-
краща ідея. 

Звичайно, доводиться зустрічатися із зарубіжними 
представниками театральних колективів і союзів і переко-
нано розповідати їм про виконану роботу: 

- з’явилися нові декорації, світильники, 
- для акторів закуплені нові костюми, 
- організовані нові гримерки, 
- щоб актори краще грали - організований для них без-

коштовний буфет, 
- для безпеки глядачів встановлений на вході метало-

шукач, 
- посилена охорона приміщення і введені додаткові по-

сади «наглядачів» за поведінкою глядачів в залі.
Зарубіжні представники відкрито говорять, що усі ці 

заходи не мають прямого відношення до мистецтва. Але 
директора це не бентежить. Якщо робити, як говорять за-
рубіжні гості, то нічого не заробиш. А гроші не пахнуть. 

НАСАМПЕРЕД влаштував сина в акторську трупу. 
Організував для сина короткострокові акторські курси під 
пильною увагою досвідчених вихователів для отримання 
про всяк випадок відповідного диплому. А тепер нехай 
сидить собі не помітно, де-небудь за кулісами на сцені і від-
точує пре мудрощі акторського життя. Гроші-то адже не 
пахнуть, а тихо крапають в сім’ю. 

Після виборів замінив усі керівні посади в театрі на сво-
їх людей.

Главрежем спочатку поставив колишнього головно-
го диригента. Говорить швидко і переконливо, зі зміною 
тембру голосу і інтонації, майже як справжній актор, але 
тільки не маючи відповідної освіти. Таке відчуття, що він 
іноді не розуміє, що говорить.  Глядачі і актори спочатку 
слухали його уважно. Головне, що він присягався у дружбі 
і відданості. А, як виявилося, за спиною говорив інше. Дові-
ряти йому не можна. Він як колобок з відомої казки - в усіх 
був і від усіх пішов. Намагається показати, що він щось ви-

рішує.  Та і неприємній він особисто. Лисий зовсім, немає 
можливості за чуприну схопити. Відчувається, що може 
бути каверза – може напаскудити. 

Тому довелося з часом поставити на його місце голов-
ного диригента. Своя людина. Не неабиякий главреж, але 
свій. Добрий словниковий запас. Виглядає красиво, моло-
жаво. Посилається на яко б успіхи у своєму колишньому 
третьорозрядному театрі. Звичайно, що це не одне і те ж, 
але глядачі неначе бачать нову особу. Зарубіжним пред-
ставникам здасться, що дме вітер довгожданих змін.

А на місце головного диригента поставив одного з під-
годованих крикунів із залу. Хоч в залі менше шуму буде. 
Оркестр сам знає, що грати. Адже гроші їм на п’ять років  
зарезервовані. Нехай він собі махає руками, як хоче. Із залу 
все одно не видно, як грає оркестр і чи в такт   музиці махає 
руками диригент. Та і фонограма запускається справно.

Головним бухгалтером призначив людину, яка ревно 
служила попередньому директорові. Вона не мала досвіду 
бухгалтерської роботи, але усі «схеми» знає добре. Орга-
нізувала «прихід» і «вихід» неврахованих грошей від при-
ставних місць в залі, додаткових концертів і спектаклів, по-
закривала зайві каси з продажу квитків, залишивши тіль-
ки « своїх».  Загалом, була потрібною людиною на своєму 
місці. Але знає надто багато. Чи не зрадить? Потрібно по-
тихеньку вивести її убік.

Так і з завкасою вийшло. Став «зариватися». Свої люди 
доповіли, що став надто багато «втаювати». Та і від гляда-
чів стало надходити багато скарг. Навіть актори стали обу-
рюватися. Довелося «пожертвувати» ним. Нехай контро-
лери для виду трохи «попорпаються». А там пристрасті 
уляжуться, все забудеться. Адже своя ж людина, повинен 
все зрозуміти, та отриманих грошей йому доки на життя 
вистачить.

Взагалі, не можна нікому вірити. Кожен наближений, 
побачивши, що можна щось «хапнути», намагається сам 
вкрасти. Був один тенор. Ніби і отримував багато. Але не 
особливо добре співав. Ввічливо вказали йому, що ділити-
ся потрібно по-братськи. Тобто собі менше, а старшому 
братові більше. Так він образився і поїхав співати у Лон-
донську оперу. А звідти ручкою махає і усім пояснює, що 
його незаконно скривдили. Потрібно поступово усіх міня-
ти, а «досьє» тримати на кожного. Гроші усіх міняють. 

Ось головний контролер, поки був актором, такі пісні 
співав про свободу і рівність, а зараз затих, зрозумів сенс 
життя. Зрозумів, що тільки міцним акторським колективом 
можна тримати зал для глядачів у розслаблено-байдужо-
му стані. А глядачі, як у старій казці про збирачів податей, 
поки тільки плачуть. Поки не сміються. Тож можна і далі  
збільшувати збір податей. Щоб «зв’язати» про всяк випадок 
головного контролера, довелося влаштувати на роботу в се-
кретаріат його дружину. Так надійніше. Тому, що раніше 
він по-різному поводився. Немає довіри і до нього.

Директор знову перераховує касу. Попиває коньячок і 
закусює шоколадними цукерками. Потрібно забрати свою 
долю за участь артистів в роботі сусіднього театру. Взагалі 
між театрами йде, так би мовити, «соціалістичне» змагання 
за принципом: «Хто кого швидше закопає». Маленька опе-
рація. Ну, пропадають глядачі з обох театрів. Але глядачів 
багато, а акторів - мало. А гроші там теж не пахнуть. 

Іноді в залі лунають окремі вигуки глядача з явним гру-
зинським акцентом: 

- Не меблі міняти потрібно. 
Просив же своїх помічників: «Виведіть його із залу». 

А вони: «Не  можна. Це протизаконно. У нього квиток є». 
Довелося квиток йому порвати. А вони вторять: «Нехай 
краще покричить тут, під нашим контролем. Нашим за-
кордонним друзям на цьому прикладі можна показати 
нашу демократію в залі». Як за грошима, то зграєю прибі-
гають. А як виконати одне доручення - так шукають будь-
який привід, щоб його не виконати. Їх теж міняти потріб-
но буде. Тільки на кого? Усе менше залишається відданих 
акторів, які за гроші готові зіграти будь-які ролі. 

Потрібно терміново заборонити глядачам виступати з 
критикою в залі. Нехай тимчасово потішать себе де-небудь 
в арт-квартирі або арт-студії. Поки що. А потім під приво-
дом перевірки сплати податків закрити усі арт-квартири і 
арт-студії. Нехай розважаються у себе на кухні. А в залі має 
бути порядок. Не можна порушувати здоровий (чи вже не 
зовсім здоровий) сон глядачів.  Доведеться доручити «наг-
лядачам» виводити найбільш активних із залу.

Іноді виникає думка: «І навіщо поліз на цей бульдо-
зер?» Адже навіть при будь-якому іншому директорові 
було б не погано. Був би заслуженим актором, ну не пер-
ші ролі, але непогана зарплата. Але зобов’язання перед 
близьким або далеким другом змусили зробити так. Хоча 
який він друг? У бізнесі немає друзів. Є тільки гроші, які 
не пахнуть. 

Але це не зовсім так. Не пахнуть тільки маленькі гроші. 
А великі - пахнуть. Причому, дуже сильно. І діють як нар-
котик. Хочеться отримати все більшу дозу. І мозок працює 
по-іншому. Цінності, які були раніше, - розвіялися. Тепер 
мозок командує: «Забери максимально сьогодні. А зав-
тра - хоч трава не рости!». І усі розуміють, що перед ними 
- наркоман, у якого поїхав «дах», і він не зовсім адекватно 
сприймає ситуацію у театрі.

Думає далі. Потрібно будь-якими способами ще два 
роки протриматися. А глядачі потім все одно проклинати-
муть, як і усіх попередніх директорів. 

А МИ СИДИМО у залі для глядачів і чогось чекаємо.
Влад ДІНКІН, м. Дніпро

(байка у прозі)

! Байка - це відповідь на запитання, поставлені 
перед людиною самим життям
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Про ціну 
одного 
гектара

 В Україні прийняття 
оновленого Трудового 
кодексу маячить на 
горизонті ще з 2015 року. 
Сайт «Сєгодня» розповідає 
про головні зміни в 
законодавстві та про 
важливі нюанси.
Існуючий на даний 
момент Трудовий 
кодекс був прийнятий 
ще в далекому 1971 році.                                              
З того часу прийняли понад                                
60 законів про внесення змін 
до КЗпП, але документ 
так і залишився далеким 
від сучасних реалій. 
Прийняти нове трудове 
законодавство в країні 
намагаються вже близько 
15 років, а в жовтні 2015-го 
Верховна Рада в першому 
читанні затвердила новий 
проект Трудового кодексу 
України (№1658). Повністю 
прийняти зміни обіцяли 
цієї осені, але після внесення 
вдруге правок у вересні 
законопроект більше не 
розглядався.
Правда, нардепи впевнені, 
що голосування за 
оновлений закон пройде 
без проблем, тому що 
особливих дискусій з цього 
приводу не виникає. Але 
експерти та профспілки 
зазначають, що в законі є 
спірні моменти.
«Норми проекту кодексу 
спрямовані на адаптацію 
трудового законодавства 
України до Європейської 
соціальної хартії 
(переглянутої) та інших 
міжнародно-правових актів 
– Загальної декларації прав 
людини, Міжнародного 
пакту про економічні, 
соціальні і культурні права, 
конвенцій і рекомендацій 
Міжнародної організації 
праці», - наголошується в 
пояснювальній записці до 
законопроекту.
Новий Трудовий кодекс 
складається з 386 статей, 
об’єднаних в дев’ять 
книг. Але ми вибрали 
найголовніші зміни, які 
очікують українців.

Тривала відпустка
Щоб наблизити вітчизняне 

законодавство до європейських 
норм, мінімальну відпустку 
планують збільшити з 24 до 28 
календарних днів. Ну і, звичай-
но, відпустка за свій рахунок 
може скласти тільки 30 днів на 
рік, а при звільненні невикори-
стана відпустка повинна бути 
оплачена.

Випробувальний 
термін
Згідно з новим Трудовим ко-

дексом випробувальний термін 
повинен становити не більше 
трьох місяців, а для робітничих 
спеціальностей лише один мі-
сяць. Якщо протягом випробу-
вального терміну роботодавець 
приймає рішення звільнити 
співробітника, то він повинен 
попередити його як мінімум за 
три дні.

Без випробувального термі-
ну зможуть приймати тільки 
неповнолітніх, демобілізованих 
з військової служби, перемож-
ців конкурсу на вакантну по-
саду, осіб, для яких це перше 
після навчання місце роботи, 
вагітних і матерів дітей у віці до 
трьох років.

При прийомі на роботу те-
пер буде недостатньо просто 
відмовити кандидатам, робото-
давець повинен буде письмово 
пояснити причину відмови.

Ще одним нововведенням 
можуть стати електронні тру-
дові книжки і скорочення Трав-
невих свят. 

Новий Трудовий кодекс
можливості та ризики

Працівникам хочуть збільшити відпустки, дозволити роботу 
на дому, але причин для звільнення також стало більше

Спостереження 
за співробітниками
Якщо Трудовий кодекс буде 

прийнятий, то роботодавці 
зможуть законно стежити за 
робочим процесом своїх під-
леглих за допомогою камер, 
диктофонів і т. д. Правда, є об-
меження – перед використан-
ням таких технічних пристосу-
вань вони повинні попередити 
своїх співробітників.

Одна з авторів законопро-
екту і голова комітету з питань 
соціальної політики Людмила 
Денисова, заявила, що мова йде 
не про тотальне стеження. Кон-
троль проводитиметься тільки 
там, де це необхідно. «Спосте-
реження буде тільки в тих га-
лузях нашого виробництва, які 
мають потребу в цьому. Напри-
клад, це друкування грошей, 
виробництво діамантів», – за-
значила Денисова і додала, що 
все буде проводиться тільки за 
попередньою згодою працівни-
ка; якщо ж він відмовиться від 
спостереження, його повинні 
будуть перевести на інший вид 
робіт.

У той же час, в законопро-
екті відсутній чіткий список тих 
галузей, де необхідно проводи-
ти відеофіксацію.

Робота на дому
Вперше, в українському 

Трудовому кодексі з’явиться 
стаття про можливість працю-
вати на дому.

«При укладанні трудового 
договору або пізніше сторони 
можуть домовитися про вико-
нання працівником роботи вдо-
ма (надомна праця), якщо він 
має для цього необхідні умови, 
що відповідають вимогам охо-
рони праці, пожежної безпеки 
і санітарії», – сказано в законо-
проекті.

Тобто, якщо людина буде 
працювати на дому, за це їй 
буде нараховуватися стаж і ціл-
ком законна зарплата. Також, 
якщо українець працює на 
дому, він зможе зажадати у ро-
ботодавця компенсацію коштів 
за знос устаткування або ж вар-
тість електроенергії.

«У випадку, якщо отри-
мання сировини і матеріалів, а 
також здача готової продукції 
проводяться працівником без-
посередньо роботодавцеві, час, 
що витрачається на отримання 
і здачу, включається в робочий 
час з відповідною оплатою», – 
написано в документі.

Відсторонення
 від роботи
Згідно з новим КЗпП, 

збільшується список причин, 
за якими можуть припиняти-
ся трудові відносини:

  у випадках, які передбаче-
ні колективним або трудовим 
договором;

 на час виконання праців-
ником покладених на нього 
цивільних, державних або гро-
мадських обов’язків;

 на час законного страйку, 
якщо працівник бере участь у 
такому страйку в передбаче-
ному законом України поряд-
ку;

 на час відсторонення 
працівника від роботи;

 в інших випадках тимча-
сового звільнення працівника 
від виконання роботи.

Також роботодавець зо-
бов’язаний відсторонити 
працівника (без збереження 
заробітної плати), який пору-
шує вимоги охорони праці, 
і не застосовує встановлені 
нормами засоби індивіду-
ального або колективного за-
хисту або який не пройшов 
інструктаж (навчання, пере-
вірку знань) з питань охорони 
праці або пожежної безпеки.

Відсторонити працівни-
ка можуть і в тому випадку, 
якщо виконання його роботи 
загрожує життю і здоров’ю ді-
тей або завдає шкоди майну, 
порушує нормальну роботу 
юридичної особи. За фактом, 
це досить розмите поняття, 
яке може трактуватися різ-
ними роботодавцями абсо-
лютно по-різному, що може 
спричинити конфлікти та не-
порозуміння в обох сторін.

Звільнення
Перелік причин для звіль-

нення також виріс: так, тепер 
можуть звільнити в зв’язку з 
незадовільним станом здо-
ров’я, втратою працездатно-
сті та розголошенням комер-
ційної таємниці.

«Якщо порушення правил 
прийому на роботу сталося з 
вини працівника, такий пра-
цівник може бути звільнений 
роботодавцем у цій підставі 
незалежно від можливості 
переведення його на іншу ро-
боту», - йдеться в законопро-
екті.

Причини для звільнення 
можуть виглядати наступним 
чином:

 За згодою сторін
 По закінченню терміну 

трудового контракту
 Призов на військову служ-

бу
 У зв’язку зі скороченням 

штату
 Розірвання трудового 

договору з ініціативи праців-
ника

 Вступ у силу вироку суду, 
яким працівник засуджений до 
позбавлення волі

  Виявлення невідповідно-
сті працівника займаній по-
саді

 Систематичне невико-
нання працівником обов’язків 
без поважних причин

 Прогул (в тому числі від-
сутності на роботі більше 
трьох годин протягом робо-
чого дня)без поважних причин

 Неявки на роботу протя-
гом більш як чотирьох місяців 
підряд внаслідок тимчасової 
непрацездатності, не раху-
ючи відпустки по вагітності 
та пологах

 Поява на роботі в нетве-
резому стані

 Вчинення розкрадання за 
місцем роботи

Саме розширений список 
причин для звільнень викли-
кав питання у експертному су-
спільстві. Так, лідер всеукраїн-
ської незалежної профспілки 
«Захист праці» Олег Верник 
вважаєх, що з прийняттям та-
кого кодексу працівники ста-
нуть більш незахищеними.

«Що таке захищеність пра-
цівника? Це неможливість 
його безпідставно звільняти. 
Цей проект Трудового кодексу 
вводить три-чотири нових під-
стави, які вже не блокуються 
профспілковим комітетом. За-
раз працівника складно звіль-
нити, якщо профспілковий ко-
мітет заступається за нього. За 
п’яницю чи прогульника за-
ступатися ніхто не буде. Зараз 
проект вводить такі підстави, 
які профспілка ніяк не блокує. 
Наприклад, невідповідність за-
йманій посаді. Роботодавець 
одноосібно за цією статтею 
може звільнити будь-кого. 
Далі, неналежне виконання 
своїх трудових обов’язків – теж 
роботодавець вирішує одноос-
ібно», – твердить  Верник.

Він зазначає, що за 3-4 мі-
сяці після прийняття такого 
законопроекту всі реально не-
залежні профспілки, які не бо-
яться піднімати гучні питання 

на підприємствах, будуть про-
сто ліквідовані.

Також експерт пояснює, 
що додалася ще така причина 
для звільнення, як розголо-
шення комерційної таємниці. 
Що таке комерційна таєм-
ниця, буде прописуватися в 
трудовому договорі. «Тобто 
впише роботодавець, що се-
кретом вважається розмір за-
робітної плати. І якщо праців-
ник дружині своїй або дітям 
розповість, що ось така у мене 
зарплата, а дружина піде і 
подругам поскаржиться, що 
у чоловіка маленька зарплата 
– все, пішло розголошення та-
ємниці і є підстави для звіль-
нення»,  - навів приклад Олег 
Верник.

Що  кажуть експерти
Фахівці згодні з тим, що 

Трудовий кодекс давно потре-
бує реформування, але деякі 
експерти сприйняли законо-
проект зі скепсисом. На їхню 
думку, відсутність детально 
прописаних норм може при-
звести до плутанини і конфлік-
тів співробітників з роботодав-
цями.

Та й новизна Трудового 
кодексу знаходиться під ве-
ликим сумнівом, тому що за 
фактом, це просто ремейк 
законопроекту, який був на 
розгляді Ради ще на початку 
2000-х. «Що стосується нови-
зни кодексу теж сумніваюся. 
Це ремейк того законопроек-
ту, який ми хочемо прийня-
ти ще з початку 2000-х років. 
Його ідеологія залишається 
незмінною: без профспілок, 
без постійних трудових відно-
син, без якоїсь конкретизова-
ної трудової функції», – про-
коментував ситуацію експерт 
Центру соціальних і трудових 
досліджень Віталій Дудін в 
ефірі телеканалу ZIK.

Експерти сумніваються, що 
законопроект буде прийнятий 
найближчим часом, тому що 
спроби змінити Трудовий ко-
декс тягнуться вже більше 15 
років.

Нагадаємо, раніше пові-
домлялося, що зарплати укра-
їнців дійсно ростуть – про це 
говорять не тільки розрахунки 
Держслужби статистики, але 
і дані кадрових порталів – а 
роботодавці підвищують заро-
бітки, хоча часто і вимушено, 
через дефіцит кадрів.

 Анастасія ІЩЕНКО. 
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На порі, на часі

З доровенькі були!

Щоб порадіти ранньому 
врожаю, слід серйозно 
подбати про ґрунт           
у теплиці.

АЗВИЧАЙ готують ґрунт заздале-
гідь, укриваючи його надійно від 

втрат частини живильних речовин. 
Іноді вдаються до його сезонної замі-
ни повністю та щорічної експлуатації 
свіжого, що дозволяє цілком позбутися 
хвороботворних джерел і шкідників, які 
залишаються в ґрунті після ліквідації 
рослин. Щорічна заміна ґрунту забезпе-
чить належну обробку та вміст підґрун-
тового шару теплиць і дренажних при-
строїв у ньому при їхній закладці. На-
решті ґрунт буде мати стабільну глиби-
ну, що нормалізує живильний і водний 
режими рослин. У великих теплицях 
ґрунти з кожним роком нарощуються, 
ущільнюються, засолюються, а підґрун-
тя заболочується, що веде до проблем 
у живленні рослин і втрати врожаїв. 
Різні довідкові видання з теплиць ре-
комендують складати ґрунти на двох 
основах: торф’яному та природному 
ґрунтах ділянки, де зводиться тепли-
ця. Основні компоненти ґрунту - торф 
(краще верхівковий), дернова земля, 
пісок, глина, опале листя дерев і ча-
гарників, деревна кора хвойних порід, 
тирса, різана солома злаків, озер-
ний та річковий мул, сидерати, різні 
повністю готові та просіяні компости. 
З органічних добрив у ґрунті має 
бути перегній, коров’ячий і кінсь-

Готуємо ґрунт під теплицю

 «Біла смерть» - саме так 
називають сіль, однак, 
ще Пліній говорив, що це 
найкращі ліки, які йому 
відомо.
Виявляється, якщо 
збалансувати прийом води 
і солі, то можна не тільки 
не допустити розвитку 
багатьох захворювань, 
але навіть позбутися вже 
існуючих.
Запам’ятайте простий 
рецепт - половина чайної 
ложки солі і два літри 
води в день допоможуть 
залишатися здоровим 
тривалий час. А ось і 
корисні властивості солі, 
яка:

- запобігає зневодненню та 
регулює кількість води, що оми-
ває клітини;

- знижує закислення орга-
нізму — це рятує від хвороби 
Альцгеймера і захворювань ни-
рок;

- допомагає проти астми — 
випийте пару стаканів води, по-
кладіть крупинки солі на язик і 
коли вони розчиняться, напад 
пройде;

- рятує від стресів і депресій, 
допомагає у виробленні гормо-
нів щастя (серотоніну) і хоро-

кий гній, пташиний послід; з мі-
неральних - повний набір макро- і 
мікродобрив, що забезпечують на-
явність всіх елементів живлення. 
Усі компоненти тепличних ґрунтів 
мають певне призначення. Пісок 
служить утеплювачем і частково ро-
зрихлювачем. Глина поліпшує утри-
мання вологи і структури ґрунту. Де-
ревні відходи є джерелом поповнен-
ня органічних речовин, оптимізують 
водно-фізичні властивості, виділяють 
багато вуглекислого газу. Кора має 
антисептичні властивості, охороня-
ючи ґрунт від накопичення грибко-
вих хвороб (кореневої гнилі та ін.). 
Торф створює сприятливий тепловий 
і водний режими, поглинає надлишки 
живильних елементів, додає органіки 
та виділяє вуглекислий газ. Гній по-
повнює органічну речовину, підтримує 
структуру ґрунтів, дає рослинам весь 
набір макро- і мікроелементів. Вапняні 
матеріали, крім створення оптимальної 
для культур кислотності, підтримують 
потрібну структуру ґрунтів і створюють 
умови для кращого поглинання жи-
вильних елементів корінням рослин. 
Чим більше буде в ґрунті компонентів, 
тим більше можливостей для овоче-
вих культур правильніше живитися та 
формувати розмір та якість урожаїв. 
У багатокомпонентних ґрунтах різні ча-
стини є корисним доповненням один 
одного і завжди нейтралізаторами їх-
ніх негативних проявів. Перепріле ли-
стя збагатить гумусовими речовинами. 

Торф, кора і тирса поглинуть надлишок 
мінерального живлення при помилках 
у застосуванні добрив. Пісок послу-
жить проти підкислення. Пташиний 
послід зі своїм підвищеним вмістом 
азоту буде протистояти корі або тир-
сі з їхнім постійним дефіцитом азоту. 
Можна готувати для огірків, томатів 
та інших тепличних культур єдиний 
ґрунт, але краще це робити з урахуван-
ням їхніх біологічних вимог. Огіркам 
потрібніше свіжий гній, пташиний 
послід, глина, близька до нейтраль-
ної кислотність; томатам - перегній, 
пісок, розрихлювачі, припустимою є 
більш висока кислотність. Для виро-
щування перцю і баклажанів підій-
де томатний ґрунт, диням і кавунам 
- огірковий. Салату, кропу, редису, 
петрушці, селері, цибулі на перо 
годиться ґрунт будь-якого складу. 
Для початкового освоєння тепли-
ці та наступних років її експлуата-
ції ґрунти можна готувати безпо-
середньо в ній, восени або навесні. 
Коли визначені розміри теплиці та 
необхідний для неї об’єм ґрунту, а та-
кож заготовлені необхідні компонен-
ти, можна приступати до готування 
грунтосуміші. Вирівнюють площадку, 
застеляють її плівкою (якщо старою, 
то добре помитою і продезінфікова-
ною розчинами марганцівки або мід-
ного купоросу) і починають пошарово 
укладати компоненти, перемежовуючи 
їх вапняними матеріалами, фосфор-
ними та калійними добривами. Азот-

ні, магнієві добрива та мікродобрива 
найкраще вносити в теплиці безпосе-
редньо перед розміщенням культур. 
При шарі суміші 25-30 см його ретель-
но кілька разів перелопачують. Усі 
частини ґрунту краще мати сухими 
або підсушеними, вапно, крейду або 
доломітове борошно - дрібно розме-
леними, мінеральні добрива - без най-
менших грудок. Надійніше, якщо ґрунт 
від початку до кінця роблять одні руки. 
Після перемішування ґрунту його мож-
на злегка зволожити й сформувати бурт, 
який потрібно надійно вкрити (плів-
кою, брезентом) на весь період зберіган-
ня, щоб опади не вимивали живильні 
речовини, а вітри не розносили частки. 
Науково встановлені основні фізичні 
ознаки тепличних ґрунтів. Нормальни-
ми ознаками вважаються: глибина ко-
реневмісного шару – 25-35 см, об’ємна 
маса – 0,4-0,6 г/см3, вміст органіки – 20-
30%, кислотність – 6,3-6,5 pН, повітро-
проникність – 20-30% за обсягом, вміст 
усіх живильних солей – 1,5-3,0 г/л. 
Відпрацьований тепличний ґрунт 
завжди буде корисним для будь-яких 
овочів у відкритому ґрунті.

Прості вуглеводи
Споживання великої кіль-

кості цукру пригнічує клітини 
імунної системи і послаблює 
ваш організм. Навіть 75-100 
грамів цукру значно знизять 
здатність білих кров’яних 
клітин знищувати шкідливі 
бактерії.

Віддайте перевагу свіжови-
жатим сокам, чаю і воді, і ваша 
імунна системи зможе впора-
тися з будь-яким вірусом!

Менше стресів!
Звичайно ж не завжди ви-

ходить контролювати рівень 
стресу, проте будь-які нервові 
потрясіння роблять вас більш 
уразливими для хвороб. Трива-
лий стрес змушує ваш організм 
виділяти величезну кількість 
гормонів стресу: кортизолу та 
адреналіну, які пригнічують 
імунну систему.

Спробуйте використову-
вати дихальні техніки розсла-
блення або медитації для того, 
щоб зберегти спокій.

Родина хрестоцвітих
Всі види капусти, включа-

ючи брокколі і білокачанну 

шого сну (мелатоніну), до речі, 
без достатньої кількості серото-
ніну неможливо мати позитив-
ну самооцінку;

- разом з водою допомагає 
впоратися з раком, збільшуючи 
приплив кисню до пошкодже-
них клітин;

- корисна для діабетиків, 
оскільки разом з водою скоро-
чує ураження очних судин;

- відповідає за м’язовий то-
нус, саме тому однією з причин 
енурезу вважається недолік солі 
в організмі

- активно бере участь у трав-
ленні і передачі нервових ім-
пульсів від мозку;

- полегшує сухий кашель, 
якщо її покласти на язик, а та-
кож видаляє зайвий слиз із ле-
генів;

- деякі фахівці вважають, що 
остеопороз — це наслідок не-
стачі води і солі;

- зберігає статевий потяг;
- рятує від другого підборід-

дя — цікаво, що без достатньої 
кількості солі слинні залози по-
чинають працювати дуже ефек-
тивно, а судини, які забезпечу-
ють їх кров’ю, розширюються. 
Поступово волога просочується 
і накопичується якраз під під-
боріддям;

- запобігає варикозу і появі 
судинних зірочок.

Солі суть
Нас привчили 
до того, що 
сіль шкідлива? 
Тепер настав час 
дізнатися правду!

Імунітет
Перед вами дієві способи 

підсилити свою імунну 
систему й уникнути застуд 

та грипу

покращують роботу печінки і 
збільшують її здатність позбав-
лятися від токсинів, підвищую-
чи імунітет.

«Ні!» лінощам
Пасивний відпочинок 

знижує ефективність роботи 
вашої імунної системи. А от 
завдяки фізичним вправам сти-
мулюється лімфатична систе-
ма і збільшується рівень лейко-
цитів в крові, завдяки чому ваш 
організм успішніше бореться з 
вірусами. Навіть 30-хвилинна 
піша прогулянка здатна захи-
стити вас від застуди.

Повноцінний 
відпочинок
Втома підвищує сприйнят-

ливість вашого організму до 
хвороб. Безсоння в свою чергу 
може підвищити рівень гормо-
ну кортизолу, що значно зни-
жує здатність вашого організму 
боротися з вірусами. Тому в хо-
лодну пору року необхідно спа-
ти не менше 7-9 годин щодня.

Нормальна вага
Надмірна вага збільшує 

ризик розвитку діабету, раку 
і хвороб серця. Крім того, ве-

лика кількість жирових клітин 
вивільняє протизапальні хіміч-
ні речовини, що може призве-
сти до хронічних запальних 
процесів.

Більше свіжих фруктів і 
овочів, менше цукру і обробле-
них вуглеводів допоможе вам 
привести організм у форму і 
зміцнити імунну систему.

Спіруліна
Ці синьо-зелені водорості 

володіють чарівними властиво-
стями: стимулюють імунну си-
стему, знижують ризик розвит-
ку раку і покращують роботу 
мозку. Трохи спіруліни допо-
може вам стати сильнішими і 
здоровішими!

Антиоксиданти
Включення великої кіль-

кості свіжих продуктів, багатих 
антиоксидантами, допоможе 
вам зберегти здоров’я і підви-
щити імунітет. Антиоксиданти 
нейтралізують вільні радикали, 
знижують ризик серцево-су-
динних захворювань і раку.

Джерелом антиоксидантів 
є цитрусові, ягоди, виноград, 
ківі, яблука, капуста, цибуля і 
шпинат.
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РЕКЛАМА

Календарик

Пишіть: 
49000, м. Дніпро, 

вул. Воскресенська, 41, оф.109

Дзвоніть: 
(056) 786-02-21, 
098-183-00-18, 
050-850-72-74

Передплатити                                      
«Фермер Придніпров‘я» можна               

у будь-якому поштовому відділенні 
області до 25 числа щомісяця. 
Передплатний індекс 60092.

НАСІННЯ-ПОШТОЮ
від провідних фірм-виробників,                             

у т. ч. «Океан урожаю» і ТМ «Флора-Маркет»
Замовити кольоровий каталог 

БЕЗКОШТОВНО можна  за адресою: 
92703, м. Старобільськ-3, а/я 22

Від Вас конверт форматом А5 зі 
зворотною адресою і поштовими марками 

на суму 8 грн. 80 коп.
095-360-34-39, 068-163-20-00,              
098-320-51-70, 063-321-50-40

на сайті: okean-urogaya.com
або через е-mail: okean.urogaya@gmail.com

БРАТЧИНА  –  традиційне  зі-
брання  членів міських  (цехових) 
корпорацій та сільських громад, 
одна  з  форм  колективного  до-
звілля,  святкового  спілкування 
людей  старшого  покоління.  У 
давньоруські  часи  мала  певні 
адміністративно-судові  права 
щодо своїх членів. Будучи загаль-
ногромадською  подією,  братчи-
на,  проте,  мала  обмежене  коло 
безпосередніх  учасників,–  як 
правило, голів сімей, повноправ-
них  членів  громадського  сходу. 
Братчина  збиралася  на  церков-
ному  дворищі  (цвинтарі)  у  най-
більш  важливі  святкові  дні.  Ос-
новним призначенням братчини 
було  вшанування  свого  святого, 
колективне  звернення  до  нього 
як до покровителя за допомогою 
і  благословінням  в  усіх  справах 
громади.  Обов’язкові  елементи 
братчини  –  колективний  моле-
бень  на  честь  святого  та  спільне 
застілля,  яке  влаштовувалося  у 
складчину.  Рішення  про  прове-
дення  братчини  приймалося  на 
громадському  сході.  Тут  же  з’я-
совувалися питання про гроші на 
придбання меду для виготовлен-
ня обрядового напою (канунного 
меду)  та  визначалися  особи,  які 
їх  збиратимуть.  В  Україні,  осо-
бливо на Правобережжі, братчи-
на досить рано зазнала найбільш 
інтенсивної  ерозії.  У  XVI  –  XIX 
ст.  вона  згадується  лише  як  ко-
лективна  трапеза  тієї  чи  іншої 
спільності  переважно  в  рамках 
храмового  (престольного)  свята 
і набуває назву канун (іноді – сві-
ча), які раніше мали суто обрядо-
ве навантаження.

КАНУН.  Загальна  назва  давньо-
го  звичаю,  пов’язаного  з  колек-
тивним  виготовленням  і  спожи-
ванням  святкового  обрядового 
напою  –  канунного  меду  (пива), 
обов’язкова  складова  колектив-
них  трапез  під  час  братчин  та 
святкування  великих  (Різдво, Ве-
ликдень) та храмових свят. Про-
тягом  віків  у  різних місцевостях 
України був тотожним поняттям 
«братчина»  (рідше  –  «свіча»). 
Мед для канунного напою у давні 
часи (особливо в період активної 
діяльності  церковних  братств) 
отримували  з  церковних  пасік 
на  церковні  ж  гроші,  але  більш 
характерною  була  його  купівля 
у складчину. За умов поміщиць-
кої монополії на виготовлення й 
продаж  хмільних  напоїв  церква 
зберігала  традиційне  право  три 
– п’ять разів на рік варити мед і 
продавати  його.  Продавався  ка-
нунний мед у братських хатах, а 
в  селах – у  хаті  когось 
із  канунників,  часто 
тих,  у  кого  зберігала-
ся  велика  громадська 
свічка. У XIX ст. існува-
ло уявлення, що після 
вживання  канунного 
напою не можна було 
пити горілку в корчмі.

СВІЧА  –  обрядове 
дійство,  що  входило 
до  звичаю  братчини 
(кануну),  відзначення 
храмового свята і було 
пов’язане  з  виготов-
ленням  і  зберіганням 
великої  громадської 
свічки  як  символу  єд-
ності  громади  і шану-
вання  її  покровителя. 
Свіча відома із джерел 

Творцем першого кросворду був журналіст Артур 
Уїнн, який емігрував до Нью-Йорка з Ліверпуля.                  
Він уклав літери в клітини, розмістивши їх у смужки 
і назвав нову головоломку «cross-word puzzle».
Автор відіслав свій кросворд з 32 слів в газету «Нью-
Йорк уорлд», де його надрукували 21 грудня 1913 року. 
З того часу цю дату вважають днем народження 
кросворду. До речі, розгадувати кросворди - дуже 
корисно. Це тренує пам’ять. Особливо корисно для 
старших людей. 
Зображеннями кросвордів прикрашають одяг, 
взуття, посуд і навіть будинки.Так, у Львові по вул. 
Сахарова є цілий будинок-кросворд, де бокову стіну 
розписано кросвордом із відповідями.

РІЗНОВИДИ КРОСВОРДІВ
Какуро - з японської це головоломка з числами. У США 
цю головоломку знають більше як Cross Sums (пере-
хресні суми).
Кейворд (ключворд) - популярний за кордоном різно-
вид лінгвістичної задачі. У кожну клітину кросворду 
внесено число, що заміняє букву. Одним і тим же бу-
квам відповідають одні і ті ж числа.
Сканворд (скандинавський кросворд) - це один з най-
популярніших видів кросворду. Визначення слів - у ква-
дратиках всередині сітки, а слова-відповіді вписують за 
напрямами, зазначеними стрілками.
Судоку - заснована на логіці японська головоломка з 
числами. У перекладі з японської мови «су» позначає 
слово «число», «доку» має безліч різних перекладів, але 
в цілому означає щось одне, одиничне, цілісне. Вирі-
шення головоломки не вимагає математичних розра-
хунків, але потребує терпіння і здатності до логічного 
мислення.
Угорський кросворд, або філворд. При розгадуванні 
угорських кросвордів потрібно вписувати відповіді в 
сітку з розставленими літерами. Слова-відповіді не пе-
ретинаються і не мають спільних клітин з іншими сло-
вами. При цьому клітини сусідніх відповідей повинні 
стикатися.
Човник - клітинне поле з винесеними за його межі вка-
зівними стрілками. Значення слів, як по горизонталі, 
так і по вертикалі даються послідовно, а сітка заповню-
ється відповідно з напрямками стрілок.
Циклічний кросворд. У ньому слова розташовуються 
навколо клітини з номером відповідного питання. Від-
мінною особливістю такого кросворду є однакова кіль-
кість букв у всіх загаданих словах — зазвичай, 4, 6 або 
8. Перетини слів відбуваються по дузі кола. При цьому 
якщо слово знаходиться не з краю сітки, то всі його літе-
ри, так чи інакше, одночасно є літерами й сусідніх слів.

21 грудня - День 
народження 
кросворду

Розгадайте

З  діда-прадідаСВЯТА 
     громадських 
                    об’єднань
ще XV – XVI ст. як серед міських 
(цехових) корпорацій, так і серед 
сільських громад. У другій поло-
вині XIX ст. зафіксована переваж-
но на Лівобережному Поліссі, де 
вживалась у тому ж значенні, що 
й братчина і канун. Кількість сві-
чок на рік  залежала  від місцевої 
традиції  (подекуди  –  до  п’яти). 
Кожна громада мала свою свічку, 
яка  по  черзі  протягом  певного 
часу зберігалася у когось з її чле-
нів.  Громадську  свічку  робили  з 
воску, що  залишався після  виго-
товлення  канунного  меду.  Коли 
вона досягала значної довжини  і 
кількох пудів ваги, певну її части-
ну  відрізали  і  робили  з  неї  свіч-
ки,  частково  на  продаж.  Свічку 
справляли  на  другий  або  третій 
день храмового свята. Після  гро-
мадського  обіду  священик  і  гос-
ті  з  навколишніх  сіл  йшли  свічу 
пропивать,  тобто  до  господаря, 
який  зберігав  громадську  свічку 
і виготовляв канунний мед. Утор-
говані від продажу напою та сві-
чок  гроші  він  мусив  заплатити 
священикові за перенесення свіч-
ки до  іншої хати. Після молебня 
у супроводі натовпу селян чи мі-
щан  її  переносили до нового  го-
сподаря, ставили на почесне міс-
це  і  знову  справляли  молебень. 
Свічку ставили у діжечку, напов-
нену зерном, та співали пісень із 
побажанням  доброго  врожаю, 
достатку  в  господарстві.  Вважа-
лося, що тій хаті, де зберігається 

свіча,  Господь пошле  своє благо-
словіння  на  весь  наступний  і  на 
майбутні роки. Господаря вітали, 
обдаровували його, після чого він 
пригощав  гостей. Членам  грома-
ди,  котрі  якось  зганьбили  себе, 
громадську свічку не передавали. 
Засуджували і тих, хто підмовляв 
приймати  її.  Свічка  зберігалася 
стільки років,  скільки в селі було 
хат. Після повного її «обходу» по 
всіх  хатах  свічку  здавали  до  цер-
кви і заводили нову.

ХРАМ (престол, празник) – що-
річне громадське свято, день вша-
нування  святого,  на  честь  якого 
названо місцеву церкву, або день 
її освячення. Скільки церква мала 
вівтарів, стільки й справляли пре-
стольних  свят.  Основним  при-
значенням  храму,  як  і  братчини, 
були не лише поминки святого, а 
й  звернення до нього  за допомо-
гою  в  господарських  справах. До 
храму  готувався  кожний  селян-
ський  двір:  в  хатах  вішали  свят-
кові  рушники,  готували  святкові 
страви.  За  кілька  днів  до  свята 
священик  із  причтом  обходив 
парафію  та  служив  по  домівках 
молебні  перед  іконою  святого, 
якому присвячувалися  урочисто-
сті. Спеціально обрані люди (кан-
нуники)  виготовляли  канунний 
мед  та  воскові  свічки.  Прибуток 
від їх продажу йшов до церковної 
казни, а частину його зберігали до 
наступних  храмових  свят.  Храм 
мав свій усталений «сценарій». У 

день  свята  не  працювали. 
До села з усієї округи по-
спішали  гості.  Зранку  до 
півдня  в  церкві  відправ-
лялися  урочисті  літургії. 
Потім  на  церковному  по-
двір’ї влаштовували спіль-
ний  обід,  котрий  готував-
ся  просто  на  вулиці  (ча-
сом  на  залізних  боронах) 
у  громадському  посуді. 
Обов’язково  пригощали 
убогих,  жебраків.  Після 
трапези  розходилися  по 
хатах. Кожна родина праг-
нула  запросити  до  себе 
гостей не тільки зі свого, а 
й з  іншого села. Вважало-
ся  необхідним  пригости-
ти  прошаків,  лірників. 
Після  гостин  свято  знову 
виходило на вулицю.
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