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«На роботу, як на війну»
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Чорні сторінки
ПРАВДА ПРО ПАВЛОГРАДСЬКЕ ПОВСТАННЯ

Необхідне відновлення пам’яті про сильних 
духом селян, що через два роки після їхнього 
збройного повстання страшний голод 

охопив всю Україну. То це був, тепер можна сміливо 
казати, не випадковий збіг трагічних обставин. 
Це був свідомий наступний крок тоталітарного 
режиму, який переслідував мету на національному і 
генному рівні знищити геть всіх незгодних 

з більшовицькою владою. І одне з перших сіл, яке за 
супротив здачі хліба «до останньої зернини» у грудні 
1932 року помістили на «Чорну дошку». А значить, 
взяли в облогу, щоб у ньому вимирали поголовно, – 
це було село Вербки Павлоградського району. Тільки 
мало хто знає всю правду. 

Малозабезпеченим, тимчасово 
безробітним та внутрішньо 
переміщеним особам Міністерство 
соціальної політики за підтримки 
Міжнародного банку у рамках 
проекту «Рука допомоги» 
дає безвідсоткові кредити на 
започаткування власного бізнесу, 
у тому числі аграрного.

КРЕДИТ видається на реалізацію біз-
нес-планів, які затвердила місцева 

обласна державна адміністрація, на за-
купівлю техніки та обладнання, а його сума 
складає 40 прожиткових мінімумів і може 
сягати 70 тис. грн.

Проект почав діяти у серпні минулого 
року. Його учасниками стали уже понад 4 
тис. українців і більше 160 з них уже стали 
підприємцями.

За словами Інни Шинкаренко, коорди-
натора програми «Рука допомоги», борг по 
кредиту зменшується на суму сплачених по-
датків або й взагалі анулюється у разі прий-
няття підприємцем на роботу малозабезпе-
чених, ВПО чи учасників АТО.

Одним з учасників такої програми стала 
багатодітна родина Сомових, які переїхали 
на Полтавщину після початку обстрілів у 
них вдома. Спершу вони не мали наміру за-
йматися агробізнесом, а лише вирощували 
городину та курей для власного вжитку, 
але, дізнавшись про програму, вирішили 
спробувати власні сили.

За отримані гроші родина купили 200 
курчат, клітки та брудери. У якості пташ-
ника облаштували колишню літню кухню. 
Тут утримуються курчата. Світло тут горить 
цілодобово, стимулюючи курчат більше їсти 
і швидше набирати вагу. Таким чином, кур-
чата на сімейній фермі Сомових набирають 
3 кг живої ваги за два-три місяці. За рік сво-
го фермерствування Сомови збільшили по-
голів’я птиці вдвоє.

Хоч працює ферма цілий рік, проте на 
літо поголів’я зменшують. Як пояснює Євген 
Сомов, влітку кури гірше набирають вагу. 
Взимку ж, навпаки, ферму збираються роз-
ширити і вже навіть взялися за ремонт ще 
одного сараю.

Подібна ферма, за словами власників, на 
місяць потребує до 200 кг комбікормів. Щоб 
уникнути падіжу, за здоров’ям поголів’я тре-
ба ретельно слідкувати і вчасно давати вітамі-
ни. Загалом же, прибутки перекривають ви-
трати ферми.

З однієї тушки вагою у 3 кг, говорить Со-
мов, вони отримують 200-220 грн. Уже мають 
постійних покупців, яких цікавить саме еко-
логічно чиста курятина. Проте, іноді дещо 
лишається і для продажу на ринку.

Крім того, нещодавно Наталя Сомова 
викупила у знайомого близько 40 соток сад-
жанців ремонтантної малини і вже встигла 
зібрати перший урожай ягоди. Восени Со-
мови планують перевезти саджанці на свою 
ділянку.

У найближчих планах господарства — 
завести курей-несучок та виготовляти козині 
сири з молока власних кіз, яких на сьогод-
нішній день у господарстві уже два десятки.

У Мінагрополітики підрахували, 
на якій культурі найбільше заро-
бляють українські фермери. Ре-
зультати дослідження оприлюднив 
перший заступник міністра агро-
політики Максим Мартинюк.

ЯК ВИЯВИЛОСЯ, за останні 5 років 
найвищий прибуток серед усіх ба-

зових зернових культур українським 
аграріям давав рис. В середньому на цій 
культурі фермер заробляє 7,069 тисяч 
гривень на одному гектарі.

Переселенцям 
та безробітним 

нададуть 
безвідсоткові 

кредити 
на фермерство

Найбільш прибуткові для 
аграріїв зернові культури

Пшениця опинилася лише на четвертому місці
На другому місці – кукурудза на зер-

но – 3,625 тисяч гривень з гектара.
На третьому – гречка, з середнім по-

казником 2,627 тисяч гривень з гектара.
А от пшениця, яка є головним екс-

портним зерновим продуктом України, 

упродовж п’яти років принесла в серед-
ньому 2, 275 гривень прибутку з гектара. 
І знаходиться ця культура на четвертій 
сходинці в рейтингу найприбутковіших.

Далі ідуть горох, ячмінь, овес, просо, 
жито та сорго.

Лабораторні дослідження 
виявили інсектицид 
у пробах загиблих бджіл на 
Дніпропетровщині. 
Про це повідомили» 
у головному управлінні 
Держпродспоживслужби 
у Дніпропетровській 
області.

П’ЯТЕРО пасічників звернулися 
до відомства і поскаржилися на 

масову загибель бджіл. Два випадки 
вже дослідили.

Якою ж речовиною потруїли бджіл?
Так, у Петропавлівському районі у 
відібраних пробах знайшли хімічну 
речовину лямба-цигалотрин. Вона 
входить до препаратів - інсектицидів, 
які використовують для знищення 
комах. Речовина має широкий спектр 
дії і є досить поширеною в Україні.
У Держпродспоживслужбі 
наголосили, що цю речовину знайшли 
лише в тих пробах, які надали два 
пасічники. Тож не можна сказати, що 
це причина загибелі в усіх випадках.
Водночас в управлінні поінформували, 
що дослідження зразків з 

Криворізького району, де також 
масово загинули бджоли, нічого не 
виявило.
Як відомо, наприкінці травня на 
Дніпропетровщині почали масово 
труїтися бджоли – збитків на мільйони 
гривень зазнали близько півтисячі 
пасічників.
Поліція відкрила кримінальні 
провадження за статтею 247 
Кримінального кодексу за порушення 
законодавства про захист рослин.

За матеріалами www.radiosvoboda.org

Українські аграрії, станом на 9 липня, зібрали перші 2 тисячі 
тонн жита та 0,9 тис. тонн вівса. Загалом вже намолочено 
8,36 млн. тонн ранніх зернових та зернобобових культур 
з 2,8 млн. га (29% до прогнозу) при врожайності 29,8 ц/га.
Так, у розрізі культур, зібрано:
– озимої пшениці 5,5 млн тонн з 1,81 млн. га (29%) при врожайно-
сті 30,3 ц/га;
– ярої пшениці – 8,1 тис. тонн з 3,3 тис. га (2%) при врожайності 
24,9 ц/га;

– озимого ячменю – 2,4 млн. тонн з 709,3 тис. га (86%) при вро-
жайності 34,0 ц/га;
– ярого ячменю – 221,3 тис. тонн з 120,2 тис. га (8%) при врожай-
ності 18,4 ц/га;
– гороху обмолочено – 222,1 тис. тонн з 161,0 тис. га (38%) при 
врожайності 13,8 ц/га.
Крім того, у 23 областях триває збирання озимого ріпаку, який 
обмолочено на площі 475,6 тис. га (48% до прогнозу) при врожай-
ності 23,2 ц/га і намолочено 1,1 млн. тонн.

Наприкінці третього тижня жорсткого протистояння між 
трудовим колективом Верхньодніпровського дитячого будинку-
інтернату № 2 з директором закладу Геннадієм Феденком, 
початком якого став відомий масовий протест вихователів, 
нянь та їхніх підопічних 14 червня, у Дніпрі почали більш ґрунтовно 
придивлятися до цієї проблеми. Саме так – лише придивлятися, 
бо вимоги працівників та вихованців щодо звільнення від роботи 
неспроможного до розуміння різнопланових потреб комунального 
закладу директора залишаються не виконаними.
Третього липня в Дніпропетровській обласній раді пройшли 
дві зустрічі, де розглядався цей резонансний конфлікт. На 
першій з них голова постійної комісії облради з питань базових 
галузей економіки, соціальної політики і праці Ольга Гугніна 
ознайомила присутніх делегатів трудового колективу 
інтернату зі своїм баченням надзвичайної ситуації:

- До нашої комісії надійшло кілька колективних скарг 
з особистими підписами працівників на дії директора 
дитбудинку Геннадія Феденка. Ми заслухали його звіт, після 
чого комісія відклала розгляд продовження контракту з 
ним до висновків комісії департаменту соціального захисту 
Дніпропетровської ОДА. Її голова, заступник директора 
департаменту з охорони праці Юрій Петренко, повідомив, 
що комісія не змогла почати свою роботу в дитбудинку 
через неадекватну психоемоційну поведінку вихованців та 
значну кількість сторонніх осіб у ньому. Прошу вас посприяти 
організації належної роботи цієї комісії, а в разі виявлення 
нею недоліків у роботі Геннадій Феденко з 17 липня буде 
відсторонений від роботи, проводитиметься відкритий 
конкурс на цю посаду.

Далі - стор. 2

«На роботу, як на війну»
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Резонанс

Продовження. Початок - стор. 1

 ! Виховуючи дитину, ти виховаєш себе,         
затверджуєш свою людську гідність Василь Сухомлинський

ПРО ці різноманітні, 
м’яко кажучи «недо-
ліки», чимало роз-
повіли працівники 

інтернату. Люди, що змушені 
були взяти відпустку за власний 
рахунок, аби у Дніпрі почули 
про «ламання через коліно» у 
Верхньодніпровському інтерна-
ті вихованців, яким погрожують 
переведенням до іншого дитбу-
динку, тобто розірванням усіх, 
практично родинних, стосунків. 
І «ламання через коліно» пра-
цівників, котрим за неналеж-
ність до «команди директора» 
одразу «світить» звільнення з 
роботи.         

- Директор Геннадій Феден-
ко не вітається з нянями і вихо-
вателями, - розповів інструктор 
трудового виховання Андрій 
Кременчуцький. – Він не може 
налагодити звичайні людські 
стосунки, які особливо важливі 
у спілкуванні з такими дітьми. 
Підопічні вже не сприймають 
його як свого опікуна і відкри-
то висловлюють позицію абсо-
лютної недовіри. Чим довше 
його незаконні дії на посаді 
прикриватимуть, тим важче 
уявити якесь майбутнє нашого 
специфічного закладу.

- Діти постійно кажуть: «По-
верніть нам Сергія Вікторови-
ча!» Сергій Терентенко, завуч, 18 
років переймався долею кожно-
го вихованця, - повідомив вихо-
ватель Олександр Завгородній. 
- Геннадій Феденко просто «ви-
тиснув» його з роботи і звину-
ватив попереднє керівництво 
інтернату в корупції, але в суді 
нічого не підтвердилося. 

Іван киває на Петра…
Наприкінці зустрічі, прове-

деній у надзвичайно швидкому 
для розгляду такого роду ситу-
ацій темпі, голова комісії Ольга 
Гугніна зазначила:

- Завтра буде засідання на-
шої комісії, прошу всіх при-
бути, запрошений і директор 
інтернату. Але всю комісію ми 
зібрати не можемо, кожен де-
путат має і власну роботу, для 
цих питань є департамент соці-
ального захисту.

Після цього працівники ін-
тернату зустрілися з головою 
Дніпропетровської обласної 
ради Глібом Пригуновим. Він 
спочатку сприйняв трудовий 
конфлікт як річ неймовірну, тим 
паче, що «директора інтернату 
ніколи і в очі не бачив». І лише 
коли стали наводити факти по-
биття дітей Геннадієм Феденком, 
недоїдання підопічних держави, 
коли побачив перед собою доку-
менти про результати березневої 
перевірки Верхньодніпровського 
інтернату, де ГУ Держпродспо-
живслужби України в Дніпро-
петровській області встановило 
факти розкрадання практично 
усіх видів продуктів із дитячого 
столу, Гліб Пригунов заявив:

- Завтра до Верхньодніпров-
ського будинку-інтернату № 2 
поїде комісія Дніпропетров-
ської облради з перевіркою, 
направимо туди відділ аудиту, 
разом із депутатами, треба все 
перевірити на місці. А в облас-
ній раді завтра відбудеться за-
сідання профільної постійної 
комісії, яка може відсторонити 
Геннадія Феденка від виконання 
посадових обов’язків. 

«На роботу, як на війну»
Хто в чий човен сів?
Четвертого липня анонсо-

ване засідання комісії облради, 
на яку прибули близько двад-
цяти працівників інтернату і 
директор, тривало дві години 
поспіль. Було надане слово ча-
стині працівників, які зусібіч 
показали ту велику біду, що 
прийшла разом з делегованим 
«Укропом» директором в стіни 
Верхньодніпровського інтер-
нату. Молодша сестра закладу 
Олександра Колбун так окрес-
лила коло його проблем:

- Колектив дітей і працівни-
ків інтернату – це єдине ціле, 
почасти вихованці вважають 
нас рідними мамами. Але ди-
ректор вже півтора роки розри-
ває ці стосунки, не розуміючи 
їхньої природи і душі наших ви-
хованців. Дітей позбавили змо-
ги щось отримувати з власних 
пенсійних чи робочих карток, а 
вони ж ходять до міста, ідуть в 
соціум. На нянь, санітарок Ген-
надій Феденко наскладав цілу 
папку наклепів. У нас 174 підо-
пічних, з них 93 недієздатних, 
опікуном 75 з них є директор, 
але він б’є дітей… В особі Ген-
надія Феденка наш колектив 
побачив не батька для знедоле-
них, а прискіпливу нишпорку, 
яка весь час щось шукає. А як не 
знаходить, то зробить винним 
будь-кого. Він ніяк не втямить, 
що не в свій човен сів, і творить 
свавілля скрізь, де не ступне. 
Ми на роботу щодня йдемо, 
мов на війну.

«Як зафіксувати 
хамство»?
Таке запитання неодноразо-

во звучало на засіданні комісії. 
Обурені працівники на докір 
депутатів про те, що в разі хам-
ської поведінки директора слід 
негайно викликати поліцію, 
зауважили, що подібне зазви-
чай відбувається без свідків, віч 
на віч. І що сказати потім полі-
ції, хто підтвердить негідну по-
ведінку? 

- Коли Геннадій Феденко 
схопив руками за горло хлоп-
ця, який зайшов до товариша 
в іншу групу, і почав душити 
його, то викликали і поліцію, 
і медиків, - повідомила звіль-
нена сестра-господарка Лідія 
Сєдєльникова. - І що з того? 
Кримінальне провадження не 
відкрите.  Дружина директора 
із заступником Еліною Зба-
ранською постійно дерибанять 

«гуманітарку». За кількома рі-
шеннями судів дитбудинок за 
вимушені прогули винен трьом 
незаконно звільненим праців-
никам біля 80 тисяч гривень. 
Коли ми їх отримаємо, доки 
чекати? 

Копії судових рішень були 
передані комісії. Та її члени не 
зреагували на доведені судами 
численні порушення Кодексу 
законів про працю України в 
дитбудинку. Чомусь далі за-
певнення Геннадія Феденка «по 
цих справах подані апеляцій-
ні оскарження, ще остаточних 
судових рішень немає» ніхто 
не пішов. Дивно. Адже рішен-
ня суду апеляційної інстанції 
можуть бути іще тяжчими для 
юридичної особи, якою є дит-
будинок.  

«Комісія визначиться 
з приводу роботи 
моєї команди»
Чимало нарікань вислови-

ли працівники і щодо премію-
вання за результатами роботи 
– з «чужих» премії знімають 
без пояснення причин і доку-
ментування обставин, «своїм» 
їх «напомповують». Тобто все 
відбувається за аналогією з ві-
домим «друзям - усе, ворогам 
– закон!» Депутати дорікнули 
працівникам, чому ті не скла-
ли колективний договір, який 
би захищав їхні права? В умо-
вах диктату адміністрації, а 
через це непрогнозованої по-
ведінки дітей, позмінної праці 
тощо це нелегко зробити. 

Ще члени комісії конста-
тували, що своїм рішенням 
підвищили до 62 гривень ве-
личину денного харчування 
дитини, але аутсорсингові 

компанії, які забезпечують Верх-
ньодніпровський, Криворізь-
кий, Дніпропетровський та інші 
дитячі будинки для інвалідів 
продуктами харчування, роз-
крадають за допомогою їхніх 
дирекцій приблизно 23% ви-
ділених державою коштів! Один 
лише Поливанівський дитбуди-
нок Магдалинівського району 
сам постачає підопічних і забез-
печує стовідсоткове харчування. 
Вочевидь, цей добрий досвід 
варто усіляко поширити. 

На засідання комісії Ген-
надій Феденко приїхав з різ-
ними документами. А по суті 
висловлених претензій заявив:

- Фінансову діяльність ди-
ректора інтернату можна пе-
ревірити. Комісія визначиться 
з приводу праці моєї команди. 
Це люди, які прийшли на ро-
боту разом зі мною.

- Ви що, жартуєте? – зди-
вувалася Ольга Гугніна тако-
му «розумінню» директором 
своїх обов’язків. – Вам годить-
ся вибачитися за ту дурість, 
що Ви зробили! Ми не будемо 
пропонувати нічого, завер-
шуємо засідання. Остаточний 
висновок зробить комісія де-
партаменту соціальної політи-
ки Дніпропетровської ОДА 
після перевірки на місці, вона 
ж визначиться щодо користу-
вання власними картками пі-
допічними. Факти дерибану 
«гуманітарки» не перевіряти-
мемо, хай це роблять спонсо-
ри. Пропоную долучити до 
складу цієї комісії завідувача 
відділом профспілок пра-
цівників державних установ 
Дніпропетровщини Анатолія 
Лаврєнова. 

Ці пропозиції члени комісії 
підтримали. Дехто радив Ген-
надію Феденку написати заяву 
за власним бажанням. Депутат 
обласної ради Анатолій Гайво-
ронський так прокоментував ці 
рішення: 

- Комісія облради заангажо-
вана, результатом її засідання 
повинна була стати відставка 
Геннадія Феденка як людини, 
що не має комунікативних на-
вичок. Комісія департаменту, в 
якій я беру участь, визначила, 
що постачальна компанія Верх-
ньодніпровського дитбудинку 
№ 2 – ТОВ «Дніпропродсервіс» 
- пов’язана з офшорами, все це 
треба глибоко перевіряти. За 

півтора роки вони поставили в 
інтернат продуктів на 4, 6 міль-
йона гривень, це колосальна 
сума, а діти голодують, бо ди-
рекція в змові з постачальни-
ками. Тому у дітей і «рве дах», 
вони не дочекаються, коли піде 
з їхніх очей людина, що пере-
стала бути опікуном. 

Брехнею світ 
пройдеш…
Ось так несподівано завер-

шилася робота комісії Дніпро-
петровської облради. А про по-
передні результати роботи ко-
місії департаменту у Верхньод-
ніпровську її голова, заступник 

директора департаменту Юрій 
Петренко, повідомив наступне:

- Ми вже провели бесіди з 
трудовим колективом, 5 липня 
обраний профспілковий комі-
тет дитбудинку. Перевіряємо 
колдоговір, аби будь-який керів-
ник надалі не зміг узурпувати 
владу. Ні позбавлення премії, ні 
звільнення працівника без зго-
ди профспілкового комітету за 
законом неможливі. Наша ко-
місія за допомогою помічника 
депутата обласної ради Анато-
лія Гайворонського, адвоката 
Євгена Падашулі, перевіряє 
правомірність звільнення Ген-
надієм Феденком 33-х працівни-
ків дитбудинку. Це дуже багато, 
просто жах якийсь. Є ознаки 
незаконного депреміювання 
працівників, а також незаконно-
го преміювання кола осіб більш 
ніж на 100%. Встановлено, що 
незаконно звільнено дві особи, 
рішення Верхньодніпровського 
суду про виплату 6 тисяч гри-
вень працівнику та стягнення 
судового збору вже вступило 
в законну силу. Рекомендува-
тимемо власнику дитбудинку, 
Дніпропетровській облраді, 
стягнути ці кошти з винного 
Геннадія Феденка. На жаль, в 
роботі він застосовує брехню, 
неодноразово обманював і нашу 
комісію. Це найстрашніше для 
людини на такій посаді. Вста-
новлено, що на обід вихованці 
отримують надто малі порції. 
Рекомендуватимемо дієздат-
ним дозволити користуватися 
картками. Висновки про роботу 
директора дитбудинку Геннадія 
Феденка з рекомендацією не 
продовжувати контракт з ним 
обласній раді надамо до кінця 
тижня. Після 17 липня він буде 
відсторонений від роботи, ви-
конувати обов’язки директора 
буде інша людина.

Залишається сподіватися 
бодай на такий фінал неймо-
вірно тривалої історії боротьби 
правди і кривди.

Григорій ДАВИДЕНКО.

На знімку: голова комісії депар-
таменту Юрій Петренко до-
повідає депутатам і працівни-
кам дитбудинку про її роботу; 
інструктор з трудової тера-
пії (на знімку зліва) розповідає 
про надзвичайну ситуацію в 
дитбудину. Вчора директор  
заявив, що вивезе підопічного 
Олександра Козіна -актиіста 
протестів - у психлікарню на 
Ігрені.

Фото автора.

«На роботу, як на війну»
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ЗАПОВІТНЕ

- От я й захотів з книжки 
Віктора Бойка почерпнути, 
чого та скільки було зведено і у 
наших селах, -- пояснив Вален-
тин Василенко. – Але у бібліо-
теці мене обухом огріли. Книгу 
«Село дивиться в майбутнє» 
давно, виявляється, спалили…  

Тієї ж миті і підхопився зі 
свого місця доволі літній віком, 
але ще міцний чоловік. Як спа-
лили? – ледь не заволав він. Ще 
як прийшла до влади армада 
Леоніда Кравчука, спробував 
внести ясність Василенко, була 
ніби команда «провести чист-
ку бібліотечних фондів», вилу-
чити та знищити «ідеологічно 
вчорашню і тепер шкідливу» 
літературу. Хоч книга Бойка 
ніякого відношення, докинув 
Валентин Якимович, до ідео-
логії не мала. Вона розповідала 
про те, як у нас піклувалися про 
села, аби селянам у них краще 
жилося.

- Так це ж як більшовики 
палили буржуазні книжки, а 
фашисти у війну усі радянські! 
- вигукнув чоловік, і здавалося, 
що втрачає свідомість, бо аж 
похитнувся. – Чи як ще інкві-
зитори в середні віки нищили 
«інакомисліє»?

- Хоч все ясно, як на доло-
ні, - зітхнув далі сивий та злег-
ка згорблений дідусь, - бо щоб 
село дивилося і зараз у своє 
майбутнє, нинішнім «вождям» 
не треба. Дохазяйнувалися до 
того, що лежить воно уже горі-
лиць і ледве дихає. Так їм і цьо-
го мало. Спішать, аж трусяться, 
продавати рідну землю. Та я б 
язики виривав тому, хто про її 
продаж сміє лише заїкатися!

- Ех, встав би Тарас Шевчен-
ко та подивився, - підвів риску 
старенький, - до чого українське 
село довели. Аж страх погано у 
тім хорошому селі зараз: чор-
ніше чорної землі блукають 
люди, повсихали сади зелені, 
повалялись, стави бур’яном по-
росли, село неначе погоріло…
Чи теперішні скоро спалять у 
вогні і Тарасів «Кобзар», так він 
їм заважає?

…Презентація книжки Ва-
лентина Василенка тривала 

P.S. Днями мені знову довелося побувати у Синельниківському 
районі. З сумом мені повідомили, що уже кілька літ минуло, як Федора 
Михайловича Борисенка не стало. Все ніби й зрозуміло, бо на момент 
нашої зустрічі було йому, повторюю, 92 роки від роду. Одначе звістка 
боляче вразила. Здалося чомусь, що коли сьогодні відлітають у 
вирій такі постаті селян, на які багатий був споконвіків сільський 
рід українського народу, то це відлітають високо в небо наші села. 
Відлітають, а ми мусимо прощатися з ними, розореними нині і 
понищеними, де приниженими доживають свого віку спадкоємці 

З  Кобзарем

У Синельниківському районі його почесний громадянин, багатолітній 
в минулому голова колгоспу Валентин Василенко видав книгу спогадів 
про те, як та чим жило наше село у минулому сторіччі. А заодно і 
роздумів з приводу того, що «творять з ним сьогодні реформатори». 
Влаштували  й презентацію книжки. То Василенко раптом ось що 
розповів. Коли працював над своїми «мемуарами», шукав у бібліотеці 
іншу книжку – «Село дивиться в майбутнє». Виходила така  колись у 
Дніпропетровську, автором був на той час перший секретар обкому 
КПУ Віктор Бойко. Область активно займалася соціальним розвоєм 
сільських населених пунктів, відродженням тих, котрі занепадали і 
порожніли -- як тоді казали, неперспективних. Там і тут будувалися 
дитсадки, школи та лікарні, прокладалися дороги, водогони і 
газопроводи, зводилися і житлові будинки для селян.

вірних і мудрих людей хліборобських трудів і звершень. Вирішив, що 
написати спогад про Федора Михайловича просто мушу. Бо як на мене, 
ми втрачаємо не село просто чи й цілі віки минувшини українського 
люду, а втрачаючи ніби ж вічне ще недавно село, втрачаємо насправді 
свою державу. Сьогодні Україна наче осліпла, а нам усім наче щось як 
пороблено, бо ні Україна, ні ми не дивимося зараз у своє майбутнє. То як 
писав в одній зі своїх поем про сільських людей також недавно померлий 
Іван Драч, і крапка в моїй баладі – сльоза. 

М. О.

далі, а я уже не міг не позна-
йомитися зі старим чоловіком, 
котрий таки дійсно бурхливо, 
гнівно, але щиро зреагував на 
«новину» про спалені томи 
вчорашніх ідеологів. І ось ми 
з ним усамітнилися, сидимо 
вдвох. Федір Михайлович Бори-
сенко, тільки недавно відзначив 
своє 92-річчя. Ветеран і інвалід 
війни, ветеран праці, який усе 
своє життя віддав колгоспному 
виробництву. Ви так доречно, в 
самісіньке око, кажу йому, про-
цитували Шевченка, що у мене 
виникло відчуття якогось осо-
бливого, шанобливого вашого 
ставлення до Тараса Григоро-
вича.

 - Ще б пак! – не дав догово-
рити мені Федір Михайлович. 
– Адже це Шевченко навчив 
грамоти -- читати, писати і ра-
хувати -  мого прадіда Степана 
Олексійовича Борисенка…

Тепер прийшла черга мені 
вигукувати: «Як? Невже таке 
могло бути?» Може, кажу, жар-
туєте чи хочете повідати леген-
ду, на які наш народ багатий?

А чоловік уже розповідає, 
що у далекому 1839 році його 
прадіда Степана Борисенка, 
кріпака з села Богуслав Павло-
градського повіту, на 25-ть ро-
ків забрали служити у царську 
армію солдатом. Забирали, 
власне, старшого Степанового 
брата Миколу. Але у того була 
сім‘я та двоє діточок, і Степан 
сам сказав Миколі: «А що як 
я піду замість тебе?» Був у них 
ще менший брат, Митроха, він 
також хотів виручати Миколу, 
та у нього років ще не вистача-
ло, щоб служити. А Степану 
сказали, аби він пішов до попа 
у церкву, розказав про своє ба-
жання, і той, мовляв, поможе. 
Так і сталося. Запроторили 
Степана, як говорили, аж у 
Сибір – в оренбургські степи 
за Арал в Новопетрівську фор-
тецю. Віддубасив він там усі 25 
літ. 

- А як уже відслужив років 
п’ять, і заявився у Новопетрів-
ській фортеці рядовий Шевчен-
ко, -- розповідає Федір Борисен-
ко. – Я і від діда, і від батька чув: 

Тарас Григорович, за говором і 
словами збагнувши, що Степан 
з України, сам його першим і 
зачепив: «Так ти, козаче, зем-
ляком будеш? Признавайся, 
звідки?» Ясно, що і Шевченко 
звертався українською, і прадід 
мій відгукнувся до нього україн-
ською. З тих пір вони й потова-
ришували.

За родинним переказом 
Степан, зрозумівши, що Тарас 
хоч і рядовим прибув, але дуже 
грамотний, попросив його «за-
писати» листа додому. Дуже 
кортіло неграмотному Степа-
ну сповістити рідним про себе, 
про своє життя-буття, а там 
вдома «знайдеться кому прочи-
тати і батькові та матері, і бра-
там та сестрам». Тарас Григо-
рович не відмовив, охоче пого-
дився. Незабаром же отримав 
Степан з України й послання у 
відповідь. За десяток яєць дячок 
з сусіднього приходу на про-
хання старих Борисенків його 
написав. Степан знову до Тара-
са Шевченка: «Прочитай, брате, 
що пишуть?» Шевченко одразу 
й запропонував: «Давай я тебе 
самого навчу читати й писати». 
Як довго Тарас Григорович за-
ймався зі своїм земляком, на-
щадки Степана не розказували. 
Але що незабаром Степан сам 
писав листи додому, це звісно 
було не тільки Борисенкам, а 
усім в Богуславі. І про те, що Та-
рас Шевченко для Степана «там 
як рідний брат». Адже довідав-
шись, що Степан дуже любить 
музику та співи -- а від тих пір, 
як почув гру на скрипці, «хо-
дить сам не свій» -- Тарас десь 
випросив для нього стареньку 
скрипку, а вже вивчитися на ній 
грати «Степан якимось дивом 
зумів сам». В умовах солдатчи-
ни згодом навіть змайстрував 
для себе власну. 

- Вернувшись додому піз-
ньої осені 1864 року, коли Тара-
са Григоровича на цім світі уже 
не було, - продовжував свою 
розповідь Федір Борисенко, 
-- мій прадід залюбки грав на 
скрипці на хрестинах та весіл-
лях і оповідав при цьому зем-
лякам про Шевченка. Про те, 

що як вони з ним співали укра-
їнських пісень, «увесь гарнізон 
збігався слухати». А ще показу-
вав Степан два чи три листи, які 
одержав від Тараса, коли той 
уже відбув із заслання…

- І що, вони збереглися? – 
знову не витримав, вигукнув я.

- На жаль, ні, -- зітхає Федір 
Михайлович. – Мій батько ще 
бачив шевченкові листи у свого 
батька, а мого діда Тараса Сте-
пановича. Так-так, Степан піс-
ля солдатчини вдома оженився 
на вдові, яку звали, як і героїню 
Шевченка, Катериною, а свого 
первістка-сина назвав Тарасом. 
Але в Тараса було дев’ятеро 
дітей, п’ятеро дочок і четверо 
синів, і всім їм випала нелегка 
доля. Старші застали першу 
світову війну, менші револю-
цію та громадянську, а потім 
усіх Борисенків в Богуславі роз-
куркулювали – то де поділися, в 
якому вогні згоріли листи Тара-
са Григоровича, невідомо.

Але що вони були, це, каже 
Федір Борисенко, суща правда. 
Ще у селі як легенду згадували, 
що навесні 1896 року - уже в 
77-літньому віці – Степан Олек-
сійович набив повну торбу су-
харів, начистив до блиску каза-
нок і кухоль, прихопив пшона, 
сала і цибулі, й пішки сходив у 
Канів на Тарасову могилу, щоб 
вклонитися їй та висповідатися. 
Коли вернувся, то мовив, що 
тепер і «помирати можна з чи-
стою душею». Невдовзі дійсно 
відлетів у вирій.

А не лише сина Тараса, а і 
його 9-ро діточок, своїх онуків, 
навчив Степан Олексійович 
читати і писати. «Та так, -- гово-
рить тепер його правнук Федір 
Борисенко, -  що одного з них, 
Михайла, себто мого батька, 
селяни наскільки почитали, 
що обирали навіть волосним 
старостою». І був він волосним 
до самісінької революції. При-
йшли комуністи, так люди 
Михайла Тарасовича не дали і 
пальцем торкнути – «добрим, 
справедливим він був, нікому 
не робив вреда, зате помагав 
усім, як міг». 

- Я ж у Михайла народив-

ся у 1919-му – рівно через сто 
років після дати народження 
прадіда Степана Олексійовича, 
-  підвів риску Федір Борисенко, 
-- отож дитинство моє припало 
на дуже трудні часи, скінчилося 
фактично голодовкою 1933-го і 
повстанням селян проти колек-
тивізації, яке зчинилося було у 
селах Павлоградського району. 
Однак найбільше запам’ятав 
його тим поклонінням Тара-
су Григоровичу Шевченку, 
яке панувало у нашій родині. 
«Кобзар» і для мого батька був 
настільною книгою, і для мене 
став також. 

Чи не «Кобзар» правив для 
нього першим букварем, по 
якому і вчився читати, прига-
дати не може. Але що у свідо-
мому віці як почав мало не що-
дня перечитувати твори Тараса 
Григоровича, так перечитує 
їх і далі. А тепер ось Федір Бо-
рисенко і попросив мене з’ясу-
вати, невже це правда, що у 
перші роки незалежності Укра-
їни дійсно палили «ідеологічно 
шкідливі» книжки? Я провів 
своє розслідування. Як не пе-
чально та сумно, а правда. Була 
команда таки «очистити бібліо-
теки від комуністичного мотло-
ху і знищити його, аби і духу не 
зосталося». Хоч ніхто тепер не 
береться стверджувати, що ця 
команда йшла з Києва. Ціл-
ком можливо, що проявили 
ініціативу та перестаралися 
на місці, в області. Адже наро-
дом давно помічено: завжди, в 
усі часи не так страшні пани, 
як підпанки. «Декомунізацію» 
на свій манер вони розпочали 
одночасно й з розгрому ко-
лиски і пуповини української 
нації – села. З самим Тара-
сом-Кобзарем вступили у су-
тичку: той вірив, що буде син 
і буде мати, і будуть сільські 
люди на рідній землі, а ці сьо-
годні розходилися уже так, що 
й землю пращурів готові про-
дати з усім сільським народом 
гамузом. Ясна річ, що за дола-
ри Міжнародного валютного 
фонду, які ждуть та ніяк діж-
датися не можуть..  

Микола ОМЕЛЯНЕНКО.
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! Я ніколи не посмію цього забути... Хліборобів, які в снігу на колінах 
жебрають шматок хліба Р

ДНІПРОВСЬКІ АГРАРІЇ

Малкольм Маггерідж, британський журналіст, дослідник Голодомору

ПРИЙНЯТО вважати, наче селянські маси 
в Україні не протестували супроти колек-

тивізації на селі, а приречено й покірно запи-
сувалися до тсозів, артілей, комун і колгоспів. 
Тим паче ніби й не передчували великої біди, 
якої завдасть колективізація, того ж неминучо-
го голодомору і безправ’я стояти за свої інтере-
си. Один з істориків С. Кульчицький свого часу 
писав, що тим паче збройний опір і не міг на-
бути розмаху, бо «зброя, котра залишилася від 
воєнних подій, була вилучена чекістами, а про 
партизанські війни в умовах перенасичення вій-
ськовими гарнізонами, готовими до ліквідації 
«спалахів бандитизму», і мови не могло бути». 
Тому селянство, мовляв, обмежувалося дріб-
ними локальними протестами «суто у мирних 
формах» та «на рівні інстинктів самозбережен-
ня». На зразок «баб’ячих бунтів», коли «селян-
ки, яким після усуспільнення збіжжя й посівно-
го матеріалу не залишалося чим годувати дітей, 
не віддавали своїх корів, іншу худобу і птицю».

Правда, інший історик, Л. Гриневич, зго-
дом міркував інакше. На його думку, україн-
ське селянство «нутром відчувало підступність 
та масштаби небезпеки затіяного владою на-

ПРАВДА ПРО ПАВЛОГРАДСЬКЕ ПОВСТАННЯ

сильницького способу їхнього упокорення» і 
ладне було «гуртуватися у повстанські загони 
і навіть вчиняти громадянську війну». Тільки 
от радянська влада на чолі з комуністичними 
вождями загодя подбала, аби нічого подібного 
не сталося. «Починаючи з 1927 року, -- писав 
Гриневич, -- незадоволення селян помітно на-
ростало. Опір заходам червоної влади набував 
масовості і політичного забарвлення, що під-
тверджується активізацією у цей час діяльно-
сті ДПУ в сільській місцевості. Вже тоді у се-
кретних донесеннях ДПУ появляються слова із 
зафіксованих розмов селян «про загрозу голо-
довки» та «про потребу добиватися економіч-
ної волі». Були й численні листи та петиції, на-
віть «ноти протесту», «щоб Компартія знала, 
що селянство України незабаром оголосить їй 
війну, оскільки немає уже сил терпіти сваволю 
комуністів». В одному з листів до центральної 
тоді газети «Вісті», яка видавалася у Харкові, 
від імені «якоїсь» Спілки селян України прямо 
говорилося, що «українське селянство збирає 
свої сили і коли настане час, рушить на гно-
бителів-катів і визволить трудящий сільський 
народ з комуністичної неволі».

Так чи інакше, а сьогодні чи не вперше 
ми маємо змогу розповісти про збройне пов-
стання селян, яке сталося у квітня 1930 року у 
Павлоградському районі Дніпропетровської 
області. Одне з найпотужніших, проте досі 
маловідоме та замовчуване, а тому майже і не 
досліджене, як висловлюється проректор На-
ціонального університету ім. Олеся Гончара, 

доктор історичних наук, професор Василь Да-
ниленко. Отож воно «спростовує твердження 
про покірне прийняття українським селяни-
ном насильницької колективізації і вилучення 
хліба, худоби, в тому числі тяглової та робочої, 
і реманенту». «Це повстання, навпаки, -- про-
довжує вчений, -- доказ рішучого опору селян 
колективізації, розкуркуленню і хлібозаготів-
лям», а тому «варте повернення із забуття та 
гідного нарешті пошанування». У передчутті 
страшного лиха і явної загрози існування сво-
го роду-племені селяни насправді там і тут 
піднімалися на боротьбу – активну і пасивну, 
збройну і беззбройну, аби упередити для себе 
чорні дні. І непокора павлоградців стала тіль-
ки найбільш масовою, коли «повсталі з гвин-
тівками і пістолетами в руках ладні були роз-
правитися з уповноваженими і присланими 
партією з міст та сусідніх регіонів комуністами 
і комсомольцями, а також з їх помічниками з 
числа місцевих активістів, а в результаті зміни-
ти в державі і режим». 

Тепер лишається сказати, що всю правду 
про Павлоградське повстання ми дізнаємося 
сьогодні завдяки Інституту україніки, який 

очолює Олексій Лазько. Перш за все, розпо-
відає Олексій Миколайович, ми організували 
цілу експедицію в район, аби розшукати і за-
писати спогади уцілілих до наших часів оче-
видців повстання та їх нащадків. Працівники 
Інституту Д. Пахомов, І. Довгалюк та В. Ста-
ростін переконалися, що людська пам‘ять збе-
регла та передала дітям і внукам та правнукам 
багацько подробиць про буремні події уже 
88-літньої давності. Краєзнавець з міста Тер-
нівки Ф. Гапчич допоміг науковцям зустрітися 
з тими, хто навіть не дав пропасти деяким до-
кументам і речам, пов’язаним з «селянським 
підпіллям та бунтом». А вже за участю науко-
вого працівника обласного Центру з охорони 
історико-культурницьких цінностей О. Ковтун 
та завідуючої відділом історичного музею іме-
ні Дмитра Яворницького Л. Маркової Інститут 
україніки зміг отримати доступ і до докумен-
тів, які багато літ поспіль лежали схованими в 
архівах колишнього КДБ, а нині СБУ, також в 
Дніпропетровському обласному держархіві.

ЯК СВІДЧАТЬ документи, про підготовку 
повстання органам ДПУ стало відомо за-

годя. То вони намагалися упередити «бандит-
ський бунт». Ще наприкінці 1929 року було за-
ведено оперативну карну справу «Організато-
ри». Коли їй вірити, то «нитки змови протяг-
нулися між низкою суміжних районів Дніпро-
петровського округу і Харковом». Але у люто-
му 1930 року за цією справою заарештували 
лише павлоградських селян – 79 чоловік, яких 

звинуватили «у підготовці збройного виступу 
з метою повалення радянської влади». Осо-
бливо небезпечних – 21 особу – вистежили та 
схопили під час таємної наради у Павлограді і 
відразу розстріляли. Одначе один з ініціаторів 
повстання, мешканець села Богданівки Кири-
ло Шопін зміг вислизнути з рук міліціянтів. 
На тиждень чи два він зник з району, але потім 
вернувся назад і приступив «до налагодження 
нових таємних зав’язків між селянами».

-- У цей час в довколишніх селах та хуторах, 
-- розповідає Олексій Лазько, -- сягнуло апогею 
зведення до купи землі, худоби та реманенту. 
Там і тут виникали комуни та артілі – «Вільний 
край», «Незаможник», ім. Рикова, «Червоний 
плугатар», «Ленінський шлях» і т.д. То уже в 
березні 30-го року не було у Павлоградському 
районі села, де б люди не чинили опір. Вони 
сподівалися «дрібними протестами поверну-
ти відібране у них радянською владою і пар-
тією». Ясна річ, що не вдалося. Надії на «ро-
зумну політику» виявилися марними. Влада 
та партія залишалися невблаганними. Ось це 
і послужило тому, що врешті-решт селянство 
піднялося на збройне повстання.

«Організаційним центром, -- читаємо те-
пер в історика В. Даниленка, -- випало стати 
двом селам, Богданівці і Тернівці. Стихійно 
сформовані в інших по-сусідству селах групи 
селян вважали, що там є зброя і командири, 
здатні повести за собою, а тому треба стягува-
тися до цих населених пунктів. А щоб схили-
ти на свій бік якомога більше прихильників, 
били, скликаючи по селах люд, в церковні 
дзвони. Ряди повстанців поповнювалися зі 
швидкістю, на яку ініціатори і не сподівалися. 
Тому, хто сумнівався чи вагався, радили в разі 
арешту твердити, що його забрали силоміць. 
І ось 3 квітня в Богданівці за участю повноваж-
них делегатів з сіл Тернівка, Кохівка, Іванівна, 
Мар‘ївка і хутора Богдано-Вербки відбулася 
таємна нарада, на якій вирішили повстання 
розпочати 5 квітня з хутора Осадчого. Розраху-
нок робився на те, що всюди по селах існують 
аналогічні повстанські осередки, отож вони 
приєднаються. Сподівалися і на підтримку ви-
хідців з народу в міліції та армійських полках, 
які «неодмінно забезпечать повсталих гвин-
тівками та патронами». Ополченці й плану-
вали вирушати перш за все на Павлоград, де 
на базі місцевого полку Робітничо-селянської 
Червоної Армії проходили військову перепід-
готовку якраз місцеві хлопці-допризовники 
з Павлоградського, Петропавлівського, Ва-
сильківського та інших районів. Потім шлях 
повстанців мав пролягти до Дніпропетров-
ська. Були навіть сподівання на повстання у 
всеукраїнських масштабах».

Як задумувалося, так, власне, і починалося. 
За ватажків обрали Архипа Воронкіна та Кос-
тянтина Глібова. А вже ці чоловіки підібрали 
чи призначили людей, які під прикриттям 
нічної темряви рушили по селах піднімати 
селян на «ударний виступ». Відбою від бажа-
ючих приєднуватися дійсно не було. Іскру, як 
розповідав один з очевидців давніх подій, бу-
дучи на той момент ще малолітнім хлопцем, 
«було висічено, щоб братися за зброю, бо все 
селянство було дуже пригнічене непосильни-
ми податками, примусовою хлібоздачею та 
репресіями, які набирали обертів, і жили у 
постійному страху». 

Під вечір 4 квітня на хутір Осадчий потай-
ки зійшлося чимало народу. Лише ватажків 
з місць прибуло не менше 30 чоловік. Крім 
Архипа Воронкіна до оперативного штабу 
включили Івана Аксьонова та Івана Шелепо-
ва. Всі троє належали до заможних селян, але 
куркулями їх в селах не вважали – натомість 
сприймали за добрих хазяїнів, які власним 
трудом уміли дбати для себе статки і наділені 
неабияким розумом. А наступного дня зранку 
в хуторі Осадчий повстанці й приступили до 

«ліквідації органів радянської влади та людей, 
які їх уособлювали». Озброєні вогнепальною 
та холодною зброєю, селяни розправилися з 
місцевим партійним та радянським активом, 
заодно знищивши і уповноваженого з рай-
виконкому, котрий якраз заночував тут. Далі 
«конфіскували» у тсозі коней і, осідлавши їх, 
вислали передовий загін у бік хутора Водяно-
го. Решта пішим ходом через села Путятино, 
Кохівка, Нова Дача та Мар‘ївка подалися на 
Богданівку. Дорогою повстанці всюди убивали 
активістів і закликали населення приєднувати-
ся до них. Говорили, що йдуть на Павлоград, 
«де на нас чекають свої люди». У Богданівку 
добралися після полудня. Село оточили і захо-
пили зненацька. Аби убезпечити себе, обірва-
ли телефонні дроти, а на мосту, через який 
шлях вів до Тернівки, виставили варту. Одна-
че голова тутешньої сільради якимось чином 
зумів утекти. Він і повідомив у Павлоград про 
повстання.

Хоч це було, судячи з усього, далеко і не 
перше донесення. Документи свідчать, що ще 
раніше «в округ надійшли плутані і супере-
чливі чутки», які достоту «налякали владу». За 
першими повідомленнями число «бандитів» 
обмежували сотнею чи кількома сотнями, але 
скоро «не вбирало і в тисячу чоловік». Допо-
відали, що на озброєнні у селян мисливські 
рушниці і воєнні гвинтівки та карабіни, грана-
ти, обрізи, кілки і вила. Що переважають серед 
бунтарів бідняки та середняки, але «зачинщи-
ки» – заможні селяни і куркулі.

Надвечір в Богданівку прибув загін че-
кістів – за одними даними у складі 15 чо-
ловік, за іншими – у складі 35-ти. Слідом 
їм на підмогу примчало дві сотні міліціо-
нерів, 58 з яких кінних. Повстанці встигли 
знешкодити у селі вчительку, молоденького 
комсомольця і жінку-активістку партосе-
редку. Вчителька «озлобила селян войов-
ничим атеїзмом, участю в закритті церкви 
та нав‘язуванням державної позички». З 
комсомольцем розправилися теж не ви-
падково. Він був одним з тих, хто «забирав у 
селян молоко в державу». А партійна акти-
вістка напередодні «видала владі учасниць 
жіночих волинок». «Волинками» називали 
зволікання зі здачею у колгосп домашньої 
худоби і птиці. Оце і все, що повсталі тут 
встигли. Чекісти і міліціонери «з коліс» від-
крили по селянах вогонь. Селяни відстрілю-
валися, як могли, поранили навіть началь-
ника Петропавлівської районної міліції, та 
сили виявилися нерівними. Загинуло 13 
повстанців, а п‘ятеро дістали поранення. І 
повстанці вимушені були якомога швидше 
«розсіятися».

А в цей час друга група селян, яка висту-
пила з хутора Богдано-Вербки, підійшла до 
Тернівки. Її тут зустріли радо, поповнивши 
загін новими силами. Вирішили також іти 
на Богданівку, щоб «на вечір бути там». Але 
на півдорозі отримали печальну звістку 
про захоплення Богданівки чекістами і мі-
ліцією. Повернулися назад. Залишилися у 
Тернівці на нічліг, запланувавши наступ на 
ранок наступного дня «у бік Павлограда». 
Та цьому плану здійснитися не судилося. 
Рано-вранці 6 квітня і проти цих селян було 
кинуто потужну опергрупу ДПУ. Ще тре-
тя група повстанців, яка зійшлася у хуторі 
Сонцево, 5 квітня рухалася своїм маршру-
том, там і тут зупиняючись, щоб «квитатись 
з радянськими активістами». Кінцевим же 
пунктом теж намічала Богданівку. Вийшла 
до її околиці саме тоді, коли в селі уже 
громили «ворогів радянсько- колгоспного 
ладу». Одразу бігти на поміч своїм побрати-
мам не зважилися, а поки судили-рядили й 
вагалися, були помічені загонами міліції і 
знищені, по суті, тоді, коли кинулися вроз-
дріб тікати й ховатися…

ІЗ ДОНЕСЕНЬ навздогін придушеному 
повстанню – телефонограм, доповідних 

записок, повідомлень «по прямому прово-
ду» та рапортів – видно, як на долоні, що 
«збройний селянський рух супроти колек-
тивізації» не на жарт перелякав тодішніх 
можновладців не лише у Дніпропетров-
ську, але і в столиці України місті Харкові. 
Голова ДПУ УРСР В. Балицький, доповів-
ши про «нечувану зухвалість» генерально-
му секретарю ЦК КП(б)У С. Косіору, уже у 
першій телеграмі, надісланій у Павлоград, 
вимагав: «Решительными и быстрейшими 
действиями ликвидировать вооруженную 
банду в кратчайший срок. Примите меры 
изоляции банды, сужению района ее дей-
ствия, особенно не допуская проникнове-
ния в другие районы. Обеспечьте концен-
трацию вооруженных чекистов, милицей-
ских и партийных сил». А ось повідомляти 
у Харків про те, що від рук повстанців за-
гинуло «уповноважених з району – 4, го-
лів сільських рад – 2, секретарів сільських 
рад – 4, керівників артілей та комун -13, 
учителів – 2, землемірів – 3, голів КНС – 1, 
членів партосередків – 7, комсомольців і 
секретарів комсомольських осередків – 6, 
безпартійних активістів – 17», з Павлограда 
зважилися лише в останню мить.

І цікаві дві деталі. Перша: в донесеннях 
з Павлограда хоч повстанці і обзивалися 
бандитами, але їх «злочин» не кваліфіку-
вали кримінальним – стверджували, що 
«виступ явно політичного спрямування», 
мета якого – «повалення Радянської вла-
ди». А друге, про що доповідали з району 
бунту – про бажання його організаторів 
«повернути Українську Народну Республі-
ку» і покінчити з «самовладною більшо-
вицько-московською тиранією». Дійсно 

одна з прокламацій, яка збереглася у схро-
нах КДБ-СБУ, закликала «усунути в Україні 
більшовицьку систему».

Так що пощади, милування повстанці 
не могли чекати. Загалом їх було заареш-
товано близько тисячі чоловік. Але після 
«відсіву», тобто після так званого досудово-
го слідства, проведеного під орудою началь-
ника окрвідділу ДПУ УРСР Х. Леонюка, 
звинувачення висунули 360 особам. Яких і 
визнали і організаторами повстання, і роз-
бійниками та убивцями сільських активіс-
тів. Менш, ніж через місяць, уже 4 травня 
скликали засідання Надзвичайної сесії Дні-
пропетровського окружного суду, на якій 
мерщій прийняли до слухання обвинува-
чувальні матеріали слідства. Розпочати без-
посередньо «закритий судовий процес без 
участі сторін» намітили у Павлограді на 7 
травня. 

Завершився ж цей безпрецедентний за-
критий і без участі сторін суд 19 травня 1930 
року. А наступного дня, 20 травня, близько 
восьмої години вечора «всеукраїнському 
старості», голові ВУЦВК Г. Петровському у 

Харкові на стіл поклали телеграму з пові-
домленням, що вирок «у частині смертного 
покарання» виконано. До розстрілу ж при-
рекли 27 повстанців. Найстаршому з-поміж 
них було 54 роки, наймолодшому—21-н. 
Ще 210 селян позбавили волі на 10 літ. Всі 
інші дістали від 3 до 7 років ув’язнення. 
Правда, 19 чоловік суд звільнив від відпові-
дальності як «випадково затриманих».

- Багатолітнє з тих пір приховування і 
переслідування правди про павлоградське 
повстання, - каже історик-професор В. Да-
ниленко, - зумовили спочатку якщо і не 
повне забуття, то перекручені і навмисне 
спотворені трактування його причин, пере-
бігу та наслідків. А в підсумку повстання за-
лишалося невідомим історії, викресленим 
з неї. І настільки, що його учасників досі не 
реабілітовано. Тобто і в наші уже часи ніхто 
не наважується переглянути справу тих, хто 
намагався зупинити страшну наругу над 
українським селом.

Отож фундатор «Інституту україніки» 
Олексій Лазько, колектив якого і доклав зу-
силь, щоб ми довідалися про давню селян-
ську непокору у селах Павлоградського ра-
йону, цілком справедливо зауважує, що кра-
пку у цій роботі ставити рано. Треба неод-
мінно повернути людям чисті імена, змити з 
них тавро «бандитів» та «ворогів народу». На 
прикладі павлоградських подій квітня 1930 
р. видно, що люди піднімалися на захист 
своїх інтересів, чинили опір насильницькій 
політиці радянської влади, а остання, змі-
шавши з багном патріотів, багато літ з усіх 
сил старалася, щоб світ ніколи не дізнавався 
про волелюбний і нескорений народ.

Тим паче, необхідне відновлення пам’я-
ті про сильних духом селян, що через два 
роки після їхнього збройного повстання 
страшний голод охопив всю Україну. То 
це був, тепер можна сміливо казати, не ви-
падковий збіг трагічних обставин. Це був 
свідомий наступний крок тоталітарного 
режиму, який переслідував ціль на націо-
нальному і генному рівні знищити геть всіх 
незгодних з більшовицькою владою. І одне 
з перших сіл, яке за супротив здачі хліба 
«до останньої зернини» у грудні 1932 року 
помістили на «Чорну дошку» -- а значить, 
взяли в облогу, щоб у ньому вимирали по-
головно, – було село Вербки Павлоградсько-
го району. Тільки мало хто знає всю правду. 
Через тиждень цілих 228 тсозів, комун і кол-
госпів в окрузі Павлограда занесли у «чорні 
списки». Навіть без жмені зернят хліба чи 
квасолі тут залишили і 1225 сімей одноос-
ібників. Наскільки жорстоких і розпереза-
лих в голодомор репресій стосовно селян, 
може, ніде більше і не застосовували. По-
мстились непокірним сповна. Але не треба 
думати лише, що від тих пір раз і назавжди 
скорили та знищили волелюбний і нездо-
ланний дух верств українського народу. Хто 
так гадає, той дуже й дуже помиляється.

 Микола ЯСЕНЬ.

Ексклюзивний постачаль-
ник МПП «Либідь»
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Газета «Фермер 
Придніпров’я» вже писала 
у попередніх номерах про 
переваги подрібнювача 
соломи у валках УМС 170 під 
назвою «Маленька машина 
з великими можливостями». 
Працює це чудо-техніки від 
сумських виробників і на 
теренах Дніпропетровщини. 
Ми поцікавились у керівників 
агроформувань, як насправді 
зарекомендував себе 
УМС 170, чи задоволені 
вони його роботою і чи не 
шкодують вони, що придбали 
подрібнювач соломи для 
своїх господарств?

Михайло Мирний,
директор ТОВ «Присамар‘я»,
Новомосковський район:
Придбали подрібнювач валків со-

ломи УМС 170 минулого року. Причо-
му, приємно здивувала доставка. Ми 
замовили його через Інтернет, у фір-
ми-виробника «Либідь», і вони мак-
симально оперативно доправили нам 
УМС 170 «Новою Поштою». Їхати, як 
це було колись, забирати техніку, нам 
не довелося.  А це, погодьтеся, неаби-
яка економія часу і коштів. Ще один 
важливий момент. Ми, аграрії, люди 
здебільшого, совісні, дещо довірливі, 
тому вже звикли, що нас часто дурять 
всілякі спритники. Не раз так було і 
з насінням, і з паливом, і з технікою. 
Розповідають і обіцяють одне, а на ділі 
виявляється, що купив «кота в мішку». 
Та гроші потрачені – і поїзд, як кажуть, 
тю-тю…

У випадку з МПП «Либідь» і подріб-
нювачем УМС 170 – все чесно! Жодного 
обману!

Машина повністю відповідає за-
явленим характеристикам, дійсно 
«їсть» все, а саме, подрібнює солому 
ранніх зернових, пожнивні рештки 
гороху, ріпаку, сої, одним словом, 
всього, що росте на полі. Не менш 
важливо для мене, як для керівника 
господарства, й те, що УМС 170 мож-
на легко трансформувати в подріб-
нювач кукурудзи, соняшнику. Тобто, 
придбавши одну машину, ми одер-
жали дві. Для нашого господарства, 
яке має більше тисячі гектарів землі 
й вирощує соняшник, кукурудзу, це 
дуже відчутний позитивний момент. 
Задоволені роботою сумських вироб-
ників. Так тримати!

задоволені високою 
якістю та сервісом техніки 

від МПП «Либідь»

Марія Панасенко,
директор ТОВ «Україна»,
Криничанський район:
- Ми давно співпрацюємо з МПП 

«Либідь», а їхній подрібнювач соло-
ми придбали, мабуть, найпершими 
в області. Дуже задоволені! Він дійс-
но нас не раз виручав у роботі, споді-
ваємось, що й на цей раз не підведе. 
Справа в тому, що почали ламатися 
бичі, може дійсно, їх треба посилити, 
зробити міцнішими. Це наше поба-
жання виробнику. Я саме збиралася 
хлопцям дзвонити з цього приводу: 
жнива у розпалі, тож УМС 170 буде 
робота. Не простоюватиме точно!

Що стосується його переваг, зви-
чайно, за ці роки ми їх не могли не 
відчути. Перше. Економія палива. 
Витрати у рази менші, ніж при ро-
боті подрібнювачів зернозбиральних 
комбайнів. До речі, з подрібнювачем 
УМС 170 цю функцію в них можна 
взагалі відключити! А самі комбайни 
використовувати лише на збиранні 
та обмолоті. У гарячу жнивну пору 
коли кожана година на вагу золота, 
це дуже актуально. До того, можна 
зменшити й втрати самого врожаю, 
а значить, більше збіжжя закласти на 
зберігання. А це – ваша копійка! І вона 
не тільки в цьому. Повертаючи по-
дрібнені післяжнивні рештки назад у 
землю, ви насичуєте її природними, 
а не купованими, мінеральними до-
бривами. Знову економія і переваги: 
у першому випадку – на добривах, у 
другому – родюча земля віддасть сто-
рицею! Всім своїм колегам рекомен-
дую УМС 170! Хороша машина. Не 
пожалкуєте, що придбали.

Розпитувала Леся БИСТРИЦЬКА.
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Консультації

Відповідав юрист  
Анатолій МИХАЛЕВИЧ.

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

Куди звертатися 
для ознайомлення?
Звернутися необхідно до 

цивільної канцелярії суду (візь-
мемо для прикладу цивільну 
справу, однак у інших категоріях 
справ все відбуватиметься ана-
логічно) де попросити надати 
матеріали справи для ознай-
омлення, назвавши відому вам 
інформацію по справі, по якій 
її можна ідентифікувати (як-то 
номер справи, прізвища позива-
ча та відповідача тощо). У тому 
разі, якщо у справі вже ухвалено 
рішення, справа скоріш за все 
знаходитиметься в канцелярії 
і вам нададуть її для ознайом-
лення після написання вами 

У період економічної та політичної нестабільності в Україні 
все більше людей турбує питання: «де взяти гроші?», «до якого 
банку краще звернутися?» та «на яких умовах взяти кредит?». 
Однак, велика кількість боржників, на жаль, не завжди може 

вчасно та в повному обсязі сплачувати кредит, що часто 
призводить до спілкування з колектофрськими компаніями.

Хто такі колектори?
Колекторські компанії – фінансові установи, які створені та за-

реєстровані у порядку, встановленому законом, метою діяльності 
яких є стягнення так званих «проблемних заборгованостей». Окре-
мого закону, який регулював би діяльність таких установ в Україні 
немає, у зв’язку з чим вони керуються Цивільним кодексом України 
та іншими актами законодавства, які регулюють правовідносини між 
боржником та кредитором. З огляду на це, діяльність колекторських 
компаній величезна кількість людей вважає незаконною та у випадку 
виникнення спорів з такими компаніями намагаються захистити свої 
інтереси в суді.

Чи є взагалі законною діяльність колекторів?
Як уже було зазначено, в своїй діяльності колектори регулюють-

ся Цивільним кодексом України, а точніше Главою 47 цього кодексу. 
Так, відповідно до п.1 ч. 1 ст. 512 ЦК кредитор у зобов’язанні може 
бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав 
іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Отже, з 
цього вбачається, що у разі, якщо банк як кредитор, передасть своє 
право вимоги іншому банку або фінансовій установі (колекторській 
компанії), це буде достатньою правовою підставою для заміни креди-
тора у зобов’язанні. З цього моменту усі права та обов’язки, який мав 
первісний кредитор, переходять до колекторів, у тому числі і право 
фінансової вимоги.

Чи є якісь обмеження стосовно продажу боргу колекторам?
Відповідно до змісту розпорядження Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
від 06.02.2014 № 352 «Про віднесення операцій з фінансовими ак-
тивами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
від 03 квітня 2009 року № 231»  банки мають право продавати борги 
виключно суб’єктів господарювання, тобто тільки юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців. Однак, судова практика з цього приводу 
є суперечливою і в більшості випадків суди посилаються на норми 
Цивільного кодексу України, який не встановлює жодних обмежень 
стосовно складу осіб, по відношенню до яких може здійснюватися від-
ступлення права вимоги.

Як спілкуватися зі співробітниками колекторських компаній?
З’ясувавши для себе правовий статус колекторів та їх участь у 

кредитних правовідносинах, розглянемо методи, якими вони впли-
вають на боржників та законні способи протидії. Переважна біль-
шість колекторів є колишніми співробітниками силових структур, 
які через багаторічний досвід спілкування з людьми стають непога-
ними психологами та можуть знайти в людини слабкі місця, щоб 
змусити її сплатити певну грошову суму. Однак, більшість методів, 
які застосовують колектори в своїй діяльності, є незаконними, серед 
яких існують:

1) Телефонні розмови з боржником, в яких колектор представ-
ляється працівником правоохоронних органів та погрожує відкрити 
кримінальне провадження у випадку непогашення заборгованості;

2) Розповсюдження інформації про боржника та його заборго-
ваність перед кредиторами у будь – який спосіб;

Як ознайомитися з матеріалами справи в суді
Бувають випадки, коли ви дізнаєтесь, що до вас заявлено позов і призначено судове 

засідання за вашою участю або, взагалі, вже є заочне рішення суду, яким задоволено по-
зовні вимоги до вас і при цьому ви ні сном ні духом, що це за справа і жодних документів 
по справі не отримували. Це може бути, наприклад, у тому разі, якщо ви не проживаєте 

за місцем реєстрації або довгий час були у від’їзді.У такому випадку перше, що треба 
зробити – це ознайомитися з матеріалами судової справи, зробивши з них витяги та ко-
пії (фотокопії). Після цього радимо негайно звернутись до адвоката, оскільки саме день 

ознайомлення може бути тим днем, з якого у подальшому судом будуть відраховані 
якісь важливі для вас процесуальні строки.

відповідної заяви та перевірки 
ваших документів.

Однак, якщо розгляд справи 
ще не завершено, її матеріали зна-
ходитимуться у судді, який роз-
глядає справу, про що вам пові-
домить працівник апарату суду 
та зорієнтує вас до якого кабінету 
треба піти. У такому випадку тре-
ба знайти відповідний кабінет та 
звернутися до секретаря судового 
засідання того судді, який розгля-
дає вашу справу, з проханням на-
дати її для ознайомлення.

Якщо вас просять 
прийти в інший день?
Буває так, що секретар зайня-

тий якимись «дуже важливими» 

для нього справами, або не може 
знайти матеріали справи, або 
йому просто ліньки, чи по якійсь 
іншій причині він просить вас на-
писати та залишити відповідну 
заяву про ознайомлення і прийти 
в інший день.

У такому випадку майте на 
увазі, що згідно з п. 13.2  Інструк-
ції з діловодства у місцевих за-
гальних судах, апеляційних судах 
областей, апеляційних судах міст 
Києва та Севастополя, апеляцій-
ному суді Автономної Республіки 
Крим та вищому спеціалізовано-
му суді України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ За-
твердженої Наказом Державної 
судової адміністрації України від 

17.12.2013року №173 (надалі – Ін-
струкція) передбачено, що ви має-
те право знайомитися з матеріала-
ми цивільних, адміністративних, 
кримінальних проваджень і справ 
про адміністративні правопору-
шення протягом усього робочого 
дня апарату суду.

Посилаючись на наведену 
норму, варто вимагати для ознай-
омлення матеріали справи саме 
цього дня, а не втрачаючи свій до-
рогоцінний час та гроші на проїзд, 
приїжджати до суду в інший день.
Чи можете ви ознайомитись з 
матеріалами справи, якщо ви не 
мали статусу учасника справи, од-
нак судом вирішено питання про 
ваші права та обов’язки?Якщо ви 

не приймали участь у справі і су-
дом вирішено питання про ваші 
права та обов’язки, ви маєте право 
ознайомитися з матеріалами та-
кої справи.

Для цього варто звернутись 
з письмовою заявою до апарату 
суду (попередньо отримавши 
резолюцію голови суду), 
обгрунтувавши в заяві, які саме 
ваші права та обов’язки вирішено 
судом, та надавши відповідні 
докази на підтвердження 
вказаних обставин. Правовим об-
грунтуванням у такому випадку 
буде ст. 8 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України, ст. 9 Закону 
України «Про доступ до судових 
рішень» та п. 13.1. Інструкції.

З листом до редакції 
звернувся Петро Дми-
трович Бабкін 

з проханням роз’яснити йому 
право успадкування  земельного 
паю за таких обставин.
Його тітка – Бабкіна Ганна 
Яківна - працювала в КСП «По-
бєда»  з 1951 по 1984 рік, була 
членом цього господарства до 
виходу на пенсію за віком. 2 ли-
стопада 1994 року Бабкіна Г. Я. 
померла.
Петро Дмитрович запитує, чи 
мала вона право на земельний 
пай ?
                    
Перший Указ Президента Укра-
їни про проведення земельної 
реформи набрав чинності 10 ли-
стопада 1994 року, тобто після 
смерті Бабкіної Г. Я.
Згідно зі статтею 2  Указу Пре-
зидента України від 8.08.1995 
р. № 720/95  «Про порядок 
паювання земель, переданих 
у колективну власність сіль-
ськогосподарських підпри-
ємств і організацій», право на 
земельну частку (пай) мають 
члени колективного  сільсько-
господарського підприємства, 
сільськогосподарського коопе-
ративу, сільськогосподарського 
акціонерного товариства, в 
тому числі і пенсіонери, які 
раніше працювали в ньому і за-
лишились членами зазначеного 
підприємства, кооперативу, 
товариства відповідно до спис-
ку, що додається до Державного 
акту про право колективної 
власності на землю.
Оскільки Ваша тітка Бабкіна 
Г.Я   на момент складання спис-
ку та  паювання земель КСП 
померла, вона не набула права 
на земельний пай.
Такого висновку дійшли і суди 
першої, апеляційної та касацій-
ної інстанції у Вашій справі.             
На жаль, Ви також не маєте 
права на успадкування права на 
земельний пай, оскільки спадко-
давець – Ваша тітка - не набу-
ла за життя такого  права. 

Як захистися  від  протиправних 
дій колекторів?

3) Виїзд за адресою боржника з метою змусити його сплатити за-
боргованість шляхом погроз або навіть насильства, тощо.

Усі ці методи розраховані на людину зі слабкою психікою, яка 
буде готова віддати останні гроші з метою залишитися у спокої, а та-
кож на юридичну необізнаність боржників.

Так, щодо телефонних розмов необхідно зазначити, що спілкую-
чись з колектором, потрібно дізнатися у останнього його прізвище, 
ім’я та по-батькові, посаду, найменування установи, яку він представ-
ляє та просити назвати номер договору, за яким ви маєте грошову 
заборгованість. При цьому, будь – які відомості, що становлять пер-
сональні дані про вас говорити не потрібно. Якщо колектори дійсно 
набули право грошової вимоги за вашим зобов’язанням, яке ви укла-
дали з банком, вони мають володіти всією необхідною інформацією. 
Якщо колектори не володіють про вас ніякою інформацією, скоріш 
за все, ви маєте справу з шахраями, тому таке спілкування краще од-
разу припинити. Крім того, працівники судових та правоохоронних 
органів ніколи не будуть вимагати у вас виконати грошові зобов’язан-
ня перед кредитором, а погрози щодо кримінальної відповідальності 
за прострочення боргу є безпідставними, оскільки в ваших діях немає 
складу злочину.

Стосовно розповсюдження інформації про боржника та його 
заборгованість треба сказати, що це є правопорушенням, за яке пе-
редбачена адміністративна відповідальність. Тому у випадку, якщо 
колектори розміщують оголошення, які стосуються вас особисто та 
ваших персональних даних, викликайте поліцію та складіть заяву за 
ст. 188-39 КУпАП, яка передбачає відповідальність за порушення за-
конодавства у сфері захисту персональних даних.

Якщо до вас завітали колектори особисто та намагаються потра-
пити до вашого житла — негайно викликайте поліцію. Колектори не 
мають права у такий спосіб вимагати виконувати цивільно правові 
зобов’язання і більше того, якщо їх вимоги мають погрозливий харак-
тер, або пов’язані з насильством - це може кваліфікуватися як вима-
гання, за яке встановлена кримінальна відповідальність у ст. 189 КК 
України або як примушування до виконання чи невиконання цивіль-
но-правових зобов’язань, що також є злочином в розумінні ст. 355 КК 
України.

Які дії колекторів є законними?
Якщо колекторська компанія набула права вимоги за зобов’язан-

ням боржника, вона має право звертатися до останнього письмово з 
вимогою або претензією про виконання цивільно  правового обов’яз-
ку, попередньо повідомивши про те, що така компанія стала новим 
кредитором у зобов’язанні. Якщо методи досудового врегулювання 
спору не діють, така компанія може звернутися до суду з позовом 
про стягнення заборгованості і у разі задоволення такої вимоги, лише 
співробітники виконавчої служби мають право примусово стягувати 
заборгованість з боржника на підставі Закону України «Про виконав-
че провадження».

Таким чином, незважаючи на те, що колекторська діяльність в 
Україні не врегульована спеціальним законом, такі компанії активно 
приймають участь у врегулюванні спорів між боржниками та банка-
ми, шляхом викупу права грошової вимоги. Однак, у своїй діяльності 
колектори часто застосовують методи, які є незаконними та порушу-
ють права боржників, тому при спілкуванні з такими особами необ-
хідно, перш за все, чітко знати свої права та розуміти межі діяльності 
таких компаній, які іноді вдаються до злочинів з метою стягнути борг.

Ігор ШЕМЕТ, юрист.
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На порі, на часі
Липень - розпал літа, 
пора дозрівання багатьох 
овочів, ягід і літніх сортів 
плодових культур. При 
неодночасному дозріванні 
ягід урожай збирають 
в два - три прийоми. 
Аґрус, призначений 
для переробки, 
збирають недостиглим. 
У холодильнику ягоди 
чорної смородини можуть 
зберігатися не більше 
п’яти, червоної і білої 
смородини, а також аґрусу 
- 10 днів.

МАЛИНУ збирають кожні два 
- три дні, щоб не допустити її 

перезрівання.
Плантації суниці, які плодо-

носять чотири роки, треба лікві-
дувати, удобрити і перекопати 
грунт і посадити кріп або іншу 
скоростиглу зелену культуру.

Протягом літа підтримують у 
вологому стані грунт з пришпи-
леними відводками агрусу, смо-
родини, горіха.

Реальну загрозу таїть спалах 
фітофторозу, який може знищи-
ти весь урожай томатів. Намага-
ючись хоч щось зберегти, прак-
тикують дуже раннє прибирання 
зелених плодів, але такі помідори 
несмачні і дуже непривабливі. 
Для боротьби з цим захворю-
ванням найкраще застосовувати 
практично нешкідливі препа-
рати. До них належить 1%-ний 
розчин бордоської рідини, яким 
обприскують всі рослини.

Першу обробку необхідно 
провести на початку місяця і по-
тім повторювати її через 10 - 14 
днів або після кожного сильного 
дощу. Поразку фітофторою мож-
на зменшити, якщо до поширен-
ня захворювання накрити посад-

Липень косить і жне, 
довго спати не дає

Що необхідно робити нині в саду та на городі

Акацієвий. Особливо корисний чоловікам, а також при 
захворюваннях нирок і сечовивідних шляхів.
Гірчичний. Захворювання дихальних шляхів, вико-
ристовується як сечогінний засіб.
Гречаний. Містить багато заліза і білка: очищає судини, 
сприяє регенерації пошкоджених тканин, підвищує 
рівень гемоглобіну. Рекомендується вагітним жінкам і 
людям, що страждають на хронічні гастрити з підвище-
ною кислотністю.
Каштановий. Допомагає при шлунково-кишкових і 
ниркових захворюваннях, зміцнює судини і імунітет.
Конюшиновий. Гінекологічні захворювання, геморой і 
астенія. Має сечогінну й відхаркувальну дію.
Липовий. При простудних захворюваннях, хворобах 
верхніх дихальних шляхів. Допомагає при лікуванні 
печінки, нирок, запаленні шлунково-кишкового тракту, 
зміцнює серцевий м’яз.
Луговий. Має протимікробну, протизапальну власти-
вість. Його рекомендують при головних болях, болях у 
шлунку, серцебитті, безсонні, при захворюваннях верх-
ніх дихальних шляхів.
Соняшниковий. Захворювання серця, бронхіальна 
астма, остеохондроз, невралогії, особливо застудного 
характеру. Має загальнозміцнюючу дію.
Перед застосуванням рецептів потрібна консультація 
спеціаліста.

ки плівкою. Провісником появи 
хвороби на томатах служить по-
разка (почорніння і побуріння) 
бадилля на картоплі. Буквально 
через кілька днів інфекція поши-
рюється на томатні рослини. Не 
пропустіть момент для обробки! 
Бордоська рідина всередину пло-
да через оболонку не проникає і 
небезпеки для людини не пред-
ставляє.

У середині місяця починає 
дозрівати вишня. Для захисту 
врожаю від дроздів і горобців 
навколо дерев натягують сітку з 
осередками розміром не більше 5 
× 5 см. Птахів відлякують смужки 
фольги, стрічки поліетиленової 
плівки, розвішані на гілках.

При сухій погоді необхід-
но рясно поливати культури, 
у яких йде активне зростання 
зав’язей - малину, смороди-
ну, аґрус, вишню, літні сорти 
яблунь. Після кожного поливу 
при підсиханні ґрунту під мо-
лодими деревами обов’язково 
рихліть пристовбурні круги. У 
дощове літо траву під доросли-
ми деревами не підкошують, 
так як вона активно відсмоктує 
вологу з ґрунту.

У період наливу ягід: малину, 
смородину і аґрус потрібно підго-
дувати розчином коров’яку (1: 8) з 
додаванням 50-90 г суперфосфату 
і 100-150 г попелу або 80 г калій-
них солей на відро. Цієї кількості 

розчину достатньо для підгодівлі 
малини на ряд довжиною 2 м або 
на 1 м2 посадок аґрусу або сморо-
дини.

Якщо ґрунт під малиною 
покритий шаром тирси або 
дрібних стружок (мульча), то 
перед підгодівлею їх згрібають і 
тільки після цього підгодовують 
рослини по канавках глибиною 
не більше 10 см. У кінці роботи 
канавки засипають, а мульчу від-
новлюють.

Якщо шкідники все - таки роз-
множилися і виникли хвороби, 
застосуйте всі можливі нешкідли-
ві для людини рослинні препара-
ти, а також біологічні, агротехніч-
ні та механічні способи захисту.

У середині місяця треба посія-
ти насіння зимових сортів редьки 

(«кругла чорна» і «біла кругла»), 
але не редису, який за умов літ-
ньої сівби дає одні «цвітухи».

Приступайте до сонячного 
сушіння ягід чорної смородини, 
малини та вишні.

Якщо до моменту дозріван-
ня плоди вишні деформуються, 
м’якоть майже відсутня і, крім 
того, починається літній листо-
пад, - це явні ознаки захворюван-
ня кокомікозом. Листовий опад 
спаліть.

У третій декаді липня при-
ступають до окулірування сливи, 
вишні, груші. Для окулірування 
необхідні підщепа (дички) діаме-
тром 7-9 мм (товщиною з олівець) 
на рівні 3-5 см від поверхні ґрунту 
і живці бажаного сорту (щепи).

За кілька днів до окулірування 

проводять підготовчі роботи. Для 
кращого відставання кори підще-
пи рясно поливають. Зачищають 
стволики у підщепи на висоті 10 
- 15 см від землі, зрізають всі бічні 
розгалуження і листя.

Безпосередньо перед окулі-
руванням нарізають необхідне 
число доспілих пагонів з добре 
сформованими бруньками. З 
них відразу ж видаляють листові 
пластинки і прилистки, залиша-
ючи лише черешки довжиною 
приблизно 0,6-0,8 см.

Грядки з морквою розпушу-
ють і підгортають, щоб запобігти 
позеленінню верхньої частини 
коренеплодів.

Після викопування ранньої 
картоплі і збирання ранніх овочів 
можна посіяти ріпу Петровська. 
Восени ви отримаєте хороший 
урожай міцних соковитих коре-
неплодів.

На огіркових грядках при 
зборі врожаю намагайтеся мен-
ше турбувати листя рослини, не 
перевертати стебла і не міняти їх 
розташування.

У липні безперервно зби-
рають зелень петрушки, кропу, 
салату, роблять нові посіви цих 
культур.

Любителі квітів з дворічним 
циклом розвитку (мальви, марга-
ритки, незабудки) повинні висія-
ти їх насіння на розсаду. Від тер-
міну посіву і тривалості періоду 
проростання насіння залежить 
час пікіровки сіянців. Наприклад, 
мальви пікірують, коли на сіян-
цях два-три листочки. Рослини 
садять за схемою 20 × 30 см. Роз-
саду дворічної гвоздики розміщу-
ють за схемою 5 × 5 см.

Який мед при яких 
захворюваннях 

допомагає?
Який мед купити і який найбільш корисний, а який, навпа-
ки, принесе найменшу користь? Які бувають різновиди і в 
чому їх особливість? Який мед і при яких захворюваннях 

допомагає? У цій статті спробуємо відповісти на всі ваші 
найголовніші питання про мед.

Лікування медом шкірних захворювань і ран
1. Якщо на шкірі з’явилися виразки, то змішайте мед 
навпіл з риб’ячим жиром і робіть з ним пов’язки.
2. Прокип’ятити 3 хвилини 50 г евкаліпта в 500 мл ок-
ропу, остудити до теплого і процідити. Додати 2 ст. 
ложки меду, розчинити його повністю. Робити ком-
преси з цим настоєм
3. Додайте в склянку відвару ромашки дві столові лож-
ки меду. Протирайте обличчя ватним тампоном кілька 
хвилин при вуграх або запаленнях шкіри.
4. Прокип’ятіть 5 хв. 50 г дубової кори в склянці окро-
пу, процідіть відразу. Остудіть до теплого і додайте 
чайну ложечку меду, розчиніть його. Застосовувати як 
лосьйон при висипки на обличчі.
5. Змішайте спиртову настоянку календули (аптечну) 
навпіл з медом. Робіть примочки при вугровій висип-
ці.
6. Настояти 30 хв. ст. ложку сухоцвіту в 200 мл окропу, 
остудити до теплого і додати столову ложку меду і 
розчинити його. Промивати рани або виразки кілька 
разів на день
7. Накладіть на подряпину, садно, рану або опік пов’яз-

ку з медом. Це забезпечить швидке її загоєння без 
нагноєння. Пов’язку потрібно міняти 2 рази на добу.
Офіційне застосування лікувальних властивостей меду 
в пов’язках для ран почалося в медицині ще в 19 сто-
літті, але після впровадження антибіотиків різко пішло 
на спад. Між тим мед на 5 днів прискорює загоєння 
опіків 2-го ступеня порівняно із звичайними засобами. 
У США перев’язувальні матеріали з медом застосову-
ються офіційно.
8. При сонячних опіках намажте обпалені місця медом, 
він зволожить шкіру, зніме біль і прискорить віднов-
лення шкіри.
9. Залийте 50 г листя евкаліпта половиною літра окро-
пу, прокип’ятіть 5 хвилин, остудити до теплого і додай-
те 2 ст. ложки меду. Робіть цим відваром примочки, 
ванни і зрошення ран.
10. Мед сприяє розсмоктуванню рубцевої тканини. Для 
цього застосовують пов’язки з медом.
11. При акне нанесення на 15 хвилин легенької маски на 
шкіру знищить бактерії і зволожить її. Під час лікуван-
ня медом не застосовуйте скрабів і пілінгів.
12. Так само застосовується мед і для очищення та зволо-
ження шкіри при екземах.
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ПОТРІБНІ повар, посудомийка, сантехнік, 
прибиральниця на Азовське море.

050-374-14-63, 096-990-80-80

ДИТИНСТВО 
АРИСТОКРАТА
Село Василівка, неподалік 

Тиврова, має цікаву історію. У 
мальовничій місцевості знаходи-
ли золоті прикраси черняхівської 
культури й оборонні насипи, що 
захищали сусіднє місто Тиврів.

Залишки панських забудов 
імперських та радянських часів 
навіть у руїнах підтверджують, що 
у Василівці мешкали хазяйновиті 
господарі. Саме вони започатку-
вали тут справу, яку продовжив 
Олександр Джига, – трюфельне 
фермерство.

«Історія трюфеля на теренах 
пострадянських країн досить дав-
ня. Перша трюфельна плантація, 
з якою я познайомився особисто, 
була закладена ще Суворовим. 
Двісті двадцять два роки тому. І 
на тій плантації збирав гриби мій 
прадід, який навчив мого діда, а 
вже мій дід навчив батька. Так і я 
начав збирати трюфель. Хоча не 
догадувався, що це він. Суворов 
та інші хитрі поміщики говори-
ли, що це – волове серце, для того, 
щоб єгеря та лісники не збирали 
ті гриби», – розповідає Олександр.

Десятиліттями місцеві меш-
канці відрами збирали дорогоцін-
ний гриб, навіть не здогадуючись, 
що саме вони куштують.

«Якось з Миколаєва їхали, ста-
ли взяти білих сушених грибів. Ди-
влюся, в банках закатаний чорний 
літній трюфель. Питаю: «Це що за 
гриби?». «А це крумплі. Ну вони 
їстівні, не бійтесь, не отруїтесь». 
Вони ще й наполовину дешевші 
були, ніж білі гриби, бо ніхто не 
купує», – із посмішкою порівнює 
чоловік.

ТРЮФЕЛЬ
Самому Олександрові істина 

про коштовний делікатес, який він 
куштував змалку, відкрилася абсо-
лютно випадково. Друг, мікробіо-
лог Володимир, запитав його, чи 
чув той про такий дорогий гриб 
– трюфель:

– Я кажу – чув. З мене батько 
завжди жартував у дитинстві, коли 
я не хотів чогось їсти. Він казав: 
«Може тобі трюфеля в лєопардо-
вом соусє?». Батько теж про трю-
феля чув, але ми не розуміли…

Володимир запропонував 
розпочати трюфельний бізнес, 
оскільки український клімат по-
дібний до французького. Постало 
питання з насінням або саджан-
цями коштовного гриба. Та коли 
Олександр побачив на фото те 
саме «волове серце», усі подальші 
запитання відпали.

Чоловік підняв архівні матері-
али та виявив, що трюфель почав 
популяризувати ще Петро І, а по-
міщики навчилися його самостій-
но культивувати.

– Якщо брати письмові згад-
ки, у Франції офіційно рахується, 
що в 1880 році на виставці у Па-
рижі були представлені перші 
штучно культивовані трюфелі. Я 
знайшов книгу 1812 року, де вже 
російською мовою було описано: 
яким чином культивувати гриб, 
як за ним доглядати, які умови, які 

Олександр Джига створив ферму в невеличкому селі Василівка, 
що на Поділлі. Окрім овочів та фруктів, чоловік успішно вирощує 

там коштовні гриби – трюфелі.
види. Можливо, французи просто 
не розказували, – сміється фермер.

Він дізнався, що в Російській 
імперії навіть були закони щодо 
трюфеля. Зокрема, було заборо-
нено збирати його з ведмедями. 
Виявляється, що за коштовним 
грибом часто ходили з ведмежата-
ми, оскільки вони такі ж вправні у 
пошуку, як свині та кабани, однак 
більш витривалі. Цією справою 
переважно займалися жінки. З 
тваринами чинили доволі жорсто-
ко: виривали зуби. Однак не чіпа-
ли кігті. Тож сталося так, що одне 
підросле ведмежа роздерло жінку. 
Після цього таке «полювання» за-
боронили.

БІЗНЕС
Сьогодні, знаючи про те, яке 

багатство ховається у нього під 
ногами, Олександр усі сили та ре-
сурси вкладає у трюфельний біз-
нес. Справу разом із родиною та 
друзями йому довелося починати 
з нуля:

«Коли взнали ціну трюфеля, 
зразу помінялося ставлення. Трю-
феля в цьому році один раз тільки 
їв, бо гості приїхали, треба було 
пригостити. А так, якось трима-
єш в руці і думаєш: поїсти трю-
феля чи заробити, для того, щоб 
плантацію закласти, бо плантація 
— досить недешева справа. Ми хо-
чемо все узаконити, щоб була лі-
цензія, генетичний паспорт, щоб 
ми могли експортувати, офіцій-
но продавати. Тому намагаємося 
кожну копійку зекономить».

Завдяки старим архівним кни-
гам ще ХІХ століття та численним 
експериментам фермер опановує 
техніку штучної культивації різних 
видів трюфеля:

– Сім книг є по трюфелю. До-
революційні книги, в яких опи-
сано технологію вирощування і 
плантації, де раніше поміщики 
ним займалися. В Україні їхня ча-
стина знищена, частина – залиши-
лась.

Під час розмови про цінний 
гриб у голосі Олександра чуєть-
ся неприховане захоплення своїм 
«піддослідним»:

– Такий запах – неповторний, 
не схожий ні на що. Він складаєть-
ся із запаху дерева, на якому росте. 
Чорний літній трюфель може як 
на дубові рости, так і на ліщині, 
так і на якихось хвойних деревах. 
Відповідно, якщо брати дубовий 
– запах приємніший і більше лю-
дей люблять саме цей трюфель. 
Він трохи дорожчий за той самий 
вид, який ріс на сосні, бо той від-
ганяє трохи каніфоллю, сосновим 

таким запахом. Потім в ньому за-
пах є землі, на якій ріс. Ну і ще є 
запах якихось приправ таких за-
морських.

Олександр вивчив про трю-
фель усе: які особливості його роз-
витку, як він розмножується, які 
мікроелементи він бере із землі, 
як його шукати та яких умов він 
потребує для розвитку. Фермер 
визнає, що такий бізнесу вимагає 
повного занурення, та не шкодує 
ні фінансів, ні часу задля прове-
дення необхідних досліджень. Він 
брав на аналіз землю зі столітніх 
трюфельних плантацій, адже там, 
відповідно, є оптимальні умови 
для росту грибів. Крім того, деякі з 
результатів навіть суперечили пев-
ним науковим аспектам:

– Я потратив нормальні гроші 
на це, але тепер я знаю. Коли я 
на першій конференції виступав, 
там сиділи мікробіологи з універ-
ситетів, які все життя займаються 
вивченням грибів. Коли я поначав 
розповідати про власний досвід, 
вони заявляли, що «цього не може 
бути», «так не робиться». Я пора-
див їм сказати про це трюфелям. 
Бо ж ростуть.

Однак у пошуку грибів, попри 
усі дослідження, Олександр по-
кладається на старі прикмети та 
науку батька. Зокрема, придбання 
спеціально навченого собаки кош-
тує дуже дорого, а чоловік воліє всі 
надбання максимально вкладати у 
розвиток справи. Тому він ходить 
по гриби не з собакою, а з «наби-
тим оком», що працює безвідмов-
но.

«Якщо брати таку собачку, 
якій два-три роки, вона кошту-
ватиме від трьох до шести тисяч 
євро. Один гектар плантації трю-
феля – з огорожею, з крапельним 
зрошенням – десь сім тисяч євро. 
Тобто, коли вибирати чи собачка, 
чи плантація, краще плантація. А 
там вже самі покопаємо»,– пояс-
нює економію Олександр.

МЕТОДИ ПОШУКУ
Для доброго росту трюфель 

має отримувати вдосталь сонця. 
Саме тому «земляне серце» слід 
шукати під деревами, крони яких 
не зімкнуті.

Варто дивитися у тих місцях, 
де кабани або косулі починали 
рити землю, адже вони теж лю-
блять покуштувати цей делікатес. 
Якщо на місці є мікориза – білий 
пушок – це означає, що місце трю-
фельне, а кабан цілком імовірно 
міг пропустити кілька екземпля-
рів.

Цікавим є те, що гриб не ро-

сте одинаком. Найчастіше у гнізді 
«мешкає» близько шести сусідів. 
Тож слід шукати ретельно, адже 
найбільші трюфелі ховаються най-
глибше.

ЕКСПЕРИМЕНТИ
Як скромно зауважує госпо-

дар, теплиця в нього проста й еко-
номна:

– Не судіть строго. Як ка-
жуть, на все фінансів не вистачає. 
По-сільськи, тобто, ми не старали-
ся прикрасити.

Та саме на цих восьми сотках і 
відбуваються головні експеримен-
ти. Окрім трюфелів, Олександр за-
ймається овочівництвом. Тож він 
вирішив поєднати дві справи. Зо-
крема, фермер штучно мікоризує 
(створює симбіоз коріння рослини 
з корінням гриба – ред.) трюфелем 
інші рослини, аби збільшувати 
врожай грибів та покращувати 
якість рослин.

– У цій тепличці ростуть огір-
ки, частину я мікоризував чорним 
трюфелем. Його можна мікоризу-
вати і на інші рослини, крім дерев. 
Ми потім візьмемо, промиємо 
кореневу систему, подивимося: у 
скільки разів вона буде більша чи 
менша. Більша, однозначно буде, – 
ділиться планами фермер.

Використовує Олександр на-

віть досвід японців, зокрема їхню 
методику створення природно-
го добрива. Манну кашу та рис 
змішують із різними добавками: 
водоростями, фруктозою, крохма-
лем – та закопують це у землю. 
Виходить така собі лісова чашка 
Петрі. За певний час та з необхід-
ною вологою там з’являється ціла 
екосистема різних грибів, якими 
землероби обробляють свої поля.

Результатами своїх числен-
них експериментів та досліджень 
Олександр готовий ділитися з ін-
шими:

«Щоб ми могли не просто для 
себе знати, а й могли і людям по-
казати цю технологію. Бо людям 
багатьом розказуєш там якийсь 
свій досвід, вони не вірять. Але 
коли вже показав, краще – фото, а 
ще краще – відео, а взагалі добре, 
щоб він прийшов і попробував».

ПЕРСПЕКТИВИ
На нестачу клієнтів Олександр 

не скаржиться. Коштовний гриб 
закуповують ресторатори та зви-
чайні люди, які хочуть посмаку-
вати «делікатесом заморським» 
першої свіжості. Також «земляне 
серце»відправляють до Росії, яка 
скуповує трюфелі з території всіх 
країн колишнього СРСР.

У трюфельній справі Олексан-
дру вистачає однодумців. Фермер 
зауважує, що сьогодні коштовний 
гриб збирають у Карпатах, на За-
карпатті та Буковині.

Чорний літній трюфель зане-
сений до Червоної книги. Ми його 
хочемо відновити, щоб у нього 
було майбутнє в Україні в більших 
масштабах.

Зараз разом із колегами Олек-
сандр закладає плантацію непода-
лік Одеси:

«Набиваємо шишки, але ми 
якось поєднуємо досвід, накопи-
чений в дореволюційних книгах 
та новий досвід італійців, фран-
цузів, австралійців і американців. 
Ми його пристосовуємо до наших 
умов».

Та головне, займаючись роз-
витком свого бізнесу, чоловік не 
забуває про те, що може зробити 
на загальну користь країни. Він не 
приховує результатів своїх дослі-
джень та готовий ділитися влас-
ним досвідом.

За матеріалами: 24tv.ua

Звичайний  фермер  
   і незвичайні гриби

Все дитинство, нічого не підозрюючи, він разом із 
місцевими харчувався цим грибом. Його родина збирала 
трюфель відрами та робила з ним вареники.
Однак, коли фермер дізнався, що прямо-таки ходить 
по делікатесу, ціна якого вимірюється тисячами євро 
за кілограм, то активно взявся за розвиток бізнесу, 
сподіваючись відродити трюфельну справу на теренах 
України.
Виявляється, що саме українська земля була колись 
прихистком для багатьох плантацій «земляного серця», 
які занепали за радянських часів.
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