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ЛЮДИ ДОБРІ, В БРУДІ ВИ ПО ВУХА,
КОЛИ ОБИРАЄТЕ ГОРЕ-КЕРІВНИКІВ

Голубівка у Новомосковському районі - село з неабияким 
видатним і славним минулим. Були часи, коли люди 
жили тут, як у Бога за пазухою. Тоді, коли тут діяв радго-
сп-комбінат з його селекційно-гібридним центром. Досить 
сказати, що це чи не єдиний центр сільської ради на Дніпро-
петровщині, який має нині мікрорайон багатоквартирних 
житлових будинків, котрих тут більше десятка і у котрих 
досі мешкає 441 сім’я місцевих селян. І оце недавно нам 
довелося туди виїжджати за викликом до відчаю доведених 
людей, які якраз і мешкають у висотних, як їх тут на-
зивають, будинках. То ми не впізнали колишню гордість і 
радість тамтешнього народу, як і Голубівку загалом. Мікро-
район принишк, ледве не по другий, а то і третій поверхи 
завалений мотлохом та сміттям. Ясна річ, що смердючим 
-далі нікуди. Бо ще й в патьоках, як в застояних калюжах 
та струмках, усіляких нечистот і гидот. Якщо точніше, 
то в каналізаційних фекаліях і стоках. Від усього цього не 
лише на мікрорайоні, а по всьому селу і за його межами 
кружляє важкий неприємно-ядучий дух.
Уже цього вистачає, аби у людей кінчалося терпіння жити 
у настільки нестерпному середовищі, згодні? Та ще коли 
спека навкруги, мухи, пацюки та таргани. Одначе нас 
покликали перш за все на збори власників квартир занеха-
яного мікрорайону багатоповерхівок, які місцеве началь-
ство вважало, що скликало з власної ініціативи, а сільське 
населення «міських квартир» не сумнівалося, що не зовсім 
це так, оскільки воно насправді змусило «діячів» місцевого 
штибу  «нарешті, але негайно» збирати людей. І якщо 
начальство за чергу дня оголосило потребу погашення уже 
більш ніж 366-тисячних боргів за ніби надані комунальні 
послуги, то народ наполягав трактувати «проблеми» 

інакше: настільки виправдані і так надто високі тарифи 
передусім на послуги, пов’язані з утриманням багатоквар-
тирних будинків, якщо вони продовжують одначе зроста-
ти, мов зашморгом затягуючи людям шиї?
Це, може, і нетипове для села лихо – непомірні тарифи за 
комунальні послуги. Та в даному випадку мова навіть йде 
трохи про інше. Люди копають глибше. Оскільки село є  
село, і у селі всі і все на виду,  то не сховатися з невідь за які 
гроші несподівано розбагатілій «низинній еліті» зі своїми 
статками. От у народу з голубівських «міських квартир» 
давно склалося враження - а точніше тверде переконання, - 
що свавілля керівної братії і казнокрадство, обдирання селян, 
як липку, та корупція і на місцевому рівні процвітає не гір-
ше, ніж у столичному Києві чи «губернії». І тут не ловлять 
гав доморощені «вожді», а простягають свої руки всюди, де 
можна поживитися хай навіть і за рахунок земляків. Звісна 
річ, щоб однозначно стверджувати, так це чи ні, необхід-
но проводити окреме журналістське розслідування.  А ще 
краще правоохоронцям своє об’єктивне. Ми з цього приводу 
маємо усі підстави нагадати мешканцям Голубівки, що 
вони ж самі обирали в минулому голову сільської ради, а нині 
– з утворенням Перещепинської територіальної об’єднаної 
громади – старосту Голубівки, то бачили очі, кому виявляли 
довіру, їжте тепер, хоч… Даруйте, звичайно, за таку від-
вертість, але справді пора раз і назавжди затямити, що гро-
мада – велика сила, більше того, наділена повноваженнями 
правити бал у своїх населених пунктах. Що вона господар у 
своєму селі, а не староста, котрий має, навпаки, лише сум-
лінно служити громаді та її інтересам. І якщо помилилися 
з вибором, то терпіти й церемонитися уже не слід: у людей 
право зібратися, взяти за комірець того, хто плутає Божий 
дар з яєчнею, і викинути у купи сміття та мотлоху чи й у 
калюжі каналізаційних стоків – а того й іншого в Голубівці 
нині дійсно вистачає з надлишками – як непотріб, котрий 

заважає нормально жити. Причому, не варто кликати на 
поміч з району чи області – треба вчитися врешті-решт са-
мотужки відстоювати свої людські і конституційні права. 
Для цього й затіяно, зрештою, децентралізацію та створен-
ня ОТГ - об’єднаних себто територіальних громад.
А що підстави діяти таки рішуче є, як є і підстави для 
підозр, так в цьому сумніватися не доводиться. На преве-
ликий жаль, звичайно. Аби ви повірили, що заявляємо так 
не голослівно, давайте переглянемо Звіт «щодо перевірки 
правильності розрахунку тарифу з обслуговування багато-
поверхових будинків та прибудинкових територій  
КП «Голубівське», яке активістка села Валентина Рома-
шенко у квітні ц. р. подала на ім’я в.о. старости Олексан-
дра Нездійминоги і (копію) директора КП «Голубівське» 
Станіслава Мусієнка. Отже:
«У лютому поточного року на загальних зборах з пи-
тань обговорення нових тарифів на комунальні по-
слуги жителями багатоквартирних будинків одного-
лосно було обрано мене головою комісії з перевірки 
обґрунтованості вартості послуг. На виконання цієї 
довіри я звернулася до комунального підприємства 
«Голубівське» з заявою надати мені для ознайомлен-
ня копії документів, які доводять чи спростовують 
правильність розрахунків. Керівництво КП надало 
документи лише на один вид послуг, а саме щодо об-
слуговування багатоповерхових житлових будинків 
та прибудинкових територій. Отож калькуляцію 
тарифів та розрахунок накладних витрат я одержала 
у повному обсязі. На жаль, стосовно тарифів на по-
слуги з подачі питної води, а також  водовідведення 
мені не було надано документів.

Д ецентралізація.dp.ua
Суб‘єктивні нотатки про сучасні безпорядки

ПОЗАБУДИНКОВІ ТЕРИТОРІЇ 
 І  БЕЗВОДНІ ПРОЦЕДУРИ  

Найбільше зерна зібрали в трьох областях України. 
Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики.
Дані з регіонів свідчать, найбільший вал зерна 
цьогоріч зафіксовано в Одеській області - 
3,6 млн. т. На другому місці перебувають 
господарства Харківської області з валовим збором 
ранніх зернових в обсязі 2,3 млн. т0нн, трійку лідерів 
закриває Дніпропетровщина - 2,2 млн. т.
Варто відзначити, що цього року в країні будують 
майже 90 нових елеваторів. Про це повідомляє 
Національна академія аграрних наук України.  
Як зазначається, всього в державі налічується                         
800 робочих сертифікованих зерносховищ, щороку 
потужності зростають на 1,5 млн. тонн. 

На двадцять сьому річницю 
Дня Незалежності України 
Дніпропетровська обласна 
організація Руху нових 
сил Михайла Саакашвілі 
поповнилася новими 
членами! Більше двох десятків 
мешканців міста та області, які 
висловили бажання вступити 
до лав політичної партії, 
цього дня отримали партійні 
квитки. Урочисте вручення 
посвідок новоспеченим 
рухівцям відбулося в рамках 
проведення чергових 
внутрішньопартійних зборів 
під головуванням координатора 
Дніпропетровського обласного 
осередку РНС Анатолія 
Гайворонського.  
«Ми щиро тішимося тим, що люди 
довіряють нашій команді і приєд-
нуються до Руху! Це говорить, пе-
редусім, про те, що народ не задово-
лений політикою нинішньої влади, 
політикою, яку цілком можна на-
звати антиукраїнською! Адже те, що 
можновладці видають за реформи 
та «зміни» – ні що інше, як замилю-

Свіжа кров «Руху нових сил Михайла Саакашвілі»
вання очей та відверте глузування з 
великої нації та країни. Нам не сила 
більше терпіти ці знущання, прий-
шов час для зміни політичних еліт в 
Україні, тож нам як ніколи потрібна 
підтримка кожного свідомого гро-
мадянина. Я щиро вдячний всім, хто 
надає кредит довіри нашій політич-
ній силі, прийнявши рішення пліч-
о-пліч із нами крокувати у новий,      
28 рік незалежності нашої держави. 
І хочу запевнити, що ми обов’язково  
виправдаємо ці сподівання. Разом 
ми подолаємо усі перепони на шля-
ху до розквіту та процвітання Украї-
ни. Тримаймося разом!», -  відзначив 
Гайворонський.   
Вже традиційно велику увагу до 
РНС виявили люди пенсійного 
віку, які прагнуть швидких та ре-
альних зрушень в державі. Також 
новими членами партії стали 
кілька дніпровських підприємців, 
громадські активісти з міст  Підго-
родне, Верхньодніпровськ та Пав-
лоград.  За словами нового члена 
Руху нових сил  Едуарда Гаспаряна, 
він обрав вірний шлях та знайшов 
однодумців. 

«Я не радуюсь Дню Независимости 
Украины, в то время когда парни 
отдают свою жизнь за наш мир и 
покой. Я радуюсь тому, что сделал 
правильный выбор с хорошими 
людьми. Я стал Независимым По-
литическим деятелем от Партии 
«Рух Новых Сил». Вместе мы сила 
и мы победим. Слава Украине, 
истинным Воинам и Патриотам 
Украины!», - написав він на своїй 
сторінці у Facebook. 
Приєднатися до команди Ми-
хайла Саакашвілі може кожен 
бажаючий у  будь-який зруч-
ний спосіб. Головний офіс РНС 
працює щоденно з понеділка 
по п’ятницю з 10:00 до 18:00 та у 
суботу з 11:00 до 15:00 за адресою: 
м. Дніпро, вул. Старокозацька,7 
Телефони: (068) 017 – 18 - 19 
                       (050) 017 – 18 – 19
                       (063) 639 – 74 – 63  
Більше інформації на офіцій-
ній сторінці «Руху нових сил 
Дніпропетровщини» у мережі  
Facebook – https://www.facebook.
com/RNS.Dnipro/ 

П олітактив

Лави Руху нових сил зростають.

Продовження - стор. 2, 3

Регіони-лідери за  валовим 
збором ранніх зернових
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При ознайомленні тільки з 

наданими документами було 
встановлено:

1. Штатний розклад та окла-
ди працівникам підприємства 
затверджено з істотними по-
рушеннями, а саме: галузеві 
коефіцієнти доплат гаранту-
ються тільки у тому разі, коли 
на підприємстві є схвалений 
Колективний договір, який 
має бути зареєстрований у 
відділі праці та соцзахисту. 
Цей договір на підприємстві 
відсутній. Тобто підстав вста-
новлювати коефіцієнти для 
нарахування доплат насправді 
немає.

2. До складу собівартості 
послуги з обслуговування бу-
динків і прибудинкових тери-
торій включені необґрунто-
вані витрати, а саме: заробітна 
плата двірників згідно штат-
ного розпису становить 6 ти-
сяч 496 гривень на місяць, а в 
розрахунок собівартості, за 
якою вираховано розмір та-
рифу, вписано, наче зарплата 
двірників 9 тисяч 551 гривня. 
Таким чином розмір тарифу 
завищено. 

3. У штатному розкладі 
прибиральники внутрішніх 
приміщень житлових бу-
динків (сходів і майданчиків у 
під’їздах на поверхах) відсутні, 
але в тариф по кожному дому 
включена зарплата у сумі 4 402 
гривні і відповідно до тарифу 
додано нарахування на цю за-
плату (22%) та спецодяг.

4. На обслуговування димо-
вентиляційних каналів вклю-
чено також заробітну плату, 
а в тариф нарахування на неї 
та на інвентар і спецодяг для 
пічника, якого в штаті немає. 
Офіційною підставою надан-
ня такої послуги мав би бути 
Договір з субпідрядником, 
який володіє ліцензією на 
право обслуговувати димовен-
тиляційні канали, але такого 
Договору КП ні з ким не вкла-
дало.

5. Для обслуговування 
електромереж в будинках (а 
сьогодні освітлення в під’їздах 
виведене з квартир мешканців 
будинків) включено заробіт-
ну плату електрика (і витрати 
на інвентар та спецодяг для 
нього), якого наразі на під-
приємстві немає. У випадках 
необхідності мешканці квар-
тир користуються платними 
послугами приватних (сторон-
ніх) електриків.

6. Всі накладні та ад-
міністративні витрати, в тому 
числі заробітна плата праців-
ників КП, нарахування на за-
робітну плату, зараховані до 
собівартості лише однієї по-
слуги, якою є обслуговування 
житлових будинків і прибу-
динкових територій, і склада-
ють  83% її собівартості, що є 
порушенням правил встанов-
лення цін (тарифів) на кому-
нальні послуги для населення. 
Накладні та адміністративні 
витрати повинні розподіля-
тися пропорційно на усі 
послуги, які надаються під-
приємством, і не перевищува-
ти 25% від основних витрат по 
кожній окремо взятій послузі. 
Перевірити правильність ро-
зрахунків тарифів на подачу 
питної води та на водовідве-
дення не було можливості, 
оскільки відповідних доку-
ментів КП не надало, посила-
ючись на те, що ні послуга з 
подачі води, ні тим більше по-
слуга з водовідведення наразі 
не надаються. 

7. На калькуляції розра-
хунку тарифу з обслуговуван-
ня будинків і прибудинкових 
територій відсутні підписи 
осіб, які її готували і несуть 
відповідальність за достовір-
ність, однак тариф було за-
тверджено Рішенням №14 – 15/
V11 від 22.12.2017 року.

На підставі вищевикладе-
ного даю оцінку розрахунку 
тарифу на обслуговування 
будинків і прибудинкових те-
риторій як не обґрунтований і 
такий, який потребує якомога 
швидшого скасування».

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ.dp.ua
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А вже на самих зборах, на які 
зійшлося явно біля двох сотень 
чоловік, хоч і не серед ясного, а 
посеред добряче захмареного і 
завоняного неба, одначе гучною 
«сенсацією» грякнув грім. Виник-
ло питання, а чи законний тариф 
на послуги з обслуговування не 
тільки будинків, а й прибудинко-
вих територій?  Позаяк тутешній 
народ обізнаний з численними 
геть неприємними для нього 
відкриттями, котрі час від часу 
оприлюднюються у ЗМІ і моно-
логах політиків та експертів. Так 
от, недавно колишній міністр 
ЖКГ Олексій Кучеренко дійсно 
шокував українців-городян тим, 
що навіть в столичному місті 
Києві та обласних центрах, не ка-
жучи уже про інші великі й малі 
міста, містечка та селища, отож і 
поготів - про село Голубівку з її 
мікрорайоном багатоповерхівок, 
не існує землевпорядних доку-
ментів, які б визначали як межі, 
так  і самі факти існування при-

будинкових територій. Після 
того, як люди приватизували 
свої квартири у містах, містечках, 
селищах і селах, як от і в Голубів-
ці, то те, що зветься міжбудин-
ковими проїжджими смугами 
і прибудинковими територіям 
або дворами, залишилося у ко-
мунальній власності місцевих 
рад. Оскільки ж ми всі сплачує-
мо податки у місцеві бюджети, 
то за свої кошти доглядати за 
цими територіями і мусять ор-
гани самоврядної влади або їхні 
комунально-житлові служби. І 
навіть сходи-клітки в під’їздах, 
якщо мешканці будинку не ство-
рюють товариство співвласників 
багатоквартирного будинку, 
лишаються у власності і від-
повідальності та утриманні міс-
цевого самоврядування. Звідси 
виходить, що не випадково КП 
«Голубівське» має наймати при-
биральниць у під’їзди, і в каль-
куляції розрахунку тарифу таки 
«наймає» і ніби оплачує їхні тру-
ди, а насправді прибиральниць у 
штаті… немає?

Якщо під час зборів у Го-
лубівці ще хтось сумнівався, що 
прибудинкові території – це як 
вигадка чи міф, яка існує, не існу-
ючи офіційно, то навздогін – то-
бто згодом – на запит все тієї ж 
тутешньої активістки Валентини 
Ромашенко відгукнулося Голов-
не управління Держпродспо-
живслужби в нашій області. То в 
ньому читаємо:

«Додатково зазначаємо, що 
згідно ст.15 Житлового кодексу 
України державний контроль за 
використанням та збереженням 
житлового фонду здійснюють 
виконавчі комітети місцевих рад. 
Питання належного утримання 
житлового фонду згідно Законів 
«Про місцеве самоврядування» 
та «Про житлово-комунальні по-
слуги» затверджених 17.05.2005 
р. Кабміном України «Правил 
утримання житлових будинків 
та прибудинкових територій» 
перебувають в компетенції міс-
цевих органів влади»

Ні відняти, ні додати – згодні? 
Ось тільки на зборах у Голубів-
ці, які вів її староста Олександр 
Нездійминога, останній зумів, як 
то кажуть, «заговорити» як «нез-
ручну» чи й недоречну у даній 
пікантній ситуації проблему 
проблемою чималої заборгова-
ності селян-власників квартир 
за надані їм комунальні послуги. 
Власне, Олександр Михайлович 
скористався тим, що людям тут 
дужче болить трохи інше – від-
сутність питної води і регулярні 
прориви каналізаційної труби, з 
якої смердюча рідина день і ніч 
тече по поверхні і збігає у недале-
кий ставок, як ніби у відстійник… 
давно недіючих очисних потуж-
ностей. От битих мало не дві го-

дини і товкли у ступі воду, якої 
немає, та брудні стоки, яких тут 
уже по шию вистачає. Ще тро-
хи, і Голубівка втопиться в них. 
Оскільки так і не домовилися, як 
же з цим «стихійним лихом» їм 
бути? Сільчанам-«городянам» 
слідом одначе прийшлося звер-
татися за поміччю, а точніше 
уже й за порятунком в область. 
На їх звернення і надійшло «сум-
лінне роз’яснення» з управління 
Державної у Дніпропетровській 
області Служби з питань безпеч-
ності харчових продуктів та захи-
сту інтересів споживачів. Є сенс 
його прочитати – дуже «цікаве» 
чтиво:

«На Ваше звернення до гаря-
чої лінії голови Дніпропетровсь-
кої ОДА з приводу незадовіль-
них умов проживання у зв’язку 
з відсутністю питної води у жит-
лових будинках та розливів ка-
налізаційних стоків на поверхні 
ґрунту через вихід з ладу каналі-
заційної насосної станції пові-

домляємо наступне: спеціалісти 
Новомосковського міжрайон-
ного управління Держпродспо-
живслужби за участю в.о. старо-
сти Голубівського старостського 
округу Нездійминоги О. М. про-
вели розгляд Вашого звернення з 
виїздом на місце.

У ході розгляду звернення 
встановлено, що наразі село 
Голубівка не забезпечене цен-
тралізованою подачею питної 
води. Силами місцевої влади 
організована подача технічної 
(? – Авт.) води,  однак відсутній 
графік її завозу. Крім того, го-
сппобутові стоки від житлових 
будинків мікрорайону дійсно 
постійно самопливом стікають у 
відстійнико-накопичувальну єм-
кість об’ємом понад сто кубічних 
метрів, яка давно  переповнена. 
Тому каналізаційні стоки й збіга-
ють по рельєфу поверхні до яру і 
в ставок. Дана ситуація склалася 
через те, що КНС – каналізацій-
но-насосна станція – в неробо-
чому стані. У травні поточного 
року було розпочато ремонт-
но-відновлювальні роботи стан-
ції і трубопроводу, які однак не 
завершені через опломбування 
КНС Новомосковським РЕСом.

Згідно вимог ст.18 Закону 
України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення» органи 
виконавчої влади і місцевого са-
моврядування зобов”язані забез-
печити жителів міст та інших на-
селених пунктів  питною водою, 
якість та кількість якої повинні 
відповідати вимогам санітарних 
норм. Зі свого боку установи та  
підприємства, що використову-
ють водойми для скидання стіч-
них і інших забруднених вод, по-
винні забезпечити якість питної 
води у місцях водокористування 
також відповідно до санітарних 
вимог.

З  метою попередження 
можливого спалаху інфекційних 

та масових захворювань серед 
населення Голубівки і враховую-
чи, те, що рішенням Голубівсь-
кої сільської ради від 22.12.2017 
р. мережі КНС і очисні спору-
ди передані на баланс КП «Го-
лубівське», а питання експлуата-
ції очисних споруд і забезпечен-
ня села якісною питною водою 
перебувають у підпорядкуванні 
КП «Райводоканал», Головним 
управлінням Держпродспо-
живслужби в області направле-
но листи на ім”я голів Новомо-
сковської РДА і Новомосковської 
райради для вжиття дієвих за-
ходів і вирішення даних питань».

І все – будьте здорові і не 
кашляйте. Умили, коротше, 
руки брудною стічною і неісну-
ючою питною водою –і  кінці в 
неї, чи як? Адже прочитавши цю 
відповідь, у якій нічого нового 
для жителів Голубівки, у цих жи-
телів виникло вперте, як дишло, 
запитання, а що ж їм далі таки 
робити? Як бути? Особливо вра-

ховуючи, що з району від тих і 
до цих пір ні гу-гу. У районі його 
очільники  мов все тієї ж брудної 
води, оскільки чистої та якісної 
катма, понабирали в роти і мов-
чать, як риба замовкла у пере-
повненому фекаліями ставку в 
Голубівці. І якби в цей час не ста-
лося тут нової біди, котра стру-
сонула уже не лише весь район 
на цей раз, але й місто Новомо-
сковськ разом з ним, навряд чи 
б ми з вами і дізналися, як ціле 
село з головою потрапило у «від-
стійник» смердючих стоків нечи-
стот. Що для нашої нині реаль-
ності ніяка і не дивина – згодні? 
Ми, приміром, такої думки. Всю 
Україну, як Голубівку у нашій 
області, все глибше і глибше за-
смоктує багнюка, а влада робить 
вигляд, що нічого не помічає або 
лише розводить руками. І циніч-
но вважає, наче порятунок у да-
ному випадку народу – справа 
рук уже самого народу.

                           
АНТИЗАКОН 

СПОЛУЧЕНИХ 
ПОСУДИН, КОЛИ ВОНИ 

ПОРОЖНІ І ДІЛУ - ТРУБА
Не скандал навіть, і не бунт 

чи щось на нього подібне, а 
справжнісінький на Новомо-
сковщині колапс на всю область 
наробив розголосу і переполоху, 
коли посеред нинішнього спе-
котного літа ніби як несподіва-
но стало відомо, що мешканці 
двох особливих селищ району 
– суто військових  Гвардійсько-
го та Черкаського – уже більше 
місяця опинилися немов у зоні 
«сухого закону». Сюди припи-
нили подавати не лише питну, 
але й технічну воду. Військових, 
які сьогодні не викисають з зони 
бойових дій на Донбасі, також 
членів їхніх родин все одно що 
заходилися випробовувати ще й 
«не викисанням у воді» - спрагою 
та небезпеками від антисанітарії. 

Термін колапс, як відомо, то суто 
медичний. Означає раптове зни-
ження у людей кров’яного тиску 
та занепад серцевої діяльності, і 
як результат – жахливу слабкість, 
навіть втрату свідомості і реальна 
загроза життю з фатальними на-
слідками. Дійсно фактично до 
такого стану прирекли народ у 
зоні стихійного лиха, як встигли  
пояснити безводдя у двох війсь-
кових гарнізонах місцеві «вожді» 
і підлеглі їм чиновники. Однак 
забігаючи наперед, скажемо: на-
справді це виявилася зона без-
прецедентного нехлюйства і ще 
більшого зневажання чинною 
владою інтересів місцевого насе-
лення.

Бо чимдалі у новомосковські 
ліси та степи, тим більше дрів і 
суховіїв: виявилося, що цілий ку-
ток району, де й села Губиниха, 
Вільне і та ж Голубівка, залишив-
ся без води. Вони, як і Гвардійське 
та Черкаське, постачалися рані-
ше водогоном, який належав на 

повну силу діючому в минулому 
Губинихському цукровому заво-
ду. Така практика, запроваджена 
колись Радянською владою, існу-
вала багато літ поспіль: соціальні 
послуги населенню надавалися 
заводами і підприємствами за 
власні рахунки. З символічною 
платою для людей. Коли ж на-
стали теперішні часи, цукро-
вий завод не просто відмовився 
нести витрати «за непрофільні 
для нього діяння» і «надурничку 
забезпечувати водою селян» - він 
елементарно перестав існувати. 
Був завод – і його не стало. Хіба 
це для наших теперішніх реалій 
дивина? Виробництво цукру 
припинилося і відпала потреба 
качати сюди воду для техноло-
гічних потреб. Водозабір Губи-
нихський завод здійснював же з 
каналу Дніпро – Донбас. Таким 
чином водопровідна труба звід-
ти, якій загалом понад 50 км, 
опинилася, як то кажуть, безго-
спною. Нічиєю – і квит. Мало не 
10 років використовувалася і зно-
шувалася, винятково тримаю-
чись на доброму слові і молитвах 
людей. Поки за часів губернатор-
ства в області Миколи Швеця цю 
довжелезну трубу не передали у 
підпорядкування Перещепинсь-
кого міськводоканалу. Надавши 
йому  статусу районного. Якому 
таке «підвищення» було як п’я-
те колесо до воза. Справа у тім, 
що Перещепине забезпечувало 
і забезпечує себе питною водою 
з місцевих свердловин. До труби, 
якою від тих пір стекло ще май-
же десять літ, у тепер Переще-
пинського райводоканалу руки 
так і не дійшли.  Їй наразі, даруй-
те за каламбур, труба діло – про-
гнила і проіржавіла настільки, 
що це вже не трубопровід, а… 
крапельне «зрошення» пере-
важно для бур’янів, які ростуть 
зверху.

Суб‘єктивні нотатки
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Невідомий автор

- Мешканці Гвардійського та  
Черкаського, - каже тамтешній 
громадський активіст Руслан Сер-
гійчук, - зібрали групу небайдужих 
ентузіастів і самостійно вирішили 
обстежити технічний стан як ма-
гістрального водогону від водоза-
бору на каналі Дніпро – Донбас, 
так і того, який, по суті, сполучає 
населені пункти, котрі потерпають 
від безводдя, між собою як з’єднані 
посудини. За законом вода до них 
має доходити в рівномірних дозах, 
але вона не доходить зовсім. І дав-
но. Бо наші добровольці на власні 
очі переконалися, що там, де про-
лягають водогони, людські ноги 
давно не ступали…

А що ви хочете, якщо є зафік-
совані дані про те, що з півтори 
тисячі кубів води, які постачав у 
мережу «сполучених населених 
пунктів» з каналу Дніпро – Донбас 
Перещепинський райводоканал, 
за призначенням доходило лиш 
300 тисяч. Ви сильні в математи-
ці? Підрахуйте: виходить, що 70% 
води по дорозі до споживачів еле-
ментарно втрачалися. Витікали у 

І БЕЗВОДНІ ПРОЦЕДУРИ                          
про сучасні безпорядки
дірки, як у решето. За такої «тех-
нології» ніякі й фантастичні тари-
фи – а водоканал купляв воду по 4 
гривні за куб, а продавав по 11 – не 
зарадять. Не перекриють жахливі 
втрати. Особливо враховуючи, що 
рівно половину з трьохсот тисяч 
кубометрів води, котрі вдавало-
ся доставити споживачам, треба 
було вважати суто технічними і 
не придатнними для харчового 
використання. Ситуація, власне, 
катастрофічна: обидва магістраль-
ні водогони краще визнати таки-
ми, що геть спрацювалися, тому 
замість них будувати нові. Але де  
взяти скільки грошей, якщо на-
віть 450 мільйонів гривень району 
і області не нашкребти, щоб бодай 
капітально труби відремонтувати?

Коротше, тупик. Яма, з якої не-
відомо як вибиратися. Ні туди, ні 
сюди. Як і без води народу, звісна 
річ. Наприкінці липня – на почат-
ку червня траурним фінальним 
акордом цього колапсу пролунала 
новина, що і у м. Новомосковськ 
спершу стали тільки частково – у 
визначені години за графіком – по-
давати питну воду, а потім і зовсім 
припинили. Майже два тижні Но-
вомосковськ теж залишався без неї. 
Майже на два тижні, передавали 
місцеві телеканали, життя зупини-
лося в місті. Без води, уточнювали 
ЗМІ, «лікарні,  пологові будинки, 
дитячі садки, заклади громад-
ського харчування». І населення, 
звичайно.  У «Деталях» 34-го теле-
каналу мешканка міста Новомос-
ковська Любов Біла розповідала: у 
її сім’ї п’ятеро дорослих і трьохліт-
ня дитина. За добу витрачали не 
менше, ніж по сто гривень на при-
дбання 5-літрових бутлів питної 
води. Покупатися, умитися, зуби 
почистити? «Поруч Самара, - від-
повіла жінка, - ходили туди». Одне 
діло, що в рази виросло споживан-
ня пива та інших напоїв – одразу 
на 60% зросла і захворюваність на-
селення на гострі кишкові інфек-
ції. Ці дані оприлюднив обласний 
лабораторний центр Міністерства 
охорони здоровся. Тобто загалом і 
в області ситуація на цей рахунок 
цього літа сягала критичної межі. 
Трубопроводи-водогони і каналі-
заційні мережі у сільській місце-
вості Дніпропетровщини ледве не 
всюди дихають на ладан. Скажімо, 
у Петропавлівці бажаючі можуть 
на власні очі оглянути майже ана-
логічну діючу «картингу в натурі». 

Однак це вже привід для іншої пу-
блікації.

А чому ж Новомосковськ зали-
шили без води, великого секрету 
немає. Як і того не приховати, що 
на цей раз місто зобидив… облас-
ний центр Дніпро. Оскільки його 
«Дніпроміскводоканал» подає 
воду і у водопровідну мережу су-
сіднього Новомосковська. Ось тіль-
ки річ у тому, що уже за спожиту 
сусід заборгував Дніпру не мало і 
не багато – 13 мільйонів гривень. 
Причому, борги ці нагромаджу-
валися не вчора чи позавчора, а 
ще з 2015 – 2016 років, а з 2017 не 
те що не погашалися, а, навпаки, 
наростали. Себто влада міста пре-
красно знала, що рано чи пізно 
«безводної феєрії» не уникнути, 
одначе і пальцем об палець не 
била, щоб попередити неминуче 
«стихійне лихо», а й на сполох теж.

У Дніпрі заступник Бориса 
Філатова Михайло Лисенко, який 
ніби і дав дозвіл «Дніпроміськво-
доканалу» «перекрити кран» но-
вомосковцям, прямо заявив, що 
настільки йому відомо, населення 

Новомосковська платить за воду 
регулярно і практично не менше, 
ніж 95 відсотків необхідної суми. 
Тобто борги на рахунку підпри-
ємств, закладів соціальної сфери, в 
тому числі комунальної власності і 
так далі – а очільники міста ні ку-
ють, ні мелять! Виявилися гептом 
безпорадними, оскільки коли ми 
будемо стверджувати, що байду-
жими перш за все до потреб лю-
дей, то вони образяться. Будуть 
розпинатися, наче нічого подібно-
го. Тоді таки професійно ні на що 
не здатні – згодні? Обійнявши не те 
що несподівано, а навіть наперекір 
волі жителів міста керівні поса-
ди, тепер на прикладі «безводних 
процедур», на які прирекли своїх 
земляків, видно, що «в музиканти 
то вони і не згодилися». 

Про що іде мова? Щоб внести 
ясність на цей рахунок, спершу 
мусимо сказати, що чи не най-
бурхливіше в області зреагував на 
новомосковський у розпал спекот-
ного літа колапс з забезпечення на-
селення водою народний депутат  
Вадим Нестеренко. Він кинувся 
захищати - чи й рятувати - людей 
від спраги та ймовірних інфекцій-
них захворювань і мов грудьми 
на амбразуру ліг. Отож враження 
справив на виборців «непередава-
емые», як висловлювався колись 
один російський гуморист. Аякже, 
бо саме у 38-му Новомосковському 
виборчому окрузі  Вадим Григоро-
вич і був обраний нардепом. Тепер 
він «з приводу обмеження водопо-
стачання» публічно звернувся до 
голови обласної держадміністра-
ції Валентина Резніченка, міського 
голови обласного центру Бориса 
Філатова, в.о. голови міста Ново-
московська Сергія Горошка і ке-
рівників РДА та райради Новомо-
сковського району. І якщо коротко 
звести до спільного знаменника 
зміст його Відкритого звернення, 
то уклінно просив перелічених 
осіб проявити розуміння, турбо-
ту і гуманізм. Слідом Нестеренко 
провів і прес-конференцію, на якій 
усім сестрам роздав по сережці. 
В усякому випадку він заявив, що 
«далі нас чекає велика робота з ви-
явлення винних у цій критичній 
ситуації». І далі: «Це і керівництво 
Новомосковського водоканалу, і 
виконавча влада в особі в.о. місь-
кого голови та його заступника з 
питань ЖКГ, а частина провини 
лежить і на міських депутатах».

От тільки не уточнив Вадим 
Григорович єдиного: ще чотири 
роки тому законно обраний місь-
ким головою Новомосковська Ві-
ктор Літвіщенко так і не зміг досі 
приступити до виконання своїх 
обов’язків. Хай городяни і відда-
ли йому перевагу, так Нестеренку 
він одначе настільки не сподобав-
ся, що… вік «волі» Літвіщенку не 
бачити. Тим паче, що народному 
депутату вдалося ще й провести у 
міську раду більшість своїх людей, 
які тепер, ховаючись од народу, 
сесії проводять за високими пар-
канами підконтрольного нардепу 
хлібозаводу, куди доступ «сторон-
нім» заборонено. Себто міська 
влада перебуває поза зоною до-
сяжності для новомосковців. Чому 
по суті самозванці, котрі вчинили 
місцевий «державний переворот» 
тутешнього самоврядування, за-
крутили такий банкет все одно, 
що посеред чуми, думаємо, що 
тільки пану Нестеренку і має бути 
відомо. Контролювати свою владу 
народу практично не дозволено 
ж. Якщо хочете, то і заборонено. 

А майже двотижневий безводний 
марафон – це ще тільки квіточки. 
Працюючи над цим матеріалом, 
нам стала відомою ще страшні-
ша, може, загроза, яка Дамокле-
вим мечем нависла над  славним і 
гордим колись Новомосковськом. 
Якщо за спожиту воду це місто 
заборгувало 13 мільйонів гривень, 
то за газ, на якому працювали ми-
нулої зими котельні тутешнього 
централізованого опалення, борг 
сягнув майже 18-ти мільйонів. І 
якщо в рахунок погашення боргу 
за водопостачання дякуючи ніби 
героїчним зусиллям народного 
депутата «місто перерахує спочат-
ку 2, потім ще 4 мільйони, а реш-
ту 7 реструктуризують на досить 
тривалий термін, приблизно на 
рік», то як бути з боргом за вико-
ристаний природний газ? Адже 
керівники газорозподільчої мере-
жі області чітко попередили, що 
«процес відновлення газопоста-
чання здійснюватиметься лише 
після 100% оплати боргів». Але 
й це не все: через брак коштів все 
та ж газорозподільча система сьо-
годні – на 15 серпня принаймні 
– «залишається не підготовленою 
до завантаженої роботи в опалю-
вальний сезон». Ви уявляєте, що 
може ще бути у Новомосковську? 
Залишитися взимку без тепла не 
менш страшно, мабуть, ніж влітку 
без води.

 І не сумніваємося, що нардеп 
Вадим Нестеренко знову як грудь-
ми на ворожий дзот кинеться за-
хищати виборців. Це така друге 
десятиліття тактика уже застосову-
ється зіпсованою «елітою» нації – 
заганяти людей у безвихідь і тупик, 
робити залежними від неї, «еліти», 
і тому заручниками розграбованої 
держави, а потім роздавати, як 
жебракам, продуктові набори або 
«виручати» з тієї чи іншої халепи 
– і голосуйте знову, як миленькі, за 
нас, бо немає на кого більше вам 
надіятися! До речі, і окремо Ново-
московський район опинився все 
одно, що біля розбитих і спорож-
нілих ваганів й з вини пана Несте-
ренка також. Битий рік цей район 
цілим та неділимим, більше того, 
ще й з додачею кількох сільських 
рад двох сусідніх Вадим Нестерен-
ко намагався «зберегти» єдиною 
велетенською об’єднаною тери-
торіальною громадою. Вважай-
те, що готував район майбутній 
земельний олігарх-латифундист 

собі у вотчину. Не вийшло. Однак 
же сільські та селищні ради на ці-
лий рік тут були втягнуті у при-
страсті, сутички і протиборства та 
рухи опору, чолобитні до органів 
влади, котрі ні гу-гу у відповідь. І 
у безкінечні судові процеси, що не 
до зогнилих трубопроводів було 
місцевим «вождям». Як результат 
– «в значній частині Новомосков-
ського району ситуація з водо-
забезпеченням виглядає аж ніяк 
не оптимістично». Єдине, що на 
даний момент – судячи з усього, і 
не тимчасово, а надовго «вдалося 
вирішити» - це у Черкаське і Гвар-
дійське, Губиниху і ту ж Голубівку 
воду завозити цистернами. Корот-
ше, перспективи як по воді вила-
ми писані.

А чимала доля вини народно-
го депутата переліченими вище 
діяннями не вичерпується. Це так, 
суміжні чи дотичні його гріхи. Ні 
для кого ж бо це уже не секрет, 
що всю з краю в край Україну сьо-
годні псує «голова». Потрапивши 
на гачок зовнішнього управління, 
Президент Петро  Порошенко і 

бездарний Кабмін Володимира 
Гройсмана на догоду іноземним 
«інвесторам» знищують остаточно 
промисловий потенціал держа-
ви, отож і міста Новомосковська в 
тому числі, і зачищають від вітчиз-
няного селянства українські землі, 
а значить що й Губинисі та Голу-
бівці у Новомосковському районі 
не жити в інтересах людей. Одне 
діло, що його керманичі одним 
миром з обласними і київськими 
«колегами» мазані, а інше, що у 
них дійсно коштів катма, аби вирі-
шувати на ділі місцеві проблеми. 
Нинішня влада все тугіше затягує 
зашморг для тих же і ОТГ - об’єд-
наних уже територій. І якщо хтось 
зараз у місті Новомосковську і 
Новомосковському районі ладен 
співати панегірики Нестеренку за 
те, що він «як риба об лід б’ється», 
щоб виручати ніби від безводдя 
земляків-виборців, той дуже по-
миляється. Навпаки, хвалу нарде-
пу співати марно. Це, повторюємо 
, така тактика, по-перше, сьогодні 
– скуповувати загодя голоси на 
свою користь на бідах народу. 

Бо по-друге ми все ніяк не мо-
жемо збагнути, затямити і звик-
нути, що місія народного депута-
та лиш у другу чергу пов’язана з 
проблемами виборців за місцем 
їх проживання. А в першу чергу 
від нього треба очікувати жаданих 
змін в масштабах усієї держави. 
Ми живемо в парламентсько-пре-
зидентській державі, а це значить 
як мінімум три речі: Верховна 
Рада, передусім більшість в ній 
має пріоритетні права у форму-
вання Кабінету Міністрів України, 
гарантує діяльність уряду сповна 
в інтересах народу, оскільки він їй 
підконтрольний, і служить проти-
вагою Адміністрації Президента, 
не дозволяючи останньому узур-
пувати в державі владу. Якщо сьо-
годні уряд Володимира Гройсма-
на чим завгодно займається, але 
тільки не економікою, навпаки, 
ходить і клянчить з простягнутою 
рукою позичок, щоб розкрадати 
їх, а тим часом ще біднішим ро-
бить своє населення і згортає його 
чисельність чи силоміць випихає з 
рідних гнізд поневірятися чужими 
світами і т. д., і т. п. – в першу чергу 
за це несе відповідальність парла-
ментська більшість у складі Блоку 
Петра Порошенка «Солідарність» 
і «Народного фронту». Вадим Не-
стеренко ж, як відомо, входить у 
БПП, отож разом з усіма своїми 
членами фракції БПП несе перш 
за все політичну відповідальність. 
У тому числі й за те, що й у тако-

му місті, як наш Новомосковськ, 
відбувається занепад промисло-
вого виробництва, а і в такому 
районі, як Новомосковський, геть 
знищуються села. Політична від-
повідальність наразі липової біль-
шості парламенту, як у кожному 
демократичному суспільстві, має 
завершуватися відмовою у довір”ї 
з боку виборців. Себто обирати 
таких нардепів, як пан Нестерен-
ко – це собі ж бо на шкоду. Як, 
до речі, БПП «Солідарнсть», так 
і «Народний фронт» також сьо-
годні роблять усе, аби зберегти 
вибори в мажоритарних округах. 
І не випадково, а щоб дурити, ку-
пляти на м’якині народ і далі. І 
якщо знову в 38-му окрузі Вадиму 
Григоровичу вдасться ошукати 
надто довірливих неборак, то тоді 
самі на себе вони нехай пеняють, 
коли і далі їм жити випадатиме 
без води у літню спеку та посеред 
калюж гидот і нечистот і по-сусід-
ству з купами сміття та мотлоху. 
Пора врешті-решт раз і назавжди 
зрозуміти, що подобається чи ні 
існувати й далі так, як існуємо за-
раз – це залежить від нас самих. Від 
нашого вибору тих, кому довіряє-
мо не лише власне теперішнє, а і 
майбутнє своїх дітей та внуків.

Бо на що може сподіватися 
сільський люд у тій же Голубівці, 
якщо коли там їх зібрали на збори, 
то більше години по суті перекону-
вали, наче ну ніяк своїми силами 
не налагодити у селі вивезення так 
званих твердих побутових відходів. 
Це послуга, яка теж дорожчає, по 
перше. Тому хочете якомога мен-
ші тарифи, самі трамбуйте свої 
домашні відходи у мішки якомога 
щільніше. Щоб вони менше місця 
займали у сміттєвих збірниках. А, 
по-друге, одначе тепер щомісяця 
стільки збирати готуйтеся грошей 
в рахунок оплати за вивезення 
сміття, скільки досі спомагалися 
збирати за цілий рік. А куди діва-
тися? Місцева влада, виявляється, 
тільки на таких умовах готується 
укладати угоду з комунальним 
підприємством далекого сусідньо-
го села, котре погоджується виру-
чати голубівців. Самі вони у цім 
ділі чомусь ні на що не здатні. 

-А чи не вигідно це комусь з 
наших наймати чужих, - вигук-
нув хтось з зали, - домовившись 
з чужими на певну матеріальну 
«дяку» для себе особисто?

На цю репліку люди встигли 
лише невдоволено загудіти, оскіль-
ки відразу пролунало ще одне «не-
сподіване» запитання, а саме:

- У нас же є своє комунальне 
підприємство «Голубівське», а в 
ньому свій же парк спеціалізова-
них машин-сміттєвозів як  міні-
мум був – чи він кудись подівся?

Головуючий на зборах в.о. ста-
рости села Олександр Нездійми-
нога цю репліку сприйняв, схоже, 
уже як і провокаційну. Мовляв не 
інакше, як навмисне підкидають 
дрів у полум’я.

- Наче ви не знаєте, що від тих 
машин давно одні ріжки та ніж-
ки, одні тобто рами залишилися, 
- спересердя мовив Олександр Ми-
хайлович. – Розібрали їх, а точніше 
розкрали чи то на запчастини, чи й 
на металевий брухт – цього ніхто до 
пуття не знає, а правоохоронні ор-
гани, до яких ми зверталися, за роз-
слідування підозріло не беруться…

Присутній у залі директор КП 
«Голубівське» Станіслав Мусієнко 
при цьому за краще обрав відмов-
чатися. Очевидно, щоб не дратува-
ти людей. Їхали, коротше, їхали, і 
от приїхали. А точніше далі відсту-
пати народу уже нікуди. Справа 
ж порятунку потопаючих і в фе-
каліях таки в руках самих людей. 
Робити це треба буде тоді, коли 
вони дружно прийдуть на виборчі 
дільниці в черговий раз обирати 
собі владу. Тим паче, що цей на-
ступний раз помилка з вибором 
рівнятиметься самознищенню.

Ніна МИХАЙЛОВА.

! Коли людина, обрана народом, починає думати, що 
вона обрана Богом - настають нелегкі часи
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Народна
мудрість

Початок 
Восьмого серпня 2014 року на-

дійшла команда: 
- Завтра 22-й блокпост знімаєть-

ся, передислокація. 
Я працюю з семи до одинадцяти. 

Поки ми з «Шаманом» змінюємося, 
машини майже завантажені, допома-
гаємо довантажити БК, виїжджаємо 
на Кутейникове. Їдемо «Уралом», див-
люся на дорогу. Як мені це потім зго-
дилося - я запам’ятав дорогу! Приїхали 
в Кутейникове на місце збору, виван-
тажились, лежимо в тіні, дрімаємо. 
Більш обізнані хлопці здогадами свої-
ми діляться. Андрюха «Беркут», Ромка 
«Змій» розповідають, що позавчора 
пробували зайти до Іловайська, але 
там - гаплик, капітальний укріпрайон. 
Втратили інженера-афганця, і хлопчи-
ну молодого з Кам’янського, відійшли.

Починаємо розуміти всю сер-
йозність заходу. Під’їжджає комбат 
Мотрій. Шикування. Пояснює ситуа-
цію: 

- Їдемо у вовче лігво! Хто відмов-
ляється - вийти зі строю. 

Дехто виходить. Комбат наказує їм 
віддати магазини, ГП, ВОГи та йти на 
хрін в «Урал». Всі інші вантажаться в 
кузови, формується колона, починає-
мо рух. Нас супроводжують два танки 
і дві бехи-двійки сімнадцятої танкової, 
почуваємо себе впевнено. По дорозі ко-
лона зупиняється, попадаємо під міно-
метний обстріл. Мій перший обстріл 
на війні. Страху немає, всі на адреналі-
ні, ще не навчилися боятися обстрілів.  

По дорозі бігає генерал, руками 
махає, команди роздає. Хомчак. Хто 
служив, трохи чманіє - генерал півто-
ри сотні людей заводить на опорняки, 
явно не його рівень. Продовжуємо рух, 
постійні обстріли, але танчики «голо-
вою» працюють, бехи допомагають, 
наближаємося до Зеленого. Привал. 
В село не заїжджаємо, ночуємо за кі-
лометр. «Газель» з речами загубилася, 
спальників, карематів нема, їжі нема, 
води нема. Танкісти дають декілька су-
хпайків, виходить один на 15 чоловік. 
Нам на п’ятьох випадає обід. Найпо-
живніший. Повезло. Вечеряємо. Ви-
ставляємо охорону, лягаємо спати.  

До ранку цокаємо зубами від холо-
ду. Розвиднилося. Половина особового 
складу залишається, це опорний пункт 
40. 02, рухаємося далі. Попереду розвід-
ка з ПС, заїжджають в с. Зелене, зупи-
няються на перехресті, перекривають 
дорогу на Харцизьк. На них вилітає 
машина з боку Іловайська. Зупиняють. 
В «десятці» двоє облич в камуфляжі з 
колорадськими стрічками. Хлопці від-
працьовують, два 200-х. Один місцевий 
дурень, другий з військовиком м. Гроз-
ний, снайпер. Перекриваємо дорогу, 
починаємо обладнувати блокпост. 

З боку Іловайська летять два легко-
вики, швидкість за сотню. Виходжу на 
дорогу, наказую зупинитися, перший 
сигналить і пролітає повз, помічаю 
водія в камуфляжі і російський прапо-
рець під лобовухою. Та стріляти пізно, 
через 100 метрів наші на перехресті. 
Відпрацьовую з «Шаманом» другий 
автомобіль. Авто іде юзом, водій випа-
дає з дверей, що відчинилися, кричить: 
«я свой!»

Моя куля потрапила йому в голову 
по дотичній, очі не фокусуються, нока-
ут. На пасажирському сидінні хлопець 
років 18-ти, в повному ауті, позаду АК-
47, тактичний рюкзак з БК. Наш клієнт. 

 Не маю зла до жодного народу,
Крім росіян. І їхня в тім вина.
Там, де вони, спалахує війна. 
Там топчуть незалежність і свободу.

 Володимир Сіренко «Куценики». 

Передмова
Вранці 29 серпня під посольством Московії у Києві відбулася багатолюдна акція 

на спомин про полеглих в Іловайському котлі українських воїнів. І як нагаду-
вання федерації за найбільший злочин новітньої московсько-української війни, 
за який вона має понести відповідальність. Досі навіть не звільнені з високих 
посад винні в цій трагедії з українського боку, які безтямно повірили імперським 
лакузам очманілого від безкарності за збиті українські «АН-26», «Іл-76» та ма-
лайзійський «Боїнг» «штандартенфюрера». 

Три тижні тому військовий експерт Юрій Бутусов оприлюднив секретні 
накази військових другої половини серпня 2014-го. Він переконаний, що Генпро-
куратура умисно не віддає матеріали до суду:

- Справа щодо подій під Іловайськом повністю розслідувана, все встановлено. 
На жаль, генпрокурор Юрій Луценко не сміє передати ці справи до суду, оскіль-
ки вони для наших генералів є справжнім вироком. Сподіваюся, на 4-ту річницю 
вторгнення РФ, на військовому параді головнокомандувач щось скаже з цього при-
воду на Хрещатику. Люди повинні знати, хто гальмує передачу до суду найваж-
ливіших справ. 

На жаль, на військовому параді про Іловайськ люди не почули. А українські 
воїни знають ту гірку правду не зі слів генералів, які з «котла» направили їх пря-
мо в безодню. Автором наступної вражаючої розповіді про іловайський фрагмент 
досі триваючої московсько-української війни є Юрій Стасовський, демобілізо-
ваний сорокап’ятирічний головний сержант 40-го Окремого мотопіхотного 
батальйону «Кривбас» із Петриківки\. У травні 2014-го він отримав повістку, 
обійняв дружину, двох синів і пішов боронити Україну від московських військ та 
різношерстих озброєних банд. Зовні Юрій Олексійович наче нічим особливим не 
виділяється - середнього зросту, міцної статури, з примруженим українським 
поглядом на світ. Та за плечима у нього воістину героїчний річний шлях оборо-
ни рідної землі, невимовне щосекундне напруження багатогодинних боїв. І най-
трагічніше - загибель побратимів… Справжню велич військової доблесті наших 
учасників бойових дій в Донбасі, їхньої відчайдушної мужності ми далеко не всі 
ще усвідомили…

До війни Юрій Олексійович трудився робітником у Дніпрі. Любить працю-
вати з деревом, його побутові художні вироби викликають неабиякий інтерес. А 
ще має давнє захоплення – мисливство, яке дуже допомогло йому та побратимам 
осягнути нові воєнні  реалії, пройти найважчі бої біля Іловайська та Дебальцевого. 

Спостережливість воїна закарбувала в пам’яті героїчні жертовні години, коли 
підступність  Путіна змусила його вірнопідданих наплювати на власну честь, ге-
неральське слово і підло стріляти в українських солдатів, які виходили, до речі, ра-
зом з російськими полоненими, з Іловайського котла. Ця записана розповідь є ще од-
ним доказом прямої участі Російської федерації у війні проти України. Юрій Ста-
совський на власні очі бачив полонених з російських військових частин Нижнього 
Новгорода, Сибіру та Кавказу. Звісно ж, і частина жителів Донбасу зрадила Укра-
їні і повірила у якусь міфічну «окремішність», гідну «власних республік». Досвід-
ченому воїну причини їхньої політичної недалекоглядності бачаться такими: 
- Пряма вина нашої влади, що там скільки людей піддалися сепаратист-
ським настроям. Хоча б телевежі треба було «погасити», коли ще можна 
було літати. Адже коли голова пуста, цей вакуум заповнює телебачення, 
і більше туди нічого не наллєш. Жителі окупованих територій Донбасу 
і навіть наші хлопці на передовій і досі бачать майже винятково «сепар-
ські» канали. Якось здався в полон українець, житель Сибіру, він приїхав 
у Донбас захищати його від… бандерівців. Лише тут йому відкрилися очі 
на те, що насправді відбувається. Війна – це не хто кого перестріляє. Вій-
на – це хто кого передумає… 

Дійсно, Москва усіма облудними способами вже в тисячний раз пнеться до-
точити собі іще землі та дає можливість одурманеним, уярмленим нею народам 
зі зброєю в руках гинути за її «велич» за межами «неділимої». Почуймо наших 
воїнів - окрім бойового, нам конче потрібен інформаційний захист від гебельсо-пу-
тінської брехливої машини, яка на «чорне» постійно каже «біле» і навіть оком 
не змигне при цьому!  Пекуча правда Юрія Стасовського, бійця взводу Народного 
героя України Юрія Брехаря «Чапая», має стислу військову термінологію, яка 
підкреслює напругу бойових дій. Танчик – танк,  беха - бойова машина піхоти, АК 
– автомат Калашникова, КК – кулемет Калашникова, БК – боєкомплект, РПГ 
– ручний протитанковий гранатомет, АГС – гранатомет,  ВОГ – підствольний 
гранатомет, працювати – нести бойову охорону, стріляти тощо. 

Такі чоловічі розповіді потрібні нам усім для правдивого діалогу із воїнами, 
доблесть і героїзм яких досі чомусь оцінюються далеко не найвище в державі. 
Після читання цієї сповіді виникає іще більше почуття вдячності до Юрія Ста-
совського і його побратимів, живих і полеглих, за тяженну ратну роботу, яка 
зупинила підлий російський наступ і щодоби стримує його на сьогоднішніх ру-
бежах України. 

Григорій ДАВИДЕНКО. 

Четверта річниця 
трагедії  

Машину відганяють на перехрестя, по-
лонених в кювет. Прибігає «Док» із 17-
ки, бинтує підранка. 

І тут починається «веселуха». Міно-
метний обстріл з Іловайська. Із соняхів 
писків 50 – 70 сепарастів напружують, 
з депо АГС перлівницю за перлівни-
цею випускає. Дерева високі, міни над 
головою в кронах розриваються, але всі 
осколки – на боки, донизу майже не ле-
тять, просто падають на голови, обпі-
кають. Молодий сепераст смикається, 
мов у лихоманці, від кожного розриву, 
очкує, старший без свідомості. Позаду 
танчик починає «головою» працювати, 
«двійка» посадку чеше з «тридцятки». 
Якось відбилися. Прибіг Ю. Сєнков-
ський «Санич» з матюками й змушує 
окопуватися та обладнувати вогневі 
точки. Тягаємо шпали, каміння, копає-
мо окопи. Темніє. До ранку пильнуємо 
почергово. Перший «Шаман», потім 
Андрюха Микитчак, третій я. Дідую. 
Я старий хрін, мені важко пізно ляга-
ти, собі зміну призначаю з чотирьох 
до дев’яти. Далі декілька днів більш 
– менш спокійних, облаштовуємо по-
бут, в крайньому будинку Стас–кухар 
кухню обладнав, генератор працює, 
рації, телефони заряджає, літній душ. 
Краса… 

Та це швидко закінчується. З села 
заходять сепарасти, штурмують. 

- Аллах акбар, укроп сдавайся!
 І всі справи. Саничу прилітає в 

розгрузку, розбиває магазин, іде бій. 
Юра «Чапай» з-за бетонного європар-
кану одиночними вздовж дороги лу-
скає. Вибігає «Змій»: 

- Старлей, не дрейф!
І лупить із «ксюхи» довгою чергою. 

Тут же прилітає з РПГ в паркан, купа 
пилу, в Юри горло осколками посікло, 
щоку, Ромка головою мов цап трусить. 
Стою за купою шпал, відпрацьовую 
навскоси через вулицю всі підозрілі 
місця. Ось шматка шиферу немає, 
туди «двієчку», ось куток вікна без скла, 
туди довгий ВОГ. Завищив. Ще один… 
Попав. 

Зліва в 20 сантиметрах куля в шпа-
лу потрапляє, тріска в щоку вп’ялася. 
Дивлюся в пробоїну, розумію, звідки 
прилетіло. Сарай з плоским дахом за 
200 метрів прикритий гілками горіха. 
Між нами молоденьке деревце, воно 
мене і врятувало – куля гілочку зачепи-
ла, відхилилася. Гатю туди «ВОГом», 
вистрілюю магазин. Пропав, більше 
не стріляє. За спиною Масяня із не-
добудованої бані палить без зупинки 
в кукурудзу. Зробив там підранка, він 
реве, його намагаються витягти. Саня 
магазин випалив, вони лежать. Пере-
заряджаються, намагаються витягти. 
Підключаюся, поливаємо двома ство-
лами, відходять. Потроху відходять, 
бій затихає. «Санич» направляє групу 
оглянути вулицю. Андрюха «Беркут», 
«Змій», Мишаня, «Кабан», Гена Бого-
вик ідуть. Притягують два кулемети, 
«Змій» переймався віросповіданням 
загиблих, декілька обрізаних, мусуль-
мани. Ну що ж, кадирівці не вразили. 
Чеченці наші набагато крутіші й від-
чайдушніші. Мінус дев’ять у сепара-
стів, у нас всі цілі. 

«Санич» вирішує відходити з села 
на Іловайськ - сортувальний. «Чапай» 
розподіляє оборону на рейках, Саня 
«Хімік» - на вагонах. До 20 серпня ні-
чого серйозного, АГС, 82-й міномет, 
снайпер, пару разів стрілянина, з пів-
сотні сепарастів. Двадцятого бій 13 го-
дин, його Юра Брехаря вже описував, 

«веселуха» ще та була. Далі – більше. 
Зайшли російські БТРи, ми в оточенні. 

29-го вихід, нам обіцяють «зелений 
коридор». Вранці виїжджаємо, на 40. 
02 приєднуються наші хлопці, Андрю-
ха «Беркут» підпалює наш дохлий без-
лад, їдемо на 40. 01 і далі. Формується 
колона, «Донбас», «Дніпро-1», пізнаю 
Володимира Парасюка на узбіччі, сто-
ять хлопці, регочуть.

Першими поїхали вони. І поча-
лася бійня. Їх розстрілювали з усього. 
Машини горять, на дорозі поранені, 
шматки тіл. Пальба зі всіх сторін. «Ка-
бан», «Беркут», Мишаня попереду на 
«Мусі» («УАЗ» пігулка) підбирають 
двох важкопоранених донбасівців, 
їдуть попереду. Зі всіх сторін по них 
луплять, вибухають БМП, танки. Помі-
чаю на краю поля викопані нори. Про-
сто дірка, землю віднесли вглиб поля. 
Майже не видно, прекрасне маскуван-
ня. Починаю вистрілювати магазин за 
магазином, вигатив «ВОГи», не одразу 
призвичаївся. На полюванні я стою, а 
звір біжить. Тут навпаки – звір на місці, 
я рухаюся. Вистріляв сім магазинів, пе-
резаряджаюся, дивлюся в кузов. Поряд 
«Док» білий, рука розпорена, видно 
кістку, Саня «Хижак» непритомний, в 
голові куля – пройшла практично на-
виліт і вийшла наполовину. А він ще 
живий. Підіймає руку начебто почуха-
ти там, де куля… Саня Гажур його бин-
тує. Машин в колоні все менше, скрізь 
горить техніка і трупи, трупи, трупи… 

Наш танчик і беха, дивина, ще цілі. 
Газон наш переганяє «Муха», проїж-
джає трохи, чути, працює беха. Під’їж-
джаємо, «пігулка» горить, «Кабан» в 
пропоротій кулею касці й Мишаня 
стоять на узбіччі. Немає «Беркута», за-
гинув, згорів разом з донбасівцями… 
Далі підбираємо двох хлопців із 51-ї 
бригади біля підбитої «двійки». З-за 
крайньої хати села виїхала російська 
беха під українським прапором, роз-
стріляла їх, розстріляла нашу «пігул-
ку» й відійшла. Хлопці радіють, що 
живі залишилися… 

З пагорба б’є КК, обидва одночас-
но голови поклали, один на мене зава-
лився, цинк з ВОГами не можу витягти. 
Вибач, синку, відштовхую вбік. Цинк з 
ВОГами ущерть з кров’ю… Стріляю 
раз по раз в «зеленку». Наче прорва-
лися. Уже видно Новокатеринівку. По-
переду танчик, беха. Танчик чіпляють 
ПТУРом, та живий, в БМП влучають, 
вона одразу вибухає, башта перелітає 
через дорогу… «Газон» з’їжджає в кю-
вет і зупиняється. Ми висипаємося з 
кузова. Танчик здає назад. Хлопці ним 
прикрилися і почали відходити за па-
горб. А я не можу, в мене Льоха Кон-
драшов поранений в ногу і в кузові ніч-
ник. Мені на нього гроші на Уахантері 
усім форумом збирали, як я його кину? 
Починаю розуміти, що відбувається. 
Справа з пагорба б’ють КК і снайпер, 
видно місце, що вигоріло, ПТУР стоїть, 
до десятка сепарастів стоять відкрито 
і палять по хлопцях, як у тиру… Ви-
ставляю на планці 800 метрів, починаю 
працювати. Далеко, звичайно, для 5, 
45, та вибору нема. Льоха сасулутень 
добрий, я його хіба що покотити змо-
жу, та й то недалеко. Кажу, щоб повз 
за всіма. Він спочатку поповз, а потім 
встав і почав кульгати. Звідкілясь нама-
лювався Вася «Кинджал», іде, хитаєть-
ся, мов захмелений. Мені: 

- Давай, братан, відходь… 
А сам в неадекваті, замість того, 

щоб відходити узбіччям, по відкрито-

му чеше. Працюю вправо далі. Жду, 
коли Льоха з Васею відійдуть. 

Перебігаю до машини. Думка про 
подарований прилад нічного бачення 
не дає спокою. Падаю, дух забиває, 
біль в боку. Відкриваю клапан на роз-
грузці, вистрелює пружина з простре-
леного магазина. На диво майже не-
має болю, лише дух забитий і серце з 
грудей вискакує. Сиджу під машиною, 
повертаюся. Льохи й Васі не бачу, пора 
й мені відходити. Вирішую відстріляти 
магазин і - на ривок. Висовуюся з-за 
машини, разів п’ять-шість встигаю 
вистрелити. Прилітає в каску. Думав, 
і голова відвалиться… Сиджу очмані-
лий, а тут біля мене в борт тук-тук-тук. 
Падаю і повертаюся. Зліва за сто ме-
трів, біля розбитої палатки під білим 
прапором із окопу виглядає сепар і па-
лить по мені довгими чергами чомусь. 
Стріляю пару разів, він пірнає в окоп і 
більше не з’являється.

Відходжу. Починають падати міни. 
Скакаю, мов сайгак, під обстрілом. По-
мічаю під дорогою трубу, пірнаю в неї 
і якраз наді мною – вибух. Добряче 
глушить, відключаюсь на певний час. 
Приходжу до тями, з лівого вуха тече, 
перед очима - кола… Пролажу по тру-
бі на інший бік дороги. Куди йти, куди 
відійшли хлопці, де наші?

Міномети по залишках колони 
працюють з обох боків. Один від Но-
вокатеринівки, другий з боку колиш-
ньої бази 39 БТрО. Пауза. Міномет з 
Новокатеринівки починає працювати 
по міномету в районі штабу 39 бата. 
Попадають, вибухає БК. В мене це все-
ляє радість. Виходить, тут купа різних 
підрозділів з паскудним зв’язком і пов-
ною відсутністю взаємодії. Пройшовся 
лісом, нікого, повернувся назад. Намага-
юся зателефонувати «Шаману», виклик 
не йде, та вряди-годи одну позначку на 
телефоні показує. Пробую відправити 
смс місцевому знайомому і «Чапаю» в 
шпиталь. Питання одне – де наші? 

Колюня місцевий пропонує йти на 
Докучаєвськ, там він підбере й відвезе. 
«Чапай» радить на Комсомольське, 
там Національна гвардія. Вибираю 
другий варіант. На телефоні 7% заря-
ду, запускаю GPS та Озик, дивлюся 
супутникові знімки, запам’ятовую, ви-
ключаю. Вирішую чекати вечора. Пити 
хочеться – кошмар, обезводнення стра-
хітливе. 

Виходжу з лісу до нашої розбитої 
колони в надії розжитися води. Гуде 
заведений танк, люки відчинені – сідай 
та стріляй… Та не вмію. Не віддавати 
ж сепарастам, треба спалити. Сірників 
катма, за сто метрів на вершині сто-

їть МТЛБ «розбута», біля неї танкіст 
мертвий. Обшукую, знаходжу запаль-
ничку, в машині пробита пластикова 
каністра, у ній – пару літрів соляри. 
Заповзаю на самісінький верх, спосте-
рігаю. Одразу за вершиною, за сто ме-
трів, сепарасти окопи риють, машини 
шманають. Чую голоси: 

- Здесь раненые! 
- Ходячие?
- Без сознания.
- Добей. 
Дві короткі черги. Тиша. 
Відходжу тихо до танка. Обливаю 

солярою кітель, підпалюю, закидаю в 
танк, каністру навздогінці в люк. Від-
бігаю до лісу, спостерігаю з узлісся. 
Він як рвоне… Башта – набік, а люк – у 
мій бік, метрів п’ять не долетів. Коли 
на танк залазив, бачив приватбанків-
ську скарбничку на дорозі. Йду лісом 
туди, шукати воду. Під ноги дивлюся, 
шукаю міни, розтяжки, чую звук дви-
гуна. Скарбничка стоїть заведена. Ви-
ходжу на звук, підіймаю очі, а там два 
чоловіки до мене спиною. Камуфляж, 
лаковані туфлі на босу ногу, білі пов’яз-
ки, СКС та АК на плечах. Двічі стріляю, 
один падає як лантух без руху, інший 
наче біжить, ногами рухає. Навіщось 
стягую їх донизу, прикриваю бур’яном 
та великою гілкою. Повертаюся до ма-
шини, хапаю рюкзак, флягу з водою і 
ходу до лісу… Втамовую спрагу, в рюк-
закові консерва та три рації. Вертаюся 
на узлісся, їм і чекаю темряви.

Перевіряю рації. Сіли. Готуюся 
до нічного походу. Знаходжу метрову 
тоненьку гілочку. Буду перед собою 
прощупувати, розтяжки шукати. Що 
не наступлю на міну, надія лише на 
фарт. Знову включаю телефон, вклю-
чаю GPS, починаю подумки прокла-
дати маршрут. Найрозумніше обійти 
Новокатеринівку стороною. Але якою? 
Ближче обійти справа, через колиш-
ній 22-й блокпост. Та, по-перше, там 
надто низький сонях, рівне поле і в те-
пловізор воно наскрізь просвічується. 
По-друге, там Костя-сапер сигналки 
розтягував, коли я ще на 22-му БП сто-
яв. Легкі шляхи не для нас…

Вирішую обходити зліва. Подум-
ки прокладаю два маршрути. Зари-
ваю сепарські стволи, свій ГП (ВОГів 
однак нема), АКС танкіста, викидаю 
каску, шия після влучання болить не-
милосердно, будь-який рух приносить 
біль… Без каски трохи легше. Виконую 
подружній обов’язок – відправляю 
дружині смс «Все нормально. Люблю». 
Вона не знає, де я - всім казав, що в 
Слов’янці, на кордоні Дніпропетров-
ської та Донецької областей. 

Смеркне. Небо ясне, з орієнтуван-
ням жодних проблем. За потреби я 
по азимуту до Дніпра б дійшов. Тут 
завдання простіше – півтора десятків 
кілометрів, і складніше – пройти лінію 
фронту зі всіма «звабами»… Рухаюся 
вздовж села, намагаюся триматися не 
ближче 150 метрів від хат. Сподіваю-
ся, що в сепарастів такі ж поганенькі 
нічники, як і у нас. Є в моєму прокла-
деному в голові маршруті одне вузьке 
місце, я б там обов’язково засаду по-
ставив. Надія лише на безлад. Справа 
наближається звук двигуна. Прямо на 
мене. Падаю в лощину, витягаю РГД, 
вириваю чеку. Як мені хотілося в той 
момент мати РПГ! БМП їде за десять 
метрів від мене, там дорога. 

Продовжую рух, наближаюся до 
найнебезпечнішої, на мою думку, ді-
лянки шляху. Абсолютний штиль. В 
правій руці розчекована РГД, всі від-
чуття загострені. Попереду за сто ме-
трів злітають перепілки. Стояти! Вони 
ніколи просто так не злітають! На них 
треба практично наступити, щоб по-
летіли… Сиджу, слухаю ніч. Наче все 
нормально. Попереду на висотці пра-
цює беха, справа – танк. Орієнтовно, 
напроти дороги на Комсомольське. 

Додаткові два орієнтири. З висо-
тки зліва чути голоси, кричать щось 
один одному, між ними метрів двісті. 
Це добре. Явно дилетанти, бояться і не 
розуміють ночі. Очкують. Це вони не 
один одному кричать – це вони нам, 
оточенцям, волають:

- Хлопці, ми тут, обійдіть нас! 
Рухаюсь далі, швидкість сорок 

кроків за хвилину. Зліва вже водосхо-
вище, по плесу пробігла лиска, злетіли 
крижні. Значить, підходжу до найне-
безпечнішого місця. Темно, хоч в око 
стрель, трава вигоріла під ногами, від 
зорь світла мало. Гілочкою нащупую 
перешкоду, пробую обережно рукою. 
Проволочка. Переступаю…

І тут чую запах цигаркового диму. 
Я вже сім років не палю, на тютюн нюх 
загострився неабияк. Повний штиль. 
Звідкіля запах, незрозуміло. Попе-
реду метрів за сім щось біліє. Кидаю 
туди гранату. Там крик в два голоси, 
вириваю з розгрузки ще одну, кидаю. 
Палю з автомата. Увесь магазин однією 
чергою… Патрони закінчуються прак-
тично одночасно з другим вибухом. Як 
мені потім хлопці з «Миротворця» дя-
кували за цей шухер! Вони натовпом, з 
пораненими не дійшли до секрету ме-
трів сто… Стовідсотково б нарвалися.

Біжу вперед. За каміннями леж-
ка, два тіла, під ними сіно загорілося, 
освітлює обличчя. Посікло осколками, 

та явно азіати якісь. Молоді. Що ви 
тут забули? Не зупиняюся, біжу впе-
ред. Мені потрібно, щоб справа була 
«зеленка», зліва гора з БМП. Орієн-
тир – попереду асфальт. Ось він. Лечу 
стрімголов… Виявляється, одразу за 
дорогою кювет на метр нижче. Лежу, 
слухаю. Тиша… Зліва шумить вода, 
там місток чи труба. Пригадую карту. 
Там якась ферма. Раптом з того боку 
світиться мобілка. Ага, Бог не фраєр – 
туди не можна. Треба переправлятися 
вбрід. Я не боюся, судячи з карти, там 
метрів три-п’ять ширини. 

Доходжу до річки, перший сюрп-
риз – прірва метрів півтора. Обережно 
спускаюся, думаю нащупати ногами 
дно. Зриваюся, іду під воду з головою. 
Дно тверде, відштовхуюся, хапаю пові-
тря, знову відштовхуюся, бронік тяжен-
ний, рюкзак тягнуть на дно, доплигую 
до протилежного берега, ледве вибира-
юся… Попереду бур’ян двометровий, 
беру правіше, проходжу метрів трид-
цять. Капость. Тут перехід через річку, 
каміння лежить. Розумію, що гарно 
підшумів, присів, слухаю ніч. Переді 
мною стежка. Вирішую «розтягтися». 
Кріплю зліва струну, справа на дерев-
це хочу підвісити гранату. Перевіряю 
розгрузку і чманію – я тільки що дру-
гою кинув Ф-1! Стоячи, на сім метрів! 
Повезло… Підвішую РГД в розвилку, 
відломлюю вусики. Починаю рух.

Через тридцять метрів дорога, 
далі абсолютно голе поле. Якщо його 
дивляться в нічник або тепловізор, я 
труп. Без варіантів… Навіть борозни 
ніякої немає. Відходжу метрів сімдесят, 
ривок. Біжу, серце вискакує, далі має 
бути асфальт. Ось він! Падаю, слухаю, 
відпочиваю. Позаду спрацьовує моя 
розтяжка. Повезло, з сепарастами роз-
минувся на декілька хвилин. Кудись 
пострілюють потроху. Тиша. 

Зліва по Старобешевому працює 
міномет. Одна труба. Ліниво так, раз в 
десять секунд над головою високо ше-
лестять міни. Кинув штук тридцять, 
перекур. Знову штук тридцять… Куди 
накидає? В Старобешевому вже п’ять 
днів сепари. Просто по селу, від нудьги? 
Далі наче як нейтралка, в Комсомоль-
ському «нацики». Та справа сепарські 
села, розслаблятися не можна. Іду по-
тихеньку, сонях, кукурудза чергують-
ся, як назло увесь час впоперек рядків. 
Намагаюся тихіше… В тому, мирному 
житті я не один десяток разів так під-
ходив до кабана, якого працювали мої 
лайки. Та тепер все по-іншому, приз за 
безшумний рух не трофей. Життя… 

Справа наче якийсь приглушений 
голос. Зовсім поряд. І тут на весь голос: 

- А ось іще, хлопці, випадок був! 
І далі щось бу – бу – бу. Серце гай-

нуло кудись донизу, потім – до горла, 
в ребра гатить як молотом. Автомат 
наперед, підходжу… Один хлопчина, 
миршавий, в камуфляжі, берцях, сам 
із собою говорить. Явно не всі валети в 
колоді. 

- Братан, ходімо!
Він щось розповідає про хлопців, 

колону, укропські «Гради». Стояти! 
Прислухаюся. А російська не наша, 
явно кацапська, тягуча, акаюча. Накри-
ває. Витягую ніж, беру лівою рукою за 
горло, щоб не дати крикнути. Шийка 
тоненька, під пальцями жилка б’ється, 
він затих, стоїть, не ворушиться. І так 
мені його чомусь жаль стало… Зовсім 
сопляк, ровесник моєму молодшому 
сину, який у нього ще розум? Відпу-
скаю. Суки. Тварюки мерзенні… Зара-

ди своїх політичних амбіцій на забій 
дітей посилаєте! Перед виходом із 
Зеленого вчора вранці ми відпустили 
десяток полонених сепарастів. Я сум-
нівався, чи варто, можливо, треба було 
списати? Так це були дорослі чолові-
ки. А тут взагалі дитина. Біс із тобою, 
живи. Можливо, коли дах на місце 
стане, десятому закажеш – не треба в 
Україну лізти! 

Залишаю кацапчука, іду далі. На-
копичується втома. Ноги свинцеві. 
Іду баштаном, знаходжу кавун, з’їдаю. 
І наївся, і напився. Переходжу заліз-
ничні колії, спускаюся в якусь балоч-
ку, включаю телефон, щоб уточнити 
маршрут. Нормально, практично 
там, де й думав, попереду став і Ком-
сомольське. Телефон здихає. Друга 
година ночі. Заходити зараз лячно, ще 
«нацики» з переляку пристрелять… 
Вирішую дочекатися ранку, лягаю. За 
десять хвилин починаю замерзати, за 
двадцять вже молотить так, що ні про 
який сон і мови нема… Підіймаюся, 
іду далі. Заходжу до міста, іду приват-
ним сектором, ніде нікого, дорога увесь 
час догори. Включаю ліхтарик, щоб на 
посту раптово «нациків» не налякати, 
розгинаю вусики чеки на «ефці» на 
всяк випадок, рухаюсь далі.

- Стояти!! Пароль!! 
- Хлопці, який у біса пароль, я із 

розбитої колони… 
Ось я кладу ствол, ось знімаю роз-

грузку, свічку на себе, відходжу пару 
метрів набік, сідаю на асфальт. Ф-1 за-
чепив дужкою за штани, під захистом 
паху не видно, витягти – долі секунди. 
Обережно підходять, безтямно, пере-
кривають один одному лінію вогню. 
Заходять на світло мого ліхтарика, що 
лежить. Слава Богу, «нацики»! Ха, ро-
бокопи. Кевларові каски, окуляри, всі 
в однаковій формі, броніки, берці, лі-
тьоха з АПСом. Сука, в нас у баті трьох 
чоловік катма однаково одягнених… 

Забирають АК, розгрузку, рюкзак, 
відводять до військкомату. Там декіль-
ка вцілілих із РТГ 92 бата. З’їдаю пару 
печенин, відключаюсь… Засинаю і 
просинаюся з єдиною думкою – я що, 
вижив один з усього батальйону? І тут 
у двір заходять три бійці, серед них 
Стас Полюхович. Як ми зраділи один 
одному! Далі ще восьмеро, Вовка Ку-
лінко кульгаючий, з простреленим 
пальцем на нозі, Макс із потрощени-
ми уламками бехи ребрами, «Батя» з 
17-го БП, іще хлопці. Напружую «на-
циків», щоб дали машину поранених 
відвезти.  

В обід всі недобитки «Кривбасу», 
«Дніпра – 1», «Миротворця», пару чо-
ловік з 51-ї бригади, які зійшлися на 
ту пору, переправили «Камазами» у 
Волноваху, далі автобусом на Дніпро. 
На межі області зупиняємося, вистрі-
люємо по магазину однією чергою, 
віддаємо шану полеглим хлопцям. Під 
Дніпропетровською ОДА купа людей, 
дружини зі сльозами на очах, з наді-
єю виглядають своїх. Далі на Кривбас. 
Здаю ствол, магазини, 17 патронів, їду 
на Дніпро. Потім додому. В маршрутці 
народ від мене сахається. Брудний, одяг 
у своїй та чужій крові, у капюшоні ку-
сень сепарського мозку з кров’ю засмер-
дів. Дома. Душ. Спати. Спати. Спати.

Це були найбільш напружені дві 
доби мого життя. 

Слава Героям!

Юрій СТАСОВСЬКИЙ,
смт Петриківка.

Френсіс Бекон, англійський історик! У мирний час сини ховають батьків, у воєнний - батьки синів

Четвертий місяць (!) триває конфлікт трудового колективу 
і підопічних Верхньодніпровського будинку-інтернату                               
№ 2 Дніпропетровської облради з призначеним за квотою 
«Укропу» на початку 2017-го директором Геннадієм Феденком. 
Як і попереджали працівники, свавілля керівника після 
«індульгенції» голови облради Гліба Пригунова – продовження 
контракту як в. о. до 17 вересня – суттєво зросло. Розповідає 
заступник голови профспілкового комітету інтернату Андрій 
Кременчуцький:

- Всі вже неабияк втомилися від не прогнозованих дій директора, дові-
ри до нього немає й краплі. Люди тримаються вже не ради себе - заради 
цих не обласканих долею дітей. Мене Г. Феденко не допускає до роботи з 
14 серпня, каже – звільнив; підопічних, які намагаються відстояти власні 
права, б’є руками психічно хворого. В інтернаті 29 серпня працювала ко-
місія Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України Людмили 
Денисової, опитали дітей, висновки ще не оприлюднені. 

Що ж, коли в Дніпрі нікому і за вухом не свербить від такої «праці» 
директора дитячого закладу, мусять кушпелити сюди люди з Києва. Пред-
ставник Верхньодніпровського відділення «Руху Нових Сил» Юрій Хижняк 
переконаний:

- Людині, що б’є дітей і є їхнім державним опікуном, місце у в’язниці! 
Вже все місто гуде про зловживання Феденка. Може, хоча б після приїзду 
комісії Уповноваженого Г. Пригунов зробить якісь висновки? Чи він хоче, 
щоб до Верхньодніпровська ще й Петро Порошенко прикотився? 

Схоже на те. Жодна установа Січеславщини не реагує на злочини в ін-
тернаті, вважає депутат Верхньодніпровської райради від «Свободи» Гали-
на Прохоренко:

- В. о. директора просто нищить профспілки – окрім А. Кременчуць-
кого, відсторонена від роботи секретар профспілкових зборів, няня Олена 
Марченко, шукають «компромат» і на голову організації Олену Боров-
ську… Побиті іншим вихованцем за намовлянням Феденка підопічні О. Ко-
зін, С. Піддустов, А. Тітов, М. Гаршин, І. Васьков, О. Ніщименко, Р. Смотри-

Дніпру і Київ 
не указ

тель, усі факти повідомлені районному і ГУ Нацполіції, але відомості до 
ЄРДР не вносять - «немає складу злочину»! Г. Феденко замість визначених 
дітей вивозить до інших інтернатів незгідних з його терором, всі морально 
виснажені.   

Не додало оптимізму інтернату і 28 серпня – згаданою відпискою завер-
шилося і засідання профільної комісії Дніпропетровської облради під го-
ловуванням Ольги Гугніної, де розглядалися підсумки двомісячної роботи 
комісії департаменту соціального захисту Дніпропетровської ОДА у Верх-
ньодніпровську. Комісія облради рекомендувала департаменту… здійснити 
додаткову перевірку інтернату щодо звернень, що надійшли! Застосування 
керівником дитячого закладу фізичної сили до підопічних, систематичне за-
лякування персоналу обурює журналіста Ольгу Карлик з ВГО «Журналісти 
проти корупції», народного депутата Олександра Опанасенка з «Самопо-
мочі», негайного виконання рішення профспілкових зборів інтернату про 
звільнення директора вимагає заступник міністра Мінсоцполітики України 
Олександра Чуркіна. Ці звернення до облради і стали формальним приво-
дом для звичного «футболу» - перевіряйте ще, скільки влізе! А мудрий їсть 
собі та їсть…

Виходить, що два місяці комісія департаменту, очолювана Юрієм Пе-
тренком, трудилася надаремне? Про її упередженість і неповноту висновків 
розповідає член комісії, депутат облради Анатолій Гайворонський:

- Під час перевірки Верхньодніпровського інтернату № 2 встановлено 
ряд порушень трудового законодавства, не відображених у звіті. Директор 
не сприяє створенню належних умов роботи профспілки, внаслідок чого 
кількість її членів зменшилася з 70 до 26! А це порушення статей 12, 13 ЗУ 
«Про професійні спілки, їх права та обов’язки». Не забезпечена диферен-
ціація зарплати працівників з урахуванням складності, відповідальності 
умовам роботи, чого вимагає постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1037 
«Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій галузей бю-
джетної сфери». Безпідставно застосовуються стягнення, депреміювання, 
свавільно нараховуються премії, що є порушенням «Колективного договору 
між адміністрацією інтернату та профспілками» і вимог ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Навіть частки моїх се-
мисторінкових доповнень до звіту комісії достатньо для звільнення з посади 
злодійкуватого в. о. та притягнення до відповідальності за кількома кримі-
нальними статтями. 

Але облрада після перевірки знову «перевіряє», вже третій місяць… 
Доки ж триватиме цей «цирк» - до нових віників чи нових виборів? Знайо-
мий сказав, що ситуація з «кришуванням» О. Гугніною та Г. Пригуновим 
безчинств Г. Феденка нагадує йому відому «Палату № 6» Антона Чехова. Ко-
лега зауважив: «Палата № 6» сьогодні – уся Україна… Невже?

 Григорій ДАВИДЕНКО.

На фото: побиті за вказівкою Г. Феденка вихованці інтернату.
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З асторога

ПРАВОВЕ ПОЛЕ

Звертаючись за медичною допомогою, ми завжди спо-
діваємося, що потрапляємо до хорошого, кваліфікованого 
фахівця. Однак іноді трапляється так, що медпрацівники 
не допомагають, а, навпаки, завдають нам шкоди, або ми 
залишаємося незадоволеними якістю їхньої роботи. Коли 
мирним шляхом не виходить вирішити конфлікт, варто 
звернутися до суду.

Для початку необхідно визначити причину виникнен-
ня неприємної ситуації: чи це був нещасний випадок в ме-
дицині, чи це недоліки лікувального процесу. А у зв’язку з 
тим, що дана категорія справ є досить непростою, це пи-
тання заслуговує на окрему увагу.

Звернення до суду
Взагалі, законом не передбачено будь-яких обмежень грома-

дянам для їхнього звернення до суду, в тому числі і з позовною 
заявою на лікарів: правила для всіх однакові (згідно зі статтею 55 
Конституції України).

Відомо, що найважливішим елементом кожної справи, яка 
розглядається в суді, є доказ провини опонента. До таких дока-
зів належать будь-які відомості, що стосуються даної справи та 
підтверджують позицію позивача, а також причинно-наслідко-
вий зв’язок між результатами неякісної медичної допомоги та 
шкодою, завданою здоров’ю. Це можуть бути певні документи, 
включаючи висновки експертів, фахівців, а також покази свідків.

Як необхідно діяти при зверненні до суду, 
коли заподіяна шкода здоров’ю
1. Зібрати всю наявну інформацію: висновки (консультації) 

фахівців, історії хвороби, різні виписки і довідки. Якщо який-не-
будь орган відмовляє у видачі необхідної документації - можна 
запросити її через суд, написавши відповідне клопотання.

2. У тому випадку, якщо ваше лікування має відношення до 
медичного страхування, потрібно завітати до компанії-страхо-
вика, і вона має організувати безкоштовне проведення досудової 
експертизи.

3. Звернутися з заявою до органів управління охорони здо-
ров’я з проханням про розгляд цього випадку на спеціальній 
лікарській комісії.

4. Спробувати врегулювати суперечку в досудовому порядку, 
звернувшись з претензією до керівника медичного закладу, пра-
цівник якого заподіяв шкоду.

5. Належним чином оформити позовну заяву (з додаванням 
всіх наявних доказів) і направити її до суду.

Що вказати у позові?
У позовній заяві повинна міститися інформація про перебіг 

подій від моменту звернення до медичного працівника до мо-
менту порушення права, із зазначенням конкретних негативних 
дій, допущених лікарем, і додаванням зібраних доказів. Завдана 
шкода повинна бути досить докладно описаною. Також важ-
ливо зробити посилання на закони, які порушив відповідач. 
Найчастіше - це вказівка на обов’язок медпрацівників надавати 
безпечні медичні послуги належної якості, що відповідає вста-
новленим стандартам.

Насамкінець, подавши позов до суду, вам залишається лише 
сподіватися на швидке розв’язання ситуації та справедливе рі-
шення.

Юридичний портал «Протокол».

Уряд вирішив перекроїти існуючі порядки розрахунку одного з ключових соціальних 
стандартів України - прожиткового мінімуму. Чиновники вважають, що збирати спо-
живчий кошик простих українців не повинні глави міністерських відомств. Для цього 
вистачить і керівників середньої ланки. Проект відповідного наказу Кабміну опубліко-
вано 15 серпня на сайті Мінсоцполітики.
Документ передбачає зміну складу експертної комісії, яка визначає «набір продуктів 
харчування, набір непродовольчих товарів та набір послуг», який потім використо-
вується для розрахунку прожиткового мінімуму. Так, якщо раніше в ній мали засідати 
персонально глави чотирьох міністерств (Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мінсоц-

Чимало українців 
наступають на одні й 
ті ж граблі, укладаючи 
договори з банками при 
оформленні кредитів. На 
жаль, далеко не кожен 
як слід вичитує угоду, що 
підписує з фінансовою 
установою.

ІДЕАЛЬНИМ договором є 
той, всі пункти якого зрозу-

мілі не лише юристу, але й пе-
ресічному громадянину: він не 
містить ніяких двозначних фраз 
і речень. Говорячи про кредит, 
слід у першу чергу звертати 
увагу на всі його умови:

основна ставка;
щомісячні й одноразові ко-

місії;
страхування (!).
Кредитні договори, як пра-

вило, довгострокові і пов’язані 
з великими сумами грошей. 
Тому краще не економити 
на юридичній консультації і 
прийти до фінансової устано-
ви зі своїм адвокатом. Це вий-
де дешевше, ніж потім залуча-
ти юриста до судової тяганини 
з банком.

Найрозповсюдженішим 
порушенням, що допускають 
фінкомпанії, є підвищення 
фіксованих відсоткових ставок 
в односторонньому порядку. 
Пам’ятайте: це прямо супере-
чить закону! Виключеннями 
можуть бути лише форс-ма-
жорні обставини, наприклад, 
подорожчання фінансових ре-
сурсів, підвищення облікової 
ставки Національного банку 
України.

Якщо вам все ж додали 
відсотки – не панікуйте! Вико-
нуйте умови кредитного до-
говору так, як дотримувались 
їх раніше, і підкріпіть свої дії 
письмовою незгодою. Але 
повністю відмовлятися від 
погашення кредиту також не 
варто, радять адвокати. Адже 
це в подальшому судовому 
оскарженні може зіграти про-
ти Вас, в тому числі призвести 
до вилучення застави.

Що робити з кредитами 
банків, які ліквідують
Давайте розглянемо, яким 

чином банк, що перебуває 
на стадії ліквідації, реалізує 
кредити боржників? Юристи 
переконують: суми заборго-
ваностей нікуди не зникають, 
а отже, вирішувати проблему 
все одно доведеться!

Прожитковий мінімум 
за новими правилами
Наповнювати споживчий кошик будуть не глави міністерств, 
а неназвані начальники відділів внутрішніх органів

політики, Моз), то в разі успішного голосування на черговому урядовому засіданні 
такі функції будуть виконувати «керівники структурних підрозділів відповідних міні-
стерств.
Причому чиновники навіть не стали деталізувати, про які саме відділи йде мова. Так 
що формально за новим порядкам вирішенням питання споживчого кошика можуть 
зайнятися навіть голови госпслужб. Експерти пояснюють, що нічого нового чиновни-
ки не винайшли. І лише підганяють законодавство під давно існуючу практику.
За словами кандидата юридичних наук і керівника проекту «Відкритий суд» Станісла-
ва Батрина, така поведінка уряду неприпустима.
«Те, що керівники міністерств намагаються вмити руки «та перекласти відповідаль-
ність на інших в такому важливому питанні, як встановлення прожиткового мініму-
му - виходить за всякі рамки. Адже під час судових розглядів ми якраз і акцентували 
увагу на тому, що міністри на звичайних аркушах А4 робили якісь передоручення пра-
цівникам відомства. І виходило, що в підсумку важливі для країни документи підпису-
вали чи не завгоспи», - розповів юрист.
До речі, тепер рішення експертної комісії, буде додатково коригувати Мінекономро-
звитку. Це ж відомство повинне буде в підсумку провести необхідні розрахунки і по-
дати Кабміну проект готової постанови, що встановлює прожитковий мінімум.

Що варто знати 
про кредити і депозити

Кредитні борги банк реалі-
зує на відкритих торгах за учас-
тю торгуючих організацій. Для 
цього залучають Фонд гаран-
тування вкладів фізичних осіб, 
здійснюють відповідну оцінку 
кредитного активу. Після цьо-
го організовують відкриті пу-
блічні торги, на яких будь-яка 
фінансова установа може при-
дбати цей актив.

Тому для вирішення про-
блеми з кредитами банків, що 
ліквідують, Ви маєте два шля-
хи:

Шлях перший. Активна 
позиція. Якщо ваш кредит 

Перш за все, банки при-
вертають увагу клієнтів пла-
ваючими ставками. На біл-
бордах ми часто бачимо ре-
кламу з вищою, ніж середня 
на ринку, ставкою депозиту. 
Але завітавши до фінансової 
установи і дізнавшись подро-
биці, виявляється, що даний 
відсоток буде діяти лише 
один місяць, та й то у кінці 
строку. А перший місяць, 
скоріше за все, він буде знач-
но меншим.

Тому рахуйте ефективну 
ставку, тобто той відсоток, що 
вам будуть нараховувати на 

забезпечений іпотекою або 
транспортним засобом, вар-
то звернутися до фінансової 
організації з тим, щоб вона 
взяла участь у торгах, вику-
пила вашу кредитну заборго-
ваність, і вже потім домовля-
тися з цією установою щодо 
закриття кредиту шляхом 
погашення, дисконту або рес-
труктуризації.

Шлях другий. Якщо ви 
маєте споживчий кредит і 
його сума відносно невелика, 
то можете просто почекати, 
поки банк, що ліквідовують, 
сам продасть цю кредитну за-
боргованість фінансовій ком-
панії. І вже з нею ви зможете 
домовитися з приводу вигід-
них умов погашення боргів, 
застосування дисконту або ре-
структуризації.

Які існують ризики 
при оформленні депозиту
Відкриття депозиту у бан-

ку має менше підводних каме-
нів, ніж оформлення кредиту, 
але все ж вони є.

весь період вкладу. Відразу 
цікавтеся, якою буде ставка у 
випадку дострокового зняття 
коштів. Зазвичай, в такому 
випадку вона зменшується до 
одеого або навіть піввідсотка.

Якщо розумієте, що дуже 
скоро вам гроші знадоблять-
ся, доцільніше відкривати 
універсальні рахунки або 
оформлювати депозити з 
можливістю часткового знят-
тя. Але і в цьому випадку 
дуже уважно читайте договір, 
аби уникнути неприємних 
сюрпризів.

Як ми знаємо, банки не 
вічні, тому перестраховуйте-
ся. Краще класти на депозит 
не більше 200 тисяч гривень. 
Саме ця сума є максималь-
ною, яку в разі чого Вам змо-
же повернути держава. Для 
цього при оформленні депо-
зиту переконайтеся, що фі-
нансова установа є учасником 
Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб. Але пам’ятай-
те: вклади в золоті під компен-
сацію Фонду не підпадають.  

ПОЗОВ  
на  лікаря
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Сторінку підготувала 
Анна МЕЛЬНИК.

На порі, на часі
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Північноамериканські 
індіанці називали 
подорожник «слід білої 
людини». Таку назву дано 
тому, що його насіння 
має слизові клітини, які, 
набухаючи після дощу чи 
роси, стають липкими, 
приклеюються до підошви 
взуття і розносяться 
людьми. За рядками 
подорожника індіанці 
дізнавалися, де проходили  
європейські завойовники 
Америки.
Народні лікарі переконані, 
що користь подорожника 
для здоров’я неоціненна. 
Тож розповімо, чому 
не варто нехтувати 
цілющими властивостями 
непримітного бур’яну і 
навіщо заготовлювати його 
листя з літа. Найцінніші ліки 
на цілий рік!

Листя подорожника
Листя подорожника воло-

діють протизапальними, анти-
септичними і кровоспинними 
властивостями. Навіть дитині 
відомо: якщо зірвати кілька 
листків цілющої рослини і при-

У чому різниця між 
поняттями «сорт» і «гібрид»

Через 4-5 років будь-який сорт 
на городі чи в саду виводиться, 
адже проти вашої волі відбуваєть-
ся запилення іншими рослинами. 
Для запобігання такого результату 
намагайтеся збирати насіння тіль-
ки з найтиповіших рослин того чи 
іншого сорту.

Сорт - це результат схрещуван-
ня потомства лише одного з бать-
ків, завдяки таким діям впродовж 
декількох років виводиться росли-
на, нащадки якої будуть мати такі 
ж гени, як і батьки. Це досить зруч-
но, адже врожайність стає більш 
передбачуваною, а за багато років 
вирощування того чи іншого сор-
ту вже можна визначитись з відпо-
відною агротехнікою і необхідни-
ми умовами вирощування.

У дикій природі виникнення 
чистого сорту неможливе, адже 
запилення відбувається хаотично, 
між різними батьками. Якщо ви 
вирішили зібрати насіння певного 
сорту, то можете бути впевнени-
ми, що новий урожай виглядати-
ме так, як і минулий.

Гібриди утворюються в резуль-
таті схрещування двох певних бать-
ків, процедура ця дуже непроста, 

Як  збирати і зберігати насіння
Головна проблема, з якою стикаються городники ранньою весною - 

це вибір відповідного насіння, яке буде мати хорошу схожість
 і забезпечить високий врожай овочів. На жаль, далеко не завжди 

малюнок на пачці відповідає дійсності, іноді це не той сорт, 
який ви купували, а в інших випадках - схожість насіння настільки 

низька, що про хороший врожай навіть не йде мова.
Якраз у такі моменти багато хто з нас починає жалкувати про те, що не 
зібрав насіння самостійно, адже це не так складно, зате результат був 

би більш передбачуваним. Сьогоднішня стаття буде цікавою всім, 
хто хоче зібрати восени насіння для посадки в наступному році.

оскільки виконують її селекціоне-
ри в тепличних умовах, для уник-
нення випадкових запилень. Саме 
цей непростий спосіб визначає до-
рожнечу такого насіння.

Збирання насіння 
однорічних рослин

Таких рослин на городі набага-
то більше, ніж всіх інших культур, 
розглянемо найбільш популярні 
з них і дізнаємося методи збору 
насіння.

Помідори
Спочатку слід вибрати най-

кращі томати, після чого їх по-
трібно розрізати навпіл і ложкою 
вийняти насіння з м’якоттю. Кіль-
ка днів насіння бродить в скляній 
ємкості, а потім його потрібно 
висушити. Краще всього висаджу-
вати таке насіння наступної весни, 
адже через рік-два схожість садив-
ного матеріалу залишить бажати 
кращого.

Кабачки, гарбузи, патисони
Для збору насіння кабачків, 

гарбуза і патисона необхідно 
знайти зрілі плоди з перезрілою 
м’якоттю, насіння слід виймати 
разом з нею. Після чого насіння 

вибирається і просушується, а вже 
потім його слід помістити в кон-
тейнер для зберігання. Ці культу-
ри дуже легко перезапилюються, 
бо різні сорти тих чи інших овочів 
не слід садити поруч.

Кріп і салат
Ці однорічні культури розмно-

жувати дуже просто, для цього до-
статньо дочекатися цвітіння, яке 
дасть розетку з насінням, зрізати її 
можна тільки після того, як насін-
ня повністю дозріє.

Квасоля і горох
Необхідну кількість стручків 

квасолі та гороху потрібно зали-
шити для повного дозрівання, 
після чого їх акуратно зрізують, 
якийсь час підсушують, після чого 
дістають з стручків і висипають в 
скляні ємності для тривалого збе-
рігання.

Збір насіння 
дворічних рослин

Таких рослин набагато менше, 
ніж однорічних, дані культури ха-
рактеризуються тривалим життє-
вим циклом, який триває від року 
до двох. Так, у перший рік життя 
насіння проростає стебло, у якого 

з’являється листя і виростає ко-
рінь, а далі в зимові місяці росли-
на перебуває в стані спокою, а на 
наступний рік продовжує свій ріст 
і дає насіння.

Морква та буряк
Для одержання насіння мор-

кви або буряка слід відібрати рівні 
невеликі коренеплоди, зрізати за-
йве листя, залишивши лише неве-
ликі корінці. Овочі акуратно слід 
помити, просушити і помістити в 
льох до наступного року. Навесні 
вони висаджуються в ґрунт і про-
довжують свій ріст, випускаючи 
стрілку з квітконосом, яка трохи пі-
зніше стане будинком для насіння.

Порада: щоб не допустити 
в’ялість коренеплодів взимку, їх 
слід помістити в ящики з піском, 
вони зберігаються при температу-
рі +1-+3 градуси.

Капуста
Також як у випадку з морквою 

і буряком, в кінці осені слід ви-
брати найкращі качани капусти, 
які дадуть прекрасне насіння на 
наступний рік. Зберігаються ці ка-
чани при температурі +1-+2 граду-
си в добре провітрюваному місці, 
висаджуються в ґрунт у середині 

квітня, адже якщо посадити їх пі-
зніше, то капуста просто не встиг-
не зацвісти і сформувати насіння.

Як слід зберігати насіння
Збір будь-якого насіння це 

тільки половина справи, май-
бутній врожай залежить ще й 
від того, як посадковий матеріал 
зберігався до того моменту, як 
потрапити в ґрунт. Тому першим 
ділом забезпечте насінню «пра-
вильну сухість», адже вологе на-
сіння може просто згнити за зиму. 
Пам’ятайте, що сушити на сонці 
або в духовці посадковий матеріал 
не можна, для даної процедури 
підійде винятковно притінене і до-
бре провітрюване місце.

Також слід пам’ятати про 
потрібну температуру, за якої 
може зберігатися насіння. Як 
правило, це діапазон 0-+5 граду-
сів. Така температура часто бу-
ває у льохах чи холодильниках, 
але не простих шафках, куди так 
часто складають насіння. Пам’я-
тайте, що різке потепління на-
сіння сприймає як знак і починає 
активно проростати, тому для 
уникнення передчасного проро-
стання постарайтеся не змінювати 
температуру змісту садивного ма-
теріалу.

Не менш важливо те, в чому 
зберігається насіння. Добре, якщо 
упаковка буде герметичною, на-
приклад, скляна закрита банка 
або поліетиленовий пакет. Також 
стежте за вологістю повітря в місці 
зберігання насіння, вона не повин-
на перевищувати 60%-70%, інакше 
насіння почне оживати.

Порада: найкраще вико-
ристовувати для посадки свіже 
насіння, мало які культури добре 
проростають після тривалого збе-
рігання.

Цілющий «слід білої  людини» 

класти до відкритої рани, мож-
на знезаразити її і допомогти 
швидкому загоєнню.

Подорожник здатний при-
гнічувати зростання гемолітич-
ного стрептокока, патогенного 
стафілокока та синегнійної па-
лички, надаючи противогнило-
стний ефект.

Препарати на основі подо-
рожника чудово позначаються 
на здоров’і шлунково-кишково-
го тракту, регулюють і нормалі-
зують шлункову секрецію і ма-
ють спазмолітичний ефект.

Витяжки і настої з листя, на-
сіння і коріння рослини володі-
ють хорошими обволікаючими, 
пом’якшувальними і відхарку-

вальними властивостями, чи-
нять заспокійливу і болезаспо-
кійливу дію.

Кардіологами виявлена здат-
ність подорожника зменшува-
ти рівень холестерину в крові, 
знижувати артеріальний тиск і 
зменшувати поширеність атеро-
матози аорти.

Сік подорожника 
при гастриті
Заготовляють ліки від га-

стриту в період цвітіння подо-
рожника, зриваючи листя пря-
мо з живцями далеко від доріг. 
Зібране листя ретельно проми-
ти під проточною водою, роз-
класти на папері або рушнику і 

просушити протягом 3-4 годин.
Обсохлі листя пропустіть 

через м’ясорубку, з отриманої 
м’якоті вичавіть сік і змішайте з 
медом або цукром. На 1 л соку 
знадобиться 1 кілограм цукру 
або 0,7 л рідкого меду.

Отриману суміш ретель-
но перемішайте за допомогою 
дерев’яної ложки або лопатки 
в скляному або емальованому 
посуді, перелийте в чисту три-
літрову банку, щільно закрийте 
і залиште в темному прохолод-
ному місці на 2 тижні. Сік подо-
рожника готовий!

Приймайте по 1 ст. л. 3 рази 
на день за 30 хвилин до їжі. Звер-
ніть увагу, що для повного курсу 
лікування знадобиться не 1, а 2 л 
цілющого соку подорожника. У 
період лікування дотримуйтеся 
рекомендацій лікаря, виключіть 
з раціону смажене, жирне, коп-
чене, солоне, спиртне і тютюн.

Ліки з подорожника 
для поліпшення апетиту 
і стимуляції імунітету
Інгредієнти: 400 г листя по-

дорожника, 500 р цукру, 0,5 ст. 
води.

Листя вимийте і подрібніть. 
Вкладіть в невелику каструлю, 
додайте цукор і воду.

Томіть суміш на повільному 

вогні, поки вона не стане світ-
ло-коричневою.

Готові домашні ліки збері-
гайте у банці з герметичною 
кришкою і вживайте по 1 ст. л. 
натщесерце протягом місяця.

Приємна на смак суміш по-
вертає апетит, стимулює імуні-
тет, запобігає сезонній застуді 
знижує ризик активізації хро-
нічних захворювань.

До речі, подорожник, який 
ми звикли бачити на кожному 
кроці, в деяких країнах вирощу-
ють штучно спеціально для фар-
макологічної промисловості. 
А довгожителі-японці додають 
звичну нам рослина в вітамінні 
салати, перемелюють в корисні 
приправи і використовують при 
приготуванні риби і м’яса.

Незважаючи на цілющі вла-
стивості подорожника, є кіль-
ка протипоказань: виразкова 
хвороба шлунку в стадії заго-
стрення; гастрит зі зниженою 
кислотністю, коліт, варикозне 
розширення вен та тромбофле-
біт. Якщо ці недуги обійшли вас 
стороною, не нехтуйте корисни-
ми властивостями рослини і від-
ведіть подорожнику гідне місце 
в домашній аптечці.
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ВИМІР ЧАСУ
І знову всі вкотре заговорили про 
дефолт. Гривня падає, долар росте, 
ціни шалено підіймаються на всі 
товари і послуги. Тільки й мови, 
що МВФ не бажає нам надавати 
черговий транш. А без нього  в кра-
їні наступить економічний крах, 
тобто дефолт. Більшість людей з 
тривогою чекають жовтня, коли 
ймовірно знову підвищиться ціна 
на газ, яка й так зависока. Головне, 
що знайшли «вдалий час» для цьо-
го, саме на початку опалювального 
сезону! Чимало власників житла 
вже й так не спроможні платити ни-
нішню економічно необґрунтовану 
ціну за блакитне паливо, перебива-
ються субсидіями в опалювальний 
сезон. Та й субсидіям нашим також 
зробили гаплик, за невеликим 
винятком. Дохазяйнувалися наші 
краснобаї?! Можна, звичайно, на-
магатися все виправдати війною, 
але ж народ не сліпий, бачить, як 
можновладці  «брешуть і крадуть, 
крадуть і брешуть» за висловом  
«лотерейного щасливчика» Ляшка.  
  

ЖИТИ сьогоднішнім днем звикла 
українська влада з часів про-
голошення незалежності, «а 

після нас хоч потоп» і ніхто ні за що не 
відповідає. Саме така політика призвела 
нашу квітучу, багату ресурсами Україну 
до  нинішнього стану: простий народ ледь 
животіє, а його слуги жиріють, й апетити 
їхні безмірно зростають. Мова про багато-
мільярдні кредити, що тягарем повисли 
на українській економіці. Заради справед-
ливості треба сказати, що позички нако-
пичені переважно до 2014 р. Борговий за-
шморг на шиї власного народу затягував-
ся через бажання держиморд збагачува-
тися в будь–який спосіб, навіть до втрати 
державності у власній країні! Патріотизм 
у них був і наразі залишається лише на 
словах. Бо ми бачимо, скільки з них виїха-
ло і продовжує покидати власну країну, 
зорганізувавши собі за корупційні кош-
ти гарне життя за кордоном. Вони там 
мають прибутковий бізнес, вілли, яхти, а 
звичайним українцям за це розплачува-
тися доводиться. 

Така «стратегія» керманичів країни 
вилазить нам боком. У масштабах еко-
номіки цілої країни розплата виходить 
особливо болісною. Із 2007 до 2014-го 
державний борг України збільшився на 
45 млрд. доларів. Тобто за сім років кожен 
українець - від новонародженого малюка 
до сивочолого пенсіонера – заборгував 
міжнародним інституціям щонайменше 
по тисячі «зелених». А економіку 2011-13 
років відомий експерт у галузі інвестицій 
Сергій Фурса називає «блатною». Коме-
дійна схема поведінки «украв – випив 
– у в’язницю» без третього пункту схеми 
введена в ранг державної політики. Ство-
рюючи ілюзію економічної стабільності, 
урядовці ну ніяк не хотіли жити відповід-
но до коштів. А зараз стосунки між МВФ 
і Україною на межі розриву. Без допо-
моги Фонду на Україну чекає дефолт, а 
на економіку – крах. Так вважають учас-
ники опитування соціологічної служби 
«Мінфін». Вже до кінця 2020 року Україна 
змушена буде віддати 18,5 млрд. доларів 
боргу. Без залучення нових коштів від 
Міжнародного валютного фонду знайти 
таку суму нереально. 

І ось тут починаються справжні про-
блеми. Бо основна вимога кредиторів – 
створення незалежного антикорупційного 
суду. Українській владі протягом тривало-
го часу вдавалося тягнути з виконанням 
цієї вимоги. Тобто вона нібито і створила 
цей суд, але не такий, як того вимагало-
ся. І терпіння кредиторів лопнуло. Відтак 
майже рік Україна живе без траншів МВФ. 
Також кредитори  вимагають виконати від 
нашої влади зобов’язання, яке вона брала 
на себе, прохаючи кредити – ввести нові 
тарифи на газ. За великим рахунком їм 
однаковісінько, як ми збалансуємо свій 
бюджет, але коли бралися підіймати тари-
фи для населення як гарантію повернення 
кредитних коштів, то, вочевидь, виконува-

Чому Україна 
на грані дефолту?  

Окремі думки

ти обіцяне доведеться. Відповідно до скори-
гованої з 1 вересня НАК «Нафтогаз України» 
ціни промисловість вже платить за блакитне 
паливо до 11 грн. гривень за кубометр, залеж-
но від обсягів споживання, населення поки 
що залишили в спокої. Коли ж відбудеться 
вирівнювання ціни, то середньостатистична 
сім’я може отримати у щомісячний «бонус» 
додатково 1000 – 1500 гривень. 

                                                           
 До вимог МВФ доведеться
 прислухатися                
Незважаючи на офіційну заяву влади і 

представників МВФ про продовження спів-
робітництва, немає будь–якої конкретики. 
Стосунки висять на волосині, дата отриман-
ня наступного траншу постійно переносить-
ся. Ситуація загрозлива, особливо з огляду 
на те, що найближчим часом кредиторам 
треба виплатити значну суму. Тобто як не 
крути, до вимог МВФ прислухатися дове-
деться. Альтернативи співпраці з Фондом 
немає. Точніше вона є, але українцям такий 
вихід із даної ситуації точно не сподобаєть-
ся. Бо розрив стосунків із МВФ автоматично 
означатиме, що Україна не зможе оплатити 
кредитну заборгованість, себто оголосить 
себе неплатоспроможною. Це і є дефолт. 
Результатом такого кроку будуть набагато 
гірші наслідки, ніж зайва тисяча у платіжці. 

Свого часу особливо жорстокі закони 
ухвалив архонт Драконт у Давній Греції; 
про них говорили, що вони написані не 
чорнилом, а кров’ю. Наприклад, за зірва-
не в чужому саду гроно винограду людину 
страчували. Від суворих законів особли-
во страждали селяни. Якщо рік видавався 
неврожайним, селянин позичав у багатія 
збіжжя або гроші й обіцяв повернути борг з 
нового врожаю. Аристократ ставив на межі 
борговий камінь, на якому карбували, коли, 
кому і скільки бідака винен. Якщо селянин 
не розраховувався вчасно, в нього відбирали 
землю, а його самого продавали у рабство. І 
на землях нашої країни тепер лежить «бор-
говий камінь» - якщо ми не розрахуємося 
з кредиторами, то  дуже ймовірно, що нас 
може спіткати доля боржників Давньої Гре-
ції. Тільки в межах цілої країни…  

                      
Корупції - бій                                                                           
Створення антикорупційного суду ста-

ло каменем спотикання в стосунках з МВФ. 
Більшість наших громадян за наслідками 
опитування «Мінфіну» глибоко впевнені, 
що українська влада має створити його 
саме таким, як того домагаються європей-
ські кредитори. Необхідно врахувати всі 
умови Фонду, щоб наші корупціонери дійс-
но сиділи у в’язницях. Більше половини 
респондентів вважають рекомендації МВФ 
корисними для України і впевнені, що без 
Фонду українська влада взагалі не проводи-
ла б реформ. Якщо Україна відмовиться від 
співпраці з МВФ, серед найбільш серйозних 
наслідків - практично повна відсутність ін-

вестицій. Ніхто не хоче вкладати у того, хто 
не віддає боргів. Як наслідок – тотальний 
дефіцит валюти, за яким іде стрімке подо-
рожчання всіх товарів. Хто пам’ятає 90–ті, 
той знає, що таке ріст цін на товари і послу-
ги впродовж дня чи, скажімо, порожні по-
лиці магазинів. Тому третина респондентів 
вважає, що українській владі необхідно на-
вчитися жити згідно з тими коштами, які є 
в країні. Відповідно ми зможемо обходити-
ся без допомоги Фонду.  

Минулого року міжнародні партнери 
почали працювати над ідеєю  великого 
вливання коштів в українську економіку 
– його назвали «Планом Маршалла» для 
України. Але лише через засилля коруп-
ції в нашій державі потім до цього плану 
європейські фахівці в галузі економіки по-
ставилися скептично. Вони переконані, що 
навіть якщо такий план розроблять, нічого 
не зміниться. Адже виділені на підтримку 
економіки кошти все одно осядуть в олігар-
хічних кишенях.      

                                                                                              
Що нас чекає 
при дефолті?                                                                  
У разі відсутності валюти чи її високої 

вартості буде нанесено удар по підприєм-
ствах - третину сировини та матеріалів для 
виробництва в Україні везуть з-за кордо-
ну. Скорочення ж виробництва породить 
масове безробіття. Замороження зарплат, 
пенсій та стипендій – типова політика 
доби дефолту. Від такого удару економіка 
може оговтуватися роками, а то й десяти-
літтями. Керівник аналітичного відділу 
інвесткомпанії «Конкорд Капітал» Олек-
сандр Паращій заявив під час нещодавньої 
зустрічі з журналістами:

- Основний ризик нашої країни поля-
гає в тому, що за таких темпів зростання, 
як ми показуємо, наш рівень боргу буде 
залишатися в межах 75-80% ВВП. Фактич-
но, в 2019 році це буде означати дефолт, 
оскільки для України, і це відображено 
в оцінках МВФ, прийнятним рівнем є 
70% ВВП. Все, що більше – тягне непла-
тоспроможність держави. Тому, якщо у 
нас не вийде в 2018 році зробити прорив 
у зростанні економіки, у 2019 році на нас 
може очікувати дефолт.                                           

«Україна знаходиться у напівдефолтно-
му стані й може не впоратися з виплатою 
боргів». Про це заявив політолог Олексій 
Якубін. За словами експерта, складна си-
туація з боргами дозріла давно. Саме вона, 
на думку Якубіна, підштовхнула голову На-
цбанку Валерію Гонтареву до того, щоб піти 
у відставку (з 10 травня 2017 року). Тепер 
уряд готовий іти на підвищення тарифів 
на газ і скорочення соціальних витрат зара-
ди того, щоб отримати 2 млрд. доларів від 
МВФ і підтримати фінансову стабільність, 
– підкреслив Якубін в інтерв’ю інтернет-ка-
налу UkrLife.  За словами прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана, Україна повинна 

виплатити кредиторам 33 млрд. доларів 
у найближчі 5 років. З них понад 4 млрд. 
необхідно повернути в 2018 році. Олексій 
Якубін зазначив, що дефолт, тобто відмова 
від виплати боргів, може мати несподівані 
наслідки для України. «Подібне вже було в 
кінці 90-х – початку 2000-х років, коли Вер-
ховна Рада вирішила відстрочити випла-
ти. По суті, це був дефолт, проте в країні 
почався період бурхливого економічного 
зростання», – пояснив політолог. 

У свою чергу асоційований професор 
Каліфорнійського університету в Берклі 
Юрій Городніченко зазначив, що Україна 
може зіштовхнутися з трьома різними сце-
наріями. Більш–менш прийнятний – вла-
да продовжує співпрацю з МВФ і ціни на 
сировинних ринках залишаються високи-
ми, що сприяє зросту економіки. Другий 
варіант – співробітництво з МВФ припи-
няється, але ціни залишаються високими. 
У цьому випадку, в тому числі використо-
вуючи інструмент урізання бюджетних 
витрат, справитися з борговим наванта-
женням можливо, проте така ситуація не 
буде сприяти прискоренню економічного 
зростання. І, нарешті, третій сценарій, - 
Україна не домовляється з МВФ, а на сиро-
винних ринках відбувається падіння цін. У 
такому випадку існує ризик чергового об-
валу банківської системи і падіння економі-
ки на 10 – 15 відсотків. 

- Останній варіант не є малоймовірним. 
Тому Україні необхідно боротися за інвес-
тора, зберегти зовнішній ринок і дружити 
з МВФ, - підкреслив Городніченко. 

При цьому почесний президент Ки-
ївської школи економіки Тимофій Ми-
лованов відзначив, що в разі відсутності 
співробітництва з МВФ вартість залучення 
грошових коштів з боку приватних інвесто-
рів виросте з 7% до 8 - 12%. Для порівняння: 
якщо ми візьмемо кошти у приватного ін-
вестора під 11% річних, то у МВФ – від 3%. 
Приватний інвестор нічого від нас не ви-
магатиме, МВФ же вимагає реформ, часто 
українцям незрозумілих. Позичати треба 
немало, близько трьох мільярдів доларів. 
Різниця в 8% означає 240 мільйонів доларів 
за рік, і за наступні п’ять років ця сума зро-
сте в більш ніж мільярд виплат за відсотка-
ми, сказав Милованов.  

Де ж «золота середина»?                                                                  
Всю свою новітню історію Україна по-

стійно орієнтувалась на міжнародних парт-
нерів. Іноді – на західних, іноді – на східних. 
Думки респондентів про майбутній век-
тор розвитку країни розділились. Найпо-
пулярніший варіант відповіді – Україна 
має бути незалежною і рухатися по своїй 
траєкторії. Також більше половини опита-
них вважають прикладом для наслідуван-
ня західні країни. Тому українським уря-
довцям треба добре помізкувати, хоча б зі 
своїх «рятівних інтересів», бо й вибори «на 
носі», як знайти оптимальний вихід із си-
туації, що склалася, «щоб і вовки були ситі, 
і вівці цілі». Тобто відшукати шлях між 
підвищенням тарифів, що загрожує стати 
непідйомною ношею для великої кількості 
громадян, і дефолтом, що перетвориться 
на цілковитий крах для української еконо-
міки. Перемовини тривають, а разом з ним 
і пошук «золотої середини» - формули під-
вищення ціни на газ, яка б влаштовувала 
кредиторів (а, отже, зняла загрозу дефолту) 
і водночас не стала критичною для добро-
буту громадян України.    

Стало очевидним і зрозумілим, що 
«спасіння потопаючих – це справа самих 
потопаючих» у нашому випадку. І споді-
ватися на те, що США чи МВФ хочуть від 
чистої душі «заради миру» допомогти 
Україні, не варто. Наївно думати, що вони 
сплять і бачать кошмари, як погано живуть 
і бідують в Україні. Також і з другого боку, 
тим паче росіяни, тим не переймаються. 
Треба, нарешті, зрозуміти, що всі навколо 
думають лише про власні інтереси. Лише 
сильна економіка і сильна армія – це реаль-
ні друзі України.

  Петро ЛУК’ЯНЕНКО.
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