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ШАНОВНІ ФЕРМЕРИ, СЕЛЯНИ-
ОДНООСІБНИКИ, АГРАРІЇ, НАШІ ЧИТАЧІ!

Добігає  до фінішу 2018 рік.                   
А отже, тих, хто ще не оформив 
передплату на рік наступний, 
закликаємо завітати на поштові 
відділення, щоб продовжити 
наше взаємне спілкування на 
сторінках обласного тижневика                          
«Фермер Придніпров’я». 
Чимало наших читачів  отримували 
газету завдяки редакційній передплаті.  
Ми пішли на цей безпрецедентний 
крок з метою популяризації «Фермера 
Придніпров’я» як нового часопису в  
нашій області.
Судячи з ваших листів та телефонних 
дзвінків до редакції, газета багатьом 
сподобалася, а її публікації знайшли 
відгук у ваших серцях завдяки їх 
правдивості, безкомпромісності. 

Отже, сподіваємося, що Ви забажаєте 
і надалі бачити наш «Фермер 
Придніпров’я» у своїх оселях.
Ми також сподіваємося, що фермери, 
передусім члени Асоціації, підтримають 
газету й оформлять передплату 

для своїх пайовиків, насамперед для 
пенсіонерів.
У  свою чергу обіцяємо, що не схибимо 
на обраному шляху. Газета й надалі 
стоятиме на захисті інтересів 
фермерського руху, селян, простих 
людей праці, надаватиме, як і раніше, 
їм безкоштовну правову допомогу, 
консультуючи з юридичних питань.                   
І навпаки: дошкульно битиме 
друкованим словом бюрократів 
усіх мастей, нечистих на руку 
корупціонерів, зухвалих рейдерів, що, як 
ті круки, ладні поживитися  плодами 
чужої праці.
Отже, не відмовляйте собі у спілкуванні  
з «Фермером Придніпров’я». 
БУДЬМО разом у новому 2019 році!
Редколегія газети «Фермер Придніпров’я»,

Асоціація  фермерів та приватних 
землевласників Дніпропетровської 

області.

Редакційна ціна газети «Фермер 
Придніпров’я» залишається 
постійною, незмінною з часу 
заснування – 20 грн. на місяць.
На сьогодні вартість передплати 
(у дужках плюс вартість послуг 
УКРПОШТИ) на 2019 рік: 
місяць – (20+7.53) = 27.53 грн.
3 місяці – (60+20.59) = 80.59 грн.
6 місяців – (120+35.94) = 155.94 грн.
12 місяців – (240+68.06) = 308,06 грн.
Передплатний індекс у Каталозі 
обласних видань 60092.

П ередплата-2019

Свято було засноване з наго-
ди ухвалення в цей день у 1991 
році Закону «Про Збройні сили 
України». Документ регламен-
тував механізм створення укра-
їнської армії з військових фор-
мувань, що залишилися після 
розпаду СРСР.

Також у стислі терміни були 
прийняті законодавчі акти у 
військовій сфері, які визначили 
основний вектор розвитку армії 
на подальші роки: Концепція 
оборони і будівництва Зброй-
них сил України, закон «Про 
оборону України», Воєнна док-
трина України тощо.

На сьогодні Збройні сили 
України складаються із сухо-
путних, повітряних і військо-
во-морських військ. Кожна з 
цих частин має «свій» профе-
сійний день, тому 6 грудня День 
Збройних Сил України — своє-
рідне об’єднання всіх військо-
вослужбовців країни.

Найбільша кількість вій-
ськових у сухопутних військах, 
до яких належить артилерія й 
авіація, механізовані й танкові 
підрозділи, високомобільні де-
сантні війська і ракетні. Також у 
складі ЗСУ є внутрішні війська, 

прикордонна служба та опе-
ративно-рятувальна служба 
цивільного захисту Державної 
служби України з надзвичай-
них ситуацій.

Крім того, у 2016 році у ЗСУ 
були сформовані сили спеці-
альних операцій, зосереджені 
на «гібридній війні».

З 2014 року чисельність 
ЗСУ почали збільшувати. На 
початку конфлікту на Сході 
українська армія складалася з 
184 тис. людей. Нагадаємо, що 
тоді армія стала контрактною, а 
призов залишився тільки у вну-
трішні війська. На початок лю-
того 2018 року чисельність ЗСУ 
сягнула 255 тисяч осіб.

Як правило, 6 грудня День 
Збройних сил України на загаль-
нонаціональному рівні Прези-
дент України звертається до всіх 
військовослужбовців, вимовляю-
чи у своїх промовах привітання 
військовим. Також у День ЗСУ 
покладають квіти і вінки до мо-
гили Невідомого солдата та ме-
моріалів військової слави.

Крім того, за останнє деся-
тиліття вже традиційно відбу-
вається спільний молебень у 
храмах. 

День Збройних сил України
Щорічно 6 грудня українці відзначають День Збройних сил України, 
який був затверджений постановою Верховної Ради в 1993 році.

МОВ У КРАПЛИНІ  ТЕРПІННЯ, 
ЯКОМУ ПРИХОДИТЬ КІНЕЦЬ

Від схвалення урядом Постанови 
№ 911 від 24 жовтня ц. р., якою дода-
но нові прямі дотації для фермерів, 
Мінагрополітики проводить он-
лайн-конференції з представника-
ми областей для інформування та 
максимального залучення сільго-
спвиробників до участі в нових 
фермерських програмах держпід-
тримки.

Двадцять першого листопада відбула-
ся чергова skype-конференція заступника 
Міністра аграрної політики та продоволь-
ства України Віктора Шеремети з керів-
никами обласних Департаментів АПК та 
Українського державного фонду підтрим-
ки фермерських господарств.

Під час заходу були проаналізовані 
основні питання щодо механіки отри-
мання бюджетної субсидії для новоство-
рених ФГ у розмірі 3 тис. грн на 1 гектар та 
бюджетної субсидії на кожного члена ФГ у 
розмірі 5,5 прожиткового мінімуму.

Так, було акцентовано, що відтепер 
фермери отримуватимуть кошти за спро-
щеною і звичною для них процедурою, а 
саме через Український державний фонд 
підтримки фермерських господарств.

Для отримання бюджетних субсидій 
необхідно до регіональних відділень Укр-
держфонду подавати заяву і наступні до-
кументи:

- копію статуту ФГ (для юридичної 
особи) або копію договору (декларації – у 
разі одноосібного ведення) про створення 
сімейного ФГ;

- відомості з Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно, що під-

Єдине, що є в українців - земля.
Учора вранці під стінами Верховної 
Ради кількасот фермерів                               
з різних областей України провели 
попереджувальну
акцію за продовження 
мораторію на продаж землі 
сільгосппризначення.
Керівники фермерських асоціацій 
держави та областей наголосили, 
що українці можуть втратити 
землю дуже швидко,
це єдине, що залишається у нас ще 
не проданим.
Окрім цього, мітингуючі 
наголосили на негайному ухваленні 
законопроекту 82/36, який 
передбачає закріплення
землі постійного користування за 
фермерськими господарствами 
та негайному ухваленні 
антирейдерського закону. 

А поки цього не сталося, на 
Дніпропетровщині зафіксовано 
безпрецедентний випадок 
рейдерського захоплення 
Новопавлівської ОТГ,
що в Межівському район.                
Про це розповіла її голова 
Інна Кондратюк, яку зухвалі 
бандити не допускають до 
виконання службових обов’язків.
Попри морози і снігові замети у 
столиці досить «жарко», бо градус 
кипіння народного гніву розколює 
кригу, якою відгородилися народні 
депутати та чиновники.
Дуже емоційними й рішучими були 
виступи ватажків фермерських 
асоціацій з Дніпра, Кропивницького, 
Полтави, Черкас, Миргорода,
Донецька та Києва.

Детально про акцію читайте                              
у наступному номері.

У засніженому Києві 
«гарячий» протест

Нові прямі 
дотації 

для фермерів
тверджують право власності або користу-
вання земельною ділянкою;

- копію фінансового документа, що 
підтверджує наявність чистого доходу (ви-
ручки) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за останній рік (для ФГ). Та-
ким документом має бути форма № 2-м 
або форма № 2-мс;

- копію фінансового звіту за останній 
квартал – для ФГ, які зареєстровані в по-
точному (2018) році;

- довідку, чинну на дату подання заяв-
ки, про відсутність заборгованості;

- згоду ФГ щодо надання Мінагрополіти-
ки інформації, яка становить банківську 
таємницю або містить персональні дані.

На підставі пакету документів, от-
риманих від ФГ, регіональні відділення 
Укрдержфонду формують реєстри ФГ і 
до 10 числа передають їх до центрального 
відділення Укрдержфонду.

Мінагрополітики на підставі наданого 
узагальненого реєстру перераховує кошти 
до Укрдержфонду в межах обсягу відкритих 
бюджетних асигнувань, який у свою чергу  
перераховує кошти на поточні рахунки ФГ.

Скористатися фінансовою підтрим-
кою за цими напрямами можна один раз 
протягом бюджетного року.

Прес-служба Мінагрополітики
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БІЛЯ МОГИЛИ                                        
ГЕРОЯ-ШТУРМОВИКА

Відразу на в’їзді до села мого дитинства, 
перед сільрадою і школою, в якій я закін-
чував восьмирічку, великий цвинтар, вхід 
до якого відкривають скорботна стела та 
високий хрест – данина пам’яті жертвам 
Голодомору. Щоразу ноги самі ведуть мене 
сюди: тут поховані  дідусь по батьковій лінії 
та бабуся по маминій, двоюрідні брати, рід-
ний дядько, колишні сусіди, багато знайо-
мих односельців і навіть дехто  з одноклас-
ників та друзів моїх дитячих років.

Того разу, йдучи по периметру цвин-
таря, я відчув, що наче якась невідома сила 
мене зупинила і змусила повернути голову 
вбік. Мій погляд  привернув портрет висо-
кочолого чоловіка на чорному тлі каменю 
габро скраю одного з рівних  рядів могил. 
Пробіг очима: «Рибальченко Оксентій Тихо-
нович. 1916 р. – 2012 р.» (детальніше дати, на 
жаль, не запам’ятав). І внизу епітафія «Люди, 
будьте людьми!» Згадалося, що ці слова він 
мені казав під час розмови у 2010-му…

Тоді у перші дні грудня,  ми з сільським 
головою  завітали до невеличкого  будинку 
на перехресті двох центральних вулиць. 

Оксентій Тихонович сидів, спершись 
обома руками об ліжко. Поруч на стільці 
лежали приналежності для гоління.

Якісь хвилин п‘ять Тихонович слухав і 
дивився на нас, прагнучи зрозуміти, хто ми 
та навіщо його потурбували. У свої дев‘яно-
сто чотири він уже недобре чув і недобре 
бачив.

 Оксентій Рибальченко був не просто ве-
тераном війни, він  був фронтовиком-штур-
мовиком. Або по-іншому - «смертником». 
Кожен тоді міг наразитися на ворожу кулю. 
Штурмовики ж її шукали самі…

Дехто з псевдодослідників Другої світо-
вої війни зациклився на так званих штраф-
никах, «штрафних батальйонах». Насправ-
ді то були батальйони штурмові – еліта 
піхоти. Їх основне призначення – штурм 
сильно укріплених позицій ворога. Озбро-
єння важке – ручні кулемети, міне- і вогне-
мети, захист – сталеві броньовані кіраси. 
Останні, правда, напоказ не носили – звер-
ху одягали маскувальні комбінезони, а під 
кірасу – ватник для амортизації.

Деякі німецькі солдати просто сходили 
з розуму, коли бачили, як випущена в гру-
ди супротивника черга робить дірки, а той 
все одно біжить.

У штурмові батальйони брали най-
більш фізично сильних солдат до сорока 
років (бронекіраса важила до 20 кг сама по 
собі та ще кулемет – стільки ж). Штурмови-
ків використовували для прориву, далі під-
тягувалася звичайна піхота. Звісно ж, навіть 
таке захисне обмундирування не рятувало 
їх від смерті.

Оксентія Тихоновича, багато разів пора-
неного й контуженого, вбивча куля обмину-
ла, і свій поважний вік стрічав разом із сон-
цем у віконці своєї домівки в рідному селі. 

- Не кажу, що я - ідеальна людина. Лежу 
й критикую себе. Нікого й ніколи не зоби-
див, - дещо, плутаючи думки, почав Оксен-
тій Тихонович. –– Сталінізм я особливо не 
люблю. Хоча скажу: майбутнє все-таки за 
соціалізмом. Не таким, як був. Якби ми бу-
дували з розумом, були б кращими у світі.

Сталін нас посилав на вірну смерть. Із 
двадцятип‘ятимільйонної армії таких, як 
я, було десять чи може дещо більше тисяч 
кадрових військових офіцерів, спеціально 
навчених, готових іти на дзот, на будь-яку 
укріплену висоту чи воювати на окупованій 
території.

Нас кидали під шквальний вогонь. 
Мали ми захист – броньові кіраси і сталеві 
«фартушки» нижче пояса, та й це не ряту-
вало: з 954 бійців штурмового батальйону 
залишилося цілими 35-40, решта – вбиті, 
поранені або контужені.

Оксентій Тихонович ніколи за переко-
наннями націоналістом не був. Тим паче, 
націоналістом крайніх поглядів. Однак де-
які висновки цього чоловіка, котрий був зі 
смертю на «ти», змушували задуматися.

- Мене ніколи на фронті не називали 
українцем. Просто – «хохол», «мазанка». 
Від тих, з ким ішов в атаку, це сприймалося 
не боляче. А від тих, що сиділи в штабах – 
по-іншому. Особливо ж страшними були 
слова «Хохлы, вперед! Черт с вами!»

Було видно, що Оксентію Тихоновичу 
важко вимовлялися ці слова.

- Із двадцяти трьох мільйонів загиблих у 
війні, сім, а то й вісім мільйонів були укра-
їнці. Гітлер казав, що кров‘ю вмиє весь світ. 
А Сталін відповів йому кров‘ю своїх співві-
тчизників.

Одна  журналістка на сторінці у Фейсбуці, переглянувши 
кадри атаки російських суден у Керченській протоці, 
коли полився брудний гнів з матюччям на українських 
моряків, емоційно написала: «Боже праведний, так 
вони ж готові нас убивати, не  задумуючись!».  А вона 
ще сумнівалася? Вбивають вже не один рік. Самі 
або руками сепаратистів. У Грузії це називалося                             
«прінуждєнієм к міру». Як це  ж Путін не назвав у нас 

«прінуждєнієм к дружбє». Чи, може, «к братству»?..

Капітан Рибальченко закінчив свій бо-
йовий шлях аж на Далекому Сході, добива-
ючи японських мілітаристів.

- Хочу, щоб на моїй могилі був такий 
надпис: «Люди, будьте людьми!», - сказав 
він тоді наприкінці нашої зустрічі.

Дивлячись на Оксентія Тихоновича, я 
мимоволі згадував свого діда Івана Васильо-
вича. На 70-му році життя він пішов із цього 
світу в той. Але у війну цей світ був для ньо-
го жахом. Потрапивши під час оборони Ки-
єва у полон, відбувши страшні концтабори 
в окупованій Польщі та зірвавши руки в гір-
ських каменоломнях Австрії, він так і не зміг 
позбутися меншовартості «полоненого» 
ветерана. Хоча мав спокутувати свою «про-
вину», прочісуючи німецькі ліси від снайпе-
рів-смертників. Дивом вижив. Повернувся 
вже тільки в 1946-му… На все життя мені 
запам‘яталося, як дід Іван стояв далеко ос-
торонь від пам‘ятника воїнам у селі під час 
свята Перемоги з крапельками у куточках 
очей. Ніби каявся, що не загинув у тій війні, 
що не заслужив добрих слів і слави…

ЇХНІЙ «МІР» І  НАШ СВІТ
Тоді, після зустрічі з Оксентієм Ри-

бальченком я особливо не замислився над 
гострою відвертістю його слів, але зараз, 
коли після 2013  року (хто б міг подумати?) 
зіткнулися  в борні «руський мір»  з україн-
ським світом, вони звучать  для мене по-ін-
шому. Цілком очевидно, що для нашого 
північного сусіда визначальною була, є і 
залишається ідея російського домінування 
над усіма і всім та відверта агресія до всього 
чужого. А ми, українці, ще з часів Петра I 
і Катерини II  мали тільки беззастережно 
коритися.

Пригадується, як у класі восьмому піс-
ля прочитання романтичних творів ро-
сійського письменника Олександра Гріна 
мене якісь фібри душі покликали складати 
вірші. Якось я зупинив у дверях нашого не-
величкого сільського будинку діда Івана і з 
гордістю продекламував свій вірш росій-
ською, де домінував образ «алих парусов». 
Дід пильно подивився на мене, видно, було, 
що нічого з мого віршування він не зрозу-
мів, а потім сказав, як зараз пам’ятаю: «А 
чого це не по-нашому.  Ти пиши, як Шев-
ченко». І пішов, а я стояв спантеличений.

Вже значно пізніше, у зрілому, можна 
сказати,  віці, я дізнався, що «утнув» колись 
мій дід Іван Васильович. Як з’ясувалося, він 
мав двоюрідного брата, котрого доля за-
несла на постійне місце проживання десь 
у Сибіру. Якось той приїхав погостювати. 
І за столом похизувався новим паспортом 
зі своїм новим прізвищем, де на російський 
манір було змінено на закінчення  «ов». 
Що тут зчинилося? Дід Іван просто «заки-
пів». Він не міг витримати такої наруги над 
прізвищем, що передавалося чоловікам від 
роду до роду. І, зрештою, вигнав  такого 
родича з дому. Та попросив більше ніколи 

не приїжджати.  Відтоді зв’язки між ними 
перервалися назавжди.

Пригадайте десь десятиріччя тому про-
сто шаленої популярності почало набувати 
інтернет-спілкування в соціальних мере-
жах, зокрема,  і в російській мережі «Одно-
класники». Особливо тому, що тут можна 
було знайти своїх товаришів дитинства, 
колишніх земляків, однокласників чи одно-
групників, яких доля розкидала в різні ку-
точки величезного Радянського Союзу, що 
згодом мирно розпався. Щоправда, після 
2013-го у цій мережі пролягла своя «лінія 
фронту». Та про це пізніше… 

Чи не першою, кого видав на «світ бо-
жий» мої пошукові запити була сусідка 
родом з дитинства Галя П'ятуха, котра 
вийшла заміж за однокласника військового 
Сашка Рибальченка. Їх родина осіла у Ба-
гратіоновську  (колишнє пруське містечко 
Пройсіш-Ейлау) Калінінградської області. 
А на все життя мені та моїм друзям-хлоп-
чакам вона запам’яталася тим, що була 
просто відчайдушною дівчинкою – Галя 
вилазила на такі височенні дерева, що тіль-
ки від вигляду  у нас голови паморочилися. 
Ніхто з нас так не міг. І ми їй заздрили та 
поважали по-нашому, хлопчачому.

Нині вже Галина Миколаївна – бабуся, а 
онучка – викапана вона. За ті роки, відколи 
почався конфлікт з Росією, я не натрапляв, 
щоб моя «дитяча» землячка обмовилася 
якимось недобрим словом про Україну чи 
схвалила в коментарях  дії путінської влади.

Іншим моїм «віртуальним земляком» 
виявився Володимир Григорович Гордієн-
ко із далекого сибірського Омська. Правда, 
коли я народився, він вже служив у рядах 
Радянської армії, а ще раніше навчався з 
моїм батьком у семирічці сусіднього села 
(за два км від рідного). Після служби пра-
цював на будівництві Павлодарського алю-
мінієво-глиноземного заводу у Казахстані, 
а вже наприкінці дев’яностих переїхав із 
сім’єю до Західного Сибіру.

У рядках Володимира Григоровича так 
і струменіла ностальгія-туга за малою бать-
ківщиною, де пройшла юність, де  залиши-
лися шкільні друзі, де ще живе його рідний 
брат Василь (мій покійний дядько, теж Ва-
силь, був його сусідом). І я став для нього  
ніби своєрідним живим місточком з рідно-
краєм.  Особливо коли скинув електронні 
посилання на свої краєзнавчі публікації. 

Сусіднє з нашим рідним село Сте-
фанівщина, куди ходив Володя Горді-
єнко та мій батько – не вельми просте. 
Тут народився знаний Ілля Стефано-
вич - один із засновників та перший го-
лова Полтавського земельного банку, 
яким був до своєї кончини 1895 року. 
Землевласник, благодійник і меценат, 
передусім у царині створення закладів 
освіти, зокрема й для дітей простих селян. 
Стефанівщину колись знали за межами 
Полтавської губернії. У маєток Стефано-
вича приїздили на відпочинок дуже по-

важні персони. Ще сто з лишком років 
тому це село мало шанс стати справж-
ньою окрасою у віночку наймальовничі-
ших сіл України. Не судилося…

Інша моя краєзнавча розповідь була 
про комуну «Червона левада». Коли за-
вершувалась громадянська війна на те-
ренах поваленої Російської імперії, у 
20-их роках ХХ століття на землі замож-
ного землевласника Стефановича приї-
хало багато сибіряків-каторжників, пе-
реважно з українськими прізвищами...  
Через певний час серед безлюдного степу 
виникло поселення – комуна «Червона 
левада». До сибіряків приєдналися неза-
можні місцеві селяни. Власними руками 
по цеглинці вони взялися будувати собі 
кращу долю.

І знову не судилося. Радянська, вірніше 
сталінська дійсність задушила комуну. Ру-
їни того поселення на все життя залиши-
лися в моїх очах… 

Певно ж, як і в очах Володимира Горді-
єнка. Втім,  у його рядках читався великий 
сум за Союзом. Не дивно, звичайно. Адже 
там практично все його свідоме життя. Су-
дячи зі схвалення коментарів в «Одноклас-
никах»,  літній ветеран теж перебуває під 
впливом політики Володимира Путіна, 
вважаючи, що українці воюють винятково 
між собою. Пропаганда у Росії настільки 
потужна, що не то що під Омськом нічого 
не видно, а й значно ближче, поруч з наши-
ми кордонами. Але Володимир Гордієнко 
підкреслено мене переконує, що молиться 
за Україну, просить Бога послати нам мир 
і спокій. І я, пробачте, йому вірю.

Втім, колись об’єднавши, російська 
соцмережа після року 2013-го багато від-
новлених, а то й рідних зв’язків нещадно 
розірвала. Путінська пропаганда притлу-
мила світ і світло для багатьох, здавалося 
навіть тверезомислячих.

Ось що маю на власному досвіді. Цю 
русяву і світлооку дівчинку-дошкільня я 
пам’ятав, бо батька її знало все наше село, 
від малого до великого – то був одноногий 
коваль Іван Мазур.

Самостійне життя його доньки Світла-
ни після будівельного технікуму  у Полтаві 
почалося  на практиці в  Адлері, де позна-
йомилася зі своїм майбутнім чоловіком. 
У неспокійні дев’яності відкрила квітни-
карський бізнес у Краснодарі, розвівшись, 
вийшла заміж вдруге та дістала прізвище 
Медвєдєва. Захопилася фотосправою, 
фіксуючи чудові кадри багатої флори і 
фауни Кубані.

Світлана Медвєдєва стала однією з 
основних героїнь мого нарису  «Україн-
ці-росіяни» в одному з видань, де, власне, 
показувалося, як призвичаювалися вихід-
ці з України до життя на теренах сусідньої 
і не чужої на ті часи нам країни.

Яким же глибоким було моє розчару-
вання, коли після відомих подій на Дон-
басі просто посипалися гнівні коментарі 
Світлани на адресу «київської хунти», 
«бандерівців», які свідомо вбивають мир-
них жителів Донбасу та ледь не прохання 
до «сильного, справжнього лідера» Путіна 
покарати, знищити тих «убивць». Я про-
бував, було, заперечити, переконати, та 
моя колишня землячка стала непробив-
ною стіною і дописалася навіть, що Украї-
ни ніколи  не  було, тільки СРСР.

Я вилучив Світлану Медвєдєву зі сво-
їх друзів, зрозумівши, що це «діагноз», 
викликаний співучими дифірамбами пу-
тінській владі і нахабною дезінформацією 
зомбі-ящика.

Подумалося тоді: а що думають-гада-
ють про події в Україні етнічні росіяни, які 
на нашій землі ніколи не були і навіть не 
спілкувалися з живими українцями?

***
 Це тільки приблизні нині цифри: 

в Україні постійно проживають більше 
восьми мільйонів  етнічних росіян, а в 
Росії – близько двох мільйонів – етнічних  
українців. Опитування «Левада-Центру» 
показує, що українці краще ставляться до 
росіян. А ось  Україну негативно сприйма-
ють понад 60 відсотків громадян РФ, що 
більше, ніж 84 мільйони.

Нині в Росії активно мусується теза, 
навіть сказати – теорія, що не існують й 
ніколи не існували три різні народи - ро-
сійський, український, білоруський, а 
завжди був і є один, єдиний народ. При-
бічник такого погляду президент Володи-
мир Путін. Ось звідки у нього припадки 
українофобства. І ніхто не скаже, чим це 
закінчиться…

Микола ПАВЛИШ.
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ЗА  ВІКІПЕДІЄЮ,  свою історію РПЦ веде 
від хрещення Русі у 988 р. Насправді іс-
нування цієї Церкви починається після 

нападу монголів на Київ 1240-го, коли за-
гинув київський митрополит Іосиф, а 1299-
го київський митрополит Максим переніс 
свою резиденцію (церковно-слов’янською — 
«сидалище») поближче до володарів Золо-
тої Орди, до Володимира на Клязьмі. В ці 
часи засновується Сарайська єпархія, на-
вертаються до православ’я ординські князі 
та знать. Наступні митрополити перебува-
ли у Москві, що стала центром збору дані 
в ординському улусі. Разом зі зміцненням 
Московії її митрополити намагалися позбу-
тися залежності від Константинопольського 
Патріарха, у юрисдикції якого й далі зали-
шалася Київська митрополія. 

Цікаво підкреслити, що ніколи не було 
дано Православній церкві в Росії томосу 
про автокефалію! В 1589-90 роках Вселен-
ський патріарх Єремія II просто нормалі-
зував ситуацію, піднявши цю кафедру на 
патріарше достоїнство, при тому, що було 
дозволено Московському архієрею «нази-
ватися» патріархом, за умови, що він зга-
дуватиме Патріарха Вселенського і вважа-
тиме його «як свого главу і першого», сказано 
в грамоті. У 1686-му Московська церква до-
бивається поставлення на Київську кафе-
дру князя Четвертинського, а за подарунки 
османському візиру перепідпорядковує собі 
частину давньоруської Київської митрополії 
- Чернігівську та Київську єпархії. Цей акт 
був потім скасований Патріархом Григорі-
єм VII в 1924-му, коли він видав Томос про 
визнання Польської православної церкви, в 
якому зазначив: 

- Перше відділення від Нашого Престолу Ки-
ївської Митрополії та Православних Митропо-
лій Литви та Польщі, залежних від неї, а також 
приєднання їх до Святої Московської Церкви 
відбулось не за писаними канонічними правила-
ми, також не було дотримано все те, що було 
встановлено відносно повної церковної автономії 
Київського Митрополита, котрий носив ти-
тул Екзарха Вселенського Престолу.

Підлі та цинічні події - захоплення Мос-
ковським патріархом Київської митрополії - 
довго і старанно приховувалися, а сама лише 
побіжна згадка про них викликає зараз ша-
лену агресію в очільників Російської Федера-
ції, Російської православної церкви. Завдяки 
видатному українському вченому Івану Огі-
єнку, ретельно заховані в архівах Московії 
протоколи Посольського Приказу 1917 р. 
були  знайдені та витягнуті на світ Божий і 
відтворені в його працях з історії церкви.                                                                                    

Як було насправді?                                                                                    
Київська митрополія, а отже, й Руська  

(тобто Українська) православна церква від 
самого початку була підпорядкована Все-
ленському патріархату в Константинополі. 
Патріарх благословляв митрополита на ка-
федру, міг змістити його в судовому поряд-
ку або переглянути рішення митрополичого 
суду як апеляції до вищої інстанції, міг нада-
вати право ставропігії (право самоврядуван-
ня) монастирям і братствам. У свою чергу 
Київська митрополія могла самостійно утво-
рювати єпископські кафедри, обирати єпи-
скопів (наряду з єпископським собором), 
оподатковувати всі свої єпархії. Формально 
підпорядковуючись Вселенському Патріар-
хові, митрополія була наділена фактичними 
правами автокефальної церкви. Її високий 
статус підкреслювали олов’яні печатки на 
грамотах патріархів до Київських митро-
политів (подібно до грамот, що надсилав 
автокефальний єпископ на Сході), тоді як 
інші метрополії Константинопольського па-
тріархату отримували грамоти з восковими 
печатками. 

Хто знає історію хрещення Русі, тобто 
спадкодавця України, той просто сміється з 
брехні Путіна про те, що князь Володимир 
висвятив нібито і їхніх пращурів разом з 
нашими 988-го. Це відверта брехня, розра-
хована на легковірних,  не прискіпливих в 
історичному розумінні людей. Адже Київ 
був заснований у другій половині V ст., а 
Москва значно пізніше - у 1147 році. На 
ті часи у глухих заболочених лісових зем-
лях (пізніше Московії) жили  фінські (не 
слов’янські) племена: мокша, меря, весь, му-
рома, мещера. І ніякого стосунку перелічені 
фінські племена до хрещення Русі аж ніяк 
не могли мати! 

Стосовно великих і гордих фінських 
племен: мокші, мері, муроми, весі, печори, 
мещері, пермі, марі - великороси вчинили 
страшний злочин, приторочивши їм абсо-
лютно далеке ім’я - Росія, замість їхнього 
ж таки споконвічного - Моксель! Брехня з 
розмахом...  Це до відома тих, хто продов-
жує вірити, що українці і росіяни мають 
спільне слов’янське коріння.                                                                                                    

На жаль, історія склалася так, що нам 
увесь час протягом довгого періоду дово-

они не вірять 
 у Бога…   

ВВВ

диться відбиватися від несамовито агресив-
ної і лукавої Московії – Росії (навіть назву 
нашої держави в дещо зміненому вигляді 
вкрали). Зокрема 1665-го під тиском укра-
їнський гетьман Іван Брюховецький підпи-
сує так звані Московські статті, що значно 
обмежували автономію України. Серед 
положень цього договору було переведен-
ня Київської митрополії під юрисдикцію 
Московського патріархату. Слід зазначи-
ти, що цар мав далекосяжні плани щодо 
цього. Одразу ж після анексії всі україн-
ські книжки мали бути зібрані й спалені, 
друкарі та автори страчені, а подальше 
друкування книжок заборонене під стра-
хом кари смерті. Таку ж вимогу висунув 
Олексій Михайлович під час переговорів у 
Андрусові (1667 р.) польській стороні, якій 
мала відійти правобережна Україна. 

Але цим варварським планам не дано 

було здійснитися. Повернувшись в Украї-
ну, Брюховецький невдовзі побачив, яке, 
за висловом М. Грушевського, «угліє вогня-
не» зібрав на свою голову! Проти гетьмана 
піднялися усі: Запоріжжя, яке привело 
його до влади, старшина, простий люд і 
духовенство. Останнє взагалі категорич-
но відмовилось приймати митрополита з 
Москви, заявивши, що зачиниться в монас-
тирях і хіба їх звідти за шию й ноги витяг-
нуть, тільки тоді московський митрополит 
у Києві буде: 

- Нам лучче смерть прийняти, ніж митро-
полита з Москви, - говорили церковники. 

В Україні піднялось повстання, під час 
якого Брюховецького було вбито. На де-
сять років Москві знов довелося забути про 
Київську митрополію. На жаль, у 1684 році 
несприятливі обставини (помер митро-
полит Йосип Нелюбович – Тукальський) 
дали  Московії знову можливість для здійс-
нення свого підлого задуму. Царський 
уряд знайшов свою кандидатуру на посаду 
митрополита у Київську кафедру, який би 
у всьому слухався Москви, а з Константи-
нопольським Патріархом ніяких стосунків 
не мав. Таким чином розпочалось пору-
шення церковних канонів, оскільки без зго-
ди Вселенського Патріарха Київський ми-
трополит не міг перейти під юрисдикцію 
іншого патріархату. Іван Огієнко дослідив 
персону за описом його сучасників - на той 
час Московського патріарха Йоахима, яко-
му мав підкорятися  Київський митропо-
лит. Ось що він описує:  . 

- Військовик Яким Савелій постригся 
в ченці у Межигірському монастирі під 
Києвом, прийнявши ім’я Йоахим 6 травня 
1665 р. Патріарх Никон 1667 р. забрав його 
у Московію до Іверського монастиря. Цер-
ковна кар’єра Йоахима складалася вдало, 
він хвацько підіймався щаблями церковної 
влади й 1674 р. був обраний патріархом. 
Однак були в його біографії темні сторони. 
Перебуваючи настоятелем Новоспаського 

монастиря, Йоахим тримав братію в голоді, 
годував її гнилою рибою. У 1664 р. у Чудів-
ському монастирі його звинуватили у мало-
вірстві.  Тим паче, що Йоахим зізнався, що 
не знає канонів ні старої (дониконовської), 
ні нової віри, а робить усе, як скаже началь-
ство. Сучасники також згадують Йоахима 
як людину малоосвічену, що у церкві мало 
який день бува, але начальникам у всьому 
послушний так, що «валялся под ногами 
их». І для такого холуя, як Йоахим, пору-
шення канонів, за умови царського наказу, 
було справою звичайною.  

З усього видно, що під прикриттям 
церковним у ті часи  царський уряд ство-
рив ідеологічну машину для поширення 
нагляду, контролю та інформаційного 
одурманення українського народу. А що 
це дійсно так, нещодавно ми могли пере-
свідчитися на прикладі, коли один із свя-

щеннослужителів РПЦ на російському 
телеканалі себе видав. Сталося наступне:  
прес – секретар патріарха  Московського і 
всія Русі Олександр Волков в ефірі російсь-
кого шоу Соловйова на запитання: «Я могу 
к вам обращаться отец Александр?» від-
повів по військовому: «Так точно!».  Тому 
деякі українські історики, зокрема Іван 
Власовський, наголошують, що доцільно 
звертати увагу не на антиканонічність пе-
реведення УПЦ під владу Російської пра-
вославної церкви, а на ті трагічні наслідки, 
яке воно мало для України. 

Вся вражаюча за своїм цинізмом і під-
лістю історія з прилученням не може ли-
шатися поза нашою увагою. Особливо  під 
час сьогоднішніх реалій, коли українофо-
би вигадують усілякі «русские миры» за-
для розчленування істинної Руси-України 
та приєднання її більшої частини  до Ро-
сійської імперії.                           

У грудні 2017-го стало відомо, що СБУ 
зняла гриф «цілком таємно» з документів 
НКДБ про створення Московської патріар-
хії. Тут стверджується, що всі делегати т. з. 
Помісного собору РПЦ МП 1945 року були 
завербовані чекістами. Ось витяг з дирек-
тиви: 

«Важливо забезпечити, щоб в числі намі-
чених кандидатів переважали агенти НКДБ, 
здатні провести на Соборі потрібну нам лі-
нію, —з  листа, направленого у вересні 1944 
року на місця за підписом начальника 2-го 
управління НКДБ СРСР Федотова і керівника 
п’ятого відділу 2-го управління Карпова». 

З розсекречених документів випливає, 
що НКДБ СРСР і його підрозділи в союз-
них і автономних республіках, краях і об-
ластях займалися підбором кандидатів для 
участі в соборі з представників духівництва 
й мирян. З цією метою потрібно було на-
мітити «осіб, що мають релігійний автори-
тет серед духовенства і віруючих, і в той же 
час перевірених на агентурній або патріо-
тичній роботі».                                                                                  

Геть інформаційний 
вплив і економічне 

визискування!               
Зараз, коли в Україні вже п’ятий рік іде 

війна з Московією, нарешті всім треба зро-
зуміти, що війну необхідно вигравати, б’ю-
чись на всіх фронтах - на інформаційному 
та економічному також. Інакше ми вже вко-
тре втратимо державність. Одним із кро-
ків на шляху до незалежності є отримання 
Томосу Україною. На думку Архієпископа 
Євстратія: 

- Є багато інформації, що всі засоби дипло-
матії, бізнесу та спецслужб Росії залучені для 
того, аби перешкодити автокефалії. Російські 
олігархи є певним урядовим підрозділом, який 
нібито є незалежним бізнесом, але фінансує 
ті речі, які держава не може фінансувати з бю-
джету. Тут Кремль це також застосовує. Але 
якщо ці речі розумію  я, то нерозумно думати, 
що цього не знає та не усвідомлює Патріарх. 
У православ’ї позиція першості Константи-
нопольського патріархату ґрунтується на 
історичних та канонічних основах. Якщо Па-
тріарх хоче, щоб його вплив був обґрунтований 
сучасними реаліями, а не минулим, то у жод-
ному разі не може допустити, щоб російський 
тиск досяг успіху. Умовно кажучи, якщо заля-
кають чи куплять, і рішення щодо автокефа-
лії змінять, то негатив буде у першу чергу для 
Константинополя. Але для України це означа-
тиме ще одну поразку, яких і так уже забагато 
в цій війні.                                                                                                                               

Згідно з соціологічним дослідженням, 
проведеним Центром Разумкова та опри-
людненого 26 квітня, 23, 4% українців висту-
пають за об’єднання православних церков 
в єдину, що домагатиметься незалежності. 
Крім того, понад чверть українців (26, 9%) 
вважають, що православним слід згуртува-
тися навколо Української православної цер-
кви Київського патріархату (УПЦ-КП).  При 
цьому, як свідчить опитування, лиш кожен 
одинадцятий (9, 2%) вважає, що Українська 
православна церква має залишатися части-
ною Російської православної церкви. Згідно 
з даними опитування, 22, 7% респондентів 
вказали, що їм байдужі у цьому контексті 
перспективи православ’я в Україні. Най-
більше хвилюють останні два показники, 
які показують ще часткове або повне неро-
зуміння значення  утворення незалежної 
від Московії церкви, особливо на даному 
етапі. А згідно з даними соціологічної гру-
пи «Рейтинг» уже на 18 жовтня  54% опита-
них виступають за створення в Україні єди-
ної помісної церкви. Тобто свідомих вірян 
стає все більше.

Зараз Москва своїми діями на Азовсько-
му морі зірвала свою благочинну маску «нас 
там нет» і показала свій звіриний оскал. Ак-
тивізувалася і п’ята колона: на всіх ефірах 
тріщать, сподіваючись на реванш під час 
виборів. Тому нам, українцям, особливо 
треба гуртуватися та подумати, чи варто 
недооцінювати віроломну підступну роль 
Російської православної церкви в Украї-
ні та продовжувати  ходити туди і нести, 
можливо, останні свої копійки, посилюючи 
окупанта? Особливо, зважаючи на ті наявні 
факти, коли за злодійським наказом поби-
ли мирних студентів на Майдані та вони 
втікали, закривавлені, прохаючи допомо-
ги, а церква московська їх не впустила на 
свою територію. Всі бачили також, як мос-
ковські священнослужителі висвячували  
так звані «гумконвої», що несли смерть на 
Донбас. Ні, не дотримується РПЦ  запові-
дей Божих «возлюби ближнього свого», 
«не убий» та  не «побажай майна ближ-
нього свого». Адже і за її сприяння також 
був анексований у нас Крим, йде п’ятий 
рік кривава бійня на Донбасі, захоплений 
Азов. Прес–секретар В’ячеслава Чорновола  
Дмитро Пономарчук нещодавно в одній з 
телепередач  наголосив, що сьогодні в Укра-
їні триває іще одна війна:

- Це війна, розумієте?! Тільки у категорії 
трохи іншій. Якщо війна зі зброєю є на Схо-
ді, то тут війна може поширитися від Ужго-
рода і далі, ніж Луганськ. Вони хочуть зайти 
зсередини. А зсередини апеляція до чого? 
До віри!  Тому треба, щоб була одна Укра-
їнська православна  церква! «Душевний» 
стан Російської православної церкви зараз 
не найкращий - Константинополь її не ви-
знає. Він визнає Україну. Визнає Україну не 
тільки Константинополь, а й інші церкви. 
Окрім деяких, де вплив має РПЦ. Але ми 
всі прекрасно розуміємо, що ця агресія йде 
саме через віру. А на це здатна тільки РПЦ. 
Так завжди було, ще від Петра І, потім за 
Сталіна, а тепер за Путіна. 

Так, держава стоїть її громадянами, як 
школа вчителем. Тільки високий дух па-
тріотизму і активна свідома громадянська 
позиція допоможуть нам відстояти свою 
державу і церкву!

   Петро ЛУК’ЯНЕНКО.

…а чому тоді ми продовжуємо вірити їм, ходити за звичкою до їхніх 
церков? Таке просте питання виникає, коли глибше вивчаєш історію 
церкви Московського патріархату. Довіряючи, ми слухаємо проповіді 
лукавих московських перевертнів у рясах, несемо їм чималі кошти. 
У межах країни, якщо вірити експертам, це мільярди гривень, які 
поповнюють бюджет окупанта. Стан християнства в Московських землях 
ще у 1575 р. добре зобразив посол до Москви Данило Принц з Бухова. 
Коли посол запитав, чому князь дозволяє татарам забирати в рабство 
своїх одноплемінників і чинити наругу над жінками, послу відповіли: 
- Вони (московити) не вірять в Св. Матір Христа, в Дванадцять 
апостолів, чотирьох євангелістів і Єпископа Миколу, який славиться 
багатьма чудесами, і не шанують ікон, то їх (московитів) вони (татари)                                                              
і не визнають за справжніх Християн.  
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! Якщо ви вдало виберете справу і вкладете 
в неї всю душу, то щастя саме відшукає вас 

Констянтин Ушинський

ПРО ЯКИЙ шанс іде мова, чіт-
ко пояснює голова Єлизаве-

тівської сільської ради Максим 
Голосний. Про шанс не дати по-
ділити район на кілька окремих 
«князівств». Зі своїми статутами, 
порядками та «урядами». Та з 
правами самим розпоряджатися 
й усіма землями. І тими, які поза 
межами населених пунктів, що 
сільським радам, як відомо, не доз-
волено. Ними зараз розпоряджа-
ється повноправно, безконтроль-
но та винятково на власний розсуд 
РДА – районна державна адміні-
страція. І дуже хоче, аж трясеться, 
розпоряджатися й далі. «У цьому 
собака і заритий», - уточнює Го-
лосний. Далі продовжує:

- Влада, котра вершить свою 
волю у Петриківському районі, як 
легко здогадатися, з квітня 2014-
го, поставила перед собою мету 
– царювати тут та богувати якщо 
не вічно, то бодай подовше. А для 
цього й необхідно район за будь-
яку ціну зберегти цілим і не уш-
кодженим. Адже «розбіжиться» 
по своїх ОТГ, як по норах - вважай-
те, що можливість залишатися 
«пупом» усієї славної Петриків-
щини як корова язиком злиже.  
Тобто по заріз головне не випусти-
ти землю зі своїх липких і загре-
бущих рук. Що здійснити цілком 
реально. Адже законом про децен-
тралізацію передбачено термін, до 
якого усі ради, сільські та  селищні 
в тому числі, мають визначитися 
і справити не лиш заручини, а й 
«укласти шлюби» між собою, хто 
кому милий і симпатичніший та 
ближчий. Коли ж серйозно, то 
кому з ким вигідніше та корисні-
ше сходитися до купи. А от мине 
термін для добровільного єднан-
ня, і хто не встигне самостійно собі 
обрати соратників, влада не буде 
винною. Далі вона отримає пра-
во на свій розсуд і лад примусово 
створювати об’єднані територі-
альні громади. Таким чином зараз 
діюча у Петриківці районна влада 
і розраховує утнути «власну» ОТГ 
в масштабах усього району. Хитро 
й спритно, що й комар носа не під-
точить ніби, згодні?

А що лиш такою надією і живе 
на чолі з Андрієм Столбченком та 
чекає- не дочекається тут районна 
адміністрація примусової децен-
тралізації, в цьому у районі ніхто 
не сумнівається. Адже як доволі 
благополучні, так і ті, які не дуже 
кучеряво себе почувають, сільські 
ради справді з власної ініціативи, 
зважуючи усі «за» і «проти», зна-
ходили то одні, то другі варіанти 
об’єднуватися в укрупнені тери-
торіальні громади. Однак зась: 
РДА так шикала на них, так гри-
мала, щоб не свавільничали і «не 
баламутили» народ, що залякали, 
схоже, сповна. Той же Максим Го-
лосний зі своєю Єлизватівською 
сільською радою то одним сусідам 
робив пропозицію «побратися», 
то іншим, але від нього дуже пере-
лякано відсахувалися, як од «наві-
женого». Та ти ж підведеш, шепта-
ли Максиму Ігоревичу, нас під  мо-
настир! Ми «в ці ігри не граємо» 
- небезпечно. Да, боягузтво сьогод-

Досить вимовити вголос, написати чи згадати, що на Дніпропетровщині існує Петриківський 
район, як в уяві відразу постає знаменитий на увесь білий світ мальовничий і неповторний 
народний художній розпис, котрий мало кого лишає байдужим. Але якщо думаєте, наче тільки 
ним і відомий цей наш район, то дуже помиляєтеся. Сьогодні, скажімо, його знають і як район, 
який єдиний з-поміж інших не квапиться здійснювати так звану децентралізацію. Якщо інші 
ледве не наввипередки один поперед одного створюють ОТГ – об’єднані територіальні 
громади, - то у Петриківському дійсно буквально до останнього часу на цей рахунок 
ще й кінь не ввалявся. 
Тільки недавно відверто про людське око проявили ніби свою милостивість 
і до Петриківської селищної ради дозволили приєднати Хутірську сільську. Та для місцевого 
населення не становить секрету, що за цим актом «виявлення доброти» криється насправді 
дуже хитра ціль. Уже хоч би тому, кажуть люди, що навряд чи значно виграють від цього 
єднання мешканці обох населених пунктів, оскільки «уже давно сільська рада в масштабах 
одного-єдиного села Хутірського під боком райцентру як приший кобилі хвіст». Тепер, 
уточнюють, буде п’ятим колесом до возу – себто «наскільки Петриківська ОТГ далі буде дієва та 
спроможна, це велике питання». Швидше всього вона, прогнозують, не виправдає себе, та саме 
для того, «щоб сконфузилася і скомпрометувала ідею «розпорошення» району, якщо хочете 
знати, і створена». З отаким отже прихованим підступним задумом «і зліпили своє перше і досі 
останнє ОТГ з того, з чого можна було зліпити», та відрапортували мерщій в область, наче, як 
бачите, і  ми не сидимо, склавши руки. Тобто відтепер не чіпайте нас, ми «свого шансу одначе 
діждемося і не втратимо».

МОВ У КРАПЛИНІ  ТЕРПІННЯ, 
ЯКОМУ ПРИХОДИТЬ КІНЕЦЬ
ні дуже й дуже шкідливе явище. 
Принцип «подалі від гріха» або 
«нехай хто-завгодно інший ризи-
кує, лише не я» чи й  «я свої груди 
підставляти не буду» не просто не 
красить «лідерів» мас, а позбавляє 
їх права вважати себе поводирями 
земляків. Адже досить депутатів 
рад скликати на сесії, а мешкан-
ців сіл зібрати на сходки, виріши-
ти, зважитися і проголосувати – і 
вперед. Заважає, відмовляє, а то й 
забороняє районна влада – їхати 
в область і там грюкати по столах 
кулаками: децентралізація – з од-
ного боку діло добровільне, а з ін-
шого винятково за бажанням насе-
лення територій! Проти й область, 
в чому вона не раз себе хвацько 
уже «проявляла» - рушати на 
Київ, турбувати-пікетувати Ад-
міністрацію Президента чи Вер-
ховну Раду і Кабмін. Домагатися, 
щоб прийняли і пояснили, чому 
на Дніпропетровщині загалом, а 
в окремо взятому Петриківському 
районі і раз-у-раз не дозволяють  
селянам те, що обіцяно й гаранто-
вано їм законом? Особливо чому 
дивний «феномен» дозволяється 
окремо взятому району в області, 
який у ділі з децентралізацією в 
масштабах усієї України ходить 
ніби в передовиках. 

Дякувати Богу, хоч не мовчать 
і розказують, чому нинішні петри-
ківські можновладці воліють під 
своєю «опікою» зберегти район. 
Ось як Володимир Погребняк, 
який по поверненню з зони АТО 
був обраний головою дотаційної 
Миколаївської селищної ради, це 
пояснює:

- Так, наша селищна рада де-
пресивна: ледве стягує  податками 
290 тисяч гривень у свій бюджет, а 
нам тільки на зарплату потрібно 
мінімум 400 тисяч. А могло б ви-
стачати з лишком. У межах ради 
обробляється одна тисяча 600 гек-
тарів орної землі. Так от, від неї у 
казну ради надходить як мінімум 
в десять разів менше, ніж мало б 
надходити – лише якихось близь-
ко 70 тисяч…

Стоп! – вигукуємо ми. Чом же 
не переймаєтеся, щоб у повному 
обсязі надходила плата за землю? 
Хто має її збирати? «Це не в на-
ших  можливостях», - каже голова 
селищної ради. Поза межами Ми-
колаївки бал править винятково 
районна адміністрація, яку очо-
лює, як вам уже відомо, Андрій 
Столбченко. 

Але і на це знаходиться ре-
зонне ніби запитання: а чому ж 
районна адміністрація ловить, 
даруйте, мух, а не злісних неплат-
ників податків, якщо у її віданні 
земельні угіддя? Володимир По-
гребняк посміхається: здогадайте-
ся, мовляв, самі…

Отут і скажемо, що ця наша 

публікація не з’явилася б на бі-
лий світ, якби не ГО «Люстрацій-
но-антикорупційна рада Придні-
пров’я». Громадська організація 
провела власне розслідування си-
туації у Петриківському районі і 
щойно оприлюднила його резуль-
тати. Читаємо: «Офіційно в районі 
понад 42 тисячі гектар земель сіль-
ськогосподарського призначення.  
Якщо взяти дані оподаткування, 
то і 40% не надходить від них у 
місцеві бюджети до тих сум, які 
мають надходити. Тобто не менше 
60% ніби не вдається зібрати. Хто 
їх збирає чи куди діваються – ве-
ликий, великий секрет. Все укрито 
темрявою. Немов провалюються 
крізь ту ж землю. А це значить, що 
керівництву району вигідно жити 
на дотаційні кошти і не робити ні-
чого, аби щедра петриківська зем-
ля наповнювала скарбницю для 
розбудови і розвитку економіки та 
соцсфери. Тоді ж що це значить? 
А те, що вигідно, аби левина доля 
коштів у вигляді «чорної» – чорно-
земної! – готівки ішла не в бюджет, 
а як мінімум у чиїсь, а то й немає 
сумніву у чиї саме кишені».

ОТОЖ ГО «Люстраційно-ан-
тикорупційна рада Придні-

пров’я» без вагань звинуватила 
чинну на Петриківщині владу, ще 
точніше її керівників, що «вона 
загалом і вони зокрема над усе 
закохані у чорноземну готівочку». 
Лише їй і віддають перевагу. Кла-
няються нище, ніж перед ікона-
ми. Цим і пояснюється, чому «з 
усіх сил, аж рвучи на собі жили, 
стараються район не «розпусти-
ти», а утримати у своїх руках». 
Звісна річ для того, щоб зберег-
ти собі можливість «не сіяти і за 
сходами не доглядати, не гнути у 
тяжких сільських трудах спину та 
не витрачатися на виробництво, 
однак самим «жати» ще більше, 
ніж жнуть селяни». А вже інші 
тутешні спостерігачі та аналітики 
прокоментували, що «в ситуації 
Петриківського району, як у кра-
плині води, відображається ситуа-
ція, котра загалом склалася нині в 
Україні і аж на рівні Києва». А що 
- підмічено влучно. Поцілено в са-
місіньке яблучко. Нам залишаєть-
ся лише додати, що як у столиці, 
так і Петриківці критична ситуа-
ція перебуває на грані вичерпу-
вання терпіння у людей. Воно явно 
кінчається і ось-ось обірветься, як 
туго натягнута тятивою стріла. 

Адже є від чого. Свої суто пе-
триківські сумні спостереження 
громадська «Люстраційно-анти-
корупційна рада Придніпров’я» 
висловила не голослівно. Оскіль-
ки поцікавилася декларацією 
про прибутки і «видатки» окремо 
взятого голови РДА Андрія Стол-
бченка. Що Андрій Анатолійович 

певно ненароком не вказав у ній 
заміську «віллу» у селі Дніпро-
ве, вартість якої явно перевищує 
один мільйон гривень, це півбіди. 
Повна біда, якій хочеться поспів-
чувати голові РДА – фірма ТОВ 
«Науково-виробниче об’єднання 
«Ера», яку він заснував разом з 
братом Сергієм Анатолійовичем, 
останній раз прибуток забезпечи-
ла – аж у сумі 10 тисяч гривень – 
ще у 2009 році. А з 2010 і по 2017 
включно завдавала лиш збитки – 
разом цілих 2 мільйони 105 тисяч. 
Це не враховуючи, що у 2012 році 
фірма, даруйте, віників не в’язала 
– господарської діяльності зовсім 
ніби не вела. Та як на те пішло, й  
дружина Андрія Анатолійовича, 
Ольга Вікторівна, якщо вірити де-
кларації її чоловіка, в останні три 
роки заробила тільки... 24 грив-
ні. Однак жінці це не завадило 
придбати у власність автомобіль 
«Toyota Auris».

Втім, Андрію Столбченку, 
мабуть, елементарно немає коли 
займатися як власним бізнесом 
чи спільним з іншими членами 
родини, так, на  жаль, до пуття і 
ввіреним йому районом. Щось 
незрозуміле, приміром, сталося з 
ПрАТ «Петриківський рибгосп», 
третина акцій якого належали 
голові РДА і свідчили (але не заці-
кавили компетентні органи) про 
наявність «конфлікту інтересів». 
Точніше, про відсутність його за-
побігання. Але Андрію Анатолійо-
вичу ніколи перейматися «дріб’яз-
ковими справами», як  якраз і 
кваліфікували в СБУ справу щодо 
скандалу з «Рибгоспом». Бо він на-
томість уподобав і дуже любить 
разом з сім’єю виїжджати у турис-
тичні подорожі і там відпочивати. 
На це грошей, слава Богу, у нього 
вистачає. У 2015 році Столбченки 
перший раз відвідали Нідерлан-
ди, Амстердам зокрема, у 2016-му 
і вдруге навідалися в Нідерланди, 
завітавши на цей раз в Гаагу та 
Лейдсендам-Ворбург, а також по-
бували і в Карпатах. Наступного 
2017 року вдалося більше побачи-
ти світу: Свалявський район Закар-
паття, Латвія – Рига та Салацгрива, 
Естонія – Таллінн, Сполучені Шта-
ти -  Сан-Дієго, Німеччина – Дрез-
ден і знову Нідерланди – Ліссе. На-
решті цього 2018 року була і Італія, 
Флоренція, Венеція та Лідо-ді-Езо-
ло, і Австрія з її Віднем, і  Німеччи-
на – Підерборн… 

ВТІМ, нас зараз більше хвилює, 
коли цей шабаш і в окремо 

взятому районі скінчиться? Точ-
ніше - чи вдасться тутешнім се-
лянам демократичним шляхом 
замість влади, котра дійсно до-
бряче скомпрометувала себе і до-
вела район до ручки, обрати нову, 
котра нарешті перейматиметься 

потребами людей? Виявляється, 
віри у петриківців в це мало. Ще 
один «секрет для тісної компанії» 
давним-давно відомий усьому ра-
йону: тут навчилися так на рівні 
факірів підтасовувати підсумки 
виборів на свою користь, що цим 
«досвідом» їм в області може не-
має й рівних.

- У травні цього року я повер-
нувся з АТО, - розповідає без-
страшний екс-розвідник  Василь 
Сектименко, - і мене призначили 
головою Петриківської РВК - ра-
йонної виборчої комісії. Але попе-
редній голова Юхименко настіль-
ки був радий, бо здихався підне-
вільного клопоту, що миттю щез, 
не передавши  мені як годиться 
ні справ, ні печатки, ні ключів від 
сейфу. А незабаром виявилося, 
наче печатку із закритого сейфу 
поцупили. Я викликав поліцію, 
але вимагати порушувати кримі-
нальне провадження, уявіть собі, 
позбавлений змоги. З тієї причи-
ни, що я ж… не приймав печат-
ку. Як ти, кажуть мені, заявляєш 
про крадіжку, якщо печатки на 
збереження не брав? – і хоч кілок 
їм на голові теши! Сміються пря-
мо в очі на все це і не моргають 
ними: ондечки, мовляв, минулого 
разу знайшлося аж дві ідентичні 
печатки Єлизаветівської терито-
ріальної виборчої комісії, і наче 
обидві дійсні – то гадаєш це кін-
чилося гучним скандалом, по-
рушенням карної справи і тому 
подібне? Де там! І не подумали! 
І пальцем не поворушили та не 
насварилися.

А далі «добрі люди», продов-
жував Сектименко, переказали 
мені «не піднімати кіпіш». Незаба-
ром Столбченко почав і втручати-
ся та безцеремонно заважати мені.

- Недавно ж одержав я від ньо-
го перше попередження, - підвів 
риску Василь Сектименко. – Якщо 
не  стану  слухатися, коритися так, 
як він накаже, на мене чекають ке-
пські перспективи – закінчиться 
себто безславно моя кар’єра тут як 
у бізнесі, так і політиці. Отож це 
була по суті погроза, з якої я зро-
бив висновок, що Андрій Анатолі-
йович збирається правити райо-
ном і далі – очевидно, до повного 
його краху. 

А чому б і ні? Чом би не точні-
сінько так, як і Петро Порошенко в 
масштабах усієї України?! Корот-
ше, в краплині води петриківсько-
го фарсу дійсно висвічується  весь 
трагізм і все свавілля та божевілля 
теперішньої нашої влади. А заод-
но і терпіння народу, котре справ-
ді й небезпечно вичерпується.  І 
тут, у Петриківці, стогін народу 
чути все дужче та дужче. І лунає, 
розноситься звідси по всіх усюдах 
та кутках.

Микола ЯСЕНЬ.

Фермерське господарство 
«Западне», за нинішніми мір-
ками, зовсім невелике – воно 
хазяйнує всього на 200 гектарах. 
Зате як! Завдяки високій агро-
техніці і власному досвідченому 
агроному – Чебанову-старшо-
му, що свого часу був відомий 
на весь район, загалом маленьке 
господарство не лише не пасе 
задніх, а й за рахунок власних 
обігових коштів (кредитів Че-
банови принципово не беруть!) 
повністю оновило парк сільсько-
господарської техніки.

- Ми придбали два трактора 
МТЗ – 82 і кілька сівалок точного 
висіву виробництва «Червоної 
зірки», - розповідає Олександр 
Чебанов. - До речі, сівалкою за-
правськи керує мій молодший 
брат Юрій, і схоже, йому це 
дуже подобається!

Має господарство і власного 
юриста – це дружина Олексан-
дра Дар’я. Вона досить уміло 
й грамотно дає відсіч усіляко-
го роду зайдам, котрі не проти 
«відкусити» від земельного «бан-
ку» «Западного» клаптик то там, 
то інде.

Сам голова переконаний, що 
фермерство – це, передусім, ро-
динний бізнес, який згуртовує, 

У напрямку
«Западного» - 
сонячно!

«Фермер Придніпров’я» мало чи не в кожному номері пише про факти рейдерства у фермерських 
господарствах області. Механізм цих атак різний – від підробки документів до відвертих, 
цинічних захоплень землі та урожаю.
Не стало винятком і фермерське господарство «Западне», що у Дніпровському районі. 
Розташоване у самісінькому передмісті Дніпра – селі Любимівка, воно стало ласим шматком для 
завидющого ока хапуг, які, власне й організували таку-собі нехитру оборудку з місцевих засланих 
козачків-агітаторів, що ходили від двору до двору, пропонуючи гроші.
- Я не засуджую простих селян, бо людей довели до такого зубожіння, що страшно дивитися, - 
зізнається Олександр Чебанов, голова ФГ «Западне»
Важко, практично неможливо встояти перед спокусою, особливо, коли гроші конче потрібні на 
лікування чи операцію, інші життєві потреби, але чому люди не вірять у те, що взаєморозуміння 
можна знайти з керівником господарства, що орендує їхні паї? – наголошує Олександр Чебанов.
Приміром, цьогорік «Западне» не лише вчасно розрахувалось з пайовиками, але й видало на пай 
дещо більше збіжжя, ніж минулого року.
-Загалом, рік видався вдалим і багатим на врожай, - констатує керівник «Западного». - Ми 
не лише виростили добрий соняшник, пшеницю, не маємо боргів перед людьми, а й впевнено і 
безбідно перезимуємо – чимала частина врожаю зберігається на Балівському елеваторі, за що 
я, користуючись нагодою, хотів би подякувати керівництву елеватора та його працівникам – 
приємно вражає їх доброзичливість, професіоналізм і чесність.

надихає, і якщо треба, допома-
гає вкупі пережити невдачі й 
негаразди.

- Більшість фермерів навіть 
не розуміє, який заміс нас че-
кає, - розмірковує Олександр 
Чебанов, - вони й досі живуть у 
своїх «князівствах» й думають, 
що до них рейдери не прийдуть, 
що землю не заберуть, скасував-
ши мораторій на продаж землі. 
І що тоді? Сидіти на купі мета-

лобрухту, бо саме на неї пере-
твориться техніка, яку надбали 
за роки свого фермерства, сто-
рожувати, щоб не розтягли!

- Зараз, як ніколи, - впевне-
ний Олександр Чебанов, - треба 
триматися разом. Моєму бать-
кові вже сімдесят, а він щороку 
навесні виходить в поле, і що-
року каже мені, що це востаннє. 
Мати щороку куховарить, і я 
знаю, що вона вкладає всю свою 

душу в ті борщі, що готує для 
хлопців-трактористів, механіза-
торів.

- А уявіть, що всього цього 
враз не стане? Скуплять все га-
музом іноземні й наші буржуї, а 
нас викинуть на смітник життя, 
як непотріб. Ви себе там бачите? 
Я особисто ні!

Тому сьогодні у ФГ «Западне» 
дбають про культуру землероб-
ства, про високі врожаї, засіва-
ючи свої 200 гектарів винятково 
насінням іноземної селекції. Від-
повідно і пайовиків поважають, 
бо дають зерно високої якості. 
До речі, в останній місяць року, 
що минає, фермерське госпо-
дарство влаштувало збори пайо-
виків, де селяни могли не лише 
поспілкуватися з керівництвом, 
а й виграти цінні призи!

Трактористи господарства  
М. Тумко,  В. Кунгурцев, механік 
Ф. Чебанов виграли мікрохви-
льові печі. Дві сестри – Віра Кузь-
менко та Ніна Плюцинська теж 
пішли додому з подарунками. А 
головний приз – сучасну м’ясо-
рубку отримав Денис Шмадчен-
ко. Настрою селянам додавав ху-
дожній колектив, що приїхав на 
свято з будинку культури житло-
вого масиву Чаплі під керівниц-
твом Марії Ящук.

- Особливу вдячність, - відзна-
чив Олександр Чебанов, - хочу 
висловити директору Будинку 
культури Людмилі Масаловій, 
яка допомогла організувати ду-
шевну, змістовну зустріч, створи-
ти теплу й дружню атмосферу.

Лариса НЕСІНА.

Кабінет Міністрів пропонує 
скоротити програму 
підтримки фермерів                                 
у 2019 році до 800 млн. грн. 
із 1 млрд. грн у 2018 році та 
збільшити держпідтримку на 
придбання сільгосптехніки 
до 1 млрд. 381,8 млн. грн. із 
торішніх 945 млн. грн.

ЗГІДНО з порівняльною таблицею бю-
джетних висновків Верховної Ради під 

час доопрацювання проекту держбю-
джету на 2019 рік, Кабмін передбачив 
4 млрд грн на програму тваринництва, 
що відповідає фінансуванню в 2018 році. 
Проте якщо в 2018 році програма фі-

Кабмін пропонує в 2019 році скоротити 
«фермерський мільярд»

нансує виключно тваринництво, то в 2019 
році до неї також увійшли зберігання та 
переробка сільгосппродукції (елеватори) і 
рибництво.

У держбюджеті-2019 Кабмін також 
вирішив збільшити фінансування про-
грам зі здешевлення кредитів для агра-
ріїв - до 127,2 млн. грн (у бюджеті-2018 
було закладено 66 млн грн, наприкінці 
жовтня-2018 Кабмін переспрямував на 
цю програму ще 200 млн. грн). Крім того, 
уряд пропонує збільшити видатки на 

підтримку хмелярства, закладення моло-
дих садів, виноградників та ягідників - до 
400 млн грн (торік - 300 млн грн).

За інформацією на сайті Мінагропро-
ду, станом на 16 листопада використано 
35,8% держпідтримки АПК, передба-
ченої на 2018 рік, - 2 млрд. 262 млн. грн. 
Зокрема, на здешевлення кредитів ви-
користано 29,66 млн. грн, на підтримку 
фермерських господарств - 22,9 млн. грн, 
на підтримку тваринництва - 1 млрд. 688 
млн. грн, на часткову компенсацію тех-

ніки та обладнання - 420,3 млн. грн., на 
хмелярство та садівництво - 101 млн. грн.

За даними в порівняльній таблиці до 
проекту держбюджету-2019, наступного 
року видатки на апарат Мінагропроду 
передбачені на рівні 7,3 млрд. грн. На 
Держслужбу з питань геодезії, карто-
графії та кадастру передбачено 1,7 млрд. 
грн, на Держрибагентство - 419,2 млн. 
грн., Держагентство лісових ресурсів - 
614,7 млн. грн., Держпродспоживслужбу 
- 4,86 млрд. грн.
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Що занадто, кажуть в народі, то не здраво. Гучна 
скандальна заява генерального директора ПАТ 
«Укрпошта» Ігоря Смілянського про неможливість 
доставки пенсій в році новому через «застарілий 
тариф» і намір скоротити число поштових відділень 
доволі своєрідно подіяла на народних обранців. І, як 
не дивно, змусила їх розщедритися - у затвердженому 
Держбюджеті 2019 року Верховна Рада передбачила 
500 мільйонів гривень на доплату листоношам за 
доставку пенсій. Президент України Петро Порошенко 
в Житомирі наприкінці листопада заявив:
- Ми абсолютно не можемо погодитися ні зі скороченням відді-

лень, ні зі скороченням листонош. І не можемо допустити, щоб вирішен-
ня цієї проблеми відбулося за рахунок простих людей: або переведення 
на неповну ставку листонош, або за рахунок підвищення тарифів, зробив-
ши додаткове навантаження на пенсіонерів. Це неправильно. 500 міль-
йонів гривень дозволять вирішити проблему тарифоутворення «Укрпо-
шти» лише на деякий час. Має бути напрацьоване системне рішення, яке 
б регулювало питання тарифів, але не за рахунок людей. 

Як видно із заяви, скандальна і несподівана проблема «Укрпошти» 
в Україні нікуди не зникла. Її просто відклали, попри відому приказку – 
відкладений лише сир добрий... А тимчасово вирішили, всупереч гучній 
заяві «гаранта», таки за рахунок людей – платників податків! Дивним ви-
глядає і намір «не допустити переведення листонош на неповну ставку» - 
вони на 0, 6 – 0, 8 мінімальної зарплати працюють вже роками! І не лише в 
селах, а і в густіше заселених районних центрах. «Фермер Придніпров’я» 

Головне управління ДФС 
у Дніпропетровській області 
нагадує, що платниками 
єдиного внеску на загальноо-
бов’язкове державне соціаль-
не страхування (далі - ЄСВ) 
визначено членів фермер-
ського господарства, якщо 
вони не належать до осіб, які 
підлягають страхуванню на 
інших підставах (п. 5¹ частини 
першої ст. 4 Закону України від 
08 липня 2010 року № 2464-VI                              
«Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхуван-
ня» із змінами та доповнення-
ми (далі - Закон № 2464)).
Базою нарахування ЄСВ для 
членів фермерського господар-
ства є сума доходу (прибутку), 
отриманого від їх діяльності, що 
підлягає оподаткуванню подат-
ком на доходи фізичних осіб. При 
цьому сума ЄСВ не може бути 
меншою за розмір мінімального 
страхового внеску на місяць (аб-
зац перший п. 2 частини першої 
ст. 7 Закону № 2464).
У разі, якщо таким платником 
не отримано дохід (прибуток) 
у звітному кварталі або окремо-
му місяці звітного кварталу, він 
зобов’язаний визначити базу 
нарахування, але не більше 
максимальної величини бази 
нарахування ЄСВ, встановленої 
Законом № 2464. При цьому сума 
ЄСВ не може бути меншою за 
розмір мінімального страхового 
внеску (абзац другий п. 2 частини 
першої ст. 7 Закону № 2464).
Зазначені платники зобов’язані 
сплачувати за себе ЄСВ, нарахо-
ваний за календарний квартал, 
до 20 числа місяця, що настає за 
кварталом, за який сплачується 
ЄСВ (абзац третій частини вось-
мої ст. 9 Закону № 2464).
Крім цього, Законом України 
«Про фермерське господарство» 
від 19 червня 2003 року № 973-IV 
із змінами (далі - Закон № 973) 
визначено, що фермерське гос-
подарство підлягає державній 
реєстрації, зокрема, як юридична 
особа. Таке господарство, за-
реєстроване як юридична особа, 
діє на основі статуту. У статуті 
зазначаються найменування 
господарства, його місцезнаход-
ження, адреса, предмет і мета 
діяльності, порядок формування 
майна (складеного капіталу), ор-
гани управління, порядок прий-
няття ними рішень, вступу до 
господарства та виходу з нього 
й інші положення, що не супере-
чать законодавству України (ча-
стина четверта ст. 1 вищезазначе-
ного Закону).
Головою фермерського господар-
ства є його засновник або інша 
визначена в статуті особа (части-
на перша ст. 4 Закону № 973).
При створенні фермерського го-
сподарства одним із членів сім’ї 
інші члени сім’ї, а також родичі 
можуть стати членами цього 
фермерського господарства 
після внесення змін до його ста-
туту (частина друга ст. 3 Закону 
№ 973).
Трудові відносини у фермерсь-
кому господарстві ґрунтуються 
на основі праці його членів. За 
виробничої потреби фермерське 
господарство має право залучати 
до роботи в ньому інших гро-
мадян за трудовим договором 
(контрактом).
Трудові відносини членів фер-
мерського господарства регулю-
ються статутом, а осіб, залучених 
до роботи за трудовим догово-
ром (контрактом), - законодав-
ством про працю.
Враховуючи вищевикладене, 
якщо головою фермерського 
господарства є його засновник, 
який є членом такого господар-
ства, він зобов’язаний стати на 
облік у контролюючих органах 
як платник ЄСВ, і, відповідно, на 
нього поширюються обов’язки, 
визначені частиною другою 
ст. 6 Закону № 2464.

Засновник - голова 
фермерського 
господарства є 
платником ЄСВ

Г аряча темаДоки Смілянський 
шантажуватиме 
Україну? 
вже акцентував увагу української влади і суспільства на цій величезній 
проблемі. Особливо гострою у Дніпропетровщині вона стала цього року, 
бо за тисячу – півтори гривень на руки дуже мало бажаючих доставляти 
пресу і пенсії в дощ і спеку, мороз і хуртовину. Зазвичай денний маршрут 
сільських поштарів дорівнює 15 – 25 кілометрів! Подолати його в зимовий 
період нашими сільськими дорогами вкрай непросто. Та в жовтні «Укр-
пошта» іще на 0, 1 ставки зменшила зарплати листоношам, ще й зроби-
ла середу вихідним днем для поштових відділень. Про яку «ефективність 
праці» відомства можна говорити? Чи не тому «Нова пошта» стрімко до-
сягла успіху, що доставляє посилки вже по всій Україні, а працює з одним 
вихідним?  Та й вартість цієї послуги там набагато нижча.

Вочевидь, запланована допомога майже 36 тисячам українських пош-
тарів у сумі 500 мільйонів гривень є давно заслуженою, це біля 13, 8 тисяч 
гривень кожному. Щоправда, чималі резерви її є всередині самої «Укрпо-
шти», про що далі. Та парламент з урядом і Президентом пішли найлег-
шим шляхом – вирішили бути добрими за народний кошт. А листоноші 
стурбовані – добре знаючи непогамовні апетити І. Смілянського з компа-
нією, вони побоюються - чи дійде виділена допомога до них?

Пенсійний Майдан
Особливо дивовижно сприймається термін «застарілі тарифи на до-

ставку пенсій», коли поглянути на ситуацію зусібіч. Після заяви керівни-
цтва ПАТ «Укрпошта» про припинення доставки пенсій 4, 3 мільйонам 
українців, ПФУ ще 30 жовтня заявив:

 - Пенсійний фонд України та Публічне акціонерне товариство «Укр-
пошта» — давні партнери, які  впродовж багатьох років у конструктивно-
му діалозі вирішували усі проблемні питання, щоб безперебійно забез-
печувати доставку пенсій громадянам. Тому для ПФ сьогодні є незрозу-
мілою і неприйнятною ультимативна позиція керівництва «Укрпошти», 
яка, до того ж, ґрунтується багато в чому на викривленні фактів та мані-
пуляції ними. Чинні тарифи справді були затверджені у липні 2004 року. 
Але це була не фіксована сума, як, до речі, по багатьох інших поштових 
послугах, а відсотки до суми виплаченої пенсії. Тариф на доставку пенсії 
у сільській місцевості складає 1, 56 % суми пенсії і 0, 79 % — у місті. Таким 
чином при зростанні розмірів пенсій зростає і сума коштів, яку отримує 
«Укрпошта». Середній розмір пенсії з 2004 по 2018 рік зріс у більш ніж 
10 разів: з 238, 4 грн. до 2 тис. 577 грн. За цей період виплачені суми збіль-
шились на 410%, а інфляція склала 187 %, тобто прибутки за надання по-
слуг росли вдвічі швидшими темпами, ніж інфляція. До того ж чималій 
кількості пенсіонерів у містах пенсію додому взагалі не приносять, вони 
самі ідуть за нею до поштових відділень.  Тому чинні тарифи повністю 
покривають собівартість наданої послуги з доставки пенсій. 

 По-друге, коли керівники «Укрпошти» заявляють про необхідність 
скорочення числа листонош, вони не говорять про один дуже важливий 
не лише економічний, а й соціальний аспект. Згідно із даними звітів ПАТ 
«Укрпошта» до Реєстру застрахованих осіб, абсолютна більшість праців-
ників — 97% (66, 3 тис. осіб) — отримує зарплату близько 4 тисяч гривень 
за місяць, фактично це мінімальний рівень. Водночас заробітна плата 
кількох десятків осіб топ-менеджменту — від 100 до 800 тисяч гривень за 
місяць. Розрив, як бачимо, складає до 200 разів. Не заперечуючи того, що 
керівники, які відповідають за функціонування такої важливої державної 
установи, повинні отримувати достойну платню, варто зауважити, що в 
умовах, коли вони самі наголошують на скрутному становищі, можливо, 
зменшення власних зарплат стало б одним зі способів виправити ситу-
ацію. Грошей, які отримують керівники установи, вистачило б на утри-
мання 2,7 тисячі листонош. Наразі розпочинається робота з укладання 
договорів з ПАТ «Укрпошта» на надання послуги з доставки пенсій на 
наступний рік, а за цей рік за доставку пенсій буде перераховано біля 1, 4 
мільярди гривень.

Складається враження, що допомагаючи «Укрпошті» з майже міль-
йонними (!) зарплатами її керманичів, уряд з парламентом сприяють 
подальшому нещадному визиску листонош. Які нелегкою працею про-
довжують заробляти ці мільйони для керівників. Іще трохи арифметики 
– коли розділити згадані цьогорічні 1, 4 мільярди на 36 тисяч листонош, 
то ця сума дорівнює біля 38 тисяч гривень! От скільки заробляє кожна 
листоноша лише за доставку пенсій! А ще на кожному екземплярі газети 
при середній кількості 300 – 500 екземплярів на дільниці, є і послуги з оп-

лати комунальних рахунків, фіксування показників електролічильників, 
вимушена торгівля завезеним крамом і т. п. Тож посилання на «збитко-
вість» сільських відділень та «застарілий пенсійний тариф» є недоречни-
ми. Тому Пенсійний фонд мусить перемогти у спорі з поштовим моно-
полістом.

Медійний Майдан
Варто зазначити, що до приходу І. Смілянського в квітні 2016-го 

до геть нового для нього українського державного підприємства по-
штового зв’язку «Укрпошта» воно за результатами 2015-го отримало 
53 мільйони гривень прибутку. А його тодішній керівник Ігор Ткачук 
на початку 2016-го заробляв 22, 9 тисячі гривень на місяць. Та «амери-
канський бухгалтер», як назвали ЗМІ нового керманича за відсутність 
українського трудового стажу, почав «діяльність». Зокрема без згоди 
трудового колективу і профспілок запровадив надвисокі зарплати собі 
та кільком десяткам менеджерів, яких привів із собою. За офіційною 
відповіддю Міністерства інфраструктури України, до якого входить 
«Укрпошта», сьогодні зарплата його керівника дорівнює 744 тисячі 
гривень на місяць. Вона розрахована відповідно до постанови уряду, 
коли Мінінфраструктури дав 1 березня 2017 року дозвіл на перетво-
рення «Укрпошти» на публічне акціонерне товариство. Акціонування 
зроблене для «створення незалежної ради та залучення фінансових 
партнерів поштових інвестиційних проектів». 

Та «життя по-новому» склалося лише в керівництва «Укрпошти» 
з «космічними» зарплатами - за 9 місяців біжучого року «Укрпошта» 
зазнала 514 мільйонів збитків, за даними її сайту. Сам І. Смілянський 
заявив, що «має намір зосередитися на побудові поштово-логістично-

го і фінансового бізнесу в містах, а також там, де це доцільно і вигідно». 
Тож згубний для Чернігівської області червневий пілотний проект 
«Укрпошти» щодо закриття сільських поштових відділень і організа-
ція «пересувного формату» зовсім не випадковий. Він збурив жителів 
краю і навіть Чернігівську ОДА, ледь не привів до перекриття автошля-
хів. Адже люди змушені на холоді чи в спеку годинами чекати пошто-
вого автомобіля, не маючи змоги передплатити періодику, замовити 
відправлення чи заплатити за електроенергію. Редактор Талалаївської 
районної газети «Трибуна хлібороба» Олександра Гостра упевнена, що 
поштова реформа знищує не тільки газети - вона знищує село:

 - На цю тему можна обурюватися безмежно. А найбільше від по-
штового проекту постраждали прості люди на Чернігівщині.

Вкрай негативні наслідки діяльності І. Смілянського особливо до-
бре видимі редакціям українських газет. Двадцять дев’ятого листопада 
голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на-
діслав «Відкритий лист Президенту України П. Порошенку», який під-
писали редакції більше ста національних і крайових друкованих ЗМІ:

- За останні три роки ринок передплати скоротився на 3 мільйони 
примірників – на 27 відсотків! Вважаємо це наслідком недолугої ро-
боти «Укрпошти» під керівництвом І. Смілянського. Нинішня якість 
доставки друкованих ЗМІ не витримує жодної критики, затримки 
набули системного характеру. Є випадки доставки періодики раз на 
тиждень або із запізненням до тижня. Ці деструктивні «реформи» від-
буваються на тлі постійного підвищення тарифів і їхньої непрозорої 
формули розрахунку. Темпи зростання тарифів значно випереджають 
зростання всіх макроекономічних показників. Зважаючи на те, що збе-
реження інституту передплати має вплив на інформаційну безпеку 
України, дбаючи про захист прав громадян на отримання інформації, 
вимагаємо звільнення пана Смілянського з посади гендиректора «Укр-
пошти». 

Сергій Томіленко прокоментував і додаткові очікування медійників:
- Розуміємо, що останнім часом держава «осучаснила» Укрпошту 

до статусу ПАТ, у якого свої органи управління, і Президент не має 
прямого статутного права впливати на підприємство. Але відсутність 
державної політики підтримки вітчизняних газет, байдужість Мінінф-
раструктури й Кабінету Міністрів загалом до проблем видавничої га-
лузі змушують нас вимагати втручання Президента як гаранта інфор-
маційної безпеки України. 

А редактор газети «Новомосковська правда» Вадим Рябоштан так 
пояснює необхідність кардинальних змін в «Укрпошті»:

- Доставка газет організована незадовільно. У поштових відділен-
нях панує безлад: не всі газети внесені до каталогів.

Певно ж, це проблема управлінського апарату, ледь не стовідсо-
тково оновленого І. Смілянським людьми без досвіду роботи в галузі. 
Коли ж Мінінфраструктури з Володимиром Омеляном побачить ве-
личезні проблеми «Укрпошти» і знайде «системне рішення»? І разом з 
урядом вирішить проблему гігантської 200-кратної відмінності в зарп-
латах рядового і керівного складу поштарів?

Свого часу «залізна леді» - прем’єр Британії Маргарет Тетчер – 
змогла реформувати збиткову вугільну галузь, попри страйки і про-
тести. Президент, парламент і уряд України «не бачать» справжніх 
причин безладу в «Укрпошті», згаданих Пенсійного і Медійного Май-
данів. До них раніше долучився і Поштовий - плинність кадрів листо-
нош і кількасот наявних вакансій працівників низової ланки яскраво 
про це свідчать. 

Остап ВЕРНИГОРА, колишній поштар.
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При вирішенні питання про поділ 
майна серед спадкоємців перш за все слід 
зазначити, що спадкування буває двох 
видів: за заповітом та за законом. Тобто, 
якщо померла особа не залишила осо-
бистого розпорядження щодо передачі 
свого майна у випадку смерті (заповіту), 
то перехід прав та обов’язків (спадщини) 
від особи, яка померла (спадкодавця) до 
інших осіб (спадкоємців) здійснюється 
відповідно до черговості, встановленої 
Цивільним кодексом України.

Також слід пам’ятати, що право на 
обов’язкову частку мають малолітні, не-
повнолітні, повнолітні непрацездатні 
діти спадкодавця, непрацездатна вдова 
(вдівець) та непрацездатні батьки, які 
спадкують, незалежно від змісту запові-
ту, половину частки, яка належала б кож-
ному з них у разі спадкування за законом 
(обов’язкова частка).

Окремої уваги потребує визначення 
майна, яке входить до спадкової маси з 
урахуванням норм Сімейного кодексу 
України. Так, відповідно до статті 60 Сі-
мейного кодексу України, майно, набуте 
подружжям за час шлюбу, належить 
дружині та чоловікові на праві спільної 
сумісної власності. При цьому вважаєть-
ся, що кожна річ, набута за час шлюбу, 
крім речей індивідуального користуван-
ня, є об’єктом права спільної сумісної 
власності подружжя (не залежно від того 
за ким зареєстровано право власності). 
Розірвання шлюбу не припиняє права 
спільної сумісної власності на майно, на-
буте за час шлюбу.

Крім того, відповідно до статті 74 Сі-
мейного кодексу України, якщо жінка 
та чоловік проживають однією сім’єю, 
але не перебувають у шлюбі між собою 
або в будь-якому іншому шлюбі, майно, 
набуте ними за час спільного проживан-
ня, належить їм на праві спільної суміс-
ної власності, якщо інше не встановлено 
письмовим договором між ними. На 
майно, що є об’єктом права спільної су-
місної власності жінки та чоловіка, які 
не перебувають у шлюбі між собою або 
в будь-якому іншому шлюбі, поширю-
ються положення норм закону, які регу-
люють право спільної сумісної власності 

Чи можуть спадкоємці самостійно 
поділити спадщину між собою?

подружжя. Тобто, особам, які прожива-
ють однією сім’єю без реєстрації шлюбу 
(проживають у «цивільному шлюбі»), на 
праві спільної сумісної власності нале-
жить майно, набуте ними за час спільно-
го проживання або набуте в результаті 
спільної праці та за спільні грошові кош-
ти.

Відповідно до положень цивільного 
законодавства, до складу спадщини вхо-
дять усі права та обов’язки, що належали 
спадкодавцеві на момент відкриття спад-
щини і не припинилися внаслідок його 
смерті. Таким чином, якщо, наприклад, 
за час шлюбу подружжям було купле-
но будинок, який зареєстровано на чо-
ловіка, то у разі смерті одного із них до 
складу спадщини буде входити лише ½ 
частина будинку (не залежно від того, хто 
помер).

Проте, якщо з одним об’єктом неру-
хомості біль-менш зрозуміло, то у разі 
якщо до спадкової маси входять декілька 
об’єктів нерухомості (квартири, будин-
ки, земельні ділянки) та/або декілька ав-
томобілів, при цьому кожен з цих об’єк-
тів має різку характеристику (розмір, 
місце розташування, ціну тощо) то може 
виникнути ситуація, коли кожному із 
спадкоємців належатиме часта кожного 
окремого об’єкта (наприклад, 1/3 квар-
тири, 1/3 будинку, 1/3 автомобіля тощо). 
Така ситуація унеможливлює самостійне 
користування та розпоряджання спад-
коємцями майном, отриманим ними у 
спадок.

Саме тому, важливим є право спад-

коємців на укладення між собою догово-
ру про поділ спадщини.

Книга шоста Цивільного кодексу 
України (Спадкове право) не містить 
прямої вказівки на те, що спадкоємці 
можуть укласти між собою договір про 
поділ спадщини, але право на укладення 
такого договору надається іншими нор-
мами цивільного законодавства України. 
Так, статтею 6 Цивільного кодексу Украї-
ни встановлено, що сторони мають право 
укласти договір, який не передбачений 
актами цивільного законодавства, але 
відповідає загальним засадам цивільно-
го законодавства. Сторони мають право 
врегулювати у договорі, який передба-
чений актами цивільного законодавства, 
свої відносини, які не врегульовані цими 
актами. Сторони в договорі можуть від-
ступити від положень актів цивільного 
законодавства і врегулювати свої відно-
сини на власний розсуд.

Крім того, право на укладення тако-
го договору узгоджується з позицією 
Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ, який у Листі  № 24-753/0/4-13 від 
16.05.2013 року «Про судову практику 
розгляду цивільних справ про спадку-
вання» зазначив, що спадкоємці, які при-
йняли спадщину, можуть укласти дого-
вір про поділ спадкового майна, що уз-
годжується із нормами статей 6, 627 ЦК.

Статтею 1278 Цивільного кодексу 
України встановлено, що частки кожного 
спадкоємця у спадщині є рівними, якщо 
спадкодавець у заповіті сам не розпо-
ділив спадщину між ними. При цьому 
кожен із спадкоємців має право на виділ 
його частки в натурі (виділення частки в 
один окремий об’єкт).

Спадкоємці, які протягом не менш як 
одного року до часу відкриття спадщини 
проживали разом із спадкодавцем одні-
єю сім’єю, мають переважне право перед 
іншими спадкоємцями на виділення їм у 
натурі предметів звичайної домашньої 
обстановки та вжитку в розмірі частки у 
спадщині, яка їм належить.

Спадкоємці, які разом із спадкодав-
цем були співвласниками майна, мають 
переважне право перед іншими спадко-

ємцями на виділення їм у натурі цього 
майна, у межах їхньої частки у спадщи-
ні, якщо це не порушує інтересів інших 
спадкоємців, що мають істотне значення.

Крім того, спадкоємці мають право 
на зміну розміру частки у спадщині. Так, 
відповідно до положень ст. 1267 Цивіль-
ного кодексу України частки у спадщині 
кожного із спадкоємців за законом є рів-
ними, проте спадкоємці можуть змінити 
розмір частки у спадщині когось із них за 
усною угодою між собою, якщо це стосу-
ється рухомого майна, та за письмовою 
угодою, посвідченою нотаріусом, якщо 
це стосується нерухомого майна або 
транспортних засобів.

Поділ спадщини можливий і при 
спадкуванні за заповітом, але лише у 
тому разі коли заповідач у заповіті не 
розподілив конкретно між спадкоємця-
ми своє майно. У випадку, коли запові-
дано конкретне майно, вже на підставі 
самого заповіту кожен спадкоємець стає 
власником конкретного майна, і змінити 
цей порядок договором про поділ спад-
щини неможливо. Після оформлення 
права власності на майно, отримане у 
спадок, наступне розпорядження своєю 
власністю можливе на підставі інших ци-
вільно-правових угод (купівлі-продажу, 
дарування, міни тощо).

У договорі про поділ спадкового май-
на спадкоємці мають право визначити 
грошову компенсацію тому із спадкоєм-
цю, частка якого при поділі майна змен-
шується. Але компенсація не може замі-
нювати отримання майна у спадщину, 
оскільки таке застереження у договорі 
буде вважатися відчуженням майна, а не 
поділом спадщини.

Таким чином, у договорі спадкоємці 
можуть визначати, яке майно переходить 
у власність кожному спадкоємцю, визна-
чити конкретні речі, права та обов’язки.

Договором про поділ спадщини 
сторони погоджують розподіл самого 
майна, проте право власності на майно 
оформляються свідоцтвом про право на 
спадщину, яке видається нотаріусом з 
урахуванням домовленостей сторін про 
розподіл спадкового майна.

Інформресурс «Протокол».

Кожного разу в період ожеледиці громадяни шукають 
причину травм, отриманих при падінні, в недостатній 
роботі комунальних служб, тоді як важлива причина 
полягає у відсутності знань і навичок техніки падіння.
Зрозуміло, думка приступити до тренування викликає 
у деяких подив. Зайву дію комусь важко виконати, ко-
мусь безглуздо і смішно. Проте практика показала, що 
людина, навчена падати не отримує травм.
У травматологічні пункти надходять громадяни 
переважно з переломами в ліктьовому, лучезап’ястно-
му суглобах, гомілковостопному і колінному суглобах. 
Часто і з підвивихами, вивихами суглобів, розтягуван-
нями зв’язок.

Отже, як вести себе при падінні
Падіння вперед (або на живіт). Рекомендується при 
падінні встигнути в частки секунди позбутися предметів 
в руках (портфелів, сумок, папок з паперами), відкинув-
ши їх в сторону. Також в частки секунди ноги повинні 
бути випрямлені, а обидві руки злегка зігнуті в ліктях і 
упівсили напружені. Пальці рук розвести, як віяло. Зро-
бити потрібно так, щоб обидві руки торкнулися землі 
одночасно. Це вдвічі зменшить навантаження на кожну 
руку. Контакт із землею гаситься пружністю обох рук.
Падіння на бік (лівий або правий). Падіння на бік 
часто виникає, коли наступають на слизьку похилу 
поверхню з бічним ухилом. При падінні на бік негайно 

Як правильно падати в ожеледицю
витягніть руку перед собою, а не в бік падіння, розгор-
ніть її вниз долонею. Рука повинна торкнутися землі 
відразу всієї своєї довжиною на частку секунди раніше 
решти тіла, Замортизувавши падіння тулуба! Ні в якому 
разі не падайте на лікоть. Одночасно при падінні зігніть 
ногу, на яку Ви падаєте, під 90 градусів, створивши з неї 
подобу трикутника і постарайтеся торкнутися землі 
всієї бічною поверхнею цієї ноги. Підборіддям торкніть-
ся грудей, злегка притиснувши вухо до протилежного 
плеча, а не на те, на що падаєте.
Падіння назад (на спину). Розведіть в сторони прямі 
руки під кутом до тулуба близько 45 градусів, повернув-
ши їх долонями вниз. Пальці рук повинні бути прями-
ми і притиснуті один до одного. Підборіддя опустіть 
на груди і закрийте рот, щоб язик не потрапив між 
зубами. Коліна трохи зігніть і розведіть в сторони (щоб 
не вдарити себе колінами в обличчя). Спина повинна 
прийняти дугоподібну форму, таку, що б по ній можна 
було погойдатися від плечей до попереку і назад. При 
правильному падінні Ваші руки повинні торкнутися 
землі раніше, ніж решта тіла і замортизувати удар.

Висновок
Щоб звести ймовірність падіння до мінімуму, слід 
тіло тримати якомога вертикальніше. Ноги тримати 
ширше, із знаходженням центру стійкості.
Не можна при падінні використовувати опору з однієї 

руки, позаяк вся маса тіла спробує втриматися на 
одному ліктьовому суглобі, в результаті суглоб зла-
мається, причому нерідко зі зміщенням або осколками. 
Можливо, травмується при цьому ще й зап’ястя.
Не можна падати на зігнутий ліктьовий суглоб, тому 
що все навантаження перейде на ключицю і викличе її 
перелом.
Не можна повертати собі стійкість за рахунок падін-
ня на коліно, позаяк розбивається колінна чашечка.
Не можна падати на голову.
Не можна падати на сідниці.
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НЕ ПРАВДА, неначе справжні друзі 
тільки ті, котрі з дитинства або 

юності. Адже побутує думка, що 
пізніше нажиті приятелі не можуть 
бути такими. А для мене надійний та 
авторитетний товариш – це колега, 
з яким життя звело у зрілому віці. 
Він також був журналістом І мав 
багато винятково прекрасних рис, 
за які я його щиро шанував. Може, 
як брата. А майже тридцять літ тому 
Віктор Петрович зробив наскільки 
по-чоловічому гідний вчинок, що я 
заповажав його ще більше.

Народився Віктор напередодні 
війни. Виростила, виховала і ви-
вчила його мати, оскільки батько з 
фронту не повернувся. На старість 
мати залишилася зовсім сама май-
же вже у безлюдному селі Токмаць-
кого району Запорізької області. Де 
залишалося п’ятеро одиноких, як 
билини, душ, і нікого більше. І ні ма-
газину, ні пошти. А Віктор Петрович 
нівроку жив у Дніпрі. Мав трикім-
натну квартиру, ясна річ дружину 
і дорослу дочку-студентку медич-
ного інституту. Працював в області 
кореспондентом солідної київської 
газети. Тому і вирішив забрати ста-
ру та немічну матір до себе додому. 
Але дружина раптом запротесту-
вала. Ноги твоєї матері у нашому 
помешканні не буде, і квит. Або я, 
або вона – вибирай. Цілий рік Віктор 
Петрович намагався переконати 
дружину, що який же він син, коли 
рідна мати самотньою страждає в 
нікудишній уже хаті і спорожнілому 
селі. Не допомогло. Ні в яку не пого-
дилася дружина.

І от Віктор одного божого ранку 
зателефонував мені і несподівано 
сказав:

-- Добридень, а я уже твій сусід. 
Заходь…

Так я дізнався – про це Віктор 
загодя нікому і словом не обмовив-
ся, -- що він справив новосілля непо-
далік від мого дому на житловому 
масиві Перемога. Тоді ще були ра-
дянські часи, і Віктор, авторитетний 
журналіст, зміг добитися нової дво-
кімнатної квартири. Для себе і для 
рідної матері. Зрозуміли? Він зробив 
свій вибір – залишив сім’ю і забрав 
до себе матусю. Отак і жив з тих пір 
з нею. Мати біля нього мов посві-
жіла. Уже майже 90 років їй було, а 
трималася. Віктор сам незабаром 
вийшов на пенсію. Видав три книж-
ки документальної прози. Чи були у 
нього інші жінки? Певна річ, що були. 
Та я кожній кажу, казав якось Віктор 
Петрович мені, що коли згодна по-
рати й доглядати мою стареньку 
неньку, бодай жити в одній квартирі 
з нею – приходь і живи. Жодна не 
погодилася. Не потрібен, мовляв, їм 
його клопіт.

-- Я й не сім’ю свою покинув, аби 
догодовувати матір, а тільки свою 
нерозумну і непоступливу дружи-
ну, -- розповідав Віктор. – З дочкою 
і зятем підтримую близькі родинні 
стосунки. Вони у мене зараз лікарі, 
обоє хороші і все правильно розу-
міють – не цураються мене. Онучка 

над усе любить діда. А дружина, 
котра так і не вийшла заміж, живе з 
дітьми, та стала мені як чужа. У неї 
своє життя, у мене своє. Я своїм не 
страждаю й не гидую, бо воно моє. 
На своє й не скаржуся …

Нелегко, скажу я вам, Віктору 
жилося. Він сам і куховарив, і при-
бирав, сам і прав. Одначе на долю 
справді не нарікав. Нікому не жалів-
ся. Вважав, що інакше і не повинно 

бути з людиною, синівський обов’я-
зок для якої святий. З наших колег 
мало навіть хто знав, які випробу-
вання перепали йому. Зустрічаєш 
Віктора Петровича – враження, що 
оптиміст, у котрого все гаразд і чи 
не краще від усіх інших. А, мабуть, 
так воно і було. Розумію, подібно-
го не повинно бути. Колись молоді 
пари обов’язково жили з батьками, 
догодовуючи їх до смерті. Ото були 
дійсно повні родини, у яких зберіга-
лися і передавалися кращі традиції 
добра і приязні, поваги до старших 
від поколінь до поколінь. Але сьо-
годні, на жаль, трапляється й інакше 
– пристарілих батьків ще й не хочуть 
забирати до себе. Тому вчинок мого 
приятеля Віктора Петровича як на 
мене був тотожний самопожертві. 
Дуже й дуже благородний. 

І він, як я згодом переконався, 
не поодинокий. У січні одного року, 
коли несподівано вдарили морози 
та накидало снігу і автобуси пере-
стали ходили, мусив я з міста Мир-
города у Дніпропетровськ вертати-
ся потягом. На залізничній станції 
Ромодан мав ледве не три години 
до його відправлення. У залі чекан-
ня опинився поряд з літнім віком і 
середнім на зріст та уже явно не міц-
ним на здоров’я чоловіком, котрий 
кутався не в надто теплий одяг. Наз-
вався цей чоловік Михайлом, і ми 
розговорилися. Багато цікавого про 
його життя довелося почути мені. 
Народився Михайло на Полтавщині 
у Лубенському районі. У великому 
і розкиданому, розтягнутому селі 
– довжиною більше п’ятнадцяти 
кілометрів. Був у юності Михайло 
у ньому завклубом. Але потім був 
і шахтарем на Донбасі. Та як одру-
жився, перебрався на батьківщину 
дружини – у село Кірове Долинсько-
го району Кіровоградської області. 
Там осів назавжди, працював буді-
вельником у колгоспі. Народилося 
у нього аж троє синів. Отож все га-
разд і ніяких проблем?

Та поки говорили ми з ним про 
таке-сяке, не міг я не звертати ува-
ги на його таки благеньку одежину 
і добряче стоптані валянки-чуні на 
ногах. Михайло це помітив. 

-- Не дивуйтеся, -- раптом сказав, 
-- бо я оце після вісімнадцятилітньої 
розлуки не так, як планувалося, наче 
повертаюся додому. Все моє добро 
сини підігнали і вантажною маши-
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ною вивезли ще восени на Кірово-
градщину у Кірове. Обіцяли пізніше 
забрати й мене, та дороги снігом за-
мело, а я морозів сам уже не пере-
несу. Правда, до кого вертаюся, до 
синів чи до рідної жінки, хто прийме 
з них мене, до пуття і не відаю. Як 
буде, так і буде…

Майже аналогічна історія. Вісім-
надцять років тому на Полтавщині 
залишилася сама і почала нездужа-
ти Михайлова рідна матуся. Було, 
як він розповідає, два варіанти. Або 
Михайло з дружиною переїздять до 
матері, або матір вони перевозять 
до себе. Та дружина неждано-не-
гадано наїжачилася: і я не поїду на 
твою Лубенщину, і матір твою до 
нас не вези. Хто з нею тут буде пань-
катися? Ніякі вмовляння та аргумен-
ти не подіяли. Тоді Михайло і вчинив 
те, що вчинив: сам перебрався до 
матері. Сини уже були, каже, до-

рослими, якраз поженилися – «вони 
мене зрозуміли». А жінка, сподівався, 
схаменеться і рано чи пізно приїде 
слідом. Коли ні, не приїхала ні слідом, 
ні через рік, ні через два і три. Навіть 
в гості не навідувалася. Михайла ж у 
рідному селі знову взяли завклубом. 
Отак він і дожив там з матір’ю і до 
своїх 69 літ. Щоб за молодичками чи 
вдовичками волочився, так не воло-
чився – совісно, каже, було. Що про 
мене подумають у рідному селі? Втім, 
була жінка, яку Михайло не проти був 
взяти за дружину, але вона чесно від-
мовилася. Сказала, що няньчити його 
матір не зможе. А була навіть моло-
дичка, котра аж підстрибувала, так 
за Михайла хотіла заміж, та тут уже 
Михайло її не захотів. 

- А торік восени моя мама по-
мерла, - розповідав далі. – То на по-
хорон дружина прибула. Подивився 
я на неї, подивився, і аж злякався. 
Бо збагнув, що стала вона мені як 
не рідна. Чужа жінка, і квит. Воно 
ж бо вісімнадцять років порізно – 
це багато. Це половина сімейного 
повноцінного життя. Тому й сказав 
я їй та синам з невістками, що до-
бро забирайте, а я ще залишуся. 
Ще поживу й сам у маминій хаті. 
Знайшов причину – спадщину офор-
мити. Отак сини і пообіцяли забрати 
мене пізніше. І забрали б, я в цьому 
не сумніваюся, у них у кожного по 
автомобілю, та хто знав, що скіль-
ки снігу всипле. Подзвонили: «Якщо 
щось, так їдь сам, не замерзай там, 
батьку». Дрова у мене ще були, міг 
би грітися, але скінчилися припаси 
картоплі і капусти. Тому й рушив оце 

наче як додому. Козу, яку тримав, 
щоб давала молоко, зарізав, але 
м’ясо віддав сусіду. Не довезу, сил 
немає, задихаюся, ноги не несуть 
уже...

- І не шкодуєте, що так склало-
ся? – вихопилося у мене.

- Ніколи не шкодував раніше, не 
шкодую і зараз, - твердо мовив Ми-
хайло. – Перед матір’ю, царство їй 
небесне, чесно виконав свій обов’я-
зок, а це, я думаю, головне в житті 
кожного справжнього сина...

Моралі на користь подібних 
вчинків писати я не збираюся. Тільки 
знаю, що вони дійсно достойні ви-
соких слів. Життя саме це підтвер-
джує часом незбагненно дивним і 
хвилюючим чином. Як і сталося у 
випадку з моїм приятелем Віктором 
Петровичем. Якось його дочка і зять 
придбали собі «дачу» за містом. За 
Дніпром, зауважте, бо це суттєвий, 

як зрозумієте далі, момент. Неве-
личку, але гарну і затишну, з садом 
і мініатюрним будиночком купили. 
На якій зайшли та угледіли на стіні 
у рамочці давній-давній, геть вицві-
лий малюнок акварельними фар-
бами – два лебеді на воді. Колись 
такі лебеді були в моді на домашніх 
килимах у спальних кімнатах – з них 
явно і перемальовані. І явно зовсім 
невмілою дитячою рукою. Тому й 

зворушливими вийшли. З підписом, 
зробленим колись також ще дитя-
чим почерком – «Мамині гуси-лебе-
ді».

-- Малюнок дістався мені від 
попереднього власника «дачі», - по-
яснив той, у кого діти Віктора Пе-
тровича купували. – Він художник 
і архітектор, і саме цей малюнок 
чомусь обрав для свого заміського 
гніздечка. Аж дивно, слово честі. То 
в мене не піднялася рука його ви-
кидати. Шкода стало знімати. Щось 
хвилююче, сокровенне у ньому є. 
Хай висить і у вас, - попросив насам-
кінець. – Добре?

Потім же дочка і зять повезли 
Віктора Петровича показувати йому 
своє придбання. Зайшов Віктор в бу-
диночок і, вражений, отетерів. Дух 
перехопило йому, набігли раптом 
сльози.

-- Як він уцілів і звідки тут взявся? 
– вигукнув, показуючи на малюнок.

На очах не менш спантеличених 
та здивованих дочки і зятя зняв ма-
люнок і зазирнув на його зворотній 
бік. «Упізнав, не помилився», -- по-
сміхнувся. І показав дітям, що там, 
на звороті, було написано. А напи-
сано на звороті було таке: «Малю-
нок Віктора Нікітченка. Токмацький 
район Запорізької області. 1952 рік».

Мій приятель докладав усіх зу-
силь, аби знайти архітектора-першо-
го власника «дачі». Щоби дізнатися, 
чому його, Вікторів дитячий малю-
нок, йому припав до вподоби. Та 
головне - як він до нього потрапив зі 
школи у далекому запорізькому селі, 
де, наскільки Віктор зміг згадати, вчи-
телька взяла колись у нього малюнок 
«на конкурс». Потрапив він тоді ку-
дись в район або й область на кон-
курс, Вітя-школяр так і не дізнався. І 
не знав. А тепер архітектор давно по-
мер, його рідні нічого ж пояснити не 
могли. Отак таємниця залишилася. 
Одначе чи й таємниця це, якщо дити-
ною Віктор Нікітченко намалював те, 
що витязь української поезії Василь 
Симоненко пізніше назвав «Лебедя-
ми материнства»? Нагадаю: “Мріють 
крилами з туману лебеді рожеві, 
сиплять ночі у лимани зорі сургучеві 
– заглядає в шибу казка сивими очи-
ма, материнська добра ласка в неї 
за плечима». І далі: «Можна вибрать 
друга і по духу брата, та не можна 
рідну матір вибирати».
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