
Штучний голод 1932-33 ро-
ків – страшна і сумна сторінка 
нашої історії. Як могла стати-
ся така трагедія в найбагатшій 
сільськогосподарській країні? 
Голодомор спричинила суціль-
на насильницька колективіза-
ція, надмірний план хлібозаготі-
вель та ненависницька політика 
влади і відвертий масовий терор 
проти українського селянства. І 
цей злочин не має терміну дав-
ності. Творці голодомору – це 
велика армія партійної й дер-
жавної номенклатури, які ви-
конували вказівки вищого ке-
рівництва комуністичної партії. 

І коли хтось переконує, мов-
ляв, голод був і на Кубані, і По-
волжі, а не лише в Україні – це 
невігластво і гріх. Адже справа 
не тільки у величезній кількості 

померлих від голоду. Річ у самих 
методах і діях влади проти лю-
дей. А щодо інших регіонів, то 
це справа істориків і спецслужб 
інших держав – нехай працю-
ють над тим.    

Очевидно одне – голод в 
Україні виник не в наслідок 
стихійного лиха або посухи, 
а був організований спеці-
ально. Хлібозаготівлі супро-
воджувалися репресіями, 
фізичними та моральними 
знущаннями над селянами. 
Колективізація призвела до 
різкого падіння продуктив-
ності сільського господарства. 
Якщо у 1930 році врожай зер-
на становив 23 млн. тонн, в 
1931-ому – 18, а в 1932-ому 
– 13. Але й цього цілком ви-
стачало. Однак союзний уряд 

продовжував встановлювати 
для України непомірні хлібо-
заготівельні плани. 

Голод 1932-33 років для укра-
їнців був тим же, чим нацист-
ський геноцид для євреїв або 
різанина 1915 року для вірмен. 

Це трагедія, масштаби якої 
просто неможливо усвідомити. 
Вона завдала нації непоправно-
го удару, соціальні, психологіч-
ні і демографічні наслідки якого 
даються взнаки й сьогодні. 

Згурівський район – 
наймолодший у Київ-
ській області. Він утво-

рився тільки у вересні 1986 року. 
У районі 41 населений пункт, 
одна селищна і 20 сільських рад.
Згурівський район переважно 
аграрний і найбільш віддалений 
від Києва. 

Земельний фонд району ста-
новить 76000 га, з них 63, 5 тисяч 

га або 83,3% займають сільсько-
господарські угіддя. У структурі 
угідь рілля становить 87,4%. 

Історія заселення нинішньої 
території Згурівського району ста-
новить майже 400 років. І прак-
тично весь цей час тут жили і 
працювали на землі. Працюють і 
зараз.  

Про район, його сучасні про-
блеми та успіхи ми розмовляємо 

з головою Згурівської райдерж-
адміністрації Валерієм Мозго-
вим. 
<Як район виживає сьогодні? 
–Згурівський район не ви-

живає, а живе. Але раніше так 
і було, ви праві. Їздили на по-
клони в Київ за грошима. Сьо-
годні район економічно стабіль-
ний, є працюючі підприємства і 
є можливість нормально жити. 

Наведу приклад. Зараз доход-
на частина зведеного бюджету 
району 82 мільйони гривень. 

НОВА ДОБАНОВА ДОБА

ЗГУРІВСЬКИЙ РАЙОН СЬОГОДНІ 
ЖИВЕ, А НЕ ВИЖИВАЄ

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

У мальовничому, не-
зрівнянно чарівному і 
неповторному куточку 
України, а точніше – в 
Яготинському районі – 
гармонічно поєднуються 
його героїчне славне ми-
нуле і не менш значне і ве-
лике, поки що не оцінене 
істориками, сьогодення, 
благословенна Богом ро-
дюча і щедра земля і най-
головніше багатство краю 
– працьовиті і надзвичай-
но талановиті люди.

Напевне, сам Всевишній своїм 
перстом так мітив тих, хто клав на 
вівтар самого себе, заради щасли-
вого майбуття прийдешніх поко-
лінь, хто міг залишити слід в іс-
торії, а не просто в ній наслідити. 
Саме про таку талановиту люди-
ну, свого земляка, справжнього 
козака і вірного товариша Вікто-
ра Семеняку я і хочу розповісти, 
тим паче, що наші журналістські і 
письменницькі долі не раз і не два 
перетиналися на життєвій ниві.

Віктор Семеняка, нині Заслу-
жений журналіст України, член 

Національної спілки письмен-
ників, лауреат міжнародної пре-
мії імені Григорія Сковороди, 
літературних премій імені Остапа 
Вишні, Панаса Мирного, Олек-
сандра Ковіньки, народився у 
селі Ничипорівці, яке і для мене 
рідне. Його дитинство, як і його 
ровесників того часу, було босо-
ногим і щасливим. А рідне село, 
батьківська хата у вишневому та 
яблуневому цвіті, стежка у спо-
риші до отчого порогу стали для 
нього тим берегом дитинства, 
від якого, вирушивши в життєве 

плавання, він почав вести відлік 
свого життєвого шляху.

Поштовий зв’язок є 
невід’ємною частиною життя. І 
попри бурхливий розвиток елек-
тронних засобів зв’язку, які по-

ширилися світом, «Укрпошта» 
й сьогодні щоденно відправляє і 
доставляє мільйони листів. Вод-
ночас, пошта надає не лише ін-

формаційні, а й фінансові, торго-
вельні, адміністративні послуги. 
Особливо у сільській місцевості, 
де банківським установам і ве-
ликим торговельним центрам не 
вигідно розвивати свою мережу. 
Тож для мешканців сіл у бага-
тьох випадках відділення пошти 
залишаються єдиним джерелом 
отримання пенсії, соціальної до-
помоги, адміністративних послуг, 
замовлення ліків і товарів. 

*У Київській області працює 
563 відділення «Укрпошти». Що-
найменше по одному у невелич-
ких селах і по декілька в райцен-
трах та великих містах. 

Коли гендиректор «Укрпошти» 
Ігор Смілянський заявив, що ком-
панія планує скоротити мережу 
відділень у селах і припинити роз-
носити пенсії, якщо тариф на її до-
ставку не збільшать, це викликало 
справедливе непорозуміння і обу-
рення. Адже реально скорочення 
відділення в селі означає немож-
ливість отримати гроші і жити як 
цивілізована людина. Особливо 
гостро питання стосується доставки 
пенсій по будинках людям, які самі 
не можуть дійти до відділення по-
шти. Здебільшого це літні самотні 
важкохворі пенсіонери.
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В ЯГОТИНСЬКОМУ РАЙОНІ 
ПОШТОВІ ВІДДІЛЕННЯ НЕ 

ЗАКРИВАТИМУТЬ

ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
СЕЛИЩА НЕМІШАЄВЕ ВИЗНАЛИ 

НАЙКРАЩИМ

БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 
З НОВИМ ОБЛАДНАННЯМ

«МИ ПАМ’ЯТАЄМО! МИ СИЛЬНІ» 
ВШАНУВАННЯ 85-тих РОКОВИН ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ

Початок, закінчення на стор. 5

Початок, закінчення на стор. 6

Початок, закінчення на стор. 4

Віктор Семеняка

Валерій Мозговий

Петро Порошенко розяснює свою позицію щодо роботи пошти. Ôото сайту АП

Президент з дружиною біля Меморіалу жертвам Голодоморів. Ôото з сайту АП.

Початок, закінчення на стор. 2

З ГУМОРОМ ПО ЖИТТЮ

ЩО БУДЕ З ПОШТОЮ І ПЕНСІЯМИ В СЕЛАХ? 

В Яготинському районі поштові 
відділення закривати не будуть. 
Про це інформують в Яготинсько-
му центрі поштового зв’язку №8 
«Укрпошта».

Зокрема, працівники центру 
спростували інформацію про за-
плановані закриття відділень. 

На сьогоднішній день є пого-
дження від Київської дирекції “Ук-
рпошти”, про те, що відділення, 
в населених пунктах з кількістю 
жителів до 500 осіб, працюва-
тимуть 2 рази на тиждень. Хоча 
за нормативами передбачається 
один день.

Нещодавно у Києві проходи-
ла конференція країн східного 
партнерства «Муніципалітети – 
за стале зростання»

Організатори – головні ініціа-
тиви Євросоюзу для країн Схід-
ного партнерства: «Угода мерів» 
та «Мери за економічне зростан-
ня». Захід присвятили ролі місце-
вих органів влади у виявленні та 
вирішенні викликів сталого роз-
витку, економічної стабільності 
та зміни клімату. У конференції 
брали участь понад 400 пред-
ставників органів місцевого са-
моврядування з Азербайджану, 
Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдо-
ви та України, а також представ-
ники Єврокомісії.

Учасники заходу підвели під-
сумки реалізації обох ініціатив 
в країнах, дослідити зв’язок між 

кліматом, енергетикою та еко-
номічним розвитком, обгово-
рили перспективи підтримки ЄС 
сталого розвитку на місцевому 
рівні. План місцевого економіч-
ного розвитку селища Неміша-
єве отримав найвищий бал від 
Всесвітнього банку. Тобто став 
найкращим серед 124 громад з 
шести країн світу.

Апарати німецької фірми 
Zimmer нещодавно отримало 
фізіотерапевтичне відділення 
Бориспільської ЦРЛ. За словами 
місцевих лікарів, сучасне облад-
нання дозволить майже на 90% 
збільшити рівень лікування в да-
ному напрямку. 

Апарат для кріотерапії Cryo 6, 
апарат для термотерапії Thermo 
TK, апарат для ультразвукової 
терапії SolloSono та ще близько 
десяти інших апаратів з листопа-
да функціонують у фізіотерапев-
тичному кабінеті. Найбільшою 
популярністю серед місцевого 
населення, особливо жінок, на-
разі користується апарат для 
пресо терапії, більш відомий як 
лімфо дренажний апарат. Цей 
пристрій покращує мікроцирку-
ляцію венозного та лімфатично-
го відтоку, а також ліквідує застій 
лімфи у нижніх кінцівках.  

За словами завідуючого фі-
зіотерапевтичним відділенням 

ЦРЛ Сергія Вусатого, тепер 9 із 
10 хворих отримають позитивну 
динаміку в лікуванні до свого по-
вного одужання. 
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ЧИТАЙТЕ В НАСТУПНОМУ НОМЕРІ «НОВОЇ ДОБИ»:
«Наше місто – обличчя 
столиці». Міський голова Бо-
рисполя Анатолій Федорчук 
про історію та сучасне сусіда 
столиці.

Чужих дітей не буває. 
Соціальна реабілі-
тація діток з ДЦП на 
Київщині. 

Права людини. 
Як їх захищають в 
Київській області

Парк князя Горчакова у 
Ташані. Як  охороняють 
пам’ятку садового 
мистецтва…
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На початок листопада у нас ви-
конання 76 мільйонів. А ще 2 
місяці роботи, і я думаю, що пе-

ревиконання буде. А воно спрямовуєть-
ся на розвиток району. У нас біля 50 % 
бюджету – це доходи від землі, земель-
ного податку. Додайте сюди ще податок 
з доходів фізичних осіб, які сплачують 
сільгосппідприємства, і виходить, що 
в нас прямих надходжень до бюджету 
району від роботи аграрної галузі десь 
73%. Земля – наше головне багатство, 
на ній активно працюють, і ми нама-
гаємось так діяти, щоб за всю землю 
платили. Перевиконання бюджету в нас  
йде на капремонти, будівництво. 

Децентралізація влади – важлива і 
вчасна реформа. Я кажу це без пафосу. 
Дякуючи Президенту і уряду повнова-
ження і фінанси віддали на місця. Це 
дуже важливо для всіх районів України 
без виключення. Тому що місто, грома-
да стає господарем своїх коштів. За три 
роки, що я тут працюю, жодного разу 
не було питань, що є заборгованість. 
Лікарі, вчителі, працівники бюджетної 
сфери – всі вчасно отримують зарплату. 
<Але ж у них зарплати… Який рівень 

в районі?
– Якщо говорити про рівень зарплат, 

то наприклад, в товаристві Прушиньскі 
десь 15000 гривень середня, на Яготин-
ському для дітей біля 12000. На цукро-
заводі також зарплати високі, десь 8000-
10000 гривень, щоправда там сезонна 
робота. Скажу, що наш район не на-
багато нижчий серед інших по зарплаті. 
Є звісно і низький рівень, бюджетні, 
соціальні. Середня зарплата по району 
в нас десь біля 7000 гривень. В бюджет-
ній сфері гроші малі, навіть в РДА – це 
3700 – «мінімалка». Іноді намагаємось 
преміями додати, бо робота, насправді, 
важка і відповідальна. Так само і в ме-
диків, вчителів, у секторі культури зарп-
лати малі, до 5500 гривень. 

Може це виглядатиме трохи пафос-
но, але, принаймні, чесно: коли я зверта-
юсь до Господа, то прошу Божої благо-
даті для своїх близьких рідних людей, і 
хочу миру і щасливого майбутнього для 
України. Я абсолютно впевнений, що у 
нас буде прекрасне майбутнє.   
<Розкажіть про економіку району і 

підприємства, чим славиться Згурівський 
район?

– Суб’єктів підприємницької діяль-
ності більше тисячі в районі. Від дріб-
них приватних до потужних. Серед тих, 
хто дійсно працює, це «Краєвид» – цу-
кровий завод, підрозділ Яготинського 
маслозаводу для дітей у нас в районі. 
Він третину ринку країни займає по ди-
тячому молочному харчуванню. Добре 
відоме «Прушиньскі» – це виробництво 
металочерепиці, профнастилу, дуже по-
тужне підприємство. Є своє виробни-
цтво хліба і виробів, а ще забезпечуємо 
Бобровицю, Баришівку, Яготин, част-
ково Бориспіль, причому всі хвалять, 
що дуже смачний хліб. 

Серед аграрних підприємств: «Нива 
Переяславщини», торгова марка 
«П’ятачок», фермерське господарство 
«Тетяна 2011», торговий бренд «Zinka». 
Вони добре відомі на рівні держави. 
«Українська молочна компанія» не має 
свого бренду, але виробляє 115 тонн 
молока екстра класу в день, за ним чер-
га стоїть. «Рошен» в них, наприклад, 
закуповує, а Яготинський маслозавод 
не може в цю чергу навіть потрапити. 
Також назву товариства «Аратта», «Об-
рій». Це ті підприємства, в яких  землі 
1500 гектарів і більше. Це обробка землі 
і виробництво кукурудзи, соняшнику, 
зернових, цукрового буряку. Садівни-
цтво починає набирати обертів. І по 
врожайності у нас гарні показники. 
Усім підприємцям, бізнесу, звісно, ми 
допомагаємо, коли з документами звер-
таються або іншими питаннями, повна 
співпраця. 

Якщо говорити про тваринництво, 
то це свинарство, козівництво. Кожне 
4-те поголів’я свиней Київської області 
знаходиться саме в Згурівському районі. 
По молочному скотарству кожна 10-та 

у нас, по козівництву взагалі три чверті 
кіз і унікальне підприємство саме тут. 
Ось така вона маленька ніби Згурівка, а 
які потужні підприємства. 

Для мене важливо, коли із задоволен-
ням ідеш на роботу, а повертаєшся з 
відчуттям результату. Я люблю свою 
роботу і віддаюсь їй максимально. Дуже 
люблю спілкуватися з людьми і намага-
юсь завжди їм допомогти.  
<Ви говорили, що перевиконання бю-

джету йде на розвиток, на що саме? 
– Як би не допомагала держава або 

область, на соціальну сферу, ремонти, 
дороги кошти йдуть переважно з місце-
вих податків, і тому треба бути гарним 
господарем. Моє бачення таке: якщо 
є кошти, треба будувати, ремонтувати, 
піднімати рівень сіл і району. Я не ро-
зумію, наприклад, коли деінде в райо-
нах гроші кладуть на депозит. Для чого? 
Про людей треба дбати. Цікавий при-
клад Києво-Святошинського району. У 
них бюджет, звісно, більший і близько 
200 мільйонів гривень вони витрачають 
на розвиток, а їм ще не вистачає. Тому 
що вони займаються: дитячі майданчи-
ки роблять, шкільні автобуси закупову-
ють. На мій погляд це првильна позиція 
керівника району чи голови села. Гроші 
повинні працювати. Ідеш в Мінрегіон-
буд і пропонуєш свої проекти за про-
грамою співфінансування. У нас багато 
проектів по сільських радах. Сім доріг 
комунального значення в поточному 
році  ми збудували у 6-ти населених 
пунктах: Турівка, Середівка, Черевки, 
Великий Крупіль, Вознесенське і Крас-
не. Саме за методом співфінансування 
з обласним бюджетом ми зробили доріг 
на 10 мільйонів гривень. Так, не дуже 
багато, але коли заїжджаєш в село і хоча 
би 1,5 кілометра їдеш цією дорогою, то 
відразу відчуваєш. І для людей це показ-
ник. В декількох селах зробили свердло-
вини води. Сільські ради й далі готують 
проекти на дороги, водогони, сквери… 
Люди це бачать і розуміють, що бізнес 
працює, сплачує податки в бюджет, і ці 
гроші працюють в районі,  області, дер-
жаві. Є розвиток.   

В районі у нас основні напрями – це 
школи і дороги. Зараз зробили термо-
модернізацію двох дитячих садочків, 
зроблена документація по термомодер-
нізації Згурівської і Новоолександрів-
ської школи з покрівлею і утепленням 
стін. Закінчуємо документацію ще по 
одній школі. Одна з сільрад зробила 
проект на оновлення будинку культури, 
завершується проект по капітальній ре-
конструкції спорткомплексу, де сталася 
пожежа. Є кілька проектів  футбольних 
полів із штучним покриттям, сподіва-
юсь Мінрегіонбуд допоможе із співфі-
нансуванням.  

По медицині закінчуємо підготовку 
документації по новій амбулаторії. Тут 
держава виділила 6,3 мільйони гривень 
і 500 тисяч на автомобіль. В нас також 
готовий проект на поліклініку, тільки 
чекаємо на постанову Кабміну. Думаю 
все буде гаразд. 

Що найважливіше в житті? Важко 
сказати однозначно. Хтось з класиків 
сказав: «Я в цьому світі дивуюсь двом 
речам – тому стержню, який живе в 
мені і тому небу із зірками, яке зна-
ходиться наді мною». Життя дуже 
цікаве, дається воно один раз і треба 
жити не зважаючи на жодні проблеми. 
Важливо залишатися самим собою і 
жити так, щоб міг сказати просту річ: 
я хочу повернутися в минуле, але тіль-
ки для того, щоб обійняти тих людей, 
яких я сьогодні, нажаль, вже не можу 
обійняти.  
<Кожного року з початком осені го-

стро постаєпитання з опаленням, як у вас? 
– Ми вчасно розпочали опалюваль-

ний сезон. Всі заклади бюджетної та со-
ціальної сфери, які опалюються газом, а 
їх у нас 10-ть, усі з теплом. Були певні 
зауваження, ми їх вирішили. А все ре-
шта у нас на твердому паливі, на дровах. 
Тому в нас немає проблем з газом, все 
завезено, підготовлено. Навіть ті, що 
працюють на газі, думаємо перевести 

на тверде паливо. Ми вже аналізували: 
наступні 5 років, якщо ми будемо ви-
користовувати тверде паливо, дрова, у 
нас з опаленням все буде гаразд. Вико-
ристовуємо для цього старі дерева, котрі 
пиляють для розчистки біля доріг. Звіс-
но, все це контролюється, ніхто просто 
так не може різати, цим займається спе-
ціальний відділ облдержадміністрації. 
Окрім того, у нас багато  можливостей 
опалювати щепою, пелетами, відходами 
соняшника, кукурудзи. Ми над цим ак-
тивно працюємо, це буде інновація. 
<Районні дороги складне питання, 

адже облавтодор не встигає ремонтувати в 
тих обсягах, які потрібні. У вас так само?

– Має приїхати керівник генпідряд-
ника, який виграв тендер на обслуго-
вування всіх доріг Київської області. 
Будемо говорити з ним про те, щоб 
саме наше районне дорожнє управлін-
ня, структура облавтодору, ремонтувало 
дороги в районі, а не шукати для них 
роботу в Яготині, Баришівці і ще десь. 
Така можливість є. Чому це не робилось 
раніше – не знаю, не буду довго аналі-
зувати. Ми попередньо це питання про-
говорили і я думаю, що дійдемо згоди. 
Ремонт доріг, власне, триває в бік Чер-
нігівської області. Щодо роботи взим-
ку, то сіль для підсипки вже є, техніка 
в них готова, відремонтована. Вважаю, 
проблем не буде. 

Я абсолютно переконаний, що наше 
районне дорожнє управління, якщо бу-
дуть кошти, за літо спокійно відремон-
тує всі автошляхи. У нас їх 240 км., з 
них десь 100 в такому стані, що потре-
бують ремонту негайно. Це села Арка-
дієвка, Середівка, Стара Оржиця, в бік 
Турівки дорога і Мала Супоївка. 

А з великого рахунку, я тільки за те, 
щоб децентралізація пішла далі, і нам 
передали в оперативне управління гро-
мад районні дороги разом з фінансуван-
ням. Власне, це вже і почалося. Ми б за 
них відповідали, чітко розуміючи наші 
потреби, а люди б бачили справжній 
результат. 

Якщо є трішечки вільного часу, лю-
блю читати. Останнім часом переваж-
но історичну тематику, причому доку-
ментальну, публіцистичну. Я  прожив 
10 років на Черкащині, а потім переїхав 
на Київщину. Не так давно прочитав іс-
торичний документальний роман Юрія 
Горліса-Горського про Холодний Яр. 
Зрозумійте, я жив в цих місцях, ходив 
тими стежками, дихав тим повітрям і 
навіть мало уявляв, що такі події відбу-
вались у нас в Холодному Ярі, Городищі, 
Млієві і навколишніх селах. В України, 
насправді, дуже сильне і цікаве минуле. 
Його треба вивчати, знати і пишатись 
ним. 

Люблю футбол і до недавнього часу 
навіть сам ще грав. Але тепер я більше 
вболівальник, вболіваю давно за Київське 
«Динамо». Також дуже люблю землю і з 
задоволенням пораюсь в саду.  
<Ви давно працюєте в аграрній сфері, 

що думаєте про продаж землі? Це розви-
ток чи величезна загроза? 

– Загроза може бути тільки в тому 
випадку, якщо буде безконтрольність. 
Зараз ще рано говорити, що всі гострі 
питання відпрацьовані для того, щоби 

спокійно відкривати ринок землі. Деякі 
моменти треба доопрацювати, щоб не 
було шпаринок в законі. Але те, що зем-
лю треба робити таким же товаром, як 
і підприємства, це однозначно. Я доволі 
скептично ставлюсь до того, що нам в 
цьому питанні  допоможе Європа. Це 
наше внутрішнє переважно завдання.  

Мають чітко працювати закони. 
Щоб абсолютно всі знали, що Украї-
на – держава верховенства права і коли 
заходить інвестор правила для всіх од-
накові. 

Всі чудово знають, ти не будеш пра-
цювати в аграрному бізнесі, якщо він 
не дає прибуток. На землі треба важко 
працювати. І справжній господар не 
думає як зароблені кошти вивезти на 
Кіпр. Він думає як розвивати бізнес і 
будує, наприклад,  у Згурівці сонячну 
електростанцію на 4 Мегавати, як Гри-
горій Гавриленко. Для району це дуже 
важливо. Той же Василь Цвик абсолют-
но не думає, як вивезти, а будує другий 
переробний цех, і ще має безліч планів. 
Людина, яка володіє правом власності 
на землю, повинна, в принципі, мати 
можливість… Чому, наприклад, в нас 
ОСГ можна продавати, цих 2 гектари, 
а пай не можна. Така собі дискримі-
нація. Давайте тоді нічого не будемо 
продавати і заборонимо торгівлю зем-
лею взагалі.  Проте, так теж не можна. 
Тому на мою думку, треба ретельно до-
опрацювати закони, механізми, щоб всі 
знали, що безсовісні шахраї землею не 
скористаються. Щодо ціноутворення, 
також дивна ситуація, коли в Європі 
земля коштує 50-60 тисяч євро, а в нас 
1000 євро. Найкращі чорноземи у сві-
ті! Має бути реальна ціна. Цей процес, 
певно, держава повинна очолити, тому 
що є чимало землі державної власності. 
Якщо держава хоче бути оператором на 
цьому ринку, давайте почнем з цієї зем-
лі, задамо темп і визначимо насамперед, 
реальну ціну. 

Ринок землі повинен бути, але циві-
лізований. Не треба боятись цього. На-
справді,  люди вже давно здають свої паї 
в оренду на багато років, адже це мож-
ливість заробляти, жити і забезпечувати 
сім’ї. 

Нам, як і багатьом аграрним райо-
нам, дуже важливо, щоб у цьому про-
цесі не перегнули. Сьогодні завдяки 
землі ми формуємо бюджет району. 
Питання – коли держава продасть цю 
землю і вона стане приватною влас-
ністю, як буде? Які права буде мати 
тоді громада? Я до того веду, що все 
одно має бути земельний податок, 
який сплачує власник чи орендар, з 
цього наповнюється бюджет, і таким 
чином село розвивається. Я певен, 
що насправді всі великі аграрні під-
приємства, які працюють на землі, 
вам скажуть, що вони хотіли би мати 
свою землю. Нарешті колись мають 
з’явитися цивілізовані правила гри... 
Саме життя спонукає до цього. 

Я ріс доволі правильною дитиною, 
закінчив школу з золотою медаллю. 
Займався художньою самодіяльністю, 
брав участь у різних конкурсах, не від-
мовлявся ні від чого. З поведінкою, що-
правда, всяке бувало. 

Закінчив українську сільськогос-
подарську академію за спеціальністю 
«Економіст», але ніколи не думав що 
доля пов’яже із землею. Втім, не дар-
ма ж я виріс в селі. Після закінчення 
академії мені пропонували працювати 
в Києві. А я обрав село. Відпрацював 3 
роки практики, доля закинула на Чер-
кащину. Працював бухгалтером, потім 
став очолювати підприємства. Пізніше 
бізнесом займався.  
<Чула, що у Згурівці є старовинний 

парк. Чим він цікавий?
– Так наш Згурівський парк – один 

з найбільших дендропарків країни, 
його площа  сягає 309 гектарів, і засну-
вав його ще у 60-х роках XIX століття 
граф Петро Кочубей. На цій території 
був палац. Від нього в різних напрям-
ках розходилися алеї – каштанова, ли-
пова. Парк унікальний тим, що багато 
рослин – сосна Веймутова, ялина ка-
надська, смерека бальзамічна, модрина 
європейська, туя західна, бундук, бархат 
амурський та інші висаджені тут вели-
кими масивами. Частину рослин завез-
ли з Північної Америки. Уявіть тільки, в 
1892 році у Згурівському парку налічува-
лося 382 вида рослин. Галявини тут теж 
великі, незвичні – від10 до 30 гектарів. 
У центральній частині парку була при-
тока Супою – Хіврине море. Її розчис-
тили, поглибили й перетворили на став-
ки. На ставках насипали острови, а на 
березіпагорби. Ось така історія. Звісно, 
за таким живим господарством потрібен 
був фаховий догляд. Якщо у 1938 році 
у Згурівському парку налічувалосяпонад 
150 унікальних видів рослин, то до 1948 
року збереглося лише 70 видів. У 1940 
році «горе-лісівники» на величезних га-
лявинах почали саджати соснові культу-
ри і це призвело до зникнення мальов-
ничих краєвидів та перетворило парк на 
суцільний ліс. Через відсутність догляду 
загинуло багато цінних екзотичних по-
рід. Зараз гордістю парку є могутній 400 
річний дуб-велетень і сосна-Тризуб. 

Сьогодні проблема, знову ж таки в тому, 
що парк підпорядкований Переяславсько-
му держлісгоспу, а вони добре вміють 
лише пиляти дерева. А щоб розвивати 
парк, треба мати право оперативного 
управління. Щоб не просто передали 
нам парк, а й дозволили щось робити в 
ньому. Ми готові його прийняти і дог-
лядати за ним. Втім, хочеться більшого 
– лавочки, зону відпочинку, доріжки 
велосипедні. Я думаю з часом ми це пи-
тання вирішимо позитивно для жителів 
району. 

Юлія Логвинюк 
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Свято врожаю Валерій Мозговий з найкращими аграріями району

400 річний дуб-велетень і сосна-Тризуб



Пропаганда здорового спосо-
бу життя, залучення дітей і молоді 
до занять спортом є  надзвичайно 
важливою справою. Більш того, 
справою державного масштабу. У 
багатьох країнах підлітковий спорт 
– частина ідеології. А ще це дієвий 
метод аби відволікти підростаюче 
покоління від небажаного впливу 
вулиць і надмірної прив’язаності до 
комп’ютерів.  

Цікаво і надзвичайно приємно, 
що у Згурівському районі існують 
приклади, як і в селі можна жити 
цивілізовано, знаходити собі справу 
по душі, розвиватись. Тут у сіль-
ських громадах дбають про розви-
ток спорту в навчальних закладах, 
не говорячи вже про позитивний 
вплив дитячої юнацької спортивної 
школи. Саме Згурівська ДЮСШ для 
багатьох спортсменів стала першою 
сходинкою до успіху в спортивній 
кар’єрі. У спортивній школі працю-
ють секції футболу, легкої атлетики, 
міні-футболу, дзюдо. А віднедавна 
відкрилась ще секція з софтболу. Це 
різновид бейсболу, тільки тут грають 
значно більшим і м’якшим м’ячем, і 
трохи інші правила гри.  

Тренує команду юних софтболіс-
тів на базі Усівського навчально-ви-
ховного комплексу тренер ДЮСШ 
з багаторічним досвідом, учасник 
АТО Олександр Рибінський. На ра-
хунку Олександра Костянтиновича 
чимало досягнень як на педагогіч-
но-спортивній ниві, так і особистих. 
Насамперед його знають у районі як 
талановитого тренера легкоатлетів. 
Його вихованці неодноразово става-
ли переможцями різних спортивних 
змагань як на рівні району, області, 
так і України. А коли на сході країни 
розпочався військовий конфлікт, він 
одним із перших прибув у березні 
2014 року у військкомат на навчаль-
ні збори. І вже у квітні у складі 72-ї 
механізованої бригади був направле-
ний до Запорізької області, а потім у 
Донецьк. Старший лейтенант Рибін-

ський, який виконував обов’язки за-
ступника командира роти по роботі 
з особовим складом, на особистому 
досвіді добре знає, наскільки важли-
ва фізична підготовка, в тому числі 
й у формуванні особистості. Тому і 
вирішив Олександр Рибінський тре-
нувати команду школярів для опану-

вання зовсім нового для району виду 
спорту. Ентузіазму та енергії виста-
чає у всіх і почались тренування. Але, 
окрім бажання, заняття передбачають 
і матеріальні речі. Насамперед, такі 
необхідні, як спортивний інвентар і 
форма для юних гравців. Відповідних 
коштів у ДЮСШ на це не вистачало. 

Допомогла нагода. У Згурівській рай-
держадміністрації проходила зустріч 
учасників АТО і воїнів-інтернаціона-
лістів району із заступником голови 
Київської територіальної організації 
«БПП «Солідарність» Віталієм Яре-
мою. Обговорювали багато важливих 
і наболілих питань. Ось тут Олек-
сандр Рибінський і вирішив зверну-
тися з проханням допомогти команді 
з придбанням спортивної форми та 
інвентаря. А раптом…

– Не минуло й місяця, як мої 
вихованці отримали 15 комплектів 
форми, рукавиці-пастки, каски, бит-
ки та м’ячики, – розповів нам Олек-
сандр. – Все, що нам дуже потрібно 
для тренувань. 

Дійсно, пройшло зовсім мало часу 
і Віталій Ярема завітав до Усівки вже 
з подарунками для юних спортсме-
нів. Він відвідав Усівський навчаль-
но-виховний комплекс, зустрівся з 
Олександром Рибінським та його 
юними вихованцями, і особисто пе-
редав комплекти спортивної форми 
та інвентар для гри у софтбол дітям. 
Хіба важко здогадатись як раділи 
діти. Разом з благодійником навіть 
трошки пограли у цю цікаву гру. 

Потім гості пройшли коридорами 
навчального закладу, який, між ін-
шим,  працює за стандартами «нової 
української школи», відвідали імп-
ровізовану «українську світлицю». 
Зайшли до вчительської і поспілку-
валися з педагогами, познайомилися 
з сільським головою Юрієм Дави-
довим, який справді, а не на словах  
вболіває за життя і дозвілля громади. 
Таких би очільників побільше.  

«Було приємно дізнатися, що у 
районах Київщини розвивається під-
літковий спорт – цікавий і новітній. 
Бажаю софтболістам села Усівка 
великих перемог у аматорських, а у 
перспективі, й професійних змаган-
нях, – поділився враженнями від 
поїздки на особистому сайті Віталій 
Ярема.

Олена Задерецька 

Голова Київської обласної адмі-
ністрації Олександр Терещук задля 
вивчення проблемних питань області 
практикує виїзні наради. Це ефек-
тивна відпрацьована практика.

Нещодавно очільник області побу-
вав з робочим візитом у Переяслав-
Хмельницькому районі. Олександр 
Терещук без попередження відвідав 
центральну районну лікарню, центр 
соціального захисту населення та 
один з довгобудів Переяслава. Голова 
області поспілкувався з громадськіс-
тю щодо якості надання медичних 
послуг і особисто перевірив якість 
роботи медичного персоналу. Після 
цього керівник області провів від-
криту виїзну нараду щодо вирішення 
проблемних питань району.

А свою першу виїзну нараду го-
лова облдержадміністрації провів в 
Яготині. У приміщенні райдержад-
міністрації зібрався громадський ак-
тив, депутати, підприємці, медики, 
вчителі Яготинського та Згурівського 
районів. Цілком зрозуміло, що люди 
хотіли побачити нового керівника 
області, почути його головні думки і 
відповіді на свої питання.

Олександр Терещук запевнив при-
сутніх, що результативність роботи 
влади залежить від прямого спілку-
вання з людьми і оперативного ре-
агування на їх проблеми. Він заува-
жив також, що знає про проблеми з 
корупцією на місцях і бюрократію в 
обласній адміністрації.

«Моє бачення роботи – це ви-
їжджати до людей, спілкуватися з 
ними, розібратися у проблемах, що 
у них виникають. Обов’язково залу-
чати представників районних адміні-
страцій, місцевого самоврядування, 
контролюючих та правоохоронних 
органів. І найголовніше – виріши-

ти проблему вже сьогодні, прямо на 
місці», – зазначив голова області.

Олександр Терещук сказав, що 
своїм першочерговим завданням ба-
чить налагодження системної роботи 
в самій облдержадміністрації, скоро-
чення бюрократії та чітку взаємодію 
з контролюючими та правоохорон-
ними органами.

Зустріч проходила у форматі «пи-
тання-відповідь». Обговорювали 
здебільшого питання місцевого ха-
рактеру: погані дороги, проблеми із 
землею. Йшлося про «накрутку» лі-
чильників відділеннями облгазу. Жи-
телі, зокрема, скаржилися на непо-
добство, яке влаштував «Київоблгаз» 
у Яготинському районі. За їх слова-
ми, представники компанії без від-
повідних доказів і документів само-
вільно через паркани потрапляли до 
будинків і перекривали постачання 
газу. Окрім того, деяким людям не-
законно нараховано заборгованість.

Представники Згурівського ра-
йону попросили нового керівника 
області посприяти передачі старої 
будівлі гуртожитку Згурівського про-
фесійного ліцею, який є на балансі 
Міністерства освіти, у власність ра-

йону. Гуртожиток буде переобладна-
ний під квартири для учасників АТО 
і незахищених верств населення. 
Насправді, споруда не використову-
ється вже 4 роки, тому що для учнів 
ліцею збудували новий гуртожиток. 
Переписка щодо цього ведеться вже 
3 роки, розроблені всі документи, і 
ніби навіть є постанова Кабміну про 
передачу майна.

Олександр Терещук пообіцяв ро-
зібратися в ситуації та вирішити по 
можливості всі питання.

«Сьогоднішня виїзна нарада ор-
ганізована для того, аби зустрітися 
з громадськістю, дізнатися, які на-
разі існують найболючіші проблеми, 
скласти протокол, і вирішити всі ці 
питання, залучивши максимум орга-
нів центральної влади, які працюють 
в області й відповідають за це», – за-
значив голова області.

Одним із основних завдань він 
вважає допомогу незахищеним вер-
ствам населення, і зокрема, дітям-
сиротам. Адже для цього є відповід-
ні управління і відділи, які повинні 
цим займатися. 2019 рік Терещук 
хоче оголосити роком дітей-сиріт. 
В обласній програмі гроші виділили 

тільки на допомогу та покращення 
житлово-побутових умов. Тому це 
питання він планує винести на засі-
дання сесії обласної ради.

На думку Олександра Терещука, че-
рез низку наступних виборів найближ-
чі кілька років будуть неспокійними. 
Тому одним із своїх завдань він вбачає 
безпеку людей і порядок на вулицях.

Голова області переконаний, що 
сьогодні всі чиновники мають йти 
до громади, спілкуватися з нею, вза-
ємодіяти. Влада повинна працювати 
для людей. Важливе значення для 
ефективної роботи на його думку має 
співпраця з усіма органами, партія-
ми, обласною радою.

«Я склав список всіх нагальних 
проблем області, і на першій же на-
раді вимагатиму від підлеглих запро-
понувати варіанти, як їх вирішити. А 
в цілому, звертаючись до журналіс-
тів, скажу: дайте мені і моїй команді 
час, і ми відзвітуємо про результа-
ти роботи. Ми наведемо порядок в 
Київській області, я знаю, як цього 
досягти», — підсумував голова Київ-
ської облдержадміністрації.

    
                    Олесь Сербін

3НОВА ДОБА

АВТОР...

МИ НАВЕДЕМО ПОРЯДОК НА КИЇВЩИНІ – 
ГОЛОВА КОДА ОЛЕКСАНДР ТЕРЕЩУК“KYIV BORYSPIL EXPRESS” 

ВИРОБНИЦТВО ЗАМОРОЖЕНИХ 
ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ У 

НОВИХ ПЕТРІВЦЯХ 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І 
ФАСТІВ ВСТУПИЛИ ДО АЛЬЯНСУ 

МІСТ «ШОВКОВОГО ШЛЯХУ»

Завдяки голосуванню у 
мережі Інтернет експрес, 
який курсуватиме від за-
лізничного вокзалу столи-
ці до аеропорту «Борис-
піль» отримав назву «Kyiv 
Boryspil Express». Про це 
повідомляє сторінка  в.о. голови правління компанії “Укрзаліз-
ниця” Євгена Кравцова у Facebook.

«Укрзалізниця» відкрила спеціальне голосування, щоб обра-
ти назву для експрес-потяга, який буде перевозити пасажирів 
між центральним залізничним вокзалом Києва та міжнародним 
аеропортом «Бориспіль». І вже за кілька днів 10 тисяч користу-
вачів Facebook долучились до голосування і обрали назву. 

Окрім того, «Укрзалізниця» продемонструвала відремонто-
вані рейкові автобуси Pesa для маршруту Київ-Пасажирський 
- Бориспіль-аеропорт. Було повідомлено, що загалом таких 
поїздів буде п’ять.Чотири з них курсуватимуть на маршруті, 
а один буде в резерві. Ремонт вагонів, оновлення інтер’єру та 
фарбування кузовів «Укрзалізниця» здійснювала власними си-
лами у локомотивному депо Гречани (місто Хмельницький).

Раніше «НД» вже писала, що нова залізнична станція біля 
аеропорту в Борисполі називається «Бориспіль-аеропорт». Пе-
редбачається, що швидкісні потяги повинні долати відстань від 
залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський» до аеропорту «Бо-
риспіль» за 35 хвилин, маючи при цьому три проміжні зупинки: 
«Київ-Деміївський», «ім. Георгія Кірпи» та станція «Дарниця».

На цьому маршруті вперше для «Укрзалізниці» буде впро-
ваджено безконтактну систему сплати за проїзд, термінали бу-
дуть розміщені як на станціях, так і у вагонах потягу. Ціна за 
проїзд орієнтовно складатиме 80 грн.

У китайському місті 
Чжанцзяцзе нещодав-
но відбувся бізнес-саміт 
«Шовковий шлях 2018». 
Участь у цьому заході бра-
ли урядовці, посли, міські 
голови, очільники бізнес-
корпорацій, експерти із 
майже ста країн світу. Однією із основних місій Міжна-
родної торгової палати «Шовкового шляху» є підтримка 
культури та розвиток туризму. Організатори відмічали не-
ймовірну красу України та чіткі перспективи інвестування 
у туристичну галузь. 

У складі української делегації були представники Тер-
нополя, Бучача, Черкас, а також Переяслава-Хмельниць-
кого і Фастова. Міський голова Переяслава Тарас Костін, 
зокрема, презентував інвестиційний і туристичний по-
тенціал міста, і підписав угоду про вступ Переяслава в 
Альянс міст «Шовковий шлях».

Він зазначив, що завдяки проекту місто отримало ще 
одного важливого стратегічного партнера, співпраця з 
яким дасть можливість спільно діяти у багатьох сферах. 

Місто Фастів також стало членом Альянсу міст «Шовко-
вого шляху». Міський голова Михайло Нетяжук презенту-
вав проект створення у Фастові промислово-логістичного 
кластера з метою економічного розвитку міста, а також 
для вивчення розвитку бізнесу відвідав район Фуянг, де 
успішно функціонує чотири індустріальні парки, іннова-
ційна зона і центр розвитку бізнесу. Він підкреслив, що 
це був цікавий досвід, адже зараз і Фастів бере до реалі-
зації подібні проекти і вже подав на розгляд Єврокомісії 
на затвердження план економічного розвитку. 

Сучасний «Шовковий шлях» – дуже солідний міжна-
родний майданчик для партнерства і залучення інвести-
цій. У розвиток країн, що входять до цього проекту, Ки-
тай до 2020 року планує інвестувати 800 млрд. доларів. 
Звісно, вкладатимуть гроші у те, що знаходитимуть для 
себе привабливим.       

Нещодавно у селі Нові Петрівці Вишгородського ра-
йону відкрили завод з виробництва заморожених хлібо-
булочних виробів. Перша цеглина у фундамент нового 
підприємства була закладена ще в липні 2017 року. На 
початковому етапі сума інвестицій склала 15 млн. євро., а 
після введення в експлуатацію всіх потужностей буде біль-
ше 25 млн. євро. «Chanta Mount» стала шостим підприєм-
ством холдингової компанії «Хлібні інвестиції».

Тепер у Вишгородському районі знаходиться перше і 
одне з найкращих автоматизованих виробництв такої спе-
ціалізації в Україні. Інноваційне оснащення заводу дозво-
лить виробляти більше 90 тонн високоякісної продукції на 
добу. На підприємстві запроваджені новітні технологічні 
рішення, що дозволяють виробляти екологічний і високо-
якісний продукт та реалізувати його не лише в Україні, але 
і за кордоном. 

Запуск заводу на повну потужність дозволить забезпе-
чити роботою близько 250 мешканців району і сприятиме 
розвитку економіки Вишгородського району.

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ЯК НАША УСІВКА ОПАНУВАЛА ЗАОКЕАНСЬКУ ГРУ

Голова Київської обласної адміністрації Олександр Терещук Зустріч проходила у форматі «питання-відповідь»

Юні софтболісти із задоволенням приміряють нову форму

Гра захопила усіх



Така ретроспективна організація за-
ходу Олександру Потімкову нагадала 
часи радянської епохи: «Коли я подивив-
ся пропозицію підприємствам УТфОГ, 
УТОС взяти участь у цьому заході, я зга-
дав Радянський Союз».

Про що це він? Щоб збагнути, треба ро-
зуміти, про що йдеться в тих пропозиціях. У 
листі Центрального правління Українського 
товариства сліпих (ЦП УТОС) від 15.08.2018 
року за підписом першого заступника го-
лови Сергія Кіта та координатора форуму 
Наталії Щербань, керівникам учбово-ви-
робничих пiдприємств (УВП УТОС) – Біло-

церківського, Обухівського, Коростенського, 
Чернігівського, Житомирського, вказують 
на проведення 29 вересня 2018 року у 
Києві Форуму «Право на життя» і просять 
організувати поїздку працівників для учас-
ті в цьому заході. Цікавимось, скільки під-
приємств в системі УТОС і чуємо – понад 
50-ть. Питаємо, чому ж не всіх внесли до 
переліку і з’ясовуємо, що Сергій Кіт водно-
час є директором Дніпровського УВП УТОС, 
яке входить до складу об’єднання і складає 
5 підприємств області. Тому, мовляв, у за-
прошенні їм потреби немає. Чому також у 
запрошенні не вказані інші підприємства 

УТОС нам не зрозуміло, хоча ми спілку-
валися з працівниками Рівненського, Іва-
но-Франківського, Вінницького УВП УТОС. 
Учасники інформували про участь незрячих 
з підприємств Харкова, Полтави, Черкас. 
Чи надходили такі ж листи-запрошення від 
Центрального правління Українського това-
риства глухих (ЦП УТОГ) керівникам підпо-
рядкованих йому підприємств, ми інформа-
цію не отримали. Хоча люди із порушенням 
слуху у цій ході участь також приймали. Як 
здійснювали організацію тих, хто на візках 
нам зрозуміло не пояснили, лише зазначи-
ли, що їх привезли автобусами.

Разом з тим, із звернення ВГО «Наці-
ональна Асамблея людей з інвалідністю 
України», неформальним  керівником яко-
го, судячи з проведених мною на Майда-
ні Незалежності бесід, її члени називають 

Валерія Сушкевича. І додають, що він очо-
лює Національний комітет спорту інвалідів 
України (Національний паралімпійський 
комітет). Тому цілком логічно, що заклик 
пролунав від НАІУ: «Ми усвідомлюємо 
складну економічну, соціально-політичну 
ситуацію в країні, пов’язану із зовнішньою 
агресією та необхідність захисту україн-
ської держави, що це ускладнює  забезпе-
чення  прав і соціальної захищеності  осіб 
з інвалідністю… МИ ЗАКЛИКАЄМО ЗРОЗУ-
МІТИ: МИ – не просто особи з інвалідністю, 
МИ – громадяни України. МИ – не джерело 
проблем, МИ – не витрати, МИ – ресурс, 
необхідний для розвитку країни. МИ ПРАГ-
НЕМО повноцінного  життя в нашій держа-
ві, яку ми повинні зробити  цивілізованою  
європейською  країною миру, благополуч-
чя та достатку, де всі громадяни суспільства 

мають  рівні права та рівні можливості! МИ 
БІЛЬШЕ НЕ МОЖЕМО БУТИ НЕВИДИМИ-
МИ, НЕПОМІТНИМИ В НАШІЙ КРАЇНІ!!! МИ 
не можемо допустити, щоб КОНВЕНЦІЯ, на 
яку ми чекали і на впровадження якої спо-
діваємося, залишилась декларативним доку-
ментом, який ігнорують в Україні. З  метою 
привернення уваги до ситуації із соціальною 
незахищеністю людей з інвалідністю та про-
блем забезпечення їхніх  прав, і невиконан-
ням зобов’язань держави щодо реалізації 
положень Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю, Національна Асамблея людей з 
інвалідністю України  ініціює проведення 29 
вересня 2018 року в м. Києві  Всеукраїнсько-
го форуму «Право на життя».

Андрій Набатов 
(продовження у наступному номері 

«Нової Доби»)

Де зараз ви, кати мого народу? 
Де велич ваша, сила ваша де? 
На ясні зорі і на тихі води
Вже чорна ваша злоба не впаде. 
Народ росте, і множиться, і діє 
Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє 
Його жорстока й лагідна душа. 
Народ мій є! Народ мій завжди буде! 
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди, 
І орди завойовників-заброд! 
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде: 
Народ мій є! В його гарячих жилах 
Козацька кров пульсує і гуде!

Василь Симоненко

До 85-річниці сумної і трагічної 
дати Голодомору ми публікуємо серію 
матеріалів спогадів жертв тих страшних 
часів в Україні… Геноциду щодо робо-
тящих простих  українців, який вла-
штувала більшовицька московська вла-
да. Кремлівська влада, якій не йметься 
і понині. Ми подаємо ці спогади без 
коментарів і без тлумачень… Почитай-
те, відчуйте, поплачте… і запаліть свіч-
ку пам’яті… 

Закржевська Марія Дмитрівна, наро-
дилася 27.12.1921 р в селі Друге Червоно-
армійське, Вовчанського району, Харків-
ської області.

«Мої батьки працювали в колгоспі на 
різних роботах. У сім’ї було восьмеро ді-
тей. Троє старших дітей вже не жили з 
сім’єю: два брата служили в армії, сестра 
працювала в Харкові на тракторному 
заводі, один старший брат працював з 
батьками в колгоспі, а четверо молод-
ших дітей жили з батьками. З тими, хто 
працював в колгоспі, розплачувалися 
зерном, насінням, але приходили люди 
в шкіряному пальто і все забирали до 
останньої зернини, нічого не залишали 
нам. Старша сестра працювала в Хар-
кові, де намагалася збирати їжу для нас. 
Батько їздив до неї і повертався з суха-
риками, картоплею, буряком. Мама не 
їла, все, що привозив батько, залишала 
дітям і померла навесні 1933 роки від го-
лоду, а батько помер в кінці 1933 року. 
Всі ледве пересувалися, ходили опухлі 
від голоду. В голод поїли всіх котів і со-
бак. Ловили диких птахів, і це було ве-
лике щастя, тоді варили смачний обід… 
Люди намагалися ходити по прибраних 
полях збирати колоски, але людей за це 
били батогами, заарештовували і закри-

вали в сільраді. Навесні з’явилася зелена 
травичка, яку ми їли: лободу, кропиву, 
але у деяких не було сил її зібрати, не-
слухняні руки. Хто пережив весну, потім 
було жити легше. У селі дуже багато хто 
помер, по селу їздили вози, збирали по-
мерлих і навіть тих, хто ще ледве дихав, і 
вивозили за село і там ховали в загальній 
ямі».

Лузіна Антоніна Павлівна, 1917 року 
народження, народилася в Кіровоград-
ській області, Новоукраїнському районі, в 
селі Звєрєва. Пережила три голодомори. У 
1921, 1932-1933, 1946-1947 роках.

«Я залишилася круглою сиротою з шес-
ти років. У страшні роки голоду була «най-
мичкою» у чужих людей, няньчила їхніх дітей. 
Мене не годували зовсім. Їла що доведеться. 
Несу свиням буряки, вкраду з чавуну трошки 
і з’їм, що в городі знаходила, теж з’їдала: ко-
рінці різні, ягоди. Спала на подвір’ї в скирті 
сіна або соломи, місця мені в хаті не було.  
Мені дуже пощастило, що мій старший брат 
зміг мене влаштувати на початку 1933 року на 
шахту в місті Алчевськ. Там у мене була вели-
чезна, за моїми поняттями, пайка – 300 грам 
хліба на добу. Завдяки цьому хлібцю я і вижи-
ла. Хоча працювати доводилося дуже тяжко, 
але трималася за цю роботу, тому що дуже на-
микалась в «наймах». Важкий був час..»

Кучеренко Надія Андріївна, 1918 року 
народження

«На мою долю припало три страш-
них голоду: в 1921, 1932-1933 і 1946-1947 
роках. Жила я в Дніпропетровській об-
ласті, у Верхівцеві. Нас у матері було 12 
душ дітей: 7 сестер і 5 братів, я була най-
молодшою. Батька я не пам’ятаю, його 
вбили білі. Мама піднімала нас, молод-
ших, одна. Три брата загинули на війні. 

Голод 1932-1933 років пам’ятаю дуже 
добре: мені ж було вже чотирнадцять ро-
ків. Ми ходили і збирали в степу мерзлі 
буряки, колоски. Виминали зернятка з 
колосків, варили їх і їли, іноді їли сири-
ми, а буряки запікали в духовці: мерз-
лі і запечені вони були солодкими на 
смак. Пізніше ніякі солодощі не могли 
зрівнятися з ними. Поля, де ми збира-
ли колоски, перебували на одному боці 
балки, а жили ми на іншому. Об’їждчик 
верхи на коні нажене нас, ми втечемо, 
сховаємося на своєму боці біля будинку 
і виглядаємо, тільки він поїде, ми знову 
на поле і на колінах збираємо колоски. 
Неврожай був страшний. Взагалі в той 
час було якесь безвладдя – про  народ 
не вважали за потрібне взагалі: у кого 
що було з їстівного забирали, трусили, 
хто сховає – знаходили і забирали. Дуже 

багато людей вмирало. Я пам’ятаю, що 
на вулицях було дуже багато трупів, їх 
збирали і вивозили, а як ховали і де, я 
не знаю».

Гуцалова Ганна Павлівна, 1924 року 
народження

«У 1932-1933 роках я проживала з 
матір’ю і сестрою в Харківській (тепер 
– Сумська) області, Сумському районі, 
село Юнаковка. Мама періодично їзди-
ла за продуктами до сестри, працювала в 
Союзі хліборобів. Потім у 1932 році утво-
рився колгосп. Вижили за рахунок того, 
що був свій город і коза, також збирали 
в лісі липові листя, їх сушили, товкли, 
змішували з лушпинням від проса і ро-
били коржі. Колоски з полів збирати не 
могли, тому що об’їждчик на коні постій-
но контролював колгоспну землю. Якщо 
хто крав колоски – їх судили. Пам’ятаю, 
що для дітей-сиріт організували дитячий 
будинок в одному з розкуркулених бу-
динків, де в 1933-1934 роках мати була 
вихователем. Якщо у людини працездат-
ного віку було менше 120 трудоднів на 
рік, його, як дармоїда, висилали з села. 
У період колективізації розкуркулили і 
вислали в Архангельську область мамину 
сестру, а також батьків батька».

Олег Пустельник

Найбільше постраждали від голоду 
колишні Харківська і Київська області. 
Тепер це Полтавська, Сумська, Харків-
ська, Черкаська, Київська і Житомир-
ська. На них припадає 52,8% загиблих. 
Смертність населення тут перевищувала 
середній рівень у 8-9 разів. У Вінниць-
кій, Одеській, Дніпропетровській облас-
тях рівень смертності був вищій у 5-6 
разів. У Донбасі - у 3-4 рази. Фактично, 
голод охопив весь Центр, Південь, Пів-
ніч та Схід сучасної України. 

Архівні документи, які збереглися, 
свідчать, що окремі люди передбачали 
біду і зверталися до керівників УСРР і 
СРСР з метою не допустити страшного 
лиха. Одним з перших таких звернень 
став лист жителів села Ріжки Таращан-
ського району Білоцерківської округи 
на Київщині від 15 лютого 1932 р.

Ось його уривок: представники 
влади «...стали забирати кури, гуси, 
качки, овечки, одежу у хатах. Ко-
мини валять, жить не дають і хліба, 
на котором ми працювали ще в 1931 
року, не дали й одного снопа. І не 
дають. Ми самі орали і сіяли, і соби-
рали, заплатили продналог, і самоо-
блог, і страховку. Ми уже голодаємо 
7 місяців і уже поїли усю картоплю. 
Крайнє голодаємо. То ми сердечно 
просимо... дати особе розпоряджен-
ня, щоб нам дала Ріжецька сільрада 
хліба на харчі крайнє голодаючим. 
Но що касається нашого життя, [то] 
сільрада наложила на нас тверде за-
вдання по 250 пудів хліба і менше, 
котрого ми не маємо уже 7 місяців, 
хліба не дають...»

Показовим є лист члена ЛКСМУ з 
села Карабачин Брусилівського району 
тодішньої Київської області Г.І.Ткаченка 
секретарю ЦК КП (б) У Станіславу Ко-
сіору від 18 червня 1932 року: 

«Ви уявляєте, 
що зараз діється 
на Білоцерківщині, 
Уманщині, Київ-
щині? Великі пло-
щі незасіяної землі, 
а врожайність по-
сіяного не більше 
25-30 процентів 
відносно тієї, що 
була 1925-1928 рр. 
В колгоспах, в яких 
коней було 100-150, 
зараз тільки 40-
50, та й ті такі, що 
падають. Людство 
страшенно голодає. 
Я просто не розу-
мію, і коли мені 
хто авторитетно до-
водив хоч як десь в 
1927-28 рр. про те, що при Радянській 
владі можуть помирати на роботі з го-
лоду, я не повірив би, висміяв би або й 
зовсім нагнав би його, вважаючи ідіо-
том, контрреволюціонером і як завгод-
но. Ну, а що ми маємо зараз? Десятки 
й сотні випадків, коли колгоспники 
виходять в поле і зникають, а через 
декілька день знаходять його аж про-
вонявшим, і так його без жалю, наче 
це цілком природньо заривають в яму. 
А на другий день цього ж, що заривав 
попереднього, находять труп – мруть 
з голоду. Тепер, шановний Станіслав 
Вікентійович, скажіть, хіба це шляхи 
до соціалізму – це шляхи до гнойні і 
згубств. Хіба так можна будувати соці-
алізм? Хіба в нас буде здорове поколін-
ня – воно буде хворе, кволе й безсиле, 
та й того залишиться 50 процентів...»

Реакцією на такі звернен-
ня були арешти, звинувачення у 
контрреволюційній пропаганді, 

вирок судової трійки і від 5 до 10 
років таборів особливого режиму. 

«Найбільш постраждалими були на-
ступні райони: Богуславський – 30917 
чоловік голодаючих, Білоцерківський 
(30536)... Ставищанський (17129)...
Обухівский (14113), Ржищевський (13 
987)... Рокитнянський (12242), Сквир-
ський (16236)... Тетіївський (10480)... 

Кількість населених пунктів Київ-
щини, які у 1932 році за невиконан-
ня плану хлібозаготівель, занесли на 
районні та обласну «чорні дошки»: у 
Білоцерківському районі – 28 населе-
них пунктів, у Богуславському – 22, у 
Володарському – 14, в Іванівському – 
8, Кагарлицькому – 27, Макарівському 
– 2, Миронівському – 17, Рокитнян-
ському – 11, Сквирському – 1, у Фас-
тівському району – 29.

З Національної книги пам’яті жертв 
Голодомору Київської області

4 НОВА ДОБА

ДВІ СТОРОНИ ОДНІЄЇ МЕДАЛІ

ТРАГЕДІЯ, ЯКОЇ НЕ ЗНАЛО ЛЮДСТВО

ГОЛОДОМОР 1932-33 РОКІВ: ПРО ЗЛОЧИНИ КОМУНІСТИЧНИХ КАТІВ СВІДЧАТЬ 
«І МЕРТВІ, І ЖИВІ, І НЕНАРОДЖЕНІ…»

(продовження, початок у номері 7-8 «Нової Доби»)

Дивує до цього часу, як мільйони 
селян не вийшли разом на збройну 
боротьбу проти більшовицьких катів, 
проти ненависницької влади? Та вже 
краще смерть в бою, ніж від голоду. 
Не знайшовся, нажаль той українській 
Мойсей, який повів би за собою укра-
їнський народ.  

Масштабними заходами Україна і 
світове співтовариство 24 листопада 
2018 року вшанували 85-ті роковини 
Голодомору та пам’ять померлих. Біля 
Меморіалу жертвам Голодомору прой-
шов молебен і жалобні заходи. О 16-ій 
годині відбулася загальнонаціональ-
на хвилина мовчання. До Дня пам’яті 
жертв Голодомору відбувся Міжнарод-
ний форум «Україна пам’ятає, світ ви-
знає», участь у якому взяв і Президент 
країни Петро Порошенко. Був прове-
дений науковий симпозіум, на якому 
доповідачами були 20 іноземних та 32 
українських дослідники цієї теми.  

Весь цивілізований світ долучився до 
вшанування цієї сумної дати. Меморі-
альні заходи відбулися у більш як 70-ти 
країнах планети. Серед них: Австралія, 
Канада, США, Японія, Китай, Порту-
галія, Італія, Угорщина, Чехія. 

Пам’ятні заходи за участі Президен-
та України пройшли в Мистецькому 
Арсеналі та біля Меморіалу жертвам 
Голодоморів. У своєму виступі Петро 
Порошенко наголосив, що геноцид був 
ретельно спланований, ним хотіли ви-
рішити назавжди українське питання, 
яке століттями не давало та й досі не 
дає спокою Москві.  

«Ми знаємо, як відбувалося зане-
сення сіл на «чорні дошки», – сказав 

Президент. – То означало оточення 
військом, заборону виїзду, вилучення 
будь-якої їжі і вимирання чоловіків, жі-
нок, дітей. Так, вони вбивали не лише 
дорослих. Вбито і півтора мільйона ді-
тей! Відомо й те, як оголошували кур-
кулями сотні тисяч господарів і разом з 
родинами висилали їх на Сибір».

Він також зазначив, що протягом де-
сятиліть за одне лише згадування про 
Голодомор можна було потрапити за 
грати. Проте не зважаючи на режим, у 
тисячах українських родин продовжу-
вали згадувати імена загиблих родичів і 
пошепки переповідали страшні подро-
биці. Записували спогади. Обговорюва-
ли це  на своїх гуртках шестидесятни-
ки. Іван Драч влітку 1986 року першим 
на з’їзді письменників публічно оголо-
сив вимогу владі дати відповідь про те, 
що ж коїлося в Україні в 30-ті роки. 
Чимало небайдужих людей за межами 
СРСР берегли пам’ять про злочин Го-
лодомору і розповідали про нього.  

«Тридцять років тому комісія Кон-
гресу США офіційно встановила, що 
Сталін та його оточення вчинили гено-
цид проти українців. У 2018 році Сенат 
американського Конгресу визнав Голо-
домор геноцидом. Зробили це й багато 
інших країн. Напередодні ми почули 
від Папи Франциска слова вшанування 
жертв Голодомору. Зі співчуттям та під-
тримкою до українського народу звер-
нувся Вселенський Патріарх Варфоло-
мій», – додав Глава держави. 

Ми пам’ятаємо! Ми – сильні! Ві-
чна пам’ять жертвам Голодомору! Ві-
чна пам’ять усім, хто віддав життя за 
свободу і незалежність України!

«МИ ПАМ’ЯТАЄМО! 
МИ СИЛЬНІ» 

ВШАНУВАННЯ 85-тих РОКОВИН ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ
Закінчення, початок на стор. 1



Про те, що в місті Яготині Київ-
ської області планують збудувати та 
ввести в експлуатацію сонячну елек-
тростанцію, жителі говорять уже про-
тягом тривалого часу, якщо точніше, 
майже півроку. Та і в соціальних 
мережах інформація про таку неор-
динарну для провінційного міста ін-
вестиційну пропозицію публікувала-
ся неодноразово. Хтось вірить, хтось 
доволі скептично ставиться до цього, 
а дехто вважає, що це просто нова 
чергова передвиборча акція, схожа на 
красиву казку для яготинців. 

Але, як виявилося, ця казка для 
мешканців міста поступово стає цілко-

витою реальністю. Про це переконливо 
розповіла Яготинський міський голова 
Наталія Дзюба. За її словами, до міської 
ради надійшла пропозиція від компанії 
ТОВ «П.Е.О» щодо побудови і введен-
ня в експлуатацію сонячної електро-
станції на території міста. Як її запев-
нив засновник компанії ТОВ «П.Е.О» 
Олег Чернюк на одній з останніх зу-
стрічей на початку жовтня, під час 
будівництва будуть застосовані найсу-
часніші технології. Це, зокрема, вста-
новлення сонячних панелей на метале-
вому каркасі за допомогою так званих 
гео-шурупів, які будуть з’єднуватися за 
допомогою спеціальних приладів (ін-

верторів). Крім того, компанія планує 
розвивати й інфраструктуру в місті та 
біля об’єкту. Сам об’єкт планується 
розмістити на площі 35 гектарів на те-
риторії так званих дальніх відстійників 
колишнього цукрового заводу.

Після завершення будівництва 
станції її підключать через підстан-
цію до загальноукраїнської електро-
мережі. Далі вона вже буде діяти в 
рамках програми «зелений тариф», 
прийнятої урядом з метою розвитку 
альтернативних джерел енергії. По-
тужність електростанції становитиме 
17 Мегаватт. Завершити проект ма-
ють вже наступного року.

Міський голова переконана, що 
такий проект для міста є дуже ви-
гідним. Адже крім того, що під-
приємство вироблятиме енергію в 
результаті використання сонячного 
світла, на ньому будуть створені для 
мешканців району та міста нові до-
даткові робочі місця. Інвестор обі-
цяє залучити до роботи на сонячній 
електростанції орієнтовно 30 осіб.

Це вже не перший подібний 
об’єкт, який будуватиме компанія. 
Подібні станції вже кілька років ді-
ють у Херсонській та Сумській об-
ластях. Є аналогічна споруда і в 
Обухівському районі столичної об-

ласті. Важливо також і те, що для 
розміщення своїх об’єктів компанія 
«П.Е.О» використовує непридатні 
для господарювання землі, щоб не 
було різних спекуляцій на тему їх 
використання. Крім того, всі проек-
ти, узгодження та іншу документа-
цію інвестор бере на себе.

Анатолій Саса

Село Ничипорівка, де він зростав, де пізнавав 
ази літератури, – порівняно невеличке, простя-
глося посеред прекрасного мальовничого краю 
хліборобів та, взагалі, надзвичайно добрих, пра-
цьовитих людей. Місце для нього ще у 1655 році 
реєстровим козаком Ничипором Бобирем було 
вибране дуже вдало, якраз понад (тоді повновод-
ною) річкою Супій. Три глибочезні ставки по-
серед села та три за околицею, кожного дня, о 
кожній порі манили до себе рибалок як місцевих, 
так і приїжджих. А за селом, куди не кинь оком, – 
починалися рівні зелені поля, невеликий мішаний 
ліс. Луги та переліски навесні усипані різнобарв-
ними квітами, а влітку звідти було чути чарівні 
переливи щебетання солов’їв, всю округу від Ка-
линового Гаю і аж до Маяківського ставка запо-
внювали духмяні пахощі трав. Отож саме тут і був 
«закопаний пуп» майбутнього видатного письмен-
ника – гумориста і сатирика Віктора Семеняки.

Оскілки тоді не було ані телебачення, ані Інтер-
нету, дні були короткі, а ночі, як здавалося мало-
му Віктору, довгі і темні, він ще змалку полюбив 
літературу. Тим більше, що сільська бібліотека 
була майже по сусідству. Тож іще до школи, са-
мотужки оволодівши премудростями української 
абетки, став читати книги. Та не прості книги чи-
тав з казками про Івана-дурника, а серйозні: про 
війну, партизанів, пригодницькі. Саме тоді бібліо-
текарем працювала моя, нині покійна, мама, зем-
ля їй пухом і Царство небесне.

– Навіщо ти береш такі товстелезні книги? – 
бувало, запитувала у Віктора. – У них же немає 
малюнків.

– А я ці книги читаю, – відповідав Віктор.
Звісно, мама не повірила. Тож коли наступного 

разу Віктор приніс другу книгу, вона попросила 
його переказати, про що в ній написано. І лише 
після цієї перевірки повірила, що це дійсно малий 
читака. А читав малий читака здебільшого вночі 
при тьмяному світлі лампи чи лампадки, а пізніше 
– ліхтарика.

Жили тоді, як усі. З нетерпінням чекали, коли 
курка знесе яйце, швиденько його забирали ще 
теплим і несли до матері, щоб та вкинула його в 
суп. І це була для дітей найсмачніша в світі їжа.

Коли Віктор був ще маленьким, то завжди мрі-
яв скоріше вирости. Йому здавалося, що у дорос-
лих життя набагато цікавіше, адже вони можуть 
піти, куди схочуть, можуть самі обирати одяг та 
робити те, що їм заманеться. А батьки тільки усмі-
халися та казали не поспішати, і що вони багато б 
віддали, аби знову стати дітьми.

Вже будучи підлітком, Віктор зрозумів, що то 
значить, коли поруч з ним рідні люблячі люди, 
завжди готові допомогти. І насамперед, мама, Віра 
Денисівна, корінна ничипорянка, котра була дуже 
чуйною i доброю людиною. Незважаючи на те, 
що була завжди зайнятою, все ж таки знаходи-
ла час поспілкуватися з сином, вчила його чита-
ти і змалечку привчала до праці по господарству. 
А домашнє господарство було таки чималеньке, 
адже тримали корову, свиней, у дворі завжди ку-
дахкали кури, кахкали качки, гагакали гуси. Тож 
обов’язків у хлопця вже тоді вистачало: пасти ко-
рову, виганяти ранком в череду і вечором забира-
ти її додому, заготовляти зелений корм для худоби 
та птиці і годувати їх, полоти город та й взагалі в 
усьому допомагати матері по домашньому госпо-
дарстві.

Всі дитячі друзі Віктора часто приходили до них 
додому, де його мама завжди їх пригощала, як ка-
жуть, чим Бог пошле. Білим пшеничним хлібом, на 
жаль, як i в усьому селі, пригощали лише на Різдво, 
Великдень i сільський храм на святу Покрову.

Великий вплив на хлопця здійснив батько Ві-
ктора, Павло Галактіонович, 1918 року народжен-
ня, який теж багато чого зазнав у своєму житті. 
Ще в часи Голодомору, коли йому виповнилося 

14 років, його мати з донькою виїхали 
у Білорусію, він вирішив залишитися з 
батьком. Коли той невдовзі помер, пі-
шов у сільську раду повідомити про це 
сільське начальство. А в 1939 році пішов 
у армію, потім – на війну і повернувся 
додому аж у 1946 році. Працював на різ-
них посадах: спочатку головою колгос-
пу, а потім очолив сільпо, куди входили 
три села – Ничипорівка, Трубівщина 
і Фарбоване. Завжди, як тільки і чим 
міг, допомагав людям, за що родину 
Семеняк поважали всі односельці. Був 
людиною принциповою, але, водночас, 
люблячим батьком, який намагався по-
яснити сину, що і як працює, як родить 
земля-матінка, і як її слід обробляти, 
щоби щороку в хаті був хліб на столі і 
сім’я не голодувала взимку.

Батькові університети, на жаль, за-
кінчилися після 4-го класу, оскільки 
більшовики, втілюючи в життя свою 
партійну програму, забрали в сім’ї все, що можна: 
дві корови, двоє коней, конфіскували 9 гектарів 
землі, всі продукти, одяг, навіть порозбивали діж-
ки з квашею у погребі, повибивали вікна і двері в 
хаті. Після цього у школу просто не було в чому 
ходити. Та не зважаючи на це, батько завжди був 
непересічним авторитетом для Віктора.

Свої перші оповідання, гуморески, фейлетони 
Віктор Семеняка почав писати і друкувати іще у 
шкільні роки. Вони стали часто з’являтись у рес-
публіканських газетах, журналах, колективних 
збірниках. Та своєю хрещеною літературною ма-
мою Віктор Семеняка вважає Яготинську район-
ну газету. Саме на її сторінках вперше з’явилися 
його твори. Проте і тут не обійшлося без пригоди. 
Підпис В.Семеняка мало що говорив про автора. 
Оскільки матеріали були серйозні і читабельні, в 
редакції думали, що їх автор дорослий сількор. І 
лише після того, як газета надрукувала розгром-
ний фейлетон про не завершене будівництво Ни-
чипорівського сільського будинку культури (він і 
досі стоїть у центрі села), критику на адресу ди-
рекції місцевого радгоспу ім. Чапаєва, стали шу-
кати автора. А зробити це було не легко. Бо в селі, 
де не ступиш, одні Семеняки. І лише після довгих 
опитувань виявили, що це пише школяр. А з ньо-
го, як кажуть: взятки гладкі. Отож і запросили до 
редакції не лише Віктора, а і його батька – Павла 
Галактіоновича.

Заступником редактора тоді працював Григорій 
Максимович Адвена. Він теж не одразу повірив у 
здібності Віктора. Довго випитував своїх гостей. 
Врешті зійшлися на тому, що Григорій Максимо-
вич дав Віктору тему для написання невеличкого 
оповідання, а Віктор, під наглядом журналістів, 
не виходячи з кабінету, напише, що зможе, за 
30 хвилин. Лише тоді, коли це було зроблено, всі 
переконалися у здібностях хлопця. І саме колек-
тив районної газети пізніше дав Віктору Семеняці 
рекомендацію для вступу на факультет журналіс-
тики Київського університету. Навчався заочно, 
працював у районних газетах Чернігівської та 
Полтавської області, останні роки – в обласній 
газеті «Зоря Полтавщини».

Треба сказати, що першими читачами і кри-
тиками були покійні батьки – Віра Денисівна і 
Павло Галактіонович, Царство їм Небесне. Голов-
ним же критиком – брат Володимир. Віктор у 
шкільні роки розсилав свої твори чи не в усі відо-
мі українські журнали. Одні успішно проходили 
відбір до друку. Інші – ні. Траплялося й таке, що 
молодому письменнику писали: «Ваше оповіда-
ння до друку не схвалено». Тоді Віктор брав лезо і 
літери «не» видряпував і показував брату, мовляв, 
дивись, яке солідне видання буде мене друкува-
ти. Проте той швидко виявляв підробку, вихо-

плював з рук повідомлення, втікав від старшого 
брата городами і урочисто про це повідомляв 
батьків. А коли матеріал таки друкувався і поштар 
приносив додому адресовану їм вирізку з газети 
чи журналу, щиро радів за брата і дуже пишався, 
що той таки є справжнім письменником.

Нині Віктор Семеняка – власний кореспондент 
журналу «Перець» Київської області, співпрацює 
з іншими виданнями, радіо та телебачення, Інтер-
нетом. Він автор майже 30 книг гумору, сатири, 
фейлетонів, злободенної публіцистики. Його тво-
ри перекладалися як мовами народів СНД, так і 
за кордоном. Він повноправно вважається гідним 
послідовником вітчизняних корифеїв сатири, а 
саме: Івана Котляревського, Остапа Вишні, Олек-
сандра Ковіньки. Бо не може пройти осторонь тих 
явищ, які потребують сатиричного викриття, ви-
сміювання вад суспільного життя та окремих лю-
дей, негативних типів.

Свої удари Віктор Семеняка спрямовує проти утри-
манців, ледарів, хапуг, кар’єристів, хабарників, бюро-
кратів, міщан у побуті та громадських взаєминах.

Коли читаєш його жартівливі мініатюри, гумо-
рески, фейлетони, памфлети, здається, немов усе 
відбувається на твоїх очах. Ти смієшся й глузуєш 
разом з автором над героєм або кумедною ситу-
ацією, обурюєшся і обов’язково потім зробиш 
висновок для себе. Гадаю, саме у цьому сила і 
найважливіше значення благородного гніву авто-
ра. Його соковита та барвиста мова, лаконічні та 
влучні вислови, дотепні діалоги персонажів, сар-
казм, а водночас і засоби гротеску, фарсу, щире 
вболівання за духовне і громадянське здоров’я 
людини, за долю суспільства і держави – все це 
окреслює своєрідний художній світ творів митця, 
їхню естетику й оригінальність.

Журналістська робота в різних виданнях спри-
яла Віктору Семеняці у поглибленому вивчення 
життя, примушувала всерйоз задумуватися над 
складними суперечностями дійсності, уважні-
ше вдивлятися в живих людей, аналізувати їхні 
вчинки, виявляти і видимі, і зовні непомітні 
мотиви їхньої поведінки, осягати таїну емоціо-
нально-психологічних станів тощо. І за всім цим 
сьогодні чітко вимальовується образ митця, що 
має мужність і силу не кривити душею ні перед 
читачем, ні перед самим собою. Правдивість, 
щирість, відсутність фальші у жодному з рядків 
– ось те головне, що одразу справляє позитив-
не враження. Особлива сила і чарівність його 
творів, чистота і прозорість, їх світла енергетика 
має просте пояснення: автор ніколи не носив 
бруду в душі. Навіть у творах, спрямованих про-
ти несправедливості в житті українського наро-
ду, звучить праведний гнів – це боротьба словом 
за справедливість і добро.

У передмові до однієї із перших книг Віктора 
Семеняки патріарх українського гумору Олек-
сандр Ковінька написав такі рядки:

Що хто хоче, хай варняка,
Та не забува однак,
Як не як, а Семеняка
М.В.Гоголю земляк.
Щоби надихнуть читаку
На зусилля вольове –
Хай читає Семеняку,
Наче Гоголя М.В.

Любов до людей, до рідного краю сформувала 
Віктора Семеняку як видатного гумориста і са-
тирика. Його фейлетони, памфлети, інші твори з 
гострою сатирою на злободенні явища і доброзич-
ливим гумором сьогодні можна знайти у шкільних 
підручниках, його творчість вивчається в навчаль-
них закладах України. Бо саме з тієї любові ви-
тікає той незабутній струмок його Богом даного 
талану, його мови. Власне мова його є живою, до-
тепною, такою, якою розмовляє народ. Підтвер-
дженням цьому є вихід у світ його нової книги 
під назвою «Зашморг для села», виданої завдяки 
журналу «Перець» та видавництву «Сільських ві-
стей», що незабаром з’явиться на полицях книга-
рень, і яка, без сумніву, стане визначним явищем 
у творчому доробку Віктора Семеняки.

Життя сьогодні, на жаль, складається так, що 
він, як і всі ми, як і післявоєнне покоління ко-
лись, мріє про те, аби не було війни. Бо твердо пе-
реконаний, що для одних – це війна, а для інших 
– мати рідна. Як він сам говорить, йому боляче і 
важко жити, коли одні співають, а інші – плачуть.

Ставлячись з гумором до життя, до всіх і вся, 
він інколи жартівливо говорить, що місія його за 
життя вже виконана: дім збудував, сад посадив, 
має прекрасну доньку Світлану і найдорожчих 
любих його серцю внуків – Софійку, яка незаба-
ром закінчить середню школу, та Іллю, школяра 
середніх класів. От якби ще в країні нарешті було 
все добре, тоді б і йому жилося спокійніше. А так 
ще доведеться трохи пополоти бур’яни на життє-
вій ниві…

Та як би там не сталося, а сьогодні великий 
трудівник Віктор Семеняка цілком заслужено по-
сідає чільне місце серед представників цеху гумо-
ру і сатири, а вся його спадщина – то увічнене в 
яскравих художніх образах і барвистій соковитій 
мові виявлення справді синівської любові до свого 
народу, до своєї Вітчизни.

У Віктора Семеняки поважний ювілей –  
70 річчя! Тож зі святом тебе, друже! 

Анатолій Саса, власний кореспондент «НД»
член Національної спілки журналістів України
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 ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

З ГУМОРОМ ПО ЖИТТЮ

СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ В ЯГОТИНІ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Закінчення, початок на стор. 1

Мама Віра Денисівна і тато Павло  
Галактіонович Семеняки

З колегами по «цеху»



Міст через річку Броварка 
або, як кажуть місцеві жителі, 
Чирський міст, відкрили для 
руху транспорту. Його капі-
тально відремонтували і тепер 
всі машини без об’їзду руха-
ються у звичному напрямі. 
Дозволили проїзд автомобі-
лям вночі 10 листопада, після 
того, як міст заасфальтували. 
Цю роботу здійснювали пра-
цівники «Агрошляхбуду» бук-
вально напередодні. 

Нагадаємо, що «НД» писа-
ла про аварійний стан мосту. 
Рух ним через річку Броварка 
в селі Чирське перекрили 21 
серпня. Весь транспорт з того 
часу їздив в інші райони че-
рез село Гайшин. 

Міст через річку дійсно 
потребував капітального ре-
монту. А це означає не лише 
великі кошти, а й професій-
не вміння. Начальник відділу 
містобудування, архітектури, 

житлово-комунального гос-
подарства та розвитку інф-
раструктури Переяслав-
Хмельницької РДА Олексій 
Гич пояснив, що ремонт 
мосту робив спеціалізова-
ний підрозділ служби авто-
мобільних доріг і насправ-
ді, це складний процес. На 
мосту треба було зняти все 
зношене покриття, нанести 
монолітний захисний шар, 
армувати, витримати дефор-
маційні шви – все це специ-
фіка конструкцій. Ремонтні 
роботи виконувала Київська 
будівельна компанія «Євро-
ПлюсБуд». За інформацією 
бригадира компанії Анара 
Азізова, на мосту капіталь-
но укріпили плити, зробили 
нове армування і бетонуван-
ня. Ремонт виконувався з 
дотриманням сучасних тех-
нологій та з використанням  
хімічних сполук, які запобі-

гають корозії металу і таким 
чином збільшать термін екс-
плуатації.  

Транспорт через міст вже 
рухається, але частина ре-
монтних робіт ще потребує 
завершення. За словами того 

ж Азізова, за сприятливих по-
годних умов будівельники ще 
повинні реставрувати бровко-
ві плити і тротуарні доріжки, 
а також встановити нові пе-
рильні огорожі. 

Андрій Набатов

Питання ремонту автомо-
більних доріг, мабуть, нині 
є найбільш актуальним для 
всієї України. І Яготин тут 
не є виключенням, оскільки 
ремонту потребують багато 
доріг як місцевого, так і дер-
жавного значення. Мешканці 
Яготина через своїх обранців 
неодноразово зверталися до 
владних структур різних рівнів 
з проханням звернути увагу на 
деякі вулиці міста. І ось наре-
шті процес пішов. Проблеми 
з дорогами не лишилися без 
уваги. 

Сьогодні в Яготині продо-
вжується поточний ремонт до-
ріг. Зокрема, вже здійснений 
поточний ямковий ремонт 
доріг по вул. Київська та Не-
залежності (від залізничного 
мосту до зупинки Робітнича) 
та в напрямку зупинки Ка-
штани, завершені роботи по 
ліквідації ямковості на пере-
хресті вулиць Шевченка та 
Пирятинська, та в напрямку 

зупинки Гирича, не залиши-
лася без уваги дорожників і 
вул. Переяслівська. 

Роботи з ремонту дорож-
нього покриття виконує КП 
«Березанський ККП». По-
точний ремонт проводиться 
струменевим методом з ви-
користанням бітумної емульсії 
за допомогою спеціального 
обладнання.

Виконання вказаних робіт 
стало можливим завдяки до-
мовленостям  Яготинської 
районної державної адміні-
страції з керівництвом на-
глядової ради «Молочний 
Альянс» щодо виділення ко-
штів на ямковий ремонт доріг 
у місті.

Крім того, на автомобільній 
дорозі Т- 25-41 Новий Биків 
- Згурівка - Яготин на ділян-
ці км 38 + 000 - км 40 + 700 
у  м. Яготин  по вул. Незалеж-
ності практично повністю за-
вершені підготовчі роботи для 
виконання поточного серед-

нього ремонту. Зокрема, здій-
снено фрезерування проїзної 
частини, проведені роботи 
з вирівнювання шару асфаль-
тного покриття. Замовником 
робіт є Служба автомобільних 
доріг у Київській області.  

Підрядна організація 
– «ТОВ Автобан» служби 

автомобільних доріг у Київ-
ській області звертається до 
всіх учасників дорожнього 
руху з розумінням постави-
тись до тимчасових незруч-
ностей, які виникають під 
час проведення ремонтно-бу-
дівельних робіт.

Анатолій Саса
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В ЯГОТИНІ РЕМОНТУЮТЬ ДОРОГИ

Через нові правила нарахування житлово-комунальних компенса-
цій в 2018-2019 році, не мають право на отримання субсидії на-
ступні категорії осіб:

• орендодавці, які не задекларували доходи від здачі майна в 
оренду 

• особи, які вчинили одноразову покупку або оплатили послуги 
вартістю понад 50 тисяч гривень 

• володарі автомобілів, з дня випуску яких пройшло менше 5 
років. Виняток становлять мопеди або машини, видані соцор-
ганами 

• особи, які протягом 12 місяців перед зверненням за субсиді-
єю отримали спадщину або іншим законним способом набу-
ли право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), 
транспортний засіб 

• боржники з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на 
управління багатоквартирним будинком, загальна сума дво-
місячної заборгованості яких перевищує 20 неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 

• власники житлових приміщень з великою квадратурою: пло-
ща квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку — 200 кв. 
м. Обмеження не поширюється на дитячі будинки сімейного 
типу, прийомні та багатодітні сім’ї 

• особи працездатного віку, які не працюють, не навчаються і 
не перебувають на обліку в Центрі зайнятості як безробітні. 
Таким громадянам органи УПтаСЗН автоматично зарахову-
ють в дохід три прожиткові мінімуми, що істотно знижує ймо-
вірність нарахування субсидії 

• Також непрацюючі пенсіонери будуть оформляти житлову 
субсидію за новими правилами. Замість сукупного доходу за 
попередній рік, при розрахунку компенсації їм буде врахову-
ватися дохід тільки за попередній перед зверненням місяць.

На кого розраховується субсидія?
Житлова субсидія розраховується на фактично проживаючих (за-

реєстрованих) за даною адресою членів домогосподарства. Якщо 
зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) особи фактично 
в ньому не проживають,  на підставі письмової заяви субсидіанта 
в сукупний дохід домогосподарства вони враховуватись не будуть. 
Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи 
членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареє-
строване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домо-
господарства. Житлова субсидія не може призначатися одночасно 
за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактич-
ного проживання.

Які доходи враховуються?
Під час призначення житлової субсидії враховуються такі доходи:  

заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб; пен-
сія; стипендія; соціальні виплати, допомога по безробіттю, інші до-
ходи. Доходи від реалізації молока враховуються у розмірі 30 від-
сотків нарахованих сум. При розрахунку сукупного доходу сім’ї не 
враховується державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також допомога внутріш-
ньо переміщеним особам. Решта видів соціальних виплат (в тому 
числі стипендія) підлягають обліку.

Які документи надаються?
Для призначення житлової субсидії особа подає структурному під-

розділу з питань соціального захисту населення місцевої державної 
адміністрації за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, вну-
трішньо переміщені особи — за фактичним місцем проживання): 1)
заяву на призначення субсидії; 2)декларацію про доходи і витрати 
осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії; 3)довідки 
про доходи, які відсутні в декларації про доходи; 4)договір оренди(у 
разі наявності найму житла).

Також на запит сруктурного пдірозділу соціального захисту насе-
лення подаються відомості про:

1) розмір платежів за житлово-комунальні послуги; 
2) сума простроченої понад два місяці заборгованості з оплати 

житлово-комунальних послуг; 
3) інформація про доходи осіб та сплату єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 
4) інформація про доходи фізичних осіб-підприємців — Держав-

ною фіскальною службою; 5) інформація про перетин державного 
кордону особами — Держприкордонслужбою; 

6) інформація про наявність в осіб транспортних засобів — упо-
вноваженими органами МВС; 

7) реквізити документів, що посвідчують особу.
Рішення приймається протягом 10 днів з дня подання зазначених 

документів.

НОВІ ПРАВИЛА 
ОТРИМАННЯ 

ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ 
НА 2018-2019 РІК 

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
від «Інституту 
вивчення 
проблем 
Верховенства 
права»

Керівник «Укрпошти» пояс-
нив свою заяву тим, що у се-
лах стало невигідно працювати, 
оскільки тарифи на доставку 
пенсій не змінювались вже 14 
років. Натомість в кілька разів 
подорожчали електрика, опале-
ня, вода і таким чином, відді-
лення працюють у збиток.

«Кожне з відділень «Укрпо-
шти» щомісяця зазнає збитків 
майже на 3 тисячі гривень, зо-
крема, через те, що доставка 
пенсій провадиться за тарифа-
ми, нижчими від собівартості», 
– заявив Ігор Смілянський. 

За його словами, скороти-
ти витрати на доставку пенсій 
практично до нуля можна буде 
десь за п’ять років, але в тому 
разі, якщо парламент ухвалить 
законопроект № 6601, заре-
єстрований ще у червні 2017 
року.

«Законопроект може дати 
оператору поштового зв’язку 
право надавати фінансові по-
слуги. Співпраця з приватними 
компаніями також могла б при-
швидшити цей процес», – за-
явив Ігор Смілянський. 

Одним словом, пошта має за-
робляти, і це, в принципі, пра-
вильно. Тільки не за рахунок 
пенсій і пенсіонерів, які осно-
вну частину свого життя пра-

цювали в колгоспах, на заводах, 
фабриках в радянський час і 
розбудовували економіку нашої 
ж держави.   

 *Зараз в країні через відділен-
ня пошти пенсії отримують 45% 
пенсіонерів.

Президент країни і уряд до-
бре знайомі з ситуацією, тому 
відразу відреагували на заяви 
керівника «Укрпошти».

«Укрпошта» не буде скорочу-
вати відділення, і проблем з до-
ставкою пенсій не буде, – про 
це заявив Глава держави під 
час візиту до одного з відділень 
«Укрпошти» на Житомирщині. 
Він наголосив на необхіднос-
ті напрацювання системного 
рішення, яке б унеможливило 
скорочення поштових відді-
лень, та не створювало б про-
блеми із доставкою пенсій у 
сільській місцевості. Глава дер-
жави зауважив, що останнім 
часом відбувається скорочення 
відділень «Укрпошти» особли-
во в сільській місцевості, що 
створює величезні проблеми 
мешканцям, в першу чергу лю-
дям похилого віку із доставкою 
пенсій.

«Друга позиція, що є загроза 
скорочення листонош. І ми з 
цим абсолютно ніяк не можемо 
погодитись – ні зі скороченням 

відділень, ні зі скороченням 
листонош. І ми не можемо до-
пустити, щоб вирішення цієї 
проблеми відбулося за рахунок 
простих людей», – наголосив 
Президент.

За словами Глави держави, 
для захисту людей він вже за-
пропонував Уряду виділити 500 
млн. грн. з державного бюдже-
ту, щоб забезпечити «Укрпошті» 
компенсацію видатків на до-
ставку пенсій. 

«І ці 500 мільйонів підуть на 
те, щоб захистити пенсіонерів, 
не підвищувати тарифи на до-
ставку пенсій. Не буде це ро-
битися за рахунок коштів пен-
сіонера, простої людини. Пенсії 
треба збільшувати, а не забира-
ти звідти додаткові кошти, і в 
той же час зберегти відділення», 
– зауважив  Президент. 

Глава держави підкреслив, 
що  керівництво «Укрпошти» 
пообіцяло не скорочувати 
сільські відділення. Також до-
дав, що у разі порушення цьо-
го рішення на місцях, люди 
можуть звертатися до район-
них і обласних державних ад-
міністрації. 

Прем’єр-міністр України Во-
лодимир Гройсман також за-
явив, що не допустить припи-
нення поштою доставки пенсій. 

Він підкреслив, що керівництво 
«Укрпошти» має розуміти важ-
ливість соціальної функції ком-
панії щодо пенсіонерів. 

«Пошта буде доставляти пен-
сії, і це принципово важливо 
для людей. Українська пошта 
має працювати для українських 
громадян», – сказав прем’єр-
міністр. 

Він додав, що обізнаний з 
проблемами підприємства, але 
менеджерів компанії якраз і 
наймали саме для вирішення 
проблем, а не створення додат-
кових. 

Не виключено, в принципі, 
у майбутньому, що пенсіонери, 
які живуть у віддалених селах, 
будуть змушені для отримання 
пенсій перейти на банківські 
картки, щоб не залежати від по-
шти. В такому випадку людям 
доведеться їхати за десятки кі-
лометрів в районний центр для 
того, щоб зняти готівку у бан-
коматах. Зрозуміло, що такий 
варіант не всіх задовольнить, 
особливо людей з поганим 
здоров’ям. Втім, питання під 
контролем і є сподівання, що і в 
наступному році всі відділення 
будуть працювати, а листоноші 
доставлятимуть пенсії, листи і 
газети. 

Олег Пустельник

ЩО БУДЕ З ПОШТОЮ І ПЕНСІЯМИ В СЕЛАХ? 

Ремонт автодороги в Яготині

Рух по мосту відновлено

«ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО» ЧЕРЕЗ БРОВАРКУ



Приїхати у село Витачів – це майже 
як побувати у космосі. Або ж у якійсь 
світлій спіралі часу, яка дозволяє відчу-
ти глибини минулого, осягнути швид-
коплинність і значущість сьогодення, 
зазирнути за завісу майбуття. У Дніпро-
ву далечінь, що зливається з горизон-
том і небесною синню, закохуєшся з 
першого погляду і назавжди. Саме тут 
Бог велів творити високу поезію, пи-
сати геніальні картини та співати оті 
українські пісні-молитви «Ой, там на 
горі, ой там на крутій…»

У Витачеві ніби відчуваєш плин часу. 
Легенди зливаються з дійсністю, як не-
осяжний Дніпро з небосхилом. Скільки 
тисячоліть, скільки «великих» і «малих» 
людей тут ступали! Палили капища діти 
Перуна, ставив перший хрест Андрій 
Первозванний, стояв Святополчів Нов-
город, дивився на Дніпро і кручі Тарас 
Шевченко, філософствував з цапом 
Фабіаном Іван Миколайчук, творив 
Українську Духовну Республіку Олесь 
Бердник. Скільки кровожерних ворогів 
нищили і паплюжили нас, а дивися ж 
– усі вони стали лиш темними тінями. 
А русичі-українці – знову тут, на цих 
віковічних горах: садять картоплю, па-
суть кіз, ростять діток, моляться Богу. 
Живуть.

«ПОСЛАННЯ У ВІЧНІСТЬ»

Від станції метро Видубичі у Києві 
до Витачева якихось 40 хвилин їзди. І 
ти в іншому вимірі: з крутих пагорбів 
відкривається приголомшливий вид 
на Дніпро-Славутич, по якому ходили 
козацькі чайки і до середини якого до-
летить не кожен птах. При вході на гору 
Княжий шпиль подорожніх зустрічає 
величний вітряк з тризубом на одній 
зі стін. Поруч кілька дерев, уквітчаних 
стрічечками – ознаками звичного ту-
ристичного «загадування бажань».

«УКРАЇНА – вона не лише на Зем-
лі... Є й інша, Небесна Україна, котра 
дивиться в наші душі мільйонами га-
лактик та міріадами зірок. Вона була, є 
і буде завжди, поза Простором і Часом. 
І майбутній Вітаполіс, – Місто Життя, 
Оселя Життя, стане початком ВЕЛИ-
КОГО ЗОРЯНОГО МОСТУ людства» 
– то є слова письменника, поета Олеся 

Бердника, який не тільки започаткував 
на Княжому шпилі у Витачеві Україн-
ську Духовну Республіку, що її описав 
у своїй «Горній Республіці» Григорій 
Сковорода, а й 1991 року ініціював по-
будову дивовижної каплички – єдиної в 
Україні, що увінчана давнім козацьким 
хрестом (семихрестям) з ескізу Тараса 
Шевченка.

Йдучи стежкою до каплички, кожен 
зустріне поглядом камінь-вказівник тих 
місць, де стояв древньоруський град 
Витичів (давня назва села, що означа-
ла «витик», «істок»). Хоча, деякі вчені 
посилаються на скандинавське «віта» – 
вогонь.

Неподалік інший камінь, під яким 
сховано «Послання у вічність» (відкри-
ти заповідано тоді, коли людство подо-
лає час і смерть). Ще далі – пророцтво: 
«Тут буде споруджено Храм України-
Матері…»

Сама ж капличка дерев’яна і намоле-
на. Двері відкриті, тож її охороняє лише 
совість людська. Стіни всередині при-
крашені іконами – домашніми, тепли-
ми, хоч і не дорогими, та українськими 
вишитими рушниками. Тут же тексти 
Гімну України та пісні-молитви «Боже, 
великий, єдиний». Каплицю спорудже-
но в пам’ять про події, які на тім міс-
ці відбулися. Зокрема, про знищення 
монголо-татарами жителів Новгорода 
Святополчевого 4 червня 1223 року та 
з’їзд князів Київської Руси-України 30 
серпня 110 року. Є розповідь і про саму 
суть Української Духовної Республіки. 
А також нагадування, що капличка іс-
нує виключно на пожертви прихожан.

За каплицею стоїть мереживний за-
лізний хрест, що постав там, де за ле-
гендою, апостол Андрій Первозванний 
встановив перший символ християн-
ства на праукраїнських землях. Непо-
далік, над схилом – невелика лава аби 
можна було присісти на хвильку і за-
вмерти від споглядання синьозорого 
простору над Дніпром.

Зійшовши з Княжого шпилю пра-
воруч, потрапляєш вже у кінемато-
графічний вимір. Адже бачиш криту 
соломою хатинку-муляж, яку свого 
часу спорудили творці українських 
фільмів. Вона органічно вписалася у 
навколишній пейзаж і є його беззапе-
речною окрасою.

Сучасне село Витачів само по собі 
нагадує інші села Київщини: є добротні 
котеджі, а є й хатинки, оточені непро-
глядними тинами. Але то – виняток. 
Здебільшого всі оселі чепурні та гар-
ні. Витачів здавна має славу «дорогого 
села». Тут часто селилися відомі поети, 
актори, митці.

ВІД ВАВІЛОНА ДО ВІТАПОЛІСА

Пригадуєте філософа Івана Мико-
лайчука з фільму «Вавілон – XX» та 
його цапа Фабіана? Саме вони вири-
нули у пам’яті, щойно побачила я на 
околиці Витачева Валерія Побідаша та 
його кількадесят кіз. Блакитноокий, си-
вочолий пан Валерій скромно називає 
себе пенсіонером-козопасом. Насправді 
– теж філософ. У глибокому дитинстві 
був свідком зйомок відомих фільмів та 
навіть пам’ятає Івана Миколайчука. 
Валерій Побідаш разом зі своєю дру-
жиною Лідією є автором книг «Зірка 
Витич» та «Зоря Витич», присвячених 
Витачеву. До того ж, створює пісні та 
викладає їх на «ютуб».

– Вийшов на пенсію, не хочеться на 
дивані сидіти, – каже пан Валерій. – 
Тому завів кіз. Головний тут – цап пан 
Іван, поруч його заступник з демогра-
фічних питань. А по матріархату най-
головніша рогата принцеса Пріся або 
Парася. Кожна має своє ім’я. Розумні 
істоти…

Що сказати про Витачів? Головне 
я виклав у своїх книгах. Тут – безмір 
історичних пластів і подій. Тут і мрія 
Олеся Бердника про Вітаполіс – серце-
вину духовної України. Тут і таємнича 
гора Красуха з її «вогниками», на які 
дехто каже «то НЛО прилетіло». Інші 
вважають гору однією з таких, через яку 
проходить інтенсивний енергетичний 
та інформаційний обмін між Землею та 
Всесвітом. Деякі дослідники запевня-
ють, що Красуха – одне з найпотужні-
ших позитивних місць планети. Справ-
ді, там душа відпочиває.

У селі – багато історичних 
цінностей з «Переліку археологічних 
пам’яток культурної спадщини 
Київської області, занесених до 
Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України, які не підлягають 
приватизації». Однак, на жаль, деякі 

пам’ятки почали зникати з переліку. 
Викликають неабияку тривогу 
чутки про те, що легендарний 
давньоруський сторожовий град 
Витичів вже приватизований 
невідомими.

Можливо мають рацію ті, хто по-
переджає: засмічуючи ауру цих місць, 
перекриваючи таким чином інформа-
ційно-енергетичні канали зв’язку з Всес-
вітнім Розумом, ми гнівимо і відвертає-

мо від себе Бога. Як би там не було, а ми 
прийшли у цей світ і рано чи пізно пі-
демо звідси. А Зоря Витич лагідно й ніж-
но світитиме нам у всіх наших майбутніх 
життях… Завжди є надія на відродження 
духовності в душі кожного з тих, хто від-
відав це тихе і благословенне місце.

Ольга Дубовик, 
власний кореспондент  

фото автора

Мудрі люди вірно кажуть: «Усі ми 
родом із села». Багато людей там 
народилось, а якщо не особисто, 
то в селі або й на хуторі жили наші 
предки. Вони перейняли любов до 
землі, до важкої селянської праці і 
передали нащадкам. Більшість лю-
дей ще майже до останньої пори 
жили і працювали на землі власній, 
колгоспній. Тепер – це фермер-
ські господарства. Давним-давно, 
вільні люди, козаки засновували 
поселення поблизу річок, лісів, де 
земля давала багатий врожай. А як 
з любов’ю писали про села класи-
ки: садочки, побілені будиночки, 
квіти, паркани. «Садок вишневий 
біля хати, хрущі на вишнями гу-
дуть» – оспівував українське село 
наш геній Тарас Шевченко. З села 
роз’їжджались по столицях Гоголь, 

Франко, наші видатні вчені, філо-
софи, музиканти. В селі народжува-
лась любов до матері, батька, рідної 
землі і Русі-України. 

Цікаві своїми глибокими історі-
ями села Київської області, тут цілі 
історичні та культурні пласти. На-
приклад, Добраничівка відоме на 
весь світ тим, що на його околицях 
знайшли одну з найдавніших стоя-
нок пізньо-палеолітичної людини. 
Зараз у селі розташований архео-
логічний музей «Добраничівська 
стоянка». Мисливці на мамонтів 
жили  тут 10-12 тисяч років тому. 
В колекціях археологічного відділу 
історичного музею та в музеї про-
сто неба можна побачити рекон-
струкції господарських ям-комор і 
житла, зведеного з кісток мамонта, 
а також крем’яні знаряддя праці.

Про село Дем’янці перша згадка 
в літописі 1155 року! За свідчен-
нями місцевих старожилів, у XVIII 
столітті селом володіли спочатку 
гетьман Яким Сомко, а згодом пе-
реяславські полковники – Сербин 
Войца та Леонтій Полуботок. Через 
деякий час село перейшло до рук 
Межигірського монастиря, який був 
його власником. 

Ташань також дуже древнє село: 
перша згадка про нього датована 
1149 роком в Іпатієвському 
літописі «Как Юрий Долгорукий 
узял Переяслав». Але розкопки 
Добраничівської стоянки, про яку 
вже згадували, свідчать про те, 
що село було засноване набагато 
раніше. Дослідник та відомий 
історик Михайло Максимович 
писав: «В межах Переяславського 
повіту лежить волосне село Ташань 
або Китай-городище з населенням 
півтори тисячі душ. Ташань у XVIII 
столітті називалось Городищем. 
Без сумніву, це одне із древніх 
українських міст».

Дениси в історичних джерелах 
вперше згадується 1622 року. Назва 
походить від першого поселенця ко-
зака Дениса. Засноване на території 
Речі Посполитої, у межах так званої 
Вишневеччини. З 1648 – у складі 
Гетьманської України, після 1667 – 
село Переяславського полку Ліво-

бережного Гетьма-
нату. 

Мала Каратуль у 
переказах також 
згадується як назва 
поселення, засно-
ваного ще у період 
Київської Русі (се-
редина ХІ ст.). За 
даними 1859 року 
село є «власниць-
ким та козачим»; 
дворів – 158, насе-
лення – 822 особи. 
В селі діяла право-
славна церква.

Село Циблі має 
свою унікальну 
історію. Вперше 
зустрічається в пи-
семних джерелах 
XVII ст. Павло Те-
теря своїм універ-
салом дарує Києво-Межигірському 
монастирю фільварк в селі Попівцях 
над річкою Трубіж, Калитинський 
гай під Циблями та сіножать за се-
лом В’юнищі. Було це у травні 1658 
року. В радянські часи у зв’язку 
з будівництвом Канівської ГЕС і 
водосховищем старе село  зато-
пили. Поселення повністю пере-
несли на сусідній високий берег. 
Напівзруйнована сільська церква 
святого Іллі вціліла і залишилася 

на прибережному острові, і тепер 
цікава для мандрівників. 

Це тільки те, що на поверхні. На-
справді, кожне село, навіть малень-
ке, містить багатющу цікаву історію. 
А скільки унікальних людей… 

***«Нова Доба» по можливості буде 
розповідати про села, їх історії та лю-
дей. А якщо вам є що нам підказати, 
– пишіть, дзвоніть, повідомляйте. Бу-
демо дуже вдячні..  

Михайло Городецький
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Місце Сили – гора Краснуха з панорамою на Дніпро

Камяна брила, яка вказує, що у Х ст. тут було 
місто-порт Витичів

Парк у селі Ташань

Вціліла церква Святого Іллі с. Циблі

Хата 19-го століття з села Мала Каратуль

В музеї Добраничівська стоянка

Церква у селі Витачів, що збудована за ескізом 
Т. Шевченка

ВИТАЧІВ – СТОЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШІ
 КИЇВЩИНА ТУРИСТИЧНА

РІДНИЙ КРАЙ – ЗЕМНИЙ РАЙ

СЕЛО – ЯСКРАВИЙ УНІКАЛЬНИЙ СВІТ



21 листопада православні відзначають 
день Святого Архистратига Михаїла. 
Це свято є одним з головних на честь 
ангелів – Небесних Сил безтілесних, 
які були створені Богом раніше людини 
і зазвичай недоступні оку. 

Архистратиг Михаїл, один із най-
відданіших і найвірніших служителів 
Божих, з давніх-давен славився на 
Русі як затятий шанувальник віри, 
борець проти єресі, покровитель во-
їнства, захисник скривджених і при-
гноблених. З єврейської ім’я святого 
буквально перекладається як «той, 
хто як Бог», а «архистратиг» вказує 
на те, що Михаїл – головний серед 
воїнів. Оскільки саме цей святий пе-
реніс на небо душі Авраама і Бого-
родиці, його також вважають суддею, 
що зважує душі грішників, оцінює 
їхні добрі та злі діяння, а також мо-
литься Господу про їх прощення.

Дата святкування (8 листопада за 
старим стилем) була визначена ще 
в IV ст. на Соборі в місті Лаодикії. 
Цей день вважався веселим і світлим, 
відзначався гучними гуляннями, а в 
багатьох слов’янських традиціях був 
пов’язаний з приходом зими. За но-
вим стилем день Святого Михайла 
відзначають 21 листопада. Багато 
прикмет та звичаїв свята збереглися 
й актуальні для православних і нині.

У цей чудовий день у всіх храмах 
лунають дзвони, закликаючи вірую-
чих на Божественну літургію, при-
свячену Архистратигу Михаїлу. Свя-
того можна попросити про зцілення 
важкохворих, про душі померлих і 
про свою грішну душу.

Вважається, що 21 листопада – 
останній день осені, коли можна 
святкувати весілля. Потім розпо-
чинається підготовка до посту і сам 
Різдвяний піст.

Цього дня вітання приймають усі 
Михайли та Михайлини. 

Кажуть, що в Михайлів день не 
можна мити голову – можна «зми-

ти розум», рубати сокирою, різати 
ножем або ткати, щоб Михайло не 
образився, не бажано сваритися і 
навіть підвищувати голос. Це свято 
– найкращий день для примирен-
ня. Не можна відмовляти в допомозі 
нужденним і братися за важку робо-
ту. Крім того, в народі вважається, 
що в цей день кожному воздасться 
за заслугами, тому грішники можуть 
отримати в цей день покарання з не-
бес. 

Народні прикмети
Почути в цей день церковні дзво-

ни – до біди. Ясний день – скоро 
прийдуть тріскучі морози. З’явився 
вранці іній – зима буде сніжною. 
Якщо в Михайлів день йде мокрий 

сніг, то весна буде дощовою. Іній 
з’явився на деревах – чекай сніго-
паду в найближчі дні. Кажуть, що 
людина, що народилася 21 листопа-
да, буде щасливою Якщо приснився 
гарний сон, його не слід нікому роз-
повідати, інакше не здійсниться. 

Молитва Архангелу Михаїлу 
Великий Архистратиже Божий, 

Михаїле, переможцю демонів і бі-
сів, перемагай і знищ всіх цих моїх 
ворогів – видимих і невидимих. 
Випроси у Господа Вседержителя 
Ласку: нехай Він спасе, зцілить і 
збереже мене від всілякої хвороби й 
недуги, від смертоносної рани і від 
наглої смерті – сьогодні, і повсяк-
час, і на віки вічні. Амінь.

Напевно немає жодної людини, яка 
не мала б проблем, перепон, а коли 
на твою голову падає купа невдач чи 
хвороб, хтось вперто зціпивши зуби 
бореться, а хтось, шукаючи виходу, 
починає нарікати на карму, невідво-
ротну або ж втручання інших людей 
та сил.

Однак, досить часто, не варто плу-
тати просту чорну смугу з кармічними 
проблемами.

Існують ефективні способи зміни 
долі та очищення карми. Вони допо-
можуть тим, хто впевнений, що живе 
аби навчитися чомусь важливому, що 
Всесвіт намагається вивести на пра-
вильний шлях.

Досить часто люди самі винні в тому, 
що вдача відвертається від них. Повір-
те в себе, спілкуйтеся з позитивними 
людьми, поставте перед собою певну 
ціль — і ви помітите, як життя починає 
змінюватися на краще.

Шукайте своє покликання в стосун-
ках або сім’ї. Ніколи не пізно отримати 
бажану професію, почати займатися 
улюбленою справою, подорожувати, 
творити і отримувати задоволення від 
життя.

Повірте, ви самі себе заганяєте, так 
би мовити, в сімейну «кабалу». І тут ви 
самі вирішуєте — нести на своїх пле-
чах тягар чи насолоджуватися життям.

Спілкуючись зі своїми дітьми ви теж 
можете займатися саморозвитком, 
співати, танцювати, малювати і подо-
рожувати. Ви завжди знайдете час для 
того, чого по-справжньому хочете.

Інше питання, що з часом мрії і ба-
жання відходять на задній план, по-
топаючи в одноманітності буднів. Тоді 
ви втрачаєте себе...

Поверніться до себе! Постукайте у 
власні двері! Закрийте очі і подумайте, 
чого ви по-справжньому хочете в цьо-

му житті. Чого б хотілося спробувати, 
які емоції вам хотілося б відчути, зна-
йдіть себе заново.

Ми — це та людина, яку самі з себе 
зліпили. Не відкладайте ваше життя на 
потім.

Живіть без заздрощів — вони кра-
дуть у вас успіх!

Живіть без ненависті — вона забирає 
ваше здоров’я!

Живіть без злоби — вона наближає 
вашу старість!

Турбуйтеся про себе, змініть себе, і 
будьте щасливі!

Інга Нікорець

8 НОВА ДОБА

Гостреньке чи тупе
Прийшов кум до кума в гості. Си-

дять, горілку п’ють.
Аж дивиться господар, що кум все 

на сало налягає.
Шкода йому сала стало, то він і 

каже:
— Куме! Ти ось гостренького ску-

штуй, — помідорчика та огірочків!
— Спасибі куме, але мені сало теж 

не тупе.

Чужі штани
Вчителька:
— Вовочко, у тебе в одній кишені брюк 

тисяча гривень, а в іншому — три тисячі, 
порахуй!

— Я вважаю, що на мені чужі штани!

Ріст організму
Відомо, що людина росте до 25 років.
Після 25 років мій організм сказав:
— Ну, не можемо вгору, зате дивись 

скільки простору з боків.

Наречений
Розмова з батьком нареченої:
— Скажіть, чому ви не дозволяєте мені 

одружитися з вашою дочкою?
Адже я не п’ю, не курю, не вживаю не-

цензурних слів, не граю в азартні ігри…
— Я не хочу, щоб мені щоразу приводи-

ли тебе в приклад.

Поради кота
Мужик скаржиться котові:
— Уявляєш, дружина народила трійню!
Кіт у відповідь:
— Не хвилюйся, роздаси!

* * * 
Блондинка – іншій блондинці: «А ти 

в курсі, що для того, щоб зв’язати один 
светр, потрібно три вівці?!»

– Та шо ти говориш?! Треба ж! А я й не 
знала, що вони в’язати вміють.

* * * 
Познайомилися чоловік з жінкою на ку-

рорті. У перший день він погладив жінці 
руку. На другий день - лікоть. На третій, 
коли чоловік наважився зачепити жінку за 
плече, вона роздратовано сказала: 

– Ви що думаєте, я сюди на півроку 
приїхала?

 * * * 
– Мила, чим це від тебе так чудово 

пахне?
– Духами, які ти мені вчора подарував!
– Я тобі не дарував духи!
– Дарував, дарував! Подивися в гаманці!

ДЕНЬ АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА

Листопад — останній 
осінній місяць — тради-
ційно є одним з найсклад-
ніших у 2018 році. 

Правлячої планетою 
в цьому місяці є Марс. 
Скупчення енергії, яке ха-
рактерне для періоду вер-
ховенства Марса, може 
як спровокувати серйозні 
конфлікти, так і стати 
стартом для чогось масш-
табного і доленосного.

Найбільш вдалим листо-
пад буде для Скорпіонів, 
Стрільців, Раків і Терезів. 

Овен 
Представники цього зна-
ку не матимуть бажання 
думати ні про що інше, 
як про свою карколомну 
зовнішність.

Тілець
У листопаді Тільцям дове-
деться робити вибір між 
кар’єрою і родинними 
стосунками.

Близнюки 
Непростий місяць для 
представників цього зна-
ку зодіаку. Часті зміни 
настрою в листопаді вам 
забезпечені, тому запа-
сіться чорним шокола-
дом, гарячим чаєм і те-
плою ковдрою.

Раки 
Раки мають можливість 
здійснити колосальний 
стрибок кар’єрними схо-
дами.

Лев
Леви будуть скупі на сло-
ва любові та вдячності. 
Тож порада: приділяйте 
більше уваги своїй другій 
половинці. 

Діва
Дівам у листопаді вдасть-
ся зробити довгоочікува-
ну покупку. 

Терези 
Терезам варто бути надто 
уважними і розбірливи-
ми, перш ніж пускати до 
кола своїх друзів нових 
людей. 

Скорпіон 
Розчарувалися в своїй ро-
боті, сміливо кидайте усе 
та вирушайте на пошуки 
нової або навіть у віль-
не плавання, відкривши 
власний бізнес. Момент 
для цього дуже сприятли-
вий. Решті необхідно на-
братися терпіння.

Стрілець
Стрільці розмірковувати-
муть про сенс свого жит-
тя. У листопаді Стрільців 
супроводжуватиме її ве-
личність Удача, особливо 
тих, які прислухатимуться 
до власних бажань і пере-
стануть відкладати на по-
тім виконання мрій.

Козеріг 
Козероги виявлять му-
дрість і такт у спілкуванні 
зі своїми новими колега-
ми по роботі. 

Водолій 
Представникам цього 
знаку врешті вдасться 
припинити складну су-
перечку, яка тривала до-
сить довгий час. 

Риби 
Риби вдало змінять свій 
імідж. Крім того, цього 
місяця слід виявити обе-
режність та уважність до 
свого здоров’я.

ГОРОСКОП 
НА ЛИСТОПАД

ВІД БІОЕНЕРГЕТИКА ІНГИ НІКОРЕЦЬ

Шановні наші читачі. Раді Вам повідомити,  
що відтепер Ви маєте можливість передплатити 

нашу газету в будь-якому відділенні “Укрпошти” 
в Києві та Київській області.

Наш передплатний індекс 60851

Народний гумор

ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ

ПРОБЛЕМИ І НЕВДАЧІ – 
ЦЕ КАРМА ЧИ ВЛАСНІ 
ПОМИЛКИ?


