
ЗАПРОШУЄ АГРАРІЇВ ДО СПІВПРАЦІ
ШАНОВНІ АГРАРІЇ! Ми раді повідомити вам, що 2 липня об 11:00 відбу-

деться урочиста церемонія введення в експлуатацію нового високотехнологіч-
ного перевантажувального термінала ТОВ СП «НІБУЛОН» у с. Тернівка Віль-
нянського району Запорізької області, який знаходиться за 45 км на північ від 
м. Запоріжжя. Тож запрошуємо долучитися до урочистостей. Вхід вільний.

Щодо приймання збіжжя, то ознайомитися із закупівельними цінами на фі-
лії «Тернівська» ТОВ СП «НІБУЛОН» ви можете на офіційній інтернет-сторінці 
компанії www.nibulon.com, у розділі «Закупівля сільгосппродукції» – «Закупі-
вельні ціни».

Про безумовні переваги та послуги, що надаватиме перевантажуваль-
ний термінал філії «Тернівська», читайте у №24 газети «Рідний край» 
від 14 червня.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:
066-670-35-75 – менеджер із закупівлі зернових та олійних культур філії 

«Тернівська» 
(0512) 58 04 03 – відділ закупок (з питань укладення та супроводу договорів 

поставки, фінансові питання); 
(0512) 58 04 17 – торговий відділ (консультації щодо закупівлі та зберігання   

сільськогосподарської продукції).

СЛАВАСЛАВА
УКРАЇНІ!УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМГЕРОЯМ
СЛАВА!СЛАВА!

В.о.голови  Юр’ївської 
райдержадміністрації                                                                

Н.О.СКЛЯР

З повагою головаПавло-
градської районної ради                                        

Н.ГРИМАЙЛО

З повагою голова районної 
ради О.М.БУРЯК

Голова Павлоградської райдерж-
адміністрації С.Є.МАКСИМЧУК

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ ТА ГОСТІ ЮР’ЇВ
СЬКОГО РАЙОНУ!  Вітаю вас з дер-

жавним святом – Днем Конституції Укра-
їни! Прийняття Основного Закону ознамену-
вало фундаментальне закріплення нашої не-
залежності, навіки закарбувало волю укра-
їнського народу жити у власній суверенній, 
соборній державі. Конституція наголошує на 
абсолютній цінності людини, її життя і здо-
ров'я, честі й гідності, недоторканності та 
безпеки. Основний Закон є визначальним 
чинником забезпечення державного суве-
ренітету України, консолідації суспільства, 
створення належних умов для самореаліза-
ції особистості. Нехай демократичні засади, 
що були закріплені цим надзвичайно важ-
ливим документом, стануть реаліями нашо-
го сьогодення, а дух законності прийде до 
серця кожному громадянину нашої держа-
ви. Давайте сподіватися у краще майбут-
нє та разом створювати нову європейську 
державу. Зі святом 
вас, дорогі друзі! 
З Днем Конституції 
України!

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ! Прий міть найщиріші 
вітання з визначним державним святом 

– Днем Конституції України! В цей день ми 
святкуємо початок історії сучасної незалежної 
України. Прийняття Конституції закріпило пра-
вові основи незалежної України, її суверенітет і 
територіальну цілісність, сприяло підвищенню 
міжнародного авторитету України на світовій аре-
ні. Конституція визначила найціннішим – життя 
людини, її здоров’я, честь і гідність, надала кож-
ному громадянину можливості для самооргані-
зації, свободу слова та віросповідання. І обов’я-
зок кожного українця поважати Конституцію та 
дотримуватись її законів. Тільки так ми зможе-
мо забезпечити подальший розвиток України як 
держави демократичної, рівноправної зі світовою 
спільнотою.
Нехай цей святковий день принесе в кожну осе-

лю радість і успіх, родинний затишок і злагоду, до-
бробут і гарний настрій. Бажаю усім впевненості, 
сили, гідності та усвідомлення захищеності своїх 
прав, всього того, що 
дає нам Конституція і 
високе звання грома-
дянина України!

ШАНОВНІ ПАВЛОГРАДЦІ! У  році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну 
волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського 

державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний Закон України — Конституцію, 
яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави як 
повноправної учасниці світового співтовариства. 
Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, гарант не-

залежності і соборності України. Її найвища юридична сила, верховенство права, політична, еконо-
мічна та ідеологічна багатоманітність — фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і 
вибудовується майбутнє українського народу. Та не слід забувати, що конституційні норми, якими б 
вони передовими і демократичними не були, самі по собі не змінять життя на краще. Сьогодні, аби 
перетворити зміст на результат, усім нам потрібні підвищена відповідальність, самовіддана праця 
заради однієї мети – процвітання України як цивілізованої європейської держави. Конституція – 
одна для всіх. Шануймо її, пам’ятаючи, що сьогоденню передувала багатовікова історія державо-
творення. Та доля розпорядилася так, що саме ми стали свідками народження суверенної країни, 
здійснення одвічного права українського народу на самовизначення. І ми, як ніхто інший, відпові-
дальні перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями за 
державу, на сторожі якої стоїть Основний Закон. Всебічний розвиток культури, освіти, ефективне та 
доступне медичне обслуговування, правова і соціальна захищеність, політична та релігійна свобо-
да – все це має по праву належати громадянам України. Потрібні час, віра і напружена праця, щоб 
конституційні засади увійшли в наше життя конкретними і зримими змінами. То ж давайте будемо 
виходити з того, що Україна починається з кожного з нас. І нам під силу збудувати суспільство, в 
якому будуть створені умови для всебічного розвитку людини, де панували б гуманізм, демократія, 
закон і справедливість, а матеріальний достаток співвідносився б із кількістю та якістю праці кож-
ного. Не будемо ж шкодувати заради цього ані сил, ані енергії! Зробимо все можливе для цього! 
Відмовимося назавжди від розпалювання ворожнечі в суспільстві. 
Нехай мир і злагода сприяють подальшій розбудові на-

шої державності, становленню добробуту у кожному домі. 
ЗІ СВЯТОМ ВАС, ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ЮР’ЇВСЬКОГО
РАЙОНУ! Від імені депутат-

ського корпусу Юр’ївської район-
ної ради щиро вітаю Вас з одним 
із найголовніших державних свят 
– Днем Конституції України, пер-
шої Конституції Незалежної Укра-
їнської Держави!
 червня  року назавжди за-

лишиться видатною датою в сучасній 
історії української державності. Об-
равши шлях незалежного розвитку і 
закріпивши це в Конституції, Україна 
підтвердила своє прагнення розвива-
ти і зміцнювати незалежну, соціальну, 
правову державу. Конституція стала не 
просто головним правовим докумен-
том, а й реальною основою розбудови 
вільної демократичної країни, першо-
основою формування політичних, еко-
номічних та духовних реалій нашого 
суспільства. У ній відображені демо-
кратичні засади організації держави, 
політичні та економічні свободи 
українців, висловлюється сувере-
нна воля  громадян.
Вітаючи вас з державним свя-

том, зичу всім міцного здоров’я, 
довгих років життя, миру і бла-
гополуччя, натхнення та плідної 
праці в ім’я кращого майбутнього 
українського народу.
Нехай у цей урочистий день 

повсюди міцніє почуття гордості 
за наш район, за нашу країну, за її 
Основний Закон, що гарантує вті-
лення мрій і сподівань на краще 
й благополучне життя у власній 
державі. Хай нинішнє свято на-
повнить наше життя невичерп-
ною енергією, надасть усім нам 
наснаги, сил і впевненості у всіх 
добрих справах на благо всіх те-
риторіальних громад.

ЖИТЕЛЬ НОВОМОСКОВСЬКА 
ВІТА ЛІЙ СКА КУНЕНКО 

керує агропідприємством, що не 
один рік успішно працює на рід-
ній землі й збирає щедрі врожаї. 
Та вирощування зернових – не все, 
чому приділяє увагу і віддає сили 
наш земляк. Він керує Благодійним 
фондом «Тепле Серце», в рамках дії 
якого надає допомогу школам, ди-
тячим садочкам, селам та їх жите-
лям. Звертає велику увагу Віталій 
Володимирович і на підтримку та 
розвиток культурного, духовного 
життя Громади. Найбільше ж мріє 
– про відродження українських сіл, 
невеличких міст, їх розквіт, на бла-
го нашої держави та її народу.

- Ви молода людина, та вже має-
те досягнення у аграрній справі, ро-
бите те, що завжди було у великій 
шані в українців – вирощуєте хліб. 
Це важка праця! Як обрали такий 
непростий шлях? 

- Вибір зробив ще в  році, коли 
вступив у Дніпропетровський аграр-
ний університет. Згодом студентом 
побував на практиці за кордоном, ви-
вчав тамтешні технології, досліджу-
вав як в інших країнах (США, Англія) 
працюють люди. Прийшла думка від-
новити нашу аграрну галузь, зміцни-
ти її сучасними напрямками. Ця мрія 
весь час була зі мною. Одначе вже з 
перших кроків зрозумів, що професія, 
яку обрав – нелегка, особливо в Укра-
їні. Та я не з тих, хто спиняється на 
шляху до мети. Визнаю, що займати-
ся сільським господарством має сили 
не кожен. Це слід усією душею люби-
ти! Вирощування зернових - живий 
процес, який треба постійно контро-
лювати, так би мовити, «дихати ним». 
Є маса факторів, які можуть знищи-
ти вражай, от і його збереження, пе-
реробка, реалізація – копітка робота. 
Тож робота на землі, вирощування 
зернових, – не відпочинок. Але ця ро-
бота особисто мені й команді фахів-
ців, з якими працюю, – до душі. Бо ми 
це робимо не заради особистого зба-
гачення - для України, українців!

- Ваше прізвище має козацькі, сі-
чові корені…

- Так, мій прапрадід був отама-
ном. Жив на Паланці, - то таке кра-
сиве місце у Новомосковську, де по-
руч озера, плавні, мальовничі ос-
трови. Батько давно вивчає наше ко-
ріння й пишається ним. Підтримую 
тата у цьому. 

Переконаний: людина, що не до-
рожить своїм корінням – не має май-
бутнього! Батько навіть планує пересе-
литися туди, де мешкав пращур, будує 
неподалік Паланки дім. Я теж люблю ці 
краї. Та й як не любити – там дуже кра-
сиво! Поруч, на острові, розташовував-
ся козацький табір, - там досі зберіглися 
рештки укріплень, старих часів.

- Відчуваєте в собі січовий дух? 
- Звісно! Вважаю, що сила духу, яка 

була притаманна козакам, – то голов-
на риса справжнього чоловіка! На-
магаюся завжди бути міцним духом, 
сміливим. 

- То в молоді роки Ви не були хлоп-
чиком – ботаніком?

- Любив читати книги, багато ча-
су приділяв навчанню, але одночас-
но був завжди рухомим, активним. 
Займався ще й різними видами спор-
ту, професійно – греко-римською бо-
ротьбою, у школі також захопився 
народними танцями, а в студентські 
роки ще й брав участь у КВН-і. Рано 
почав заробляти гроші, бо розумів, 
що маю підтримувати родину. 

Перший мій заробіток – продавав 
квіти, які зібрав у балках.

- А як виховуєте своїх діточок, 
суворо, у праці?

- У мене два сини. Думаю, що я гар-
ний сім’янин, діти для мене, родина 
– головне. Синочкам: старшому - 
років, а меншому – лише  місяців. 
Вчу старшого сина поважати людей, 
шанувати труд, бути мужнім й спра-
ведливим. Діти –то велике щастя. То 
наше майбутнє. Яке воно буде – за-
лежить він того, що ми вкладаємо у 
дітей, що вони побачать в нас. Тож, 
аби діти були гарними – треба само-

му бути гідною людиною, робити до-
брі справи.

- Ваші корені – з Новомосковщи-
ни? Ви тут народилися?

- Так. Я народився й виріс на Но-
вомосковській землі. Але мої рідні 
не мали відношення до сільського 
господарства. Я – перший аграрій у 
родині(усміхається). 

- Чи є у виробників зерна, загалом 
у сільського господарства України - 
майбутнє, як у Світового лідера га-
лузі?

- Звісно є. Передусім Україна - аграр-
на країна. Це довели й останні роки. 

П’ять років маємо нестабільну еконо-
мічну ситуацію в країні, та увесь час 
наші аграрії плідно працюють й ви-
рівнюють економіку. Загалом Україна 
має великий агарний потенціал, якому 
сприяють унікальні чорноземи й та-
лановиті, працьовиті люди. Розробля-
ються в у нас і сучасні, наукові напрям-
ки роботи, маємо інноваційні техно-
логії вже в середині країни. Тож, якби 
трохи більше було підтримки україн-
ському селянину, аграрію від влади – 
то й світове лідерство у сільськогоспо-
дарській галузі – згодом мали б. 

- І все ж, одне з найболючіших пи-
тань сьогодення для селян, ферме-
рів, керівників агропідприємств - 
то рейдерство. Чи ваше підприєм-
ство не стикається з ним? Як зна-
ходите сили до боротьби?

- Наше підприємство розташовано 
у Новомосковському районі, там пра-
цюємо вже третій рік, вирощуємо пше-
ницю, соняшник, кукурудзу. Усе наче 
добре. Радує красива природа, родючі 
землі, маємо міцну, працьовиту коман-
ду людей. Загалом справи йдуть непо-

гано й навіть деколи дуже гарно. Але є 
й проблеми, які заважають ще кращих 
результатів досягти. Дуже багато пи-
тань виникає до законодавства країни, 
яке нині, на жаль, не повністю захищає 
селянина, землероба, фермера від тих 
же рейдерів. Три роки, чи не кожного 
дня, боремося з відомою на Новомо-
сковщині рейдерською командою. Від її 
дій( тільки за минулий рік) постражда-
ли в області понад сотня підприємств.

Ці «ділки» йдуть незаконним шля-
хом, але ми намагаємося захищатися 
виключно у рамках правового поля. 
Поки успішно протидіємо, хоч так 

працювати складно. Скільки нам це 
вартує сил! Війна з рейдерами втом-
лює, але надихає на боротьбу розу-
міння того, що боремося за Україну, 
за народ, його майбутнє. Це майбут-
нє має бути без рейдерів!

- Ви часто буваєте у селах не 
тільки Новомосковщини, а й Маг-
далинівщини. Які гострі питання 
бачите у житті тутешніх громад, 
сіл, міста новомосковська, що по-
требує змін?

- Жахливий стан доріг, будинки 
культури, що потребують ремон-
ту, відсутність належного медично-
го обслуговування. Та й не тільки 
це! Питань, які би хотілося виріши-
ти заради життя людей, розвитку сіл, 
міст, України – велика кількість. У 
тому ж місті Новомосковську, - бага-
то що слід змінювати! Час провести 
очищення змілілих річищ, контро-
лювати стан води у річках, водоймах. 
Яскравий приклад – стан ріки біля 
батьківського будинку, де я виріс, у 
Новомосковську. Нині там річка вже 
перетворилася на болото, але дітьми 

ми там купалися, пили ту воду. 

Наболілі соціальні питання: ство-
рення нових робочих місць, розви-
ток культурного, спортивного життя 
міста. І звісно, – сфера медична, вона 
теж потребує розвитку та підтримки. 
Маємо опікуватися здоров’ям моло-
ді, людей поважного віку! 

Мрію посприяти розвитку рідної 
для мене землі та зробити більш ща-
сливими бодай земляків.

- Вірите в українців, Україну. 
Її відродження?

- Так. Український народ – вільний, 
сильний духом, талановитий і пра-
цьовитий. Але для того аби українці 
вільно працювали, має бути змінено 
оподаткування для малого та серед-
нього бізнесу. Це є головною моєю 
метою - досягти того, аби малий і се-
редній бізнес, що є основою розвит-
ку держави, - успішно, вільно розви-
вався! За таких умов, ми обов’язково 
досягнемо того, про що мріємо! Але 
для цього кожен має жити і працюва-
ти – заради України!

ВИДАТНІ ЗЕМЛЯКИ

ПРАЦЮЄМО  ЗАРАДИ  УКРАЇНИ!
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