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Й.Х.Мухопад народився і
виріс у с.Шкуратівка. Закін�
чивши педагогічний інститут,
працював учителем у Пу�
тивльському районі. В перші
воєнні дні 1941 року пішов на
фронт. Переніс тяжкі випро�
бування війни: поранення, по�
лон, поневіряння в концтабо�
рах Польщі, Німеччини. По�
вертаючись додому в рідну
Шкуратівку, на своєму шляху
зустрічав зруйновані міста і
села, могили та обеліски за�
гиблих, скупі написи на яких
повідомляли про похованих
тут.  Мала батьківщина зу�

Шкуратівському дендропарку �
ім’я його засновника!

 НА БІЛОПІЛЬЩИНІ ВСІ ДОБРЕ ЗНАЮТЬ СЕЛО ШКУРАТІВКА. А
В НЬОМУ � ДЕНДРАРІЙ, ЯКИЙ СПРАВЕДЛИВО В УСІЙ ОКРУЗІ НА�
ЗИВАЮТЬ «МУХОПАДОВЕ ДИВО». ЦЕ НЕ ЯКАСЬ ЦІКАВИНКА
ПРИРОДИ, А ВРАЖАЮЧЕ ТВОРІННЯ ЛЮДСЬКИХ РУК, ЩЕДРО
ВТІЛЕНЕ У ВІЧНОЗЕЛЕНУ КРАСУ. МАЙЖЕ 51 РІК ВЕЛИЧНО ШУМ�
ЛЯТЬ, ТОРКАЮЧИСЬ ОДИН ОДНОГО ГУСТИМИ КРОНАМИ,
ХВОЙНІ ДЕРЕВА, ЗІБРАНІ З БАГАТЬОХ КРАЇН СВІТУ. СПРАВЖ�
НЮ ЗЕЛЕНУ ПЕРЛИНУ РІДНОГО КРАЮ ВИПЛЕКАВ ЗА ЖИТТЯ УЧИ�
ТЕЛЬ БІОЛОГІЇ МІСЦЕВОЇ ШКОЛИ ЙОСИП ХОМИЧ МУХОПАД.

стрічала свого сина спалени�
ми хатами, про які нагадува�
ли  лише уцілілі цегляні печі. І
десятки, сотні загиблих у по�
лум’ї війни односельців, се�
ред яких � багато його ровес�
ників.

На той час  у Йосипа Хо�
мича виник задум: у пам'ять
про кожного загиблого одно�
сельця посадити і виростити
дерево, яке б десятиліттями,
віками нагадувало живим про
тих, хто не повернувся з війни.
Спочатку посадив фруктовий
сад біля Шкуратівської шко�
ли. Саме тоді Й.Х.Мухопад оп�
рацював десятки книг, аби
дізнатися, які дерева найкра�
ще приживуться в нашій
кліматичній зоні, вишукував
адреси ботанічних садів,
лісництв і просто аматорів
лісівничої справи з різних
країн світу, у яких можна було
б роздобути саджанці чи на�
сіння хвойних порід. Як ви�
явилось, саджанці пересила�
ти на далекі відстані не мож�
на, тому довелося збирати по
насінині з усього світу.

Виростити дерево було не
просто, але поступово шкільне
подвір'я перетворилося на
своєрідний лісорозсадник, у
якому до кінця свого життя
Йосип Хомич вирощував із
насіння та живців саджанці
хвойних дерев і дарував усім,
хто мав бажання зробити
свій край прекраснішим.

Були й заздрісники, які
приписували Йосипу Хомичу
прагнення розбагатіти на де�
ревцях. Та з роками він на�
жив тільки багато людської
шани, поваги і вдячності.

Ліс – мудрий ви�
хователь. Напов�
нюючи дитячу ду�
шу любов’ю до
усього живого, він
наділяє кожного зі
своїх захисників
міцним здоров’ям,
розумінням гар�
монії природи, жа�
гою до її пізнання.

      ЙОСИП МУХОПАД.

На присадибній ділянці
сіянці�мандрівники з Китаю,
Канади, США, Японії, Алтаю,
Криму, Сибіру та інших ку�
точків землі перетворюва�
лись на тендітні хвойні дерев�
ця. Не все вдавалося. Трап�
лялося, що гинули вони від
сильних морозів чи спекотно�
го літа. Дошкуляли маленьким
рослинам і різноманітні шкід�
ники, а бувало, що гинули і від
байдужої людської руки. Бо�
лісно переживав Йосип Хо�
мич втрату кожного деревця,
бо для нього це � зламана па�
м’ять про загиблих друзів.

Сіянці поступово зроста�
ли, набиралися сил. Прав�
лінням тодішнього місцевого
колгоспу «Жовтнева револю�
ція» було прийнято рішення
висадити їх на пустирі в цент�
рі села. І навесні 1967 року, в
ювілейний рік Жовтневої ре�
волюції, під керівництвом
Йосипа Хомича було висад�
жено першу тисячу тендітних
саджанців.

Цілодобово вчитель піклу�
вався про кожну рослинку.
Вдень з учнями розпушували
грунт навколо деревець, по�
ливали, обгороджували рос�
линки, щоб надокучливі гуси,
кози, а то ще й колгоспні ко�
рови бува їх не зламали. Вночі
хвилювався, щоб ніяка набро�
да не пошкодила деревця.
Часто серед ночі Йосип Хо�
мич сідав на велосипед і їхав
до дендрарію упевнитися, що
з рослинами все гаразд.

Сьогодні у Шкуратівсько�
му дендропарку росте понад
чотири тисячі хвойних дерев
13 родів, 50 видів. Не всі най�

Аби зберегти не лише сам парк, а й пам’ять про людину, чиїми зусиллями він створений,
до Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адмі"
ністрації листом від 20.07.2018 № 125 надійшло клопотання від Комунального позашкільного
навчального закладу Білопільської районної ради – Центру дитячої та юнацької творчості з
приводу присвоєння дендрологічному парку місцевого значення «Шкуратівський» ім’я його
засновника – Йосипа Хомича Мухопада.

Зважаючи на непересічне значення особистості Й. Х.Мухопада, його безпосередню
діяльність зі створення дендрологічного парку як місця акліматизації рідкісних та екзотичних
видів дерев і кущів на Сумщині, що має пізнавальне, виховне, естетичне та наукове значення,
листом від 2.08.2018 № 01"17/1907 з проханням винесення на розгляд сесії цього питання
Департамент звернувся до Шкуратівської сільської ради.

Рішенням сесії  від 13.09.2018 Шкуратівська сільська рада погодилась із пропозицією
Сумської обласної державної адміністрації про зміну назви дендрологічного парку місцевого
значення «Шкуратівський» на «Дендропарк ім.Й.Х.Мухопада».

Очікуємо прийняття відповідного рішення Сумською обласною радою.
За інформацією управління екології Сумської ОДА.

кращі ботанічні сади мають у
своїй колекції такі дерева, які
вдалося виростити великому
ентузіасту у невеликому укра�
їнському селі. Для звичайних
людей це � просто краса, а
для Йосипа Хомича � ціла ака�
демія природи, без якої, як
без води та повітря, не може
обійтися людина.

Протягом багатьох років
дендрарій є справжньою на�
уковою та дослідницькою ла�
бораторією для членів дитя�
чого лісництва, наукового то�
вариства учнів Центру дитя�
чої та юнацької творчості.
Й.Х.Мухопад розповідав ді�
тям про кожне деревце, ніби
про біографію людини. Пе�
редавав юним дослідникам
досвід як з насінини, що мен�
ша від макового зернятка, ви�
ростити 40�метрове дерево.

Юні лісівники�дендрологи
закладу позашкільної освіти
розчищають дендрарій від
сушняку, зламаних вітром де�
рев, дикорослих рослин і бу�
р'янів, роблять все можливе,

щоб відвідувачі отримали тут
справжню насолоду. Завдяки
діяльності юних біологів, ди�
рекції та педагогів Центру
дитячої та юнацької творчості,
дослідницькій роботі сту�
дентів відділення біології
Сумського державного педа�
гогічного університету ім.
А.С.Макаренка, за підтримки
тодішнього голови Білопільсь�
кого райвиконкому  А.С.Шо�
куна  дендропарк «Шкураті�
вський» оголошено об’єктом
природно�заповідного фонду
відповідно до рішення викон�
кому Сумської обласної Ради
народних депутатів від
19.08.1991 № 128, зі змінами
відповідно до рішення Сумсь�
кої обласної ради від
26.05.2004 «Про зміни в ме�
режі об’єктів природно�запо�
відного фонду області».

Наслідуючи справу Й.Х.
Мухопада, юні лісівники�ден�
дрологи Центру дитячої та
юнацької творчості вивчають
флору рідного краю, поход�
ження хвойних порід дерев із

 ПРИРОДА

різних куточків світу, їх аклі�
матизацію до наших погодно�
кліматичних умов, досліджу�
ють способи розмноження.
Щорічно в парниках закладу
висаджують сотні живців ек�
зотичних дерев та кущів.

І слова «Не буде лісів – не
буде і життя» нині є актуаль�
ними. Продовжимо справу
нашого земляка, саджаймо
дерева – легені нашої Землі,
щоб дихати чистим повітрям
з насолодою. Вирощені Й.Х.
Мухопадом  деревця шумлять
сьогодні у Воронівці, Ганнівці
Вирівській, Кальченках, Кри�
жику, Червоному, Ворожбі,
Білопіллі біля Центральної
районної лікарні, в Центрі ди�
тячої та юнацької творчості.

Кажуть, що людина, яка
посадила хоча б одне дере�
во, прожила життя недарма,
а виростити з зерня цілий ліс
– це справжній подвиг
сільського учителя, який за�
лишив після себе живу істо�
рію для нинішніх і майбутніх
поколінь.

Вирішили побувати на ви�
ставці й працівники «Біло�
пільщини». Підходячи до так
званої «клітки», звернула ува�
гу на чоловіка, який діставав
із мішка красеня півня. – Про�
давати несете?� поцікавила�
ся.� Та це на замовлення
привіз. Розговорилися. Гос�
подарем домашньої живності
виявився Павло Мамочка з
Воронівки. Чоловік ось уже
десять років розводить юр�
ловських та холмогорських
півників і курей. � Торік,� каже,�
теж був на виставці у Біло�
піллі. Корисний захід: є що й
самим запропонувати, й у
інших запозичити.

Заходжу в «клітку» й чую:
� Тату, купи, будь ласка, мор�
ську свинку, � просить дівчат�
ко.� Та нас обох за таку покуп�
ку мама із хати вижене,� ар�
гументує відмову  чоловік. А
трохи далі щасливі покупці
ніяк не намилуються фазаном.

� Папугу хочу, � благає
батьків хлоп’я. – А я б оце ку�
рей різних порід накупила, �
мрійливо каже поважного віку
жіночка. � І  м’ясисті, й несуть�
ся гарно.

І голуби, й папуги , й фазани
ТА ЩЕ ЧИМАЛО РІЗНОВИДНОСТЕЙ ДОМАШНЬОЇ ЖИВНОСТІ Й ДЕКОРАТИВНИХ

ПТАХІВ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО НА ВИСТАВЦІ – ПРОДАЖУ, ЩО ВЖЕ ВЧЕТВЕРТЕ ПРО�
ХОДИЛА НА ТЕРИТОРІЇ БІЛОПІЛЬСЬКОГО БАЗАРУ.

Увагу привертає порося із
шерстю, схожою на вовну. Гос�
подар Микола із Конотопа
розважливо пояснює, чим це
кумедне створіння слід году�
вати, збираючи біля себе купу
людей. А поруч господиня
пропонує насіння 44�кілогра�
мового велетня гарбуза!
Дітвора зі здивуванням вка�
зує пальчиками на це диво
природи й охоче біля нього
фотографується.

Спілкуюся із організато�
ром виставки�продажу Олек�
сандром Холіним, ветерина�
ром однієї з місцевих аптек.

� Я й сам ось уже років
шість вирощую каліфорнійсь�
ких кролів, а торік  став роз�
водити курей�кохінхінів, � роз�
повідає чоловік. � Разом із
друзями постійно відвідую
різноманітні виставки�про�
дажі не лише в Сумській об�
ласті, а й у Києві, Харкові, Пол�
таві. А «підсадив»  мене на такі
поїздки Олександр Іванович
Кислий, який, до слова, теж
продавав на виставці курей
породи юрловська голосиста,
кролів, папуг.

А чому не спробувати

організувати таку виставку  ще
раз у Білопіллі? Ось і вирішив
цим зайнятися. Зайшов на
сайт «Календар виставок го�
лубів та декоративної птиці»,
запросив усіх охочих. Друзі,
знайомі зателефонували сво�
їм друзям та знайомим і зап�
росили на захід.

Поцікавився я і відгуками

марку.
Користуючись нагодою,

хочу подякувати всім, хто
брав участь у заході: як зем�
лякам, так і представникам із
Сум, Шостки, Ромен, Коното�
па, Бурині. А ще � міському
голові Юрію Зарку за під�
тримку в організації  вистав�
ки�продажу.

В. ДЕГТЯРЬОВА.
Фото автора.

учасників виставки. Усі – за�
доволені, адже вдалося не
лише продати живність, а й
поспілкуватися, обмінятися
досвідом. Так, кролівники ра�
дили, яка, на їхню думку, вак�
цина � найефективніша. До
того ж, вдалося розрекламу�
вати наших земляків, які, так
би мовити, вміють тримати
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