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ВИ ТРИМАЄТЕ в  руках перший номер газети «Фермер 
Придніпров’я». Нашої з вами газети. Бо передусім 
вона покликана об’єднувати всіх нас – фермерів, 

одноосібників, дрібних землевласників – усіх, хто любить і 
плекає землю, вболіває за її майбутнє та долю України.
Звичайно, як належить засобу масової інформації, вона 
доноситиме д вас всі актуальні новини Придніпров’я, 
зокрема інформуватиме про дії місцевої влади щодо захисту 
інтересів фермерів, селян-пайовиків – власників землі, про 
реакцію на численні протести на ганебні зазіхання на їхні 
права та власність. Газета простежуватиме, як в регіоні 
втілюють у життя прийняту програму розвитку сімейного 
підприємництва на селі.
Зателефонувавши на «гарячу лінію» редакції  - 
тел. 098-183-00-18, ви зможете через газету отримати 
кваліфіковану консультацію юриста з усіх питань, що вас 
хвилюють.
Я знаю, як необхідно і як не вистачає цього на селі, з якою кількістю юридичних колізій доводиться 
мати справу селянам. Сподіваюсь, газета «Фермер Придніпров’я» вам припаде до вподоби і ви з 
нетерпінням чекатимете кожного наступного номера.  Принаймні цього дуже мені хотілося б.
Тільки так ми зможемо залучити до нашої громади нових прихильників, однодумців, усіх небайдужих, 
хто має активну життєву позицію. Впевнений, що тільки об’єднавшись, ми зможемо дати гідну відсіч 
тим, хто заважає нам сьогодні працювати на своїй землі і жити краще!
Глибоко переконаний, що тієї могутньої сили, в яку переросте наша спільнота,  боятимуться і судді-
колядники в «благородних» мантіях,  і зухвалі бандити, готові виконати чийсь злочинний наказ.
Як мовиться, за початком діло ставиться. З добрим вас початком!
І особливо напередодні великого православного свята – БЛАГОВІЩЕННЯ – нехай наша газета принесе 
вам білим - чистим, як совість -  голубом Благу вість. Вість на добробут та благополуччя!
З повагою Анатолій Гайворонський, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників 
Дніпропетровської області.

АБЛИЖАЄТЬСЯ право-
славне свято – Благові-
щеня. У цей день здав-

на існував звичай випускати 
на волю пташок: «Щоби спі-
вали на волі, Бога прослав-
ляли та просили щастя-удачі 
тому, хто їх випустив».

Мабуть, символічно що 
ми випустили і нашу випле-
кану пташку, яку ви бачите 
перед собою.

Ця газета створювалася 
для вас, усіх,  хто працює на 
землі, і дарма  в кого скільки 
гектарів чи соток. Вважайте, 
що сьогодні ви знайшли вір-
ного й справжнього друга, 
що, як і належить другові, 
завжди прийде на допомогу і 
разом порадіє вашим успіхам 
і перемогам.

Звичайно, нам дуже не хо-
тілося б заходити у ваші до-
мівки з негативом, тим паче, 
зі злобою та агресією, а дійс-
но стати «благою вістю»  цієї 
світлої весняної днини. Адже 
йдуть духовні свята очи-
щення та самоствердження 
життя – за  Благовіщенням 
та Вербною неділею, Велик-
день. І кожен, хто живе з Бо-
гом у душі, прагне в такі дні 
умиротворення й тихого по-
клоніння.

Але життя має і свою тем-
ну тінь. І ви добре знаєте до 
якого цинізму та жорстоко-
сті вдаються  ті, хто нахабно, 
по-бандитському забирають  
чиюсь землю, право та по-
требу працювати на ній, ви-
рощувати хліб та до хліба.

Агресію може зупинити 
тільки сила. А наша з вами 
сила у єдності. Недаремно, 
саме цей наголос зроблено у 
першому номері газети – це 
його квінтесенція.

Пресу не випадково на-

зивають четвертою владою. 
Після трьох попередніх – за-
конодавчої, виконавчої та  
судової. Та чи є у нас спра-
ведливі закони для людей, 
чи виконуються вони? А які у 
нас суди? А судді хто? 

Тому газета – публічна 
трибуна, з якої лунає прав-
да про тих, хто грабує, хто 
силою зброї і грошей вирі-
шує долі людські. Здавало-
ся, чому боятися їм нашого 
слова, маючи таку «броню»? 
Але вони, мов ті щури, бо-
яться світла, бо газета може 
показати людям їх  справжні 
обличчя.

Хочеться вірити, що ми 
їх зупинимо! Бо «Фермер 
Придніпров’я» - це особливе 
видання. Це не догідлива га-
зета, що обслуговує інтереси 
влади та всілякого штибу 
«рєшал», продажних суддів 
чи прокурорів.

Це ваша газета, дорогі 
фермери, власники землі, 
селяни! Вона захищатиме 
ваші інтереси. Тож принагід-
но дякую всім, хто в стислий 
термін оформив передплату 
на «Фермер Придніпров’я» і 
тим самим подав нам руку до-
помоги, щоб ми могли взяти 
вдалий старт  і рухатися далі.

Прикро, що серед фер-
мерської спільноти є й такі, 
хто дивиться на газету, як  на 
підручний засіб для розпалю-
вання печі чи вогнища… Та-
кий добродій трапився мені 
у Юр’ївському районі. Землі 
орендує більше тисячі гек-
тарів, а дві сотні  гривень на 
газету не знайшов. Між тим, 
цей район потерпає від рей-
дерських нападів, і навряд 
чи скоро вони припиняться. 
Таким «зарозумілим господа-
рям» хочеться нагадати тіль-
ки одне: крайні хати горять 
першими. Пам’ятайте про це!

З усмішкою згадую інші 
емоційні, часом навіть кур-
йозні дзвінки з Павлоград-
ського, Новомосковського, 
Межівського районів, коли 
обурені люди повідомляли, 
що їм відмовляють у перед-
платі газети, але вони  не 
здавалися, приходили на 
поштові відділення вдруге, 
втретє і своєю наполегливі-
стю добилися свого!

Ось такі ми різні. Розумію. 
Але однакові в головному – 
ми всі хочемо миру, порядку 
в державі. Благополуччя в 
сім’ях, кращого життя для 
власних дітей і онуків. Так 
давайте ж разом, громадою 
йти до цієї мрії! Це ж  так про-
сто – відчувати лікоть іншо-
го. Бо дорога з односторон-
нім рухом – це здебільшого 
душевна втома та фізичне 
виснаження.

Зі святом вас, шановні 
друзі, прихильники, наші 
читачі! Божої благодаті всім 
нам на тернистій дорозі                
ДО ПРАВДИ!
Щиро  ваша,
головний редактор

Асоціація фермерів України повторно організовує акцію протесту біля Міністерства юстиції   
у зв’язку з масовими фактами подвійної реєстрації договорів та рейдерства. Зважаючи,  

що перша акція не дала відчутних результатів, друга буде більш радикальною і  більш масовою. 
Дату проведення буде повідомлено додатково.

Свято Благовіщення - одне із найбільших весняних 
свят. Слово «Благовіщення» означає добру, радісну 
звістку про те, що почалось звільнення роду люд-
ського від гріха і вічної смерті. У церкві в цей день 
святять проскури, а господарі випускають із хлі-
вів тварин, щоб чули  весну.

Кажуть, що на Благовіщення птахи гнізда не в’ють 
і не несуться. «Благовіщенське яйце під курку не кла-
дуть». Вважається, що від Введення до Благовіщення 
треба дати землі відпочити. У це свято особливо грішно 
працювати на землі. На Благовіщення Господь «благо-
словить усяке дихання», і після цього дня можна розпо-
чинати роботи в полі, все буде добре рости, квітнути й 
колоситися.
За прикметами в Благовіщення рік визначали:
Вітер зі сходу, іній на гілках дерев, похмурий день – 
до врожаю.
Теплий день до морозів приведе, а дощовий – до ягідного 
літа.
День з морозцем – пшениця вродить.
На небі зірок на пальцях порахувати – кури на яйця 
жадібними будуть.
Шпаки на Благовіщення до ранньої весни і тепла.
Який день на Благовіщення, такий і на Великдень 
прийде.
Благовіщення – великий день для кожного з нас. Тому 

не забувайте про це і будьте щасливі в нашому 
тривожному світі.

Торжество
весни та добра
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БО згадаймо спробу рей-
дерського захоплення ФГ 

«Дар», котру вдалося попере-
дити тільки завдяки тому, що 
на захист стала створена на-
передодні в області «Фермер-
ська самооборона». Ця історія 
набула гучного розголосу в 
масштабах усієї України. То ду-
маєте, що злодії, які зважили-
ся на цю авантюру, якщо ще не 
на нарах в буцегарнях сидять, 
то на лавах підсудних? Багато 
хочете. Обласний суд просто 
взяв і елементарно відмовив-
ся розглядати «скандальну 
справу, а липовий «покупець» 
«Дару» Василь Кузнєцов, мов 
ні в чому не помічений, у тому 
ж таки Новомосковському ра-
йоні утнув фірму «Володар», 
котра спокійно продовжує 
займатися прихованою пов-
торною реєстрацією договорів 
оренди у селян їхніх земель-
них паїв. Зрозуміли, у чому 
підступність? У того або ін-
шого фермера в оренді наділи 
багатьох людей. Та прийде час 
їхати в поле, а там воєнізована 
варта хвацьких хлопців межі 
очі «цидулою» тикне, що паї 
уже не в його оренді, а в оренді 
нового… «Володаря». Хто по-
смів реєструвати раніше вже 
віддане в оренду іншим та за 
які гроші і обіцянки вдалося 
видурити у селян земельку – 
треба буде ще розбиратися…

А весна одним днем красна: 
поки триватиме сир-бор, не 
фермер встигне засіяти землі, 
а засіє їх хтось із замовників 
афери пана Кузнєцова – хіба не 
ясно? Як і ясно, що ошуканий 
таким чином фермер одразу 
банкрут і злидар, якому тепер 
хоч попід тинню з торбою. Хоч 
в першу чергу це значить те, 
що рейдери, котрі намагалися 
заволодіти «Даром», не випад-
ково уникнули справедливої 
кари. Бо були і залишилися 
під заступництвом і поліції, і 
прокуратури, і тієї ж обладмі-
ністрації. Разом з ними заодно. 
Поліція, прокуратура і адміні-
страція з бандою тут одним 
миром мазані. І після цього ви 
скажете, ніби фермерська Асо-
ціація області безпідставно 
підтримує заклик відправля-
ти, поки не пізно, усіх гамузом 
керманичів органів влади і 
прокуратури регіону у від-
ставку, як на смітник?

Мало того, що це дружнє 
рішення учасників надзви-

Ударять дзвони, 

УЖЕ кликало весняне поле, одначе фермери Дніпропетровщини знайшли час 
з’їхатися на надзвичайне зібрання. І від того також, що перед цим пікетували 
обласну  прокуратуру, а потім мітингували і перед обласною адміністрацією. І там і 
там висували свої наболілі вимоги, де їх  і за вухом не ведуть. Тоді на сесії обласної 
ради депутат, голова Асоціації фермерів Анатолій Гайворонський зажадав висловити 
недовіру прокурору області, начальнику управління поліції і в компанії з ними голові 
ОДА – і знову мовчання, наче нічого і не відбувається. Мовляв, собаки гавкають, 
а караван іде. Скільки ж можна терпіти це в області, де поліція ні за що хапає фермерів 
у їхніх господарствах, везе в «губернію» і вимагає відмовитися від усього свого добра 
на користь якихось негідників, а коли селяни чинять опір, викидають з третього 
поверху і покаліченими опівночі без суду і слідства саджають за ґрати, як це було 
з фермером із Солонянського району Русланом Бурденюком? Чи та ж поліція під 
прикриттям прокуратури мчить в інший край області та затіває погром у приватній 
оселі жінки-фермерші, виносячи з неї навіть коштовності, як це дозволили настільки 
брутальне свавілля стосовно Лариси Захарченко в Апостолівському районі! 

Протидія

чайного зібрання. На 
цей раз фермери об-
ласті свої вимоги роз-

печеним залізом рішуче ви-
палювати корупцію, рекет 
та беззаконня у виконанні 
правоохоронних органів і 
служб державної виконавчої 
влади адресували на столич-
ні пагорби - Президенту та 
Прем’єру України,  а ще Вер-
ховній Раді і Генпрокуратурі 
та Нацполіції з ними в купі. 
А що залишається робити, 
якщо їхні підлеглі чиновни-
ки і горе-служаки і пальцями 
об пальці не б’ють, щоби чи-
стити від гною уже по шию 
в області її смердючі Авгієві 
конюшні? Дніпровські аграр-
ники-фермери при цьому 
дали чітко зрозуміти Києву, 
що це останнє від них «мир-
не послання», оскільки тер-
пінню вірити брехні і «ждати 
від  вовкулак людинолюбія 
та державотворення» настав 
кінець. Коли все лишатиметь-
ся, як є, протистояння і про-
тиборства, силового причому, 
не уникнути.

І тут треба сказати, що на 
своєму зібранні голова фер-
мерської Асоціації області 
Анатолій Гайворонський, та-
кож його колеги, котрі трима-

переповнена казнокрадами, 
злодіями й злочинцями, для 
котрих інтереси українсько-
го люду і держави уже давно 
до одного, даруйте, місця – 
ось той єдино правильний та 
справедливий, по-селянськи 
мудрий висновок, який ніяки-
ми підступно-неправдивими 
і недолугими сентенціями 
теперішніх можновладців не 
спростувати.  Як і того, що 
коли наявна влада цього не 
збагне і не згадає нарешті про 
ідеали Другого майдану, за всі 
нищівні для України наслідки 
вона буде відповідати. Перед 
українцями. І перед Богом. І 
перед Законом!

На підставі цих своїх «по-
правок» фермери Дніпропе-
тровщини ухвалили й кон-
кретні власні рішення, як їм 
зараз бути. Перше, на чому зі-
йшлися – це що усім фермерам 
і селянам, приватним землев-
ласникам та й навіть найма-
ним працівникам необхідно 
гуртуватися і міцніше три-
матися один за одного і купи. 
Моя хата з краю – сьогодні 
цей принцип не прийнятний. 
Бо нині знищується в Укра-
їні не фермерство як основа 
сучасного аграрного сектору 
економіки, а село з його одвіч-

правдало себе під час облоги 
озброєними вояками рекети-
рів все того ж ФГ «Дар». Біль-
ше того, Самообороні довело-
ся захищати інтереси й сімей-
них селянських господарств 
та одноосібних, що додало їм 
авторитету і визнання. Інша 
річ, що недешево вона обхо-
диться. За послуги майже 
двохсот колишніх спецназів-
ців, воїнів-атошників і навіть 
колишніх афганців, спеціа-
лістів карного розшуку та 
державної служби, які мають 
право носити вогнепальну і 
мисливську тим паче зброю, 
доводиться платити. 

І не відмовляючись від уже 
діючої в області Самооборони, 
тепер вирішили наростити 
її м’язи за раихунок власних 
багнетів – з числа фермерів і 
приватних землевласників. 
Для цього створено чоти-
ри постійно вартуючі групи 
швидкого реагування – кож-
на на 4 – 5 районів і в кожній 
п’ятеро «звільнених» за пла-
ту пильнувати безпеку. Одне 
діло, що для їх базування 
підібрали фермерські госпо-
дарства, але інше і більш важ-
ливіше – приписали до них 
особовий склад з-поміж тих 
селян, які готові у першу-ліп-

сій Мушак повідомив, що уже 
незабаром таки запустять 
ринок землі - волею Консти-
туційного суду. Оскільки до 
нього ціла зграя так званих 
народних депутатів пода-
ла «відповідну» петицію. Ви 
тільки подумайте – готові  
продавати землю, а разом з 
нею й Україну, як рідну матір 
з потрухами, і від щастя ша-
леніють! Всю індустрію уже 
здали й продали до цурки на 
металобрухт – давайте ще й 
землю туди! Як прокоменту-
вали в один голос фермери 
Дніпропетровщини – радень-
кі, що дурненькі! Це прислів’я 
давно відоме поміж українців, 
а на людських роток, теж як 
відомо, не накинеш платок.

А все той же фермерський 
ватажок Анатолій Гайворон-
ський загрозу як продажу 
землі за нинішніх держиморд 
в Україні, так і загрозу слідом 
легалізації у нас латифунди-
стів вважає основною наразі 
небезпекою, з якою хочемо чи 
ні, а швидше за  все доведеть-
ся боротися, справді підніма-
ючи  весь селянський люд. 
З цих міркувань і схвалили 
пропозицію колеги з Магда-
линівського району Дмитра 
Синиці.

завиють сирени!

ли слово після нього – Павло 
Доценко, Василь Нагній, Алла 
Резніченко та багато інших 
– внесли істотну по суті по-
правку в розуміння й тлу-
мачення того, що насправді 
в Україні нині відбувається 
та як вести у цих обставинах 
сьогодні себе народу. Маємо 
на увазі інший погляд на за-
клики, котрі лунають зараз 
з вищих ешелонів влади ні 
в якому разі не виходити на 
Третій майдан. Позаяк він, 
попереджають з Києва, наш-
кодить Україні, зруйнує її. 
Це правда, але хіба народ все 
дужче робить неминучим  
повстання ошуканих ниніш-
ньою владою? Ні, це нинішня 
влада, досі не спромігшись 
ні на йоту реалізувати вимо-
ги й надії Революції гідності, 
провокує серед свого насе-
лення гнів, який дійсно може 
поховати незалежну Україну. 
Отож якщо станеться непо-
правний всенародний рух на 
Майдан, не народ буде в цьо-
му винний, а перш за все Пре-
зидент і вся його команда, яка 

ним землеробським способом 
життя. Не для того, щоб влас-
не вітчизняне селянство ще-
дро годувало свій народ, а щоб 
спочатку силоміць поневоли-
ти, а потім і зжити зі світу та 
рідної землі селянські маси – 
як-то кажуть, всіх до ’дної ями 
– на щастя і радість магнатам 
та олігархам усіх мастей – до 
цього за злим і прихованим 
умислом під егідою всіляких 
Міжнародних фондів і банків 
та зграй ненаситних круків, 
котрі сплять і бачать україн-
ські чорноземи порожніми від 
корінного населення, ведуть 
усіх нас, як на прив’язі. В не-
волю. У найми. І в кінцевому 
рахунку - в небуття.

Ось чому фермерське спів-
товариство Дніпропетровщи-
ни мусило зійтися на тому, що 
настав час захищати – чи бути 
готовими захищати – самих 
себе і всіх селян та свої села, 
які уже дійсно руйнуються як 
колиски нації. Ще раніше, пов-
торюємо, тут створили під-
розділи і структури Фермер-
ської самооборони. Що й ви-

шу хвилину стати у стрій за-
хисників. Як сказав один з 
ораторів на нараді, це метод, 
котрий з успіхом у громадян-
ську застосовував Нестор 
Махно – гріх його досвідом не 
скористатися. Більше того - 
дуже доречно.

Особливо враховуючи, що 
на селянські маси чекають 
випробування на грані «бути 
чи не бути?» Не питаючись 
народ, навпаки, підло не при-
слухаюсь до його думки, тепе-
рішня влада - судячи з усього, 
аби ще виклянчити фінансову 
«допомогу» для розкрадання 
на всіх своїх - ладна якомога 
швидше дозволити продаж 
українських чорноземів. Щоб 
обмежити право однієї фізич-
ної особи орендувати сотні 
тисяч гектарів землі чи при-
йняти грізний закон щодо 
захисту інтересів  власників 
земельних паїв, так ні, ні в яку 
не погоджуються. А скасувати 
мерщій мораторій на продаж 
годувальниці – це аж бігом. 
Аж спотикаючись та з піною 
біля рота щойно нардеп Олек-

- І всюди по селах, де звели 
церкви та храми, підготувати 
своїх дзвонарів, - мовив Сини-
ця. – Щоб тільки народу нака-
жуть збувати землю – бити у 
дзвони. І закупити сирени. По 
півсотні на район, щоб чули у 
кожному селі, тому і не менше 
півтори-дві тисячі на область. 
Доведеться ж піднімати на-
род захищати себе і Вітчизну, 
якщо вона не дорога і не по-
трібна тим, хто сьогодні не 
біля її керма, а біля її корита.

Сирени мають не лише по-
ставити на ноги всю область, 
а і сповістити, що час зупи-
няти розор села настав. І не 
треба буде плутати сирени 
з сурмами, які коли заграли, 
час розплати сповістили. За-
вивання сирен народ вреш-
ті-решт в Україні підніме са-
мотужки втілювати зраджені 
ідеали справедливості і гід-
ності для всіх.

Микола ЯСЕНЬ.
На знімках: 
потужний голос пікету.

Фото Іллі Жука.

! Коли всім народом дмухнути, то ураган буде Козацьке прислів‘я
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Всім атакам перепона - Фермерська самооборона!

Торік родину  спіткало горе - 
пішов із життя Василь Юрійович, 
а  «Дар» перетворилося на об’єкт 
чорного рейдерського зазіхання. 

Дмитро Дарадуда: «Коли 
батька не стало, за законом ми 
могли вступити в права спадко-
ємців лише через півроку. І поки 
цей термін спливав, рейдери не 
сиділи, склавши руки. У вересні 
2016 року прямісінько серед бі-
лого дня на поля господарства 
увірвалися невідомі люди в ма-
сках та заявили про права нового 
власника і на землю, і на урожай 
та показали підроблений доку-
мент, виписаний на невідому 
особу та виданий державним реє-
стратором із Одещини Світланою 
Мшар».

Із того моменту розпочалася 
справжня селянська війна з рей-
дерською мафією, полем битви 
якої стали три тисячі гектарів 
родючого чорнозему ФГ «Дар». 
За словами селян, чого тільки не 
робили зловмисники: і збирати 
врожай заважали, і техніку псу-
вали, і шини різали на колесах, і 
погрожували, і навіть стріляли в 
людей.

Проте ні погрози, ні постріли 
не злякали фермерів, які поспі-
шили на допомогу та стали жи-
вим кордоном проти озброєних 
«тітушок».

Віталій Борейко (фермер): 
«Стояли на смерть. Як тільки 
почули постріли, кидали власні 
комбайни в полі та бігли на під-
могу. Ми не допустимо на своїй 
землі такого свавілля».

Віталій Борейко разом із ін-
шими фермерами приїхали до 
Дніпропетровського адміністра-
тивного апеляційного суду під-
тримати Дмитра Дарадуду в його 
боротьбі за законне право пра-
цювати на власній землі та гідно 
продовжувати батьківську спра-

Підступна павутина

Весняний день цілий рік годує - цей незаперечний постулат глибокої 
народної мудрості передавався в українських селах від покоління до 
покоління, підкреслюючи важливість хліборобської праці. Говорив 
не раз ці золоті слова своєму синові Дмитру Дарадуді і його батько 

Василь Юрійович - керівник ФГ «Дар», одного із провідних господарств 
Новомосковського району.

ву. Адже, у справжніх власників 
ФГ «Дар» зараз є судове рішення 
першої інстанції, винесене на 
їхню користь.

Та це не зупинило рейдерську 
мафію. Вони діяли за класичною 
схемою. Після так званого оформ-
лення прав власності на підстав-
ну особу - громадянина Іванчен-
ка, який перебував тривалий 
термін у місцях позбавлення волі, 
останній здійснює перепродаж 
ФГ «Дар» іншому власнику на 
прізвище Кузнєцов. Ось саме цей 
Кузнєцов і звернувся із позовом 
про  скасування рішення першої 
судової інстанції.

Фермери, які організували 
групу підтримки,  прибули до 
приміщення суду з надією на Фе-
міду, яка має нарешті поставити 
крапку у цій справі та дати людям 
нормально розпочати посівну.

Ігор Гуртовий (представник 
громадськості): «Сподіваємось, 
звичайно, на справедливе рішен-
ня суду на користь Дмитра Дара-
дуди, який є єдиним законним 
власником господарства».

Віталій Щербак (фермер): 
«Не дозволимо порушувати за-
кон. Адже покрали вже все, що 
лише можна, залишилася тільки 
земля. Ми не просимо владу, щоб 
нам допомагала. Ми просимо про 
інше: щоб нам не заважали пра-
цювати».

Павло Доценко (фермер): 
«Ми маємо зробити все, щоб зу-
пинити рейдерські захоплення 
землі. Адже ця біда не тільки у 
нас, але й по всій Україні. Ми віри-
мо у справедливість і маємо на-
дію, що апеляційний суд винесе 
правильне рішення».

Разом із групою підтримки 
- незмінний лідер фермерсько-
го руху області, голова Асоціації 
фермерів та приватних землев-
ласників Придніпров’я Анатолій 

Гайворонський. Перед судовим 
слуханням Анатолій Іванович 
озвучив власну думку та зробив 
прогнози щодо результатів, на 
які варто очікувати. Проте, були 
вони, м’яко кажучи, не досить 
оптимістичними. 

Анатолій Гайворонський: 
«Якби у нас правоохоронні орга-
ни належно виконували свою ро-
боту, то за фактом  рейдерського 
нападу та поранення двох селян 
вже були б відкриті кримінальні 
провадження. Сім місяців мину-
ло. Де розслідування? Двох чоло-
вік поранено, і… тиша. Арешту-
вали і випустили. І все це на очах 
у людей цинічна демонстрація 
злочинної безкарності. Нас спеці-
ально втягують у судові процеси, 
щоб не дати нормально розпоча-
ти посівну».

Якщо розібрати на складо-
ві ті пристрасті, які вирували у 
фермерів перед судовим засідан-
ням, то це було і обурення тим 
беззаконням та безправністю 
людей, що трудяться на землі, і 
бездіяльністю правоохоронних 
органів та влади, яка не може  ні 
на законодавчому,  ні на правому 
рівні захистити селян-годуваль-
ників від свавільних рейдерських 
захоплень. То хто ж стоїть за цим 
злом, за бажанням будь-якою ці-
ною «віджати» чужий бізнес та 
примножити за чужий рахунок 
свої статки? 

Селяни знають, куди, мов-
ляв, ведуть сліди і називають 
самозванця псевдовласника ФГ 
«Дар» Кузнєцова людиною одно-
го з нардепів України, котрого на 
Новомосковщині ще називають 
«земельним феодалом».

Сергій Сироватко (адвокат): 
«Якщо апеляційний суд не винесе 
рішення, то справжній власник 
ФГ «Дар» зазнає великих збитків, 
бо не зможе вчасно посіяти яри-

ну. Ми вважаємо, що Кузнєцов є 
людиною нардепа Вадима  Несте-
ренка, від якого, власне, всі біди 
та безчинства у Новомосковсько-
му районі». 

Можна лише уявити, з яки-
ми очікуваннями люди заходили 
до судової зали, бо де ж це баче-
но, щоб у справжнього власника 
господарства якийсь злодій і ша-
храй відбирав землю, сільсько-
господарську техніку, врожай і всі 
статки. У якій цивілізованій краї-
ні таке може статися. 

І сталося. Не десь у якомусь 
племені у джунглях (та й там, ма-
буть, все вирішують по  справед-
ливості), а у нас, в Україні, влада 
якої декларує європейський на-
прямок та європейські цінності. 
Сталося. Прямісінько в залі Дні-
пропетровського апеляційного 
адміністративного суду суддя 
Головко повідомила про відмо-
ву стосовно винесеного рішення 
першою судовою інстанцією.

У людей був шок, а після кіль-
кох секунд тиші гнівне народне 
обурення переросло у крики: 
«Ганьба!» Фермери не могли по-
вірити, що правосуддя стало на 
бік негідників та шахраїв, своїм 
рішенням фактично стимулюю-
чи та заохочуючи земельних рей-
дерів до нових атак та зазіхання 
на чуже майно та бізнес.

Ми попросили прокоменту-
вати ситуацію про закриття про-
вадження (а не відмови у позові!) 
щодо розгляду вищезазначеної 
справи Дніпропетровським апе-
ляційним адміністративним су-
дом адвоката Сергія Сироватка.

Тим паче, що цими днями 
саме рейдер Василь Кузнєцов 
«похвалився» через місцеву га-
зету «Твій рідний край» своєю 
буцімто перемогою у справі про 
повернення ФГ »Дар».

- Це не що інше, як підступне 

й обурливе введення в оману лю-
дей, які не розуміються на тонко-
щах судового процесу, - впевне-
ний Сергій Сироватко. – Іншими 
словами - відверта брехня та ще 
й через газету. Дуже підло. Та чи 
можна дивуватися такій мораль-
ній ницості…

Кузнєцов і ті, хто за ним сто-
їть, розраховували посіяти серед 
людей паніку. Від хапуг-злодіїв 
годі й чекати чогось іншого. 

Запевняю, що боротьба за ФГ 
«Дар» триває у судах всіх рівнів. 
Скажімо, у Новомосковському 
міськрайонному суді (суддя Пар-
фьонов Д. О.) справу за позовом 
Дмитра Дарадуди навіть не по-
чинали слухати по суті! Вісім мі-
сяців через численні апеляційні 
та касаційні  суди на ухвали про 
відкриття провадження та об’єд-
нання позовів Василя Кузнєцова, 
у задоволенні яких, звісно, від-
мовляють, наші опоненти-рейде-
ри затягують процес.

Кожну хвилину наша коман-
да юристів відбиває нападки 
бандюг у нескінченних, штучно 
створених ними судових справах 
винятково з однією метою – роз-
деребанити спадок покійного 
Василя Юрійовича Дарадуди та 
увігнати в кабалу  його спадкоєм-
ців за особисті борги  Кузнєцова 
та його поплічників. Справед-
ливе покарання злочинців не за 
горами.

Дніпропетровський адміні-
стративний суд задовольнив 
наш позов про визнання неза-
конними дії державного реє-
стратора Одеської філії підпри-
ємства «Державний інститут 
судових економіко-правових 
та технічних експертних дослі-
джень» С .Ю. Мшар та приват-
ного нотаріуса Дніпропетров-
ського міського нотаріального 
округу В. М. Рябих, які незаконно 
здійснили перереєстрацію ФГ 
«Дар».

Суд визнав їхні реєстраційні 
дії протиправними.

Крім того, у кримінальному 
провадженні та не за горами і 
пред’явлення підозри самому 
Кузнєцову В. В. та його юристам 
за вчинення злочинів проти ФГ 
«Дар» і родини Дарадуд.

Впевнений, у нас достатньо 
доказів і аргументів, щоб виграти 
цю справу і повернути ФГ «Дар» 
його  законним власникам.

І перемога буде за нами.
Підготувала Влада ПЛАЙ.  

П  роти свавілля
Із Положення про Фермерську самооборону АФЗУ

1. Мета. Фермерська самооборона є добровільним формуванням                                  
ВГО «Асоціації фермерів та приватних землевласників України»,  що діє 
на основі самоорганізації, громадянської та фермерської солідарності. 

Метою якого є захист законних прав фермерів, членів особистих селянських 
господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, селян.

ПОЛОЖЕННЯ  затверджено президентом АФЗУ Іваном Томичем та 
підтримано і прийнято  Асоціацією фермерів та приватних зем-
левласників Дніпропетровської області . 

-  Фермерська самооборона – це, якщо хочете, своєрідний виклик 
владі, правоохоронним структурам, які самоусуваються від вико-
нання законних обов’язків, - впевнений голова Асоціаціїю фермерів 
та приватних землевласників Дніпропетровської області Анатолій 
Гайворонський. – Більше того,  демонструють своє небажання і повну 
немічність захистити нас від свавілля так званих «господарів  життя», 
бо разом з ними ділять сфери впливу. Скажу, як 
воно є – допекло! Саме Фермерська самооборона 
захистила ФГ «Дар» від зухвалої рейдерської ата-
ки, думаю, допоможе повернути родині фермерів 
Приданцевих їхні землі,  незаконно привласнені 
ТОВ «АгроАльянс».
Фермерська самооборона - це ще й правова, пси-
хологічна підготовка фермерів і землевласників 
щодо юридичного та силового захисту особисто-
го життя, майна, урожаю.

Відтепер  фермери, що 
опануали непросту аграрну  

науку, навчаються і на полі бою.

Фоторепортаж Іллі Жука.

! Землю потом поливай, 
землю груддю захищай  Українське прислів‘я

СИЛА ЗАХИСТУ 3

обплутує коридори Феміди
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ТОЙ МУРУЄ, 

ВЗАГАЛІ-ТО, за першим 
«генеральним» пла-
ном, спущеним у район 

з ОДА, Новомосковщина по-
винна була розділена межами 
на чотири ОТГ. Але як тільки 
заходилися ділити, кинулися 
і тутешні ще існуючі де-юре і 
де-факто селищні та сільські 
ради. Оскільки Закон про де-
централізацію наділив їх до-
бровільним правом самим ви-
рішувати, з ким єднатися і бра-
татися. Та ж Спаська сільрада 
Андрія Горба зібралася навіть 
накивати п’ятами з рідного 
району, аби далі жити і горя 
не знати в купі з громадою мі-
стечка Підгородне сусіднього. 
Що дуже привабливо вигляда-
ло: Підгородне до Спаського 
ближче від будь-якого насе-
леного пункту свого району. У 
них багато і спільного - поля й 
степи, інші природні об’єкти, та 

І ТАК далі, якщо іти за текстом Тараса Шевченка: третій мудрує, ще хтось неситим 
оком за край світу зазирає. Останній, ясна річ, з тим, щоби бодай ще що-небудь 

прихопити з собою у домовину. А чому вагатися, якщо мова іде про децентралізацію 
з її ОТГ - об’єднаними територіальними громадами. Більшості селян не втямки, 
що це ж не лови гав, поки ярмарок. Ділять, рвуть на шматки-«князівства» та 

«намісництва» райони й області – кому ще це зараз не ясно? А знаходяться такі, 
яким, мов за туманом, нічого не видно. Як скажімо, Прем’єру Володимиру Гройсману, 

який децентралізацію влади вважає найуспішнішою нині реформою в Україні. Ото 
передає куті меду, так передає. І не кривиться. Тим часом людям по селах від обид і 

кривд аж обличчя перекошує.
Хоч якщо судити по Дніпропетровській області, складається враження, наче у цім 
ділі і область справді не просто попереду всіх в Україні, але й попереду усієї Європи. 
Це коли слухати легенди та міфи й з вуст нинішніх її керманичів. Ніби ми всі тут 

зовсім скоро зажируємо у своїх децентралізованих і укрупнених громадах, як у Бога за 
пазухою. Тому наче геть недоречно згукує раптом прес-конференцію сільський голова 

с. Спаське Новомосковського району Андрій Горб і жаліється, що ніяких надій не має 
його «маленька» громада вирватись із пазурів того, хто забажав «під ці фанфари 

підім’яти гамузом весь район від  села А до села Я, а коли вдасться, то і більше».

ТОЙ РУЙНУЄ

Децентралізація.dp.ua
ж річка Кільчень. Нарешті одна 
і дорога, якою поїдеш – не роз-
минешся з обласним центром. 
Так ні, враз заборонили селу 
Спаському навіть заїкатися про 
союз з містом Підгородним. На-
томість ніби щоб провчити за 
спробу втекти, ледь не наказо-
во «порадили» об’єднуватися 
з громадою селища Губиниха. 
Мало того, що це за 30 кіломе-
трів в інший бік – ще й через пе-
ньок колоду. Бо перестрибнути 
треба дві сільради – Миколаїв-
ську та Мар’янівську.

Якщо ми правильно зро-
зуміли Андрія Горба, то такі 
«географічні новини» ніяк не 
випадково - навмисне затіяли. 
Щоби внести настільки безглу-
зду плутанину, коли ледь не ко-
жен загукає: а навіщо нам отака 
недолуга децентралізація?!

 - І ось збирає нас народний 
депутат Вадим Нестеренко, - 
оповідає Андрій Горб, - і наче 
вже остаточно вирішену веде 
мову не розбігатися на «укруп-
нено-дрібні» громади, а трима-
тися і далі купи. Усім районом 
скопом, як і зараз. Ну, район був 
– тепер буде Новомосковська 
ОТГ. Вважайте, що обведемо 
навкруг пальця децентраліза-
цію: вона нас розганяє, а ми ні 
на крок одне від одного!

А може, запитали журналіс-
ти, в цьому є і резон? Спаський 
сільський голова так не думає. 
Навпаки, не сумнівається, що 
затія з ОТГ не позбавлена сен-
су. Позаяк, приміром, ради суто 
степових громад давно уже «не 
близькі духом» з радами лісо-
вої зони, тим паче, з колишніми 
військовими гарнізонами.

- Хоч головне, - каже Андрій 
Горб, - що пан Нестеренко дав-
но контролює тут більше двох 
третин орних земель, і не зупи-
няється прибирати до володінь 
все більше і більше. У нього 
мета, з якою він і не криється – у 
свою вотчину узяти весь район. 
Не роздрібненим. Отож уціліла 
громада в масштабах району – 
навіть не загроза, а реальність 
повноти влади у його одних ру-
ках. Тим паче, ратує народний 
депутат - вважай уже поміщик - 
за приєднання району до міста 
Новомосковська. Мовляв, доля 
селян у прийми покірно іти…

А В ЦЕЙ ЧАС                          
У ПЕТРИКІВЦІ
А ось у районі, знаному сво-

їм петриківським розписом, 
медійну конференцію  склика-
ли вже голови двох рад – Єли-
заветівської сільської Максим 

Голосний  та Миколаївської се-
лищої Володимир Погребняк. 
Останній – учорашній учасник 
АТО та відважний чоловік ще 
й тому, що зважився очолити 
зовсім «убиту» селищну раду, 
де дороги, соціальні і побутові 
тили вкрай занедбані,  а влас-
ної казни не вистачає навіть на 
зарплату працівникам селищ-
ної ради. 

-  Мене не вразило, а шоку-
вало, - каже Погребняк, - що 
ні райдержадміністрація, ні 
районна рада  не тільки не по-
спішають допомогти нашій 
громаді долати жахливе стано-
вище, а все роблять, щоб ми й 
не могли звестися з колін.

Ви можете у таку «нісеніт-
ницю» повірити? Доведеться! 
Не дочекавшись допомоги, 
більше року селищна рада 
самотужки намагається ви-
борсатися з провальної ями. 

Мовби на рівні державному і 
надано шанс. Коли попросити-
ся в об’єднану громаду із само-
достатньою територією. І на 
такі «заручини» з розумінням 
та добровільно погодилася су-
сідня Єлизаветівська сільська 
рада. Все одно, що згодилася 
взяти «на буксир», як це колись 
відстаючих брали передовики. 
І що ви думаєте? Цілий місяць 
зграями налітали, мов круки, 
і на Єлизаветівку, і на Мико-
лаївку керівники РДА та рай-
ради та їхні підлеглі. З тим, щоб 
розбили вони між собою глек. 
Для миколаївців й заходилися 
квацювати Максима Голосного 
чорним брудом з голови до п’ят. 
І такий, і сякий – мовляв, горя з 
ним наберетеся по зав’язку.

- Хоч стало ясно, як на віт-
рині, - зітхає Володимир По-
гребняк, - що дати змогу Голос-
ному очолити ОТГ – значить 
районним «вождям» винести 
собі смертний вирок. Він ловив 
і досі ловить їх на таких злов-
живаннях і злодіяннях навіть, 
що у нормальній державі давно 
таким сидіти не в службових 
кабінетах, а десь у надто і не 
надто віддалених місцях…

Але це тема для іншої роз-
мови. Погребняк повертається 
до того, що йому болить. Після 
фіаско з Єлизаветівкою подав-
ся на поклін до Обухівки – та-
кож сусіднього селища, та уже 
й сусіднього району. Отримав-
ши і цього разу згоду, вчинив 
хитріше: і його Миколаївська, 
і Обухівська громади провели 
сесії своїх рад і сходки населен-
ня: бути чи не бути ОТГ? Люди 
погодилися - бути. Разом же 
легше і батька бити! І не біда, 
що їх розмежовують кордони 
різних районів. Закон же про 
децентралізацію вимагає лише 
добровільної згоди та спільних 
меж між собою. З чим погоди-
лася й обласна держадміністра-
ція – тільки не Петриківська 
районна. Обласна підписала 
документи, які подали суб’єк-
ти об’єднання, відіславши їх у 
Верховну Раду, а районна… досі 
не дає згоди на зміни меж сво-
їх «володінь». Майже кістками 
лягають, щоб зберегти «ціліс-
ність» ввіреної їм території. 

- Зрештою, Петриківський 
район єдиний на Дніпропе-
тровщині, де ще не створили 
жодної об’єднаної громади, бо з 
усіх сил саботують процес і усім 
бажаючим гуртуватися за влас-
ними уподобаннями встромля-
ють палиці в колеса, - заявляє 
від себе сільський голова з Єли-
заветівки Максим Голосний. – 

Не створили, і створювати не 
те що не збираються, а заважа-
ють усім, кому не терпиться на 
волю…

Ладні зберігати цілісним ра-
йон, уявляючи його і далі «ре-
зервацією» власних земель? Ні, 
тут, на думку Максима Ігореви-
ча, інша мета. Але не менш під-
ступна. Це, може, єдиний район 
в Україні, де дев’ять з кожних 
десяти місцевих чиновників 
сидять у керівних кріслах ледь 
не битих два десятка останніх 
літ. Тут голова райради Ната-
лія Коваленко, приміром, «віч-
на» - з часів ще Леоніда Кучми, 
здається. І «червоні», і «білі» 
приходили, та в районі місцеві 
«вожді» перефарбовувалися у 
завгодно-які, тільки б залиша-
тися в «дамках». 

- Район уже давно опустили 
у таку багнюку, що виборса-
тися з неї навряд чи найближ-
чим часом вдасться, - пояснює 
Голосний. – Та йому це й не 
треба. Тягне за собою, опу-
скає все глибше у провалля й 
тутешній народ. З яким тільки 
злиденним та ошуканим і вміє 
петриківська «знать» щоразу 
обиратися у владу. Чим більше 
селяни в боргах, як в реп’яхах, 
чим злиденніші тобто, тим лег-
ше таким чіпляти локшину на 
вуха та оманливо обіцяти золо-
ті гори…

Ви зрозуміли? Петриківські 
«благодійники» ладні неушко-
дженим район свій зберігати 
до останньої миті і можливості. 
Поки він існуватиме і мучити-
ме людей, доти для них немає 
загрози залишитися без робо-
ти у мяких кріслах. Воістину, як 
і писав Тарас Шевченко: поки 
одні мурують, інші руйнують. 
І навіть саботують. А де ж за-
гальнодержавна політика з де-
централізації влади в Україні? 
Якщо говорити про Дніпропе-
тровщину, то тут, свідчать троє 
сільських голів – Андрій Горб, 
Максим Голосний і Володимир 
Погребняк – її немає і не видно.

                                  
ЗАТЕ ВИДНО 
ПІДСТУПНІ НАМІРИ
І видно їх на прикладі того 

ж Новомосковського району. 
Тут сільські та селищні ради 
влаштовують громадські слу-
хання, куди виносять пропози-
цію нардепа Вадима Нестерен-
ка, мета якої - щоб ви думали? 
Спаський сільський голова Ан-
дрій Горб мов у воду дивився: 
Вадим Григорович (себто Не-
стеренко) ратує уже в одну гро-

маду, ніби в овечу кошару, за-
ганяти не тільки  15 сільських 
та селищних рад Новомосков-
ського району, але і п’ять сусід-
нього Магдалинівського та на 
додачу ще й Чумаківську Дні-
пропетровського. Мала купа, 
коротше, давай ще! А все тому, 
що це ради, де орендують землі 
аграрні фірми і товариства, під-
леглі шановному панові нарде-
пу – див. «реєстр», складений 
громадським рухом «Чесно». 
І він особисто прибуває у село 
Знаменівку, і як головуючий 
особисто проводить те, що 
мало бути громадськими слу-
ханнями. Вийшла ж пародія: 
зібрали народ у шкільній залі, 
де усім бажаючим не вдалося 
вміститися. А у селян своя дум-
ка єднатися з сусідніми рада-

ми вздовж автомагістралі у бік 
Павлограда – з Меліоративною 
селищною, Орлівщинською та 
Піщанською сільськими. Однак 
Вадим Нестеренко гнув своєї. 
Наперекір тому, що його ідея 
хоч збереже купою район, та не 
тримається купи з Концепцією 
децентралізації в Україні місце-
вого самоврядування і терито-
ріальної організації влади. А ще 
із Законом, схваленим задля її 
втілення Верховною Радою. Як 
Концепція, так і Закон вима-
гають не тільки спільних меж, 
але й максимальної віддалено-
сті сіл від майбутнього адміні-
стративного центру - не більше 
25 км. І гуртуватися лише за 
згодою переважаючої більшо-
сті населення.

Та сьогодні навряд чи й ди-
вується хтось у подібних ви-
падках. Є потреба натомість 
говорити про сільський народ. 
У Знаменівці ще недавно люд 
жив гордий і незалежний, який 
знав собі ціну  і був наділений 
почуттями власної гідності. 
А сьогодні багатьох тутешніх 
селян, складалося враження, 
немов підмінили. Все одно, що 
слухняно перепитували: «Ми 
моголи?» І аж бігом погоджува-
лися: «Моголи, моголи!» Бо для 
чого затіяно децентралізацію? 
Для того, щоб левову частку 
повноважень і загальнонаціо-
нальних податків передати те-
риторіальним громадам. А за-
одно людей на місцях схилити 
до масового підприємництва 
та бізнесу, активізувавши в ме-
жах територій перш за все ви-
робництво всіляких продуктів 
і виробів, а далі й надання роз-
маїтих послуг, що також при-
носитиме «дивіденди» у свою 
«казну». Народного ж депутата, 

ні на йоту не сумнівається, ска-
жімо, відомий в області фермер 
Анатолій Гайворонський, при-
ваблює те, що буде можливість 
сконцентрувати фінансові, зе-
мельні, також всі інші ресурси 
і можливості у переважаючому 
підпорядкуванні. Він тут буде 
кум королю і сват міністру. Чиї 
володіння від Чумаків і до При-
юту? Отож! А сільський люд 
мало не на сотню кілометрів 
з краю в край потім швидко 
оберне майже у кріпаків без 
прав «писати і малювати». На 
це потай і спрямований задум 
Вадима Григоровича…

- Шкода народ, який підда-
кував Нестеренку і покірно ки-
вав йому головою, - каже Гай-
воронський. – Прикро та боля-
че, що люди доведені до такого 

рабського стану. Вважайте, до 
відчаю. Чи ж не пора подумати 
про дітей і внуків? Про те, щоб 
вони могли жити на своїй зем-
лі та були  її господарями. І го-
сподарями власної території та 
власної долі. Не наймитами на 
своїй землі у своїх селах…

І надії на це зберігають-
ся. Помруть, принаймні, ос-
танніми. Адже не зміг одначе 
шановний народний депутат 
сповна переломити на свій бік 
мешканців Знаменівки. Не на-
брала більшості голосів про-
позиція обмежитися єднанням 
чотирьох окремо взятих сіль-
ських територій. Але й ідея 
Нестеренка до цілого міста Но-
вомосковська доточувати весь 
оптом сільський район та ще 
й шматки двох інших сусідніх 
також не набрала необхідної 
кількості голосів. Як же тепер 
бути? Вадим Григорович не 
розгубився – і тут криється 
небезпека, що надії можуть 
згинути, як їх і не було. Підуть, 
мовляв, по хатах-дворах анке-
тувати й опитувати селян, за 
яку вони громаду – людську чи 
Нестеренкову? І кому не ясно, 
що все залежатиме не від тих, 
кого опитуватимуть, а хто опи-
туватиме?

БО ВОРОТТЯ 
НЕ БУДЕ
Може, й дарма ми поквапи-

лися не зовсім добрими сло-
вами відгукнутися про певну 
частину мешканців Знаменів-
ки. Бо ось наступні громадські 
слухання у Новомосковському 
районі відбулися у селі Орлів-
щина – і результат рішуче про-
тилежний. Тут за варіант, який 
силоміць нав’язує селянам пан 

Нестеренко, з 256 зареєстро-
ваних орлівщан проголосував 
лише один-єдиний, як палець. 
А за те, щоб єднатися з Піщан-
кою, Знаменівкою та Меліора-
тивним, свої голоси віддали 
235 чоловік. Є різниця? Таки 
так! А чому настільки масова 
інша позиція – скринька, уявіть 
собі, ніби і «несподівано», од-
нак дуже просто відчиняється.

- У Знаменівці висадився 
цілий десант чужаків, - пояс-
нює місцева жінка-активістка 
Марія Бондарева, - які прибу-

ли разом з паном народним 
депутатом і тишком-нишком 
проникли у тісний зал, де від-
бувалися слухання. Через це 
там місць своїм і не вистачило, 
а в результаті за дурню Несте-
ренка аж по дві руки піднімали 
приблуди, котрі не те що п’яте, 
а десяте колесо до селянського 
возу…

Нас про це попередили, про-
довжувала Марія Григорівна, і 
ми змогли упередити подібне 
нахабство. Яким чином? При 
реєстрації усі жителі села, які 
не залишилися інертними та 
байдужими і виявили бажання 
наперекір заявити свою думку, 
отримували в руки ще й білень-
кі папірці-мандати. Потім люди 
ними і голосували. А «гостям» 
вносити хаос зась. Тим паче 
непрошеним, яких ще й нама-
галися не пропускати. І що це 
спрацювало практично на всі 
сто відсотків, кожен побачив 
на власні очі. Воднораз було 
помітно, що не лише у примі-
щенні Будинку культури, а й 
довкола нього та загалом у селі 
того дня висіла-витала триво-
га. Практично кожен проявляв 
пильність і зупиняв кожного 
незнайомого, який намагався 
«затесатися» поміж орлівщан. 

Мене, автора цієї публікації, 
який прибув у село з суто жур-
налістською місією, не менше, 
ніж п’ять разів перепитували, 
хто я такий і чому сюди при-
їхав?

- А як інакше, якщо сьогод-
ні вирішується не тільки наша, 
але й доля наших дітей та ону-
ків і села загалом, - по-серйоз-
ному внесла ясність все та ж 
Марія Бондарева. – Ми вже нав-
чені недолугою кучмівською 
земельною реформою, коли 
нас фактично без нас – не пита-

ючи – розігнали з колгоспів. А 
вийшло, що отарами та череда-
ми повиганяли багатьох і з сіл. 
Зараз, навпаки, заганяють – але 
куди? Чи не в резервації найми-
тами і кріпаками на панів спи-
ни гнути? 

- І як нам не стерегтися ще 
однієї напасті і біди, - підтри-
мав згодом Марію Григорівну 
ще один мешканець Орлівщи-
ни Сергій Яцуба, - якщо більше 
ніж двадцять останніх літ ко-
жен так і старається надурити 
селян? Наобіцяти їм сім мішків 
гречаної вовни, і все задля того, 
аби якомога на вигідніших для 
себе умовах виманити собі зе-
мельні паї? В яке село не при-
блудиться звідкілясь нині мур-
ло, і села незабаром як не було! 
Скільки можна? Досить!

Сергій Іванович, до речі, чи 
не першим зауважив, що дуже 
розмахують руками, малюючи 
неземний рай  на три нинішні 
райони розтягнутій громаді, 
жують-жують вигоди і наче 
переваги, а «проковтнути то і 
нічого». Сам Яцуба зробив кіль-
ка спроб з’ясувати-дізнатися, 
а чому «такої гігантської кон-
фігурації пропонується нова 
об’єднана громада, кому це 
стільки землі знадобилося, та 

ще й з рабами, котрим самотуж-
ки краще не господарювати?». 
Але відповіді так і не діждався. 
Як не удостоїлася її чесної та 
вичерпної і Любов Резніченко. 
А жінка питала прямісінько в 
лоб: «Чого це ви коло та навко-
ло, конкретно нічого нашому 
селу не обіцяючи?». І справді, 
в.о. – виконуючий обов’язки – 
міського голови Новомосков-
ська Сергій Горошко про те, 
«як же будемо жити, бюджет 
і проблеми ділити, інтереси 
всіх майже сімдесяти населе-

них пунктів враховувати, коли 
утворимо спільну громаду», 
уникав говорити. Оскільки на 
його думку «зараз головне яко-
мога швидше об’єднатися, а для 
всього іншого створимо потім 
робочі групи і будемо рішати і 
домовлятися». 

- Це значить щоб вступали 
ми наосліп, а вороття потім не 
буде, чи не так, панове пройди-
світи і прихвостні народного 
депутата Нестеренка? – Від-
верто гидливо, зневажливо та 
обурливо завирував зал. І не 
випадково. Не зі зла, якщо хоче-
те знати. А від жадання правди 
і справедливості.

Бо далі з’ясувалося, що мі-
сто Новомосковськ «після зару-
чин і весілля» обиратиме біль-
ше депутатів, ніж усі нинішні 
сільські та селищні ради, разом 
узяті. Це по-перше. А, по-друге, 
щоб кожна нинішня - суто сіль-
ська - рада обирала бодай одно-
го від себе посланця в об’єдна-
ну раду, так не вийде, на жаль. 
За виборчим законодавством 
кожній місця-мандату просто 
не знайдеться…

Багато чого нещирого і на-
віть, даруйте, брехливого на 
зборах селян в Орлівщині з’я-
сувалося. Що в багнюку-боло-

то городяни воліють мов на 
налигачі затягнути жителів 
довколишньої сільської місце-
вості. Виконуючий обов’язки 
міського голови Сергій Горо-
шко, який прибув саме це «вті-
лювати в життя», насправді, як 
той король, котрий виявився 
голим. Чи лжецар. Виконує він 
обов’язки новомосковського 
міського голови уже півтора 
роки – від самих виборів. Дума-
єте, тому, що законного голови 
тут ніяк не виберуть? Навпаки, 
законний волею жителів мі-
ста обраний теж півтора роки 
тому.  Ось він тут, на громад-
ських слуханнях в Орлівщині 
як почесний і бажаний гість 
– Віктор Литвищенко. Сьогод-
ні один з двох в Україні місь-
кий голова, якого народ обрав 
вп’яте – на п’ятий термін. Але 
єдиний, котрий після виборів 
так досі і не сів за стіл «градо-
начальника». З тієї причини, 
що новомосковський люд то 
за нього горою, а ось нардепу 
Вадиму Нестеренку – як кіст-
ка поперек горла. Він вирішив, 
що такий самостійний і непо-
кірний мер не підходить місту, 
де Вадим Григорович усіх під 
себе горне, як той бульдозер. 
Народний депутат скасував 
Конституцію України, яку на-
род проголошує у нас єдиним 
джерелом влади. Тобто на-
родовладдя пан Нестеренко 
замінив своїм владдям – явно 
послав конституційний лад під 
три чорти вибриком, і з нього 
як з гусака вода: ні суди, ні ОДА, 
ні навіть Адміністрація Пре-
зидента не може по суті анти-
державника і правопорушника 
вернути до тями. На вулицях 
Новомосковська ми провели 
імпровізоване опитування го-
родян, і маємо підстави свід-
чити, що тут рейтинг нашого 
Президента наразі практично 
нульовий. Причина? Витівки, 
які творить у місті чи з містом 
ще недавно палкий прихиль-
ник Партії регіонів, а сьогодні 
член фракції Петра Порошен-
ка «Солідарність» у Верховній 
Раді Вадим Нестеренко. А го-
лові обласної адміністрації Ва-
лентину Резніченку все одно, 
що язик затягло – ні пари з його 
вуст не чути супроти настільки 
брутального самочинства.

Тут ще й з попередніми ви-
борами міської ради захомута-
ли більше, ніж треба. Зараз той 
же в.о. Сергій Горошко знаєте, 
де сесії проводить? За високи-
ми мурами недоступного для 
пересічних, але дуже небайду-
жих містян заводу хлібопро-
дуктів, який контролюється 
Нестеренком. Себто активістів 
міста туди не пускають. Депу-
татів завозять на територію за-
воду в мікроавтобусах, і далі їх 
беруть під охорону «тітушки» 
з «офіційними поліцейськими 
навпіл». Кілька разів розгніва-
ні люди з боями намагалися 

прорватися на сесії – нічого у 
них не вийшло. Відтісняли на-
род силою, як зайвий непотріб. 
Оце у таку «демократію» ледь 
не за вуха і тягнуть весь Ново-
московський район. З «потріб-
ними» Вадиму Григоровичу 
околицями – уявляєте?

Чи не вперше селяни-учас-
ники громадських слухань в 
Орлівщині змогли перегляну-
ти відеозаписи сутичок нав-
кулачки городян з «тітушка-
ми», котрі грудьми захищають 
«пацюків, які ховаються від 
людей у погребах хлібозаво-
ду» – так у Новомосковську 
сьогодні величають своїх місь-
ких зрадників-депутатів. Але 
найцікавіше, що сталося тепер 
– продемонстрували і відеоза-
пис засідання міськвиконко-
му, на якому якраз «шукали» 
аргументи, навіщо потрібен 
місту і весь оптом район? Ви не 
повірите: чи не для того у пер-
шу чергу, що ось зараз немає 
де… закладати нове кладови-
ще для городян. Люди мруть, 
виявляється, як мухи, а де їх 
тут ховати, уже й невідомо. 
Коротше, місто справді порож-
ніє, зупиняючи одні за одними 
тутешні виробничі підприєм-
ства – тепер давайте й села 
перетворювати на кладовища, 
могильники, чи як?

Як велику таємницю, в 
Орлівщині оприлюднили 
сущу правду: сьогодні Ново-
московськ власних прибут-
ків – податків у казну – збирає 
в межах 150 млн. грн на рік. 
А його видатки сягають 524 
млн. Зрозуміли? Отримують 
у 3.5 рази менше, ніж проїда-
ють. Банкроти! Якщо ж поєд-
наються Піщанська, Орлівська 
та Знаменівська ради, то їхні 
надходження разом сягнуть 72 
млн. грн. При нинішній потребі 
82 млн. Але ж перша цифра не 
межа. Не остаточна буде зав-
тра, коли влада громади сягне 
на всю територію – і поза межа-
ми населених пунктів. Тут же 
навколо сіл «курортна» зона, 
де санаторіїв і баз відпочинку 
нараховується 90-то. Та понад 
70 садівничо-городницьких то-
вариств. Набудували ще також 
новоявлені «круті» палаців та 
особняків і котеджів там і тут, 
від яких в очах мерехтить. А 
вже настав час, коли за подібну 
розкішну нерухомість необхід-
но сплачувати податки. То чи і 
не тут собака зарита: забрати, 
як останню свитину зняти, у 
«багатих» останнє, що у них ще 
лишилося, включаючи у першу 
чергу їхню землю, і привласни-
ти,  поділити «між нами, своїми, 
дякувати Богу, не бідними»? За 
принципом не ловити гав, поки 
цей безлад-ярмарок в Україні і 
народ, тим паче сільський, доз-
воляють шити у дурні!  

Микола ОМЕЛЯНЕНКО.

ДОВІДКА ДЛЯ СЕЛЯН ПРИ ЦІЙ НАГОДІ: 
Створення об’єднаних територіальних громад за законом передбачається винятко-
во на добровільних засадах. Примушувати ніхто не наділений правом. Інша річ, що 
оголосивши «колективізацію», іншими актами законодавець передбачив додатко-
ві надходження до місцевих  бюджетів і державні субвенції на утримання закладів 
освіти, медицини та загалом соціальної сфери лише об’єднаним громадам. Тобто 
не гуртуєтеся з сусідами – нарікайте на себе, але підтримки не буде. Все одно, що 
хоч і воля ваша, як чинити, одначе мов ковадло, коли якщо не послухаєшся – добра 
й прихильності не чекай. Так що, хочете чи не хочете – рано чи пізно муситимете 
коритися. Тому краще загодя й непоспіхом все добре продумати, зважити і знайти 
найприйнятніший для вас варіант. Головне сьогодні – щоб в інтересах селян, тих же 
фермерів, селянських сімейних і одноосібних господарств і т. д., а не зграям земляних 
магнатів, котрі чимдалі шаленіють від своїх «перспектив» і з усіх сил та за будь-яку 
ціну намагаються їх «реалізувати».
Наступна актуальна при цій нагоді порада – не чекайте, наче для вас за вас потурбу-
ються нинішні «вожді» як на місцях, так і з «губернії» та столиці. Об’єднання громад 
замислено для того, щоб передавати людям важелі, засоби і можливості управля-
ти своїми територіями, не кланяючись «вищестоящим» начальникам та органам. 

Тому, люди добрі, прокидайтеся і надійтеся лише на себе – проявляйте інтерес до 
усього того, що відбувається та коїться у ваших громадах. Втім, не тільки інтерес  - 
засукуйте рукава та самі приступайте розбудовувати і розвивати території своїх 
громад. Іншого не дано. Інший варіант – це або як у Петриківському районі марно че-
кати манни небесної, або як у Новомосковському потрапляти у резервацію. За наши-
ми ж даними у подібну пасту намагаються спіймати селян і в Юр’ївському районі.
Нарешті таке діло: виникають нові об’єд нані громади – відраду беріть биків за роги, 
а Бога за бороду. Бо це уже і ваша власна відповідальність за те, яким шляхом пі-
дуть ваші теперішні громади. А то на Дніпропетровщині Апостолівський район чи 
не першим у масштабах усієї України розпався на об’єднані території, а районна рада 
як була, так і зостається. Ще й намагається правити бал. Як і районна державна 
адміністрація. Хоч вони тепер як приший-кобилі-хвіст: хто та як має надалі управ-
ляти і власною, і спільною комунальною власністю громади мусять визначитися на 
власний розсуд. У своїх інтересах, а не гнутися «благодійникам» у «районі». Бо пора 
нарешті збагнути і те, що децентралізація – це  адміністративно-територіальна 
реформа, котра за задумом як  її ініціаторів, так і законодавців скасовує райони. Міс-
ця їм не передбачено. Добре це чи погано – не про це зараз річ. Говоримо прямо про те, 
що відбувається і всіх селян чекає. 

! Громада не осиковий кілок: скоро не переломиш  Народне прислів‘я.
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Правове поле

МОРАТОРІЙ на продаж 
сільгоспземель був 
введений як тимча-
совий захід у 2001 

році, і продовжувався вже 8 
разів (у 2004, 2006, 2008, 2010, 
2011, 2012, 2015 і 2016 роках). 
Спроби розпочати легальний 
продаж української землі не 
припиняються – цього хоче 
українська влада, про це го-
ворять і представники між-
народних фінансових кіл. Але 
ніхто не хоче, щоб землю про-
давали без його «інтересу», а 
домовитись не вдається вже 
більше 15 років. Серед аргу-
ментів продажу озвучується, 
наприклад, те, що «неможли-
во отримати кредити на роз-
виток агрогосподарств» (зем-
ля тут мала б бути заставою 
під кредит). Також говорить-
ся, що поки немає ринку землі 
«неможливо завести серйоз-
ного інвестора» (а без нього 
рідненького, який розвиток 
сільського господарства в 
Україні?) 

Чи це дійсно так? При тих 
річних відсотках (десь 25%)  
на кредити, які пропонують 
українські банки, прибутко-
вість позичальника (госпо-
дарства чи підприємства) 
має становити не менше 50 
відсоків.  І це – не враховуючи 
так званої «корупційної скла-
дової» - хабарів різного роду 
чиновникам. Їх доводиться 
платити селянину за різні доз-
воли і ліцензії і вони теж за-

Битва за землю українськуМоя думка про наслідки 
можливого продажу 

землі в Україні
«…купи нас і землі наші за хліб, і ми 
з землями нашими будемо рабами 
фараону, а ти дай нам насіння, щоб 
нам бути живими і не померти, і 
щоб не опустіла земля. І купив Йо-
сип всю землю Єгипетську для фа-
раона, тому що продали єгиптяни 
кожен своє поле, бо голод зморював 
їх. І дісталась земля фараону. І на-
род він зробив рабами від одного 
кінця Єгипту до другого.» 

(БУТТЯ, 47:19-21) 

кладаються в ціну продукції. 
І це повинна бути стабільна 
прибутковість! Але ж сільське 
господарство – річ ризикова. 
Тут можливі і дощове літо, і 
засуха, і напади шкідників, 
і хвороби тварин. Тому тим, 
хто ризикне взяти кредити 
під такі «українські відсотки», 
швидше всього доведеться 
попрощатись зі своєю зем-
лею чи з якоюсь її частиною. 
Тому причина багатолітньої 
боротьби за право продава-
ти українську землю полягає 
зовсім не в тому, щоб землеро-
би отримали можливість кре-
дитуватися і розвивати свої 
господарства – причина дещо 
в іншому.

Загальна вартість укра-
їнських земель сільгосппри-
значення становить близько 
600 млрд. грн. Про це сказав 
в ефірі програми «Велике ін-
терв’ю» на каналі NewsOne 
президент Асоціації фермерів 
і землевласників Іван Томич. 
«Загалом в Україні 33 млн. га 
землі сільськогосподарського 
призначення. Якщо в серед-
ньому ціна 20 тис./га, то 30 
млн. помножити на 20 тис. -це 
600 млрд. грн.», - сказав він. 
Для порівняння: у 2015 році 
ціна землі в Польщі станови-
ла 8 тис. доларів США (200 

тис. гривень). Тобто, 20 тис. 
грн. – ціна 1 га українського 
чорнозему і 200 тис. грн. – за 
1 га польської землі. Бачимо, 
що «підйом» планується в 10 
разів щонайменше! Зрозу-
міло і те, хто на цьому хоче 
заробити – «українські» олі-
гархи. Саме у них є необхідні 
кошти на купівлю землі, і 
саме між ними і точиться вже 
більше 15 років «підкилимна 
війна» за право торгувати 
українською землею.

Продаж землі, що має 
розпочатись, свідчить – но-
вих робочих місць олігархи 
створювати НЕ ПЛАНУЮТЬ. 
А для чого? Вклавши гроші в 
купівлю землі, вони через 3-4 
роки будуть мати в 10-15 разів 
більше! Ніяке виробництво їм 
стільки не дасть! Очевидно, 
що заборона продажу землі 
іноземцям – не більше, ніж па-
уза. Так, що очікуємо через 3-5 
років перших переселенців на 
українські землі. Українці від 
цих оборудок навряд чи щось 
отримають. Роботи на селі 
як не було, так і не буде – для 
українців. Адже на ті гроші, які 
треба платити українцю, мож-
на найняти 3-х вихідців із пів-
денно-східної Азії, які підуть 
звідси через років 7-8, зали-
шивши сплюндровану висна-

жену землю – приклади вже є.
Купивши землю, можна 

більше взагалі нічого не ро-
бити – ні працювати, ні вкла-
дати кошти. Землю можна 
перепродати, а можна здати 
в оренду. Тим селянам, які, 
як бджоли, з ранку до вечора 
на ній трудяться. Тільки те-
пер вони будуть за свою пра-
цю ще й платити - земельну 
ренту, оформлену як орендна 
плата. Щось подібне описав 
Тарас Григорович Шевчен-
ко («На панщині пшеницю 
жала»). Ринок землі в сьогод-
нішній Україні - це повернен-
ня до описаної великим по-
етом панщини. А ви думали, 
що це історія?

Ще одна неприємна нови-
на: продаж землі підвищить і 
так високі ціни на продукти. 
Яким чином?  Найпростішим: 
у собівартість врожаю буде 
закладений ще один «пода-
ток» - земельна рента влас-
ника. Але і це ще не все - влас-
ник землі автоматично стає і 
власником врожаю. Захоче - 
все вивезе за кордон. А ми бу-
демо купувати хліб з висівок 
за ціною білих булок.

З усіх каналів ті, які скоріш 
за все і планують нагріти руки 
на политій кров’ю наших 
предків земельці, розказують 
нам, що це збільшить вироб-
ництво продовольства. Але 
ми вже були свідками прива-
тизації нашої промисловості. 
І що, виробництво зросло? У 
кожному місті, а часом і сели-
щі, можна знайти руїни про-
мислових об’єктів, яким не 
змогли дати раду ненажерли-
ві круки нашого «бізнесу». У 
Павлограді – столиці Західно-
го Донбасу, місті, де я живу, до-
бре пам’ятають приватизацію 
об’єднання «Павлоградвугіл-
ля». Його приватизував Рінат 

Ахметов за 1,4 мільярди гри-
вень. І це тоді, коли ОДНА шах-
та оцінювалась в два мільярди 
гривень. А в приватизованому 
таким чином «Павлоградву-
гіллі» таких шахт було десять. 
А ще інфраструктура – сотні 
кілометрів ліній електропере-
дач, залізниці і тому подібне. І 
що – люди в Західному Донба-
сі відчули покращення життя? 
Але шахти хоча б працюють. 
А машинобудівні (і не тільки) 
заводи Павлограда просто 
«лежать»! 

Павлоград – то лише при-
клад, кожен може подивитись 
навколо себе і навести свої 
приклади – їх більш ніж до-
сить. П’ять тисяч (!) підпри-
ємств було знищено тільки за 
2002 – 2012 роки! До війни. 
Без війни, по 2-3 підприємства 
за день! То чому ми думаємо, 
що приватизація сільсько-
господарських земель буде 
мати якісь кращі наслідки, ніж 
приватизація промисловості?

Якщо ми будемо просто 
спостерігати, як у нас скупо-
вують задешево і забирають 
землю, то опинимось у ролі 
мешканців «фавел» - посе-
лень, де в халупах з тари і кар-
тону живуть зігнані із землі се-
ляни Бразилії та деяких інших 
країн, де «земельні реформи» 
вже відбулися. Але в Бразилії 
зими не порівняєш з нашими 
– можна не опалювати житло, 
а на останні гроші купити собі 
телевізор і дивитись футбол і 
серіали. Хіба такого життя ми 
хочемо для наших дітей?

Протистояти цьому можна 
і треба – у нас просто немає ін-
шого виходу – у наших руках 
майбутнє України, майбутнє 
наших дітей і внуків. 

У битві за українську зем-
лю ми зобов’язані вийти пере-
можцями!

Микола Осіпчук,
член правління громадської 

спілки «Всеукраїнське 
об’єднання учасників бойових 

дій і волонтерів АТО»

Ми не отримали землю в спадок від предків, 
ми позичили її у наших дітей Індійське прислів‘я

ЗАГАЛЬНІ правила вирішення земельних 
спорів встановлені Земельним кодексом 
України. Більшість спорів виникають 

через незнання власниками землі та землеко-
ристувачами правил добросусідства, а також 
відсутність належно оформлених документів, 
які б підтверджували право власності або ко-
ристування земельною ділянкою.

КРОК 1
Встановіть особу суміжного землевласника 
та/або землекористувача (прізвище, ім’я 
та по батькові, а також місце проживання і 
контактний номер телефону), спільні межі з 
ділянкою якого викликають сумнів у вас або 
у нього. Для цього можна безпосередньо обмі-
нятися контактними даними.
Якщо суміжник не бажає розкрити свою особу, 
ви можете звернутися до територіального 
органу Держземагентства України за місцем 
розташування земельної ділянки за витягом 
із Державного земельного кадастру. Якщо 
ваша та суміжна земельні ділянки зареєстро-
вані у Державному земельному кадастрі, Вам 
зможуть надати витяг, де будуть зазначені 
найменування та адреси ваших суміжників. 
Шляхом переговорів із суміжником чітко вста-
новіть, що саме є проблемою у взаємовідноси-
нах, в тому числі, яка саме частина земельної 
ділянки є спірною, тобто такою, на володіння 
якою претендують обидва сусіди.
Важливо!
Кожна зі сторін межового спору має пред’яви-
ти іншій свої документа, що посвідчують 
право власності або користування земельною 
ділянкою (державний акт,договір оренди зем-
лі, цивільно-правова угода, за якою відбулося 
придбання ділянки, свідоцтво на спадщину, 
витяг з реєстру речових прав на нерухоме 
майно, витяг з Державного земельного када-
стру тощо). Слід пам’ятати про те, що зареє-
стровані права мають пріоритет над незареє-
строваними!

КРОК 2
Важливо переконатися, що предметом межо-
вого спору є саме місце проходження межі між 
земельними ділянками, а не порушення од-

Як уникнути спорів 
за межу?

Досить поширеними є 
ситуації, коли власники або 
користувачі суміжних земельних 
ділянок не можуть дійти 
згоди щодо місцеположення 
спільної межі. Це нерідко стає 
причиною сусідських конфліктів, 
психологічної напруги, а також 
ускладнень під час використання 
земельних ділянок.

ним із сусідів правил добросусідства. Якщо 
має місце порушення правил добросусідства, 
то такі суперечки повинні вирішуватися від-
повідно до вимог законодавства, а саме:
• власники та землекористувачі земельних 
ділянок повинні обирати такі способи вико-
ристання земельних ділянок відповідно до їх 
цільового призначення, при яких власникам, 
землекористувачам сусідніх земельних діля-
нок завдається найменше незручностей (заті-
нення, задимлення, неприємні запахи, шумове 
забруднення тощо);
• власники та землекористувачі земельних ді-
лянок можуть вимагати припинення діяльно-
сті на сусідній земельній ділянці, здійснення 
якої може призвести до шкідливого впливу на 
здоров’я людей, тварин, на повітря, земельні 
ділянки тощо;
• у випадку проникнення коренів і гілок дерев 
з однієї земельної ділянки на іншу власники 
та землекористувачі земельних ділянок ма-
ють право відрізати корені дерев і кущів, які 

проникають із сусідньої земельної ділянки, 
якщо таке проникнення є перепоною у ви-
користанні земельної ділянки за цільовим 
призначенням;
• дерева, які стоять на межі суміжних зе-
мельних ділянок, а також плоди цих дерев 
належать власникам цих ділянок у рівних 
частинах, але кожен із сусідів має право вима-
гати ліквідувати дерева, які стоять на спільній 
межі. витрати на ліквідацію цих дерев покла-
даються на сусідів у рівних частинах, при чому 
сусід, який вимагає ліквідації дерев, які стоять 
на спільній межі, повинен один нести витрати 
на ліквідацію дерев, якщо інший сусід відмов-
ляється від своїх прав на дерева.

КРОК 3
Якщо предметом спору є місцезнаходження 
межі земельної ділянки, необхідно здійсни-
ти відновлення меж земельних ділянок. Для 
цього слід залучити землевпорядну організа-
цію, яка має у штаті сертифікованих інжене-
рів-землевпорядників. Із землевпорядною ор-

ганізацією слід укласти договір на складання 
технічної документації щодо відновлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості).

КРОК 4
Землевпорядна організація має здійснити 
відновлення меж Вашої земельної ділянки. Ос-
новою для відновлення меж згідно законодав-
ства мають бути дані земельно-кадастрової 
документації. 
У разі, якщо у Державному фонді документації 
із землеустрою відсутні будь-які документи, 
на підставі яких встановлювалися межі Вашої 
або суміжної земельної ділянки, тобто при 
неможливості виявлення дійсних меж, їх вста-
новлення здійснюється за фактичним вико-
ристанням земельної ділянки (наприклад, за 
лінією проходження паркану). 
Якщо фактичне використання ділянки не-
можливо встановити, то кожному виділяється 
однакова за розміром частина спірної ділянки. 
У випадках, коли в такий спосіб визначення 
меж не узгоджується з виявленими обстави-
нами, зокрема з встановленими розмірами 
земельних ділянок, то межі визначаються з 
урахуванням цих обставин.
Слід знати!
У випадках, коли сусідні земельні ділянки 
відокремлені рослинною смугою, стежкою, 
рівчаком, каналом, стіною, парканом або 
іншою спорудою, то власники цих ділянок 
мають право на їх спільне використання, якщо 
зовнішні ознаки не вказують на те, що спору-
да належить лише одному з сусідів.

КРОК 5
Землевпорядна організація має закріпити 
межі земельної ділянки межовими знаками 
встановленого зразка.
Варто знати! Власники сусідніх земельних 
ділянок можуть користуватися межовими 
спорудами спільно за домовленістю між ними. 
Витрати на утримання споруди в належному 
стані сусіди несуть у рівних частинах. До того 
часу, поки один із сусідів зацікавлений у по-
дальшому існуванні спільної межової споруди, 
вона не може бути ліквідована або змінена без 
його згоди. 
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ТОМУ агрономи радять 
сіяти овочі на городі в 
такому порядку:

- у першій половині 
квітня першими сіють зе-
ленні культури: пекінську 
капусту, кріп, листову гір-
чицю, салат, а також редис-
ку, горох, боби. Після них 
висівають насіння холодо-
стійких культур: моркви, 
цибулі-чорнушки, петруш-
ки, пастернаку. Вони про-
ростають вже за 3-5 граду-
сів тепла. Повторні посіви 
салату, кропу, редиски про-
довжать терміни їх спожи-
вання (можна сіяти до 20 
червня);

- пророщену картоплю 
висаджують, коли грунт 
прогріється до 6-8 граду-
сів тепла на глибині 10 см. 
Зазвичай це відбувається 
у середині квітня. У ці ж 
терміни можна висівати і 
насіння помідорів у грунт;

- буряки, кукурудзу ви-
сівають, а цибулю-ріпку 
висаджують, коли земля 
прогрівається до 7-10оС; 

- теплолюбні огірки, 
квасоля, кавуни, гарбузи, 
кукурудза почекають до 
травня - земля має прогрі-
тися до 11-13 градусів.

1. Молоко.
Знайоме з дитинства і перевірене ро-

ками кращий засіб для сну – склянка те-
плого молока з медом. Це дійсно заспоко-
ює і підвищує імунітет.

2. Овочі на пару
Дуже низькокалорійна страва, що 

швидко засвоюється і тим самим допома-
гає підготуватися до сну.

3. Сир
Знежирений сир можна назвати най-

більш вдалим продуктом для вживання 
перед сном, в якому міститься багато ко-
рисного білка. Якщо вам важко їсти його, 
можна додати до нього фруктів, родзи-
нок і меду. Це допоможе зробити страву 
смачнішою.

4. Банани
Ці фрукти здатні виробляти в орга-

нізмі мелатонін і сератонін, які діють як 
снодійне.

5. Печена картопля
Печена картопля не обтяжує шлунок, а 

володіє розслаблюючим і заколисливим 
ефектом.

6. Грейпфрут, апельсин і ананас
Ці фрукти не просто корисні, вони 

навіть сприяють схудненню під час сну, 

ЗА СЛОВАМИ дніпропетровських синоптиків осо-
бливості погодних умов весняного періоду в облас-
ті наступні: метеорологічна весна наступила  18 – 

19 лютого, тобто, на півтори тижні раніше кліматичних 
строків. Отже, весна у нас рання. Протягом лютого - бе-
резня переважав підвищений тепловий режим. Серед-
ньодобові температурні норми були вищими на 1 – 9 
градусів.

Що стосується середніх температурних показників 
березня, то вони на 4 – 5 градусів вище норми. Макси-
мальна температура в найтепліші дні піднімалася, на-
віть, до 18 – 20 градусів. Мінімальна знижувалася до 1 
– 5 морозу. На кінець березня ґрунт на глибині 10 сан-
тиметрів прогрівся до 6 – 9 градусів. 

Сума опадів за останню декаду лютого по області 
склала 20 мм  (це близько половини норми). А якщо 
брати березень, то випало лише 10, 5 мм, а це лише тре-
тина норми при нормі 30 мм.

 На 28 лютого в наслідок інтенсивного сніготанення 
в першій декаді березня ґрунт відтанув на повну гли-
бину. Найпізніше відтануло в західній частині нашої об-
ласті поблизу Комісарівки (район П`ятихаток). 

За даними дніпропетровських синоптиків озимі зер-
нові культури стійко відновили вегетацію на два – три 
тижні раніше звичайного. Агрометеорологічні умови 
для приживлення, укорінення та вегетації були цілком 
задовільними. Тобто, погодних умов, які б сприяли по-
ганому росту чи навіть загибелі зернових культур, не 
було. Та озимина, що увійшла в зиму з третім листком, 
в стадії шильця, зараз перебуває в стані кущіння. Тобто 
процеси, які мали відбуватися ще взимку, йдуть нині.

Стан посівів задовільний. За даними метеостанції 
області озима пшениця та озимий ячмінь знаходяться 
в стадії кущіння (1 – 8 та 3 – 7 стебел). На полях гороху 
відзначається проростання насіння. Це найбільш рання 
культура, і її вже відсіяли по господарствах області. 

Запаси продуктивної вологи на 28 березня під ози-
мими ранніми та ярими культурами знаходяться на рів-
ні оптимальних та достатніх. У верхньому шарі ґрунту 
25 – 39 мм (при нормі 34 мм) Тобто для проведення вес-
няно-польових робіт стан задовільний. 

А тепер щодо температурних рекордних показників. 
За спостереженнями синоптиків у квітні на Дніпропе-
тровщині мінімальні температури інколи знижувалися 
до 7 - 11 морозу, максимальні складали 29 - 31 тепла. 
Середньодобова температура переходить, зазвичай, че-
рез 5 градусів від 30 березня до 7 квітня. Початок веге-
тації теплолюбних культур відбувається при переході 
середньодобової температури через 10 градусів. Для 
Дніпропетровщини цей період випадає на 18 – 23 квіт-
ня. Середня кількість опадів за квітень прогнозується 
від 8 до 11 днів. 

За прогнозами синоптиків на квітень середньомі-
сячна температура становитиме 10 градусів тепла при 
нормі 9,6, а кількість атмосферних опадів за місяць 
складе 35 мм. при нормі 37 мм. 

Підготувала Валентина ДЕНИСОВА.

Агрометеоролог

Теплої весни              
і рясних дощів!

Від примх погоди залежить 
майбутній врожай, і 
тому редакція газети 
«Фермер Придніпров’я» 
пропонує читачам 
відповідну рубрику, яка в 
подальшому планується 
бути регулярною. Ми будемо 
періодично повідомляти про 
температурні показники 
та рівень вологи у ґрунті, 
щоб люди, які господарюють на землі, завжди 
були проінформовані, коли чекати дощів, коли 
тепла, а коли і до морозів готуватися.   

Господарю, ти не забув, 
що та коли сіяти?

- якщо вирощена роз-
сада ранньої білоголової 
і цвітної капусти має 5-6 
листків і пройшла загар-
тування, її висаджують на-
прикінці квітня у відкри-
тий грунт.

А  що після чого 
садити?

Окрім інших факторів, 
на забезпечення високого 
врожаю сільгоспкультур 
значний вплив має вдалий 
вибір попередника, тоб-
то овочевої чи польової 
культури, яку вирощували 
на даній ділянці минуло-
го року. Так, багаторічний 
досвід свідчить, що столові 
буряки і морква добре ро-
стуть після огірків, капусти, 
ранньої картоплі, кабачків 
і патисонів. А огірки краще 
садити після гороху, квасо-
лі, капусти, помідорів. Ка-
пуста добре почувається 
на грядці, де перед цим ви-
рощували цибулю. Одним 
з найкращих попередників 
майже для всіх овочевих 
культур вважається озима 
пшениця.

Щоб мати хороші вро-
жаї, бажано кожні три-чо-
тири роки змінювати сорт. 

Треба також садити нове 
насіння. Цього правила по-
трібно обов‘язково дотри-
муватися, коли висаджуєте 
насіння, вирощене і зібра-
не самотужки.

Щоб городина добре 
родила, необхідно дотри-
муватися послідовності ви-
садки. Приміром, капусту 
можна повернути на те 
ж місце через 5-7 років. А 
помідори, перець, гарбузи 
і буряки – через 2-4 роки. 
Для огірків, моркви і цибу-
лі цей термін складає 1-3 
роки, для кавунів і динь 
- 10 років. За цей час зни-
кають хвороби та інфекції, 
що уражають рослини. 

Коли зійде?
Найпершим сходить 

горох – вже через шість 
днів після посіву. Ще че-
рез день-два – кукурудза, 
огірки, квасоля, редька. 
За 10 днів проростають 
капуста, щавель і буряки. 
Баклажанів, цибулі, ка-
бачків, моркви та ревеню 
можна очікувати через 2 
тижні. А найдовше виле-
жуються в землі кріп, пе-
трушка, пастернак та пе-
рець - до 16 днів.

Безумовно,  господарі 
з досвідом про це добре знають, 
хоча й, як мовиться, пам’ять 
потрібно освіжати. А ось 
молодим та початкуючим 
власникам городів 
знадобляться поради, які 
газета друкує нижче.
Строки сівби залежать від 
вологості й температури 
грунту та якості насіння.

З доровенькі були!
Сімка  «снодійних» продуктів

оскільки містять чимало корисних кис-
лот, а також клітковину, яка очищає шлу-
нок і сприяє метаболізму.

9. Риба на пару
Відмінна альтернатива важким для 

шлунка м’ясним стравам - страви з риби. 
До того ж риба на пару підживить ваш 
організм корисними вітамінами та жир-
ними кислотами, які зміцнюють стінки 
судин, а також добре впливають на стан 
шкіри. У рибі міститься вітамін В6 необ-
хідний для вироблення мелатоніну. Саме 
ця речовина регулює сон і значно полег-
шує процес засинання.

Ці  сім продуктів допоможуть вам розслабитися та солодко заснути:
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ШАНОВНІ МАМИ Й ТАТА, ЛЮБІ БАБУСІ Й ДІДУСІ!
Ось-ось заквітує  квітень. Настане найбільш життєстверджуючий час весни. Та давайте 
задумаємося - чудові квіти життя поруч з нами ввесь рік. І ці квіти -  то наші діти, внуки. 
Вони - наше продовження, розрада та втіха.
А ще – безпосередність. Неабиякі веселощі та витівки.
Отож газета думала-гадала та й надумала провести конкурс веселих фотосвітлин, на яких 
ваші малюки-вихованці – дошкільнята.
Якщо ви маєте фото з цікавим ракурсом, може, несподіваним чи навіть кумедним 
насилайте на адресу редакції (поштову: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41/109 
або електронну: fermer.redaktor@gmail.com). 
Розкажіть трішки про своїх діток та онучат. Придумайте цікавий та веселий підпис до фото. 
Переможець конкурсу отримає 300 гривень, якраз для іграшок та солодощів своїй 
малечі. Також встановлено дві заохочувальні премії по 100 гривень – за друге та 
третє місця.
Найбільш вдалі фотосвітлини будуть надруковані на восьмій сторінці газети. 
Фотографії, надіслані поштою, таким же чином редакція вам поверне. Точно вказуйте свою 
адресу, прізвище, ім’я та по батькові,  за бажанням – контактний телефон.
Отже, татусі й матусі, бабусі й дідусі, чекаємо на вашу активність у нашому конкурсі. 
Радіймо квітам життя разом!

...звісно ж, святять вер-
бу.  Під  церкву  заздалегідь 
навозять  багато  вербового 
гілля.  Зранку  на  богослужін-
ня сходяться всі - старі й малі, 
- бо «гріх не піти до церкви, як 
святять вербу». Коли закінчу-
ється відправа  і  священик ок-
ропить гілля свяченою водою, 
то діти  - одне поперед одного 
-  стараються  якнайшвидше 
дістати вербу і тут же проковт-
нути  ії  по  кілька  «котиків»  - 
«щоб горло не боліло».

...то у цей день знакового православного свята - Благовіще-
ня  - українці здавна дотримувалися традицій, закладених 
з діда-прадіда.

Господині заводили тісто і пекли з нього 
коржі, які були схожі на маленьких пта-
шок. Розкришивши кілька штук, поспіша-
ли на вулицю годувати перших птахів, які 
прилетіли з теплих країв. Робили це для 
того, щоб привернути щастя у сім’ю, а в дім 

– достаток. У цей день ніхто не працював. 
Розкладали величезні багаття, виносили і па-

лили старі солом’яні матраци та подушки. «Гори ясно, проганяй 
зиму з негодами!» Розваг у цей день було багато, тому що всі 
вони були пов’язані з прикметами і повір’ями.

Що не потрібно робити у Благовіщення
У світле свято Благовіщення народ знав, що можна робити, а 
чого не можна. Може, і нам прислухатися до цих порад?
Ні в якому разі не пересаджуйте розсаду. Вона буде слабка і без 
врожаю залишитесь. 
Одягайте чистий одяг, але не новий. Інакше зіпсується швидко і 
зноситься. 
Справи в цей день не починали, знали, порожніми будуть. 
Ніхто не повинен в путь-дорогу збиратися. Тільки даремно час 
витратите або ще щось неприємне відбудеться. 
У свято Благовіщення від господарів тільки тварини і птахи 
ласощі отримували. Людям же у борг давати не можна! Навіть з 
жменею насіння щастя віддасте своє і везіння. 

Також був колись в Україні 
звичай носити свячену вербу з 
церкви до церкви. Це робилося 
не тільки в суботу, а і в неділю. 
Так, у Харкові у Вербну неділю 
учні  разом  з  вихователями  та  
вчителями   урочисто   несли 
свячену вербу від міської пара-
фіяльної церкви Святого Дми-
тра до «колегіюму».

Колись  господарі,  повер-
таючися  з  церкви  з  свяченою 
вербою,  до  хати  не  заходили, 
а  відразу  ж  садили  на  горо-

ді  по  кілька  гілок  або  -  якщо 
було близько - то в полі, «щоб 
росла  Богові  на  славу,  а  нам, 
людям,  на  вжиток»,  а  решту, 
що залишилася, несли до хати 
і ставили на покуті під святи-
ми  образами.  Якщо,  ввійшов-
ши до  хати,  заставали когось, 
що проспав заутреню, то били 
такого свяченою вербою, при-
мовляючи:

Не я б’ю - верба б’є, 
За тиждень Великдень, 
Недалечке червоне яєчко!
Молоді  хлопці  та  дівчата 

билися свяченою вербою ще й 
коло церкви, та й дорогою, як  
додому  йшли,  а  б’ючись,  при-
мовляли:

Будь великий, як верба, 
А здоровий, як вода, 
А багатий, як земля!
Свячена верба користуєть-

ся  великою  пошаною  серед 
нашого  народу.  «Гріх  ногами 
топтати  свячену  вербу»,  а 
тому  навіть  найдрібніше  гіл-
ля,  якщо  воно  залишилося 
після  освячення,  палили  на 
вогні,  щоб,  боронь  Боже,  під 
ноги не потрапило.

За інформацією порталу 
«Українські традиції»

Здіда-прадіда

А у Вербну неділю...

Якщо сьоме квітня...

Р ецептики

Я у сонечок  мамуся 

- Я - маленька Катруся. Склала про себе таку пісеньку:
- А я - дівчинка Катруся, я вже в сонечок мамуся... «Наша піч регоче - короваю хоче...»

Н аш конкурс

Курячі розтріпки
Ніжна, легка  і дуже смачна 

страва  з  курки.  Такі  собі  кот-
летки-оладки,  які  виходять 
неідеальної і трохи розтріпаної 
форми,  через  що  і  прижилася 
така  назва  страви. Приготува-
ти  їх можна на швидку руку  з 
мінімуму  інгредієнтів  - на сні-
данок або вечерю. 

Інгредієнти  для  приготу-
вання розтріпок:  філе курки 3 
шт., майонез 2-3 ст. л., яйце, бо-
рошно  або  крохмаль  2-3  ст.  л., 
часник 3 зубчики,  сіль, перець  
за смаком, щіпка карі,  олія.

Філе  куряче  нарізати  на 
дрібні  шматочки,  викласти  в 
глибоку миску.

Додати  майонез,  яйце,  сіль 
і перець, карі, подрібнений час-
ник  і  борошно  або  крохмаль. 
Добре перемішати. Якщо вико-
ристовуєте крохмаль - залиште 
на 30 хвилин цю масу постояти.

Сковороду  з  олією  добре 
розігріти.  Ложкою  викладати 
готову масу і смажити до золо-
тистого кольору з двох сторін.

Ця страва не вимагає додат-
кової термічної обробки, курка 

дуже  швидко  і  добре  просма-
жується.

Подавати  курячі  розпліки 
можна з овочевими гарнірами, 
а також з соліннями, з різними 
кашами і макаронами.

Спали запорожці міцним 
сном. Аж ось один з них прокида-
ється і розлючено гукає: 

– Хто з’їв моє сало? – усі мов-
чать. 

Він ще грізніше: 
– Хто з’їв моє сало?
– Я з’їв, – зізнається один, ще

міцніший та здоровіший козак. 
Запорожець придивився до нього 
і вже з пошаною каже: 

– А чому ж хліба не взяв?

 Прокидається жінка зранку, 
підходить до дзеркала, пильно 
розглядає себе…

Повертається в бік сплячого 
чоловіка і тихо шепоче :

«Так тобі і треба!»

Торт «Будиночок» 
з печива і сирка 

Інгредієнти  для  страви:  
масло вершкове – 200 г;  сирна 
маса  –  400  г;  печиво  «Топлене 
молоко» – 400 г (2 пачки); цукор 
пісок – 6 ст. ложок, какао – 2 ч. 
ложки.

Трохи розтоплене вершко-
ве масло розділити на дві  по-
ловини.  Одну  частину  збити 
з  цукром,  іншу  –  з  какао  і  цу-
кром.

Шоколадне  масло  кладемо 
в   холодильник. До решти олії 
додаємо  сирну  масу.  Ретельно 
все розтираємо.

Застеляємо  деко  пергамен-
том,  змащуємо  по  периметру 
шоколадною  масою,  зверху  в 
три  ряди  викладаємо  печиво. 
Середній ряд печенинок покри-
ваємо сирним кремом. Підніма-
ємо боки пергаменту, щоб пер-
ший  і  третій ряд печива утво-
рили трикутник. Закріплюємо 
пергамент в такому стані  і від-
правляємо  блюдо  в  холодиль-
ник на 3-4 години.

З готового торта пергамент 
знімаємо.

Є й такий день - відзначається 8 квітня
До циган належатькілька десятків народностей. Тільки в 
країнах Європи їх чисельність складає більше 12 мільйонів осіб. 
Як нація вони сформувалися в Персії (східна гілка) та Римській 
Імперії (вона ж Ромео, вона ж Візантія; західна гілка). 
Циганські мови переважно є нащадками санскриту. Цигани 
розуміють багато звичайних фраз на хінді, мабуть, тому вони 
дуже люблять індійські фільми.
Перша згадка про циган на теренах Схіної Європи  датована 
1501 роком, коли їхній ватажок Василь отримав охоронну 
грамоту від литовського князя Олександра Казимировича.
Для збереження самобутності і культури цього кочового 
народу в 1971 році в Лондоні був створений Міжнародний союз 
циган.
Міжнародний день циган був заснований на конгресі циган 
усього світу, що відбувся 8 квітня 1971 і зібрав представників 
30 країн.
Традиційними для циган галузями діяльності є мистецтво, 
торгівля, конярство та ремесла. Вважається, що саме цигани 
широко розповсюдили в мусульманських країнах танець 
живота. Знаменитий циганський національний костюм 
придумали в 19 столітті. Першими його стали носити 
келдерари  (в Україні їх називали котлярами), а сережка в 
одному вусі у цигана означає, що він єдиний син у сім’ї.

Календарик
Міжнародний день циган


	Fr01а
	Fr02
	Fr03
	Fr04-05
	Fr06
	Fr07
	Fr08



