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Іван МОРОЗ

ТІЛЬКИ Б НЕ 
НАСТУПИТИ НА ТІ Ж 
САМІСІНЬКІ ГРАБЛІ

ПЕРЕПРОШУЮ за те, що хочу 
зараз сказати, комусь може 

здатися, що передаю куті меду 
чи, навпаки, ложкою дьогтю 
псую бочку того ж меду, однак 
не  можу стримати себе, щоб 
не сказати, що задумав сказати. 
Там і тут, ледве не на кожному 
перехресті у містах і селах та 
на кожному кілометрі автодо-
ріг стримлять біг-борди, котрі 
стверджують, що необхідні у нас 
нарешті РЕАЛЬНІ СПРАВИ, А 
НЕ БРЕХЛИВІ ОБІЦЯНКИ. Ма-
ючи на увазі, що це на цей раз 
головне гасло, під яким пішов на 
президентські вибори нині дію-

Детектор
істиний брехні

В сі - на вибори!Не дивуйтеся, що у рубрику ми винесли у подібних випадках 
знайомий з давніх ще радянських часів і тепер ніби як затаврований 
нами клич «Всі – на вибори!» Але тоді так вважалося і було заведено, 
що усі радянські люди мали обов‘язково йти до виборчих урн  
віддавати свої голоси за блок комуністів та безпартійних. Нинішня 
ситуація з інших міркувань вимагає, просто аж кричить, що настав 
фактично момент істини, коли кожен, хто воліє добра своїй країні, 
собі і своїм рідним та близьким і над усе хоче, аби в Україні раз і 
назавжди зникла нарешті ворожа й злодійська, наскрізь корумпована 
й брехлива, злочинно-ненажерлива влада, неодмінно мусить
31 березня іти на виборчі дільниці і сказати усій шайці негідників та 
потвор своє гнівне «Ні! Досить!»  Щоб не лише наступної неділі ми 
перевели стрілки на те-плий літній час, а й на жадані сприятливі для 
всіх нас нарешті нові часи в історії незалежної України. Як на нас, 
нинішня влада остаточно сягнула меж безпрецедентного грабування 
держави і геноциду та знищення її народу. Настала потреба викинути 
на смітник усіх до одного моральних потвор, які уже ледве не 
тридцять літ глумляться над українцями, а нині навіть і неприховано, 
зате слухняно перед зажерлевим світом зачищають від нас нашу 
землю. На нас всіх чекає страшна катастрофа, якщо не дамо відкоша 
на теперішніх виборах перевертням. Якщо покірно здамося знову 
на поталу уже  справді відвертим зрадникам Вітчизни та її народу, 
котрі готові ради власного фантасатичного збагачення рознести у 
пух і прах свою Батьківщину, живого місця від неї не залишити, а 
український люд загнати в домовини та могили. Аби  врешті-решт 
звільнитися нам від настільки цинічних внутрішніх окупантів разом 
з їхніми олігархами, корупціонерами і схемами знекровлення 
держави та винищення рідної нації, в останній день цього березня 
треба усім іти на виборчі дільниці і демократичним шляхом послати 
геть апогей української трагедії – бездарний і ненаситний режим 
Петра Порошенка. Іншої нагоди безкровно та без майданів змінити 
підступну владу потім уже не буде. Оскільки якщо всі, хто правив у нас 
з осені ще 1991 знову вціліють і залишаться на своїх місцях, Україна 
приречена на найтяжчі і незворотно погибельні наслідки і натомість 
місця уже для дітей та  онуків українського роду на ній не знайдеться. 

чий Петро Порошенко. Раз у раз 
потрапляючи на очі, цей афо-
ристичний і напрочуд актуаль-
ний як на теперішні часи лозунг 
мені особисто раптом нагадав 
покійного російського гумориста  
Михайла Задорнова. Пригадує-
те, як він не вгавав повторювати, 
ну які вони тупі, ці американці? 
Не просто кепкував та сміявся 
над ними, а у відкриту знущав-
ся. От і я тепер думаю, що невже 
настільки також тупі, даруйте, 
помічники і радники, усілякі по-
літтехнологи знову кандидата в 
Президенти Петра Олексійови-
ча? Це ж треба так промахнути-
ся в око, а поцілити у брову, так 
необачно підвести під монастир 
з томосом шефа, оскільки якраз 
у нього за підсумками першого 
строку президентства реальних 
справ набралося, як кіт наплакав, 
а нездійснених обіцянок горами 

нагорнуло. Чи ви скажете, що я 
не правий? Обіцяв, як той циган 
кожуха, ЖИТИ ПО-НОВОМУ і з 
війною покінчити, та тільки те-
плими обіцянки Порошенка й 
залишилися. 

Тому це ще й не всі думки, які 
навіюють біг-борди з крилатим 
висловом про РЕАЛЬНІ СПРА-
ВИ, А НЕ БРЕХЛИВІ ОБІЦЯН-
КИ. Одразу аналізуєш усі неначе 
епохальні реформи, затіяні під 
проводом Петра Олексійовича. 
Ту ж медичну, від якої віє холод-
ною смертю та поголовним уже 
вимиранням населення, перш за 
все людей похилого віку. Ту ж і 
пенсійну, яка допомагає косою 
косити український люд, нарешті 
й реформу правничо-правоохо-
ронну, котра куди не поткнись, 
плодить бандитизм, злочинність 
і особливо корупцію та нечуване 
розкрадання країни й грабуван-
ня народу – ну і так далі, кінчаю-
чи аж нищівною і здирницькою 
«реформою»  комунально-та-
рифної політики. Яку, зрештою, 
реформу не візьміть, кожна обі-
цяла рай, а насправді ж роздя-
гає українців до гола. М’яко ви-
словлюючись, кожна виявилася 
порожньою, як бубон, від якого 
лише стукоту й гамору багато, а 
зисків ніяких. Народ давно ска-
зав, як зав’язав, що неправдою 
весь світ обійдеш, але назад не 
вернешся. То з неправдою один 

термін на президентському тро-
ні ще відсидиш, але на більше не 
сподівайся – чи не так, шановні 
люди?

Ще ось що впадає у вічі, коли 
там і тут бачив біг-борди про РЕ-
АЛЬНІ СПРАВИ, А НЕ БРЕХЛИ-
ВІ ОБІЦЯНКИ. На них під цим 
слоганом підписалася політична 
партія Блок Петра Порошенка 
«Солідарність». Одначе ж стій, 
Петро Олексійович на цей раз 
мов від відпрацьованого мате-
ріалу відцурався від політичної 
сили, яка носить його ім’я – на 
повторний термін кандидатом 
зареєструвався самовисуванцем. 
То це ображені однопартійці і 
одноблоківці, котрі відчули при-
хід кінця для себе і уже наготу-
вавшись розбігатися, хто куди, 
навздогін дають народу натяк, 
що влада й оточення Петра Олек-
сійовича так насправді аніякими 
реальними справами, які б по-
кращили ситуацію в державі і 
передусім в її економіці та соці-
альному благополуччі населен-
ня, слави собі не здобули, зате 
забрехалися далі нікуди. А голов-
не ж - погрузли в безкінечних ко-
рупційних оборудках, крадіжках, 
бурхливих і брудних грошових 
потоках та офшорних рахунках, 
зонах й островах, безбожних зло-
діяннях і так далі по самі шиї. І 
коли на біг-бордах згодом захо-
дилися переконувати виборців, 

наче всі дружно МИ ЙДЕМО 
СВОЇМ ШЛЯХОМ, то перше, що 
хочеться уточнити – не всі, а тіль-
ки вони самі, змітаючи на своєму 
нестримному курсі несправедли-
вості кожного, хто потрапляє їм 
під ноги. А друге наше уточнення 
таке: так ідіть й ідіть собі пошвид-
ше й подалі з нашої землі та до-
роги, щоб і слідів та духу  од вас 
тут не лишилося! Останнім же 
часом біг-борди ледве не криком 
кричать, наче КАНДИДАТІВ БА-
ГАТО, А ПРЕЗИДЕНТ ОДИН. 
Зарубайте, мовляв, собі на носі, 
що Президент уже є, це Петро 
Олексійович, а всі інші – то мот-
лох, ніби не вартий уваги. Ми ж 
пропонуємо трохи по-іншому 
читати і розуміти цей лозунг: 
нам потрібен дійсно один Пре-
зидент, і що кандидатів-претен-
дентів сьогодні як ніколи багато, 
то це, може, й непогано, оскіль-
ки все-таки є з кого вибирати. 
Ми не станемо тут конкретно 
за когось вас, читачів «Фермера 
Придніпров’я»,  агітувати – ко-
жен вільний бачити главою дер-
жави будь-кого з тих, чиї прізви-
ща побачите у бюлетенях, але 
погодьтеся: за кого не віддасте 
свій голос, це буде краще, ніж 
залишати на троні Петра Поро-
шенка і всю його кусючу кама-
рилью. 

Номер «Фермера 
Придніпров’я», який ви щойно 
отримали і маєте змогу 
читати, сотий з тих пір, 
як почала виходити наша 
газета. А її перша зустріч 
зі своїми передплатниками 
та читачами відбулася 
два роки тому. Ця дата 
настане буквально за 
кілька днів – 5 квітня. 
Обидві події насамперед 
для творців щотижневого 
видання знаменні й хвилюючі, але ми 
сподіваємося та щиро віримо, що і для 
небайдужих наших читачів вони близькі 
і також радісні. Нас і тішить, і надихає, 
що «Фермер Придніпров’я» припав до 
душі багатьом і багатьом не тільки 
фермерам області, але й усім тим селянам 
та приватним власникам земельних 
паїв і домогосподарств, одноосібникам 
та засновникам селянських і сімейних 
виробничих осередків, котрі люблять та 
шанують нелегкий хліборобський труд і 
колиску української нації - благословенне 
й неповторне наше село. Докинемо, не 
приховаємо, що й багатостраждальне, 
на долю якого і сьогодні випали неабиякі 
труднощі і випробування. А оскільки 
«Фермер Придніпров’я» з’явився на 
світ білий з ініціативи, зусиллями та 

            НОМЕРІВ ГАЗЕТИ 
на другу річницю

за фінансової підтримки 
голови Асоціації фермерів і 
приватних землевласників 
області Анатолія 
Гайворонського, творчий 
колектив редакції не міг не 
запросити його до розмови з 
нагоди сотого номера і двох 
років не побоїмося сказати, 
що гучного і резонансного 
існування газети. Нагадали чи 
швидше зізналися Анатолію 
Івановичу, що два роки тому 

від багатьох своїх колег-журналістів 
Дніпропетровщини, і не лише від них, а 
й від усіляких сільських діячів місцевого 
значення, чиновників і держслужбовців 
районних державних адміністрацій та 
районних рад, від рядових селян і навіть 
від багатьох фермерів ми чули, наче 
довго втриматися і виходити новій 
газеті не вдасться. Наче вона приречена 
за лічені місяці вичерпати свій запал. 
Звідси там і тут висловлювали свої 
передбачення, наче хай і надто з бідовими 
та багатообіцяючими заявками газета 
сьогодні одначе, даруйте, «довго не 
протягне».  Але не вийшло, що не може 
не радувати, правда ж? – запитали ми 
Анатолія Гайворонського.

ЧИ ГОТОВІ ВИ ДО ВИБОРІВ? На сьо-
годні ставлення наших співгромадян 
до політики зовсім не однозначне. У 

більшості звісно, скоріше негативне. І це 
не безпідставно. Наша політична еліта 
протягом усіх років незалежності країни 
неабияк «постаралась» задля цього і отри-
мала майже повне народне несприйняття. 
Однак життя підтверджує правильність 
крилатої фрази: «Якщо ти не цікавишся 
політикою, це не означає, що політика не 
цікавиться тобою». Лишилось кілька днів 
до виборів президента країни. Чи готові ми 
до них? Адже від вибору залежить, можливо, 
навіть подальша доля нашої держави. Тіль-
ки самостійно перевіривши себе, ви зможете 
зрозуміти, чи готові ви зробити свідомий 
вибір, за який потім і нестимете особисту 
відповідальність перед собою і народом 
України. Пропоную вашій увазі кілька клю-
чових питань, на яких найбільше зосереджу-
ють увагу експерти. Тільки відповівши собі 
на них, ви можете вважати себе готовими 
вкинути в урну бюлетень:

Ваш вибір емоційний чи виважений 
на основі накопичених знань про канди-
дата, за якого волієте голосувати?                                         

Якщо ви збираєтесь віддати свій голос 
тому кандидату, що, як  вважаєте, гарний зов-
нішньо, говорить приємним голосом, багато 
обіцяє, «не вилазить» з телеканалів, то ваш 
вибір емоційний. Його не можна вважати 
мудрим. А якщо ви детально ознайомились 
з пройденим життєвим шляхом кандидата, 
його програмою, декларацією про доходи, 
то ваш вибір усвідомлений.

Яким принципом ви керуватиметесь 
при голосуванні: обиратимете «менше 
зло» чи кращого з кандидатів, не дивля-
чись на реклами та (у більшості замовні) 
їхні рейтинги?  

Нав’язливі сентенції «всі вони однако-

ві», «по-нашому не буде», «всі крадуть, і він 
краде, а більше тому, що президент і можли-
вість у нього більша» нас завела уже в такий 
глухий кут, що треба нарешті схаменутися, 
бо далі нікуди. Адже зло воно і є зло, а по-
множене на роки, виливається у народну 
трагедію.  Обираючи президента з олігархів, 
або їхніх ставлеників, ми прирікаємо себе  
ще на п’ятирічну безвихідь.

Чи вбачаєте ви в обраному кандидато-
ві достойного головнокомандувача?   

 Наша країна воює вже п’ять років по-
спіль, агресор свої плани не змінив, тому  
надважливо розуміти - обираючи сьогодні 
президента, ми, насамперед, обираємо го-
ловнокомандувача держави під час війни.

Чи вважаєте ви, що ваш голос нічого 
не вартий  і тому його можна продати за 
«гречку» у вигляді разової сміхотворної 
грошової допомоги, нічим не підтвер-
джених обіцянок щодо зниження тари-
фів, підвищення зарплат, пенсій тощо?               

Якщо ви так вважаєте, то глибоко по-
миляєтесь. Продавши свій голос на виборах 
за копійки та пусті обіцянки, потім втрати-
те тисячі, а то й сотні тисяч. Корумпований 
президент та його свита навіть ніяких доко-
рів сумління щодо вас не матимуть, адже 
вони вас купили. На яку повагу з їхнього боку 
і відповідальність перед вами можна розра-
ховувати?  П’ять років країна тримає зовніш-
ню оборону, а в цей  час внутрішня  олігархія 
руйнує її зсередини. Отримавши шляхом 
підкупу, омани голоси виборців, олігархи 
мають змогу це робити. Доки?

Нарешті дайте відповідь на питання: 
«Який президент потрібен Україні у цей  
складний час? Українець, чесний держав-
ник, твердий, надійний. І, головне, той у 
кого йоти неправди немає за собою?»

Якщо на всі ці питання ви вже маєте від-
повідь, то ви готові голосувати 31 березня. Го-
ловне: «Шануймося, бо ми того варті!»
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БІЛЬШ НІЖ очевидною 
є аксіома: фронтови-
ки мають беззапереч-

не право на належну повагу 
держави, яку вони захищали 
ціною життя і власного здо-
ров’я. Ще в 1993-му Верховна 
Рада України ухвалила Закон 
«Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захи-
сту». З внесеними пізніше 
змінами його дія поширюва-
лася на учасників бойових дій 
Другої світової і бійців УПА, 
воїнів-інтернаціоналістів. А з 
початком військових дій Росії 
проти України Верховна Рада 
вже в травні  2014-го внесла 
зміни до згаданого закону, 
яким поширила статус учас-
ників бойових дій на воїнів 
Антитерористичної операції. 

Як і всі громадяни Укра-
їни, учасники бойових дій 
мають право на підставі ст. 
121 Земельного кодексу на 
безоплатну приватизацію зе-
мельних ділянок для веден-
ня особистого селянського 
господарства до двох гектарів, 
садівництва 0, 12 га тощо. А 
ст. 12 закону «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту» передбачає:

- учасникам бойових дій 
першочергово відводяться 
земельні ділянки для індиві-
дуального житлового будів-
ництва, садівництва, город-
ництва.

Додатково до закону Ка-
бінет Міністрів України 17 
березня 2018 року своєю по-
становою «Про внесення змін 
до «Стратегії удосконалення 
механізму управління в сфе-
рі використання та охорони 
земель сільськогосподарсько-
го призначення державної 
власності та розпорядження 
ними» закріпив першочерго-
ве забезпечення земельними 
ділянками учасників Анти-
терористичної операції, не-
залежно від площі ділянок, 
право оренди на які було про-
дане. Тобто законодавча база 
в частині виділення держав-
ної землі воїнам абсолютно 
солідна. Та до редакції «Фер-
мера Придніпров’я» щойно 
звернулися десять учасників 
АТО Січеславщини і повідо-
мили про порушення закону 
посадовими особами Ново-
павлівської ОТГ Межівського 
району. 

- Ми зі Станіславом Мер-
куловим живемо в Павлогра-
ді, за четвертою хвилею мо-
білізації на початку 2015-го 
поїхали в зону АТО, - розпо-
вів Володимир Батіщев. – Я 
воював у секторі «М» поблизу 
Широкіного, Гнутового, Ма-
ріуполя Донецької області, 

Новопавлівське свавілля  

У всі часи – захисники Вітчизни, які відбивали 
ворожу агресію, стали учасниками бойових дій, 
мають разом з родинами полеглих побратимів 
особливу пошану в суспільстві. Щоденні і 
щосекундні фронтові фізичні та психоемоційні 
перевантаження, які воїнам довелося переживати 
місяцями й роками, ні з чим не зрівняєш. 
Повною мірою стосується це і ветеранів сучасної, 
найбільш складної - гібридної війни з Росією, досі 
офіційно не визнаної світом і не стовідсотково 
навіть Україною. Фронтовики зауважують, що 
країна-агресор застосувала проти них не лише 
системи реактивного залпового вогню «Град», 
коли велика площа накривається за шаховим 
принципом кількома десятками великих снарядів, 
а і важкі вогнеметні системи «Буратіно», тоді з 
неба спускаються рожеві парасольки і на земній 
поверхні спалахує все живе. А тим, хто встиг в 
якесь підземелля, і там випікає очі й дихальні 
шляхи ядучий фосфорний чад...

а Станіслав поблизу Сєвєро-
донецька Луганської області 
в складі Львівської 24 Окре-
мої механізованої бригади. 
Пережили постійні бої, коли 
не знаєш, звідки і що приле-
тить, усе… Торік звернулися 
до Держгеокадастру з про-
ханням про виділення землі. 
Його фахівці направили нас 
до Новопавлівської сільської 
ради, повідомили, що там 
є вільні землі. Працівники 
сільради із головою Інною 
Кондратюк зустріли добре, 
прийняли заяви. Згодом сесія 
розглянула їх і надала дозво-
ли на виготовлення технічних 
документів. 20 березня у сіль-
раді спочатку все теж йшло 
нормально. Та раптом, як 
сніг на голову - землі не буде! 
Чому? Ми ж тепер працює-
мо, для поїздки у Новопав-
лівку за 90 км доводиться від-
прошуватися з роботи. Отака 
морока.

Воїни передали редакції 
копію одного з десяти то-
тожних документів - «Рішен-
ня Новопавлівської сільської 
ради про надання дозволу 
на розробку проекту земле-
устрою щодо відведення зе-
мельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ громадянці 
Марії Ковальчук» від 30 серп-
ня 2018 року. Це легендарна 
молода жінка, медик і мати 
двох дітей, яка брала участь в 
найзапекліших боях поблизу 
шахти Бутівка і Донецького 
аеропорту, була поранена. 
Два роки тому жителі Дніпра 
горою стали за неї, коли водій 
маршруту № 155 звинуватив 
її у «нападі на Путіна». Під 
тиском громади лайливий во-
дій був звільнений. Такою ж 
неординарною особистістю є 
й інвалід війни 2-ї групи Ігор 
Філіпов з Дніпра:

- До війни ростив сади, - 
розповів він. - Увесь 2014-й 
після операції був волонте-
ром, збирав і доправляв до-
помогу на фронт. На початку 
2015-го здоров’я поліпшило-
ся, однак військкомат не брав, 
пішов до Добровольчого ба-
тальйону Організації україн-
ських націоналістів Миколи 
Коханівського. Воювали в 
Пісках, постійно йшли бої. 
Поруч були позиції «Право-
го сектора» Дмитра Яроша. 
Всі воювали напівлегально, 
жоден не отримав від держа-
ви за п’ять років ні копійки. 
Сотні добровольців досі не 
мають статусу учасника бо-
йових дій... Я був поранений, 

потім керував вишколом. Зго-
дом повернувся на фронт, але 
фізичні навантаження вияви-
лися вже надмірними.  

«Волонтерку» на Дон-
бас вожу досі, щойно був у 
Пісках, Карлівці, допомога 
потрібна, моральна теж. «Сє-
пари» гатять, як завжди, але 
наші хлопці стоять міцно. На 
цих виборах ОУН домовила-
ся з «Правим сектором» під-
тримати Руслана Кошулин-
ського, знаю його по фронту. 
Як члену Фермерської Самоо-
борони Січеславської області 
мені довелося допомагати 
фермерам краю захищатися 
від рейдерів. А двадцятого бе-
резня ми подали в. о. голови 

Новопавлівської громади Лі-
дії Сотник технічну докумен-
тацію для підписів, землев-
порядник Олександр Могила 
почав звіряти межі. Згодом 
невідомий чоловік відкликав 
мене і запевнив, що землю 
ми отримаємо, але треба «до-
мовитися» з ним. Після від-
мови він наказав Л. Сотник і 
землевпоряднику припинити 
оформлення. Прохаю озвучи-
ти цю команду на відеокаме-
ру. Та нас заходилися виганя-
ти із кабінету…

За «102» викликаємо полі-
цію. До її приїзду цей чоло-
вік, який виявився заступни-
ком сільського голови Мико-
лою Гавриловим, двічі про-
понує нам скасувати виклик. І 
повторює - землі на території 
громади ми не отримаємо ні-
коли! Документи нам повер-
нули без підписів. Ми напи-
сали заяви наряду Національ-
ної поліції про порушення 
законодавства працівниками 
Новопавлівської сільської 
ради, виклик зареєстрований 
за № 764 20. 03. 2019 р. Ще й 
облрада торік не виділила 
кошти на виготовлення доку-
ментів, за все платимо самі, 
відірвали із невеликих сімей-
них бюджетів по 3 – 4 тисячі 
гривень. 

Підгрунтя 
надзвичайної події
Ось така «повага» служ-

бових осіб Новопавлівської 
ОТГ до фронтовиків. Та чи 
випадкова вона? Торік ново-
павлівські депутати на сесії 
30 листопада висловили не-
довіру сільському голові Інні 
Кондратюк. Нові господарі 
так поспішали до її кабінету, 
що заходилися пиляти двері 
і сейф сільради «болгаркою», 
на очах… межівських право-
охоронців! «Фермер Придні-
пров’я» повідомив тоді про 

небачену на теренах Придні-
пров’я дивину як рейдерське 
захоплення адмінприміщень 
Новопавлівської ОТГ. Та 
гендиректор місцевого ТОВ 
«Чугуєво» Микола Гаврилов 
зателефонував до редакції і 
висловив докір за неправдиву 
інформацію. Запевнив - у ньо-
го на руках є документи про 
законність рішення сесії і ле-
гітимність усіх наступних дій. 
Чому документи потрапили 
до нього, навіть не депутата, з 
якою метою він, за його сло-
вами, «усе організував», було 
невідомо. Та й імена дійових 
осіб новопавлівських подій 
у публікації не називалися, 
тож спростування чи підтвер-

дження інформації заплану-
вали після рішення суду. 

А позавчора заступник 
сільського голови Микола 
Гаврилов у телефонній роз-
мові з приводу подій 20 бе-
резня зауважив:

- У Новопавлівці не пору-
шуються українські закони 
щодо прав учасників бойових 
дій, я не пропонував їм брати  
землю в оренду. У селі є зем-
ля, яка повинна видаватися 
місцевим людям, багатодіт-
ним батькам. Воїнам відмови-
ли тому, що документи сесій 
сільської ради вилучені Си-
нельниківською прокурату-
рою, яка перевіряє діяльність 
попереднього голови щодо 
законності виділення земель. 
А заходи з благоустрою села, 
за які дехто дорікає, можна 
перевірити в «Прозоро». До-
говори на роботи дійсно є, 
але кошти не перераховані. 
Приїжджайте в село, поди-
віться, поспілкуйтеся з людь-
ми, щоб знати правду.

Певно ж, місцеві жителі 
ліпше знають, законними чи 
свавільними є дії тимчасових 
очільників ОТГ. Ось якими 
бачить їх колишній сільський 
голова Інна Кондратюк:

- За рішеннями Межів-
ського суду кільком звільне-
ним з порушеннями законо-
давства у грудні працівникам 
Новопавлівська сільська рада 
вже виплатила компенсацію. 
Мою заяву про незаконність 
рішення сесії 30 листопада 
розглядає Окружний адмі-
ністративний суд Дніпропе-
тровської області. Звернулася 
і до Генпрокуратури та СБУ 
щодо захоплення майна гро-
мади. До ЦВК досі не направ-
лене звернення про достро-
кові вибори новопавлівського 
сільського голови. Шокована 
відмовою атовцям, це ж цвіт 
нації - треба було просто під-
писати «технічку» і поставити 

штамп! І все! «Гримимо» тепер 
на всю область, та чи добрим? 
Усі місцеві 43 учасники АТО 
землю вже отримали. Миколу 
Гаврилова, співвласника ТОВ 
«Чугуєво», ФГ «Чугуївське» із 
загальною площею орних зе-
мель біля двох тисяч гектарів, 
18 березня призначили за-
ступником сільського голови, 
він фактично керує ОТГ. Це 
реальний конфлікт інтересів 
за законом «Про запобіган-
ня корупції». У мене чоловік 
фермер, раніше і сніг взимку 
прогортав, і невеликі ремонти 
дитсадка тощо робив власним 
коштом. А тепер М. Гаврилов 
через ФОП Омельченка уклав 
кілька двохсоттисячних дого-

ворів на прочищення снігу, 
випилювання дерев і т. п! Я 
остерігалася копійку державну 
витратити, а тут отаке. Іноді                                                                                                                                            
хочеться кричати: люди, зні-
міть «рожеві» окуляри та поди-
віться, що насправді робиться! 

Проблеми 
Новопавлівки 
вирішує Дніпро
Двадцять другого березня 

згадані учасники АТО, голо-
ви  АФЗ Дніпропетровської 
області Анатолій Гайворон-
ський та Межівської районної 
Сергій Кутній зустрілися в 
Дніпропетровській ОДА із за-
ступником її голови Володи-
миром Юрченком та началь-
ником юридичного управлін-
ня Олегом Большешаповим. 
Обговорювали новопавлівські 
події, констатували - раніше 
подібного в області не тра-
плялося.

- Микола Гаврилов заде-
кларував 68% акцій підпри-
ємства. Хіба це дозволено 
державному чиновнику? – за-
питав Сергій Кутній. - Він за 
сніг, сухі дерева, озеленення 
витягує з громади величез-
ні кошти. Пообіцяв усім по 
два гектари землі, та виділяє 
лише тим, хто віддає йому 
ріллю в оренду. Приклад з во-
їнами АТО підтверджує, що 
в Новопавлівці українські за-
кони не діють. Чому мовчать 
РДА і ОДА, ви ж президент-
ська гілка влади? Мусите га-
рантувати дотримання Кон-
ституції України!

Узагальнив ситуацію депу-
тат Дніпропетровської облра-
ди Анатолій Гайворонський:

- Україна єдина в світі дер-
жава, де найменша довіра до 
влади. У Новопавлівці ознаки 
корупції чистої води, про-
куратура давно має відкрити 
кримінальне провадження. 

Були розглянуті варіанти 
впливу на ситуацію. Напри-
кінці зустрічі заступник го-
лови Дніпропетровської ОДА 
Володимир Юрченко підсу-
мував:

- Робочі групи районних і 
обласних державних адміні-
страцій можуть перевіряти 
дії органів місцевого само-
врядування. Застосуємо усі 
важелі, щоб повернути Но-
вопавлівську ОТГ у правове 
поле. 27 березня воїни АТО 
зможуть підписати докумен-
ти на землю. 

Ветерани  АТО і Новопав-
лівська громада чекають дій у 
правовому полі від місцевих 
посадовців.

На фото зліва направо: інвалід війни другої  групи Ігор Філіпов, 
голова Межівської районної Асоціації фермерів Сергій Кутній, 

начальник юридичного управління Дніпропетровської ОДА 
Олег Большешапов на зустрічі 22 березня.

Фото автора.
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СУЧАСНІ СЮЖЕТИ

Подія

У ФОКУСІ ДНЯ
Продовження. Початок стор. 1

Філіп Грем, британський 
журналіст

- Наперекір скептикам 
наш «Фермер Придніпров’я» 
справді виходить уже два 
роки і буде виходити й далі, 
- сказав та запевнив Анато-
лій Іванович. – Більше того, 
він полюбився сільським чи-
тачам, став бажаним і навіть 
рідним для них. Особисто 
мені у багатьох селах Дні-
пропетровщини дякували 
люди за правдиву й  сміли-
ву газету, яку вони, як самі й 
казали, шанують і кожного 
тижня виглядають та чека-
ють як найбільш жадану го-
стю, порадницю та розрад-
ницю. Хіба це не варте було 
того, що ми зважилися вида-
вати власну газету?

! Газета – перший чорновик історії

          НОМЕРІВ ГАЗЕТИ 
на другу річницю

Бо як ще й більше двох 
років тому виникла ідея 
створювати «Фермер Прид-
ніпров’я»? Точніше, чому ми 
пішли на це – до речі, єдині в 
Україні серед обласних фер-
мерських Асоціацій? Мушу 
нагадати, що напередодні, 
у 2016-му році, Дніпропе-
тровська обласна фермер-
ська Асоціація відродилася 
чи, якщо хочете, то й заново 
народилася. На зламі епох 
ще до проголошення Укра-
їни незалежною і земельної 
реформи та розпаювання 
колективних господарств 
вона голосно й бурхливо де-
бютувала у нас на Дніпро-
петровщині, була одною з 
перших і однією з найбільш 
завзятих та рішучих, войов-
ничих у масштабах держа-
ви. Мій знаменитий земляк 
Михайло Саєнко зі своїми 
однодумцями свого часу до-
клав неабияких зусиль, щоб 
фермерське співтовариство 
визнали і заповажали в об-
ласті. Домігся, щоб з ним 
тут і рахувалися. Але потім, 
на жаль, з різних причин 
Асоціація почала занепа-
дати і ніби немов зникла з 
поля зору передусім влади, 
але заодно втрачаючи авто-
ритет та розуміння і на міс-
цях у районах та сільських і 
селищних територіальних 
громадах. А якщо там чи ще 
десь фермери не випадали 
з обойми помітних агрови-
робників та захисників  прав 
і інтересів селянських мас, 
то це були розрізнені і суто 
локальні острівці бажаних 
процесів і діянь. Потрібно 
було об’єднувати, гуртувати 
до купи наших фермерів, 
аби разом відстоювати по-
треби сільських територій 
і селян у них. Боронити їх 
від все дужче і дужче ша-
леніючих можновладців та 
нестримних тих же право-
охоронців і судочинців, які 
по суті почали гнобити і 
притоптувати селянський 
люд, ошукувати його, об-

крадати і навіть знищувати 
своєю участю в рейдерських 
атаках, захопленнях і пере-
слідуваннях. Не випадково, 
зрештою, Дніпропетровська 
обласна Асоціація фермерів 
та приватних землевласни-
ків з чистого, що називаєть-
ся, аркушу зареєстрована 
нині як громадська органі-
зація-Асоціація оновлена. 
І аби по-справжньому її 
відродити, ми й зрозуміли, 
що в цьому нам допоможе 
власна бойова і наступальна 
газета.

Кореспондент: І що, 
виправдав, справився з цим 
завданням «Фермер Прид-
ніпров’я»? Задаєм Вам це 
запитання з долею сумнівів, 

оскільки, судячи з тих пери-
петій, котрі відбуваються як 
в середовищі фермерського 
племені, так і навколо нього, 
проблема згуртованості фер-
мерів і їх масової активності 
й досі залишається надто ак-
туальною. 

А. Гайворонський: А я 
вважаю, що зрушення стали-
ся і відбуваються уже в кра-
щий бік. Інша річ, що дуже 
тяжко, з великими таки по-
тугами вдається нам дійти 
чи дістати, як казали раніше, 
до кожного. І не хтось, а ав-
тори публікацій «Фермера 
Придніпров’я» на цю болю-
чу для нас тему підмітили, 
що занадто нинішні наші 
колеги-побратими індиві-
дуалісти. Замикатися, від-
городжуватися навіть ладні 
зі своїми незгодами у своїх 
господарствах, помилково 
вважаючи, наче будь-які не-
приємності і непереливки 
їх обминуть десятими доро-
гами. То багато хто проки-
нувся і отямився лише тоді, 
коли, даруйте, смажений 
півень клюнув. Але якою б 
не була важкою проблема 
єднання у спільні лави фер-
мерів та скільки б ще часу на 
її вирішення не знадобиться, 
ми не сумніваємося - у цім 
ділі газета для нас соратник 
і реальний помічник. Біль-
ше того, скажу  прямо, ак-
тив Асоціації задоволений, 
що «Фермер Придніпров’я» 
не здається та не відступає, 
не втрачає оптимізму і ба-
жання боротися з тим же 
рейдерством чи правничим 
та чиновницьким свавіл-
лям в області, від якого по-
терпають і зазнають кривд 
та втрат наші фермерські 
господарства. Ця спрямова-
ність та політика друкова-
ного видання якраз в першу 
чергу і сприяють тому, що 
там і тут фермери, і не тіль-
ки вони, а й одноосібники і 
землевласники-орендодавці 
усвідомлюють: вони самі ж 

бо ковалі свого благополуч-
чя. Згадують прадавні також 
народні істини, що гуртом і 
батька легше бити, а здруже-
ність та громада – це велика 
сила. Хоч мене особисто в 
першу чергу радує, що зав-
дяки і газеті все більше і біль-
ше фермерів у районах і по 
селах стають активними баг-
нетами й борцями за наші 
спільні права та інтереси. І 
що в середовищі селянських 
мас у нас все більше і біль-
ше також приростає друзів 
та однодумців. Газета, як на 
мене, стала популярною на-
самперед серед простих і ря-
дових селян, бо і на їх захист 
виступає горою і під напну-
тими свіжими подихами віт-
рилами. 

Кореспондент: А знаєте, 
Анатолію Івановичу, запи-
тів, звернень і відгуків на свої 
публікації редакція отримує 
більше й частіше не від фер-
мерів, а таки від рядових, 
якщо так можна висловити-
ся, селян. Від тих, кого і ті ж 
фермери, буває, кривдять, 
але частіше, ясна річ, міс-
цеві чиновники і бандитські 
угрупування, які діють під 
прикриттям правоохорон-
них органів. «Підпільні» та-
кож претенденти у майбутні 
великі землевласники і так 
далі. І тому подібні негідни-
ки та злодюги і зловмисни-
ки, нечестивці різних мастей, 
корупціонери і не менші на 
місцях грабіжники, ніж на 
верхніх ешелонах ниніш-
ньої влади. У нас уже часом 
складається враження, що 
сьогодні бідолашних селян, 
їх місцеві територіальні гро-
мади в області і немає кому 
захищати, крім газети облас-
ної фермерської Асоціації. 
Людям ніде більше і правди 
шукати, оскільки в органах 
теперішньої влади ні правда, 
ні співчуття до сільського на-
селення і не ночують.

А. Гайворонський: Що 
ви хочете, якщо зараз в Укра-
їні за п’ять років після Ре-
волюції гідності влада, яка 
виповзла і вишкірила свої 
гострі зуби на крові Небесної 
сотні, зрадила ще дужче свій 
народ і неправдою та брех-
нею і править, і поганяє. А 
«Фермер Придніпров’я» чи 
не єдиний тут у нас якраз і 
несе людям правду. До речі, 
це також було нашою ме-
тою, коли бралися ми ство-
рювати власну газету для 
селян Дніпропетровщини. 
Отож не тільки для ферме-
рів, а й для усіх, хто живе 
нині у сільській місцевості і 
чий добробут та чиє майбут-
нє залежать від становища 
аграрного сектору еконо-
міки і бізнесу на селі, прав і 
повноважень територіаль-

них сільських громад. Одне 
діло, що в Україні домінують 
засновані переважно олігар-
хами і можновладцями за-
соби масової інформації. Як 
електронні, так і друковані. 
Лише поодинокі лишили-
ся зараз такі, що захищають 
потреби та інтереси народу 
і розповідають йому нині 
правду-матінку на чисто-
ту. Одначе для селянського 
люду з різних причин і ці 
поодинокі рупори на їх за-
хист майже не доступні чи 
обмежено доступні. З ким-
ким, а з сільським народом 
у нас наразі мало охочих 
відверто спілкуватися. От 
щоб заповнити цей вакуум, 
ми також почали видавати 
свій «Фермер». Навіть ще, 

може, і не підозрюючи, що 
потреба у правдивому дже-
релі інформації та правди-
вих коментарях і репортажах 
тільки зростатиме. Сьогодні 
на неї попит на селі сягнув 
неймовірно високої познач-
ки. Явно з тих причин, що 
нинішня влада і уподобала, 
навпаки, брехню та неправ-
ду локшою вішати людям на 
вуха. І може на перших порах 
газета фермерської Асоціації 
трохи грішила тим, що на-
давала перевагу головним 
чином надто радикальним 
авторам  і не менш радикаль-
ним публікаціям. Сьогодні ж 
газета не відмовляє у праві 
на власні думки та судження, 
власні переконання і бачен-
ня усім, хто виявляє бажан-
ня ділитися тим і іншим з 
читачами «Фермера». Це чи 
не єдиний, на мою думку, 
журналістський колектив в 
області, який не боїться нині 
у непростих реаліях україн-
ської дійсності висвітлювати 
об’єктивно та прямо усе стра-
хіття, яке не дає нам вільно й 
пристойно жити. Хіба винні 
у тому журналісти, що весь 
наш народ опинився наразі в 
багнюці по шию?  Але вони, 
вважаю, чесно й сумлінно 
виконують свою місію доно-
сити читачам правду, якою б 
вона не була. І смію, як голова 
редакційної ради «Фермера 
Придніпров’я», запевнити, 
що з цього шляху газета не 
зверне ні на манівці, ні у кущі 
пересиджувати тяжкі часи. 
Ми не зрадимо і не залиши-
мо наодинці з непереливка-
ми своїх сільських читачів, 
будемо й далі у міру своїх сил 
та можливостей боронити й 
захищати людей від неспра-
ведливості і брехні.

Мене недавно земляки 
запитали, як би я одним 
словом охарактеризував 
те, що діється нині у нашій 
Україні? Чи немає, запита-
ли, такого одного слова, яке 
б змогло вмістити усе жа-
хіття, у якому ми опинили-
ся? Я сказав, що є. Це слово 
руїна. Те, що зараз діється 
й коїться у нашій країні, 
нічим іншим, крім мото-
рошною і уже божевільною 
розрухою, не назвеш. Це 
другий Голодомор і другий 
геноцид українського наро-
ду. Щось подібне особисто 
мені не могло і в страшно-
му сні привидітися, коли 
довелося переживати тяжкі 
наслідки розпаду СРСР та 
коли я зважився й на при-

ватне хазяйнування на рід-
ній землі в якості фермера. 
А коли бачу-спостерігаю 
саме у ці дні, як намагаєть-
ся уціліти на троні Петро 
Порошенко, мені стає ще 
страшніше. Це ж багатій 
за рахунок цинічного й ко-
румпованого розграблен-
ня країни та її народу хоче 
стати ще багатшим і по суті 
людиною, яка заради цього 
готова поховати Україну і 
українську націю, залишив-
ши її ще й без рідної землі. 
Може, сам Бог передбачив 
так, що сотий номер вихо-
дить напередодні першого 
туру президентських вибо-
рів, тому хочу цим скори-
статися, щоб насамкінець 
просити усіх читачів і пе-
редплатників чи не вперше 
проголосувати відповідаль-
но, по совісті і з почуттями 
власної гідності та власного 
сумління і обов’язку. З ду-
мою про себе, своє майбут-
нє і майбутнє усього свого 
народу. Не купуйтеся і не 
продавайтеся на хитрі по-
дачки і ще хитріші обіцянки. 
Обов’язково ідіть на виборчі 
дільниці і голосуйте, як під-
казує і велить  ваше серце. 
Відчуйте себе людиною, яка 
наділена гордістю за себе і 
за свій рід, за свою державу 
і прийдешнє для ваших най-
ближчих спадкоємців. Щоб 
наступного понеділка, після 
недільного першого туру ви-
борів, отож 1 квітня - у День 
сміху і дурнів - не проснутися 
і не заплакати зовсім не від 
сміху, а від туги і сорому, від 
того, що знову самі себе по-
шили в дурні.

Записала 
Ніна МИХАЙЛОВА.



Рибко, дай 
нам мудого 
президента.

А цього не 
можу,треба зі 
своєю бабцею його 
обирати...
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Микола ЯСЕНЬ

 
Олександр Лукашенко

Я РОЗПОВІМ Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на 
весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, 
отримати закордонний паспорт - за 15 хви-
лин, а проголосувати на виборах – за одну 
секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в 
Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім’ї є один клопіт  -  обрати 
квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну 
заробітну плату, а корупціонери  -  реальні 
строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не де-
путати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт 
від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є ро-
зум, освіта, талант і совість, а не те, що разом 
хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це  -  Україна реальної та здійсненної мрії. 
Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та ціну-
вати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
А тепер про те, як це зробити.
Те, що я презентую, — це не просто моя про-
грама. Це мої цінності. Це те, у що я вірю і 
чому готовий служити.

Народовладдя через референдуми
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб 
змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною за-
ради збереження влади не стану. Буду чесним і 
відданим Україні та передам її в руки нового по-
коління політиків. 
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена 
на референдумі 1 грудня 1991 року,  -  народила 
Україну як державу. З того часу в нас не було рефе-
рендумів, на яких народ вирішував би щось.
Мій перший законопроект: «Про народовладдя». 
У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким 
тільки Народ України буде формувати основні 
завдання для влади через референдуми та 
інші форми прямої демократії. У сучасній Україні 
це повинно відбуватися із максимальним викори-
станням новітніх технологій.

Людина - вища цінність!
Держава для Людини, а не Людина для держави. 
Повага до людської гідності повинна стати основ-
ним принципом у діяльності держави.
Реформи мають позитивно відображатися на кож-
ній Людині, а не на десятьох сім’ях.
Моя-  мета побудувати державу, яка надає своїм 
громадянам якісний сервіс. Для цього потрібно 
максимально скоротити кількість функцій дер-
жави.
Менше Держави в житті Людини, більше Людини 
в житті Держави!

Справедливість і Рівність усіх перед 
Законом
Справедливість - основа довіри у суспільстві. Не-
має довіри - немає держави. 
28 років нам обіцяють суспільство рівних можли-
востей, натомість щоразу поділяють нас за різни-
ми ознаками. Насправді є тільки один поділ: ми і 
вони. Ми - це Народ України. Вони - це «політичні 
пенсіонери», які «кочують» із влади до опозиції, із 
партії в партію, і постійно створюють собі вигідне 
місце, прикриваючись недоторканністю.
Впроваджувати рівність та справедливість почну 
із себе. Мої законопроекти у цьому напрямі: «Про 
зняття недоторканності з Президента України, 
народних депутатів і суддів»; «Про імпічмент Пре-
зидента України»; «Про відкликання народного 
депутата України». 
Ніяких «корочок», ніякого «телефонного пра-
ва». Невідворотність відповідальності та справед-
ливе і законне покарання - основа чесної України.
Вибори до Парламенту та місцевих рад мають 
проходити за відкритими списками. «Кнопкодав-
ство», «депутатські прогули» - автоматична підста-
ва для позбавлення депутатського мандату. 
Судова гілка влади повинна стати Владою, а не 
прислужником у Президента, уряду, Парламенту, 
місцевої влади. Ми повернемо довіру і повагу до 
суду. Для простих спорів - мирові судді, які обира-
ються народом. Для кримінальних злочинів - ефек-
тивний суд присяжних, який складається з народу.
 
Безпека Людини. Безпека Країни
Ми повинні вибороти мир для України. Перед 
гарантами Будапештського меморандуму і пар-
тнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки 
України у прагненні завершити війну, повернути 
тимчасово окуповані території і змусити агресора 
відшкодувати завдані збитки. Здача національних 
інтересів і територій не може бути предметом 
жодних перемовин.

Професійна армія має стати школою лідерства і 
свободи. Армія повинна бути престижною служ-
бою, де отримані навички і знання будуть успішно 
застосовані і в реальному секторі економіки. 
Бюджет на армію має перестати бути «годівни-
цею» для «кабінетних генералів», а повинен за-
безпечити гідні умови служби і розвиток солдата.
Рух України до НАТО та інших подібних об’єд-
нань - запорука нашої безпеки, в яку я вірю, та 
яка повинна отримати підтвердження через все-
український референдум. Моє завдання зробити 
так, щоб зарплата військовослужбовців була на 
рівні натівських стандартів.
Органи правопорядку повинні припинити займа-
тися економічним тиском на бізнес і повернутися 
до виконання своїх прямих обов’язків із забезпе-
чення безпеки громадян. Час повернути довіру 
до правоохоронних органів, яку ми плекали на 
початку реформи. СБУ не буде займатися еко-
номічними злочинами.

Заможний громадянин - заможна 
держава
Головна мета моєї діяльності  -  заможний Украї-
нець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на по-
треби кожного громадянина.
Усі роки влада штучно створювала ситуацію, за 
якої чесно вести бізнес в Україні для підприємця 
було практично неможливо. Тому ми запровади-
мо одноразову «нульову декларацію» для бізнесу. 
Кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та 
легалізувати свої доходи. Отримані кошти підуть 
на зменшення тарифного навантаження для ма-
лозабезпечених. Пройшовши «економічне чисти-
лище», кожен отримає шанс у подальшому чесно 
вести бізнес у країні.
Першочергові завдання розвитку еко-
номіки: детінізація економіки, свобода конкурен-
ції, розвиток внутрішнього виробництва, довго-
строкове недороге кредитування. Я, як Прези-
дент, буду гарантом кожному великому інвестору, 
який прийде в Україну.
Податки стануть простими і зрозумілими. Заміна 
податку на прибуток податком на виведений ка-
пітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку 
і знизить адміністративний тиск. Платити податки 
мають усі.
Бюджет держави повинен стати народною 
казною, а не системою забаганок народних де-
путатів.
Формування прозорого ринку землі.
Україна повинна перейти на забезпечення своїх 
потреб коштом власних енергетичних ресурсів, 
ставши згодом їхнім експортером на європейсь-
кий ринок.
Необхідно впровадити економічний паспорт 
українця. Кожна дитина матиме право накопичу-
вати на своєму рахунку частину від реалізації дер-
жавою природних благ (надра, землі тощо). Після 
досягнення повноліття дитина отримає ці нако-
пичення як власний стартовий капітал. Українець 
повинен стати основним акціонером України!
Найбільша країна Європи не може бути найбідні-
шою.
 
Не боротьба з корупцією,                                                            
а перемога над нею 
«Не вкради!» - основна заповідь у боротьбі з ко-
рупцією.
Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. 

Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. За-
суджений за корупцію отримає конфіскацію май-
на і довічну заборону обіймати державні посади. 
Викривач корупції перебуватиме під захистом 
держави та отримуватиме матеріальне заохочен-
ня. Я сам не крав і нікому не дозволю!
Новоствореним антикорупційним органам і 
Вищому антикорупційному суду - максимальну 
державну підтримку для ефективного виконання 
їхніх завдань. 
Чесні посадовці отримають гарантовані гідні за-
робітні плати, відкриті конкурси на посади, висо-
кий соціальний статус і державне страхування.
Моя мета - повна відкритість діяльності влади, 
автоматизація публічних процесів онлайн, зве-
дення всього функціоналу держави до розмірів 
смартфону.
Мета: не брати, не давати, а хто не зрозумів - сад-
жати!

Здорова та освічена нація
Професії лікаря та вчителя повинні стати пре-
стижними і високооплачуваними.
Лікарні і школи отримають сучасне обладнан-
ня, оновлять свою інфраструктуру. Скоротимо 
адміністративну надбудову системи охорони 
здоров’я та освіти.
Найважливіший крок в охороні здоров’я - перехід 
до страхової медицини. Пацієнт буде сам визна-
чати програму страхування, обирати заклад, ліка-
ря, спосіб лікування. Базовий рівень страхування 
для малозабезпечених верств населення — ко-
штом держави.
Ліки, які пройшли реєстрацію в країнах ЄС та 
США, в Україні не будуть отримувати додаткових 
дозволів.
Велика увага - медицині профілактичній. Запо-
бігти хворобі легше, ніж її лікувати. Програма по-
пуляризації здорового способу життя. Введення 
обов’язкового безкоштовного щорічного медич-
ного огляду.
Освіта  -  це майбутнє нації! Початкова освіта по-
винна формувати дитину щасливу. Загальна 
освіта  - людину сучасних знань. Професійно-тех-
нічна освіта - людину, яка вміє. Вища освіта - люди-
ну майбутнього.
Ми запровадимо принцип «гроші ходять за та-
лановитим студентом». Кожен шкільний геній 
отримає освітній ваучер, який зможе витратити 
на навчання у будь-якому обраному ним закладі 
вищої освіти.
Створимо всі умови для того, щоб державні та 
приватні заклади освіти отримали рівні права. 
Держава гарантуватиме прозоре та легке ліцензу-
вання, підтримку і розвиток приватної освіти. Ми 
відкриємо український ринок для кращих інозем-
них закладів освіти. 
Світ удосконалюється щодня. Тому наш прин-
цип - «освіта впродовж усього життя». Кожен ма-
тиме шанс підвищити свій рівень до того, який є 
затребуваним на ринку сьогодні.
Українці - нація, яка навчається!

Комфортна країна
Україна повинна стати країною, де зручно і затиш-
но всім.
Молоді - якісну освіту, працевлаштування, 
простір для самореалізації. Відновимо програми 
молодіжного житлового кредитування. Молодим 

підприємцям - державну підтримку і рік пільгово-
го оподаткування.
Старшому поколінню - гідне пенсійне забезпе-
чення. Перехід від солідарної до накопичувальної 
пенсійної системи. Усі страхові накопичення, 
зроблені людиною за життя, не будуть пропадати 
у фондах, а переходитимуть у спадщину. Ми за-
безпечимо монетизацію пільг і субсидій.
Країна потребує капітального ремонту інфра-
структури. Будівництво доріг за європейськими 
стандартами, автоматичний контроль ваги та 
швидкості автомобілів, відновлення аеропортів 
у кожному обласному центрі, підписання угоди 
«Відкрите небо» з ЄС, усунення монополізму на 
транспорті — мої пріоритети.
Для рівного розвитку регіонів ми перестанемо 
концентрувати центральні органи влади у Києві. 
Влада повинна бачити проблеми на місцях, а не з 
вікон своїх київських кабінетів. Це підніме благо-
устрій у регіонах і дасть шанс працевлаштування 
на місцях.
Ми створимо умови, щоб люди, які роз’їхалися по 
світу, забажали повернутися додому. «Хочу виїха-
ти» ми повинні замінити на «хочу повернутися».
Екологія країни - це інвестиція в майбутні по-
коління. Введення європейських стандартів про-
мислового і продовольчого виробництва. Україна 
має стати світовим екологічним продовольчим 
супермаркетом.
Сортування та переробка сміття, відмова від пла-
стику, контроль за вирубкою лісів, забрудненням 
річок, виснаженням чорноземів  -  наш внесок у 
майбутнє країни.

Електронна країна
Держава забезпечить усіх мешканців доступом 
до швидкого Інтернету. Ми сприятимемо розвит-
ку цифрової грамотності населення незалежно 
від віку.
Уся інформація про формування та використан-
ня бюджетів, проведення тендерів, закупівель, 
аукціонів буде в загальному доступі. Публічні 
процеси будуть автоматизовані, адже комп’ютер 
хабара не бере. Послуги, які можуть надаватися 
електронно, будуть впроваджені першочергово.
Громадяни України отримають можливість до-
лучатися до прийняття важливих рішень влади 
через мережу Інтернет, зокрема і до голосування 
на виборах і референдумах.
Україна має всі можливості стати одним із найбіль-
ших у світі хабів для стартапів і високотехнологіч-
ного виробництва.
Подивимось правді в очі. Україна, яка 28 років бу-
дувалася руками «професійних державотворців», 
на сьогодні є просто неконкурентоспроможною 
у світі. Сучасні політики пов’язані давніми образа-
ми, кумівством, бізнес-проектами, не здатні зміни-
ти Україну.
Україна сьогодні потребує не просто нових облич. 
Вона потребує НОВИХ ІДЕЙ! Моє головне завдан-
ня - привести до влади порядних і патріотичних 
фахівців.
Треба міняти країну і змінюватися самим. Треба 
брати відповідальність на себе й показувати при-
клад майбутнім поколінням. Треба єднатися усім, 
хто незалежно від статі, мови, віри, національності 
просто ЛЮБИТЬ УКРАЇНУ!

ЗМІНИМО УКРАЇНУ РАЗОМ!

Передвиборча програма 
кандидата на пост  Президента  

України Володимира Зеленського

Михайло Жванецький: 
«Ну і що, що він 
комедійний актор? 
Коли все життя ми 
з тупими, як комоди, 
це набагато гірше, 
ніж симпатичний 
і розумний молодий 
чоловік».

Пора вжити заходів і накласти вето на табу!

ДАВАЙТЕ ТІЛЬКИ зупинимося на 
останньому тому ще свіжому скан-

далі, пов’язаному з контрабандними 
й шахрайськими до дикунства обо-
рудками на підприємствах оборонної 
промисловості України. До речі, таке 
враження, що цей скандал наробив гуч-
ного розголосу на весь світ і продовжує 
шокувати цинізмом усіх , чий розум і 
чиє сумління не здатні збагнути ницість 
негідників в ганебній обгортці «україн-
ських патріотів». Лише у нас в Україні 
«глушаться» усі без винятку спроби на-
дати гласності діянням доморощених 
потвор із числа наближених до діючого 
Президента осіб та їхніх діточок, як в 
Радянському Союзі в статусі  ворожих 
та таких, які зводили наче наклепи і па-
плюжили реальність, колись «глуши-
лися» західні радіоголоси на зразок ра-
діостанцій «Свобода» та «Голос Амери-
ки». З єдиною, правда, відмінністю – за 
ворожу нині сприймають і усім підряд 
шиють «руку Кремля». 

А тим часом, найвпливовіша серед 
глобальних інвесторів та бізнесменів 
Інформаційна агенція «Bloomberg» на 
всю планету поширила з цього при-
воду свій коментар, який озаглавила 
наступним чином – «Цей корупційний 
скандал занадто брудний навіть для 
України». У ньому читаємо, що «Війна 
не тільки допомагає пану Порошенку 
отримувати дипломатичну і фінансо-
ву підтримку від інших країн, а і надає 
можливість корупціонерам збагачува-
тися з обох боків кордону та лінії роз-
межування. Це означає, що там і тут 
бізнес вправі давити на своїх політиків 
запитанням, якого біса вони мають 
нести збитки від санкцій проти Росії 
через її війну з Україною, влада якої на 
цій війні мародерствує?»

 А що, хіба це не так? Нагадаємо: 
мова йде про батька і давнього друга 
Порошенка Олега Гладковського, пер-
шого зама секретаря Ради Національ-
ної безпеки і оборони України, син яко-
го Ігор у своєму ранньому 22-річному 
віці разом з такими ж юними пройди-
світами Віталієм Жуковим та Андрієм 
Рогозою через підставні «проклад-
ки»-фірми налагодили постачання на 
наші українські оборонні підприємства 
переважно некондиційних деталей та 
запчастин. Як російського «походжен-
ня», так і вилучених з металобрухту 
власних заводів та військових підрозді-
лів. Але мало того, що постачали зно-
шені і зламані – вони ще й продавали їх 
в 2 – 4 рази дорожче від їх номінальної 
вартості. Між іншим, один з заводів, на 
який постачали – «Кузня на Рибаль-
ському» у Києві, котрий донедавна на-
лежав Петру Порошенку як бізнесме-
ну. В такий спосіб ділками у змові з за-
мовниками-споживачами відмивалися 
не десятки, а сотні мільйонів гривень, 
які призначалися на оборону України 
від російського агресора. Тобто кошти, 
котрі відраховували «на війну» з кож-
ного нас, в тому числі, до речі, і з пен-
сіонерських пенсій за часів прем’єрства 
Арсенія Яценюка. За скромними під-
рахунками, в останні три-чотири роки 
і таким робом, і іншим розкрадалося 
не менше третини бюджету Збройних 
сил України. А у діючих військах були 
створені так звані відстійники, де відра-
зу по прибутті на фронт складувалася  
непридатна чи недієздатна військова 
техніка на «тривале зберігання». У бої 
на ній рушати нашим воїнам було ри-
зиковано, якщо не все одно, що на не-
минучу погибель і смерть.

Тепер пригадайте, якою офіцій-
ною реакцією перш за все відгукнулася 
на цей більш ніж резонансний скандал 
чинна у нас влада. Скажемо так: повела 
вона себе явно полохливо й непослі-
довно, плутано, як спіймана на гарячо-
му «компашка» розбійників з великої 
дороги. Втім, спершу взагалі заявила, 
наче це вигадка прислужників Крем-
ля, аби напередодні президентських 
збурити в Україні ситуацію. Чули ж бо 
уже не раз таке слово, як фейк? На на-
шій рідній українській мові, долею якої 
знов надто перейнялася в останні дні 
Верховна Рада, це  та ж брехня, вигадка, 

Детектор
істиний брехні

фальшива новина, навмисна плітка 
і навмисний наклеп, кимось замов-
лена дезінформація і тому подібне. 
Але коли стало ясно, що правди не 
приховати, раптом змінили грамп-
латівку: виявляється, ніяка це не 
сенсація, правоохоронним органам 
давно відома «практика». Втім, наш 
Генеральний прокурор Юрій Лу-
ценко спочатку може ненароком, 
а може в силу своєї тепер «дер-
жавницької логіки» проговорив-
ся, що контрабанда зброї під час 
війни ніби й не така погана штука, 
як хтось думає. Юрій Віталійович, 
правда, слідом виправився, пові-
домивши, що все озвучене давно 
не становило таємниці, оскільки 
«НАБУ і Генеральна прокуратура 
вже два роки розслідують цю ко-
рупційну історію». Більше того, 
«зараз слідство вже на фінішній 

прямій, відтак журналісти програ-
ми «Наші гроші» оприлюднили 
результати своїх же розслідувань, 
може що й «злитих» їм з правоохо-
ронних органів, незадовго до того, 
як офіційне слідство збиралося 
передавати справи до суду». Втім, 
Юрій Віталійович чомусь забув-
ся уточнити, з яких же причин і 
ГПУ, і НАБУ і хто там ще і так дов-
го проводили свої слідчі дії, і чому 
наскільки мляво, якщо ділки однак 
мов не помічали грізних правоохо-
ронців і продовжували підприєм-
ства оборонпрому та підрозділи 
армії щедро постачати дорогезним 
непотрібом? 

І цим самим Генпрокурор по-
трапив у халепу. Вийшла остання, 
четверта частина журналістського 
розслідування телепрограми «Гро-
ші», і ми дізналися геть потворну 
правду: так, і НАБУ, і ГПУ, і САП 
та НБР, навіть і СБУ дійсно знали 
все про мародерство в «Укроборон-
промі» і навколо нього, отож пору-
шували кримінальні справи. Але 
слідом одначе й закривали їх. Отри-
муючи за це свою «долю» - так-так, 
«відкупні» хабарі, котрі прийнято 
називати неправомірною вигодою. 
Є достовірні свідчення, що ще в 
2016 р. Національне антикоруп-
ційне бюро «засікло» з боку ТОВ 
«Оптимумспецдеталь» постачан-
ня на Харківський бронетанковий 
завод бракованих комплектуючих 
деталей. Одначе два роки поспіль 
нечестивців насправді ніхто не чі-
пав, аж поки вони не «викачали» з 
заводу понад 13 мільйонів гривень 
«навару». А потім благополучно… 
списали справу в архів. Гадаєте, за 
безневинні очі? Навпаки, свої пози-
чали в Сірка, аби пройдисвіти-ма-
родери і їм позолотили ручки. Як 
от і проворний слідчий СБУ Дми-
тро Москаленко, який допомагав 
«своїм хлопцям» в безперешкод-
ному проходженні через митний 
кордон контрабанди, у зафіксова-
ній телефонній розмові з Андрієм 
Рогозою  затребував за це ніби «для 
всіх на круг подяки у розмірі 52 ти-
сячі доларів» і ще 10 тисяч тих же 
доларів для себе персонально. До 
речі, заносилися хабарі і у Держав-
ну фіскальну службу, яка «закрива-
ла очі» на уникнення негідників від 
сплати  податків. Усі були у вигра-
ші від злодійства- діянь мародерів, 
ніхто не страждав. Крім держави, 
її бюджету і Української армії. Уяв-
ляєте тепер, до чого «докотилася» 
злочинна корупція в Україні? Жах! 
І ті, хто мусив стояти на сторожі 
законності, не гребували, виходить, 
живитися з грошей, виділених та 
зібраних й народом на війну. 

Ви розумієте, уявляєте, які «та-
ємниці» стали явними?  Іде війна, 
гинуть українські хлопці, загинуло 
уже понад 12 тисяч, а втричі більше 
патріотів, дітей простих українців, 
дістали поранення і  каліцтва. Ко-
жен працездатний житель України, 

повторимося, сплачує і на користь 
армії податки, а кожен пенсійного 
віку отримує нижчу, ніж міг би отри-
мувати, якби не було війни, пенсію. 
Та вся країна, весь народ не шкоду-
ють своїх сил і коштів, спрямовують 
їх на оборону. А в цей час кожна тре-
тя гривня, за підрахунками програми 
«Гроші», на фронт не доходить, роз-
крадається по дорогі на нього. Що це 
має значити, якщо ми з вами живемо 
у  правовій державі? Що усі причетні 
до злодійства уже давно мають си-
діти у буцегарнях, а Верховна Рада 
мерщій зобов’язана повернути най-
вищу,  смертну міру покарання, щоб 
покінчити з подібним «скандалом». 
Не випадково ж лідер «Національно-
го корпусу» Андрій Білецький сказав, 
як відрізав: «Це не скандал насправді, 
це особливо тяжкий злочин».

Та поки уже тричі «Національний 

корпус» все більше і більше виводить 
народу на мирні акції з метою дізна-
тися, коли ж Порошенко «відрубає 
руки Свинарчукам», як то обіцяв, Пе-
тро Олексійович акції очолюваного 
Білецьким корпусу оголошує… шкід-
ливими. Такими, що наче загрожують 
дестабілізувати обстановку в Україні і 
навіть зірвати вибори. Це вже, даруй-
те, неадекватність розуміння, що на-
творили в державі за останні неповні 
п’ять літ, хто насправді до критичних 
відміток загострив ситуацію та чия 
вина і відповідальність за це все. Поза-
минулої неділі на Михайлівській пло-
щі у Києві Порошенко фактично зір-
вався на крик і погрози не дати «ска-
ламутити Україну». Невже не розуміє, 
що передусім сам ставить під загрозу 
її існування. А переходити на крик – 
це така методика. Коли аргументів 
катма, правоти власної також, як кіт 
наплакав, «мудрі» політтехнологи ра-
дять якомога гучніше виголошувати 
свою «правду» - себто свою підступну 
брехню. Підміняти те, чого воліє на-
род від влади, тим, з чим дуже шкода 
і жаль прощатися, якщо більше не ви-
беруть Президентом.

ЧОМУ Ж, ЗАПИТУЄМО ми, не 
уривається, схоже, терпець в 

українців, хоч їх нинішня влада по 
суті пошила у дурні і жебраки, не вва-
жає за народ і готує прийдешні поко-
ління в неуків та рабів? Адже навіть 
Сполучені Штати  Америки не стер-
піли і обурилися, висловили своє, 
даруйте, «фе» з приводу скасування 
у Кримінальному кодексі України 
статті щодо незаконного збагачення! 
Чули про заяву посла США у Києві 
Мері Йованович? Процитуємо її: «Рі-
шення на цей рахунок Конституцій-
ного суду є серйозним відступом у 
боротьбі з корупцією в Україні.  Воно 
послаблює  антикорупційну архітек-
туру України, включаючи нині ство-
рюваний Вищий антикорупційний 
суд та НАБУ».

Це до сліз прикро, кривдно усім 
нам, українцям, що американські дія-

чі нині все одно, що наших лідерів пи-
ками у багно тикають, влаштовують 
їм не що інше, як прочуханки, але ще 
більш трагічніше, що влаштовують 
прочуханки заслужено. Скажімо, 
стосовно «реформи судів» та ж Мері 
Йованович прямо в очі Порошенку 
заявила, що «наче відреформована 
судова система загалом неефективна 
та сумнівна». І далі: «Вища кваліфіка-
ційна комісія судочинства пропонує 
у Верховний суд тридцять нових  суд-
дів, професійна етика котрих як міні-
мум недосконала». Це все одно, що 
«їхали-їхали, обіцяли-обіцяли – і от 
припливли». А далі американка-по-
сол настільки ввійшла в раж, що до-
зволила собі не лише коментувати у 
якості старшої, однак же сторонньої, 
а навіть  свої вказівки Петру Олексі-
йовичу почала давати. Чи як інакше 
сприймати такі її слова щодо явних 
масових порушень виборчого зако-
нодавства: «Люди, котрі скупляють 
голоси виборців, мають бути пока-
рані. Те саме  стосується тих, хто пла-

тить їм авансом за їхні голоси. Коман-
ди кандидатів, які вдаються до спроб 
фальсифікації голосів, неодмінно 
повинні бути притягнутими до кри-
мінальної відповідальності. Державні 
кошти і адміністративні ресурси ні в 
якому разі не повинні спрямовувати-
ся проти політичних опонентів».

Щодо безпрецедентної і тоталь-
ної затії з завчасної  скупки голосів, 
так про це уже засвідчили не тільки 
громадські спостерігачі і організації 
на зразок «Опори» чи Комітету ви-
борців, а й міністр МВС Арсен Ава-
ков. А ні для кого ж бо не секрет, що 
в цих «гріхах» по всіх областях Укра-
їни раз-у-раз на гарячому ловлять 
передусім команди Петра Порошен-
ка. Саме вони розгорнули великих 
й підступних масштабів «мережу зі 
скупки голосів за державний кошт», 
як її назвали. Хіба вам за таких обста-
вин не ясно, що Петро Олексійович 
в агонії та чаду страху  не бути пов-
торно обраним не випадково? Він 
розуміє, що довів Україну до ручки, 
і за це неодмінно доведеться відпо-
відати, якщо народ обере навзамін 
його будь-кого іншого. Зараз Украї-
на у такому  трагічному становищі, 
що будь-хто інший, хто стане Прези-
дентом, вимушений буде на цей раз 
карати на повну котушку винуватців 
розгрому незалежної держави і дійс-
но геноциду її народу. Інакше вибор-
ці уже не зрозуміють обраного ними 
лідера, який же обіцяє фактично ви-
хопити країну з провалля і реаніму-
вати в спроможну її до тями вернути 
й привести. 

Коли там і тут люди говорять, 
що Порошенко страхітливішим вия-
вився, ніж був Янукович, то це суща 
правда. При  Януковичу його «сім‘я» 
дерибанити ще дужче продовжува-
ла національні ресурси і багатства, 
переплавляючи їх в золоті унітази і 
буханці хліба, то мафіозне оточення 
Порошенка по лікті залізло в кишені 
та гаманці і простого люду. В десятки 
разів завищеними тарифами на газ та 
електроенергію обертає немилосерд-

но й по-вовчому у злидні кожного з 
нас.  Як і захмарними цінами на ліки 
та медикаменти зводить в могили, а 
нині уже й нечуваними цінами на  
продукти харчування прирікає на 
голодомор. Це ж як можна «іти своїм 
шляхом» і «по-новому жити», якщо 
пан Президент ледь не на мільярд 
гривень щомісяця багатіє, а посе-
редні українці все глибше і глибше 
пірнають у нестатки і зубожіння?! 
Або відомо уже всьому білому світу, 
що на своїх митних кордонах Україна 
втричі більше доларів втрачає (точ-
ніше залишає в кишенях хабарників 
та злодіїв-крадіїв), ніж ледве не на 
колінах вимолює їх в Міжнародного 
Валютного Фонду! І уже немає ні суд-
нобудування, ні ракетобудування, ні 
науки та технічного прогресу, відтак 
і робочих місць та надій на хоч якісь 
перспективи, а нинішня влада захо-
дилася нині остаточно знищувати і 
малий та середній бізнес в Україні, 
включаючи фермерський рух.

Чом все це відбувається і не при-

пиняється? Та тому, шановні наші 
читачі, що ми з вами дозволяємо. 
Хіба не ясно було, що коли в 2014 
році Порошенко за будь-яку ціну 
протягував у Генеральні прокурори 
кума Юрія Луценка, а на інші ключо-
ві посади своїх знайомих і приятелів 
та друзів, це вже тоді значило, що пе-
реймався вибудовуванням з собою на 
чолі корумпованої мафії, отож зовсім 
не розбудовою міцної й потужної 
України-держави?! І невже невтямки 
нам досі, що а зараз Петро Олексійо-
вич і його оскаженіле оточення аж 
бігом та спотикаючись під диктовку 
міжнародних корпорацій і компаній 
заходилися чистити Україну від її на-
роду, звільняти не стільки територію, 
скільки плодючі землі-чорноземи від 
зайвого непотребу, аби прибрати їх 
до своїх рук?

Коротше, наші висновки і наші 
поради за теперішнього становища 
– пора згадати, що ми народ, який 
здатний сам собі дати раду, і зрозу-
міти. Що іншого для цього уже не 
буде шансу, як тільки на виборах 
усю гамузом учорашню підлу й 
зрадливу вискочку-«еліту» ніби на-
ції послати під три чорти вибриком 
та якомога подалі. І президентські 
вибори, котрі відбудуться наступної 
неділі, і парламентські, які чекають 
на нас восени – це дійсно детектор і 
істини, і брехні воднораз. Істини та 
правди для усіх нас з вами. Бо якщо 
прихвостні Порошенка раптом задо-
брили та підкупили подачками або 
одноразовими добавками до пенсій 
багатьох настільки, що тепер готові 
продати і рідних батьків та дідів, і 
своїх же дітей заодно, то пам’ятай-
те: на цей раз ви продаватимете з 
потрохами рідну країну і назовсім 
її родючу й благословенну землю. А 
детектором брехні ми з вами маємо 
зробити нарешті нинішні вибори 
для злочинної влади і злодійських 
грабіжників та окупантів, котрі бра-
ли верх у нас фактично усі 27-м літ 
нашої незалежності. А тепер все, 
настав час сказати, що досить. Дуже 
важливо не наступити вкотре на ті ж 
самісінькі граблі, на які  вперто на-
ступали з часів ще обрання першим 
Президентом Леоніда Кравчука. 
Скільки ж можна ще помилятися 
і давати себе купити чи підкупити, 
пошити в дурні і приректи на зубо-
жіння, безземелля та перекотиполя 
у чужих краях? Себе і своїх нащадків, 
для яких замість безвізу, якщо ни-
нішня влада уціліє на своїх тронах, 
уже раз і назавжди туго зав’яже бі-
лий світ. Не скористаємося по суті 
останньою нагодою врятуватися, 
більше можливості на це мати не 
будемо.

В сі - на вибори!
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Проблема несплати 
аліментів в Україні 
стоїть дуже гостро, 
про що свідчить 
невтішна статистика: 
за останні 10-15 років 
кількість жінок, 
які самі виховують 
дітей, зросла у 20 
разів, а у 2017 році в 
країні офіційно було 
зареєстровано майже 
7 млн. позовів до 
суду про стягнення 
аліментів.

Сума доходу, 
отримана фізособою 
внаслідок відчуження 
земельних паїв за 
нормами безоплатної 
передачі, ПДФО                                              
не оподатковується
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області 
доводить наступне.
Пунктом 1 розділу Х «Перехідні положення» Земельно-
го кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ із 
змінами і доповненнями (далі – Земельний кодекс) ви-
значено, що рішення про передачу громадянам України 
безоплатно у приватну власність земельних ділянок, при-
йняті органами місцевого самоврядування відповідно 
до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 
року «Про приватизацію земельних ділянок», є підставою 
для виготовлення та видачі цим громадянам або їх спад-
коємцям державних актів на право власності на земель-
ну ділянку за технічною документацією щодо складання 
документів, що посвідчують право на земельну ділянку.
Громадянам – власникам земельних часток (паїв) за їх 
бажанням виділяються в натурі (на місцевості) земельні 
ділянки з видачею державних актів на право власності 
на землю (п. 16 розділу Х «Перехідні положення» Зе-
мельного кодексу). 
 Згідно з п.п. 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу 
України до загального місячного (річного) оподатковува-
ного доходу платника податку на доходи фізичних осіб 
(далі – ПДФО) не включаються, зокрема, сума доходу, от-
риманого таким платником ПДФО внаслідок відчуження 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 
земельних часток (паїв) за нормами безоплатної переда-
чі, визначеними статтею 121 Земельного кодексу залежно 
від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо 
отриманих ним у власність у процесі приватизації.
 Отже, сума доходу, отримана фізичною особою внаслі-
док відчуження земельних часток (паїв) за нормами бе-
зоплатної передачі визначеними Земельним кодексом, 
ПДФО не оподатковується.

Законом не передбачено 
призупинення дії ліцензії 
у періоді внесення змін 
до такої ліцензії
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області 
повідомляє, що статтями 2 та 15 Закону України від 19 
грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулю-
вання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 
із змінами та доповненнями (далі – Закон № 481) вста-
новлено, що виробництво, імпорт, експорт, оптова, роз-
дрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими 
виробами можуть здійснюватися суб’єктами господа-
рювання всіх форм власності за наявності ліцензій.
У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту 
господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з 
реорганізацією суб’єкта господарювання та/або зміною 
типу акціонерного товариства), орган, який видав ліцен-
зію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протя-
гом трьох робочих днів (якщо ліцензія на виробництво 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів – протягом 
семи робочих днів) видає суб’єкту господарювання 
ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням 
змін (статті 3 та 15 Закону № 481). 
Законом не передбачено призупинення дії ліцензії чи її 
анулювання у періоді внесення змін до такої ліцензії.
З урахуванням викладеного, у разі переоформлення лі-
цензії на виробництво, імпорт, експорт, оптову, роздріб-
ну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими ви-
робами, що пов’язане зі зміною відомостей, зазначених 
у ліцензії, суб’єкт господарювання може здійснювати 
діяльність на підставі копії раніше виданої ліцензії до от-
римання ліцензії на новому бланку з урахуванням змін.
Зазначена норма не поширюється на переоформлення 
ліцензії, пов’язане з реорганізацією суб’єкта господарю-
вання.

Оголосити 
 

стягнути 
аліменти
ПРИ ЦЬОМУ, як бачимо, чо-

ловіки не охоче проявля-
ють ініціативу сплачувати 

кошти добровільно, за взаємною 
згодою з матір’ю дитини, водночас 
жінка, з якою залишається жити 
дитина, змушена вчиняти ряд дій, 
аби стягнути ці аліменти, щоразу 
стикаючись з рядом перешкод.

Так, наприклад, часто недо-
бросовісний батько, не бажаючи 
ділитися заробленими коштами, 
всіляко намагається уникнути 
відповідальності та одним із його 
способів є свідоме ігнорування су-
дових повісток, які повертаються 
із закінченням строку зберігання 
до суду. Деякі навіть приховують 
місце свого проживання від ко-
лишньої дружини  та вчиняють 
дії, спрямовані на зняття з реє-
страції свого місця проживання.

Проте, на кожну дію є проти-
дія. Домогтися стягнення алімен-
тів на дитину за рішенням суду 
все-таки вийде. Тож для цього не-
обхідно знати наступне.

 Отже, переш за все зазначи-
мо, що на сьогоднішній день мати, 
яка має намір стягнути аліменти 
на дитину її батька, у разі, якщо 
домовитися з батьком не вдалося,  
може звернутись до суду за захи-
стом прав та інтересів. Законодав-
ством передбачено два способи 
захисту, шляхом подання:

 ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ 
СУДОВОГО НАКАЗУ ПРО 
СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

 ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ПРО 
СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ
При цьому, враховуючи ви-

моги ст. 27, 28 ЦПК України, щоб 
стягнути аліменти, особа, на свій 
вибір, може звернутись до суду як 
за зареєстрованим у встановлено-
му законом порядку місцем про-
живання або перебування відпові-
дача, так і за зареєстрованим міс-
цем проживання чи перебування 
позивача.

Проте, якщо адреса реєстрації 
відповідача невідома, то суд, за-
лежно від способу захисту, який 
обрав відповідач, буде вчиняти 
різні процесуальні дії, які впли-
нуть на інтереси заявника.

Так, наприклад, суддя, від-
кривши провадження за заявою 
про видачу судового наказу про 
стягнення аліментів, може переві-
ряти зазначене у заяві місцезнахо-

дження боржника або за відомо-
стями з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань, або звертатися до від-
повідного органу реєстрації місця 
перебування та місця проживання 
особи щодо надання інформації 
про зареєстроване у встановлено-
му законом порядку місце прожи-
вання фізичної особи-боржника.

ЯКЩО Ж ОТРИМАНА СУ-
ДОМ ІНФОРМАЦІЯ НЕ ДАЛА 
МОЖЛИВОСТІ ВСТАНОВИТИ 
ЗАРЕЄСТРОВАНЕ У ВСТАНОВ-
ЛЕНОМУ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ 
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ (ПЕРЕ-
БУВАННЯ) ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

- БОРЖНИКА, ТО СУД ВІДМО-
ВИТЬ У ВИДАЧІ СУДОВОГО НА-
КАЗУ НА ПІДСТАВІ П. 9 СТ. 165 
ЦПК УКРАЇНИ, ПРО ЩО Є ВІД-
ПОВІДНА ПРАКТИКА.

Інша ситуація складається, 
коли особа звертається до суду з 
позовною заявою про стягнення 
аліментів з відповідача, адреса про-
живання якого йому невідома, а 
суд, перевіривши місцезнаходжен-
ня боржника або за відомостями, 
внесеними до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань, звернувшись до від-
повідного органу реєстрації місця 
перебування та місця проживання 
особи, так і не встановив інформа-
цію про зареєстроване у встановле-
ному законом порядку місце про-
живання фізичної особи–боржни-
ка.

У такому випадку суд вирішує 
питання про відкриття проваджен-
ня у справі. Подальший виклик та-
кої особи як відповідача у справі 
здійснюється через оголошення 
на офіційному веб-порталі судо-
вої влади України (п. 10 ч. 2 ст. 187 
ЦПК України).

У подальшому, навіть за відсут-
ності відповідача, місце перебуван-
ня якого невідоме, та щодо якого 
був здійснений виклик на судове 
засідання, суд розглядає позовні 
вимоги, надає оцінку доказам, за-
слуховує пояснення позивача та 
за результатами ПОСТАНОВЛЯЄ 
ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ У СПРАВІ 
ЗА ПОЗОВОМ ПРО СТЯГНЕННЯ 
АЛІМЕНТІВ (глава 11 ЦПК Украї-
ни).

Разом з тим, прийняття за-
очного рішення та, відповідно,                        
невстановлення зареєстрованого 
чи фактичного місця перебування 
чи проживання відповідача потяг-
не за собою ряд проблем, зокрема, 
неможливість фактичного стяг-
нення присуджених коштів у разі 
задоволення позову, в результаті 
зацікавлена особа на певний час за-
лишиться без життєво необхідних 
засобів.

Тож, задля реалізації інтересів 
позивача, дитини, на користь якої 
будуть присуджені аліменти та з 
метою виконання рішення суду, 
необхідно все-таки розшукати не-
платника з метою встановлення 
місця його перебування, надси-

лання на його адресу судових пові-
домлень та рішень та для участі у 
судових засіданнях.

Для таких цілей законодавством 
України передбачено ст. 132 ЦПК 
України, відповідно до якої якщо 
місце перебування відповідача в 
справах за позовами про стягнення 
аліментів або про відшкодування 
шкоди, заподіяної каліцтвом, ін-
шим ушкодженням здоров’я або 
смертю фізичної особи, невідоме, 
суд ухвалою оголошує його розшук. 
Розшук проводиться органами На-
ціональної поліції України, а витра-
ти на його проведення стягуються 
з відповідача в дохід держави за рі-
шенням суду.

При цьому, суд може за заявою 
учасника справи, а також з власної 
ініціативи зупинити провадження 
у справі про стягнення аліментів на 
дитину у разі розшуку відповідача 
та неможливості розгляду справи 
за його відсутності (п. 4 ч. 1 ст. 252 
УЦПК України).

Проте, слід мати на увазі те, що 
провадження у справі буде зупи-
нено, аж поки боржника не буде 
знайдено. Таким чином, судовий 
розгляд справи та встановлення за-
конного рішення може бути в дале-
кому майбутньому, в той час коли 
мати потребує допомоги на дитину, 
як правило, ще задовго до звернен-
ня до суду, очікуючи взаємної згоди 
з батьком дитини щодо вирішення 
питання про виплату аліментів.

Позитивним моментом у дано-
му випадку є те, що розшук про-
водиться за рахунок держави, а не 
позивача. При цьому, для того, щоб 
компенсувати витрати на прове-
дення розшуку, органи внутрішніх 
справ, які його здійснювали, мають 
звернутися до суду із заявою про ви-
дачу судового наказу про стягнення 
з боржника понесених витрат (ст. 
161 ЦПК України). У даному випад-
ку правоохоронні органи набувають 
статус стягувача. Водночас суд само-
стійно не може ініціювати питання 
щодо компенсації коштів, витраче-
них на розшук, навіть якщо йдеться 
про державні інтереси.

У разі задоволення відповідної 
заяви про видачу судового наказу 
знайденому боржнику доведеться 
сплатити чималу суму, яка вклю-
чатиме витрати як на розшук, так 
й аліменти, ймовірно ще й за мину-
лий період, що завдасть останньому 
удару по кишені.

ОТЖЕ, СЛІД МАТИ НА 
УВАЗІ, ЯКЩО МІСЦЕ 
ПЕРЕБУВАННЯ  БОРЖНИКА 
ВАМ НЕВІДОМЕ ТА Є 
ЙМОВІРНІСТЬ ТОГО, ЩО 
ВІН НЕ ЗАРЕЄСТРУВАВ СВОЄ 
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЧИ 
ПЕРЕБУВАННЯ В ЖОДНОМУ 
МІСЦІ, ВІДПОВІДНО, СУД НЕ 
ЗНАЙДЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
МІСЦЯ РЕЄСТРАЦІЇ, 
З МЕТОЮ ЕКОНОМІЇ 
ВЛАСНОГО ЧАСУ, 
ПОТРІБНО ЗВЕРТАТИСЬ 
ДО СУДУ З ВИМОГОЮ 
ПРО СТЯГНЕННЯ 
АЛІМЕНТІВ У ПОЗОВНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ, ОСКІЛЬКИ 
В РАЗІ ПОДАННЯ ЗАЯВИ 
ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО 
НАКАЗУ, ЧЕРЕЗ ДЕЯКИЙ 
(ВТРАЧЕНИЙ) ЧАС, СУД 
ВІДМОВИТЬ У ВИДАЧІ 
СУДОВОГО НАКАЗУ, 
ПОСЛАВШИСЬ НА П. 9 
СТ. 165 ЦПК УКРАЇНИ, 
ПІСЛЯ ЧОГО ВСЕ ОДНО 
ДОВЕДЕТЬСЯ ЗВЕРТАТИСЬ 
ДО СУДУ, ПРОТЕ ВЖЕ З 
ПОЗОВНОЮ ЗАЯВОЮ ПРО 
СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ.

За інформацією інтернет-
порталу «Протокол».

П одаткова інформує
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Г ороднику

Правильний ґрунт, в який ви 
плануєте посіяти моркву, - це 
гарантія стовідсоткового успіху.
Плануючи отримати щедрий 
урожай моркви, важливо 
потурбуватися про правильне 
висаджування посівного 
матеріалу, щоб потім не займатися 
проріджуванням. Досвідчені 
дачники не з чуток знають, що 
традиційний посів сухого насіння 
не приносить доброго врожаю, 
тому потрібно вдаватися до більш 
витончених методів. Розглянемо 
найпопулярніші способи, як сіяти 
моркву, щоб не проріджувати при 
прополці.

Ґрунт для посадки моркви
Правильний ґрунт, в який ви плану-

єте посіяти моркву, - це гарантія стовід-
соткового успіху. Отже, місце повинно 
відповідати наступним вимогам:

 залишатися світлим протягом всьо-
го дня, тобто, обов’язкова сонячна грядка;

ділянка повинна бути рівною, без 
ухилу.

Що ж до ґрунту, то обов’язково 
пухкий і нейтральний щодо кислотності. 
Якщо у вас коренеплід виростає костру-
батим, то ґрунту бракує пухкості. Цього 
можна досягти внесенням піску. Це осо-
бливо актуально для суглинків. Якщо на 
вашій ділянці середні і сильно кислі ґрун-
ти, а також лужні, то навіть не варто за-
йматися вирощуванням моркви.

Кілька слів потрібно сказати і про те, 
після яких рослин морква буде почувати 
себе добре. Висівайте сміливо, якщо на 
грядці росли помідори, цибуля, огірки, 
картопля, капуста. Не варто висівати на 
місці, де ви вже збирали урожай корене-
плодів, кропу і петрушки. Це стосується 
як ранніх, так і пізніх сортів коренеплодів.

Коли садити моркву 
в цьому році
Багато овочівників у своїй практичній 

діяльності, для визначення терміну висіву 
насіння моркви навесні, дотримуються 
Місячного календаря 2019 року.

Посадка моркви
27, 28, 29, 30 березня;
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 
26, 27, 29, 30 квітня;
1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 21, 22, 23 травня;
9, 10, 11, 18, 19, 20 червня;
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 липня.
У тому разі, коли не виходить зроби-

ти процедуру в сприятливий день, про-
водьте посів насіння в інший день, лише б 
він не потрапив в розряд несприятливих 
днів за Місячним календарем.

Вкрай небажано виконувати посадку 
моркви в дні, які позначені Місячним ка-
лендарем, як несприятливі. Коли не слід 
садити моркву в 2019 році:

5, 19 квітня;
5, 19 травня;
3, 4, 17 червня;
2, 3, 17 липня.

Посів насіння 
на туалетному папері
Спосіб посіву коренеплодів на туалет-

ному папері схожий на спосіб з викорис-
танням спеціальної клейкої стрічки, тіль-
ки в цьому випадку все можна зробити 
самостійно.

Технологія посіву наступна.
Туалетний папір розрізаємо на рівні 

смуги шириною 20-25 мм.
Для закріплення насіння на папері 

використовуємо щільний клейстер, зро-
блений з води і крохмалю у співвідно-
шенні: на 1 склянку води береться 1 чайна 
ложка крохмалю.

Розкладаємо клейку суміш на папір і 
приклеюємо насіння на однаковій відста-
ні один від одного.

Коли клейстер висихає, папір зверта-
ємо в рулон.

Безпосередньо перед висадкою роби-
мо борозенки глибиною 25-30 мм і роз-
кладаємо паперові стрічки. Потім заси-
паємо їх грунтом і поливаємо.

Важливо! Використовуючи спосіб 
посіву на туалетному папері, потрібно ре-
тельно підбирати насіння коренеплодів, 

звертати увагу на дату виготовлення, стан 
упаковки, терміни придатності, оскільки 
при низькій схожості морквяного насіння 
є ризик залишитися без врожаю.

Посадка моркви на стрічку
Спочатку цей метод випробували 

на звичайному туалетному папері, але 
оскільки технологія прижилася і стала 
користуватися популярністю, останнім 
часом з’явилися у продажу спеціальні 
стрічки з вже нанесеним на них насінням.

Важливо! Останній варіант буде най-
простішим для початківця садівника, 
єдиний нюанс: купуйте такі стрічки в 
магазинах з хорошою репутацією, щоб 
придбане насіння відповідало вашим 
очікуванням і було того сорту, який ви 
хочете використовувати. Якщо ж вико-
ристовувати більш бюджетний варіант з 
тим насінням, що є у вас в наявності, тоді:

Підготуйте стрічки потрібної довжи-
ни з туалетного паперу.

Приготуйте клейстер з крохмалю.
Зволожте паперову смугу клейстером.
Акуратно розкладіть насіння, витри-

муючи відстань 3-5 см.
Укладіть смуги з насіння в борозенки 

на грядках і засипте землею.
Однозначна перевага цієї методики 

полягає в тому, що вдається уникнути 
густоти паростків і не витрачати надалі 
час на проріджування.

Ще один варіант посадки насіння 
моркви, який більше підходить для леда-
чих або для літніх людей. Суть його поля-
гає в наступному:

візьміть відро сухого піску;
всипте в нього розрахункову кількість 

добрив;
добавте до суміші 3 ст. л. морквяного 

сухого насіння;
всі компоненти ретельно перемішайте;
візьміть приготовлену суміш і роз-

сипте її у визначені грядки;
зверху присипте грядку ґрунтом і 

акуратно полийте водою.

Для цього варіанту посіву не потрібно 
готувати посівні борозенки.

Посів у клейстер з крохмалю
При цьому методі насіння розподі-

ляється рівномірно, хоча операція тру-
домістка. Робота за цим варіантом ро-
биться так:

 розчиніть мінеральні добрива у воді;
 поставте ємність з розчином на газ, 

додайте туди трохи крохмалю і борошна;
 в процесі підігріву постійно пере-

мішуйте склад, уникаючи утворення гру-
док;

 остудіть розчин, додайте в нього 
розрахункову кількість насіння і ретельно 
все перемішайте;

 візьміть пластикову пляшку і зро-
біть в її кришці отвір, вставивши у неї 
трубку;

 в результаті вийде щось схоже на 
шприц;

 помістіть в пляшку клейстер із на-
сіннєвим матеріалом;

 невеликими порціями, методом ви-
давлювання, виливайте суміш в посадоч-
ні борозенки;

 присипте борозенки ґрунтом і по-
лийте їх водою.

Абрикос вважається ніжним деревцем. Дійсно 
тривалий час абрикоси культивували лише в місцях 
з теплим кліматом, але нові сорти, виведені вчени-
ми-селекціонерами дозволяють вирощувати це дере-
во і в середній смузі України.

Зазвичай абрикоси непогано переносять знижен-
ня температури до -30 °С, але найбільш небезпечні 
для них весняні заморозки, оскільки рослина досить 
рано виходить зі стану спокою і сильне похолодання в 
цей час вражає квіткові бруньки. Тим не менш, багато 
садівників з успіхом вирощують абрикоси на приса-
дибних ділянках.

Особливості будови кореневої системи
Коренева система абрикоса досить потужна і розмі-

щується в основному на глибині від 30 до 60 см. при цьому 
частина коріння може проникати вглиб до 5 м. Особливіс-
тю кореневої системи є і те, що радіус поширення коренів 
практично вдвічі перевищує проекцію крони. Цю обста-
вину необхідно обов’язково враховувати, щоб при обробці 
грунту не пошкодити коріння дерева.

Особливості будови надземної частини абрикоса
Надземна частина абрикоса складається з штамба дов-

жиною приблизно 40-60 см і крони, утвореної скелетними 
і плодовими гілками. Плодоношення відбувається на одно-
річних пагонах і плодових утвореннях (шпорці, букетній 
гілочці).

Потрібно сказати, що в минулому вчені-агрономи різ-
них країн досить довго сперечалися про необхідність про-
ведення обрізки абрикосових дерев. Наводилися різні ар-
гументи за і проти цього агротехнічного прийому, але все 
таки перемогла та група вчених, які відстоювали необхід-
ність формувальної обрізки в перші роки життя рослини 
і проведення всього комплексу робіт по обрізці, грунтую-
чись на стані дерева.

Практичним шляхом було встановлено, що правильне 
формування крони покращує життєдіяльність дерева, про-
довжує термін його плодоношення, а також впливає на кіль-
кість та якість плодів. Гілля абрикоса, даючи великий щоріч-
ний приріст, не утворюють достатнього числа бічних відгалу-
жень, а досягти цього можна тільки за допомогою обрізки.

Формування крони дерева
Формування крони починають відразу ж в рік посад-

ки. Обрізку проводять тільки ранньою весною до початку 
сокоруху, оскільки осіння обрізка може призвести до під-
мерзання деревини. Кращою формою крони для абрикоса 
в наш час вважається безярусна з наявністю 5-7 скелетних 
гілок, які розташовуються на штамбі на відстані приблизно 
40 см один від одного.

Перший рік формування
У перший рік після посадки саджанця його обрізають 

на рівні 80-90 см над ґрунтом. З бічних гілок вибирають дві 
найбільш сильні і вдало розташовані і підрізають їх таким 
чином, щоб центральний провідник був вище їх верхівок 
на 20-25 см. Інші гілки зрізують. На початку літа видаляють 
пагони, розміщені на штамбі, і гілочки, які виросли під го-
стрим кутом.

Другий рік формування
На другий рік на штамбі залишають ще дві гілки, роз-

ташовані вище скелетних гілок минулого року. Їх необхідно 
вкоротити так. щоб вони не перевищували довжину гілок, 
розташованих вище по провіднику. З цією метою вкорочу-
ють приріст минулого року.

Формування у наступні роки
З четвертого року дерево дає перший, хай поки і 

скромний урожай. Коли дерево буде сформоване, ін-
тенсивна обрізка йому більше не потрібна, оскільки чим 

більше обрізають абрикос, тим сильніше загущується 
крона і менший урожай. Головна умова в цей період - 
збереження оптимального співвідношення між плодоно-
шенням і вегетативним ростом. Правильно сформоване 
дерево дає приблизно 60-100 кг плодів залежно від сорту і 
відрізняється досить високою морозостійкістю квіткових 
бруньок.

У зв’язку з цим у дорослого плодоносного дерева про-
водять лише проріджуюче та санітарне обрізання.

Якщо в окремі холодні зими дерева все-таки підмер-
зають, потрібно провести відновну обрізку, за якої вида-
ляють пошкоджені гілки, а замість них з молодих пагонів 
формують нові.

Омолоджуюча обрізка
З віком, коли довжина щорічного приросту змен-

шується, а врожайність знижується, рекомендується 
провести омолоджуючу обрізку шляхом переведення 
основних скелетних гілок на 3-4-річну деревину. Молоді 
пагони у місцях загущення проріджують, залишаючи 
найсильніші і добре розташовані, щоб перевести їх на 
плодоношення. При всіх видах обрізки необхідно робити 
акуратні рівні зрізи і ретельно обробити рани садовим 
варом.

Як правильно обрізати абрикос
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(056) 786-02-21, 
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Передплатити 
«Фермер Придніпров‘я»  можна                       

у будь-якому поштовому відділенні 
області до 25 числа кожного місяця.                         

Передплатний індекс 60092.

КАЛЕНДАР

ПОТРІБНІ:  бармени, офіціанти, повара, помічники 
повара, посудомийки, кухонні працівники, 

прибиральниця, столяр, сантехник, промоутер, 
мангальник на Азовське море.

 050-374-14-63, 096-990-80-80

Григорій ДАВИДЕНКО

Її дія відбувається у голодний 
повоєнний рік. Мокрину Коново-
диху викликають до сільради, де 
вручають медаль як багатодітній 
матері. Трагізм ситуації в тому, що 
половина з її дванадцяти дітей по-
мерли від голоду в 33-му, Івана та 
Аністрата після німецького фронту 
направили воювати ще й в Ман-
чжурію, звідки й звісток від них 
немає, а двох найменших дітей і 
чоловіка Данила, який вже лежить 
пухлий, їй абсолютно нічим году-
вати. На питання «як ви поживає-
те?» Мокрина Василівна відповіла:

- Потроху. Як усі. Ні хліба, ні до 
хліба… 

Ця стислість і образність мов-
лення характерні для твору, як 
і народного епосу тих голодних 
часів - ні корови, ні свині, тільки 
Сталін на стіні… Та страшна прав-
да, стиха мовлена Мокриною го-
лові Мусію Івановичу про забрані 
в родини в 22-му, 29-му та під час 
війни три корови, сучасне живо-
тіння-безхліб’я спонукає служаку 
не до співчуття, а до… погроз жін-
ці розстрілом! У цьому суть то-
дішнього тоталітарного режиму, 
для якого життя людини не мало 
ніякісінької цінності. Врешті-решт 
він змінює гнів на милість і до кі-
лограма пшона, врученого разом 

«Такого сприйняття, як у Могилеві, 
не було ніде…» 27 березня - Міжнародний день театру
На сільських теренах Січеславщини розпочався показ нової 
моновистави «Свято солодкої лободи» Дніпровського акаде-
мічного українського музично-драматичного театру імені 
Т. Г. Шевченка. Її вже побачили жителі Петриківки (двічі) 
та 13 березня Ляшківки Царичанського району. А полуденної 
пори цього дня театр приймав будинок культури Могилева, 
500 місць якого були майже повністю заповнені глядачами. 
Це найперша батьківщина автора твору, відомої поетеси і 
письменниці Лесі Степовички. Основу вистави склали реальні 
місцеві події найжорстокішого в долі українського народу ХХ 
століття. Тому підвищений інтерес до хвилюючої п’єси про 
три Голодомори, яку разом із жителями Могилева та сусідніх 
сіл побачили і старшокласники обох місцевих шкіл, був зрозу-
мілий. Він підсилювався збереженими у творі іменами дійових 
осіб, фотографіями немилосердних 30-х років родин Чернет, 
Тертишних, Дзіргунів, Остренків, Паливодів, що слугують 
декораціями вистави.

із медаллю, додає портрет крива-
вого вождя… 

Впродовж усього півтораго-
динного дійства моновистави, під-
силеного періодичною страшною 
хронікою тих часів, як «закон про 
5 колосків», за підбирання котрих 
на колгоспному полі передбачався 
розстріл або 10 років тюрми, відо-
ма актриса Вероніка Голованьова 
не грає – живе у своїй головній ролі 
Мокрини, миттєво перевтілюючись 
в інші образи. В постаті цієї згорьо-
ваної матері-трудівниці, якій влада 
відмовила навіть у праві трудитися 
за жменю баланди, вгадується вели-
ка Україна, що стогне під чоботом 
Москви. Мокрина повсякчас звер-
тається до Всевишнього, щоб зберіг 
життя конаючої від голоду сім’ї. А 
фінальну сцену вистави, коли мати 
зварила трохи пшона з лободою для 
живих, відсутніх і померлих членів 
родини і запросила їх до великого 
столу, переважна більшість глядачів 
дивилася зі сльозами в очах…

Одразу після вистави Берегиня 
Січеславського краю, як звуть Лесю 
Степовичку за натхненну літера-
турну працю в царині історично-

го буття й непростого сьогодення 
українського народу, зізналася 
0глядачам:

- Довелося бувати в багатьох 
країнах, але такого хвилювання і 
відповідальності не відчувала ні-
коли. Переживала, як ви сприй-
мете виставу, бо ці події відбу-
валися в рідному мені Могилеві. 
Сьогодні відчула себе щасливою, 
бо  побачила  розуміння залу. 
Дякую вам за неймовірну тишу і 
співпереживання! Життя Мокри-
ни я писала з моєї бабуні Мокри-
ни Булах та всього нашого кутка. 
Це спільний образ української 
жінки, яка народжує дітей і зі 
всіх сил б’ється з осатанілим чер-
воним режимом за їхнє життя. 
Сподіваюся, що вистави театру 
Шевченка відбуватимуться тут по-
стійно. «Святом солодкої лободи» 
вже зацікавилися в Покровці і Пе-
тропавлівці, у вересні вона йтиме 
в театрі Франка у Києві, там від-
будеться всеукраїнський конкурс 
моновистав. Ми всі вижили в той 
страшний голодоморний час, 
тому вірю, що Україна переможе 
у неоголошеній Росією війні. Ми 

не зійдемо з нашого шляху до волі 
і демократії. Слава Україні!

Гучне «героям слава!» пролу-
нало у відповідь. Про незвичайні 
емоції під час вистави розповіла і 
актриса Вероніка Голованьова:

- Вперше після вистави, яка 
пройшла в абсолютній тиші, я роз-
мірковую про свої відчуття, вони 
були неймовірними. Такого сприй-
няття подій, як в Могилеві, не було 
ніде… Це оповідання про ваш 
край, про величезну жагу до життя 
ваших героїчних предків, яку праг-
ну відтворити безпомильно. 

Зал вітав актрису стоячи, її 
майстерна гра полонила глядачів. 
Жителька Могилева 86-річна Ан-
тоніна Дзіргун, що добре пам’ятає 
описані події, дякувала зі сльозами 
на очах:

- Хто не пережив цього, тому 
важче його сприймати. Треба зро-
бити так, щоб подібне в Україні за-
лишалося лише на сцені. 

«Свято солодкої лободи», 
окрім величезного мистецького 

впливу на глядача, є ще і потуж-
ним щепленням від закришеної 
«макухи» зграї сьогоднішніх про-
кремлівських проповідників миру 
та дружби з окупантом, які перед 
виборами змінили навіть звичну 
їм московську говірку на коструба-
ту українську. Щепленням на віки 
вічні і нагадуванням нинішньому і 
прийдешнім поколінням про досі 
ще не всім світом визнане, і непока-
ране найбільше зло проти Людини 
за весь час її буття на Землі.

На знімку зліва направо: справді 
народна артистка Вероніка 

Голованьова, могилівський 
сільський голова Валерій Дружко зі 
словами вдячності, автор «Свята 
солодкої лободи» Леся Степовичка 

та головний режисер театру ім. 
Т. Г. Шевченка, заслужений діяч 

мистецтв України Анатолій 
Канцедайло після вистави у 

Могилеві.
Фото автора. 
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