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Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гонча-
рук під час зустрічі з аграріями.
За його словами,  уряд усвідомлює, що великі 
іноземні компанії та агрохолдинги мають 
дешевший ресурс, ніж малі фермери.
«Тому за цей рік нам треба зробити дві важ-
ливі речі: попрацювати, щоб ставка за кре-
дитами стала значно меншою. І ми для цього 
вже працюємо з НБУ. Лише з початку роботи 
уряду НБУ знизив ставку рефінансування на 
0,5% і наступного разу він продовжить таку 
саму логіку дій. Я розраховую, що наступного 

Фермерам компенсуватимуть відсоткову ставку 
за кредитами для купівлі землі

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ погодив 
законопроект про обіг земель 
сільськогосподарського 

призначення та передав його у Верховну 
Раду. Про це під час брифінгу за 
підсумками засідання уряду повідомив 
прем’єр-міністр України Олексій 
Гончарук. За нашими даними, перше 
читання закону у ВРУ планується в 
середині жовтня.
Гончарук зазначив, що це великий 
проект, велика реформа, уряд і 
парламент мають працювати разом.
«Цей законопроект, який ми 
сьогодні подаємо у парламент, 
це лише перший законопроект із 
великого пакету. Загальна логіка 
його проста — українська земля 
має купуватися українськими 
громадянами та українськими 
компаніями. Це безумовний принцип. 
Єдиний виняток, який у цьому 
законі міститься, - іноземці можуть 
успадковувати землю у власність», — 
додав прем’єр-міністр.
Відкрити ринок  уряд планує 
з 1 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, 20 вересня ц. р. уряд 
оприлюднив проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
обігу земель сільськогосподарського 
призначення». 

З емельна реформа

року кредитування в гривні буде 11-12% річ-
них в банках», - заявив Гончарук.
«Ми подивимося, скільки реально коштува-
тиме ресурс для великої компанії, що має мож-
ливість залучати фінансування за кордоном, 
оцінимо цей відсоток і надамо на цих самих 
умовах фермеру компенсацію відсоткової 
ставки до такого ж самого розміру, щоб вони 
могли конкурувати за купівлю землі з велики-
ми компаніями», - додав прем’єр.
«Якщо ці інструменти не запрацюють, ринок 
землі не зможе бути запущений, тому за цей 

рік ми точно маємо зробитидвіречі: надати 
можливість купувати землю, надати фінан-
совий ресурс середнім і малим господарствам, 
щоб вони могли це реалізувати. Якщо цього не 
зробити, то необхідного ефекту економічного 
зростання не буде. Ми розраховуємо, що в 
результаті запуску ринку українська еконо-
міка зростатиме ще на 2%», - розповів голова 
уряду. Крім того, Кабмін планує посилити 
Антимонопольний комітет для уникнення 
монополізації землі. 

Д ецентралізація.dp.ua

Продовження - стор. 5

Микола  ЯСЕНЬ

ТЕ, ПРО Що піде мова, справ-
ді можна назвати досвідом, 
який заслуговує запозичен-

ня і поширення. Хоч як на нас, 
швидше, йдеться про добре забу-
ту зараз колись достоту відому та 
корисну багатолітню практику. 
Згадайте всілякі рейди-перевір-
ки, огляди та об’їзди територій, 
котрі влаштовувалися щороку з 
метою пересвідчитися - ретельно 
чи ні, скажімо, готувалися там або 
в якомусь іншому місці до зими. 
Не лише тодішні колгоспи та рад-
госпи, але й загалом сільські насе-
лені пункти та об’єкти соціальної 
сфери в них. Якщо навіть тоді, 
коли все трималося за рахунок ко-
штів та робочої сили тих же колго-
спів, з цим ділом однак не завжди 
усе було гаразд, то як нині? 

Районні страждання і радощі
Коли тепер у Покровсько-

му районі задумали здійсни-
ти об’їзд володінь своїх, тобто 
практично усіх населених пун-
ктів сільських та селищних рад і 
об’єднаних територіальних гро-
мад, аби перевірити, чи скрізь 
порядок і ніяких проблем «на 
предмет готовності зиму зимува-
ти», то умисне дозволили «витік 
інформації» за цілих два місяці 
до задуманої акції. Аби, як пояс-
нили в.о. голови РДА В’ячеслав 
Рибачук та заступник голови 
райради Іван Карабут, на місцях 
схаменулися чи спохватилися 
і мерщій зайнялися наводити 
у себе порядки. Часу для цього 
було вдосталь, і уже велику ко-
ристь від об’їзду знайшли тепер 
від того, що дійсно спонукали 
голів сільських і селищних рад 
та територіальних громад, їх ак-

тив та просто небайдужих своїх 
земляків «добряче почистити  
села і їх околиці, узбіччя доріг 
від бур’янів, чагарників та сміття. 
Чим, на жаль, сьогодні «важко 
когось здивувати». Не знайти, 
певно, жодного зараз не лише 
малого, але й великого села, де 
б не було покинутих і зарослих 
вище голови та засипаних розва-
линами спорожнілих житлових 
колись садиб. Зрозуміло, що з 
пацюками, вужами та іншою по-
творною нечистю, яка заводить-
ся у нетрях аж бігом. Тому занед-
баний санітарний стан наших сіл 
і селищ – це зараз,  може, най-
більше лихо, яке дошкуляє лю-
дям. Бур’яни, чортополох і та ж 
амброзія у багатьох випадках пе-
ретворюють ще недавно чепурні 
та охайні села ледве не в пустирі і 
непрохідні хащі.

П ередплата-2020
Редакційна ціна газети 

«Фермер Придніпров’я»  
залишається постійною, 

незмінною з часу заснування – 
20 грн на місяць.

На сьогодні вартість 
передплати (плюс вартість 

послуг УКРПОШТИ)  
на 2020 рік: 

місяць – (20+7.53) = 27.53 грн.
3 місяці – (60+20.59) = 

80.59 грн.
6 місяців – (120+35.94) = 

155.94 грн.
12 місяців – (240+68.06) = 

308,06 грн.
Передплатний індекс 

у Каталозі обласних видань 
60092.

За інформацією Держстату, з січня по червень 
2019 року робота 44,8% великих та середніх 
сільськогосподарських підприємств України була 
збитковою. Загальна сума збитку складає близько 198 
млн. грн.
Решта суб’єктів господарювання змогли принести прибу-

ток на загальну суму 137 млн. грн. За підрахунками негативне 
сальдо за 6 місяців становить 61 млн. грн.

Варто зазначити, що за аналогічний період 2018 року кіль-
кість збиткових українських підприємств складала всього 11% 
проти 89% прибуткових. При цьому збитку було 117,1 млн. 
грн, а прибутку – 611,4 млн. грн. За рахунок цього вдалось до-
сягти позитивного сальдо у розмірі 494,3 млн грн.

За словами аграріїв, головною причиною зниження рен-
табельності сільгоспвиробництва є подорожчання матеріаль-
но-технічних ресурсів, а також зниження вартості основних 
видів сільгосппродукції на фоні зміцнення гривні.

До речі
Адвокат та громадський діяч Семен Кривонос на сво-

їй сторінці у Facebook закликав уряд України терміново 
звернути увагу на ситуацію, що склалася навколо вартості 
сільськогосподарської продукції врожаю цього року.

Кількість збиткових агропідприємств 
зросла вчетверо

За  словами Кривоноса, таких низьких цін не було вже дав-
но. Так, основні культури – соняшник, кукурудзу та пшеницю 
фермери змушені продавати за ціною нижче собівартості.

На думку адвоката, така ситуація нагадує монопольну змо-
ву трейдерів і великих латифундистів з метою знекровити ма-
лий і середній бізнес перед запуском ринку землі.

Як відомо, після зняття мораторію на землю попит на її 
придбання буде фактично тільки від великих компаній, що до-
зволить їм сформувати єдину, невигідну низьку ціну за один га 
сільськогосподарських угідь.
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Р еалії

У ФОКУСІ ДНЯ

Іван  МОРОЗ

! Селянин - це людина, яка не йде з ранку 
на роботу, тому що він прокидається 
на роботі Едвард Компон Макензі, британський письменник

НАВПАКИ Ж, «інакшість» 
цієї влади мала би демон-
струватися, як і сподівалися 

всі, хто голосував за Зе-більшість, у 
зменшенні витрат  на утримання 
чиновницько-депутатської армії. 
Але поки що не так склалося, як га-
далося. У давно незмінному варіанті 
документ надали для ознайомлення 
народним обранцям, та чи будуть у 
ньому очікувані народом позитивні 
зміни до остаточного його прийнят-
тя – це велике питання. У Кабінеті 
Міністрів визнають, що ґрунтується 
він, в основному, на прогнозах і роз-
рахунках «попередників». І натяка-
ють: до другого читання на проект 
чекають суттєві зміни. Адже на його 
параметри (особливо, в частині на-
повнення держбюджету), обов’яз-
ково вплине програма дій уряду, 
яку обіцяли підготувати до кінця ве-
ресня. Проте у фахівців виникає пи-
тання щодо джерел наповнення бю-
джету. міністр фінансів Оксана Мар-
карова і прем’р–міністр Олексій Го-
нчарук анонсують новий бюджет ще 
під недоброї пам’яті гаслом: «жити 
буде краще, жити буде веселіше!» 
Та щось не зрозуміло, звідки такий 
оптимізм? Адже нинішня еконо-
мічна ситуація в Україні просто ди-
вовижна: ДОЛАР ПАДАЄ, А ЦІНИ 
РОСТУТЬ?! 

Таке «економічне диво» України 
існує проти всіх правил ринкової 
економіки. Особливо потерпають 
аграрії. Адже вони планували свою 
діяльність, розраховуючи на курс до-
лара по 28 грн. А в нинішніх умовах 
несуть значні збитки, бо фермери 
змушені експортувати вирощений 
урожай за значно нижчим курсом. 
Така ситуація виглядає штучно 
утвореною напередодні скасування 
мораторію на продаж землі. Нова 
Зе–команда торпедує продаж землі, 
особливо не радячись із вітчизняни-
ми аграріями. Новий законопроект 
від їхньої команди у цьому питанні 
просто збурює суспільство.

                                                 
Що насторожує? 
Перш за все запальність молодих 

слуг народу у цьому надважливому 
для країни питанні. Адже рубати 
з-за плеча, а потім будь, що буде з 
продажем землі, неприпустимо. 
Минулої п’ятниці у програмі С. 
Шустера «Свобода слова» на кана-
лі «Україна», коли йшлося про зе-
мельне питання, вкрай неприємно 
було дивитися на нового міністра 
розвитку економіки, торгівлі і сіль-
ського господарства Тимофія Ми-
лованова, який пнувся перекричати 
досвідчених аграріїв, котрі йому в 
батьки годяться. Він навіть не давав 
їм висловити власну думку! Коли ж 
фермери задавали йому фахові за-
питання щодо продажу землі, то мі-
ністр, за висловом представниці від 
Умані, «говорив багато і ні про що». 
Головною мантрою його спічу було 
«розпочавши продаж землі, ми за-

Міністр юстиції Денис Малюська планує 
позбавитися рейдерів за один місяць. На 
його думку, основну напругу, пов’язану 
з рейдерством, протягом місяця можна 
подолати. Більшість проблем у сфері 
державної реєстрації створені або не 
припинені штучно, і розв’язати їх можна 
досить швидко.
Сьогодні держава втратила ефективний 
контроль над реєстрами і над захистом 
прав власності, які відображені у реє-
страх.
Натомість було створено певні ручні ме-
ханізми, які стимулювали тіньові схеми.
Міністр сподівається, що найближчими 
днями парламент проголосує за відповід-
ний законопроект, який ці схеми подолає.
Законопроектом №1056 передбачено 
припинення діяльності акредитованих 
суб’єктів у сфері реєстрації (комуналь-
них і державних підприємств). Практично 
80% рейдерських захоплень відбувалися 
саме через них. При цьому загальна кіль-
кість реєстраційних дій, які вчинялися 
такими суб’єктами, насправді незначна. 
Коли закон набере чинності, вони припи-
нять функціонувати, тобто одразу бу-
дуть відключені від реєстру.
Також впроваджуються на рівні закону 
різноманітні механізми аналізу, зокрема 
ризик-модуль, який працюватиме в авто-
матичному режимі.
Буде також впроваджена система попере-
джень, яка працюватиме наступним чи-
ном: людина подає заяву в електронному 
вигляді. Якщо буде відчужуватися неру-
хомість, що їй належить, вона отримає 
запит на підтвердження або скасування 
такої дії.
Окрім того, законопроект передбачає 
підвищення штрафів посадових осіб за 
порушення законодавства про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських фор-
мувань, а саме — від чотирьохсот до 
шестисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.
За рахунок донорів будуть залучені висо-
кокваліфіковані корпоративні юристи і 
сформована група, яка також буде займа-
тися боротьбою з рейдерством. Саме ця 
група робитиме первинний аналіз скарг, 
які надходять у сфері реєстрації.
Одночасно буде оновлений склад антирей-
дерської комісії. Оновлення складу комісії 
із залученням не представників Мін’юс-
ту, які б мали відповідну кваліфікацію 
і репутацію, може суттєво змінити си-
туацію. Кадрові питання також хочуть 
закрити за місяць. 

Дай-то, Боже…

Міністр юстиції планує                    
за місяць подолати рейдерство

Казав пан - 
кожух дам...

Коли люди довірили бути Президентом України Володимиру 
Зеленському, а з ним прийшла у владу так звана Зе–команда, 
сподівання народу були і ще залишаються великими, ейфорія 
досі туманить голови значній частині українців. Та більшість 
досвідчених експертів в своїх очікуваннях розмірковують 
стриманіше і сходяться на єдиній думці: ВСЕ ПОКАЖЕ БЮДЖЕТ! 
Тобто розподіл «слугонародною» частиною парламенту 
видаткової частини бюджету за статтями: на охорону здоров’я, 
на освіту, на безпеку і оборону тощо. Обіцяно ж було, що «бюджет 
буде без шкурняків». Але, як показує його проект, поки що на 
безшкурницький він не виглядає. Бо чого лише варті нескромні 
надбавки на Верховну Раду, президента, уряд! 

пустимо економіку». Нібито, продав-
ши пай, дехто зможе відкрити влас-
ний бізнес, ще й будуть надходження 
до державного бюджету. Відчувається 
нерозуміння того, що у нинішній еко-
номічній ситуації кошти від продажу 
паїв у більшості випадків підуть про-
сто на проїдання. Тобто на оплату 
комуналки, високі ціни на яку вже 
очевидно що збирається повернути 
взимку Зе–команда, на погашення 
кредитів, боргів, лікування, навчання 
тощо... А далі що?

Натовпи знедолених бідарів ли-
шаться без засобів до існування на 
чужій, уже не нашій землі? Бо її за 
новим «слугонародним» законом 
швидко скуплять транснаціональні 
компанії, яким з їхніми новітніми 
технологіями уже не потрібні будуть 
ані наші села, ані наймані робочі 
руки. Очевидним також є факт, що 
вітчизняні фермери не зможуть кон-
курувати у питанні купівлі землі, бо 
коштів таких не мають. Ніхто не су-
перечить, що існуюча ситуація по-
требує змін — мораторій не захищає 
селян від розгулу тіньових земельних 
схем і рейдерських захоплень, чорно-
го ринку землі та повзучого отриман-
ня контролю над землею великими 
українськими та іноземними грав-
цями. Проте якщо у сьогоднішніх 
умовах корупційних судів, невико-
нання законів, тотальної бідності се-
лян і недоступності для них кредитів 
просто скасувати мораторій — це все 
одно, що дати волю дикому, напів-
кримінальному ринку, в результаті 
чого постраждають власники паїв і 
українські фермери. Недарма один з 
фермерів Умані не витримав і задав 
Милованову питання: «слугами яко-
го народу ви є?» 

Відтак потрібно не керуватися 
емоціями та особистими інтереса-
ми, бажанням догодити іноземним 
радникам, а прийняти виважене, 
продумане рішення щодо обігу зе-
мель сільськогосподарського при-
значення. Ціна помилки зараз — це 

ціна життя України. Особливо з 
огляду на той факт, що ООН ого-
лосила про глобальну продоволь-
чу кризу. Адже від голоду щодня 
страждають більш як один мі-
льярд  людей! Це майже кожен 
сьомий з нас, із семи мільярдів 
населення Землі. Від подібних ка-
тастроф нас захищає (поки що?!) 
родюча українська земля, що ста-
новить близько 72 відсотків тери-
торії України, і вітчизняне продо-
вольство на внутрішньому ринку, 
вирощене мільйонами селян на 
фермерських та присадибних ді-
лянках. Навряд чи іноземні транс-
національні компанії думатимуть 
про те, щоб нагодувати бідних 
українців після того, як скуплять 
землю. Скоріше за все вони ви-
возитимуть урожай, а нам зали-
шаться голод, поневіряння і убо-
гість. То ж чи такого майбутнього 
ми хочемо?

Відомі факти - в Ізраїлі вся зем-
ля знаходиться у державній влас-
ності. У Швейцарії тваринницьку 
ферму із невеликою площею зем-
лі для неї може купити лише той, 
хто має аграрну освіту й особисто 
працюватиме на ній. У Німеччині, 
за даними економіста Олександра 
Сокаля в «Економічній правді», 
71 відсоток аграрних підприємств 
за своїм типом є сімейними фер-
мами, що обробляють поля від 5 
до 50 гектарів. У багатьох округах 
Німеччини діють обмеження роз-
міру площ на продаж земель. А в 
разі купівлі ділянки не фермером, 
чи зі спекулятивною метою, міс-
цева аграрна громада має право 
замінити покупця! І названі дер-
жави аж ніяк не рівня Таджикис-
тану, з яким ріднять Україну наші 
сучасні поводирі. Тож куди ведуть 
нас теплими словами, до якого 
берега? Подумаймо, доки не пі-
зно - кого нагріє обіцяний ними 
«кожух»?   
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КОЛИ дивишся на еко-
номічні показники 
нашої країни і порівн-

юєш їх з даними інших євро-
пейських країн, то мимоволі 
задаєш собі питання: чому 
ми так відстаємо, і чи мож-
ливо подолати цю прірву у  
рівнях життя? Наразі Украї-
на є єдиною з європейських 
країн, яка знаходиться в 
групі економічно невільних 
країн в рейтингу «Еконо-
мічна свобода у світі» Fraser 
Instityte. Про це свідчать ос-
танні дані на сайті інституту. 
Хоча черепашачим темпом, 
але Україна останнім часом 
таки піднялася в рейтингу на 
три позиції - з 138 на 135. Де-
яке покращення спостеріга-
ється в таких показниках, як 
розмір уряду, надійні гроші і 
свобода міжнародної торгів-
лі, тоді як правова система і 
регулювання пішли на спад. 
Найгіршою є ситуація з на-
дійними грошима (159-те 
місце у світі) та регулюван-
ням (125-те місце), а найкра-
щою - з розміром уряду (43-
те місце). 

Зовсім інша ситуація, 
до прикладу, в Грузії. Вона 
вперше потрапила до групи 
найвільніших країн в 2005 
році, і відтоді, за винятком 
2009-го, незмінно там пере-
буває. У свіжій версії рей-
тингу вона займає 12 місце 
у світі. Це підштовхує до 
думки, що, мабуть таки, не 
треба було Порошенкові Са-
акашвілі за чуба тягати, мов 
злодія якогось, та викидати з 
країни. Краще було б досвід 
його реформаторський пе-
реймати. Не робити свої не-
долугі «псевдореформи» та 
не ганьбити цим і себе і кра-
їну. Очевидно, що жадоба 
до особистого збагачення за-
тьмарила йому розум, який 
насамперед мав би бути дер-
жавницьким, як і належить 
гаранту. Можливо (у народу 
ще є сподівання), президент 
Зеленський піде іншим шля-
хом? Бо з такими темпами 
розвитку України скоро на її 
просторах лише пенсіонери 
залишаться. 

Не зайвим було б також 
нам у Польщі повчитися, 
яка до 2004 року перебувала 
у третій групі, а після цього 
піднялася до другого рівня 
(переважно вільні країни), 
де перебуває і зараз. На ос-
нові даних за 2017 рік країна 
опинилась на 59-му місці. 
Можна тільки порадіти за 
одну з найуспішніших по-
страдянських країн, Есто-
нію, яка незмінно перебуває 
у економічно найвільнішій 
групі з 2000 року (найраніші 
дані доступні за 1995 рік, вже 
тоді країна була в другій гру-
пі, як наслідок ліберальних 
реформ у 90-ті роки), і зараз 
займає 13-ту позицію.

Рейтинг Fraser Institute 
2019 року базується на даних 
2017 року і вимірює еконо-
мічну свободу (рівень осо-
бистого вибору, можливість 
виходу на ринки, захист при-
ватної власності, правовлад-
дя тощо), аналізуючи полі-
тичні рішення та інституції 
162 країн та територій. Що 
ми не стаємо щорік краще 
жити, це добре відчуває на 
власній шкірі кожен звичай-
ний українець. Ріст зарплат і 
пенсій просто катастрофічно 
відстає від росту цін на това-

Де ми, а де вони?

ри та послуги. Так, частково 
винна в цьому війна, але ж 
не на 100%. До прикладу, Із-
раїль теж воює - довше, ніж 
Україна, але ж рівень життя 
з нашим не порівняти, він 
набагато вищий. 

За даними Держстату, се-
редньостатистична україн-
ська сім’я витрачає щоміся-
ця 8, 8 тис. гривень. Майже 
половина з цієї суми – 3 592 
грн. – йде на продукти хар-
чування. Колишній міністр 
соцполітики Андрій Рева 
цинічно докоряв українцям, 
мовляв, забагато наминаєте, 
а звідси і витрати такі великі. 
Навів тоді приклад Німеч-

чини, де на продукти витра-
чається лише 14% доходів. 
При цьому він ніби забув, 
що при порівняно однако-
вих цінах на харчі, українці 
заробляють значно менше. 
Така ж ситуація і з тарифа-
ми. При суттєво більших 
зарплатах, у європейських 
країнах платять значно мен-
ший відсоток за комунальні 
послуги. До речі, щось не 
дуже зрозуміло, чому нам 
пропонує вже нова влада 
купувати газ на опалення 
по «літньому» тарифу? Що, 
ціна на нього зимою знову 
підніметься? 

Але ж Юлія Тимошенко 
виграла судовий спір, щодо 
необґрунтованої колишньої 
тарифної ціни на газ! Укра-
їнцям мали б повернути 
незаконно витягнуті з їхніх 
кишень оплачені кошти за 
газ, та ще й шкоду моральну 
компенсувати. Пригадуєте, 
перебуваючи в статусі кан-
дидата в президенти, Зелен-
ський багато в чому спра-
ведливо дорікав на дебатах 
Порошенкові, в тому числі 
і про несправедливі тарифи 
на газ не забув йому нагада-
ти. А тепер що? Рачкувати-
мемо взимку знову до тих 
же, не справедливих? Та ще 
й субсидії  знову обмежать? 
Якщо так станеться, то це 
буде черговий великий влад-
ний обман українців, тільки 
тепер уже ЗЕ – командою. 

Ні хліба, ні до хліба?!
Навіть хліб  уже не є ос-

новою раціону, - говорить 
голова Асоціації постачаль-
ників торговельних мереж 
Олексій Дорошенко в ін-
терв’ю виданню «Високий 
замок», - оскільки коштує 
в середньому 22 грн. за 1 кг. 
Відтак у мережах почали 
продавати дешевий хліб з 
борошна другого і третьо-
го класу, з домішками, які 
в ЄС уже визнали б шкід-
ливими. Але люди це купу-
ють. Донедавна основним 
продуктом була картопля, 
бо коштувала 6 грн. за кіло-
грам, тоді як крупи 9 – 10 і 
вище. Але тепер картопля 
подорожчала, і попит на неї 
впав. Чимало супермаркетів 
запускають власні торгові 
марки, які трохи дешевші, 
ніж інші. Але у 100% випад-
ках – це економія за рахунок 
якості. Логічно, що ковбаса 
не може коштувати дешев-
ше, ніж м’ясо. Але дешевша 
ковбаса є і її купують. При 
цьому покупці розуміють, 

що склад там сумнівний. І 
спред беруть замість масла. 
Питаю якось одну дівчину 
«як ти можеш їсти «Міві-
ну»? На що вона відповіла: 
«з моєю зарплатою на інше 
не вистачає». Тобто дово-
диться або їсти неякісне, або 
не їсти взагалі.

За останні десятиліття 
ми стали вже, як Індія, кра-
їною контрастів, де одні за-
хмарно багаті, а інші ледь 
животіють. До прикладу, 
в тих самих європейських 
країнах дорогезні автомобі-
лі значно  рідше можна по-
бачити, аніж у  нас. Бо там 
дають по руках корупціо-

нерам і дійсно питають - де 
кошти взяв? А у нас поки 
що тільки вдають бурхливу 
діяльність у цьому напрям-
ку. Хоча,  на деякі зрушен-
ня ніби вже і сподіватися 
можна: Антикорупційний 
суд запрацював. Побачимо, 
наскільки ефективною буде 
його робота. 

Про здоров’я нації 
треба дбати!
У Міністерстві охорони 

здоров’я визначають – еко-
номія на харчах виливаєть-
ся у проблеми зі здоров’ям. 
Зокрема, у МОЗ кажуть про 
дефіцит вітаміну Д у значної 
кількості дорослих та дітей. 
І це є наслідком недостат-
нього вживання окремих 
тваринних продуктів, серед 
яких риба та яйця. У рибі 
міститься багато фосфору, 
йоду, вітамінів і жирних 
кислот омега-3 (останні та-
кож захищають від серцево 
– судинних захворювань). 
Українці ж їдять лише 14 кг 
риби на рік, тоді як серед-
ньостатистичний європеєць 
вживає 27 кг. У ВООЗ реко-
мендують щонайменше 20 
кг. Навіть традиційної для 
українців свинини ми їмо 
значно менше, ніж західні 
сусіди (15 кг на душу проти 
35 кг). То ж чи варто диву-
ватися, що смертність у нас 
значно перевищує наро-
джуваність? 

Це ж треба було так до-
господарюватися, що мова 
йде ніби не про народ Укра-
їни, якому природа дала 
все сповна: родючі грунти, 
корисні копалини, прекрас-
ний клімат, а про мешканців 
пустелі, що живуть на Богом 
обділеній землі. Генераль-
ний директор ТОВ «Центр 
підвищення ефективності у 
тваринництві» Микола Ба-
бенко, посилаючись на дані 
продовольчої і сільсько-
господарської організації 
Об’єднаних Націй (ФАО), 
заявив, що споживання м’я-
са і молока українцями є у 
2 - 3 рази меншими від фізі-
ологічної норми саме через 
дорожнечу! Адже ціни на 
те ж молоко у польських су-
пермаркетах нижчі, аніж в 
українських, при тому зарп-
лати там вищі. 

Прикро, що українців 
тримають у такій структурі 
витрат, що впливає не лише 
на наше здоров’я, а й на со-
ціальний розвиток. Харчу-
вання, оплата комунальних 
послуг – це фактично за-

доволення базових потреб. 
Людина так влаштована, що 
поки не задовольнить базові 
потреби – про соціокультур-
ні не дбатиме. Тому люди 
у переважній більшості не 
читають книжок, не ходять у 
кіно, не подорожують. Саме 
через це вони обирають по-
пулістів, які обіцяють не 
якість життя, а нижчі ціни. 
І комусь це вигідно.  Хоті-
лось би якраз навпаки, аби 
українська влада дбала про 
здоров’я нації. У цьому пи-
танні прогресивна частина 
світової спільноти вже має 
певні здобутки. Середня 
тривалість життя чоловіків 

у багатьох країнах ЄС вже 
становить майже 80 років, а 
жінок – 85. Серед європей-
ських лідерів за тривалістю 
життя – Швейцарія, Італія, 
Франція та Ісландія. 

Безумовно, здоров’я на-
ції багато в чому залежить 
від особливостей харчуван-
ня, кліматичних умов, еко-
логічної безпеки та ряду ін-
ших об’єктивних факторів, 
які є визначальними для 
здоров’я людини. Але в той 
же час все більший вплив на 
якість та тривалість життя 
людини має система гро-
мадського здоров’я країни. 
Під громадським здоров’ям  
розуміють здоров’я насе-
лення в цілому, обумовлене 
як біологічними, так і соці-
альними факторами. Гро-
мадське здоров’я як система 
знань полягає у вивченні та 
розробці стратегічних та 
тактичних медико-соціаль-
них пропозицій, які спря-
мовані на підвищення яко-
сті та тривалості життя на-
селення. Класичні приклади 
– вакцинація, боротьба з тю-
тюном, програми із заохо-
чення до здорового способу 
життя (cкладовою якого є 
якісне харчування), тощо. 

Якщо Україна взяла курс 
на європейські стандарти 
життя, то чому ж полиці на-
ших маркетів завалені нея-
кісним продуктовим мотло-
хом, а влада не б’є на сполох? 
Нам, як жодній іншій країні 
Європи, потрібна потужна 
система громадського здо-
ров’я. Ми, на жаль, перші в 
Європі за кількістю ВІЛ-по-
зитивних, в нас досі не вирі-
шена проблема туберкульо-
зу... Ми – країна, де сталася 
ядерна катастрофа... Більше 
8 відсотків українських зе-
мель під сміттєзвалищами 
і непотребом. Низку інду-
стріальних районів Украї-
ни можна сміливо назвати 
зонами екологічного лиха, 
але там і досі живуть люди, 
які часто помирають дуже 
рано, не доживаючи навіть 
до пенсійного віку. Врахо-
вуючи вищезгадані факто-
ри і ряд інших обставин, 

ми маємо негайно впрова-
джувати ефективну систему 
профілактичної медицини.  
Нашою спільною метою по-
винно бути досягнення успі-
хів у п’яти основних складо-
вих громадського здоров’я, а 
саме:

1. Ведення здорового спо-
собу життя. Варто з дитин-
ства заохочувати людей ве-
сти здоровий спосіб життя. 
Просвітницька діяльність 
посідає чільне місце у сис-
темі громадського здоров’я. 
Разом з тим рівень здорового 
способу життя залежить від 
фінансового забезпечення, 
наявності відповідної інфра-

структури у населених пунк-
тах, дотримання міжнарод-
них стандартів якості питної 
води та їжі. Необхідний  дер-
жавний контроль високого 
рівня над виробництвом 
споживчих товарів, щоб не 
допускати до продажу нея-
кісні продукти харчування. І 
щоб ціни були доступними.

2. Профілактика захво-
рювань. Весь цивілізова-
ний світ вже давно робить 
ставку на профілактику за-
хворювань. Для цього, на-
приклад, створюється низ-
ка скринінгових програм, 
наприклад, для ранньої 
діагностики раку молочної 
залози тощо.

3. Співпраця громадян, 
держави та неурядових ор-
ганізацій. Треба сказати, 
що у складі неурядових ор-
ганізацій працює чимало 
експертів, які часто викону-
ють свою роботу на волон-
терських засадах. Нам варто 
перейти на здорову мотива-
ційну систему та оплачувати 
цю роботу, адже вона вкрай 
важлива для суспільства.

4. Доступна та якісна 
медицина. Контроль, моні-
торинг та оцінка медичних 
послуг. Тут, мабуть, і не вар-
то пояснювати важливість 
цього аспекту. Не треба по-
яснювати, що з цим у нас 
досить великі проблеми (як 
наголосив  Зеленський: «Лі-
ків - нема, лікарів – нема, 
нафіг нам така реформа?»). 
Нова команда президента 
одіозну Уляну Супрун звіль-
нила, тепер сподіваємось, 
що з’являться і лікарі, і ліки, 
і державна страхова меди-
цина. Принаймні будемо 
сподіватись на обіцяне. Щоб 
не збирати кошти всією гро-
мадою тому, хто потребує 
оперативного втручання, а 
таке право йому було гаран-
тованим.   

Лише розуміння стану 
справ і бажання змінити си-
туацію на краще дозволить 
нам зрушити з мертвої точ-
ки та розпочати роботу над 
покращенням ситуації. До-
сить вже пасти задніх. 

ПОГЛЯД
Петро  ЛУК'ЯНЕНКО
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З  перших уст

! Я знаю вас, нащадки запорожців, я вірю вам 
і низько б’ю чолом. Дивлюсь на вас і вірою 
займаюсь, І б’ю поламаним крилом Олександр Олесь

Микола ЯСЕНЬ

СКЛАДНІСТЬ нинішньо-
го періоду новітньої 
української історії по-
лягає насамперед у 

тому, що на плаху кладуть, не 
боюся звинувачень у зайвому 
пафосі, саму українську дер-
жавність. Бо «на кону» сотні 
тисяч доларів, позичених у за-
кордонних лихварів, які праг-
нуть якнайскоріше повернути 
їх, та ще й з процентами. А уря-
ди України за 28 років її неза-
лежності не зуміли зберегти 
багатющий спадок прадідів, 
зате успішно розвалили дер-
жавну промисловість і напло-
дили зажерливих олігархів, які 
розграбували все, що могли. 
Загнавши Україну в най глибшу 
боргову яму Міжнародного 
валютного фонду, політикани 
всіх кольорів і мастей чують 
тільки вказівки закордонних 
«експертів».  А ті все наполег-
ливіше «радять» запровадити 
в Україні ринок землі. Чого це 
вони так заметушилися? Адже 
США чи будь-яка розвинута 
країна Заходу ніколи не ви-
кидали гро ші на вітер. Отже, 
окрім відшкодування запози-
чень, мають вони ще якийсь 
інтерес. У чому ж він? Щоб це 
зрозуміти, згадаймо, хто най-
більше в світі зацікавлений 
у тому, щоб Україна не мала 
власного хліба. Щоб купувала 
його за океаном, а не збивала 
ціну зерна на світових рин-
ках власними врожа ями. Щоб 
головною рушійною силою 
аграрної політики в Україні 
стали гроші і соціально-полі-
тичні технології. Щоб  носіями 
сумнівної правди про ці тех-
нології виступали не фахівці, 
а непрофесійні журналісти-за-
робітчани. У гонитві за трид-
цятьма срібляниками вони 
пропагують думки, що нічого 
страшного не станеться, якщо 
землі сільськогосподарського 
призначення стануть приват-
ною влас ністю новітніх магна-
тів та плантаторів. Ці сентенції, 
які вкидаються в інформацій-
не поле, готують суспільство 
до чорного дня. Реально зем-
ля вже перетворилася у фак-
тор наживи шляхом тоталь-
ного пограбування місцевих 
громад  і, по суті, кожного гро-
мадянина окремо, який втра-
чає свою частку суспільного 
продукту. Протести окремих 
політиків та громадських дія-
чів не приносять практичних 
результатів.

Успіхи й невдачі України 
значною мірою залежать від 
менталітету українців. А він 
такий, що емоції часто беруть 
верх над логікою, а благопо-
лучне сьогодення затіняє тур-
боту про майбуття. Справед-
ливості заради, мушу зазначи-
ти, що не в усіх регіонах така 
ментальність є панівною. Ска-
жімо, на Лівобережжі, де три-
валий час панувала російська 
ідеологія, звикли керуватися 
правилом «вот приедет барин, 
он рассудит». У центральній, 
козацькій Україні головним 
досягненням зазвичай вважа-
лася воля, і нічий авторитет не 

Шановні українські фермери, дорогі побратими! 
Ви півтора роки тому виказали мені високу 
довіру, обравши мене Президентом АФЗУ. 
А висока довіра – це насамперед висока 
відповідальність: перед вами, перед усіма 
селянами, перед українським народом. Ми 
разом несемо цю ношу, тому ви щотижня 
будете знайомитися з моїм баченням поточного 
моменту, натомість я буду уважно вивчати і 
враховувати ваші думки й побажання щодо 
стратегії й тактики нашої Асоціації в цей 
винятково складний період.

CЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

міг тиснути на свідомість насе-
лення. А на Заході, вихованому 
в суворих правилах Австро-У-
горської імперії, люди звикли 
до послуху, життя за Божими 
законами. Відтак і воювали 
колишні українці по-різному: 
східняки за царя, а пізніше за 
товариша Сталіна, західники 
за цісаря, а козаки та отаманці 
– за вільну українську землю, 
православну віру та добробут 
власних родин.

Несхожість світоглядів 
значною мірою відобража-
ється і в ставленні мешканців 
різних регіонів до землі: якщо 
для колишнього підданого 
Російської імперії земля Ліво-
бережжя лише територія, де 
він сьогодні живе, то для чер-
каського селянина його земля 
– це частина його самого, в цій 
землі лежать діди-прадіди, тут 
закопана його пуповина. Цю 
землю він любитиме й боро-
нитиме довіку. А для фермера 
із Західної України земля – свя-
те поняття: він нею живе, хоч 
вона й не дає великого зиску. 
Земля – це його гордість, його 
ГОНОР, його щастя.

Говорячи про те, чому 
люди в різних регіонах Украї-
ни мають певні відмінності, не 
слід забувати, що лівобереж-
жя здавна було під протекто-
ратом Росії, Західна Україна 
найбільше запозичила від 
Австро-Угорщини, а в центрі 
нашої країни химерно спле-
лися традиції Київської Русі, 
козаччини з Гетьманщиною, 
Гуляй-Поле і Холодний Яр. До 
того ж, у кожному регіоні були 
різні церкви, які вправно ма-
ніпулювали (і продовжують 
маніпулювати) громадською 
думкою. Відтак стверджувати, 
що всі українці однакові, не 
варто, але просто злочинно 
говорити й писати про мож-
ливість федералізації України. 
Ми один народ  і одна нація, 
якою б мовою не говорили і 
яких би пісень не співали. 

Отже, ми трохи різні, але 
держава у нас одна, і земля 
у нас одна. Ми всі прагнемо 
бути щасливими, і нам дуже 
подобається, як живуть євро-
пейці. 

Декларуючи свої  євроін-
теграційні прагнення, наші 
демоліберали звично кивають 
на сусідню Польщу: он поляки 

змогли, то й ми зможемо. Про-
те не слід забувати, що для по-
ляків не існує «мовного питан-
ня», як не існує й поділу цер-
ков чи територій. А ще поляки 
аж до 40-х років минулого 
століття не знали більшовиків 
та колгоспів, які фактично зни-
щили українські села. Можли-
во, не всі знайомі з тими чор-
ними сторінками української 
історії, то пригадаймо разом.

Без жодного сумніву, най-
більший і найвагоміший вне-
сок у руйнування українсько-
го селянства припав на долю 
більшовицьких вождів та їх-
ніх посіпак. Революції, грома-
дянські війни, постійні тоталі-
тарні «реформи» сільського 
господарства перетворили 
колись квітучі села на без-
людні смітники. Але селяни 
тоді ще змогли піднятися…

Друга хвиля трагедії укра-
їнського села – у 1929 році, 
коли розпочалося «розкур-
кулювання», тобто знищення 
найбільш працездатної, осві-
ченої та культурної частини 
селянства. Заможні, а тому 
незалежні від керівників се-
ляни, вважав Сталін, – головні 
вороги радянської влади, а 
тому їх, як клас, потрібно зни-
щити. Знищенням куркулів 
був покладений початок най-
страшнішій кризі в сільському 
господарстві України.

Третю хвилю знищення сіл 
принесла насильницька ко-
лективізація, слідом за якою 
настав штучно організований 
Голодомор, від якого протя-
гом 1932-1933 років загинуло 
близько 10 мільйонів людей. 
Натомість у спустошені укра-
їнські села, зокрема, в південні 
райони України, везли пересе-
ленців із Росії: з Горьковської 
області – в Одеську (2120 гос-
подарств, 1345 корів, 2062 
коней), з Івановської – в До-
нецьку (відповідно 2520, 1619, 
3498), із Західного Сибіру – в 
Дніпропетровську (6679, 5719, 
7571) тощо. Отже, Голодомор 
українців був засобом зміни 
демографічного складу насе-
лення, зокрема, в південних 
областях України. 

Четверту хвилю знелюд-
нення сіл викликали масові 
репресії, що досягли свого 
апогею в 1937-1938 роках. 

П’ята хвиля знищення сіл 
настала в роки Другої світової 
війни: окупанти зруйнували й 
спалили в Україні понад 28 000 
сіл, 714 міст і селищ, без даху 
над головою залишилися 10 
мільйонів жителів.

Шоста хвиля настала після 
війни і тривала до кінця існу-
вання СРСР. У 1947 році Укра-
їну вразив голод, бо все виро-
щене на колгоспних ланах зда-
ли державі. А вона «віддячи-
ла», обклавши податками на-
віть плодові дерева. Особливо 

нелюдським був податок «на 
бездітність» (і це в селі, де пе-
реважну частину населення 
складали солдатські вдови 
– авт.). Відтак селяни знову 
шукали будь-якого способу 
втекти з села: вербувалися  на 
шахти Донбасу чи інші «будо-
ви комунізму» – опинялися в 
новому ярмі, але не прикуто-
му до села.

Село не тільки безлюдніло, 
воно німіло. Якщо на початку 
30-их років ХХ ст. в Україні пе-
реважало сільське населення, 
яке здебільшого користувало-
ся українською мовою, то піс-
ля депортацій, голодоморів, 
індустріалізації (тобто урбані-
зації) та колгоспного кріпацтва 
воно було знищене як клас. А 
разом із ним – і мова. Причому 
слід віддати належне багатьом 
нашим предкам: вони сприй-

няли русифікацію як належне. 
Ці люди з щербатою націо-
нальною свідомістю знали, що 
вони – українці, але пам’ять 
підказувала їм, що бути укра-
їнцем невигідно або й небез-
печно. Інфільтрація російської 
мови радикально збільши-
лася. Якщо за царів ця мова 
проникала в життя і свідомість 
українців через змосковщену 
церкву, владні структури, ар-
мію тощо, то в радянський час 
додалися такі потужні важелі, 
як доступна освіта всіх рівнів, 
бібліотеки, агітпроп, радіо, те-
лебачення тощо. У місті вони 
діяли ще ефективніше, ніж на 
селі. 

Поступово на чужу мову 
перейшла частина багатьох 
верств суспільства, особливо 
в регіонах, що довше, ніж інші, 
були під російською владою, 
і соціальна дистанція тран-
сформувалася не лише в со-
ціально-національну, а й у ре-
гіонально-характерологічну. 
Поїдьте лишень до Житомира 
чи до Полтави, вже не кажучи 
про Київську область або Схід 
чи Південь нашої країни, та  
послухайте, якою мовою спіл-
куються пересічні мешканці в 
обласних, районних центрах і 
навіть деяких селах. Відповідь 
однозначна: російською, при-
чому не літературною, а пога-
неньким суржиком!  Навіть у 
владних коридорах не часто 
лунає чиста українська. Може, 
тому й не вважають нас вели-
кою нацією? Адже нація, як ко-
лись вчили нас, це (скорочено) 
«стійка спільнота людей, що 
історично виникла на основі 
спільності мови, території та 
культури». Мова й культура – 
це ті чинники, які зберігає тіль-
ки народ, і ніхто інший.

«Мовний» закон нарешті 
прийняли, але народні обран-
ці ще довго не зможуть від-
найти політичний алгоритм 
розвитку й затвердження 
української мови як держав-

ної (і особливо – національ-
ної). Адже тоді буде втрачено 
такий креативний подразник 
для модної специфічної диску-
сії, яка розколює суспільство 
та надає електоральних диві-
дендів під час чергових вибор-
чих кампаній. Хочу зауважити 
українським націоналістам: не 
припускайтеся помилки, ніби-
то суспільну свідомість мож-
на перемикати тумблером, як 
люстру. Скільки ним не кла-
цай. Старого вже не поверну-
ти, а нове потрібно будувати: 
терпляче, толерантно, перма-
нентно.

На мій погляд, марно шу-
кати, чим одні українські 
громадяни відрізняються від 
інших.  Сьогодні найдорож-
че, що об’єднує українців – 
це наша матінка-земля. Це 
вона є тією територією, що 

служить основою нації. Не 
буде спільної землі – не буде 
й нації. Тоді жодними закона-
ми не побудуємо незалежної 
держави. Тому до земельної 
реформи, головним чинни-
ком котрої має стати запро-
вадження вільного обігу зем-
лі на ринкових засадах, слід 
поставитися дуже уважно й 
обережно. Бо продати землю 
можна, а хто потім нам про-
дасть? Не слід сподіватися, 
що нас ощасливить латиноа-
мериканська модель держав-
ного устрою, ми вже бачили, 
як вона працює в Аргентині, 
Бразилії, Венесуелі. У цих кра-
їнах економічний ефект з гек-
тара сільськогосподарської 
землі один із найвищих у сві-
ті, але кому він потрібен, коли 
населення живе в бідності й 
готове у будь-який момент 
збунтуватися?

Двома словами хочу на-
гадати, як регулювалося зе-
мельне питання Столипін-
ською реформою 1906 року: 
право першочергового при-
дбання землі надавалося тим 
селянам, які або її зовсім не 
мали, або мали до 50-ти деся-
тин. Хочеш більше – почекай, 
поки малоземельні куплять, 
а потім прямуй на торги, аук-
ціони і взагалі куди подалі. 
Держава виступала єдиним 
і дуже суворим регулятором 
земельного ринку. Мабуть, за 
це й наклав головою Петро 
Аркадійович…

Шановні колеги! Краще, 
ніж будь-хто, ви розумієте, що 
українська земля – це наш ос-
танній ресурс, втратити який 
Україна не повинна ні за яких 
умов. Підключайте до дискусії 
місцеві засоби масової інфор-
мації, шукайте порозуміння з 
обраними вами депутатами 
всіх рівнів Рад, але не віддай-
те рідну землю на розп’яття. 

Записав 
Володимир ЯРОШЕНКО.

ТАК ЩО поганого в тому, що 
мешканців села Романки 
дійсно спонукали загодя до-

бряче почистити і свої присадибні 
ділянки, і ділянки безлюдних нині 
по-сусідству садиб, вулиці і парки, 
двори початкової школи, будинку 
культури і медичної амбулаторії? 
Настільки старанно всюди прибра-
ли, що згадали, як за ще радянських 
часів їхні Романки не раз виборю-
вали  почесне звання «Село висо-
кої культури виробництва і побуту 
та зразкового довкілля»? А заодно 
задали і слова свого колись відомо-
го на всю Україну народного поета 
Пилипа Голубничого, який писав, 
що «Нині наші Романки стали дуже 
гарні, хліборобів труд тяжкий не 
стікає марно».

Приємне враження справила 
на учасників об’їзду і сусідня Кате-
ринівка. У звіті рейдової бригади 
читаємо: «Катеринівка порадувала 
своєю чистотою, впорядкованістю. 
Як і всі заклади соціальної сфери 
тут – сільський будинок культури, 
школа і медичний пункт загаль-
ної  практики – готові у затишку і 
теплі зимувати. Також всюди ви-
кошено траву, побілено бордюри. 
Відчувається, що у селі є справжній 
господар: ТОВ «Агрофірма «Сла-
вутич» не скупиться і надає всіляку 
допомогу сільській раді в утриманні 
Катеринівки у відмінному стані і ви-
ступило навіть ініціатором заклас-
ти на пустирі в центрі села новий 
парк». 

Отож виходить, що й зараз, як 
колись колгоспи та радгоспи, но-
вітні суто приватні чи акціонерні 
аграрні підприємства тут знову під-
ставляють свої плечі радам і грома-
дам. Аби села, на довколишніх зем-
лях яких вони господарюють, були 
сповна готовими до будь-якої зими 
та негоди. Більше того, щоб завжди 
були гарними і прибраними. Затія 
з об’їздом-оглядом обернулася фак-
тично узагальненням і схваленням 
«такого доброго досвіду». А може, 
що і «совісного та відповідального 
по відношенню до своїх населених 
пунктів і людей, які у них живуть», 
як гордо висловилася голова По-
кровської селищної ОТГ Світлана 
Спажева. Вона послалася на при-
клад генерального директора ТОВ 
«Агрофірма «Обрій» Віталія Голов-
ка. Бо він «і матеріально, і морально 
постійно підтримує усі соціальні й 
побутові тили села Коломийці». 

Або візьмемо Андріївський 
старостинський округ цієї ж ОТГ. 
Правлять тут бал відразу троє не-
байдужих та дбайливих від на-
родження синів великої і славної 
родини Андрухових – директор 
ТОВ «Агрофірма «Земля» Воло-
димир Володимирович Андрухов, 
засновник і власник фермерського 
господарства Василь Сергійович 
Андрухов та місцевий бізнесмен Во-
лодимир Сергійович Андрухов. Не 
випадково, коротше, їхня Андріївка 
«рясно цвіте і духмяно пахне у будь-
яку пору року». Зі звіту об’їзної бри-
гади дізнаємося, приміром, й таке: 
«Фермер Василь Андрухов повністю 
взяв на себе догляд за центром Ан-
дріївки, ще кілька літ  тому за власні 
кошти провів його реконструкцію, 
а також утримує у зразковому са-
нітарному стані узбіччя доріг, які 
ведуть до села».

Схоже, що ідея з рейдом-пере-
віркою виправдала тут себе сповна. 
Бо ж і в населених пунктах Орлів-
ської сільради не відвернувся від 
нагальних потреб селян  директор 
тамтешнього ТОВ «Дружба» Іван 
Васильович Копичай – онук уже по-
кійного засновника товариства і Ге-
роя України теж Івана Васильовича 
Копичая. А у селах Маломихайлів-
ської ОТГ цим відзначилися дирек-
тори ТОВ «Україна» і ТОВ «Зоря» 
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Продовження. Початок стор. 1

батько та син Анатолій Давидович 
Пучка і відповідно Олег Анатолі-
йович. Про співпрацю з ними  Ма-
ломихайлівський сільський голова 
Анатолій Зайцев високої думки. 
Далі ж у підсумкових нотатках рей-
дової бригади читаємо: «Зайцев 
детально ознайомив перевіряючих 
із результатами використання ко-
штів на освітлення та ремонт вну-
трісільських доріг і вулиць, а також 
розповів про плани і хід робіт щодо 
створення власного Центру надання 
адміністративних послуг населенню 
та облаштування станції для полі-
цейських шерифів-офіцерів грома-
ди. Учасники об’їзної делегації огля-
нули і новенький автобус у шкільно-
му гаражі та закуплене напередодні 
навчального року нове обладнання 
для кабінетів початкових класів Гав-
рилівської загальноосвітньої школи. 
До зимового періоду на доволі висо-

ку оцінку підготували і приміщен-
ня дитсадка, оскільки переслідують 
мету, аби якомога більша кількість 
дітей тут у зимовий час поповню-
вали групи малюків і дошкільнят. 
Порадував і оптимізм працівників 
амбулаторії  сімейної медицини, 
які надають свої послуги все ще в 
стареньких, але явно осучаснених 
і доглянутих та утеплених примі-
щеннях. Нарешті відремонтовано 
і сільський будинок культури, де 
після літніх канікул уже відновили 
свою роботу студії художньої само-
діяльності».

Інша річ, що не всюди все ще 
так, як у цій же Маломихайлівській 
громаді. «Справжнє здивування у 
членів делегації, - читаємо у їхньому 
звіті, - викликала недостатня обі-
знаність зі справами своєї громади 
голови Великомихайлівської ОТГ 
Сергія Дегтярьова: під час нашого 
відвідання довіреної йому території 
він не зміг вичерпно відповісти по 
суті ані на жодне запитання, нами 
поставлене. Як і похвалитися чи-
мось конкретним зі зробленого не 
зміг. До центрального села трасу об-
кошено,  але це заслуга ТОВ «Дібрів-
ське» та кількох фермерських госпо-
дарств. У самому ж селі старий ста-
діон та колишній базар густо зарос-
ли карантинними бур’янами. Вже 
посохлі будяки щільними рядами 
височіють і поблизу амбулаторії, а 
амброзія красується навіть вздовж 
вулиць біля деяких дворів. Стосовно 
медичного закладу, то ми очікува-
ли побачити там результати його 
реконструкції, замість цього «поці-
лували» замок на дверях та  спіткну-
лися об купу кинутої біля них битої 
тротуарної плитки і цегли. Отож 
реконструкція не завершена, а буді-
вельників, кажуть, востаннє бачили 
тижнів зо два тому». 

Ще більша проблема у навчаль-
но-виховному комплексі Новоселів-
ки цієї ж Великомихайлівської ОТГ. 
Тут до реконструкції опалювальної 
мережі лише приступили, а для 
першокласників, котрі вчитимуть-
ся за програмою НУШ, обладнання 
навіть не замовили. «Хто кого слухав 
чи не слухав, кого винити та як так 
вийшло – невідомо, - написали чле-
ни оглядової команди, - і належить 
тепер розібратися, але факт зали-
шається фактом: ганьба!» І як дійс-
но можна бути настільки безвідпо-
відальними чи й безпомічними та 
безсердечними, щоб отак «пережи-
вати» за село і його людей та дітей 
тим паче? Одна з думок, на якій зі-
йшлися учасники об‘їзду, не випад-
ково звелася до того, що сьогодні 
хочеш чи не хочеш, а мусив з будь-
яких складних обставин знаходити 
вихід і крок за кроком покращувати 
життя у своїх громадах. Інакше гріш 
ціна владі у базарний день.

От є у Покровському районі се-

лище Просяна – робітниче, як вели-
чали його в минулому. І були на те 
підстави. Тут працював найбільший 
в Європі комбінат каолінової глини і 
вогнетривких виробів з неї. Сьогодні 
ж він наказав фактично довго жити. 
Раніше зникло й автопідприємство, 
котре цей комбінат обслуговувало. 
Але ситуація, яка склалася тут, слу-
жить також досвідом того, як напе-
рекір труднощам «домагатися хоч 
якихось результатів». Справа у тім, 
що майже відсутні надходження до 
місцевого бюджету, одначе «всюди 
чисто, квіти досі прикрашають ву-
лиці і газони селища, від бур’янів і 
сліди прочахли». Як розповіла се-
кретар ради Юлія Доля, вдалося ор-
ганізувати жителів Просяної «під-
мести і вигребти будь-яке сміття зі 
своїх дворів та садиб». І далі: «Вдячні 
селищній раді за кожну фінансову 
допомогу працівники тутешнього 

дитячого садка «Колобок», який від-
відує понад 80 діточок. Щойно було 
виділено кошти на закупівлю для 
малюків гарної і теплої постільної 
білизни». 

Однак прикрощів більше. У 
тому ж дитсадку потребує ремон-
ту дах, який протікає, а також і 
опалювальна система. Давно не за-
вадив би бодай зовнішній ремонт 
тутешнього Палацу культури, де ще 
й опалення зовсім вийшло з ладу. 
Можна казати, що Просянська се-
лищна рада в пошуку і очікуванні 
«патріотів свого населеного пункту 
серед його підприємців та дрібних 
бізнесменів». На даний час іншого  
варіанту  просто немає – такі реалії 
нинішнього тут життя. У Просяній 
цього літа у місцевій школі, де на-
вчається понад 450 учнів, привели 
до пуття спортивний і гімнастич-
ний зали, комп‘ютерні класи та 
кабінети з мультимедійними при-
ладами, актову залу, бібліотеки для 
старших і молодших класів, ресурс-
ну кімнату і кімнати для першачків, 
насамкінець відремонтували і кана-
лізаційну систему корпусу початко-
вих класів. В іншу чергу також у лі-
карні селища відремонтували дах та 
змонтували мережу конвекторного 
тепла, яке грітиме в зимову пору 
– і на всю решту не менш нагальну 
грошей елементарно не вистачило. 
Наявні копійки скінчилися, мов ви-
вітрилися. Але це не значить, підве-
ли риску просянські керманичі, що 
треба опускати руки і здаватися на 
милість труднощам. Навпаки, слід 
знаходити будь-яку і найменшу 
можливість турбуватися про свій 
рідний край. 

Уже задля такої «філософії» 
та перекладання її на повсякденну 

практику, погодьтеся, варто було 
відновлювати традицію з перевірка-
ми-оглядами своїх територій. Але 
виявилося, що покровчани влашту-
вали об’їзд ще з однією й потаєм-
ною метою, яку не афішували, але в 
якій,  підводячи підсумки акції, нині 
призналися. Тут, як і всюди, триває 
відома усім вам децентралізація. На 
даний момент створено три ОТГ, та 
залишаються ще й сільські та одна 
селищна ради. І це не  враження, а 
прикра реальність, що район зараз 
неначе як розпадається. Тому усіх 
голів і територій, і керівників район-
них установ та багатьох  аграрних 
підприємств і фермерських госпо-
дарств було по суті мобілізовано, а 
точніше об’єднано, аби вони знову 
відчули себе господарями на своїй 
усій покровській землі. У підсум-
ковому документі об’їзної команди 
читаємо: «Уже сьогодні можна ка-

зати: незважаючи на те, що в ос-
танні роки на адміністративний 
устрій Покровщини вплинули 
суперечливі та не завжди одно-
значні реформаторські дії україн-
ських урядів, більшість сільських 
і селищних рад та господарни-
ків продовжують підтримувати 
«марку» району як єдиного ціло-
го і згуртованого. Свідчення цьо-
му – наш об’їзд територій, якого 
чекали, здається, всі. Аякже, жити 
відособлено, розрізнено, без обмі-
ну досвідом, новинами і досягнен-
нями якось сумно і нецікаво. А так, 
як кажуть, і себе показали, і на ін-
ших подивилися та зайвий раз пе-
реконалися, що покровчанам усім 
разом є чим пишатися і гордитися. 
І що поки триматимемося купи, 
нам ніякі незгоди не страшні».

Як на нас, дуже влучно мовлено 
– нічого ні додати, ні відняти.

Найдовший тин із природних матеріалів сплели мешканці Покровської ОТГ                                  
на Дніпропетровщині, потрапивши у Книгу рекордів України.

P.S. Уже після того, як цю публікацію ми підготували до друку, селище-
райцентр Покровське відзначило 240-у річницю свого існування. І вперше 
за багато літ з цієї нагоди тут відбувся небувалий, як погодилися усі 
покровчани, багатожанровий фестиваль «Fest-party у селянській хаті». 
Кажучи нашою мовою, fest-party – це свято або торжество громади, 
котра проживає на тій чи іншій території. Коли кожен місцевий 
мешканець отримує змогу показали усі свої таланти, на які він тільки 
здатний. У музиці, співах, танцях, декоративних народних промислах 
і образотворчому мистецтві. У даному випадку кожен бажаючий ще і 
зміг взяти участь у конкурсах з найрізноманітніших здібностей «Хто 
на що гаразд». Коротше, на перший погляд ніби й нічого надзвичайного, 
для українських звичаїв цілком традиційне масове гуляння. Одначе була 
одна особливість: влаштовувати фестиваль «Fest-party» ще треба 
було заслужити. Покровська ОТГ - об’єднана територіальна громада 
– отримала таке право, здобувши впевнену перемогу у всеукраїнському 
конкурсі-проекті з уміння, якщо так можна сказати, себе показати, 
девіз якого – «Малі міста і містечка – великі враження». А точніше 
Покровській ОТГ було що демонструвати і чим вражати-дивувати з 
«духовно-культурницького життя свого населення».
От тільки Покровська громада не могла не доповнити ідею фестивалю 
свого свята у селянській хаті тим, що запросила на нього і усіх земляків 
своїх з інших громад та сільських рад району. Святкувати, веселитися і 
змагатися, так разом, усім Покровським районом, як то було заведено 
тут раніше, якщо й не споконвіків. А якщо зібралися великою родиною, 
то треба ж було подивувати чимось дійсно незвичайним та пам’ятним 
-  інакше яке це торжество! І що ви думаєте: гуртом взяли і з природних 
матеріалів, з верболозу, пагіння жовтої акації і тому подібного, сплели 
посеред райцентру традиційний український сільський тин. Плели 
усі, хто й був мастак на це діло, і хто тільки вчився. Діти і дорослі,  
ветерани і пенсіонери. Одразу несли і чіпляли на цей тин макітри 
та горщики – і де тільки у такій кількості вони завалялися? - також  
вінки живих і засушених квітів. Головне ж, що вийшов тин довжиною 
понад 150 метрів – за свідченнями знавців, найдовший, який тільки 
відтепер існує в масштабах усієї держави. То експерту Національного 
проекту «Книга рекордів України» Юлії Бичай нічого не залишалося, 
як голові Покровської ОТГ Світлані Спажевій вручити Свідоцтво про 
цей рекорд. І сказати, що це чи не вперше у нашій вітчизняній практиці 
тин «об’єднав таку велику кількість жителів селища, селищної громади 
і всього району заради однієї цілі – жити у дружбі та злагоді і разом 
прославляти свій рідний край».

М. Я.
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\Ціною за неправильне звільнення 
можуть бути поновлення 
працівника на роботі через суд, 
виплата заробітної плати за час 
«вимушеного прогулу», штрафні 
санкції за порушення трудового 
законодавства та судові витрати.

СТАТТЯ присвячена практичним аспек-
там розірвання трудових відносин з 
працівником, у тому числі за ініціативи 

власника.
Загальні підстави для припинення трудо-
вих відносин з працівником
Задля належного припинення трудових від-
носин роботодавець та працівник повинні 
виконати вимоги чинного законодавства. Як 
правило, розірвання трудових відносин можна 
розділити на три види:
– за бажанням працівника (ст. 38-39 КЗпП)
– за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП)
– з ініціативи власника (ст. 40-41 КЗпП).
Якщо ініціатива припинення трудового догово-
ру належить працівникові – останній зобов’я-
заний подати заяву до роботодавця про своє 
бажання звільнитися з займаної посади за два 
тижні.
Виключення щодо строків повідомлення робо-
тодавця про звільнення становлять випадки, 
що визначені у кодексі законів про працю. До 
таких випадків можна віднести: переїзд на нове 
місце проживання, переведення чоловіка або 
дружини на роботу в іншу місцевість, вступ до 
навчального закладу тощо. За таких обставин 
роботодавець зобов’язаний звільнити праців-
ника без відпрацювання двох тижнів.
У випадку припинення трудових відносин за 
угодою сторін – сторони можуть узгодити день 
звільнення без прив’язки до відпрацювання. 
На практиці непоодинокі випадки звільнення 
у день досягнення сторонами угоди щодо при-
пинення трудових відносин.
Порядок оформлення звільнення
Наказ повинен містити підстави звільнення 
з посиланням на пункт і статтю КЗпП. Наказ 
може бути складений у довільній формі або 
за типовою формою № П-4, затвердженою на-
казом Держкомстата України від 05.12.08 р. № 
489. Роботодавець зобов’язаний ознайомити 
працівника з таким наказом під його особи-
стий підпис та надати копію наказу.
Роботодавець повинен у день звільнення ви-
дати працівникові оформлену трудову книжку 
і провести розрахунок у строки, зазначені в ст. 
116 КЗпП. Якщо працівник відсутній на роботі 
в день звільнення, то зазначені суми повинні 
бути виплачені не пізніше наступного дня після 
пред’явлення звільненим працівником вимоги 
про розрахунок.
При отриманні трудової книжки працівник 
розписується в особистій картці та книзі 
обліку трудових книжок. Якщо працівник 
відмовляється отримувати трудову книжку, то 
факт відмови від отримання трудової книжки 
необхідно зафіксувати у відповідному акті. Слід 
пам’ятати, що трудову книжку не можна надси-
лати поштою.
Звільнення працівника з ініціативи влас-
ника
Загальні підстави для припинення трудового 
договору з ініціативи роботодавця закріплені у 
ст. 40 КЗпП. До таких підстав можна віднести:
– у зв’язку із змінами в організації виробництва 
і праці;
– у зв’язку з невідповідністю працівника зай-
маній посаді;
– у разі систематичного невиконання праців-
ником без поважних причин обов’язків;
– прогул або тривале нез’явлення на роботу;
– поновлення працівника на роботі як підстава 
звільнення іншого працівника;
– у разі появи на роботі в нетверезому стані, у 
стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
– вчинення розкрадання;
– грубе порушення трудових обов’язків керів-
ником підприємства, установи, організації.
Додаткові підстави, за якими можна звільнити 
окремі категорії працівників за певних умов, 
закріпленні у ст. 41 КЗпП.
У випадках звільнення з ініціативи роботодав-
ця, наприклад, звільнення за прогул, необхідно 
ретельно засвідчити обставини звільнення. На 
практиці це зводиться до алгоритму дій, серед 
яких: доповідна записка про відсутність праців-
ника, наказ по підприємству щодо проведення 
розслідування та створення комісії, акт від-
повідної комісії про проведене розслідування, 
запит щодо надання пояснень працівником 
тощо. За результатами зазначеної процедури 
видається наказ про звільнення.

Щось процедуру  звільнення
все-таки дуже спростили...

ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ:
що необхідно знати роботодавцю?
Проте не слід забувати, що навіть при звільнен-
ні за прогул, роботодавець зобов’язаний здій-
снити встановлені законом виплати (зокрема, 
відпрацьований час та компенсація невикори-
станої відпустки).
Орієнтований порядок звільнення по кожній із 
підстав закріплений в роз’ясненні Міністерства 
юстиції України від 01.02.2011 року «Порядок 
розірвання трудового договору з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу».
Розберемо деякі з підстав звільнення за ініціа-
тиви роботодавця більш детально.
Розірвання трудового договору у разі си-
стематичного невиконання працівником 
обов’язків без поважних причин
Задля звільнення працівника за невиконання 
трудових обов’язків, повинні бути дотримані 
наступні вимоги:
– порушення трудових обов’язків без поваж-
них причин;
– з моменту виявлення порушення до звіль-
нення повинно минути не більше місяця;
– системність порушень;
– до працівника вже було застосовано дисци-
плінарне стягнення протягом року.
Аналогічна позиція узгоджується з судовою 
практикою.
Верховний суд: Відповідно до пункту 3 частини 
1 статті 40 КЗпП України трудовий договір, 
укладений на невизначений строк, а також 
строковий трудовий договір до закінчення 
строку його чинності можуть бути розірвані 
власником або уповноваженим ним органом 
лише у випадках систематичного невиконання 
працівником без поважних причин обов’язків, 
покладених на нього трудовим договором або 
правилами внутрішнього трудового розпоряд-
ку, якщо до працівника раніше застосовува-
лись заходи дисциплінарного чи громадського 
стягнення (рішення по справі № 524/7159/16-ц 
від 30 травня 2018 року).
Пленум Верховного суду України: за перед-
баченими пунктом 3 частини першої статті 
40 КЗпП України підставами працівник може 
бути звільнений лише за проступок, вчинений 
після застосування до нього дисциплінарного 
чи громадського стягнення за невиконання 
без поважних причин обов’язків, покладених 
на нього трудовим договором або правилами 
внутрішнього трудового розпорядку. (п. 23 по-
станови від 06 листопада 1992 року № 9 «Про 
практику розгляду судами трудових спорів». 
Розповсюдженою помилкою є звільнення пра-
цівника за порушення трудових обов’язків без 
належної фіксації трудових обов’язків. Як наслі-
док, неможливо встановити, що саме праців-
ник порушує та не виконує належним чином.
Відповідні обов’язки раджу прописувати у 
посадовій інструкції, правилах внутрішнього 
трудового розпорядку та в інших документах 
по підприємству (інструкції, положення тощо). 
Важливо, щоб працівник був ознайомлений з 
обов’язками, зокрема під розпис.
Під час складання відповідних документів, 
зокрема посадових інструкцій, можна вико-
ристовувати кваліфікаційні характеристики 
професій (відповідно до Довідника кваліфіка-
ційних характеристик професій працівників, 
затвердженого наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 29 грудня 2004 
року № 33).
Прогул як підстава розірвання трудового 
договору
Розірвання трудового договору у випадку 
прогулу (в тому числі відсутності на роботі 
більше трьох годин протягом робочого дня) 
без поважних причин передбачено п. 4 ч. 1 ст. 
40 КЗпП
Що необхідно враховувати при звільненні 
працівника за прогул ?
Фіксація відсутності працівника на роботі
– факт відсутності працівника на роботі має 
бути зафіксовано (наприклад, доповідною 
запискою одного з працівників, де має бути 
вказано про те, що працівник відсутній на ро-
бочому місці та на підприємстві);
– відсутність працівника на роботі може бути 
зафіксовано актом про відсутність працівника 
на роботі;
– відмітити відсутність працівника на роботі у 
табелі обліку робочого часу.
З’ясування відстав відсутності працівника 
на роботі
Рекомендую організувати проведення службо-
вого розслідування за фактом відсутності пра-
цівника на роботі про що видати наказ. У наказі 
можна визначити відповідальних осіб, строки 
розслідування, можливі заходи тощо.
Під час службового розслідування мають бути 
вжиті заходи для з’ясування причин відсутності 
працівника на роботі (телефонні дзвінки, над-
силання листів працівнику, тощо).
За результатами службового розслідування 
складається відповідний акт, де відображають-
ся результати вжитих заходів для з’ясування 
причин відсутності працівника на роботі.
Окремо не слід забувати про надання працівни-
кові можливості надати пояснення. Як правило, 
працівникові надсилається лист-запит про на-
дання пояснень з описом здійснених дій.
Якщо підстави відсутності встановлені як не-
поважні, керівник видає наказ про звільнення. 
Запис про звільнення вноситься до трудової 
книжки, а в день звільнення проводиться з 
працівником повний розрахунок (виплата 
заробітної плати за фактично відпрацьований 
час, компенсація за невикористану відпустку 
тощо).
У рішенні по справі № 761/5692/17 від 15 ли-
стопада 2017 року, Апеляційний суд м. Києва, 
зазначає – звільнення з роботи у зв’язку з 
прогулом без поважних причин на підставі 
п.4 ст. 40 КЗпП України. Підставами видання 
наказу є табель обліку робочого часу та акти 
про відсутність позивача на робочому місці. 
Вказаний наказ про звільнення був надісланий 
відповідачем на адресу позивача.
Строк реалізації зазначеного алгоритму – 
повинен становити не більше одного місяця 
після виявлення відсутності працівника на 
робочому місці.
Законодавством України встановлені категорії 
осіб, яких не можна звільняти за ініціативою 
роботодавця. Це вагітні жінки, жінки з дітьми 
у віці до трьох років, жінки з дітьми у віці до 
шести років, якщо дитина потребує домаш-
нього догляду, працездатна молодь протягом 
двох років з моменту прийняття на роботу та 

мобілізовані працівники, за якими зберігаєть-
ся робоче місце, посада і середній заробіток. 
Також законодавство забороняє роботодавцю 
звільняти працівників, які обиралися до скла-
ду профспілкових органів підприємства протя-
гом року після закінчення терміну, на який був 
обраний такий працівник.
Відповідальність та судова практика
При недотриманні законодавства при звіль-
ненні працівників, працівник через суд може 
бути поновленим на роботі та стягнути се-
редній заробіток за час вимушеного прогулу, 
судові та інші витрати.
Особа, винна в незаконному звільненні 
працівника, також може бути притягнута до 
адміністративної відповідальності. Крім того, 
якщо звільнення працівника було проведене 
з особистих мотивів, то винному загрожує 
кримінальна відповідальність, передбачена 
ч. 1 ст. 172 КК, – штраф або позбавлення права 
обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років, або ви-
правні роботи на строк до двох років.
В судовій практиці є чимало прикладів понов-
лення судом робітника на посаді, через неза-
конність звільнення, а саме через недотри-
мання процедури звільнення, не доведення 
до працівника вимог тощо.
Одним з прикладів судового рішенням понов-
лення на роботі є справа № 826/2538/18 щодо 
Насірова Романа Михайловича.
11 грудня 2018 року рішенням Окружного 
адміністративного суду міста Києва був понов-
лений на посаді голови Державної фіскальної 
служби України, що був звинувачений у роз-
краданні коштів з державного бюджету Украї-
ни. Суд також призначив стягнути з Державної 
фіскальної служби на користь Насірова Р. М. 
суму середнього заробітку за час вимушеного 
прогулу у розмірі 183 342, 84 грн.
Однією з підстав задоволення позову Насірова 
Р. М., стало порушення порядку прийняття 
рішення про звільнення голови Державної 
фіскальної служби. Згідно з процедурою, 
прем’єр-міністр повинен внести відповідне 
подання у відповідності до п. 10 Положення 
про Державну фіскальну службу України, за-
твердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 травня 2014 року № 236, ДФС 
очолює Голова, який призначається на посаду 
та звільняється з посади Кабінетом Міністрів 
України за поданням Прем’єр-міністра Украї-
ни, внесеним на підставі пропозицій Міністра 
фінансів. Як встановив суд, Володимир 
Гройсман цього не зробив. Також суд вказує 
на те, що законодавством не встановлена 
дисциплінарна відповідальність державного 
службовця за набуття ним громадянства іншої 
держави.
 У рішенні від 28.03.2018 р. по справі № 
522/5656/16-ц Верховний Суд зазначає, що 
звільнення працівника з підстав, не передба-
чених законом, або з порушенням установ-
леного законом порядку свідчить про неза-
конність такого звільнення та тягне за собою 
поновлення порушених прав працівника.
У якості прикладу скасування безпідстав-
ного дисциплінарного стягнення можна 
взяти справу № 396/1560/16-ц. Верховний 
суд у постанові від 18 червня 2018 року 
встановлює, що працівник не може нести 
дисциплінарну відповідальність за невико-
нання вимог, які не були доведені йому до 
виконання.
У якості висновку, хочу наголосити, що належ-
не звільнення – це передбачена законодав-
ством та складеною практикою послідовність 
дій. При звільненні працівників за ініціативою 
роботодавця слід ретельно фіксувати підстави 
для звільнення. Наприклад, при звільненні 
працівника за прогул, недостатньо лише 
видати наказ по підприємству, а й слід у вста-
новлені строки зафіксувати прогул, провести 
розслідування по підприємству, надати мож-
ливість працівнику надати пояснення.
Дотримання чинного законодавства при звіль-
ненні працівників забезпечить роботодавцю 
уникнення можливих трудових спорів та 
фінансових виплат працівникам за рішенням 
суду.

За інформацією ресурсу «Протокол».
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Сторінку підготувала 
Анна МЕЛЬНИК.

З надобиться

НАШ ПОРАДНИК 7

Втручаючись у процеси, що відбуваються в ґрунті, 
потрібно розуміти, що ми не доглядаємо за землею, 
а працюємо з елементами таблиці Менделєєва. 
Коли ми вносимо добрива, що містять азот (і 
інші елементи), ми запускаємо хімічну реакцію. 
Стосується це золоте правило не тільки добрив, 
які можна придбати в сільськогосподарських 
магазинах. Гній (коров’як- кінський, пташиний              
і т. д.) також являє собою набір хімічних елементів, 
а не просто пріючу органіку. Ви просто здивуєтеся, 
що і в яких кількостях в ньому є.

Навіщо проводити осіннє підживлення
Рослини, які зимують в ґрунті, в осінній період насамперед 
потребують підгодівлі фосфором і калієм. Вони потрібні їм 
відразу з кількох причин: для росту коренів; для подальшої 
вегетації в новому сезоні;щоб легше переносити холод.
В азоті ж рослини найбільше потребують у весняний період 
впродовж виходу із зимового анабіозу і старту бурхливого 
росту зеленої маси. Але це не означає, що восени від азоту 
варто відмовитися зовсім, його частку потрібно просто істот-
но знизити.
Навіщо азотні добрива потрібні восени
Перш ніж відповісти на це питання, розглянемо два понят-
тя — синергізм та антагонізм. Їх суть добре зрозуміла, якщо 
поглянути на них як на медичні терміни. Синергізм — менш 
ефективний прийом окремо двох ліків, ніж їх же прийом 
разом. Антагонізм — дія одного препарату послаблює дію 
іншого. А тепер знову повернемося до азоту.
Його осіння роль у тому, щоб підштовхнути до дії, активі-
зувати фосфорну складову добрива. Азоту (Nitrogenium, N) 
має бути настільки мало, щоб він просто не в силах був нада-
ти «згубну» дію, наприклад, спровокувати зростання нових 
пагонів під саму зиму. Але одночасно з цим його кількості 
повинно вистачати на те, щоб послужити каталізатором для 
фосфору.
Необачно буде використовувати аміачну селітру восени, се-
човину та інші добрива, багаті азотом. Відсоток вмісту азоту 
в них досягає критичної для осені цифри — 46.
Не відмовляйтеся від органіки зовсім
З усіх органічних добрив найпопулярніший на приса-
дибних ділянках — коров’ячий гній (коров’як). Багатьом 
навіть складно уявити, як від нього можна відмовитися. 
Робити цього зовсім не потрібно, просто при його вне-
сенні потрібно дотримуватися простих правил. В 1 т гною 
в середньому міститься 5 кг азоту, 2,5 кг фосфору, 6 кг 
калію, 3 кг вапна, 1,5 кг магнію. А крім них ще кобальт, 
мідь, молібден, бор і марганець — повний комплект для 
суцільної користі.
Свіжий гній добре утримує азот, тому, відлежавши зиму під 
снігом, розкриється до весни. Рівномірно розсипте його по 
поверхні порожньої ділянки (урожай зібраний, а залишки 
зелені прибрані) і відразу ж перекопайте, заглиблюючи 
добриво на 15 см. Подібною підгодівлею зловживати не 
треба, достатньо виконувати її один раз на 4-5 років, вносячи 
відро органіки на 1 кв. м. Не можна вносити свіжий гній під 
рослини! Свіжий гній допустимо використовувати тільки 
восени в чисті грядки.
Недозрілий перегній
Рівномірно розкладіть недозрілий перегній по ділянці, пе-
рекопайте, заглибивши добриво на 10-15 см, вносячи 3-4 кг 
на 1 кв. м.
Готовий перегній
Можна внести готовий перегній шляхом перекопування, як 
і недозрілий. Підійде він і для мульчування (без загортання 
в ґрунт) кущів та плодових дерев. При такій поверхневій 
підгодівлі азот не весь відразу дістанеться ґрунту, а буде ви-
миватися в нього поступово опадами. Розкладіть органіку 
щільним шаром в зоні пристовбурового кола, відступивши 
від стовбурів і пагонів. Навесні, коли сонце почне пригріва-
ти, землю делікатно промульчуйте, намагаючись не надто 
заглиблювати перегній.
Надмірне внесення восени в ґрунт азотного добрива може 
завдати шкоди, але разом з тим використовувати його в 
розумних кількостях просто необхідно. Досягнувши балансу 
азоту з іншими елементами, ви зробите великий крок до 
хорошого урожаю в наступному сезоні.

Нарциси
Точніше, не самі квіти, а їх викопані ци-
булини. Щоб захистити посадки коре-
неплодів (картоплі, моркви) від мишей, 
влітку викопують цибулини нарцисів і 
розподіляють їх по всіх грядках разом 
зі стеблами коріандру, а потім накрива-
ють мульчею.
Нарциси здатні захистити від мишей 
і своїх цибулинних «сусідів по клумбі» 
— тюльпани. Миші завжди готові спро-
бувати на смак їх цибулини. Щоб захи-
стити ці квіти, цибулини низькорос-
лих видів нарцисів восени висаджують 
навколо клумби з тюльпанами.

Пізньоцвіт осінній
Його використовують для приготуван-
ня приманки. Всі частини цієї рослини 
дуже отруйні, отже мишам добре ді-
станеться. Для приманки у більшості 
випадків використовують насіння у та-
кій пропорції: 20 г насіння на один кг 
будь-якої крупи. Замість крупи можна 
використовувати борошно, результат 
буде таким самим. «Гримучу суміш» 
розсипають по всіх місцях, де ймовірно 
мешкають і переміщуються миші.
Пізньоцвіт осінній відмінно захищає куль-
тури на грядках, якщо росте поблизу.

Багно болотне
Цю рослину називають природним ре-
пелентом — її аромат відлякує не тільки 
мишей, але і інших шкідників, а також 
комах. Гілочки з листям, які розкладені 
біля входу до мишачої нори (ще краще 
— заткнути вхід листям) здатні прогна-
ти мишей з очей геть раз і назавжди.

Бузина 
Ця рослина має такий самий репелент-
ний ефект — миші зникають назавжди. 
Вони взагалі воліють уникати тих місць, 
де росте бузина. Щоб захистити цибу-
линні і багаторічні рослини, можна в 
укривний матеріал додавати гілки бузи-
ни, обв’язувати ними штамби дерев.

Піретрум дівочий
Місця, де росте піретрум дівочий, миші 
теж намагаються обходити стороною. 
Саме тому стеблами цієї рослини ба-
гато дачників обв’язують на зиму стов-
бури плодових дерев, щоб гризуни не 
пошкодили їх кору.

Коріандр посівний
У боротьбі з мишами господарі не зу-
пиняються ні перед чим. Добру роботу 
тут можуть виконати і городні рослини, 
наприклад, коріандр (кінза). Зазвичай, 
сіють кінзу в травні, на тих ділянках, які 
найбільше схильні до мишачих атак. 
Сухі стебла і насіння коріандру розкида-
ють по кутках.

Бадилля помідорів
Від мишей може захистити і бадилля 
помідорів. Правда, використовувати 
цей спосіб рекомендують восени. Ба-
дилля помідорів дрібно рубають і підси-
пають під молоді дерева або чагарники. 
Миші не люблять цей запах, отже, по-
гризти деревця і соковиті молоді кущі 
навряд чи захочуть.

Чорнокорінь лікарський
Всі частини цієї рослини виділяють 
огидний для мишачого нюху запах. 
Крім цього, насіння чорнокореня шор-
стке, з чіпкою поверхнею та ще й з ко-
лючками. Воно добре чіпляються за 
мишачу шерсть. Гризунам це дуже не 
подобається! Варто комусь із них заче-
пити кілька колючок, і миші рятуються 
втечею з цього жахливого місця.

Реп’ях
З цієї ж причини не люблять гризуни 
і реп’ях — відомий в народі як лопух. 
Щоб захистити врожай, насіння цієї 
рослини розсипають навколо високих 
ящиків з овочами. Миші, побачивши 
насіння і зачепивши декілька колючок, 
не ризикують лізти вгору на ящики, а 
йдуть від гріха подалі.

Полин звичайний
Миші бояться аромату полину. Щоб 
захистити рослини, полин висаджують 
вздовж периметра саду. Гілки полину 
розкидають по грядках.

Ромашка аптечна
Багатьом шкідникам не до душі аромат 
ромашки. Для того, щоб відлякати ми-
шей, головки ромашки розсипають по 
підлозі у будинку, по кутках. Пучки ро-
машки розкидають по господарських 
будівлях. 

Пижмо звичайне
Запах пижми теж відлякує мишей. Щоб 
захистити картоплю, моркву і буряк від 
мишачої навали, пучки цієї рослини за-
лишають у будівлях, де зберігається вро-
жай.

восени вносити 
потрібно чи ні?

Мишей можна позбутися за допомогою рослин.
З чим тільки не доводиться боротися за якість 
врожаю! Але, які б заходи не вживалися, поблизу 
виявляється той, хто так і мріє погризти мор-
кву або картоплю в коморі, зіпсувати квіти на 
клумбі або ще якось нашкодити. Загалом, миші 
не дрімають.
Намагаючись боротися з цими гризунами, го-
сподарі використовують будь-які засоби — за-
стосовуючи стратегічне мислення, ставлять 
різного виду мишоловки, щедро розсипають 
отруту по кутках.

Комусь ці способи позбавлення від мишачої 
«армії» здадуться негуманними. До того ж, по-
страждати від мишоловок і отруйних речовин 
можуть домашні улюбленці або діти. А цьо-
го допускати в жодному разі не можна. Тому 
можна спробувати мирний спосіб вигнання 
мишей— за допомогою рослин. Деякі види рос-
лин можна використовувати для приготування 
отруйної приманки, а деякі здатні відлякати 
непроханих хвостатих любителів чужого вро-
жаю своїм запахом або наявністю колючок.
І що ж це за рослини?

Чотирнадцять рослин,
через які миші обходитимуть ваш город 

і садибу загалом за багато кілометрів
Буркун білий
Ця рослина містить речовину з духмя-
ним запахом — кумарин. Його миші 
дуже бояться, і місця, де росте буркун, 
обходять стороною. Тож, якщо поруч 
із грядками буде рости буркун, миші 
не зможуть пошкодити ваш урожай.

Череда трироздільна
Мишам не до вподоби аромат цієї 
рослини, а також її шорстке насіння. 
Воно легко чіпляється за шерсть, а це 
лякає гризунів.

ПРИМАНКИ З РОСЛИН
Якщо миші не хочуть йти з вашої ді-
лянки добровільно, тоді час переходи-
ти до більш жорстких засобів бороть-
би — до приманок. Рослини, з яких 
виготовляють приманки, дуже отруй-
ні. Не забувайте про заходи безпеки.

Рецепти приготування 
кількох приманок:
розмеліть кореневище воронячого 
ока (5 г) і насіння соняшнику (100 г);
приготуйте порошок із бульб аконіту 
(50 г) і змішайте його з 1 кг крупи або 
борошна; приготуйте настій з корене-
вищ чемериці Лобеля. Цей засіб для 
позбавлення від мишей готують так: 
100 г кореневищ витримують у 200 мл 
води протягом 4-5 діб, додавши до на-
стою трохи соляної кислоти. Потім у 
готовий настій насипають зерно і че-
кають, поки воно набухне;розмеліть 
насіння рицини звичайної і змішайте 
його з нерафінованою олією.
Приманки розкладають по доступних 
для мишей місцях. Гризуни із задо-
воленням з’їдять розбавлені отрутою 
продукти (борошно, крупу, насіння со-
няшнику, зерно), і після такого часту-
вання ви навряд чи побачите непроха-
них хвостатих гостей на своїй ділянці. 

Азотні добрива:
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ГОЛОВНОЮ ІДЕЄЮ першого в історії Мо-
гилева Царичанського району оригіналь-
ного свята, що відшуміло минулої суботи 

на стадіоні коло озера Біловід, стало прагнен-
ня показати приорільській молоді, що зовсім 
не обов’язково їхати світ за очі до Польщі чи 
Чехії, щоб виконувати там звичайнісінькі го-
родні або садові роботи. Можна і варто до-
бре працювати в Україні, а в результаті гідно 
жити і на рідній землі. Але для цього потріб-
но застосовувати сучасні аграрні технології. 
Так вважає директор ягідного товариства 
«Оріль-Еко», спонсора та співорганізатора 
агрофесту, разом із працівниками Могилів-
ської ОТГ, Сергій Коробкін:

- Могилів є прекрасним українським се-
лом, з багатою історією і традиціями. При 
чому розташований вздовж лівого берега 
мальовничої Орелі, яку дніпровські водники 
всупереч громадській волі недалекоглядно 
силкуються перетворити на каскад застійних 
боліт. Сподіваюся, ми всі, свідомі своєї місії на 
Землі – берегти живу природу в її первісному 
стані - жителі Приорілля, не допустимо цьо-
го. Тепер про другу всеукраїнську біду, коли                                                                                                                                             
через існуючі диспропорції в зарплатах досі 
чимало місцевої молоді їде на заробітки на 
чужину. Як молодій людині мені, повірте, бо-
ляче на таке дивитися. Переконаний, що ми 
лише на порозі тих змін в аграрному виробни-
цтві України, які слід запровадити, і тоді скрізь 
у селах буде гідна робота! Разом із однодум-
цями з Дніпра ми кілька років тому започатку-
вали в Могилеві органічне виробництво ягід-
ної продукції, маємо ліцензію. Як добриво за-
стосовуємо сидеральні культури, мульчуємо 
міжряддя тощо. Вирощуємо малину на двад-
цяти п’яти гектарах, полуницю - на десяти, є 
невеликий горіховий сад тощо. Зібрані ягоди, 
а за добу буває до п’яти тонн, у цьому сезоні 
вже поміщаємо в холодильну установку, яку 
придбали. Далі постачаємо покупцям еколо-
гічно чистих продуктів до Голландії, Франції. В 
процесі розширення виробництва зіткнулися 
з проблемою нестачі працівників при зборі 
урожаю, хоча поденні заробітки в нас сяга-
ють вже 600 гривень. У рамках агрофесту, де 
змагаються найвправніші сільські тракторис-
ти, власники мотоблоків, скутеристи, спортс-
мени, прагнемо і привернути увагу до нашого 
ринку праці - розповісти про ярмарок вакан-
сій у сільськогосподарському обслуговуючо-
му кооперативі «Перший ягідний», до якого 
входить «Оріль-Еко», і заохотити переможців 
конкурсів на виробничу вправність і фізичну 
витривалість. 

Найбільший зелений герб України
А розпочався агрофест опівдні 28 верес-

ня урочистою фіксацією представниками 
«Національного реєстру рекордів України» 
найбільшого зеленого герба України. Тризуб 
з висадженими 567-ма кущами самшиту (на 
знімку) розміром 26 на 16 метрів росте і ре-
тельно доглядається в центрі Могилева, по-
руч автотраси і братської могили полеглих в 
роки Другої світової війни жителів села. Ось 
що розповіла автор ідеї зеленого герба, ке-
рівник соціально-гуманітарного відділу Моги-
лівської ОТГ Тетяна Бордюгова:

- Cвоєю думкою, яка виникла в період 
підготовки фестивалю, першою поділилася із 
заступником могилівського сільського голови 
Тетяною Смирновою. Вона одразу її підтри-
мала, як і сільський голова Валерій Дружко. 
До процесу долучилися усі працівники викон-
кому, викладачі еколого-натуралістичної філії 
«Шафран» В’ячеслав Журавель та Вікторія 
Полога, місцевий житель Олександр Решет-
няк, старшокласники нашої школи. Це велика 
робота, виконана багатьма людьми.

Тож Могилів відтепер має рекордний 
зелений герб України, з посвідченням Націо-
нального реєстру на фото бібліотекар Олена 
Перетятько (зліва) та працівниця виконкому 
Могилівської ОТГ Оксана Перепелиця. Далі в 
місцевому Будинку культури на науково-прак-
тичному семінарі для власників ягідних госпо-
дарств,  який організував керівник СОК «Пер-
ший ягідний» Андрій Оселедець, провідні спе-
ціалісти галузі розповіли про сучасні методи 
вирощування солодкої продукції. За набли-
женими підрахунками, маркетингові збитки 

«Я - гідний!»
Агрофест  у Могилеві

виробників України через псування зібраних 
ягід становлять щороку до десяти відсотків, 
це приблизно п’ять мільйонів тонн на суму 
вісім мільярдів гривень. Зберегти полуниці, 
малину тощо в належному стані можна, тре-
ба лише застосовувати їхнє охолодження до 
нульової температури. Певно ж, в зменшен-
ні втрат, збільшенні транспортного плеча та 
строку реалізації і полягає ідея кооперації в 
«Першому ягідному» товариства «Оріль-Еко» 
та інших виробників - разом формувати біль-
ші партії високоякісної органічної продукції. 
Бо саме така, без «хімії», користується най-
більшим попитом у Європі. Це добрий коопе-
ративний досвід, яким варто скористатися і 
виробникам солодких ягід на присадибних 
ділянках, котрих чимало в Приоріллі.

 
Хто вправніший на тракторі, 
мотоблоці?
На початку різноманітних змагань на 

стадіоні на встановленій там сцені радник 
«Центру розвитку місцевого самоврядуван-
ня» з Дніпра Ігор Мамонов вручив керівнику 
громади Валерію Дружку перехідний децен-

тралізаційний кубок, що «мігрує» лише під час 
фестивалей:

- Приємно, що не надто велика за кількі-
стю жителів Могилівська громада показує 
таку молодецьку активність, зокрема у роз-
витку кооперативного руху. І вже вдруге 
цього року проводить фестиваль, на якому 
вперше будуть нагороджені призами люди 
праці - досвідчені трактористи, водії мотобло-
ків тощо. У Дніпропетровській області утвори-
лися 63 об’єднані територіальні громади, до 
кінця 2019-го їх має бути 91-а. І пройде всього 
20 різноманітних фестивалів.

Так, перший агрофест «Я – гідний!» у Мо-
гилеві запам’ятається відвідувачам проведе-
ними на могилівському стадіоні конкурсами 
на вправність трактористів, власників мотоб-
локів та скутеристів, у кожному було окре-
ме завдання для виду техніки. Пристрасті й 
емоції присутніх особливо вирували у зма-
ганнях мотоблочних команд із двох чоловік, 
що мусили якнайшвидше подолати певний 
складний маршрут із солом’яними тюками і 
без них. Такий же ажіотаж панував і на видо-
вищному тракторному «ралі», в ході яких не-

обхідно було чітко оминути поставлені знаки, 
зачепити і провезти відро з водою, виконати 
інші практично ювелірної точності вправи. 
Найкраще уміння при цьому продемонстру-
вав тракторист Володимир Шкурацький (на 
фото). Почесне друге місце завоював досвід-
чений Віктор Каніболоцький, третє дісталося 
їхньому молодшому колезі Олександру Ма-
лахову. Глядачі дружно вітали всіх учасників 
перегонів на сталевих «конях». І цікавилися 
садовим трактором «Вікінг» під управлінням 
Станіслава Булаха та Валерія Смоляги з ново-
го садового товариства селища.

Кращий знавець історії – 
читачка «Фермера Придніпров’я»
Агрофестиваль порадував і добре 

підібраною концертною програмою. Особли-
во проникливим був виступ Юлії Задорожної, 
котра виконала відомий «Гімн Могилева» на 
слова поетеси Лесі Степовички, котра вва-
жає Могилів своєю другою після Петриківки 
батьківщиною. А про Голодомор написала 
майже документальну повість на місцевому 
матеріалі «Свято солодкої лободи». За свід-
ченням Степовички, вона ще торік підготу-
вала до друку замовлену Могилівською ОТГ 
книгу про історію cела, та з певних причин ве-
ликий твір і досі не побачив світ. Зі сцени агро-
фесту звучали й інші прекрасні українські пісні, 
виступали дитячі танцювальні колективи. Ще 
присутніх привітав молодий віце-чемпіон сві-
ту зі змішаних єдиноборств Борис Полежай, 
який народився і виріс в Могилеві. Він пора-
див молоді наполегливо вчитися і вперто йти 
до поставленої мети – у професії, спорті та в 
особистому житті.

А на полі стадіону усі бажаючі пробува-
ли власні сили в перетягуванні канату, пере-
жиманні на руках, підйомі гир. Був і конкурс 
літаків та «Сільського  велосипеда» - пошире-
ного в широтах України транспорту. Цікавий 
конкурс козиної краси з головним призом в 
три тисячі гривень навіть породив жарт – у 
відповідь на питання «на свято підете?» у Мо-
гилеві відповідають «ні, бо кози не маю!» Та 
терпінню і наполегливості власників Ромашок 
і Міледі у підготовці святкових нарядів для чо-
тириногих слухняних помічниць, доправленні 
їх до місця свята можна лише позаздрити.

Особливо захопюючим і доступним для 
дорослих і школярів виявився конкурс на 
знання історії рідного краю. Із кількох десят-
ків учасників перед сценою до фіналу на сцені 
потрапили кілька чоловік. І завдяки більшій 
кількості точних відповідей на запитання пе-
реможицею стала депутат Могилівської ОТГ 
Ольга Бреславець, яка розповіла:

- Свято сподобалося – і діти погралися, і 
дорослі відпочили. Ще й погода за нас була, 
цілий день сонечко. У конкурсі з історії вда-
лося перемогти, бо цікавлюся нею, чимало 
читаю. Постійно передплачую «Фермер Прид-
ніпров’я», перечитую всі сторінки, від першої 
до останньої. Враження хороші, газета не 
оминає гострих тем ні сільського, ні загально-
державного життя. 

Ще на слуху була думка, що агрофест 
«Я – гідний!» є оригінальним святом. Типово-
го є багато, а такого – немає, коли на чільне 
місце ставиться вміння людини. Добре була 
представлена і мистецько-ярмаркова части-
на – майстер-клас з петриківського розпису, 
вишивки, аплікації, вироби з лози тощо.  А 
різноманітна медова продукція Володими-
ра Масюка, Миколи Карапиша і Олександра 
Шашка вабила присутніх і якістю, і доступні-
стю. Земляки відомого поета Олександра За-
йвого навіть склали дружнього вірша про цьо-
горічного успішного пасічника, що потрапив у 
цінову халепу через засилля у світі китайсько-
го меду під маркою українського:

Сидить він над медом,
та й думку гадає, 
куди його діти – 
їй Богу, не знає… 
Цей правдивий вірш, вочевидь, цього 

року стосується і хліборобів. А чи не поля-
гає вихід із такої не надто веселої ситуації у 
широкому запровадженні органічного змле-
робства і бджолярства? Могилівські ягідники 
показують цей шлях. Наступний агрофест « 
Я – гідний!» відбудеться в Могилеві через рік. 

Григорій ДАВИДЕНКО
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