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Микола  НЕЧИПОРЕНКО

ВИЙШЛИ МИ ВСІ ІЗ СОЮЗУ
Належу я до покоління, яке 
народилося, росло і виховувалося 
уже після Вітчизняної війни, 
але, ясна річ, у могутньому 
Радянському Союзі. Однак 
тільки першу половину свого 
суто свідомого життя працював 
у ньому - рівно чверть століття у 
так званій партійно-радянській 
пресі, як називали її тоді. Зате 
уже 35 років працюю в газетах 
незалежної України. Так що мені 
ясно, чому розвалився Союз РСР 
народів-братів. Туди, як кажуть, 
була йому й дорога, хоч за 
гарячими слідами неоднозначних  
подій у мені домінували 
суперечливі почуття. Думаю, тоді 
про них влучно висловився, якщо 
пригадуєте, лідер Соціалістичної 
партії Олександр Мороз. Свого 
часу він сказав, що «хто не 
шкодує за Радянським Союзом, 
у того немає гарячого серця, а 
хто ладен повертати його назад, 
у того немає холодної голови на 

ТРИ ДНІ В  РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ

СУБ‘ЄКТИВНІ ВРАЖЕННЯ НАШОГО КОРЕСПОНДЕНТА ВІД ПОДОРОЖІ   В РЕСПУБЛІКУ БІЛОРУСЬ
плечах». Я ж останніми роками 
схильний був більше дивитися 
вперед і перейматися майбутнім, 
ніж озиратися назад і бідкатися за 
минулим.
І все б нічого, такий спосіб життя, 
певно, і далі б влаштовував 
мене, але тут раптом приходить 
онучка Катя, якій цими днями 
виповниться 14 років та яка 
вчиться зараз у восьмому класі, 
і запитує щиро й довірливо: 
«А скажи, дідуню, мені, тільки 
чесно, чому розпався Радянський 
Союз? Я ось чую і читаю, що в 
ньому для людей було багато 
хорошого. Більше хорошого, ніж 
поганого, чи не так?» Не встиг я 
змислити, що ж їй відповісти, як 
і чим пояснити кончину дійсно 
величезної і ніби ж гордої та 
заможної ще недавно Країни 
Рад, як онука хитро усміхається і 
випереджає мене. 
- Ти, - каже, - мабуть, мене не 
зрозумів. Я б хотіла хоч трішечки 
пожити в Радянському Союзі…
Тут я миттю майже вигукнув: «І 
як це ти собі уявляєш здійснити? 
Та що я маю для цього зробити, 

чим тобі допомогти?» Далі й 
докинув, що катма зараз уже 
змоги вернутися туди, куди 
вороття немає. У те, що зникло, 
наче його й не було, як і в одну і 
ту ж річку, попереджав, мовляв, 
колись один філософ, двічі ну ніяк 
не ввійти. 
«Не скажи», - заперечує моя 
Катруся. І розповідає, що 
вона захопилася, виявляється, 
Білорусією, читає про неї 
багато – і все дужче і дужче 
закохується. Стверджують, 
каже, що в Білорусії – нині в 
Республіці Білорусь – радянська 
влада як була, так і зостається. 
То своєю інтуїцією вона, мовляв, 
відчуває, що це правда.  А 
ось своїм розумом збагнути 
не може, як же це сталося? 
Адже не десь, а в Білорусії 
наш Кравчук з Єльциним та на 
той час білоруським лідером 
Станіславим Шушкевичем все 
одно, що в лісових хащах чи й 
дикій тайзі, тобто в Біловезькій 
пущі, взяли і припинили втрьох 
існування Радянського Союзу, а 
Білорусія теж хоч і вийшла разом 

з усіма іншими республіками, 
однак зберегла його в себе.
- Так це чи ні, міфи, легенди чи 
реальність? Я  хочу на власні очі 
побачити та перевірити, - підвела 
риску Катя і раптом попросила: 
- Повези мене, дідуню, в 
Білорусь…
Що залишалося діду робити? 
Ясна річ, що збиратися в 
дорогу, поки літні канікули 
тоді ще не добігали свого 
кінця. Сьогодні, маючи 
Інтернет і новітні електронні 
засоби зв’язку, укласти 
програму свого перебування 
в Білорусі,  визначити, де 
варто там побувати та що 
побачити в першу чергу і навіть 
забронювати ще з дому квитки 
на всі екскурсії і подорожі не 
становило аніяких труднощів. 
Усі три дні нашого візиту були 
загодя не лише розписані, але 
й погоджені з білоруськими 
туристичними службами - з 7 
години ранку і до 23-ї вечора 
кожного дня. Причому 
настільки чітко, що, уявіть 
собі, втілити намічене вдалося 

з стовідсотковою точністю. 
За що уже  дуже велика дяка 
«стороні, котра нас приймала». 
Загалом гостинність, приязність 
та щирість білорусів вразила. 
Коли хочете знати, у вічі прямо 
впало, наче там переважно 
живуть усім по вінця і навіть 
надто чи через край задоволені 
та щасливі люди. Щоб якісь 
незгоди або непереливки їх 
доймали, цього, слово честі, 
видно не було. Значить або 
приховували їх від нас, або й 
дійсно мало хто від них там 
потерпає. А що наш потяг на 
вокзалі зустрічало панно неначе 
як українською мовою написане 
«Вас вітає Мінск!» - тільки й того, 
що без м’якого знаку в слові 
Мінськ, – так це сприймалося 
й поготів якось зворушливо. 
Або чи знаєте, як оголошують 
там в громадському транспорті 
наступні зупинки? Лунає теж 
наче українська мова: «Наступна 
припинка» така-то. 

На світлинах - сучасний Мінськ.

Далеке-близьке

«Шановна редакціє! Щойно отри-
мав додаток до дніпровської газети 
«Вся правда про земельну рефор-

му», не можу стримати свого обурення. 
Він аж на 8-ми сторінках, у ньому Кабінет 
Міністрів розбиває начебто вщент міфи 
про земельну реформу. Але кожне перше 
слово там «брехня». Наприклад, «міф пер-
ший – брехня, що в разі введення ринку всю 
землю одразу скуплять». Але ж це зовсім 
не брехня, так і буде! Далі, «міф другий – 
брехня, що землі скуплять іноземці». Та це 
ж чистісінька правда! Бо в юридичних осіб 
можуть бути іноземні засновники, а вони, 
погодьтеся, «пережмуть» наших грішми, 
однозначно, за сільських хліборобів і мови 
немає. 

Щойно розмовляв з кількома могилів-
ськими фермерами, вони підтвердили мої 
думки. У світі стільки вільного капіталу, він 
швидко «ковтне» нашу землю за безцінь, 
зважаючи на невисокий рівень життя селян. 
У додатку ще є «міф сьомий – брехня, що 
місцеві громади залишаться без грошей». 
А хіба ні? Коли паї будуть продані, тоді 
земельна рента працюватиме на багатого 
власника, а не місцевого селянина чи об’єд-
нану громаду! І далі в тексті подібна маячня 
про «міфи» ринку землі, які є правдою.

Тож і думаю – чому це уряд заходився 
вихваляти сам себе словами, а не ділами? 
Хто на нього тисне? Кому вигідний такий 
поспіх у цій непростій справі? Кабмін на-
пряму виходить до громадян із сумнівною 
ініціативою відкритого продажу землі – як 

це можна назвати? Чому ігнорують думки 
фермерів – хліборобів, тваринників, садів-
ників, ягідників, бджолярів і усіх скопом 
селян? Над обігом землі треба добре ду-
мати, потрібні публічні дискусії, референ-
дум, висновки науковців. Пригадую, у В. 
Зеленського перший пункт програми був 
«закінчити війну», другий – «побороти ко-
рупцію». А про земельну реформу йшлося 
десь аж наприкінці. То чому ж тепер так 
завзято торпедується її впровадження, коли 
щодо перших двох основних пунктів немає 
ніякого результату? Як і про повернення 
незаконно вивезених коштів з офшорів, до 
речі. Подумаймо, чи не веде це урядове око-
замилювання про ринок землі, як рай, до 
остаточної її втрати і селянами, і місцевими 
громадами?»

Олександр ВИШНЯК, кандидат 
технічних наук, пасічник,

с. Могилів Царичанського району.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Цей скандальний уря-
довий лист зі схваленням воістину мі-
фічної прозорливості опублікований не 
в одній газеті. Народною мовою кажучи, 
звучить він так: хвали мене, моя губонь-
ко, бо як не будеш, то розірву тебе до 
самісіньких вух… Або ж «дайте санчат 
хвасті підомчать». На всі сто відсотків 
має рацію Олександр Вишняк, як і міль-
йони українських селян, вважаючи від-
критий ринок землі катастрофою для 
правіку селянської України. Литва є для 
нас наочним гірким прикладом – після 

відкриття ринку землі 90 відсотків її зе-
мель практично моментально скупили 
іноземці! І тепер литовці мусять жити 
в орендованій країні із диктованими 
закордоном цінами на продукти хар-
чування. Литовські депутати прохають 
нас не повторювати їхні помилки, по-
стійно наголошує Дмитро Добродомов 
після зустрічі з ними у вересні. 

Та молодий український уряд Олек-
сія Гончарука затято «танцює» під дудку 
Міжнародного валютного фонду, ко-
трий давно вимагає ринку землі в Укра-
їні. Навіщо? Вочевидь, щоб можна було 
добре заробити і на цьому, а не лише на 
постійних позичках з відсотками. Укра-
їнські інтереси урядовий законопроєкт 

Навіщо уряду словесно 
агітувати за себе? 

про обіг земель, як і подібний автор-
ства власника агрохолдингу Миколи 
Сольського, зовсім не захищає. Скоріше 
навпаки… Добре, що це розуміють біль-
шість громадян України, згідно з соцо-
питуваннями. А щоб це втямили молоді 
міністри і такі ж «слуго народні» депу-
тати, доведеться усією українською гро-
мадою будь-що домогтися ухвалення 
закону про обіг земель в інтересах укра-
їнських хліборобів та місцевих громад. 
Діючому ж олігархічному, за висновком 
блогера Сергія Лямця, уряду з його ди-
вовижною самовпевненістю хочеться 
нагадати українське прислів’я: не хвали 
себе сам, хай люди похвалять.

Підготував Григорій ДАВИДЕНКО.

Більше 15 тисяч селян  та фермерів зі всієї України вийшли 30 жовтня під стіни 
парламенту та Офісу президента   на масову акцію протесту проти свавільного ринку 
землі. Учасники акції виступили проти тієї моделі земельної реформи, яку пропонує 
влада, оскільки вона сприяє олігархізації аграрного сектору України. І разом з тим 
малий та середній агробізнес, який обробляє 75 відсотків сільськогосподарських 
угідь та забезпечує селян роботою, може бути витіснений з аграрної сфери країни.

Ф отофакт
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На сьогоднішній день сільськогосподарські 
підприємства всіх форм власності 
потрапили у глухий кут через 
блокування Національною поліцією 
сільськогосподарських робіт у зв’язку 
із забороною руху по дорогах з твердим 
покриттям тракторам та комбайнам.

ПОЛІЦІЯНТИ мотивують це тим, що їх ширина 
перевищує 2,6 м, а тому вони, згідно з пунктом 
22.5 Правил дорожнього руху України (далі: 
ПДР) належить до великогабаритних.

Рух такого транспорту регулюється «Правилами проїзду 
великогабаритних та великовагових транспортних засобів 
автомобільними дорогами, вулицями та залізничними 
переїздами», затвердженими Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18 січня 2001 року № 30 (далі: Правила).
Процедура, яка розписана в Правилах є складною та 
взагалі не враховує особливості і специфіку проведення 
сільськогосподарських робіт, оскільки аграрій «прив’яза-
ний» до погоди та циклу розвитку рослин. Вказані явища 
мають динамічний характер, що виключає можливість 
завчасного передбачення виїзду конкретної одиниці для 
проведення відповідних робіт.
Також надзвичайно важко спрогнозувати скерування 

 Від самого початку зібрання 
один із його модераторів, д.е.н., 
чл.-кор НАНУ Андрій Грицен-
ко закликав присутніх обрати 
чітку позицію щодо обговорю-
ваної проблеми і вже зараз по-
тужно виступити на захист рід-
ної землі від розбазарювання. 
Зокрема, Андрій Андрійович 
детально розкрив і розкритику-
вав сутність міфів про нинішню 
земельну реформу, розповів 
про історію та реалії приват-
ного землеволодіння в Україні. 
Доповідь науковця, як і допо-
віді інших учасників Круглого 
столу, буде надруковано в спе-
ціальній брошурі, тому в цій 
публікації можемо обмежити-
ся викладом головної тези: «Вся 
нова й новітня історія України 
– це спроби тієї чи іншої влади 
вирішити земельне питання, 
причому всі вони декларували 
турботу про селян та їх добро-
бут. Зрештою, вже за часів неза-
лежності Україна таки провела 
розпаювання сільськогосподар-
ських земель, започаткувавши 
оновлене поняття приватної 
власності на неї. Наразі ми всі 
є учасниками нового витка бо-
ротьби за українську землю, і в 
цій боротьбі, як і раніше, задія-
ні не тільки українські громадя-
ни, а й потужні іноземні гравці. 
Ми повинні фахово розібрати-
ся в усіх непростих аспектах су-
часної земельної проблематики 
та чітко окреслити позицію 
академічної науки, а також за-
пропонувати наше колективне 
бачення шляхів реформування 
земельних відносин без втрат 
для Української держави та її 
народу. Якщо влада захоче по-
чути наш голос, вона отримає 
неспростовні аргументи й по-
ради фахівців, а також зможе 

Вчені й фермери - разом

23 жовтня в Інституті економіки та прогнозування НАН України 
відбувся, за ініціативи та участі Асоціації фермерів і приватних 
землевласників України та редакції часопису «Наша віра», «круглий 
стіл» на тему «Збережемо сільськогосподарські землі в руках 
сьогоднішніх і майбутніх українських хліборобів».

прогнозувати можливі наслід-
ки своєї реформаторської іні-
ціативи. Власне, для цього ми й 
зібралися.»

Президент Асоціації ферме-
рів і приватних землевласників 
України Микола Стрижак у 
короткому зверненні до учас-
ників «круглого столу» наголо-
сив, що нинішня влада навряд 
чи стане дослухатися до порад 
найрозумніших академічних 
учених-економістів. Натомість 
серед народу авторитет вітчиз-
няних учених все ще високий, 
тому маємо апелювати саме до 
Українського народу, який, за 
Конституцією, посідає виключ-
не право власності на землю, 
її надра, атмосферне повітря, 
водні та інші природні ресурси, 
які знаходяться в межах терито-
рії України, природні ресурси її 
континентального шельфу, ви-
ключної (морської) економіч-
ної зони (стаття 14).

Не слід забувати, що земля є 
визначальним державотворчим 
чинником, саме тому її зазви-
чай намагалися й намагаються 
завоювати – чи мечем, чи золо-
том. Причому останнім часом 
за землю воюють здебільшого 
гаманцями. Так вигідніше. Ко-
лись граф Шереметьєв радив 
царю не воювати за землю, а 
купувати її, разом із населен-
ням. Тоді не буде ні партизан-
ських рухів, ні селянських бун-
тів, та й грошей менше піде, 
ніж на війну. Сучасна історія 
підтверджує, що у графа є по-
слідовники. Про це свідчать гі-
бридні захоплення територій 
у Прибалтиці, Західній Поль-
щі, Болгарії тощо. За словами 
мого колеги Івана Томича, який 
щойно повернувся з Болгарії, 
там ситуація ще гірша за нашу: 

села повністю знелюдніються 
найрадикальнішими метода-
ми. Скажімо, підходила до села 
газова труба – тепер вона обрі-
зана. Постачалася електроенер-
гія – тепер її відключили. Та-
ким чином знищують не тільки 
дрібноту та середніх фермерів, 
а й солідних господарів, земель-
ний банк яких сягає 3 – 5 тисяч 
гектарів. Куди селянам подати-
ся?

Наразі через Верховну Раду 
України намагаються тупо про-
тягти закон, який зробить фак-
тичними власниками нашої 
землі максимум 200 людей, і то 
лише спочатку. Потім вони самі 
скоротять цю чисельність, не 
гребуючи жодними засобами.

Я нещодавно мав можли-
вість поговорити з Президен-
том. Склалося враження, що 
він або думає так само, як його 
оточення, або ж відокремлений 
від реформ. Вважаю, що для 
нас і те, й інше погано. Рефе-
рендуму «слуги народу» не хо-
чуть, а нового Майдану бояться. 
Тому наша Асоціація вже прак-
тично готова боротися за зем-

лю не тільки з допомогою кон-
структивних діалогів з владою, 
а й радикальнішими методами. 
Звичайно, в межах чинного за-
конодавства (яке, до речі, не за-
бороняє створювати озброєні 
фермерські загони для бороть-
би з рейдерством).

Від вас, шановні науковці, 
ми очікуємо найголовнішого 
подвигу – просвітлення умів 
можновладців у всіх гілках 
влади. Виводьте на чисту воду 
невігласів, брехунів і шахраїв, 
які дурять людей усе новими 
міфами. Коли вони печуться 
про «бабусь», то навіть не при-
ховують, що найщасливішим у 
них буде той день, коли остання 
«бабуся» віддасть Богу душу. А 
заморські «вчителі» це вже про-
ходили, наприклад, з амери-
канськими індіанцями. Проте, 
це вже інша історія…

Олександр Сугоняко, за-
служений економіст України, 
шеф-редактор часопису «Наша 
віра», привітавши учасників 
«круглого столу», підкреслив, 
що головною метою співпра-
ці вчених і фермерів має бути 

збереження сільськогосподар-
ських земель в руках україн-
ських хліборобів. А реформи 
потрібні лише такі, які спрямо-
вані на підвищення добробуту 
кожного громадянина і укра-
їнського суспільства в цілому. 
За його словами, всі нації, які 
мають суверенітет над певною 
належною їм територією, ор-
ганізовують обіг землі таким 
чином, щоб суспільство насам-
перед отримувало необхідну 
кількість  сільськогосподарської 
продукції для потреб свого на-
роду, для внутрішнього спо-
живання. «Наразі ми повинні 
донести правду про земельну 
реформу до кожного українця, 
а ще – достукатися до влади і 
пояснити, чому їй не можна ді-
яти всупереч інтересам власних 
громадян, сповідуючи лише 
принцип «куй залізо, доки га-
ряче». Зважувати кожен крок, 
дослухатися до людей – так по-
винна діяти народна влада», – 
наголосив О. Сугоняко.

Цікавими й змістовними 
були доповіді учених, які бра-
ли участь у «круглому столі», 
всього таких доповідей було 14, 
потім відбувся обмін думками. 
Цікаво було всім, особливо тим, 
кому близька тема подальшої 
долі української землі.

Найближчим часом фер-
мери матимуть можливість 
ознайомитися з повним викла-
дом доповідей і думок учасни-
ків круглого столу; брошури з 
цими матеріалами АФЗУ на-
дішле в кожну область, щойно 
вони будуть надруковані.

Підготував
Володимир ЯРОШЕНКО.

конкретної одиниці техніки на поле, коли їх кількість 
обраховується десятками і вихід з ладу одної автоматично 
призводить до підміни резервною.
Неможливо навіть уявити як відповідно до Правил 
оформити проїзд комбайну з одного населеного пункту 
в інший, коли треба терміново отримати погодження від 
утримувачів доріг у кожному селі, окраїнами міста, по 
за ними в т.ч. якщо доводиться рухатись дорогами дер-
жавного значення. Правила взагалі не містять терміни, 
протягом яких власник чи утримувач доріг має надати 
погодження на проїзд.
Зміст і структура Правил справляє враження що про 
сільськогосподарську техніку взагалі забули коли їх при-
ймали.
Реалії такі: всі комбайни в Україні, потужні трактори та 
енергонасичені причепні та навісні знаряддя мають ши-
рину більш ніж 3 метри, а тому патрульна поліція від-
ловлює механізаторів на дорогах та тотально застосовує 
санкції за статтею 132-1 КУпАП і блокує рух далі.
Останньою каплею терпіння стало прийняття Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо окремих питань здійснення габаритно-ва-
гового контролю» від 11 вересня 2019 року  
№ 54-IX, яким введено нереальний розмір штрафу за 
вказані дії.
У той же час тиск на грунт сільськогосподарської техніки є 
значно нижчим, ніж у вантажівок, а тому вести мову про 
руйнування дорожнього покриття взагалі є не логічним.
Крім того, понад 95 відсотків пального, придбаного сіль-
ськогосподарськими підприємствами, в ціну якого закла-
дено непрямий транспортний податок, спалюється на 
полях. Тобто кошти на утримання доріг утримуються, а 
руйнація дорожнього покриття не відбувається взагалі. 
Окрім того наявне сучасне зовнішнє освітлення та засоби 
ідентифікації на техніці та сільськогосподарському облад-
нанні дозволяють ефективно та завчасно ідентифікувати 
їх на дорозі.

Одночасно вважаємо за необхідне дозволити вільне ви-
користання поблискуючих маячків оранжевого кольору, 
що дозволить вказаній техніці та  автомобілям супроводу 
додатково убезпечити їх переміщення. 
Навіть за радянських часів працівнику ДАІ заборонялось 
при посівній та збиранні врожаю в полі чинити перепони 
аграріям у русі.
Тому, з метою якнайшвидшого розв’язання даної нагаль-
ної проблеми просимо Вас ініціювати внесення наступних 
змін до вказаних нормативно-правових актів:
в пункті 1.1. Правил після першого речення додати «Дія 
правил не розповсюджується на рух сільськогосподар-
ської техніки»;
у Правила дрожнього руху:
пункт 1.10 доповнити абзацом «сільськогосподарська 
техніка – трактори, комбайни, самохідні машини і  меха-
нізми, призначені для виконання робіт по вирощуванню, 
збиранню, переробці та перевезенню сільськогосподар-
ської продукції та виконання робіт з обробітку грунту»;
в підпункті «в» пункту 2.1. слова «а у разі встановлення 
проблискового маячка оранжевого кольору на великога-
баритних та великовагових транспортних засобах - дозвіл, 
виданий уповноваженим підрозділом Національної по-
ліції» замінити на «встановлення проблискового маячка 
оранжевого кольору на великогабаритних, великовагових 
транспортних засобах, сільськогосподарській техніці та 
транспортних засобах, які їх супроводжують, здійснюєть-
ся вільно і дозволів та погоджень не потребує»;
підпункт «а» пункту 27.2. виключити;
в пункті 32.2. слова «(крім встановлення проблискового 
маячка оранжевого кольору на великогабаритних та ве-
ликовагових транспортних засобах)» замінити на «(вста-
новлення проблискового маячка оранжевого кольору на 
великогабаритних, великовагових транспортних засобах, 
сільськогосподарській техніці та транспортних засобах, 
які їх супроводжують, здійснюється вільно, і дозволів та 
погоджень не потребує»;
в пункт 22.5 додати абзац «Дія цього пункту не розповсю-
джується на рух сільськогосподарської техніки».

Петиція до Кабміну
Андрій КОЛОТІЙ,  співзасновник 

ТОВ «АГРОТЕХСЕРВІС», звертається до 
агрріїв підтримати петицію до Кабінету 

Міністрів щодо безперешкодного 
руху сільськогосподарської техніки та 
використання поблискуючого маячка 
оранжевого кольору. Потрібно зібрати

 25 тис.підписів.
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ПРО ГОЛОВНЕ

ЗАТІЯ НОВОЇ ВЛАДИ хутко за-
провадити відкритий ринок 
землі в умовах війни і недоско-

налої правоохоронної системи не 
схвалюється суспільством. Переду-
сім стовідсотковою прогнозованістю 
його катастрофічних наслідків для 
гарантованого Конституцією Украї-
ни власника – українського народу. 
Однак двічі дивний законопроект № 
2178-10 Миколи Сольського та ком-
панії вперто проштовхується біль-
шістю аграрного комітету Верховної 
Ради. Законопроект віддає україн-
ську ріллю зовсім невеликій групі 
людей, до того ж в іноземні руки - із 
державною гарантією з 2024 року, 
як визначено. Коли запропонова-
ну «зеленою» владою максимальну 

Для звернення по землі 
забракло кілька голосів

кількість землі в одних руках - 0,5 % 
від загальнодержавної площі - кон-
вертувати в мінімальну кількість її 
власників, то це може бути всього 200 
чоловік. От для цих людей «базар 
землі» в такому олігархічному вигля-
ді і запроваджується.  

Фермерам і власникам паїв за та-
ким законом земля «світить» майже 
винятково теоретично, їм дозволено 
лише позбутися її. За даними опиту-
вання, проведеного науковцями Жи-
томирського національного агроеко-
логічного університету, 96% аграріїв 
не зможуть купити землю, на якій 
працюють, після відкриття ринку. Є 
величезний ризик, що одразу після 
скасування мораторію безцінний зе-
мельний ресурс буде монополізова-
ний за тими чи іншими схемами. Та 
«слуги народу» у високих кабінетах 
столиці ігнорують спільну думку і се-
лян, і жителів міст, більшість із яких 
категорично проти світового дери-
бану української ріллі. Рух спротиву 
ринку землі сільськогосподарського 
призначення розливається Укра-
їною, мов повінь, що підтвердила 
більш ніж 15-тисячна акція протесту 
фермерів і селян 30 жовтня у Києві, 
організована «Об’єднаним штабом 
захисту рідної землі».

Видно, що казочка МВФ, або сві-
тових лихварів, про «загальне бла-
го ринку землі для України», мало 
на кого діє. У вересні три патріар-
хи української політики – Степан 
Хмара, Леонід Кравчук, Олександр 
Мороз – звернулися до президента 
В. Зеленського з вимогою не поспі-
шати з розпродажем ріллі, а до-
бряче все обдумати, дослухатися до 
думок хліборобів. А до президента, 
уряду і Верховної Ради вже офіцій-
но звернулися депутати Черкаської, 
Львівської, Івано-Франківської, Ві-
нницької, Житомирської, Чернігів-
ської, Рівненської, Тернопільської, 
Чернівецької, Запорізької, Одеської, 
Херсонської та Полтавської облас-
них рад і маси райрад з вимогами 
продовжити мораторій на продаж 
орних земель, провести широке 
суспільне обговорення моделі обігу 
землі і т. п.  За зверненням Асоціа-
ції фермерів та приватних землев-
ласників Дніпропетровської області 
та інших громадських організацій 
краю постійна комісія Дніпропе-
тровської обласної ради з питань 
агропромислового комплексу та со-
ціального розвитку села у складі Ві-
ктора Дубовика, Олександра Широ-
ких, Гошгара Мухтарова, Антона Де-
мури, Миколи Шепілова 22 жовтня 
погодила проект рішення обласної 
ради «Про звернення до президента 

України, Верховної Ради, Кабінету 
Міністрів з приводу майбутнього 
продажу земель сільськогосподар-
ського призначення».

Та на 18-й сесії Дніпропетровської 
обласної ради 25 жовтня частина де-
путатів зігнорувала голосування за 
це звернення, і для  легітимності рі-
шення не вистачило всього декілька 
голосів. Не голосували 22 чоловіки, 
зокрема В. Бутківський, Л. Доценко, 
В. Заворотній, Г. Пригунов, А. Пуч-
ка, А. Білик, Г. Мухтаров, А. Ніка-
норов та інші обранці. Їхня позиція 
разом із сімкою тих, хто утримався, і 
призвела до негативного результату. 
Щоправда, зі 120 обраних в сесійній 
залі були лише 82 депутати, з них 51 
натиснув кнопку «за». Тобто це 62 
% присутніх, що дає надію на під-
тримку звернення в разі повторного 
голосування повним складом депу-
татського корпусу. 

Україна стоїть перед вибором, 
який може кардинально змінити 
долю нашого народу і українського 
села. Від дій і рішень обранців на-
роду залежить, стане наша держава 
руїною і новим джерелом дестабілі-
зації в Європі чи почне динамічний 
розвиток своєї, а не чужої економіки. 
Саме за українську модель аграрно-
го її сектору і виходять сьогодні на 
протести селяни по всій Україні. І 
винахідливості людей немає меж. 
За повідомленням преси, у Кобе-
ляках Полтавської області місцеві 
фермери в жовтні поставили намет, 
де по черзі щодня збирають підписи 
проти ідеї продажу землі. За десять 
днів зібрали більше тисячі підписів. 
А фермери Гощанського та Корець-

кого районів Рівненщини у вересні 
провели власну акцію проти прода-
жу землі іноземцям. Вони утвори-
ли тридцятикілометровий «живий 
ланцюг» з плакатами на узбіччі між-
народної автотраси. За дві години 
акції її побачили десятки тисяч лю-
дей. Двадцятого вересня в 15 облас-
тях України відбулась акція на знак 
протесту проти продажу в Україні 
земель сільськогосподарського при-
значення іноземцям. у заході взяли 
участь близько 1000 одиниць техніки 
та понад 15 тисяч селян, фермерів та 
аграріїв.

Застороги депутатів 
і науковців
До протестів проти відкритого 

ринку землі вже долучилася і низка 
політичних партій. Чимало відомих 
людей України застерігають нову 
владу від швидких, необачних кро-
ків, які призведуть наші села і ОТГ 
до втрати практично безцінного зе-
мельного ресурсу. Нещодавно ко-
лишній міністр ЖКГ, якого так бра-
кує сьогодні в міністерському кріслі 
- як і Володимира Огризка, до речі – 
народний депутат Олексій Кучерен-
ко в телеінтерв’ю зазначив:

- Продаж землі короткостроково 
збільшить надходження до бюджету. 
Але призведе до неконтрольованого 
продажу-перепродажу, скупівлі зем-
лі української. І немає в мене сумні-
вів, що відбудеться монополізація. І 
ті, в кого є гроші, в тому числі вкра-
дені в Україні, вони із задоволенням 
скуплять товар-землю. Умовно по 
тисячі доларів за гектар, а за 5-10 

років вона буде коштувати 10 тисяч. 
Один до одного нагадує процес при-
ватизації державного майна, роздер-
жавлення 90-х років. Коли за безцінь 
скуповували акції та сертифікати у 
людей без зарплатні. 

Ґрунтовний аналіз існуючих про-
блем обігу землі був даний тиждень 
тому конференцією «Земля — по-
тенціал енергетичної, економічної 
та національної безпеки держави» 
за участю 600 науковців, вчених, 
академіків, аграріїв, представників 
територіальних громад, політиків, 
правників, експертів та студентів. 
На цьому поважному заході доклад-
но роз’яснено всі імовірні ризики та 
загрози, закладені у підготовлених 
законопроектах. З аналізом проблем 
обігу земель в Україні, роз’ясненням 
усіх загроз, що закладені у законо-
проектах, виступив академік НААН 

України, голова Селянської Спілки 
України Григорій Калетнік:

- Допуск до ринку землі юридич-
них осіб, на початковому етапі, – це, 
по суті, відкриття продажу землі іно-
земцям, адже визначити кінцевого 
бенефіціара практично неможли-
во. Не ринок землі сьогодні на часі, 
а серйозна програма  економічного 
розвитку. Земля в руках українця — 
це продовольча і національна безпека 
держави! Необхідно прописати запо-
біжники, які збережуть землю для на-
ших дітей, для держави, аби вона не 
зникла з карти світу.

Науковці розробили власний зако-
нопроект обігу землі. Він переданий 
аграрному комітету ВР, як і спільний 
законопроект АФЗУ України, Всеу-
країнської аграрної ради, Аграрного 
союзу України та інших громадських 
організацій. Нам потрібно всю зако-
нотворчу увагу концентрувати винят-
ково на оренді землі, переконаний в. 
о. директора ТОВ «Фермерів та при-
ватних власників» Сергій Ушаков:

- Як тільки зайдуть іноземці на наш 
земельний ринок, української землі 
не стане! І України не буде, повірте! 
Бо фінансові закордонні можливості 
практично безмежні. Нам вкрай не-
обхідно брати приклад з Ізраїлю, де 
землю іноземець може взяти лише 
в оренду. Продаж землі можливий 
лише державі, в особі місцевої ОТГ, 
а вона передаватиме її дбайливим го-
сподарям. І матиме кращу орендну 
плату, таким чином земельна рента 
постійно працюватиме на села грома-
ди, а не на товщий гаманець. У Пав-
лоградському районі є цікавий при-
клад – там пять фермерів із Франції 
заснували підприємство «Агро КМР», 
менеджер Арно де Лассаль. Так у них 
вже кілька тисяч землі з базою в Тро-
їцькому, а орендна плата вища деся-
ти відсотків. Тому і нашим ферме-
рам доводиться добре мізкувати - як 
ліпше господарювати, не відстати від 
французів, щоб пайовики не «перебі-
гали»? А щодо затії продажу, варто не 
забувати про заводи – їх вже практич-
но задарма віддали в одні руки. Наві-
що вдруге наступати на ті ж граблі?

З огляду на широкі суспільні про-
тести та масу звернень депутатів об-
ласних і районних рад з приводу ре-
зонансного питання Верховна Рада 
України ухвалила постанову: прове-
сти парламентські слухання  щодо 
обігу землі 4 грудня 2019 року в залі 
пленарних засідань ВР.

Акценти
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! Забудьте про те, що Білорусь – це «руській мір», ми змусимо нас поважати Олександр Лукашенко

Микола НЕЧИПОРЕНКО

Продовження. Початок стор. 1

ТРИ ДНІ В  РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ

АЛЕ Я ВІДРАЗУ, забігаючи напе-
ред, сказати хочу, може, голов-
не. Маючи змогу порівняти той 

же Мінськ і його жителів ще кінця 70-х 
початку 80-х років минулого століття, 
коли доводилося мені там бувати, з 
нинішнім містом і його населенням, 
як побачив їх зараз, то  це небо і 
земля. Той давній був мов чорно-біла 
фотокартка, а теперішній – кольо-
рова і яскрава. Якась навіть свіжа і 
чиста. Одне діло, що справді не лише 
Мінськ-столиця, а й Брест та Гомель, 
навіть і зовсім невеличкі містечка 
Несвіж та Мир, в яких довелося побу-
вати, немов щодня вимиті і заметені, 
на їх вулицях і проспектах, у їх парках 
і скверах,  дворах не побачите ви не 
те що сміття – жодного недопалку, 
жодного папірця під ногами чи поза 
тротуарами. Будинки, паркани, зупин-
ки і тому подібне тільки вчора ніби 
вибілені і пофарбовані. Оскільки уже 
о сьомій кожного ранку починалася 
наша програма перебування, то можу 
ствердити: двірники дійсно ретельно 
прибирають не лише в центрі Мінська, 
але й на його околицях.
Ми, до речі, піднімалися  на оглядовий 
майданчик, який обладнано на даху 
20-ти поверхової – майже 74 метри 
висотою – Білоруської Національної бі-
бліотеки, і бачили Мінськ, як здавало-
ся, з-під самісіньких хмар. Видовище 
вражаюче. Ще в Радянські часи, певно, 
білоруська столиця забудовувалася 
та розбудовувалася, я б сказав, з ро-
зумом: промислові підприємства, усі, 
схоже, без винятків заводи і фабрики 
винесені настільки далеко за межі 
міста, що їх не видно. Але й через те 
не видно, що красивий своєю архітек-
турою Мінськ не тільки потопає у зе-
лені – він ще й оточений нею, бо з усіх 
боків обрамлений лісом. 
При цій нагоді ну ніяк не можу не по-
хвалитися, що практично в порядку 
винятку нам дозволили побувати і в 
самій Національній бібліотеці, збудо-
ваній у формі коштовного каменю-ді-
аманту. Здалеку це і ромб та куб з 
трикутними гранями, а загалом окта-
едр, якщо знаєте, що це таке. А це в 
даному випадку гігантський випуклий 
багатогранник. Звели диво-споруду бі-
лоруси уже в роки незалежності – уро-
чисте відкриття відбулося у 2006 р. Так 
от, ми напросилися і в приміщеннях 
бібліотеки побувати з одною-єдиною 

  СУБ‘ЄКТИВНІ ВРАЖЕННЯ НАШОГО КОРЕСПОНДЕНТА ВІД ПОДОРОЖІ   В РЕСПУБЛІКУ БІЛОРУСЬ
метою: хоч краєм ока зазирнути в 
так званий Багатопрофільний відсік 
з його Офісом Президента Білорусі, 
Конференц-залом та Центром ділових 
зустрічей і перемовин, а також Цен-
тром міжнародних контактів. Здога-
далися, чим пояснювався наш інтерес 
дійсно бодай побіжно оглянути все це? 
Ясна річ, що саме там і відбувалися та 
відбуваються зустрічі контактних груп 
України і Російської Федерації за учас-
тю Німеччини і Франції, аби домогтися 
кінця безглуздої війни та російської 
агресії  на Донбасі. Оті, які ще назива-
ють «Мінським форматом» або «Мін-
ською угодою».
Але їдемо далі. За межами білоруської 
столиці перше, що також вражає – 
автошляхи-автодороги. Автомобільні 
магістралі, які, сміємо запевнити, ні-
чим сьогодні не поступаються тим, ко-
трі колись доводилося бачити в Європі 
і котрі нині називають автобанами: 
рівні та гладенькі, немов скло, з чис-
ленними - або точніше всюди, де треба 
- необхідними віадуками і розв’язка-
ми. Перехресть в одному наземному 
рівні ніде ми практично не бачили. Хіба 
не ясно, що їх кількість явно умисне 
зведена до мінімуму з метою безпеки 
дорожнього руху? Тут шляхи-дороги 
і траси стрімкі та швидкісні, боятися 
влетіти у ями-вибоїни не доводиться 
– ні того, ні іншого немає. Якщо навіть 
узбіччя немов буквально перед нашою 
поїздкою мов граблями вигребено від 
сміття і косами викошено від бур’янів 
– що тоді казати про дороги?! Таке 
враження, наче тільки вчора вони заас-
фальтовані! Вздовж трас нічого схожо-
го на «генделики» і «палатки швидкого 
харчування» на зразок тих, яких у нас 
чи не на кожному кілометрі більше, 
ніж треба, також немає. Зате є добре 
облаштовані майданчики для перепо-
чинку водіїв і пасажирів з охайними та 
чистими кафешками і сучасними їдаль-
нями, чимось схожими на наші «Пузаті 
хати». Скажімо, зустрічалися нам кафе 
«Мамині драники».
І все ж найбільше захоплення виклика-
ло таки бездоганне покриття трас та 
магістралей. Виявляється, збудовані 
чи перебудовані вони головним чином 
уже в роки і білоруської незалежнос-
ті. І зроблені воістину якщо й не на 
віки, то на багато літ. Зроблені так, 
щоб служили людям надійно і, пов-
торюємо зайвий раз, безпечно. Оці 
автодороги й підказали мені просту, 
але очевидну істину: вийшли ми всі 
із Союзу – маю на увазі усі колишні 
республіки СРСР, - але ось пішли далі 

різними шляхами-дорогами. Часом 
разюче не схожими між собою, якщо 
брати колишні кавказькі республіки чи 
республіки Середньої Азії. Однак чому 
будемо перейматися «далеким» тепер 
нам «близьким» зарубіжжям? На фоні 
білоруських автошляхів видно, як на 
долоні, що розійшлися, наче у різні 
кінці-напрями розбіглися, в тому числі 
і ми, українці, тепер з самостійною та 
незалежною цією ж Білоруссю. Бо яку 
різницю підказують білоруські дороги? 
А ту, що, будуючи їх, у Білорусі ніхто не 
розкрадав мільйонами і мільярдами 
державні бюджетні кошти, як це у 
нас розкрадали й розкрадають досі, 
сяк-так замощуючи ті ж автомобільні 
траси.
На одній з облаштованих зупинок 
вдалося переговорити з білоруським 
дальнобійником-водієм. Він назвався 
Василем Петровичем Кахном. І дуже 
здивувався, коли ми висловили своє 
захоплення тим, що дороги бездоган-
ні, отож явно на усі сто відсотків вкла-
далися виділені на них кошти. 
- А як могло бути інакше? – запитав 

Василь Петрович. – Хто може собі доз-
волити, як ви кажете, більше половини 
цупити? Тоді ви мені скажіть: ви бачили 
руки Президента Лукашенка? У нього 
не руки, а кулаки. Кулачиша! Як стусо-
не ними чи вдарить по  столу - добра 
не жди. 
- Невже, - вигукнули ми, - ваш баць-
ка-Президент дозволяє розпускати 
руки чи бодай грюкати ними по столу?
- Та ви що, ні, - пояснив Василь Кахно. 
– Я цього не бачив і не знаю, однак 
знаю, що його кулаків у нас, як вогню, 
усе начальство зверху й донизу бо-
їться. 
І Василь Петрович голосно розсміявся. 
Так що ми до пуття й не збагнули, жар-
тував то він чи навмисне передавав 
куті меду. Та це був той випадок, коли 
байка, як відомо, лиш байка, однак 
в ній і мораль і натяк та добрим мо-
лодцям застереження й урок. Адже 
на наші наступні запитання - а як у вас 
з олігархами, яке ставлення у вас до 
них - не допікають, не доймають? І  чи 
тотальна корупція не роз’їдає всю кра-
їну, як іржа роз’їдає навіть надміцну 
сталь? – почули у відповідь зустрічне 
запитання: а хто такі олігархи і що це 
таке – тотальна корупція? Якщо хочете 
знати, особисто у мене врешті-решт як 
остаточний чи підсумковий висновок 
появився великий сумнів, ніби в лука-
шенківській Білорусі зберігається Ра-
дянський Союз. Але що країна ця над 
усе старається розбудовуватися в ін-
тересах її народу і нічого спільного не 
має зі злодійськими кланами та тими 
ж офшорними зонами – це точно. І це 
нині, якщо брати для порівняння нашу 
Україну, головна відмінність, котра 
відрізняє нас від  Білорусі. Сумно, пе-
чально і гірко, та від очевидної істини 
нікуди усім нам зараз діватися.  Маємо 
те, що маємо, як казав перший Прези-
дент України Леонід Кравчук.

ОСТРІВ ДУХОВНИХ СКАРБІВ І 
НАРОДНОЇ ПАМ‘ЯТІ
Зрозуміло, наша з онучкою подорож 
була екскурсійною та пізнавальною в 
першу чергу. І знаєте, що несподівано 
також дала зрозуміти? Що можна не 
на словах, а на ділі пишатися своїм ми-
нулим, вшановувати його і втілювати у 
музеї та меморіали і бути патріотами 
своєї держави та гідними спадкоємця-
ми свого народу. Ви далі, надіємося, 
зрозумієте, що я маю на увазі. Адже 
тільки носити, як у нас носять, виши-
ванки, також бити  себе в груди та 
кричати «Слава Україні!» і «Героям 

слава!» - цього, даруйте, замало. Осо-
бливо якщо тим часом займатися не 
чимось іншим, як забуттям насправді 
минулого, коли у дійсності національна 
пам’ять не втілюється у пам’ятники 
і пам’ятки, а історія, знай лише, пе-
реглядається та переписується.  Але 
до цієї думки підійдемо, в свою чергу, 
по-порядку.
 Білоруси, як і українці, з поміж усіх 
народів колишнього Союзу зазнали 
найбільших втрат і страждань під час 
Другої світової війни. У її вогні загинув 
– як на фронтах солдати, так і в тилу 
з числа підпільників у партизанських 
загонах та з числа цивільного населен-
ня - кожен третій житель тодішньої 
республіки. І це для вас може бути 
новиною, коли дізнаєтеся, що перший 
у світі музей вкрай кровопролитної 
бойні, влаштованої гітлерівською 
Німеччиною, було відкрито не десь, 
а у Мінську – уявіть собі, ще у липні 
1942-го, тобто коли нищівна бойня 
продовжувалася. Та уже у наші часи 
тут же не перейменовувати мерщій 
вулиці кинулися, а заходилися спору-

джувати новітній меморіальний комп-
лекс-музей історії Великої Вітчизняної 
війни. Сьогодні це щось унікальне: на 
просторому міському майдані високо 
в небо здійнялися блискучі й неір-
жавіючі металеві промені салюту. Їх 
11-ть – символізують Велику перемогу 
у війні передусім білоруського народу, 
але і всього колишнього радянського 
та воднораз 1100 днів окупації, які 
пережила Білорусь. А між сполоха-
ми-спалахами салюту вгору здійнялася 
стела «Мінськ – місто-герой». Позаду 
Вічного ж салюту під скляним куполом 
музейні експозиції і композиції, об’єд-
нані в чотири блоки – за числом і літ 
окупації, і числом білоруських фронтів. 
А головне – на площі понад три тисячі 
квадратних метрів майже 153 тисячі 
експонатів і раритетів часів Другої 
світової війни. Отож зразків бойової 
і наземної, і повітряної техніки, доку-
ментів і солдатських речей…
Ні, мені про це словами не описати – 
це треба побачити на власні очі. Як на 
мене, уже варто їхати у Мінськ, щоби 
оглянути сучасний тамтешній Музей  
історії Вітчизняної війни. Я прошу 
вибачення і прошу мене зрозуміти: 
свого часу був свідком відкриття у 
Києві за участю Леоніда Брежнєва і 
Володимира Щербицького нашого 
українського Музею Вітчизняної війни. 
Згодом і цілий день перебував якось у 
ньому. І вирішив сказати власну думку, 
що від нашого Музею віє помпезністю, 

урочистістю, намаганням вразити 
відвідувачів якоюсь ніби нашою суто 
монументальною пам’яттю про героїв 
минулої війни. А тут, у Мінську, Музей 
насамперед розповідає правду про 
війну, якою вона була у дійсності. На 
стендах документи і про Сталіна, і про 
Жукова та інших воєнних полководців 
– ні, не у відбіленому чи глянцевому 
вигляді, а з усіма, якщо так можна ска-
зати, наслідками для народу від їхньої 
діяльності. Дух пережитого білоруса-
ми витає у відтворених міні-діорамами 
фронтових окопів, запеклих як пові-
тряних, так і танкових боїв,  партизан-
ських землянок – і т. д., і т. п. Від нього 
тут не відвернутися і не ухилитися – він 
проникає у найглибші щільники душі і 
сумління, змушує щеміти серце. 
Тому особисто я ще одне неймовірно 
хвилююче, зворушливе почуття пе-
режив у мінському Музеї Вітчизняної 
війни – від того несподіваного інтересу 
ніби і від тієї небайдужості, з якими 
оглядала його експозиції та композиції 
моя онучка. Було видно, що музей 
зачепив її за живе – я б так сказав. 

Зупинялася, затримувалася біля бага-
тьох експонатів та документів, і, може, 
тільки тепер вперше відкривала для 
себе, що то таке було в історії і нашого 
українського люду – Велика Вітчиз-
няна війна. Як потім на її зовсім ще не 
займану свідомість шукуюче враження 
справляли також і екскурсії на Мемо-
ріальному комплексі «Хатинь – Курган 
Слави» та на відтвореній недавно 
грандіозній у роки тієї ж минулої війни 
оборонній «Лінії Сталіна», як її назвали 
ще у далекому 1942 році та зберегли 
цю назву й тепер. А чому цуратися 
того, що насправді випало на долю 
свого народу? До речі, випадково чи 
ні, як ви гадаєте, співпало так, що Свя-
то незалежності республіки Білорусь і 
її визволення від фашистських загарб-
ників припав на один і той же День – на 
2 липня в білоруському календарі свя-
щенних та віковічних подій і дат? 
А рано-вранці останнього дня нашого 
з онучкою перебування в Білорусі ми 
через невеликий місточок потрапили 
на також невеличкий острів на річці 
Свислоч, який у Мінську в народі 
називають «Островом сліз», а за офі-
ційною версією його тут величають 
«Островом мужності і скорботи». Тіль-
ки ступили ми на нього – величезний 
камінь-валун з вмонтованою у нього 
бронзовою іконою Божої матері. А за 
ним посеред острова у вигляді храму 
неповторний, ніде ще нами з онучкою 
не бачений пам’ятник з червоним 

рубіновим хрестом над куполом. 
Знизу вгору спрямовано промінь 
ліхтаря, і хрест світиться день і ніч. 
Силуети скорботних жінок-матерів 
виокремлюють чотири ніби храмових 
вівтаря, на яких викарбовано імена 
771-го білоруського солдата – усіх тих 
юних ще хлопців, білоруських синів, 
які загинули в безглуздій Афганській 
війні, котру радянські владці колись 
називали інтернаціональною. Біля кож-
ного прізвища маленький підсвічник. 
Рідні і близькі загиблих мають змогу 
приходити  сюди і ставити запалену 
свічку за упокій душі синів, братів чи 
уже й своїх дядьків, а то й дідів. Час 
спливає швидко, але пам’ять не згасає 
і не кінчається.
Як ви зрозуміли, Острів мужності і 
скорботи, за іншим варіантом Острів 
сліз, споруджено на честь воїнів-афган-
ців з числа білорусів, котрі не поверну-
лися з тієї насправді чужої війни, на яку 
силоміць послала їх колись радянська 
влада чи й її комуністична партія. І про 
це відверто по суті промовляє весь 
музейний комплекс на острові, по 

периметру якого - кам‘яні горбики з 
назвами усіх тих афганських провін-
цій, де навіки залишилися і білоруські 
хлопці. А перед туди доріжкою скуль-
птурна фігура маленького хлопченяти, 
ангела-хранителя, який плаче. Сльози 
збігають з його очей і струмком стіка-
ють у річку, як у русло вічної пам’яті та 
дійсно скорботи. І мужності та звитяги, 
звичайно, народу.
На Острів сліз ми з онучкою, повто-
рюю, завітали рано-вранці. Були тобто 
першими і єдиними того ранку його 
відвідувачами. Коли ж переходили 
місток назад на Набережну так зва-
ного Троїцького передмістя Мінська, 
нас зупинив несподівано доволі літній 
віком чоловік, який неподалік рибалив 
на Свислочі. Він запитав, звідки ми? Ми 
відповіли, що з України.
- Спасибі, що вклонилися пам’яті на-
ших хлопців, - сказав чоловік. – Цей 
острів, який задумувався як меморі-
альний учасникам війни в Афганістані, 
став насправді Островом шани й 
скорботи усім білоруським героям, які 
загинули на різних війнах і навіть кон-
тинентах різних. Це я вам кажу правду 
як людина, яка весь вік свій відслужила 
в армії, починаючи ще з радянської, і у 
відставку пішла у званні полковника…
Ми ж з онучкою зі свого боку повідали 
несподіваному співрозмовнику, що 
вражені тим, як уже в роки своєї не-
залежності Білорусь загалом увічнює, 
зберігає й відтворює історичні пам’ят-

ки, старожитності та споруди минулих 
віків. Справа у тім, що напередодні 
нам довелося побувати спершу у сели-
щі Мір Гродненської області, а потім 
відвідати і містечко Несвіж Мінської. І 
там і там знаходяться унікальні пала-
ци-фортеці – замки, - котрі зводилися, 
а далі з року в рік, з десятиліття в деся-
тиліття й перебудовувалися та розбу-
довувалися протягом Х!V – ХV!! століть. 
З одного боку Білорусь за легендами 
вважалася колись краєм стародавніх 
замків, а з другого - Несвіжський і Мір-
ський належали кільком поколінням 
знаменитих державних, політичних, 
світських і церковних, військових та 
культурницьких діячів роду Родзивілів 
– нащадків канцлера та віленського 
воєводи Великого князівства Литов-
ського Миколи Родзивілл. Це історія, 
яка заслуговує на окрему публікацію. 
Ми зараз трохи про інше. Про те, що 
дійсно кілька поколінь Родзвивіллів 
не просто створили чудесні Палаци 
й фортеці, архітектурні шедеври та 
парково-ландшафтні ансамблі і каска-
ди озер та ставків – вони заклали тут 

потужні національно-духовні традиції, 
невичерпні нині джерела народних та 
національних звичаїв і тому подібне. 
Так от, і в Несвіжі, і в Мірському за ра-
дянської доби замки Родзивіллів були 
по суті покинуті-занедбані. Перший 
багато літ правив тут туберкульозним 
диспансером, а в другому тривалий 
час розміщався військовий гарнізон. 
То неважко уявити, у що обидва 
перетворилися. Та з кінця минулого 
століття «була дана команда», як ска-
зали нам гіди, відновити-відродити, 
реставрувати замки – повернути їм і їх-
ньому оточенню первісний вигляд. Як 
і наповнити їх тим, чим вони були на-
повнені бодай в останні ще дореволю-
ційні роки. То сьогодні ці унікальні іс-
торично-архітектурні й природно-пар-
кові комплекси не просто занесені в 
перелік пам’ятників, які охороняються 
під егідою ЮНЕСКО і входять до числа 
найбільших та найоригінальніших в 
Європі – вони є також безцінною ма-
теріальною та духовною спадщиною 
білоруського народу. Якщо хочете, то 
і скарбницею його національно-гене-
тичного надбання. 
І повчальними на той рахунок, як не-
обхідно ставитися до минулого своїх 
пращурів та предків. Знову перепро-
шую, але я не можу інакше, як не змов-
чати при цій нагоді про наші українські 
реалії. Точніше – про дніпропетровські. 
Про те, що область, на території якої 
більше, ніж 500-т уже з гаком літ тому 

існувало п’ять Запорозських Січей, на 
зорі нинішньої незалежності хвалила-
ся, наче неодмінно збудує-відродить 
одну з них в межах козацьких вольно-
стей та Великого Лугу – себто у Ніко-
полі і Нікопольському районі. Але де 
обіцяне? Досі воно так і не втілилося. 
Грошей, кажуть, не вистачило чи ще 
не з‘явилося. Щоб набити ними свої 
гаманці і кишені по самісінькі вінця – 
вистачило, а щоб для дітей та онуків 
наочно й духовно поновити славне 
минуле свого народу – зась. Тільки на 
словах  продовжуємо кричати, що ми 
нащадки великих традицій. Нащадки? 
Швидше,  правнуки погані, якщо при-
гадати слова Тараса Шевченка.

КОМУ В БІЛОРУСІ ЖИТИ 
ХОРОШО?
Зрозуміло, що слова, винесені у да-
ний підзаголовок - це переспів назви 
відомої поеми російського поета Не-
красова. Тільки він дошукувався, кому 
на Русі жити хорошо? А під перефра-
зованими його словами ще років 

десять тому мені довелося прочитати 
суб’єктивні враження та спостережен-
ня на ту пору директора Українського 
Центру соціальної аналітики Євгена 
Філіндаша, який тоді побував в Біло-
русі. Я зберіг його нотатки – неначе 
передчував, що настане час і згодять-
ся. Але пишу тепер власні суб’єктивні 
висновки після перебування у Білорусі 
з онучкою. І теж мушу викладати їх у 
порівнянні – але не з Росією чи Німеч-
чиною, Францією або Швейцарією по-
різно і разом узятими, як і не з Гонду-
расом чи Сомалі, а порівнянноі з Укра-
їною. Прямо порівнювати, правда, не 
стану, та опосередковано паралелей з 
нашою рідною й багатостраждальною 
нині державою не уникнути. 
Ви знаєте, у Мінську мені Радянський 
Союз нагадала і відсутність маси так 
званих маршрутних таксі. Замість 
них там і сьогодні пасажирів пере-
возять великі автобуси та тролейбуси. 
Правда, практично усі новенькі, чисті 
й охайні. І не переповнені ні вранці, 
ні вдень, ні ввечері. Бо ходять на 
своїх маршрутах чітко, як годинни-
ки – більше трьох-чотирьох хвилин 
чекати їх нам не доводилося. Цією 
пунктуальністю, мабуть, і не зовсім 
схожі на колишні радянські «порядки». 
Для того ж, щоб доставляти народ на 
промислові заводи та фабрики і потім 
назад додому - заводи, нагадуємо, на 
околицях білоруської столиці – збере-
жено, якщо ми правильно зрозуміли, 
спеціальний громадський транспорт. 
Оскільки промислові підприємства 
працюють, як працювали там і раніше. 
Я навмисне з онучкою завітав до двох 
чи трьох великих магазинів типу на-
ших «Комфі» чи «Епіцентрів»: побутова 
техніка, холодильники чи пральні ма-
шини в них, як і посуд, меблі або буді-
вельні матеріали переважно місцевого 
вітчизняного виробництва.
Добре це чи погано? Судіть самі: таке 
явище, як безробіття, практично об-
минає Білорусь десятою дорогою. Ми 
зустріли жінку, яка родом з нашого 
Кривого Рогу. На білоруських «вож-
дів» вона сердиться за одне-єдине: за 
те, що не дозволяють завозити з Укра-
їни сало. «А щоб тут знайти роботу, 
- каже, - це не проблема». Затримок з 
виплати зарплат не буває, а про «чор-
ні» зарплати в конвертах вона нічого 
не чула. Це з одного боку. З другого ж, 
з придбаного у Мінську статистичного 
довідника – правда, за підсумками 
попереднього 2018 року – я дізнався 
наступне: за рівнем ВВП Білорусь ще 
у 2000 році повернулася до показ-

ника 1990-го, тобто успішного суто 
радянського. Україна, як відомо, досі 
рівень 1990-го, образно кажучи, не 
наздогнала і в найближчі роки навряд 
чи наздожене. А в Білорусі, приміром, 
торік ВВП порівняно з позаминулим 
роком зріс не мало і не багато – на 
17,5 відсотка. А в розрахунку на кожну 
душу населення  виробництво валово-
го внутрішнього продукту виросло з 
16.9 тисяч доларів США у 2010 році до 
19.8 тисяч у минулому 2018 році.  І при 
цьому основу виробництва становить 
не сировинна промисловість, а маши-
нобудівна обробна та переробна. На їх 
долю торік тут припадало 88.6% обсягу 
випущеної продукції. 
Чи наших читачів більше цікавить си-
туація на селі? Ну, по-перше, ми не ба-
чили жодного села напівспорожнілим 
чи у розвалинах і через двір гущавині 
бур’янів та чагарників, як це у нас уже 
практично у всіх і не лише перифері-
йних. Тваринницькі ферми всюди, де 
побували переважно, на жаль, про-
їздом,  цілі. За інформацією, почерпну-
тою головним чином зі статистичного 
довідника, дізнаємося, що Білорусь 
«повністю забезпечує себе вітчизняни-
ми продуктами харчування – імпорт 
складає менше 10 відсотків». Це раз. І 
друге: виробництво власної аграрної 
продукції «в республіці на душу насе-
лення відповідає наразі рівню розви-
нених країн світу, а за деякими позиці-
ями, зокрема з виробництва м’яса та 
молока, а також картоплі і цукрових 
буряків значно й перевищує світові 
досягнення». А якщо рівнятися з краї-
нами СНД, то «змагатися з білорусами 
серед них нікому». Ось так. Більше 
того, в Білорусі і сьогодні зосереджено 
22 відсотки світових посівів льону, і за 
обсягами виробництва льоноволокна 
вона зараз у першій п’ятірці на планеті. 
А ще молока на душу населення виро-
бляє в рік 775 кілограмів – це значно 
більше, ніж виробляється не лише в 
Україні, але і в Російській Федерації чи 
Казахстані. Так стверджує офіційний 
економічний статистичний довідник 
2018 року, і якщо він свідчить правду, 
то і  ми з онучкою вас не обманюємо.
Наживо ж з селянами вдалося поспіл-
куватися у селищі Мір та на околиці 
містечка Несвіж. У першому випадку 
нам, мабуть,  повезло – стрівся чо-
ловік з суто українським прізвищем 
Станіслав Михайлович Шевченко. Але 
головне, що охочий до балачки і за 
словами у кишеню не ліз. Доповів, що 
«колгоспи й радгоспи у нас уціліли», 
але з приводу дисципліни праці та 
вольностей типу «усе навкруги кол-
госпне, значить чортове та моє» тепер 
не дуже розженешся. Тільки з такими 
настроями і звичками у «нашому селі 
можна втратити роботу», - підвів риску 
Шевченко. Старанним, совісним це 
не загрожує. Тим паче, що колективні 
господарства там і тут повільно пе-
ретворюються на акціонерні, і «цей 
процес, судячи з усього, набиратиме 
обертів». Так, село у нас, погодився 
Станіслав Шевченко, у масі свого на-
селення підтримує бацька Лукашенка. 
Але це зовні. З середини видно, що 
уже «більшає незадоволених ним і се-
ред селян». Фермерів ще дуже й дуже 
мало, на їх долю припадає (як свідчить 
все той же статистичний збірник) 
лише трохи більше одного відсотка 
виробленої сільгосппродукції. А це в 
рази менше, ніж її виробляє присадиб-
ний домашній селянський сектор. Тут 

сімейні господарства якраз вітаються і 
підтримуються,  вважаються проявами 
малого та середнього підприємництва. 
Якщо говорити про овочеву продукцію, 
то левина її доля виробляється у при-
ватному секторі. Правда, з жалем за-
уважив Станіслав Михайлович, селянам 
доводиться за власні кошти чи кошти 
родичів і близьких викручуватися – на 
банківські позики у Білорусі надіятися, 
мовляв, «дуже не доводиться». «Так от, 
злить Лукашенко все дужче тих поміж 
сільських людей, - запевняв нас біло-
руський Шевченко, - хто з їх числа не 
заперечував би займатися приватним 
бізнесом, з дрібного та малого пере-
творювати його на більший і відповідно 
за рахунок власних трудів примножува-
ти свої доходи та статки – іншими сло-
вами багатіти і чимдалі жити нівроку». 
Не знаю, як ви сприймете мій вчинок, 
та я зважився Станіслава Шевченка за-
питати прямо: а що, загалом в Білорусі 
насправді далеко не всі підтримують і 
вітають політику Олександра Лукашен-
ка? Станіслав Михайлович подумав і 
сказав, як на мене, сповна ясно й ви-
черпно. А сказав він наступне:
- Є в Білорусі опозиція, вона не вгаває 
і не заспокоюється. Її переслідують, їй 
затикають роти. Але переважно вона 
у Мінську, я ніякого відношення до неї 
не маю і нічого точно про неї сказати не 
можу. Але що я знаю і бачу, так це те, 
що невдоволені Лукашенком наші чи-
новники і державні службовці - зверху й 
донизу. Усім їм доводиться жити тільки 
на зарплату, а такої демократії, як у вас 
в Україні, щоб безбожно красти, брати 
хабарі, золотити один одному руки і 
жмені, у нас немає. Такого, щоб заро-
бляти за рішення тих чи інших питань, у 
нас, ще раз кажу, немає. Немає умов до 
пуття і змоги для цього.
І раптом Станіслав Шевченко підвів 
свою риску. Висловився у тому дусі, що 
рано чи пізно, і у Білорусі гору візьме 
«винятково ринкова економіка». По 
селах бо ж все густіше з‘являються 
виробничі та обслуговуючі коопера-
тиви, тому і «ті ж колгоспи все більше 
переймають кооперативні правила 
гри». Але, може, це й краще, що до 
приватної ринкової економіки, мовив 
далі Шевченко, ми дійдемо не таким, 
руйнівним, як в Україні, а ось саме та-
ким, як нав’язав нам бацько Лукашен-
ко, шляхом. «Я так думаю», - поставив 
свою крапку у нашій розмові Станіслав 
Михайлович.
А що, може, йому, типовому і для 
нашого народу мудрому сільському 
дядьку, й видніше. Особисто ж мені, 
якщо чесно, трьох днів перебування в 
Білорусі видалося мало, щоб робити 
категоричні висновки. А ось коли ми з 
онучкою Катрусею уже від’їжджали з 
Мінська додому, вона раптом сказала:
- Шкода, дідуню, що ми так мало тут 
були. А я б залишилася тут жити, так 
мені сподобалося…
То може й справді вустами дитини-під-
літка промовляє якась істина?

Cвітлини:
Музей історії  Великої Вітчизняної 
війни.
 Національна бібліотека Білорусі.
Пам‘ятник-храм скорботи на Остро-
ві сліз.
Несвіжський Палац роду Радзівіллів.
 Куточок міста -героя Мінська.

Світлини 
Катерини Нечипоренко.
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І ніціатива

! Дорога цивілізації вимощена консервними 
бляшанками Альберто Моравіа, італійський письменник

Ви не повірите, але три роки 
тому четверо на той час чотирнад-
цятилітніх підлітків -два Михайла, 
Буркацький і Троценко, а також 
Олександр Какуша і Ян Майборо-
да – у районному центрі Кринички 
створили громадську організацію, 
котру назвали доволі винахідливо 
– «Корінь екології». Пильно вдив-
ляйся, коротше, у корінь, як ра-
див колись Козьма Прутков. Коли 
хлопці прийшли ГО реєструвати, 
у райраді і юридичному управлін-
ні РДА  це сприйняли з гумором. 
У тому дусі, що чим би діти не ба-
вилися, аби в даному випадку не 
байдикували та особливо не відда-
вали переваги поганим вуличним 
звичкам. Справді ж бо, це краще, 
коли навіть видають себе за поваж-
них діячів місцевого значення, ніж 
від безділля хуліганять. Коротше, 
школярів похвалили «за свою іні-
ціативу та свій почин» і побажали 
лише успіхів. Адже хлопці метою 
«Кореня екології» обрали справ-
ді серйозну справу – боротьбу зі 
сміттям у селищі і навколо нього. З 
отими звалищами смердючих від-
ходів, якими нині завалені не лише 
узбіччя доріг, лісосмуги та балки 
і байраки та будь-які інші невгід-
дя на околицях, на жаль, багатьох 
сіл, а і буквально усі пустирі чи й 
острівки всіляких «паркових» зеле-
них насаджень в самих селах.

- Ми не хочемо миритися з та-
ким недолугим і байдужим пово-
дженням з твердими побутовими 
відходами, - мудро, по-вченому 
пояснювали свій задум хлопці, - з 
яким чомусь миритеся зараз ви, 
дорослі. Куди не поткнись, всюди 
гори сміття, а в них кишать збуд-
ники і переносники небезпечних 
захворювань. Ми вже не кажемо 
про те, що недобре ж пахне. Всюди 
тхне гниллю - хіба ні? Як і скільки 
ще можна таке терпіти?

- Авжеж, ваша правда - пого-
джувалися серйозні чиновники 
в районних кабінетах, ледь стри-
муючи посмішки на своїх вустах. 
– Живемо по самісінькі вуха уже 
у бруді, то, може, хоч ви, ще діти, 
вплинете на наших людей, батьків 
своїх. Аби вони від сорому схаме-
нулися і згадали, що чисто, звичай-
но, там, де прибирають і метуть, 
але в першу чергу таки, де не смі-
тять…

Так от, три роки тому, коли два 
Михайла та Сашко і Ян починали, 
ніхто у Криничках й подумати не 
міг, що їхня затія скінчиться чи, 
радше, обернеться для всіх тут і 
майже у двох десятках навколи-
шніх сіл «благородною справою 
честі». Загальним і спільним кло-
потом, а якщо хочете, то і загаль-
ною та спільною гордістю – врешті 
ж решт і акцією та практикою аж 
обласного масштабу. А це правда. 
Ми однак не станемо забігати на-
перед, натомість далі розкажемо 
про все по порядку. Думаємо, вам 
цікаво дізнатися, як дитяча «заба-
ганка» дійсно обернулася славою 
всієї недавно створеної Криничан-
ської ОТГ - об‘єднаної територіаль-
ної громади. А вийшло так, що на 
ту пору учні сьомого та восьмого 
класів  по суті організували щось 
на зразок колишнього тимурів-
ського руху. Пригадуєте? Діти 
приходили у двори людей похи-
лого віку і допомагали їм приби-
рати подвір‘я, полоти-доглядати 
городину, рубати дрова, вимивати 
підлогу в будинках і тому подібне. 
Наш український поет Платон Во-
ронько, згадайте, написав цілу по-
ему про старанного хлопчика По-
магая. Нагадуємо: «Через поле, че-
рез гай ходить хлопчик Помагай».

Бачить хлопчик: садять сад –
 Він поміг кінчити ряд.
 Вмить приніс відро води
 І полив аж два ряди.
І так далі. Єдине, що крини-

чанські хлопці Михайло Троцен-

Не забруднюйте криниці, 
з яких п‘єте воду

ко і Михайло Буркацький та Ян 
Майборода та Олександр Какуша 
захопилися іншим: на виду у всіх 
вони чистили від сміття спершу 
захаращені ним закутки селища і 
везли вичищене на «спецполігон». 
А згодом заходилися наводити по-
рядки і вздовж доріг та лісополос 
навкруги Криничок. Ясна річ, що 
ці, мабуть-таки, несподівані ста-
рання школярів не могли не помі-
тити їхні і батьки, і вчителі. Перші 
відтоді якось не насмілювалися 
викидати будь-який непотріб де 
попало, тим паче, «собі під ноги 
і під ніс». А другі просто не мог-
ли не підтримати і не заохотити 
«учнів-молодців» та з виховною 
метою залучили до «патріотично-
го руху» інших, перш за все, стар-
шокласників. Коротше, незабаром 
у ГО «Корінь екології» влилася чи 
не вся місцева школа. Зрозуміло, 
що з «засновниками» організації 
на чолі.

Визнання ж такої корисної 

діяльності врешті-решт і завіта-
ло у Кринички. Можна сказати, 
що три роки хлопці чекали свого 
«зіркового часу» і дочекалися – за 
програмою роздільного збору, 
знешкодження, утилізації сміття, 
втіленням якої у нас в Україні пере-
ймається, уявіть собі, Міжнародна 
фундація зі сталого економічного 
розвитку «U-LEAD з Європою», 
громадська організація нинішніх 
одинадцятикласників виграла 
міні-грант в якості і премії за по-
передні діяння, і аби «привчали 
земляків своїх справді належним 
чином поводитися з ПТВ - побу-
товими твердими відходами». Ось 
тут ентузіазм своїх дітей першим 
ділом і «взяв на озброєння» голо-
ва криничанської громади Ігор 
Лісовий, а далі своє схвалення ви-
словив також Дніпропетровський 
обласний Центр реформування 
місцевого самоврядування, який 
ще називають Центром з децен-
тралізації. 

Власне, як розповідають самі 
школярі, взявшись вичищати 
«з-під своїх фактично ніг» та «з ти-
лів навіть власних городів і дворів» 
усякий мотлох, вони швидко збаг-
нули очевидну ясність: багато від-
ходів можна спокійно спалювати і 
«не запускати забруднення довкіл-
ля». Просто багатьом ліньки було 
та й досі лишається «елементарно 
прибирати після себе». Але, з дру-
гого боку, вистачає й відходів, яких 
самотужки не спалиш і не знешко-
диш. Це передусім целофанові па-
кети, пластмасові ємкості різних 
розмірів і призначень, поліетиле-
нова та скляна тара і так далі і тому 
подібне. Тому коли дізналися учні 
селищної школи,  вони ж активні 
члени ГО «Корінь екології», що 
ціла міжнародна програма взяла-
ся стимулювати в Україні так зва-
ний роздільний збір сміття – або 
іншими словами його сортування, 
- щоб потім у «скомпонованому» 
вигляді ці відходи забирали сміт-
тєспалювальні та сміттєпереробні 
підприємства, вони, діти, зрозумі-
ли: це саме те, що сьогодні і треба. 
Хоч подаючи заявку на отримання 
для таких цілей гранту, мало віри-
ли, «що саме нам повезе». 

- І коли це сталося, коли орга-
нізація підлітків «Корінь екології» 
отримала може не дуже і великі 
гроші, одначе достатні, щоб зайня-
тися «перебиранням» шкідливого 
«довговічного» сміття на місці, а 
знешкоджувати на спеціальних 

пунктах, - каже заступниця голови 
Криничанської ОТГ Вікторія Тро-
ценко, - то вирішили негайно не те 
що підтримати ініціативу дітей, а 
підхопити її у якості постійної ак-
ції в масштабах усієї територіаль-
ної громади. Люди уже назвали це 
«сміттєвою революцією у наших 
Криничках».

По-перше, грантових коштів 
вистачило, щоби придбати 42 
сміттєзбірних баків – 14 комплек-
тів, оскільки у кожному вибрано-
му для них місці поставили по три 
ємкості – окремо для пластикових 
відходів, окремо для відходів зі 
скла і нарешті окремо й для па-
перово-ганчіркових, яких також 
нині вистачає, якщо й не більше, 
ніж треба. Чотирма комплектами 
«прикрасили», коли так можна 
сказати, велелюдні закутки рай-
центру. Їх встановили поблизу 
дитячих садків, харчевень і магази-
нів, інших соціальних об’єктив, де 
твердих відходів вистачає завжди. 

Для решти, себто для десяти інших 
комплектів, знайшли місця там, де 
житлові квартали і зони. По-дру-
ге ж, депутати, актив ОТГ швидко 
зійшовся на тому, що «гра справ-
ді варта свічок», і змайстрювати 
ємкості для роздільного збирання 
твердих відходів, причому не лише 
побутових, але й виробничих – не 
така вже й хитра та дорога ціною 
штука, щоб «не зобов’язати зайня-
тися нею керівників місцевих уста-
нов, підприємств та організацій, 
домогосподарства навіть у при-
ватних житлових секторах та селах 
громади». Раз таке пішло діло, то 
зайнятися ним випадає «всерйоз і 
надовго, якщо не на завжди». 

Оскільки є кому забирати для 
переробки і знешкодження сорти-
роване сміття, то уже за участю й 
голови Криничанської ОТГ Ігоря 
Лісового підібрали вільні примі-
щення, котрих нині по селах, на 
жаль, чимало, і які натомість самі 
стали стихійними смітниками, 
щоб у них тимчасово складувати 
і продовжувати роздільно нагро-
маджувати пакетами відходи та 
готувати їх для «відправлення за 
призначенням». А хто цим має 
займатися, теж виявилося не про-
блемою. У Криничках-райцентрі, 
ясна річ, працювали раніше і пра-
цюють нині комунальні служби. 
Збереглися вони невеликими і у 
межах колишніх сільських рад, ко-
трі тепер увійшли до складу об”єд-
наної територіальної громади. То 
кому, як не їм і карти, як то кажуть, 
в руки.

Більше того, втілюючи проект 
своїх дітей-школярів, Криничан-
ська ОТГ й далі пішла: за кошти 
все того ж гранту, виграного юни-
ми членами ГО «Корінь екології», 
закуплено і передано у місцеві 
крамниці, перш за все продоволь-
чі, паперові пакети і полотняні 
торбини. Для чого це зроблено, 
здогадатися не важко: пора давати 
«відставку, якщо й не рішучу від-
січ» поліетиленовим усіх найріз-
номанітніших розмірів пакетам. Їх 
сотні і тисячі щодня потрапляють 
у відходи і у великих та маленьких 
селах, а без утилізації зберігаються 
в природі десятиліттями і навіть 
більше. От криничанці тепер ще 
й породили ініціативу замінити 
бодай у побуті поліетилен на мате-
ріали, які знешкоджуються навіть 
швидким їх спалюванням. Отож 
сьогодні в магазинах громади без-
коштовно пропонують покупцям 

паперові обгортки та дійсно еко-
логічно безпечні торби. Надіють-
ся, що нова, а швидше  стара, але 
давно забута традиція повернеться 
знову у постійний вжиток. Як цьо-
го домоглися уже, до речі, у бага-
тьох країнах світу і Європи. 

Так що хоч і ніби трохи не-
сподівано, одначе не випадково 
цінний почин криничанців під-
тримав обласний Центр розвитку 
місцевого самоврядування. Пере-
ймаючись сьогодні у першу чергу 
децентралізацією сільських і се-
лищних територій, Центр взяв на 
себе проведення своєрідного тре-
нінгу з населенням громади, її де-
путатами і активістами, сільгосп-
виробниками і підприємствами, 
власниками приватних домоволо-
дінь і господарств, мета якого – пе-
реконати людей «в актуальності та 
необхідності правильного нарешті 
поводження з ТПВ – твердими по-
бутовими відходами». І разом з усі-
ма зацікавленими нарешті жити в 

чистому та безпечному природ-
ному середовищі, що для мальов-
ничих сілських населених пунктів 
зараз не менш злободенно, ніж 
для городян, «повчитися, як бути 
зі сміттям, щоб воно не псувало 
довкілля і наше здоров’я».

Цей заклик, як і ці старання 
Центру розвитку місцевого само-
врядування на Дніпропетровщині 
уже зараз дали свої плоди. Скажі-
мо, резонансну акцію з сортування 
і роздільного збору та наступної 
і утилізації побутових відходів 
щойно провела і Слобожанська 
ОТГ. Почавши її з лекції, настільки 
велику нині небезпеку становить 
для людства його безвідповідальне 
ставлення до цілих гір, «покладів» 
і «териконів» та звалищ смердю-
чого або довговічного сміття. А 
ще тут також організовують тепер 
сортування відходів. Більше того, 
вирішили навіть не обмежувати-
ся роздільним збиранням плас-
тикового, паперового та скляного 
непотребу – встановлюють баки і 
для всіляких відходів з металу, а, 
швидше, із жерсті, яка нині теж 
широко використовується для ви-
готовлення тари для напоїв, кон-
сервації і так далі. Отож з усіх сил 
намагаються «змінювати поведін-
ку населення, усіх жителів ОТГ від 
малечі та підлітків до літніх і віком 
людей стосовно чистоти у власно-
му домі». 

Радник же з муніципальних 
послуг Дніпропетровського Цен-
тру розвитку місцевого самовря-
дування Олена Гладка докидає, що 
фактично сьогодні в області виник 
рух «За покращення якості послуг 
у сфері управління відходами в 
ОТГ». Який у багатьох громадах, 
переймаючи практику і перший 

досвід на цей рахунок, люди пе-
рейменували у зрозуміліший і та-
кий, що більш мобілізує заклик чи 
девіз «За життя без сміття!» Серед 
успішних у цім ділі ОТГ називають 
і Девладівську, Святовасилівську, 
Саксаганську, Томаківську, Раїв-
ську громади і навіть Вольський 
старостат Новоолександрівської.

І як наслідок усього цього, від-
так і прикладу, котрий продемон-
стрували в першу чергу школя-
рі-юні екологи в Криничках, дня-
ми в Дніпропетровській обласній 
раді, як повідомила її прес-служба, 
відбулася нарада, на якій повели 
мову, «як в об”єднаних територі-
альних громадах запроваджувати 
сортування твердих побутових від-
ходів та напрацьовувати задля цьо-
го прийнятні бізнес-моделі спів-
робітництва з сміттєпереробними 
структурами і підприємствами». 
Як висловився голова облради Гліб 
Пригунов, «зараз налагоджується 
спільний діалог сміттєзнезаражу-

ючого бізнесу та ОТГ, і ми, запев-
няю усіх,  сприятимемо дуже необ-
хідним процесам, щоб у сільській 
місцевості зводити нанівець усі 
проблеми зі сміттям і побутовими 
та виробничими відходами». На-
самкінець прес-служба повідоми-
ла, що створено робочі групи, в які 
залучено очільників об’єднаних 
територіальних громад і керівни-
ків підприємницьких структур, які 
мають «запропонувати доповнен-
ня в обласну екологічну програму і  
програму збереження оточуючого 
середовища, аби питання розділь-
ного сортування ТПВ та іншого 
сміття, їх утилізації і переробки 
стали пріоритетними в регіоні і 
сформували окремий конкретний 
план дій».

Одне діло, підвів риску Гліб 
Пригунов, що позбавлятися «ро-
довищ» шкідливих відходів надто 
важливо для кожного великого 
і малого населеного пункту, для 
кожної людини, родини та гро-
мади, друге ж не менш актуальне 
-  Дніпропетровщина уже пере-
повнена настільки згубними відхо-
дами, що далі відступати нікуди, а 
миритися дуже небезпечно. І що 
найцінніше сказав голова облради, 
так це таке: «Ентузіастами у сфері 
роздільного сортування сміття і 
його утилізації за сучасними тех-
нологіями у нас  стають не про-
мислові міста на зразок Кривого 
Рогу, Кам‘янського чи Павлограда, 
і в тому числі обласного центру, а 
сільські та селищні територіальні 
громади». У нас, мовляв, більше 
надій, що в них «це діло піде і стане 
невід‘ємною складовою здорового 
способу життя селян».

Микола ЯСЕНЬ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ.dp.ua

Екологічні пакети  власними руками.
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НАШ ПОРАДНИК

ДЛЯ КРАЩОГО збереження 
більшості ородини потріб-
но виконуватитакі правила:

Врожай має 
бути здоровим
Усі овочі і фрукти, які роз-

раховані на тривале зберіган-
ня, повинні бути абсолютно 
здоровими і без жодних меха-
нічних ушкоджень. У іншому 
випадку є дуже великий ризик 
виникнення захворювання. А 
кожен хворий плід майже 100 
відсотків стане причиною псу-
вання усіх сусідів. Увесь уро-
жай перед закладанням у схо-
вище треба обов’язково просу-
шити.

Ранній врожай 
довго не зберігається
Не варто залишати на три-

вале зберігання овочі й фрукти 

Падіння і шум
Уважно простежте за своїм 

улюбленцем, щоб зрозуміти, з якої 
ж сторони йому найкраще вистри-
бувати на стіл. Якщо на шляху до 
заповітної мети вашого котика 
нічого не зупиняє, закладіть всі 
шляхи, залишивши один. На цей 
край потрібно покласти піднос або 
ж не товсту дощечку. Далі події 
розгортаються стандартним ходом 
— тварина стрибає на стіл, дошка 
перевертається і падає разом з 
твариною. Варто враховувати, що 
такий спосіб може травмувати ва-
шого улюбленця.

Можна використовувати по-
рожні бляшанки. Поставте їх на 
край столу, і, коли кіт спробує за-
лізти на стіл, він обрушить їх і зля-
кається шуму.

Запахи
Нюх вашого улюбленця в кіль-

ка разів гостріший, ніж у людей. 
Відомо, що коти вкрай негативно 
ставляться до цитрусових і запаху 
евкаліпта.

Можна використовувати апе-
льсин або ж половинку лимона. 
Варто розуміти, що запах досить 
швидко вивітрюється, тому для 
досягнення позитивного результа-
ту шкірку доведеться чато міняти. 

Десять правил: як зберегти врожай довше
Ми трудимося багато місяців не тільки заради задоволення, а ще й щоб потім 
користуватися плодами своєї праці. Ось чому зараз, восени, найголовніше — 
правильно організувати зберігання врожаю. Ми спробуємо вам у цьому допомогти.
Жодна пора року не обходиться без проблем. Навесні господар стурбований тим, як 
посадити город. Влітку переймається через те, як виростити врожай. Осінь змушує 
його турбуватися про збір вирощеного. І навіть взимку він не відпочиває: не дає йому 
спокою новий головний біль — як зберегти зібраний врожай.
У кожної культури свої вимоги. Одні полюбляють температуру, наближену до нуля, 
а інші будуть відчувати себе краще у приміщеннях, де понад 15° С. Деяким овочам і 
фруктам потрібна підвищена вологість, інакше вони просто висохнуть, а у інших 
такі умови викликають гниття плодів і т. д. Ми зібрали загальні вимоги, які будуть 
актуальні при зберіганні більшої частини овочів і фруктів.

раннього терміну дозрівання. 
Вони можуть зберігатися не 
більше чотирьох місяців, на-
віть якщо ви створите для них 
ідеальні умови. Для тривалого 
зберігання підходять тільки се-
редньопізні та пізні сорти.

Сухість 
і провітрюваність 
приміщення
Приміщення, де зберігають-

ся харчові припаси, обов’язко-
во має бути сухим і добре про-
вітрюваним. Якщо ви виявили 
конденсат на поверхні плодів, 
це означає, що з вентиляцією 
не все в порядку — її потрібно 
відрегулювати.

Температура у приміщенні 
не повинна опускатися нижче 
0° С і підійматися вище 15° С. 
За більш низьких показників 
більшість овочів почне гнити, 

за більш високих — сохнути або 
проростати. Для основної маси 
культур оптимальною є темпе-
ратура 2-4° С.

Дотримання 
відповідного рівня 
вологості у приміщенні
При зберіганні плодоово-

чевої продукції дуже важлива 
така характеристика, як во-
логість. Для більшої частини 
культур кращою вважається во-
логість 90 - 95 відсотків Для пло-
дів із щільною сухою шкіркою 
її рівень має сягати не більше 75 
- 80 відсотків.

Відсутність сонячного 
світла у приміщенні
У сховище не має потра-

пляти сонячне світло. У деяких 
овочах, наприклад, у картоплі, 
на світлі утворюється органічна 

отрута — соланін, який шкідли-
вий для здоров’я.

Відсутність 
у приміщенні шкідників
У місці, де містяться овочі 

і фрукти, не повинно бути ко-
мах, гризунів і будь-якої іншої 
живності, яка може завдати ме-
ханічних пошкоджень вашому 
врожаю та стати розповсюджу-
вачем інфекцій.

Наявність окремих 
ємностей
Плоди різних видів необ-

хідно зберігати в окремих єм-
ностях. Вони у жодному разі не 
повинні торкатися один одно-
го. Виняток, мабуть, становлять 
лише картопля з буряком. Їх 
сусідство йде на користь обом 
культурам: буряк захищає кар-
топлю від гниття, забираючи 

собі зайву вологу, а картопля 
захищає буряк — від висихання.

Повітрепроникність
 тари
Ящики та інші ємності для 

зберігання не повинні бути гер-
метичними. Потрібно, щоб по-
вітря вільно циркулювало між 
плодами, тому обов’язково ви-
бирайте контейнери з отворами.

Своєчасна ревізія 
врожаю
Час від часу необхідно прово-

дити ревізію врожаю. Усі плоди з 
ознаками пошкоджень потрібно 
негайно викидати. Прибирати 
також слід й ті овочі, які перебу-
вали у безпосередній близькості 
від зіпсованого плода.

Навіть вирощений урожай 
вимагає нашої турботи.

Як швидко відучити кота 
лазити по столах

З надобиться

Використання підручних предметів і спеціальних пристосувань, які не нашкодять 
тварині. З небажаною поведінкою домашніх улюбленців стикався, напевно, кожен 
господар. І якщо іноді така поведінка свідчить про проблеми зі здоров’ям, то звичка 
лазити по столах та інших поверхнях, де тварині не місце — це всього лише прояв 
природної цікавості. Ця поведінкова особливість досить просто піддається корекції. 
Існує кілька способів, як відучити кота лазити по столу.

Саме тому краще всього вико-
ристовувати ефірні олії, які надов-
го вбираються в поверхню. Якщо 
ви не бажаєте натирати сам стіл, 
то можна застелити його прости-
радлом.

Також можна налити олію в 
аромалампу, яку залишають на 
всю ніч. Кіт буде намагатися всі-
ляко уникати негативного запаху 
і просто не підійде до столу. Не-
доліком такого методу є лише те, 
що якщо він не допоміг з першого 
разу, то вже й не допоможе. Якщо 
цікавість кота набагато сильніша, 
ніж його роздратування, то дове-
деться вдатися до інших способів.

Фольга
Кота можна відучити стриба-

ти по столах за допомогою фоль-
ги. Як і в першому випадку, вам 
всього лише потрібно визначити 
з якої з сторін застрибує ваш улю-
бленець на стіл, заблокувавши всі 
інші шляхи.

Зазвичай, кіт, стрибаючи на 
стіл, підтягується на передніх лап-
ках. Необхідно обернути краї столу 
фольгою і нічим не закріплювати. 
Гнучка фольга швидко прийме не-
обхідну форму, але буде зісковзу-
вати при спробі схопитися за край 
столу. На відміну від першого, цей 

спосіб абсолютно безпечний. Але 
його краще не використовувати 
при вихованні кошеня, тому що 
воно може впасти і забитися.

Липка стрічка
Найбільш ефективним і швид-

ким способом корекції поведінки 
вашого улюбленця є скотч. Мінус 
— від стрічки можуть залишитися 
сліди на столі.

Отже, все що вам знадобить-
ся, так це двосторонній скотч. 
Для такого методу необхідно 
спорудити липку рамку, розклав-
ши по периметру невеликі шма-
точки скотчу (довжина досягає 
до 12 см). Коли ваш улюбленець 
стрибне, він прилипне до нього, і 
буде збентежений. Крім цього, на 
його лапках залишиться клейка 
основа, яку дуже довго доведеться 
вилизувати.

Даний метод краще не вико-
ристовувати, якщо у вас: довго-
шерстий кіт. Липку основу вичеса-
ти з вовни практично неможливо, 
доведеться тільки стригти. Потра-
пивши в пастку, кіт може не на 
жарт злякатися.

Бризки води
Господареві потрібно постійно 

перебувати поруч зі своїм вихован-

цем. Мінус — кіт буде пам’ятати, 
що бризкаєте саме ви. Спосіб по-
лягає в тому, щоб кропити його 
при всілякій спробі потрапити на 
стіл. Мокрі коти відчувають себе 
беззахисними, тому намагаються 
уникати води.

Найкраще взяти теплу воду. 
Кропити так, щоб вода потра-
пляла саме на мордочку кота. 
Доросла тварина швидко зро-
зуміє, що загроза пов’язана з 
вашою присутністю і буде стри-
бати на стіл тільки за вашої від-
сутності. Крім того, це ефективно 
тільки в тому випадку, якщо на 
столі немає жодних цінних папе-
рів або ж їжі.

Можна придбати кілька дитя-
чих водяних пістолетів і заховати їх 
на кухні та в інших приміщеннях, 
де є столи. Таким чином, ви змо-
жете миттєво зреагувати на погану 
поведінку кота і злякати його.

Цей метод можна вдосконали-
ти, якщо використовувати плас-
тиковий піднос. Його потрібно 
розташувати так само, але допов-
ненням є вода, яку наливають тон-
ким шаром. Коли кіт застрибне, то 
він прийме «прохолодний душ». 
Варто розуміти, що це підходить 
тільки тим котам, які не люблять 
водних процедур.

Власний будиночок
Деякі домашні улюбленці мо-

жуть і заснути на столі. Мабуть, 
їм дуже подобаються височини. 
Безперечно, такого допускати не 
можна. У вашого котика обов’язко-
во має бути своє м’яке і зручне міс-
це, де він зможе відпочити. Коти 
люблять свій будиночок. Адже це 
тільки їхня територія.

Підготували місце для відпо-
чинку, а вихованець все продовжує 
лазити по столу і з висоти дивиться 
за всім, що відбувається? У цьому 
немає нічого дивного. Він спосте-
рігає. Можливо, він намагається 
сховатися там від настирливих ді-
тей чи собак. Зробіть йому свою 
лежанку на височині. Її можна 
придбати в магазині або зробити 
своїми руками.

Прибирання
Слід розуміти, що кухонний 

стіл — це не поле для ігор вашого 
вихованця. Необхідно постарати-
ся відучити вашого улюбленця 
від цієї шкідливої звички. Перш 
за все, потрібно прибрати зі столу 
всі харчові продукти. Переконав-
шись, що на столі немає цікавих 
«іграшок», кіт, швидше за все, 
визнає об’єкт нецікавим. Так ви 
зможете вирішити відразу кілька 
проблем: по-перше, кіт переста-
не лазити по вашому кухонному 
столу, а, по-друге, красти з нього 
їжу.

Сьогодні існує велика кіль-
кість різних способів, як можна 
відучити кота лазити по столах. 
Якщо ж один виявився неефек-
тивним, то другий або третій 
обов’язково приведуть до бажа-
ної мети.
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СКРОМНА ЧАРІВНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОГО ШАТО

Деревне борошно виробляється зазвичай з деревних відходів і сухої 
тирси. Матеріал цей досить популярний в різних сферах промисловос-
ті і виробництва. Попит зростає щодня, тому виробництво деревно-
го борошна - це прибуткова і доступна бізнес-ідея в Україні.
Що таке деревне борошно?
Деревне борошно має різну якість, різні характеристики і саме тому 
досить популярна в багатьох сферах виробництва. Борошно є розме-
лене до певної фракції (не більше 1,5 мм) деревини. Отримують борош-
но з деревних відходів і тирси.
Головна умова – матеріали повинні бути правильно висушені. Тріски і 
тирса повинні бути обов’язково сухими, в іншому випадку перемолоти 
їх до потрібного стану просто не вдасться.
Деревне борошно може бути різних марок. Марка визначається перш 
за все розмірами частинок. Чим більше асортимент – тим більший 
прибуток і попит, тому цей факт необхідно обов’язково враховувати 
при відкритті власного бізнесу.

ЯКІСТЬ одержуваного матеріалу залежить від використовуваної сировини. 
Якщо необхідно отримати якісний продукт, то сировиною повинна ви-

ступати саме деревина хороших порід, а не тирса і солома. Тирса і дерев’яна 
солома використовуються для отримання борошна нижчих сортів, на які 
також є свій споживач.
Деревне борошно – це абсолютно натуральний матеріал, тому сфери його 
використання різні.
Перш за все цей матеріал використовується:
 на будівництві – виробництво лінолеуму, клею, цегли;
у виробництві фенопласту – дешевого виду пластмаси;
у ливарному виробництві;
у фармацевтичній промисловісті – виробництво сорбентів;
у сільському господарстві – добавки в корм тваринам, добриво для ґрунту;
у виробництві  дерево-полімерного композиту.
Сфер застосування даного матеріалу дійсно існує величезна кількість і пере-
рахувати їх всі просто не вийде. Саме популярність даного матеріалу і його 
невисока ціна робить виробництво деревного борошна як бізнес досить при-
бутковим і рентабельним.
Виробництво деревного борошна, по суті, не є складним процесом, але тут 
необхідно дотримуватися певних вимог і норм. Тільки в цьому випадку буде 
виходити дійсно якісний матеріал, на який буде попит.
Для виробництва борошна потрібно наступне обладнання:
сушарка;
млин для подрібнення сировини;
обладнання для упакування.
Лінія обладнання може бути ручною, напівавтоматизованою і автомати-
зованою. Напівавтоматизоване і ручне обладнання обійдеться дешевше. 
Якщо є бажання економити – обладнання можна придбати окремо. Якщо 
використовується ручне обладнання, то знадобиться і робоча сила, тому все 
ж найбільш вигідний варіант, особливо на початкових етапах започаткування 
бізнес-ідеї, закупити напівавтоматичне обладнання та мінімізувати штат спів-
робітників. Також враховуйте те, що млин не володіє високою потужністю, 
тому і продуктивність буде мінімальною. На початкових етапах буде цілком 
достатньо, поки ринок збуту ще не налагоджений повністю.
Для початківців відмінним варіантом буде і покупка обладнання б / у, яке 
часом виявляється дешевшим на 40-50%. У процесі розвитку бізнесу все ж ре-
комендується придбати автоматизоване обладнання, яке відрізняється під-
вищеною потужністю і дозволяє звести до мінімуму ручну працю. З таким об-
ладнанням продуктивність складе приблизно 0,5 тонни борошна на годину.
Як правильно підійти до організації виробництва знає далеко не кожен 
бізнесмен. Спочатку необхідно придбати мінімальне обладнання, яке буде 
необхідно – млин і сушку.
Правильно вибране приміщення – це також запорука успіху. У приміщенні, де 
виробляють борошно з деревини,  повинна дотримуватися постійно певна 
температура і вологість повітря. Недотримання правил і технологічних норм 
може завдати шкоди сировині, а також готовій продукції.
Залежно від масштабів виробництва і типу обладнання необхідно подбати і 
про штат співробітників. На перших, початкових етапах, може знадобитися 
мінімальний штат. Якщо лінія обладнання повністю автоматизована, то і в 
цьому випадку виробництво не буде мати гостру потребу в робочій силі. 
Особливу увагу доведеться приділити пожежній безпеці, так як виробництво 
деревного борошна досить небезпечне в плані безпеки. Також необхідно 
буде оформити всі відповідні документи і пройти інші необхідні перевірки 
перед запуском виробництва.
Для підприємців-початківців можна спочатку налагодити збут на підприєм-
ствах і сільських господарствах, що знаходяться в безпосередній близькості 
з виробництвом. Це необхідно для мінімізації первинних витрат. Після можна 
шукати і інші канали збуту, вони будуть залежати насамперед від регіону.
Спочатку досліджуйте ситуацію, з’ясуйте, яким підприємствам, які знаходять-
ся в безпосередній близькості, необхідне деревне борошно і запропонуйте 
свою продукцію. На перших етапах досить 1-3 каналів збуту, після рекомен-
дації клієнтів про подібне виробництво в їх регіоні, і продажі збільшаться самі 
собою.
Не варто ігнорувати і роздрібних покупців, наприклад, приватних фермерів. 
Деревне борошно необхідне в побуті – для саду, городу, тварин, вирощу-
вання грибів. Для невеликих підприємств роздрібні покупці можуть стати 
основним напрямком збуту готової продукції.
Не варто вкладати величезні суми в тому випадку, якщо досконально не на-
лагоджений ринок збуту, це може виявитися невиправданими вкладеннями. 
При правильній роботі і хорошому ринку збуту окупність бізнесу настане че-
рез 1-1,5 року, що цілком прийнятно. Поступово можна розширювати бізнес, 
купувати більш дороге і сучасне обладнання. Прибуток залежить, в першу 
чергу, від якості продукції і кількості каналів збуту (кількості продукції, що 
випускається). Варто задуматися над тим, щоб налагодити випуск деревного 
боршна різних типів – це збільшить кількість продажів. 

В УКРАЇНІ справжніх шато 
практично немає, хіба що 

Масандрівський палац в анек-
сованому Криму, немає й дво-
рян-виноробів. Зате у нас були 
виноградні радгоспи, а тепер їх 
теж немає. Вина, пропоновані 
українцям торговельною мере-
жею, це здебільшого – імпор-
товані напої не надто високої 
якості або в кращому випадку 
традиційна продукція фірм, 
створених на базі колишніх ви-
норобних підприємств Одесь-
кої області, Таврії, Закарпаття. 
Всі вони виготовлені за промис-
ловою технологією, перевірені 
на відповідність державним 
стандартам, але не мають тієї 
родзинки, яку французи нази-
вають  «смак терруару», маю-
чи на увазі поєднання різних 
відтінків у вині, котрі забезпе-
чує безпосередньо грунт, на 
якому ростуть лози. За слова-
ми власника знаменитого бур-
гундського Домен Романе-Кон-
ті (Romanee-Conti) Обера де 
Віллена, терруар – це повний 
комплекс факторів, що народ-
жують вино, від грунту до кін-
цевого продукту. Якщо і є в да-
ній ланцюжку ланка, що не від-
носиться до терруару, то це ви-
нороб. І завдання людини – не 
нашкодити, не нав’язати себе, 
не намагатися самовиразитися 
у вині, а, навпаки, осягнути за-
кони Природи, виражені в тер-
руар, і неухильно дотримувати-
ся їх. Втілювати у вині не себе, 
а терруар – принцип істинних 
апостолів виноробства. 

Чи виправдано таку само-
пожертву з боку людської осо-
бистості? Ставлю це запитання 
відомому українському вино-
градарю й садівнику В’ячеславу 
Шульзі. «Виправдано, – відповів 
він, – бо це не самопожертва, а 
виконання своєї ролі протягом 
відведених Долею років. Адже 
ми приходимо і через певний 
час залишаємо цей світ, а зем-
ля, терруар, залишається. У 
підтримці природного поряд-
ку, а не в руйнуванні і спробах 
вибудувати на його уламках 
щось своє – в цьому я бачу сенс 
життя»

. Мабуть, саме тому 1988 
року, придбавши неподалік 
від Києва хатину для відпочин-

ку після столичної метушні, 
В’ячеслав Дмитрович не став, 
як інші, ламати-будувати, а за-
йнявся садом і городом, спро-
бував злитися з землею, щоб 
черпати в ній сили. Та як би 
не тішили перші агрономіч-
ні успіхи, хотілося створити 
затишок у всій садибі. Тоді й 
прийшла думка про виноград. 
Адже не раз бачив, як при-
крашає двори чудодійна лоза. 
Почав читати книжки про 
виноград, дізнався багато ці-
кавого. Зокрема, що виноград 
віддавна використовується як 
висококалорійна їжа. В його 
ягодах можна знайти різнома-
нітні органічні кислоти – вин-
ну, яблучну, лимонну, щавле-
ву, бурштинову, фосфорну, са-
ліцилову, кремнієву та інші, а 
також багато цукрів, дубильні 
речовини, біологічно-активні 
речовини. Виноград слугує ба-
гатим джерелом вітамінів, має 
високу калорійність.

Цілющими властивостями 
наділені також листя виногра-
ду, що мають високий вміст 
корисних речовин. Їхній настій 
використовують для полос-
кання при ангінах, деяких хво-
робах шкіри, внутрішньо при 
гіпертонічній хворобі, широко 
застосовують у кулінарії.

У побуті застосовуються та-
кож різноманітні напої, мари-
нади, джеми, сиропи та багато 
інших делікатесів. Про вино-
градне вино варто поговорити 
окремо.

Ото ж, нарізав Шульга собі 
для посадки живців –  у Києві, 
на масиві Виноградар, де ко-
лись таки були виноградники. 
Щоправда, це був звичний для 
наших широт сорт Лідія, але 
вирощені протягом двох років 
кущі повністю виправдали спо-
дівання, і вже 1991 року родина 
змогла скуштувати власного 
винограду. Далі були і успіхи, і 

невдачі, але ніколи садівник не 
полишав улюбленої справи.

На запитання, чи вдалося 
йому створити власне терруар-
не вино, В’ячеслав Дмитрович 
із посмішкою відповів: «Робив 
я вино, і тепер роблю, тільки 
зовсім мало, а бувало, що літрів 
200-300 за сезон розливав. Та 
тільки тепер зрозумів, що пра-
вило залишається незмінним: 
велика кількість неодмінно 
обернеться втратою якості. Ви-
готовлення доброго вина – про-
цес досить трудомісткий, вима-
гає чималих витрат часу, сил і 
засобів. Дуже важливо зібрати 
хороший урожай винограду і 
домогтися оптимальної зріло-
сті ягід. Іноді для цього навіть 
штучно знижую врожайність. Я 
цілком згоден із твердженням, 
що вино народжується на ви-
нограднику, а не в погребі. Ви-
нороб лише коригує те, що вже 
зроблено природою, доводячи 
результат до досконалості за 
допомогою деяких прийомів. 

Тим молодим винограда-
рям, які захочуть вирощувати 
цілющі ягоди (я вірю, що такі 
аматори є і будуть), хочу по-
радити: любіть свої лози, пле-
кайте їх, бережіть від морозів, 
бо зими у нас непередбачувані. 
Занадто довгі пагони обріжте, 
а коротші прикидайте опалим 
листям, а потім снігом. І не га-
няйтеся за високими врожая-
ми. Краще менше, та краще».

Слід зазначити, що сам 
Шульга щовесни нещадно обрі-
зує свій виноград. Здавалося б, 
не тільки плодів, а й листя вже 
не буде на ньому. Але підходить 
червень – весь двір зелений, а на 
гнучкій молодій лозі зависають 
рясні грона. Жодного разу не 
схибила рука майстра-виногра-
даря. Нехай доля й надалі буде 
прихильною до нього.

Слово шато 
(Chateau) в 
перекладі означає 
родовий замок, 
але французи вже 
давно надали йому 
ширшого значення: 
дворянська 
заміська 
садиба, оточена 
виноградниками; 
місцевість, що дала 
назву сімейству 
відомих вин. 
Скрізь, де люди 
займаються елітним 
виноробством, є 
шато. 

Володимир ЯРОШЕНКО

Деревне 
борошно


	Fr01
	Fr02
	Fr03
	Fr04-05
	Fr06
	Fr07
	Fr08

