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Продовження - стор.4,5,6

ЯК НЕ ПОМИЛИТИСЯ І НЕ РОЗМИНУТИСЯ ЗІ СВІТЛОМ                                     
В КІНЦІ ТУНЕЛЮ ТА ЖАДАНИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ

Президент України Володимир Зеленський вніс                        
до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін                        
до Конституції щодо децентралізації влади.

ПРОЄКТ ЗАКОНУ №2598 зареєстрований 13 грудня. У ньому на-
явні наміри не децентралізувати, а суперцентралізувати країну, 
нарізати нові області і наділити інститут Президента мегаповно-

важеннями.
Ось основні витяги із законопроєкту, який пропонує до ухвалення уже 
найближчим часом владна команда:
Стаття 106. Президент України: … 8- 1) тимчасово зупиняє повноважен-
ня голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради за 
поданням префекта та призначає тимчасового державного уповноваже-
ного у випадках, визначених цією Конституцією;
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 29) утво-
рення і ліквідація громад, округів, областей, встановлення і зміна їхніх 
меж, віднесення поселень до категорії сіл, селищ, міст, найменування і 
перейменування поселень, громад, округів, областей за поданням Кабі-
нету Міністрів України;
У разі ухвалення радою, головою громади, окружною, обласною радою 
акта, що не відповідає Конституції України та створює загрозу пору-
шення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу на-
ціональній безпеці, Президент України за поданням префекта зупиняє 
указом дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституцій-
ного Суду України, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, 
складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасово-
го державного уповноваженого.
Тимчасовий державний уповноважений спрямовує та організовує 
діяльність відповідних виконавчих органів ради громади, виконавчого 
комітету окружної, обласної ради.
2) перші місцеві вибори голів громад, до рад громад, окружних, облас-
них рад проводяться протягом 90 днів після набрання чинності законом, 
яким встановлюється адміністративно-територіальний устрій;
3) повноваження сільських, селищних, міських голів та депутатів міс-
цевих рад, обраних на перших, чергових виборах у жовтні 2015 року та 
місцевих виборах у період з жовтня 2015 року до набрання чинності За-
коном України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децен-
тралізації влади)", припиняються з дня набуття повноважень головами 
громад, відповідними радами громад, окружними, обласними радами, 
обраними на перших місцевих виборах після набрання чинності зако-
ном, яким встановлюється адміністративно-територіальний устрій.

У п‘ятницю, 13-го...

І РЕАЛЬНИЙ КАНДИДАТ

Д ецентралізація.ua

ОСЬ ВАМ ОРІЄНТИРИ

На знімку: кандидат 
на посаду голови ОТГ 

Андрій Горб.

Політична реклама

ТРЕТЯ СПРОБА
В останню суботу грудня, 

отож за три дні до Нового року, 
на жителів села Спаське Ново-
московського району чекає неор-
динарна подія. Те, про що вони 
мріяли-домагалися мінімум чо-
тири останні роки, нарешті здій-
сниться: Спаська сільська рада 
вливається у Підгородненську 
об’єднану територіальну грома-
ду – вважайте, розпочне нову й 
багатообіцяючу сторінку в історії 
свого існування. А щоб це сталося, 
тутешньому народу тепер разом з 
підгородненським спершу необ-
хідно іти на виборчі дільниці оби-
рати нових депутатів своєї ОТГ і її  
голову-ватажка. Відразу скажемо, 
що це надзвичайно відповідаль-
ний момент. Якщо хочете, то до-
леносний і вирішальний. Адже 
наскільки безпомилково вдасться 
селянам визначитися з повпре-
дами тепер у міській раді Під-

городненської ОТГ та її першим 
лідером-керманичем, від цього 
у величезній мірі буде залежати 
бодай майбутнє найближчих літ. 
Але ж стартових для громади – 
ось у чому річ. Це як з тим кора-
блем, котрий як назвеш, так він і 
попливе. У даному випадку чим 
більш у надійніші руки довірять 
владу у своєму селі селяни і у 
своєму місті Підгородному містя-
ни, тим більші гарантії та шанси, 
реальніші перспективи, що но-
воутворена Підгородненська ОТГ 
виправдає надії та сподівання жи-
телів непересічного і благодатного 
чималого куточка Придніпровсь-
кого краю. Хоч для тутешнього 
населення в першу чергу їхнього 
рідного й дорогого краю.

Застерегти на цей рахунок 
мешканців Спаського, а разом з 
ними і віднині практично побра-
тимів-одногромадівців з Підго-
родного, закликати тих і інших 
проявити пильність та вимог-
ливість, обираючи по суті штаб і 
командування своєї щойно ство-

реної ОТГ – у цьому, як на нас, є 
потреба, і велика. Навіщо потім 
навздогін чухати чуби і бідкатися 
та журитися, як це ми знову нео-
бачно промахнулися, коли краще 
заздалегідь гарненько подумати і 
віддати свої голоси винятково за 
тих, у кому цілком впевнені. Кого 
добре знаєте по багатолітньому 
проживанню у своїх населених 
пунктах, а також по тих справах 
і досягненнях, які вони у своїх 
доробках за багато років нагро-
мадили. Людей судять по ділах, 
правда ж?! То тим паче людей, 
які претендують нині на здатних 
закласти перші надійні цеглини у 
підвалини нової об’єднаної тери-
торіальної громади.

Це один бік ситуації. Але є й 
інший, зворотний. Дуже важливо 
сільському народу не дати себе 
обвести навколо пальця, а тим 
паче пошити, вибачайте, у дур-
ні. А на прикладі саме Спаської 
сільради видно, як на долоні, що 
нинішні владні структури лише 
на словах сповідають ту ж демо-
кратію та сприймають народ за 
силу, котрій необхідно служити. 
Бо натомість, навпаки, намага-
ються народом поганяти та народ 
заганяти, як овечі отари, туди і у 
ті «кошари», у які не народу, а їм 
чимось вигідні. Судіть самі: так 
звана децентралізація – тобто ут-

ворення укрупнених територіаль-
них громад – оголошувалося 
обов’язковою і неминучою, одна-
че добровільною справою. Себто 
мешканці тих чи інших населених 
пунктів мали на власний розсуд 
вирішувати, якщо їм єднатися, 
то з ким. Можна сказати і так: не 
лише ініціатива мала іти з низів, з 
тих же селищ, сіл і хуторів та міст, 
містечок і мегаполісів, а й низам 
випадало та довірялося вирішува-
ти, як та з ким їм краще й вигідні-
ше, якщо хочете, то і зручніше до 
купи сходитися і формувати ОТГ. 
А чом і ні, якщо люди там і тут де-
сятиліттями разом жили і працю-
вали, людям там і тут поряд і далі 
жити на одній землі?! Тобто їм і 
видніше, в яких адміністративних 
межах і кордонах залишатися. 
Тим часом це ж ніякий не  секрет, 
що спершу в обласних, далі і рай-
онних кабінетах складали попе-
редні проекти-плани децентралі-
зації. З власних міркувань та й з 
власних інтересів загодя, якщо так 
можна сказати, перекроювали ге-
ографічні карти регіонів, навіть й 
поперед народу перешивали, як 
тим чи іншим крутим ділкам і чи-
новникам хотілося.

От і Спаська сільрада спершу 
за «стратегічними» розробками 
обласних «вождів» мала об’єдна-
тися аж з Губиниською селищ-

ною – з Миколаївською сільською 
посередині, котра і задумувалася 
центральною в майбутній ОТГ. 
Але де Спаське, а де Губиниха? 
Остання, вважайте, за тридев’ять 
земель у чорта на задвірках. По-
стійного надійного транспорт-
ного зв’язку катма, виробничих 
контактів також як кіт наплакав. 
Це як дві нехай і сусідні, одначе 
різні території - зі своїми окре-
мими роками напрацьованими 
середовищами, особливостями і 
традиціями. Та й Спаська сільра-
да, погодьтеся, цілком обґрун-
товано могла претендувати на 
власну, Спаську тепер і об’єднану 
громаду – з центром у Спаському. 
«Нам було ближче і з усіх мірку-
вань прийнятніше та вигідніше, 
- розповідає сьогодні спаський 
сільський голова Андрій Горб, - 
пропонувати приєднуватися до 
нас Очеретуватській сільській 
раді – раді Магдалинівського рай-
ону, але з якою ми межуємо та з 
давніх-давен водимо дружбу».

Микола ЯСЕНЬ



18 грудня 2019 року
№ 44 (131) У ФОКУСІ ДНЯ2

Е ксперт

ЗОКРЕМА, він зауважив, що проект 
земельної «реформи»  розроблено 
нашвидкуруч і абсолютно без ура-

хування існуючої ситуації, національ-
них інтересів та народного менталітету. 
Україна є лідером у Європі за рівнями 
монополізації економіки,  розгулу ко-
рупції, неефективності судової влади, 
розриву між доходами найбагатших 
і найбідніших, відсутності механізму 
і практики реальної підтримки свого 
сільгоспвиробника. Фермери проти «ре-
форми»,  бо розуміють, що істинною її 
метою є забрати у них і їхніх нащадків 
землю. Бо той, хто сьогодні її обробляє, 
не має ні коштів для її купівлі, ні гаран-
тій її захисту від «судів» та рейдерів.

Фахівець запропонував дати нашим 
читачам можливість знайти правильні 
відповіді на головні питання:

1. Чи варто «заморозити» існую-
чу ситуацію і постійно подовжувати 
мораторій на продаж земель сільсько-
господарського призначення?

2. Чи правильно буде відкрити зе-
мельний ринок у тому вигляді, як його 
бачать уряд і парламентська моно-
більшість?

3. Як запобігти збуренню суспіль-
ства, його радикалізації на грунті «зе-
мельної реформи», гарантувати про-
довольчу безпеку держави й закласти 
міцний фундамент для інтенсивного 
зростання української економіки і до-
бробуту населення?

Кожному з цих питань ми присвяти-
мо окрему публікацію, тож у кожному 
номері газети ви знайдете цікавий мате-
ріал.

Розкриваючи тему першого запи-
тання, Дмитро Русланович підкреслив:

– Заморожувати «земельну ситуа-
цію» не можна, бо постійне подовжен-
ня мораторію призводить до стагнації 
в АПК, особливо в його фермерському 
секторі. Орендуючи землю, сільгоспви-
робники уникають займатися вирощу-
ванням високотехнологічних культур та 
їх переробкою. Це робить ще помітні-
шою загальну технологічну відсталість 
України,  гальмує наповнення бюджету 
і породжує  гострі соціальні проблеми.

Шановні пані та панове!
За Вашого посередництва в Україні швидко розгортаються 
процеси скасування мораторію на продаж земель сільсько-
господарського призначення та запровадження практично 
нерегульованого ринку землі. Це збурює українське суспіль-
ство і зумовлює активні протестні дії громадян, в тому 
числі у формі пікетів, багатолюдних мітингів, демонстрацій, 
маршів тощо. 
Причиною суспільного незадоволення є те, що замість збере-
ження землі у власності селян для забезпечення їхнім сім’ям 
засобів для існування, акценти робляться на праві продавати 
землю. Це, в свою чергу, призведе до подальшої концентрації 
сільськогосподарських земель у руках українських агробізне-
сових олігархів та транснаціональних корпорацій. Доступ 
фермерам та селянам до землі буде заблокований внаслідок 
їхньої недостатньої фінансової спроможності. Таке просу-
вання масштабного аграрного бізнесу в Україні суперечить 
також рекомендаціям 2019 р. Міжурядової групи з питань 
зміни клімату (IPCC). IPCC дійшли висновку, що індустрі-
альне сільське господарство та масштабне моновиробництво 
відіграють ключову роль у зміні клімату, тому наразі має 
місце гостра потреба у глобальних діях для переходу від про-
мислових методів виробництва харчових продуктів до агрое-
кологічних, що також узгоджуватимуться із Цілями сталого 
розвитку.
Українська влада та Ваші консультанти стверджують, 
що відкриття ринку землі сприятиме збільшенню обсягів 
інвестицій та економічному зростанню. Це хибна гіпотеза: 
єдиними, хто отримає користь від цього зростання, будуть 
нові землевласники, а не українські фермери. Селфяни, які 
продадуть свої земельні ділянки для вирішення нагальних 
фінансових проблем, приєднаються до інших маргіналізованих 
соціальних груп, і вже скоро потребуватимуть значної та по-

УКРАЇНЦІ ПРОТИ ФОРСОВАНОГО РОЗПРОДАЖУ 
ЇХНЬОЇ ЗЕМЛІ Відкритий лист Головам Світового Банку, Міжнародного Валютного Фонду 

та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку
стійної державної соціальної допомоги, яка не передбачається 
Держбюджетом. Натомість неминуче підвищення податків 
ляже на населення країни, якому доведеться зіткнутися з 
катастрофічними наслідками подібної моделі «зростання»: 
погіршенням здоров’я, деградацією земель та навколишнього 
природного середовища, зниженням і так низького рівня за-
йнятості в сільській місцевості, прискореним соціальним 
розмежуванням та ескалацією соціальних конфліктів, втра-
тою перспектив для майбутніх поколінь та знищенням 
соціальних основ української національної культури.
Звичайно, Україна потребує зовнішньої допомоги, але вистав-
ляння такої умови для надання допомоги, як продаж україн-
ської землі, площі якої найбільші в Європі, видається вкрай 
небезпечним. Ті, хто прагне допомогти Україні, не повинні ке-
руватися інтересами великих транснаціональних компаній 
та міжнародних інвестиційних банків, а орієнтуватися на 
затверджені світовою спільнотою документи, такі як: План 
дій Десятиліття сімейного господарювання ООН (2019-2028), 
доповідь Групи експертів найвищого рівня Комітету глобаль-
ної продовольчої безпеки ООН «Агроекологічні та інші іннова-
ційні підходи до сталого сільського господарства та харчових 
систем для підвищення продовольчої безпеки та харчування» 
(2019),  Добровільні керівні принципи відповідального управ-
ління охороною земель, рибальством та лісами у контексті 
національної продовольчої безпеки (2012 р.), Декларацією ООН 
про права селян та інших людей, які працюють у сільській 
місцевості (2018).
Першими кроками в цьому напрямі могли б стати:
1. Негайне припинення диктату щодо ревізії українського 
земельного законодавства щодо розпродажу сільськогоспо-
дарської землі, особливо тієї, що знаходиться у державній 
власності. 

2. Рекомендації українській владі щодо створення (чи реані-
мації) Міністерства сільського господарства справ, у розро-
бленні та упровадженні стратегії розвитку, орієнтованої на 
збереження довкілля, внутрішню продовольчу безпеку країни, 
з одночасною підтримкою фермерів та сільських громад для 
посилення їхньої спроможності у досягненні цілей, визначених 
у вищезгаданих документах ООН. 
3. Перегляд усіх міжнародних програм в Україні, зокрема 
Програми Світового банку, щодо кредитування з прив’язкою 
до результатів у сфері прискорення приватних інвестицій 
у сільське господарство (2019). За умовами цієї Програми 
малими і середніми виробниками для її цілей визначено 
сільськогосподарські підприємства розміром до 1000 га, що 
абсолютно не відображає реальність. В Україні біля 80 % 
фермерських господарств мають у користуванні не більше 
100 га, а особисті селянські господарства мають від 2 до 10 га, 
понад 70 % з них господарюють на площі до 5 га. Ці виробники 
сільськогосподарської продукції забезпечують понад 40 % її 
загального обсягу, але повністю вилучені з Програм міжнарод-
ної допомоги.
У нас поки ще є час, аби зняти напругу в українському су-
спільстві з приводу форсованого запровадження «вільного» 
ринку сільськогосподарських земель та запобігти жорстоко-
му протистоянню, наслідки якого в сучасних умовах можуть 
бути дуже руйнівними. А позитивна реакція на цей Відкри-
тий лист могла би стати свідченням Вашої підтримки 
реалізації в Україні завдань, узгоджених з Глобальними Цілями 
сталого розвитку, а також дотримання статей 27.1 і 27.2. 
Декларації ООН про права селян та інших людей, які працю-
ють у сільській місцевості.  
З повагою, за дорученням учасників Громадського Форуму – 

Організаційний комітет,  6 грудня 2019 р., м. Київ, 

Чи тією дорогою прямуємо? 
Чим наполегливіше закордонні «доброчинці» підштовхують Україну до запровадження так званого 
«ринку землі», тим сильнішим стає спротив суспільства. Чому так? Може, наша держава ще не готова 
до такого відповідального кроку? Своїми думками з цього приводу з нашим кореспондентом 
поділився економіст Дмитро Плаксін.

Орендар зазвичай почувається не-
впевнено, адже власники паїв інколи 
намагаються під приводом незгоди з ме-
тодами його господарювання виставити 
свої віддані в оренду паї на продаж. Про-
те  є й інший бік цієї проблеми: влас-
ники паїв за тих чи інших обставин не 
можуть вигідно продати свої паї, відтак 
змушені здавати їх в оренду, причому за 
відносно невеликі гроші. До того ж, став-
ки орендної плати в регіонах заморожу-
ються, за змовою великих агрокомпаній.

Багатостраждальний мораторій, 
який нібито всім муляє, насправді не 
заважає продавати земельні паї за ті-
ньовими схемами. Одна з них – так зва-
ний договір емфітевзису, сполучений із 
заповітом про перехід прав власності 
на пай після смерті його власника. Ви-
користовуються також доручення, коли 
паї виступають у якості застави при кре-
дитуванні. Слід зазначити, що під зем-
лю, котра віддана в оренду, отримати в 
банках кредит на розвиток (тим більше 
під адекватну процентну ставку) досить 
складно.

Але бажання власників паїв прода-
ти їх, хоч би й не за реальну вартість, 
всіляко підігрівається іноземними 
«порадниками». Вже є, наприклад, рі-
шення ЄСПЛ, за якими Україна (чи то 
з малоумства, чи з переляку) згодила-
ся виплачувати величезні компенсації 
власникам паїв, які не можуть законно 
їх продати. Мовляв, порушені права лю-
дини. Водночас, цих панів не турбує те, 
що значна частина земельних відносин 
не тільки по державній, а й по пайовій 
землі здійснюється в тіні, держава при 
цьому не отримує податків, а пенсіоне-
ри – гідних пенсій. 

Кричуща несправедливість в розпо-
ділі землі та можливості її використання 
закладена в Земельному Кодексі Украї-
ни. Так, цей документ гарантує кожно-
му українцю право на отримання 2 гек-
тарів землі. Якої та як саме – читайте  в 
наших попередніх публікаціях.

Тепер давайте трохи подискутуємо 
про кількість і якість наших земель. Чи-
тачам цікаво буде дізнатися, що до када-
стру не внесені всі землі – понад 10 млн.

га державної й комунальної землі вико-
ристовується малоефективно і майже 
завжди корупційно. Проблема так зва-
них шахматок заважає консолідованості 
земельних масивів, відтак навіть вели-
ким компаніям доводиться витрачати 
зайві кошти для обробітку таких земель.

Наші славнозвісні чорноземи вже 
давно втратили свій колишній блиск. 
Поки що вони відзначаються великою 
потенційною врожайністю. І, можли-
во, саме за рахунок цього ми стабільно 
отримували високі врожаї зернових. 
Водночас не слід забувати, що протягом 
досить тривалого часу (скажімо, періоду 
незалежності України) земля від нас ні-
чого, крім плуга, не бачила, а бездумне 
застосування «хімії» призводило до зни-
ження вмісту гумусу в чорноземах – тоб-
то фактично до їх руйнування. Наразі 
практично всі чорноземи України за-
йняті під сільгоспвиробництвом, причо-
му безжальним. Грунти перенасичені хі-
мічними речовинами, які вносилися як 
добрива та засоби боротьби зі шкідни-
ками. Суттєву частку в забруднення вне-
сли також промисловість і транспорт. 
На полях тепер не чути жайворонків, а 
в землі немає черв’яків та дрібних кузок, 
які тисячоліттями творили гумус. Одна 
лише хімія, одна отрута, якою харчує-
мося й ми!

Змінилися й люди. За роки незалеж-
ності українці відчули себе ніби вільні-
шими, але водночас голоднішими. Як 
той пес, якому миску поставили більшу, 
але цепка вкоротили так, щоб до їжі 
важче було дотягтися. Вибачте за таке 
порівняння, але мовчати далі вже тер-
пець увірвався. Воно б нічого, якби не-
гативні зміни обмежилися тільки шлун-
ками, але й свідомість зазнала відчутних 
змін: у селах (і в містах теж) вже не чути 
живого співу, сусіди й навіть родичі ро-
ками не ходять одне до одного в гості, а 
замість зіниць в очах світяться долари. 
Саме таких українців прагнуть спочатку 
побачити, а потім змести на смітник іс-
торії «західні партнери».

Батьки нації, змінюючи один одно-
го, так і не зуміли побудувати суверенну 
державу. Бо не розуміли й не розуміють, 

що без власного хліба, тобто без розви-
неного сільського господарства, не може 
бути суверенітету, а жодні вишиванки 
чи шаровари не замінять справжньої 
української культури, носієм якої завж-
ди було село.

Сьогодні вартість наших сільсько-
господарських земель непристойно 
мала, і не про ринок землі зараз потріб-
но думати, а про те, що їх потрібно лі-
кувати, причому негайно, інакше прода-
вати доведеться за безцінь. Втім, про це 
– наступним разом.

Резюме:
Ринок сільськогосподарських земель 

в Україні може бути відкритий, але спо-
чатку потрібно напрацювати й затвер-
дити його правила, забезпечити цінову 
й правову справедливість, встановити 
дієві запобіжники. А головне – отрима-
ти згоду всього народу України, якому 
належить земля і все, що на ній і під нею.

Спілкувався Володимир ЯРОШЕНКО.

Продовження –
в наступних номерах газети.  

Економіст Дмитро Плаксін.
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АНТИРЕЙДЕР

! Коли справедливість зникне, то не 
залишеться нічого, що могло б додати 
цінність життю людей

Першим порушив 
закон Держгеокадастр
Так почалися ходіння по 

муках родини Гончарів. Ба-
гатьом дітям фермерів, спад-
коємцям засновників госпо-
дарств, довелося їх пізнати з 
«милості» наших законотво-
рців. І це попри те, що ст. 13. 
«Приватизація земельних ді-
лянок членами фермерських 
господарств» діючого ЗУ 
«Про фермерське господар-
ство» гарантує:

1. Члени фермерського 
господарства мають право 
на одержання безоплатно у 
власність із земель держав-
ної і комунальної власності 
земельних ділянок у розмірі 
земельної частки (паю).

Дев’ять із десяти дітей 
родини Гончарів не мають 
земельних паїв, у Варварів-
ській сільраді це 6 гектарів. 
Тож виходить, що на сімох 
членів С(Ф)Г «Ефект» обро-
блювана земельна ділянка 
могла бути розпайована 
практично повністю. Але до 
цього, як і в багатьох родин, 
якось не дійшли руки. Та і 
кошти на цю процедуру по-
трібні чималі. Тож із інфор-
маційної довідки Державно-
го реєстру речових прав на 
нерухоме майно, отриманої 
11 листопада, стало відомо 
про зміну суб’єкта речового 
права на земельну ділянку 
площею 46, 5 га з наявним 
кадастровим номером. У 
графі «форма власності» вка-
зано: комунальна, власник 
- Варварівська сільська рада. 
Ці дані внесені до Держре-
єстру на підставі рішення 
про державну реєстрацію 12 
серпня, а до цього ГУ Держ-
геокадастру у Дніпропетров-
ській області видало 24 лип-
ня відповідний наказ. 

Проте у інформації Дер-
жавного земельного када-
стру про земельну ділянку 
вказано: «право постійного 
користування земельною 
ділянкою», а у розділі «відо-

Для хліборобського серця найкраще, коли діти продовжують 
батьківську працю на землі. І з часом виходять на прадідівські 
ниви з власним міцним пагінням. Щедро засіяні зерна любові до 
всього живого, до землі-годувальниці проростають у дитячих 
душах для правічного добра української нації. Так склалося і в сім’ї 
Олега Івановича і Валентини Іванівни Гончарів з села Варварівка 
Юр’ївського району, які народили і виростили десятьох дітей. Тож 
коли голова родини після тривалої роботи в колгоспній системі 
інженером, а потім керівником господарства вирішив стати 
фермером, родина підтримала його. 
Діти залюбки пізнавали хліборобську мудрість на самостійному 
трудовому шляху батька у С(Ф)Г «Ефект». Численні тонкощі 
святої прадідівської справи вони засвоїли якнайкраще. І коли 
у квітні цього року Олег Іванович пішов за вічну межу, то сини і 
доньки вже з власними сім’ями продовжили працю на наданому у 
користування фермерському господарстві, доглянутому батьком 
лану. Та мов з повітря постала не очікувана перешкода, створена, 
як виявилося, слугами держави, якій господарство належно 

сплачує податки. Розповідає в. о. голови С(Ф)Г «Ефект» Анатолій 
Гончар:
- Маю чотирьох братів і п’ять сестер, тож у роботі обходимося без 
сторонньої допомоги. Я закінчив Юр’ївське ПТУ за спеціальністю 
бухгалтер, згодом університет, здобув фах економіста, працював 
на різних посадах. На землі більше трудяться брати Едуард і 
Олег, а всього нас сім членів фермерського господарства. Після 
смерті батька на родинній раді очолити ФГ запропонували 
мені. Не відмовився, позаяк вважаю, що продовжити батькову 
справу, ростити хліб – почесна місія на планеті Земля. Займаємося 
зерновими та олійними культурами, жнива пройшли нормально, 
почали готувати ріллю для сівби. Та в жовтні у Публічній 
кадастровій карті побачив, що земельна ділянка 46, 5 га, 
надана ФГ «Ефект» для постійного користування, знаходиться 
не в державній, а комунальній власності! Коли звернувся у 
Варварівську ОТГ за поясненням, почув: «Це не ми зробили. 
Якщо повернете землю, трудіться й далі, ніяких претензій до ФГ в 
громади немає». 

 У родини 
«віджимають» 
землю!    

мості про суб`єкта речового 
права на земельну ділянку» 
зазначено: «Гончар О. І.». І 
таких невідповідностей зако-
нодавству України у справі 
«віджиму» фермерської зем-
лі чимало, про них розпові-
дає адвокат Асоціації фер-
мерів та приватних землев-
ласників Дніпропетровської 
області Євгеній Падашуля: 

- У документах, що нада-
ні для державної реєстрації 
прав, зокрема у додатку до 
акту, у графі «відомості про 
обтяження речових прав 
на земельну ділянку» чітко 
зазначено: «державний акт 
постійного користування 
землею від 28. 03. 2001 р. Гон-
чар О. І.». Тобто у Державно-
му реєстрі речових прав на 
нерухоме майно актуальна 
інформація про земельну 
ділянку не відповідає доку-
ментам, наданим для дер-
жавної реєстрації цих прав. 
Отже, державний реєстра-
тор Юр’ївської РДА Вікторія 
Безрук безпідставно змінила 
суб’єкт речового права на 
земельну ділянку. При цьо-
му вона порушила «Поря-
док проведення державної 
реєстрації прав та повнова-
ження державного реєстра-
тора»,  визначені розділом 
IV Закону України «Про 
державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень». Додатково 
держреєстратор зігнорувала 
обов’язок  щодо здійснення 
відповідних запитів до  ор-
ганів, що мали відповідні 
книги реєстрації, що й обу-
мовило повторну реєстра-
цію права однієї й тієї ж зе-
мельної ділянки. Внаслідок 
цього істотно порушені за-
конні права та інтереси С(Ф)
Г «Ефект» як повноправного 
її користувача.

З огляду на викладене до 
Міністерства юстиції Украї-
ни 11 листопада від в. о. голо-
ви селянського господарства 
А. Гончара направлена скар-
га з вимогами: «перевірити 
та скасувати рішення про 

державну реєстра-
цію прав на земель-
ну ділянку від 12. 08. 
2019 р., повідомити про місце 
та час розгляду даної скарги з 
метою забезпечення участі у 
такому розгляді представни-
ків С(Ф)Г «Ефект». Та пішов 
уже другий місяць, а з Києва 
– ні слуху, ні духу. Мовчить і 
головне управління Держге-
окадастру в Дніпропетров-
ській області, про це гово-
рить адвокат Є. Падашуля:

- Вже вдруге надіслав до 
нього адвокатський запит, 
відповідь на який має нада-
ватися упродовж п’ять днів - 
про витребування копій усіх 
документів, які стали підста-
вою зміни суб’єкта речового 
права на земельну ділянку. 
Але досі не отримав навіть 
телефонного повідомлення. 
За таких обставин дії посадо-
вих осіб ГУ Держгеокадастру 
у Д. о. свідчать про вчинен-
ня ними адміністративного 
правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП. 
Фактично це ознаки пере-
шкоджання правомірній 
діяльності чи представнику 
особи, відповідальність за це 
передбачена вже криміналь-
на, за ст. 397 ККУ. Припинен-
ня права власності на земель-
ну ділянку чи права користу-
вання нею можливе лише в 
судовому порядку, з підстав 
і за умов, передбачених стат-
тями 140 - 149 Земельного 
Кодексу України. В разі від-
хилення скарги Мін’юстом 
доведеться звернутися до 
суду, щоб припинити пору-
шення права користування 
землею С(Ф)Г «Ефект».

Поки триває незаконний 
тиск з боку держави на дітей 
засновника фермерського 
господарства, роботу на зем-
лі їм довелося призупинити. 
Ділянка під озиму пшеницю 
залишилася не засіяною. І 
такого по нашій «передовій» 
області – хоч греблю гати. 
Третій рік заростає бур’яном 
спадкове 20-ти гектарне поле 
молодого фермера Віталія 

Купрія з Чаплинки Петри-
ківського району, котрому 
доводиться заробляти кош-
ти не на землі, щоб запла-
тити податок за неї! «Вижи-
мають» чотирьох фермерів 
із земель постійного корис-
тування фермерських госпо-
дарств і в Дубовиках Василь-
ківського району, тривають 
судові процеси в Апосто-
лівському краї. Змінюють-
ся президенти, іще частіше 
уряди в Україні, постійним 
залишається лише тиск на 
всіх, хто підставив свої плечі 
святій праці батьків на скро-
плених їхнім потом ланах.

Петропавлівський суд
 захистив родину 

засновника ФГ
Але і на цій не правовій 

твердині вже є перші паро-
стки справедливого бачен-
ня ситуації, суголосному 
українському законодав-
ству. У Петропавлівському 
районному суді суддя І. Ні-
колаєва 3 квітня ц. р. ухва-
лила рішення:

- Визнати за громадян-
кою Н. у порядку спадку-
вання за законом право 
постійного користування 
земельною ділянкою пло-
щею 21, 14 гектара, згідно з 
державним актом на право 
постійного користування, 
виданого Петропавлів-
ською селищною радою 22. 
11. 1994 р., яка належала 
на праві постійного корис-
тування громадянину Н., 
померлому 3 червня 2017 
року. 

Законне рішення про 
подальшу роботу ФГ. Але 
головне управління Дер-
жгеокадастру у Дніпропе-
тровській області не змири-
лося з ним - звернулося зі 
скаргою до Дніпровського 
апеляційного суду. Та його 
вердиктом 11 грудня скаргу 
залишено без задоволення, 

а судові витрати покладені 
на позивача. З цього приво-
ду адвокат Василь Підлуж-
ний повідомив у соцмере-
жах:

- Півтора роки ми-
тарств, більше 10 судових 
засідань в судах 1-ї інстанції 
та в апеляції! Більше ніж 
півтора роки тому взявся 
захистити інтереси жінки, 
яка разом із чоловіком ще 
з 90-х була фермером та 
вела ФГ. Особливих надій 
на нашу судову систему не 
було, сподівання спрямо-
вувалися на якісну підго-
товку справи до Європей-
ського суду з прав людини. 
Маючи негативну судову 
практику та відсутність за-
конодавчого врегулювання 
щодо спадкування права 
постійного користування 
землею, пішли в суд. На 
приємний подив, суд 1-ї 
інстанції відступив від по-
зиції Верховного суду. Сьо-
годні Дніпровський апеля-
ційний суд відхилив апе-
ляцію Держгеокадастру, і 
людина може продовжу-
вати вести своє невеличке 
господарство. Більше не-
величких перемог – біль-
ше справедливості в нашій 
державі!

Родини Анатолія Гонча-
ра, Віталія Купрія, Сергія 
Понікарчика, Олександра 
Зозулі, Олександра Ляхо-
венка, Олександра Петрика, 
Людмили Попик, Антоніни 
Іллющенко, Сергія Фалька, 
розповіді про спадкові фер-
мерські поневіряння яких 
в прокуратурах, поліції та 
судах публікував «Фермер 
Придніпров’я», та чимало 
неназваних на Січеславщи-
ні ждуть цієї справедливо-
сті щодня, щогодини. Доки 
ж чекати її від Мін’юсту та 
Верховної Ради?

Фермерська родина Гончарів.
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Марта Граймс, американська письменниця

Микола ЯСЕНЬ

! Ми не знаємо, хто ми, поки не побачимо, на що ми здатні

ЯК НЕ ПОМИЛИТИСЯ І НЕ РОЗМИНУТИСЯ ЗІ СВІТЛОМ                                  
У КІНЦІ ТУНЕЛЮ ТА ЖАДАНИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ.dp.ua

ОСЬ ВАМ ОРІЄНТИРИ  

СКАЖЕМО й більше: крайнє 
у Магдалинівському районі 
Очеретувате на одній автома-

гістралі, котра з’єднує ту ж Магда-
линівку-райцентр з Дніпром-об-
ласним центром. Це немов окрема 
замкнена територія, готова повно-
цінно автономно існувати і діяти, 
створювати спільний соціально-ад-
міністративний простір для насе-
лення. І якщо не за рік, то за два у 
Спаському сподівалися – а його 
депутати обговорювали, аналізува-
ли дану перспективу, сходилися на 
тому, що вона цілком влаштувала б 
їхній народ – створити свою Спаську 
ОТГ. Та м’яко кажучи, не склалося.  
А коли прямо казати, то не дозво-
лили, завадилиф селянам втілити 
цю ідею. Навіщо, мовляв, руйнувати 
на ту пору ще гордий район? Ми й  
самі не в тім’я биті, і крапка.

Далі ж у «процес» втрутився ко-
лишній нардеп Вадим Нестеренко, 
який, навпаки, замірявся увесь Но-
вомосковський район цілим зберег-
ти. А точніше - прибрати до своїх 
рук у ролі своєї вотчини. І навіть 
більше – прив’язати до нього тож 
ніби ні в якому разі неподільно-
го ще й кілька «суміжних» сільрад 
Магдалинівського та й Дніпровсько-
го районів намагався. Уявляєте, яке 
це королівство б було?! Нестеренків-
ська ОТГ – не інакше. Їдеш у будь-
який бік майже по сотні кілометрів, 
питаєш, чиї тут землі і чиї села? Не-
стеренківські! – гукали б. Ледве не 
поміщик Калитка з п‘єси Івана Кар-
пенка-Карого «Сто тисяч» - згодні?

Так от, Спаська сільська рада - одна 
з тих небагатьох, котра першою у Но-
вомосковському районі сміло чинила 
опір надмірним апетитам народно-
го депутата-претендента в латифун-
диста місцевого штибу. І по суті поп-
латилася за це тривалою тяганиною 
стосовно децентралізації, зволікан-
ням з долею на цей рахунок настільки 
великого та з багатою історією села. 
Будь-який намір жителів Спаського 
добровільно і на власний розсуд роз-
порядитися власним майбутнім га-
сився, як-то кажуть, в зародку. Навіть 
тоді, коли вперше зайшла мова  про 
об’єднання з Підгородним. А зайшла 
вона ще у 2016 році, причому не за на-
поляганням селян, а за пропозицією 
містян – з ініціативи тодішньої голо-
ви Підгородненської міськради Гали-
ни Кузьменко її депутати звернулися 
до депутатів Спаської сільради ство-
рювати спільну ОТГ. То була перша 
спроба як перших, так і других «по-
братися, зійтися до купи». У Спась-
кому депутати також обговорили, 
обміркували ситуацію і дали згоду: 
давайте! Та раптом, уявіть собі, підго-
родненці самі й відмовилися ледве не 
на рівні «забудьте і не згадуйте, що ми 
пропонували». Шила ж в мішку, як 
відомо, не сховати. Одразу «таємне» 
стало і явним: відцуратися від Спась-
кої сільської ради з її селами Дмитрів-
кою і Хуторо-Губинихою «по-добро-
му порадили» в обласній державній 

адміністрації. В тому дусі, що не 
чіпайте Новомосковський район, 
і баста. Там, мовляв, бал править 
шанований у колах БПП - Блоку 
Петра Порошенка -нардеп Несте-
ренко, і не селянам у Спаському, а 
йому видніше, до якого берега курс 
тримати.

У Спаському ж люди зрозуміли, 
що в тих обставинах, у які їх сило-
міць заштовхала як районна, так і 
обласна влада, відверто зневажа-
ючи їхню волю,  нічого іншого не 
залишається, кращого вибору про-
сто уже й немає, як іти в «прийми» 
до Підгородного. Населені пункти 
лежать вздовж спільної траси, ко-
трою протягом дня туди й назад 
проїжджає понад три десятка ав-
тобусів та маршрутних таксі. Зв’я-
зок більш ніж надійний. І об’єд-
нання з Підгородним не віддаляти-
ме Спаське й від обласного центру 
Дніпра, як у випадку, скажімо, з 
Губинихою чи й Очеретуватим, а 

наближатиме до нього. Нарешті 
й історичні коріння Спаського та 
Підгородного, а тому і народні тра-
диції та звичаї і звички практично 
близькі та ідентичні: заснування 
обох поселень по’вязані з славним 
запорозьким козацтвом…

Але сьогодні все ж майбутнє в 
першу чергу і над усе хвилює меш-
канців обох адміністративних на-
разі територій. Тільки через це де-
путати Спаської сільської ради че-
рез рік, у 2017-му, ризикнули уже 
зі свого боку запропонувати може і 
не зовсім рівний для себе «шлюб», 
а депутати Підгородненської місь-
кої ради одразу дали на нього свою 
згоду. Там і там, не сумніваємося, 
пригадують і громадські слухання 
з цього приводу, на яких і городя-
ни, і селяни згодилися: об’єднаній 
територіальній громаді бути! Як 
навряд чи забули там і там люди, 
що їх і вдруге накрили мокрим 
рядним чи й облили холодною 
водою: ОДА – обласна державна 
адміністрація – дала… негативний 
висновок. Який звівся до того, що 
гуртуватися мешканцям міста, а 
насправді великого селища-села 
і ніби «рядового» переферійного 
села – це ні в тин, ні в ворота. Не го-
диться, і квит. Не дала обласна ад-
міністрації згоди, не пояснивши до 
пуття, з якої ж бо причини, і хоч ти 
їй стріляй. Ні, якщо вже начистоту 
писати, то знайшла якісь формаль-
ні зачіпки, ніби як сільська рада 
Спаського і міська Підгородного 
у поданих документах припусти-
лися прикрих «недоліків та поми-
лок». Одначе насправді тет-на-тет і 
без свідків внесли ясність, що наві-
що сильних світу цього дратувати? 
Хіба не ясно, що поки народний 
депутат Вадим Нестеренко зверху, 
марно надіятися, ніби вдасться на-
перекір його величності «відкуси-
ти» окраєць новомосковського ко-
ролівства? Кому ж і не відомо, що 
(на той час) губернатор Дніпропе-
тровщини Валентин Резніченко все 
одно, що по команді «Струнко!» на 
передніх лапках витягується перед 
Вадимом Григоровичем?

Та сьогодні Нестеренка, як відо-
мо, уже ледве й не в іменному його 
чи й приватному виборчому окрузі 
як на вороних прокотили. Злазь з 
сідла і бувай здоров! Пам’ятати-
муть його тут лихом, бо ось і тепе-
рішні вибори депутатів та голови 
нової Підгородненської ОТГ – ви-
страждані як селянами у Спасько-
му, так і городянами у Підгородно-
му. Лише аж з третьої спроби на-

перекір усім негідникам та недругам 
народжується ця громада. І якщо Бог 
любить трійцю, то в даному випадку 
люди дістають можливість відстояти 
себе, свої інтереси і своє майбутнє та 
майбутнє своїх дітей і онуків.

«НАШ ВИБІР  – 
АНДРІЙ ГОРБ» 
Так в один голос кажуть сьогодні 

мешканці Спаської сільської ради, да-
ючи зрозуміти, що тільки його вони 
бачать головою Підгородненської 
ОТГ. Кандидатів на цю посаду зареє-
стровано, як відомо, п’ятнадцять, але 
ми готові, стверджують тут люди, за 
нашого Андрія Івановича горою стоя-
ти. На це як мінімум є три причини, 
і кожна з них істотна, щоб її не ви-
знавати і не враховувати. Перша ж, з 
якої доречно почати – очолюючи уже 
чотири року Спаську сільську раду, 
Андрій Горб  зарекомендував себе 
передусім совісним, порядним, сум-

лінним і чесним ватажком громади. 
Який не посмів собі аніяких зловжи-
вань, хитрощів та довільностей, тим 
паче афер чи шахрайства і в тих же 
земельних, фінансових або якихось 
інших матеріальних питаннях. На-
впаки запровадив відкритість, про-
зорість і відповідальність у своїй 
діяльності – у всіх на виду приймає 
свої рішення. Це з одного боку. А з 
іншого – щиро переймається усіма 
проблемами і молодих, і літніх ві-
ком земляків. Дітей і підлітків, пен-
сіонерів і працездатних. Усіх без 
винятків, хто до нього звертається. 
Уже не кажучи, що у тих випадках, 
коли люди потребують його під-
тримки і допомоги. Горб завжди 
приязний і ввічливий, уважний, 
але не тільки вислуховує кожного 
з його потребами та запитами, а й 
пропускає крізь своє серце і своє 
сумління усі біди, непереливки і 
жалі людей…

Це характеристика і портрет 
спаського сільського голови, напи-
саний зі слів не менше, ніж трид-
цяти жителів села, з якими нам 
довелося поговорити. Зустрічалися 
б і говорити ще з десятками і де-
сятками у Спаському, Дмитрівці та 
Хуторо-Губинисі, то ні на йоту не 
сумніваємося, що чули б аналогіч-
не. Якщо хочете, то й від усіх. Не-
зважаючи на те, що ж кажуть, наче 
кожному догодити важко, і за чоти-
ри роки головування на нелегкому 
сільрадівському престолі Андрія 
Горба, особливо у нинішніх реалі-
ях, неодмінно знайдуться люди, котрі 
затаїли образу на нього. Але це не у 
даному випадку. У даному практично 
всі, з ким ми спілкувалися, неначе змо-
вившись, знаходили за потребу твер-
дити, що ТАКИХ ЛЮДЕЙ, ЯК НАШ 
АНДРІЙ ГОРБ, СЬОГОДНІ МАЛО, 
ДУЖЕ МАЛО. ЦЕ СУМНО, ПРИКРО, 
ГІРКО І НАВІТЬ ТРАГІЧНО, АЛЕ 
ТАКА НИНІ ПРАВДА. МАЛО СЬО-
ГОДНІ НАСТІЛЬКИ БЕЗКОРИСЛИ-
ВИХ, ПОРЯДНИХ І СПРАВЕДЛИВИХ 
ПОМІЖ УСІХ НАС І У ВЛАДІ, ЯК 
АНДРІЙ ІВАНОВИЧ ГОРБ – це, вва-
жайте, однозначне переконання ста-
рих і малих, як-то кажуть, у населе-
них пунктах Спаської сільської ради. 
А тут Горба, якому лише 36 років від 
роду, знають воістину з пуп’янка. Як 
і всю його сім’ю, починаючи з батька 
Івана Степановича Горба, в минулому 
невтомного трударя місцевого кол-
госпу, а потім і зараз одного з перших 
тут фермерів. Не можуть не шанувати 
у селі і старшого брата Андрія Івано-
вича – Івана Івановича, який починав 
успішним підприємцем, і, певно, б 

горя не знав, якби не війна на Дон-
басі. У березні 2014 року він добро-
вольцем пішов захищати українські 
землі від російських посіпак. Зазнав 
поранення. Однак видужавши, уже 
контрактником викликався служити 
у наших військах, перебуваючи все 
там же, на лініях зіткнення з сепара-
тистами та агресорами. 

Андрій же встиг закінчити три 
курси аграрно-економічного уні-
верситету, як його також захопив 
бізнес. Від природи і генів, у крові 
ділова й винахідлива пристрасть 
притаманна, зрештою, всім спась-
ким Горбам. Сестра Івана і Андрія 
Людмила також займається підпри-
ємницькою діяльністю. Що дано у 
вигляді талантів та здібностей, того  
ніякими силами не відібрати. Ни-
нішній же голова Спаської сільради 
Андрій Горб зумів настільки кипуче 
приватне виробництво розкрутити, 
що його з ним свого часу запросили 
колеги-соратники у Донецьк. Там 

на якийсь час і затримався, більше 
того, виношував рішення залиши-
тися там назавжди. Одначе виму-
шений був відмовлятися від такого 
кроку: коли почалася на Сході нео-
голошена війна і в друзки розгроми-
ли Донецький аеропорт, неподалік 
від якого Горб жив і працював, йому 
нічого не лишалося, як повертатися 
додому, у рідне і миле Спаське. У 
прямому розумінні у батькову хату. 
А тут несподівано для самого себе – 
дійсно не думаючи і не гадаючи, не 
плануючи – дав згоду обиратися го-
ловою сільської ради.

- Діло було так, - розповідає Ан-
дрій Іванович, - я не міг не звернути 
увагу, що порядку в селі мало. За-
непадає, хиріє, якщо й не розвалю-
ється село. Було сумно й печально 
від цього. А якраз незабаром мали 
відбуватися вибори до місцевих рад. 
І якось до мого батька приходить 
інший наш фермер, і я чую, як про-
понує він моєму батькові умовити 
висунути кандидатом в голови сіль-
ради мого брата Івана…

Це ж чому, запитав Андрій, на 
нашому Іванові світ клином схо-
диться? А тому, пояснили, що пут-
ньої, підходящої іншого кандидату-
ри нема. Охочих потрапити у крісло 
сільського голови вистачає, злетіло-
ся їх роєм, як мух на мед, а ось до-
стойного, а головне - здатного міцно 
взяти віжки до своїх рук та навести 
у Спаському лад, катма. Ще гірше, 
що зібралися серед претендентів і 
ті, котрі з власних суто корисливих 
інтересів воліють бути обраними. А 
кому у селі, мовляв, не відомі діло-
ві вдачі Івана Степановича Горба та 
обох його синів? Втім, не лише діло-
ві, але і моральні, котрі стосуються 
доброчесності, совісті та сумління, 
також і добропорядності. І якщо 
Іван-син старший на три роки віком, 
то йому і карти у руки! – з такою 
пропозицією й завітав знайомий 
фермер до Горба-батька. Та тільки 
ось яка оказія тут сталася: Іван уже 
якраз записався у 25-ту бригаду до-

бровольчого батальйону, який 
збирався на Східний фронт так 
званої антитерористичної опе-
рації, і відмовлятися, задкувати 
назад і незручно, і невдячно те-
пер – кінчаючи аж тим, що Іван 
просто уже не міг дозволити 
собі «тікати, мов той боягуз чи 
й дезертир, з корабля, на який 
сів». Як же в такому випадку 
бути, коли і інтереси рідного 
села хвилюють? От і вирішили 
неждано-негадано для молод-
шого Андрія, що йому «хай і не 
грудьми на амбразуру лягати, 
але точно закривати пролом». 

Не повірите, але Андрій 
спершу гадав, що треба ж бо 
ще, аби люди його обрали. Тоб-
то дивись, він і не пройде, не 
дістане у земляків підтримки. 
Одначе така «надія» не справ-
дилася – більшість виборців 
Спаського погодилися, що кра-
щої кандидатури марно шука-
ти. На що в Андрія - вже голови 
сільради раптом інша «надія» 
з’явилася: мислилося і прогно-
зувалося, що восени 2015 року 
вибори до рад місцевого само-
врядування відбувалися мак-
симум на пару літ. Оскільки 

тоді якраз і заходила мова про так 
звану децентралізацію та створення 
укрупнених, як ще казали, територі-
альних громад. Більше того, існував 
навіть перший перспективний план 
децентралізації, за яким Спаська 
сільрада ніби на кінець 2016-го мала 
влитися у  дуже вже перспективну 
ОТГ  з центром саме у Підгородно-
му. Причому, разом з тоді ще Юві-
лейним, тобто зі Слобожанським 
нинішнім. Виношувалася тоді така 
ідея, про яку зараз мало хто уже й 
пам’ятає. Та для нас тепер інше важ-
ливе: обираючись у своєму селі го-
ловою сільради, молодий та ранній 
Андрій Горб планував для себе так, 
що це лише на два роки, а потім він 
знову повернеться у бізнес.

 Та сталося не так, як гадалося: 
турбот, справ, задумів, наказів ви-
борців та потреб звалилося на ньо-
го відразу стільки, що важко було 
визначитися, з яких починати. Далі 
ж з головою пірнувши у них, уже не 
було ні часу в Андрія Івановича, ні 
бажання замислюватися над тим, 

яку клопітну, забарну і тяжку та й 
відповідальну ношу взяв він на себе. 
Домінувало розуміння, що взявся 
за гуж – не говори, що не дуж. До-
вір’я земляків треба виправдовува-
ти, а посада сільського голови – це 
насправді не пуп землі місцевого 
значення, а дійсно слуга народу. По-
мічник та надійне плече кожному – і 
малому, як-то кажуть, у  селі, і ста-
рому. Особливо у скрутних і не про-
стих ситуаціях. Так і дивися, щоби ні 
тих, ні інших не зобижали. Щоб тим 
і іншим жилося у селі сьогодні яко-
мога комфортніше, зручніше і напе-
рекір усім негараздам, яких в Украї-
ні нині поверх голови, «хоч трішки 
краще завтра жилося, ніж живеться 
зараз».

До речі, ще тільки висунувшись 
на голову сільради, Андрій Івано-
вич знайшов за потрібне зустрітися 
і порадитися з директоркою місце-
вої середньої школи Ларисою Ла-
гутою. Якщо його беруть, то ліпше 

від неї, не сумнівався, мало хто внесе 
ясність, «з якого боку заходити, аби 
якнайбільш відчутніше зарадити 
землякам у їх численних негараз-
дах». То Лариса Михайлівна своєму 
в минулому учневі порадила перш 
за все перейматися непереливками 
молоді і людей пенсійного віку. Уже 
хоч би тому, що вони сьогодні най-
менш захищені.  Скажімо, у Спась-
кому раніше працював будинок 
культури, а в двох інших селах сіль-
ської ради два клуби. На  момент 
обрання Горба сільським головою 
жоден не працював. Ще трохи, і від 
них нічого б і не залишилося. У сіль-
ському клубі, що під горою, як тут 
його називають, стеля провалилася, 
уже була діромахою діаметром ме-
трів зо два. Чи велике лихо це, що 
закрилися вогнища культури і до-
звілля, як раніше величали подібні 
заклади? Відповідь така: тоді чи тре-
ба дивуватися, що передусім моло-
ді, починаючи зі шкільної, у вільний 
час нікуди себе подіти, крім вулиці, 
де або бешкетують, або й потрапля-
ють під вплив наркоманів і т. д.?

Нині діють два сільські клуби. 
«Центральний» будинок культу-
ри буде відремонтовано повністю у 
наступному році. Але оскільки він 
сам з юності захоплювався спортом 
і захоплюється досі, то перебрав на 
себе створення спортивного залу 
для сільради. 

- Щоб не так, як у моєму дитин-
стві, - розповідає, - коли ми ганяли 
спущений м’яч.

Одначе чи досить, коли лише для 
дітей школярського віку забезпечені 
умови вільний час і дозвілля присвя-
чувати фізкультурі і спорту? Горб 
прийшов до висновку, що ні, не до-
сить. Знайшлося ж у селі пристойне 
приміщення, яке було переоблад-
нано у спортзал загального корис-
тування, якщо так можна сказати. З 
душовими, вбиральнями, а головне 
– з багатим набором тренажерів і 
тренером Віталієм Колісником, ко-
трий працює з усіма бажаючими 
дружити зі спортом і здоровим спо-
собом життя. А бажаючих зараз ви-
стачає. Адже врешті-решт у Спась-
кому виник центр «Спорт для всіх», 
аналогів якому у усій Дніпропетров-
ській області лише шість. Причому, 
шість інших діють винятково у мі-
стах, а цей, що у  Спаському – єди-

ний у сільській місцевості. Хоч цим 
його особливість не обмежується: 
Спаський і єдиний в області, де за-
ймаються люди цілком безкоштов-
но. Ніяких платних послуг, ніяких 
і абонементів – приходь у зручний 
для себе час, відвідуй і постійно - 
двері відчинені широко дійсно для 
всіх і завжди.

Поки Андрій Іванович усе це на-
лагоджував, приходить до нього рап-
том цілий гурт, чоловік тридцять, 
пенсіонерів, і докоряють: як же це 
ви, шановний наш сільський голово, 
хазяйнуєте, що закриваєте обидва 
поштові відділення –і у Спаському, і 
в Хуторо-Губинисі? Як же нам, мов-
ляв, без пошти? Хто нам пенсії тепер 
приноситиме? Виходить, самим ста-
рістю добиратися по розбитій, якою 
вже давно ніхто не їздить, дорозі у 
Новомосковськ, чи як? Ну і далі про 
те пенсіонери загомоніли, що ніколи 
від Андрія Івановича не чекали на та-
кий обидний сюрприз. Навіщо ста-
рих людей насправді зневажив?

- А я про те, що поштові відділен-
ня у нас закривають, сном-духом не 
чув, - розповідає тепер Андрій Горб. 
– На поштові відділення мої повно-
важення не поширюється, і не я їх 
закривав - ними править Укрпошта. 
Але ж не поясниш цього людям, їм 
від цього легше і не стане. Це раз. А 
по-друге, для них голова сільради за 
все у селі в отвіті. То якщо відішлю 
старих і немічних шукати правди у 
Дніпровську філію Укрпошти – мені 
виправдання не чекати. Дерев’яним 
бути на виборній посаді – це само-
губство.

Виявилося, що скринька у дано-
му випадку відчинялася до примі-
тивності зухвало й цинічно: Укр-
пошта не тільки до мінімуму ско-
ротила штати передусім сільських 
відділень, але й розміри платні для 
сільських поштовиків і листонош. 
Працювати за трьох чи й чотирьох, 
але на «економних» умовах бажаю-
чих і не стало. А для керівників по-
штових служб як у Києві, так і у Дні-
прі це як гора геть з плечей. Менше 
«проблемних» поштових відділень 
– менше клопотів і ніяких гризот та 
докорів совісті.

- У Дніпропошті мені прямо за-
явили, - пригадує Горб, - що якщо 
мені чи моїм людям це болить і 
більше треба, то я цим і мушу пе-
рейматися. Знайду тобто згодних 
за ставки на рівні мінімальних і по-
шту приймати та розносити, і ті ж 
індивідуальні комунальні  оплати 
оформляти, і пенсії у двори достав-
ляти – поштовим відділенням бути. 
А ні, то нарікайте на себе, їм чим 
менше точок, тим краще. Їм ледве 
не чим більше бабусь з їх пенсіями з 
возу, тим легше…

Отака нині  «політика» в масш-
табах усієї України. Фактично ан-
тинародна. Тільки такою вона зне-
важливою не може бути для голови 
сільської ради, як це зрозумів Ан-
дрій Горб, якщо сумлінно і близько 
сприймати до серця людські кривди 
й проблеми. Як зберіг він у Спасько-
му і Хуторо-Губинисі поштові відді-
лення, на всю губернію голосно, ма-
буть, і розказувати необачно. Адже 
довелося не тільки підібрати для 
поштовиків «свої кадри», але й «ви-
гадати», як з місцевих джерел до-
плачувати їм вище мінімальних ста-
вок. Адже іншого варіанту просто не 
було дано і не існує до цих пір.

І якби ж то поштова історія 
була одна-єдина і виняткова! Ще 
й вісім зупинок для громадсько-
го транспорту обладнали у селах 
сільради – з козирками над голо-
вою і лавочками та навіть і урнами 
для сміття – уявляєте таку «роз-
кіш»?

Чи ось таке: на момент обрання 
тут Андрія Горба села сільради з 
настанням ночей поринали у мо-
рок і темряву – зовнішнього - чи 
вуличного - освітлення зовсім не 
було. Багато хто у нічні години 
виходити на вулиці не ризикував 
і боявся. Мало того, що хоч око 
виколи – стережись ще й нічних 
негідників та хуліганів. Сьогодні ж 
в межах Спаської сільради подіб-
ного не спостерігається. Сьогод-
ні села, їхні вулиці та уже навіть 
й двори освітлюються. Державу 
ледь не третє десятиліття безбож-
но розкрадають, в вона все нарі-
кає, наче бідна й знедолена, щоб 
про пересічних людей дбати?! 

«Коли вночі, як вдень, у нас видно, 
- кажуть мешканці Спаського, - то 
стає й видно, що куди краще щось 
робити, шукати і знаходити вихо-
ди з будь-яких тупиків, ніж нічо-
го не робити і знай жалітися на 
труднощі, котрі ніби не здолати». 
Це принцип, за яким сам живе і 
працює сільський голова Андрій 
Горб, і привчив та привчає за ним 
жити та діяти й усіх земляків». Не 
випадково чи не найбільш улю-
блений вислів Андрія Івановича 
– за нас, крім нас, ніхто не потур-
бується і не подбає. От зумів він 
на центральній садибі сільради, 
чи не усім іншим сільрадам ра-
йону наперекір, відстояти одну з 
найкращих лікарень сімейної ме-
дицини – то тільки він знає, чого 
це йому коштувало. А без власної 
нині лікарні селу довго не жити. 

Ще ж припав до вподоби жи-
телям Спаського голова існуючої 
поки що тут сільської ради своїм 
стремлінням до справедливості. Та 
й порядності – є таке, мовляв, слово, 
котре при написанні характеристи-
ки на того чи іншого діяча не вжи-
вають, а ось народ між собою ним 
міряє рівень чеснот кожного, хто 
при владі опиняється. У двох – теж, 
до речі, відроджених і відбудованих 
– дитячих садках сільради батьки за 
харчування своїх дітей платять  сім-
десят відсотків, решту бере на себе 
громада. Ліквідували тут також таке 
ганебне явище, як сплата батьками 
у фонд дитячого садочка для щоріч-
них ремонтів  приміщень. Навіщо 
фактично принижувати виховате-
лів, накликати на них недобрі підоз-
ри щодо витрачання батьківських 
грошей?

Сам Андрій Іванович Горб в очах 
людей демонструє свої чесноти 
більш ніж переконливо. Ви уже зна-
єте, що тут же, у Спаському, здавна 
живуть його батьки. Що має він бра-
та та сестру, інших рідних та близь-
ких. Знайте в такому разі і те, що ні 
Андрій Іванович, ні його батьки не 
приватизували жодної сотки землі. 
Не привласнили себто жодної зе-
мельної ділянки, як це дозволили 
собі там і тут, поки можна, якомога 
більше землі нагребти чиновники 
та очільники різних калібрів, рівнів 
і категорій. Андрій Іванович уже 
більше, ніж за чотири роки голову-
вання у сільраді, на таке не пішов. 
А це, погодьтеся, дуже багато хоро-
шого говорить і свідчить про нього. 
Особливо сьогодні, коли кожен, не 
встигнувши осідлати коня влади, 
тягне лише на себе теплі ковдри. 

Далі - стор.6
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СІМ РАЗІВ ВІДМІРЯЙ
Народ як скаже, то не лише як зав’яже. 

Ще як у яблучко поціляючи, дуже слушну 
й актуальну висловить пораду. У нашому 
нині випадку дійсно сім разів відміряти, 
перш ніж відрізати. Маємо на увазі, що 
вкрай варто гарно подумати, зважити 
усі «за» і «проти» кожному у майбутній 
Підгородненській об’єднаній тергромаді 
перед тим, як вкидати бюлетені в урни - 
отож голосувати-обирати і голову-ватажка 
своєї громади, та її нових депутатів. Щодо 
ватажка, то дійсно ось гідна кандидатуфра 
Андрія Горба. Молодої і беручкої, щирої 
людини, котра і неабиякого досвіду за 
майже п’ять років головування у сільській 
раді нажила, і нічим себе на цій посаді не 
заплямувала, зате ж бо що авторитету та 
визнання народом надбала – це точно.

При цій нагоді мусимо ось що сказати: 
виборцям і міста Підгородного, яке 
швидше велике селище досі районного 
підпорядкування, не варто гордо та з 
височини дивитися на постать Горба. Для 
них більш слушної кандидатури голови 

Микола ЯСЕНЬ

ОТГ тим паче, як на нас, не знайти. Про 
це незручно трохи говорити, ми й не 
станемо глибоко та детально вникати, 
але правди нікуди подіти: в останні роки 
підгородненцям насправді не вельми 
везло з головами їхньої міськради. Не все 
благополучно в міськраді і загалом у місті 
та виконкомі її ради було й з тієї причини, 
що ну геть «невдалих» голів тут обирали. 
Хіба не так? Хіба це не правда? Або не 
кращих, якщо хочете, депутатів-помічників 
для голів міської ради обирали. Раз у 
раз усілякі зловживання, які оберталися 
й кримінальними провадженнями, 
переслідували Підгородне, одне за одним 
непорозуміння та скандал за скандалом 
слідували. Чи не пора зупинити, 
припинити цю смугу смути, а часом й 
розбрату, які зовсім не на користь місту і 
містянам? Колотнеча ніколи не призводить 
до успіхів в інтересах загалом громади, 
усіх її жителів – хіба ви не знаєте цього? А 
обрання очільником новоутвореної ОТГ - 
це коли у людей нові надії та сподівання на 
краще і на те, що усі неприємності тепер 
минуться та відлетять геть, як грязюка, 
що прилипла до чобіт - Андрія Горба чи 
не у єдиному підсумку виборів якраз і 
гарантує пристойне майбутнє «столиці» 
громади. Пора, щоб гору тут узяв бувалий 
у бувальцях і випробуваний лідер, 
наділений почуттями совісті і обов’язку, 
як це наділений ними селянський син 
Андрій Горб. Ми все це висловили не за 
образу усім попереднім головам міської 
у Підгородному ради – лише задля 
відвертості з жителями і виборцями міста 
Підгородного. А ще й тому, що за одного 
перевіреного людським довір’ям і півтора 
десятка маловідомих, а сумнівних й поготів 
не шкода.

Хоча справа, якщо чесно і якщо хочете 
знати,  не тільки в тому, щоб 29 грудня  
обрати головою Підгородненської ОТГ 
Андрія Горба зі Спаського. Не менш 

важливо  й обрати йому в підмогу 
бойовий та надійний загін помічників-
депутатів. Відомо, що командир не один 
у полі воїн, і без також обстріляних та 
перевірених бійців поруч мало на що 
спроможеться у своїй діяльності. Завжди 
необхідні рядові і  сержанти, котрі в 
необхідний час і в необхідних ситуаціях 
готові підставляти і свої плечі. А ось на 
цей рахунок перед виборцями нової ОТГ з 
центром у Підгородному ще одне нелегке 
випробування якраз і постає. Хто-хто, 
а вони, підгороденці, на власній шкірі 
знають і вдосталь натерпілися від того, що 
в нині діючій каденції міської ради ледве не 
через одного депутата варяг і пришелець 
зовні. Справді мало не половина 
теперішнього складу ради тут наразі – 
це мешканці обласного Дніпра та інших 
населених пунктів області. І що хорошого 
від цього? Та добра від цього і не жди! Від 
того, як живеться людям в Підгородному, 
прибулим з-за меж міста ні холодно, 
ні спекотно. Їм тут нічого не болить, їх 
тут ніщо і не хвилює. Адже якщо одні 
обрані зі сторони просто вволили власні 
амбіції, отримавши мандати депутатів 
ради чужого їм міста, то більшість 
інших балотувалися явно з приватних 
корисливих мотивів. Роззявляли свої роти 

на оточуючі, скажімо, землі, чи якісь і інші 
можливості  або прибрати до своїх рук ласі 
чи прибуткові шматки якоїсь власності, 
або скористатися депутатськими правами 
у тих чи інших знову таки своїх потреб. А 
в результаті у Підгородненській міськраді 
майже не вщухала колотнеча, також не 
припинялися конфлікти, суперечки, 
зіткнення інтересів, кінчаючи навіть аж 
внутрішніми так званими розбірками. 
Чи вигравали підгородненці від цього? Та 
навпаки програвали і втрачали!

Тим часом загроза наступити на ті ж 
граблі і проходити знову невдячне уже 
пройдене зберігається і на цей раз. Якщо 
не більше – загрожує реально та й нахабно. 
Кандидатами у депутати Підгородненської 
ОТГ цілими ватагами зареєструвалися нині 
жителі Петриківки і Дніпра, та ледве не 
усіх наближених регіонів області – тільки 
не корінні мешканці міста Підгородне та 
Спаської сільради. Що їм тут треба, за чим 
вони – парашутисти, як їх уже зневажливо 
називають - сюди товпляться, в гонитві за 
якими принадами і вигодами один поперед 
одного спішать і один одного відштовхують 
плечима? Хоч в першу чергу завбачливо і 
загодя виштовхують з виборчих бюлетенів 
кандидатів з числа місцевих.

На прикладі  Спаської сільської ради 
це видно, як на долоні. За роки своєї 
роботи сільським головою в Андрія Горба 
підібрався активний і не байдужий загін 
однодумців. Який він би волів привести 
з собою і в актив ради громади. Але ж 
заважають, встромляють палиці в колеса. 
Користуються, до речі, тим, що і на рівні 
місцевого самоврядування у нас партійний 
принцип висунення кандидатів. Відразу 

скажемо, що це дурня, якої цивілізований 
світ ще не знав і знати насправді не хоче. У 
селі, селищі, місті, тим паче невеликому, 
такому, як і Підгородне, ніякої великої 
політики немає. Тут треба, щоб людям 
робота була, пристойно працювали 
дитсадки і школи, інші заклади соціальної 
сфери. Щоб було можна завжди і на місці 
скористатися медичною допомогою, 
купити необхідне неподалік від свого 
дому. Щоб вулицями було можна їздити,  
а тротуарами безпечно ходити у будь-
яку пору доби. Щоб синів не затягували 
у наркоманію, а стосовно дочок аби не 
було загрози, що їх згвалтують – ну і так 
далі, і тому подібне. Хто на таку діяльність 
найбільше готовий і мотивований? Ясна 
річ, що той, хто тут, у своєму селі чи 
містечку, сам живе і його сім’я тут теж 
звила своє кубельце.

Та поки що ось що на ділі виходить: 
у Спаському рекомендують надійних 
земляків у депутати ОТГ, їх беруть, як то 
кажуть, на олівець, довго розглядають і 
вирішують, а потім раптом повідомляють, 
наче «ваші не проходять» - заміну ми, 
мовляв, підібрали значно кращу. Що з 
числа «парашутистів», отож жителів інших 
населених пунктів, так це наче не велика 
біда. Ведуть так себе, коротше, ніби їм, а 

не людям у своїй територіальній громаді, 
видніше, як буде краще. Хто так себе веде? 
А великого секрету немає: нинішня партія 
«Слуга народу» - партія нинішньої влади.

Ось тут і виникає потреба в особливому 
підході до ситуації та виборчих перегонів в 
окремо взятій вперше і наново виникаючій 
Підгородненській ОТГ. Під прапором 
партії, якої за всіма законодавчими 
вимогами насправді досі в Україні й не 
існує – партії «Слуга народу» - з усіх кінців 
і усюд області кинулися жадаючі набути 
статусу принадної і ласої в перспективі 
громади. Їм свербить і не дає спокою 
неначе реальна можливість добратися до 
чергового корита! Он же за «слуг народу» 
у Верховну Раду практично всюди дружно 
проголосували – чом би виборцям і за нас, 
як за котів у мішку, довірливому і наївному 
народу не віддати свої голоси?

Перший президент України колись 
крилато висловився: що маємо те, що 
маємо. А ми сьогодні скажемо, що сталося 
у нас те, що сталося. Ясно, що голосували 
ми не стільки за Володимира Зеленського, 
скільки проти Петра Порошенка. А 
обравши Зеленського, у Верховну Раду 
голосували сліпо, мов  самі кошенята, за 
тих, кого його до пуття дійсно не існуюча 
партія наспіх підбирала і висувала. За 
якими критеріями перебирала і відбирала 
«нові обличчя», не минуло й півроку після 
парламентських виборів, ми всі побачили 
і глибоко, до болю розчарувалися. В тих, 
кого «слуги народу» запропонували, а ми 
за кого згарячу і віддали свої голоси, а тепер 
чухаємо потилиці. Мало того, що сором 
душить від того, що у нардепи завдяки 
нашим голосам  потрапили недоучки і 

нікчеми – моментом бігом та підтюпцем, 
спотикаючись і наввипередки  скористалися 
негідники, шахраї та корупціонери. Вони 
пристали, прилипли і присмокталися до 
бренду Зеленського і його партії, щоб не 
залишитися біля розбитого корита ні з 
чим. Не відстати, поки цей ярмарок, від 
зграй і табунів ненажерливих грабіжників 
країни і її народу. Або за принципом «одні 
уже наїлися, тепер дайте нам». У будь-
якому випадку сторонні кандидати косяком 
пруться у чужу громаду зовсім не для 
того, щоб попрацювати на благо її народу. 
Вони просто й не здатні творити добро 
поза межами власних населених пунктів. 
В усякому разі творити краще, ніж місцеві 
активісти і місцеві патріоти, ніколи не 
зможуть. А ось що зможуть «подбати» про 
себе, сердешних – це поза сумнівами. То, 
шановні виборці Підгородного і Спаського, 
невже ви знову дозволите, щоб і у нинішніх 
кандидатів - лжеслуг народу! - в депутати 
вашої громади вийшло пошити у дурні і 
ошукати вас точнісінько так, як ошукали ті 
кандидати-слуги народу, які навмисне та з 
корисливих міркувань приміряли на себе 
«чистий мундир» Зеленського і на біду усім 
нам потрапили таки до Верховної Ради?

Ми не виключаємо, що нинішня 
влада нашої області елементарно воліє 

вислужитися перед Президентом 
Зеленським. Уявляєте, яка це втіха, коли 
доповість Володимиру Олександровичу, 
що ледве не поголовно обрані у раду 
новоствореної ОТГ, включаючи її голову 
– це члени партії «Слуга народу»?!  Але 
якби теперішня місцева влада була дійсно 
розумною і заклопотаною винятково 
інтересами людей, вона б «слуг народу» 
шукала у Підгородному та Спаському серед 
місцевих жителів. Це з одного боку. А з 
другого - не вистачає лою в головах і тих, хто, 
певно, не стільки дав згоду балотуватися там, 
де ніхто їх не знає і знати не хоче, скільки з 
власних міркувань аж трясеться, так лізе 
на чужині-стороні в депутати. Адже цим 
самим компрометують свого патрона-
благодійника Зеленського, знецінюють, 
девальвують його імідж. Чи насправді імідж 
Володимира Олександровича їм, як-то 
кажуть, до лампочки. У них свої розрахунки 
і свої цілі – а Зеленський разом з Україною 
та окремо взятими територіальними 
громадами нехай горять синім вогнем?

А це значить, що виборцям у 
Підгородному і селах Спаської сільради 
29 грудня біля урни з бюлетенями варто 
таки сім разів відміряти, перш ніж раз 
і назавжди нарешті відрізати від себе 
пройдисвітів, шахраїв та кровососів усіх 
видів та мастей, які рясно наплодилися у 
нас за суперечливі роки не розбудови, а 
нищення України – включаючи нищення і 
його села. Думати треба, поки ще не пізно 
– є над чим. І подумати, потурбуватися про 
себе та своїх дітей і онуків треба, поки ми 
всі ще живемо у своїх населених пунктах. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ.dp.ua

І РЕАЛЬНИЙ КАНДИДАТ

Григорій  ДАВИДЕНКО

Україна
на межі: 

ВПЕРТІСТЬ поводирів «слуг народу», 
їхнє нестримне бажання пустити 
українців по світу без власної території 

ставить націю на межу існування вже у зов-
сім недалекому майбутньому. Легалізація 
вселенського дерибану нашої землі-матінки 
власними та іноземними латифундистами 
через закон про продаж землі більш ніж оче-
видна. Відтак єдиним варіантом збереження 
права власності на землю за українським 
народом, дотримання статті 14 Конституції 
України «земля є основним національним 
багатством, що перебуває під особливою 
охороною держави», є припинення розгля-
ду цього питання парламентом. Визнаний 
моральний авторитет нації, Герой України 
Степан Хмара щойно емоційно закликав 
українців:

- Як тільки вони спробують проголосува-
ти в другому читанні за продаж землі ми, всі 
українці, хто має совість і відповідальність, 
маємо прийти сюди, до Верховної Ради, і 
просто викинути цю падаль, цих покидьків 
викинути! Бо аргументів вони не знають, пе-
реконувати їх — це приниження і даремна 

ЗРАНКУ минулого вівторка тисячі хліборобів 
з усіх областей України прибули до Верховної 
Ради, щоб вкотре нагадати народним депута-

там гасло «Ні продажу української землі!». Разом з 
селянами і жителями міст під будівлю парламенту 
приїхали учасники протестного руху «Авто Євро 
Сила», яких нова влада вже півроку водить навколо 
пальця, а також підприємці і шахтарі.
За інформацією керівника АФЗУ Миколи Стрижа-
ка з п‘яти напрямків до Києва рухалася сільгосп-
техніка, та змогла пробитися тільки до станції 
метро «Арсенальна». Шлях їй перекрив численний  
загін поліцейських під орудою начальника Печер-
ського райвідділу Віктора Столяра. Вони не дали 
делегації Дніпропетровської області на чолі з голо-
вою Асоціації фермерів і приватних землевласників 
Придніпровського краю Анатолієм Гайворонським 
провести ці трактори під стіни ВР.
Сутички сталися  під час встановлення наметів.
Професор медицини Ольга Богомолець виразно за-
значила: «Серце, легені і мозок людини не можуть 
працювати одне без одного. Українська земля й 
власність на неї повинні бути одним цілим. Під час 
війни про продаж землі думають лише зрадники!»
А лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко 
закликала протестувальників триматися чотири 
дні, щоб не дати владі прийняти злочинний закон.
Поліція застосувала проти мирних людей сльозо-
гінний газ.

трата часу. Вони мають зникнути, як роса на 
сонці!

Десятого грудня, коли аграрний комі-
тет анонсував у горезвісному законопроек-
ті № 2178–10 авторства Миколи Сольсько-
го «обмеження» землі в одних руках «кос-
мічними» 50 тисячами гектарів – замість 
неземних 200 тисяч – Національний штаб 
захисту рідної землі оголосив на вівторок, 
17 грудня, Всеукраїнську акцію протесту. 
Штаб вимагає від Президента України В. 
Зеленського зняття з розгляду всіх зако-
нопроєктів, що дозволяють розпродаж 
сільгоспземлі, продовження мораторію 
на її продаж, проведення всеукраїнського 
референдуму щодо визначення волі наро-
ду, забезпечення викупу паїв державою за 
ринковою ціною у бажаючих. Лунає по-
тужний заклик об’єднатися задля захисту 
своєї землі, адже, за Конституцією, право 
розпоряджатися нею належить винятко-
во українському народу, а не тимчасовим 
людям при владі. Більшість із яких, як 
справедливо зауважують хлібороби, на-
віть не може виокремити зернину пшени-
ці, жита, ячменю, сорго зі жмені насіння.

Тривожні «дзвони спротиву» калатають 
вже й у самій Верховній Раді - на засіданні 

аграрного комітету 12 грудня «слуга народу» 
А. Богданець необачно кинувся з кулаками на 
депутатів попереднього скликання від «Сво-
боди». А перед цим в коридорі ВР сталася 
символічна подія, про яку розповідає голова 
АФПЗ Дніпропетровської області А. Гайво-
ронський:

- Один із депутатів «Слуги народу» 
від нашої області підходить і запитує: «А 
що буде, коли ми не послухаємо людей 
і проголосуємо за варіант закону Соль-
ського?» Відповідаю, не задумуючись – 
битимуть вас! І одразу відчиняю двері, а 
там його колегу духопелять. Наш депутат 
остовпів… Та не йдіть проти волі наро-
ду українського, слуги наші, бо добра на 
цьому шляху не буде! Забудьте про силу 
своєї тимчасової більшості та кулаки, зга-
дайте нарешті, що ви обіцяли людям у 
даній присязі. 

Очевидно і давно доведено - сила дії 
дорівнює силі протидії. Не варто забувати 
Ньютона, як і закон бумерангу, до речі. Учо-
ра під Верховною Радою знову – вже вкотре 
- зібралася Україна, щоб привести до тями 
неслухняних слуг своїх у тимчасовій владі. 
Щоб відстояти власне, а не придумане за-
повзятливими хапунами, майбутнє.

«ПІД ЧАС ВІЙНИ ЗЕМЛЮ ПРОДАЮТЬ ЛИШЕ ЗРАДНИКИ!»
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Хто має право перевіряти
Право на перевірки законності викори-
стання комп’ютерних програм та фіксуван-
ня порушення законодавства мають такі 
особи:
• органи Нацполіції. Вони здійснюють 
контроль як у загальному порядку, перед-
баченому Кримінально процесуальним 
кодексом (далі - КПК), оскільки відповідно 
до ст.216 КПК кримінальне правопорушен-
ня за ст.176 ККУ віднесено до підслідності 
слідчих органів Нацполіції, так і шляхом 
складання протоколів про адміністративні 
правопорушення за ст.512 Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення 
(далі -КУпАП). При цьому законодавство 
не містить особливих вимог, порядку та ін. 
щодо проведення органами Нацполіції пе-
ревірок, контролю за дотриманням закон-
ності при використанні саме програмного 
забезпечення;
• органи податкової служби, які відповід-
но до пп.20.1.41 Податкового кодексу 
України (далі - ПКУ) мають право складати 
протоколи про адміністративні право-
порушення за ст.512 КУпАП. Водночас 
законодавство не передбачає особливих 
вимог, порядку та ін. щодо проведення 
органами податкової служби перевірок, 
контролю за дотриманням законності при 
використанні саме програмного забезпе-
чення;
• державні інспектори з питань інте-
лектуальної власності, які здійснюють 
такий контроль відповідно до Положення 
№ 674(4). Оскільки законодавством визна-
чено особливий порядок здійснення кон-
тролю державними інспекторами з питань 
інтелектуальної власності, розглянемо 
його докладніше.
Так, п.8 Положення про державного 
інспектора з питань інтелектуальної влас-
ності Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі, затверджене постановою КМУ 
від 17.05.2002 р. № 674 (далі - Пложення № 
674) визначені права державного інспек-
тора і закріплено, що з метою виконання 
покладених на нього завдань державний 
інспектор має право, зокрема:
1) перевіряти у суб’єктів господарюван-
ня наявність дозволу на використання 
об’єктів права інтелектуальної власності 
на будь-якій стадії їх виробництва, розпо-
всюдження, прокату чи провадження 
іншої діяльності, пов’язаної з їх викори-
станням;
2) вимагати від суб’єктів господарювання, 
що використовують об’єкти права інтелек-
туальної власності, забезпечення надання 

Програмне забезпечення 
без ліцензії: хто перевіряє?

для ознайомлення реєстраційних, фінан-
сових та інших документів, які підтверджу-
ють право суб’єкта господарювання на 
використання зазначених об’єктів;
3) проводити огляд та вилучати у суб’єктів 
господарювання з метою вивчення на 
необхідний строк, але не більш як 30 днів, 
об’єкти права інтелектуальної власності 
у разі, коли є обґрунтована підстава пі-
дозрювати вчинення порушення вимог 
законодавства у сфері інтелектуальної 
власності;
4) проводити перевірку та вилучати в разі 
потреби у суб’єктів господарювання на 
період до вирішення питання в судовому 
порядку носії, що містять об’єкти права ін-
телектуальної власності, а також перевіря-
ти порядок здійснення технологічних 
процесів, господарських операцій, пов’я-
заних з виробництвом, розповсюдженням, 
прокатом, зберіганням, використанням та 
переміщенням зазначених носіїв;
5) перевіряти наявність контрольних 
марок на введених в обіг примірниках ау-
діовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз даних, серію та 
номер контрольних марок і відповідність 
назви аудіо візуального твору, фонограми, 
відеограми, комп’ютерної програми, бази 
даних, нанесеної на контрольні марки, 
назві відповідного примірника, а також 
вилучати примірники аудіовізуальних 
творів, фонограм, відеограм, комп’ютер-
них програм, баз даних, на які не наклеєні 
контрольні марки або на які наклеєні кон-
трольні марки, що мають серію і номер, що 
не відповідають даним Єдиного реєстру 
одержувачів контрольних марок, або на 
які нанесено назву аудіовізуального твору, 
фонограми, відеограми, комп’ютерної про-
грами, бази даних, що не відповідає назві 
конкретного примірника;
6) перевіряти будь-які документи, в тому 
числі розрахункові, що підтверджують 
дотримання законодавства з питань інте-
лектуальної власності;
7) вимагати з метою забезпечення захисту 
інтересів суб’єкта права інтелектуальної 
власності припинення порушення або 
вчинення дій, що можуть призвести до 
порушення законодавства з питань інте-
лектуальної власності;
8) з метою припинення виявлених пору-
шень законодавства з питань інтелекту-
альної власності залучати в установле-
ному порядку до проведення перевірок 
представників контролюючих та правоох-
оронних органів, представників суб’єктів 
авторського права та/або суміжних прав 

або уповноважених ними осіб, а також екс-
пертів з питань інтелектуальної власності;
9) порушувати перед уповноваженими ор-
ганами питання про притягнення юридич-
них та/або фізичних осіб до відповідаль-
ності за порушення законодавства з 
питань інтелектуальної власності;
10) вживати в установленому законом по-
рядку спеціальні заходи на період до вирі-
шення питання у судовому порядку;
11) надавати в установленому порядку 
висновки щодо правомірності викори-
стання об’єктів права інтелектуальної 
власності.

Види перевірок
Положення № 674 передбачає планові та 
позапланові (раптові) перевірки і такий 
вид контролю як огляд речей в установле-
ному законом порядку.
Планові перевірки проводяться від-
повідно до Плану проведення перевірок, 
затвердженого Мінекономрозвитку. Зо-
крема, з Планом здійснення комплексних 

заходів державного нагляду (контролю) 
органів державного нагляду (контролю) на 
2020 рік можна ознайомитися тут.
Позапланові (раптові) перевірки прово-
дяться без попереднього повідомлення 
суб’єкта господарювання за:
• дорученням Мінекономрозвитку;
• зверненнями інших центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади;
• ініціативою державного інспектора у 
разі виявлення порушень вимог законо-
давства у сфері інтелектуальної власності 
у процесі використання об’єктів права 
інтелектуальної власності, зокрема розпо-
всюдження (у тому числі провадження 
оптової чи роздрібної торгівлі), прокату, 
зберігання та переміщення примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм, відео-
грам, комп’ютерних програм, баз даних на 
ринках, у торговельній мережі (палатках, 
лотках, магазинах), продажу їх з рук, або у 
разі інших порушень вимог законодавства 
у зазначеній сфері;
• письмовим зверненням заявників — осіб, 
яким належать права інтелектуальної 
власності, зокрема авторське право та/або 
суміжні права, майнове право на знак для 
товарів і послуг або наданий дозвіл (ліцен-
зія) на використання зазначених прав, а 
також їх представників;
• дорученням інших контролюючих та пра-
воохоронних органів тощо.
Визначено, що планова перевірка про-
водиться в робочі дні з 9 до 18 години, а 
позапланова — у будь-який час (у тому 
числі в позаробочий) в робочі або вихідні 
дні, інспектор може проводити перевірку 
разом з власником майнових прав, його 
представником — якщо вони заявлять 
таку вимогу.
Положенням № 674 не визначено умов 
недопуску державного інспектора до 
перевірки. Отже, у зазначеному питанні 
потрібно керуватися ст.7 Закону України 
від 05.04.2007 р. № 877-V «
Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяль-
ності» (далі - Закон № 877), оскільки від-
повідно до ст.2 цього Закону його дія по-
ширюється і відносин, що розглядаються. 
Так от, ст.7 Закону 
№ 877 закріплено, що перед початком 
здійснення заходу посадові особи органу 
державного нагляду (контролю) зобов’я-
зані пред’явити керівнику суб’єкта госпо-
дарювання — юридичної особи, її відо-
кремленого підрозділу або уповноваженій 
ним особі (фізичній особі — підприємцю 
або уповноваженій ним особі) посвідчен-

ня (направлення) та службове посвідчен-
ня, що засвідчує посадову особу органу 
державного нагляду (контролю), і надати 
суб’єкту господарювання копію посвідчен-
ня (направлення).
Посадова особа органу державного нагля-
ду (контролю) без посвідчення (направ-
лення) на здійснення заходу та службового 
посвідчення не має права здійснювати 
державний нагляд (контроль) суб’єкта го-
сподарювання.
Суб’єкт господарювання має право не 
допускати посадових осіб органу дер-
жавного нагляду (контролю) до здійс-
нення заходу, якщо вони не пред’явили 
вищевказаних документів.
За результатами перевірки в день її закін-
чення складається Акт перевірки у двох 
примірниках — для суб’єкта господарю-
вання та для Мінекономрозвитку, який під-
писується державним інспектором та усі-
ма особами, які брали участь у проведенні 
перевірки. До акта перевірки додаються 
копії всіх документів та матеріалів перевір-

ки, приписи державного інспектора про 
усунення виявлених порушень, а у разі 
складення протоколу про адміністративне 
правопорушення — копія протоколу.
Особи, які беруть участь у проведенні 
перевірки, мають право у письмовій фор-
мі висловлювати обґрунтовані заува-
ження та/або пояснення, які додаються 
до акта перевірки. У разі незгоди із 
змістом акта вони підписують такий акт із 
зауваженнями.
Положення № 674 не передбачає оскар-
ження Акта перевірки, а надає право 
суб’єкту господарювання у письмовій 
формі висловити обґрунтовані зауваження 
та/або пояснення, підписати акт із заува-
женнями. Право оскарження надається 
щодо припису державного інспектора 
про усунення виявлених порушень — 
як до Мінекономрозвитку, так і до суду.
Водночас наказом Мінекономрозвит-
ку від 29.01.2019 р. № 96 затверджено 
уніфіковану форму акта, складеного за 
результатами проведення планового (по-
запланового) заходу державного нагляду 
(контролю) щодо дотримання суб’єктом 
господарювання вимог законодавства у 
сфері інтелектуальної власності, та форму 
припису щодо усунення порушень, вияв-
лених під час проведення планового (по-
запланового) заходу державного нагляду 
(контролю) щодо дотримання суб’єктом 
господарювання вимог законодавства у 
сфері інтелектуальної власності. А наказом 
Мінекономрозвитку від 13.02.2019 р. № 
217 затверджено Інструкцію з оформлен-
ня державними інспекторами з питань 
інтелектуальної власності Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України 
матеріалів про адміністративні правопо-
рушення.
Окремо зауважимо: під час оформлення 
протоколу про адміністративне право-
порушення та направлення його до суду 
слід пам’ятати, що стягнення може бути 
накладено не пізніш як через три міся-
ці з дня вчинення правопорушення, а 
при триваючому правопорушенні — не 
пізніш як через три місяці з дня його 
виявлення. Протокол про адміністра-
тивне правопорушення складається в 
присутності особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності та не 
пізніше двадцяти чотирьох годин з момен-
ту виявлення особи, яка вчинила правопо-
рушення.

За  інформацією ресурсу «Протокол».
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Г осподині

На порі, на часі

З доровенькі були!

Кімчі є невід’ємним елементом 
корейської кухні. Вона може 
виступати як інгредієнт у 
рецепті, але найчастіше її 
подають як гарнір до трапези. 
Готують цю страву з пекінської 
капусти, яку залишають на 

деякий час кваситися з гострими інгредієнтами.
Існує безліч рецептів кімчі, і тому вони можуть виглядати 
по-різному. Зараз кімчі є досить поширеною стравою у 
всьому світі. Її можна придбати у багатьох супермаркетах і 
спеціалізованих азіатських магазинах.
Однак більшість корейців воліють готувати цю дуже 
смачну страву вдома. Це справжній родинний ритуал, коли 
корейські господині збираються разом і квасять капусту на 
рік вперед.
Перевага приготування власної кімчі полягає в тому, що 
ви можете підлаштувати смак під себе, і, зазвичай, самому 
готувати набагато дешевше, ніж купувати у магазині. Ми 
рекомендуємо вам дізнатися про її поживні властивості та 
користь для здоров’я.
Поживна цінність
Кімчі — це неймовірно корисна, низькокалорійна їжа, багата 
на клітковину, вітамін А, вітамін С, а також необхідні для 
здоров’я пробіотики та антиоксиданти. Як ми вже згадували 
вище, у ній зовсім немає жиру і білків. Варто відзначити, що 
кімчі досить солона, тому не рекомендується з’їдати більше 
однієї порції на день. Оскільки її зазвичай вживають як 
гарнір, більшість людей все одно не їдять забагато.
Найчастіше, кімчі роблять гострою, як і багато страв у 
Кореї. Ви можете самі регулювати гостроту, щоб вам було 
комфортно.
Через високий вміст антиоксидантів і пробіотиків кімчі — це 
неймовірно корисна для здоров’я страва. Вживання квашеної 
корейської капусти сприяє очищенню шкіри, зміцненню 
імунної системи та зниженню рівня холестерину в крові.
Знижує рівень холестерину
Як було виявлено в одному корейському дослідженні, кімчі 
має властивість знижувати рівень загального холестерину. 
Дослідники прийшли до висновку, що регулярне вживання 
кімчі може допомогти нормалізувати склад крові, 
поліпшити стан судин і навіть зменшити ризик розвитку 
атеросклерозу.
Вчені припускають, що аліцин — з’єднання, що міститься у 
часнику, який є одним із інгредієнтів кімчі, може сприяти 
зниженню рівня холестерину. Важливий і той факт, що у 
розсолі міститься величезна кількість корисних для здоров’я 
ферментів, що виділяються у процесі квашення.
Зменшує резистентність до інсуліну
Доведено, що у пацієнтів з перед діабетом, які вживали кімчі 
щодня, було менше цукру і показник аналізів глюкози у них 
був кращий, ніж у тих, хто не вживав кімчі протягом того ж 
експериментального місяця. Позитивні зміни були особливо 
помічені серед тих пацієнтів, які дотримувалися дієти з 
низьким або помірним вмістом жиру. Вчені прийшли до 
висновку, що щоденне споживання кімчі може полегшити 
симптоми діабету.
Зміцнює імунну систему
Оскільки кімчі — це складна і ферментована їжа, яка часто 
містить такі гострі та корисні інгредієнти, як імбир, часник 
і перець, вона «запозичує» їх властивості. Комбінація 
антиоксидантів і вітаміну С гарантує зміцнення імунітету 
після вживання порції кімчі, особливо під час сезону грипу.
Сприяє травленню
Кімчі допомагає позбутися закрепів і, якщо страву вживати 
регулярно, то вона нормалізує процеси травлення, 
здебільшого з тієї причини, що вона багата на клітковину 
і ферментовані інгредієнти. Говорячи про бродіння, кімчі 
може також сприяти зростанню кількості корисних бактерій 
у кишківнику.
Як стверджують фахівці, здорова кишкова флора необхідна 
не лише для травлення, але й для здоров’я шкіри і, ймовірно, 
для головного мозку та психічного здоров’я.
Сприяє втраті ваги
Кімчі багата на клітковину і містить дуже мало калорій, тому 
це відмінна їжа, якщо ви хочете почуватися ситим довгий час 
і скинути вагу. Ферментовані інгредієнти і протидіабетичний 
ефект можуть придушити апетит і змусити вас їсти менше 
солодких продуктів.
Ефект втрати ваги під час вживання кімчі був підтверджений 
у дослідженні, яке показало, що ІМТ пацієнтів, які їли гостру 
квашену капусту протягом місяця, був нижчий, ніж у тих, 
хто не вживав кімчі.
Може знизити кров’яний тиск
У тому ж дослідженні, у якому розглядався антидіабетичний 
ефект кімчі, було виявлено, що артеріальний тиск 
учасників впав після місяця вживання корейської страви. 
Хоча, звичайно, слід провести додаткові дослідження, 
що стосуються впливу кімчі на людей, які страждають на 
гіпертонію.

Час вирощувати розсаду 
на майбутній сезон
Всі думають, що якщо прийшла 

зима, то городники можуть від-
почивати. Не тут то було. Навіть в 
груднево-січневі морози у садівників 
вистачає роботи. У цей період саме 
час підготувати насіння до посіву і 
вирощувати розсаду на майбутній 
сезон. Грудень — золота пора для 
пророщування літніх квітів. І сьогод-
ні будемо розбиратися, яких саме.

Ми розповімо, що потрібно посі-
яти в цей період.

Посів насіння на розсаду
Першим ділом в грудні потрібно 

посіяти все те, що росте повільно. Є 
квіти, період від посіву до початку 
цвітіння у яких становить 130-200 
днів. Якщо посіяти їх в грудні або 
січні, то вже до початку літа можна 
буде помилуватися цвітінням. Про 
посів цього насіння пора подумати 
вже зараз.

Гвоздика Шабо
Ніжна красуня зможе порадува-

ти садівника своїми махровими квіт-

Хворіти не любить ніхто. Навіть дитяча радість «не буду ходити в школу» 
меркне перед першінням в горлі, накачаним пресом після кашлю, сльозотечею і 
нестерпною слабкістю від температури. В такі моменти всі ми відчуваємо себе 
слабкими та вразливими. А для деяких це причина терміново згадати всіх родичів 
і написати заповіт.
Але не будемо драматизувати. Отже, для початку перерахуємо всі міфи про хво-
робу, які міцно вкоренилися в нашій свідомості.
Всі дороги ведуть до грипу
Докорінно неправильне твердження. Ваша застуда ніколи не перейде в грип хоча 
б з простої причини, що ці два захворювання виникають від різних вірусів. Так, на 
початковій стадії вони дуже схожі. Але запам’ятайте: що підчепили, те і лікуємо. І 
ніякої паніки.
Народний вірус «продуло»
От чесно признайтеся, скільки разів ви так відповідали на питання про хвороби? 
Переохолодження може вплинути на появу вірусу в організмі через ослаблення 
імунітету. Але точно ніякий протяг не винен у вашій застуді. Ви можете звинувачу-
вати тільки свій імунітет, який потребує зміцнення.
Кип’ячене молоко як панацея
Ми не могли оминути увагою цей розповсюджений міф. Почнімо з того, що лактоза 
в принципі не особливо корисна для організму. А при хворобі її наполегливо не ре-
комендують вживати. Чому? Тому що вона згущує мокротиння і не дає йому вийти.
Клин клином вибивають
Або «мені нормально, я таблетки п’ю, не такий я сильно хворий, щоб вдома лежа-
ти». Науково доведено, що якщо при перших симптомах хвороби два дні відлежа-
тися, то можна швидко прийти в норму. А якщо у вас все-таки не проста застуда, 
то з таким підходом ви уникнете ускладнення на серце.

Тюлень-стайл
Відлежатися кілька днів та влаш-
тувати собі відпустку в найкра-
щих традиціях тюленів — це різ-
ні речі. Перші симптоми хвороби 
минули? Тоді починайте займа-
тися легкою активністю: зарядка 
вранці, прогулянка, справи по 
дому. Чим більше рухаєтеся, тим 
швидше відбувається метаболізм. 
А значить швидше організм 
«виштовхне» вірус. А популярні 
міфи про хвороби постійно на-
магаються переконати вас у тому, 
що потрібно розлягтися на дива-
ні та чекати одужання.

Що таке кімчі?Літні квіти,
котрі потрібно 
посіяти у грудні

ками лише через 5-6 місяців після 
посіву. Саме тому сіють її не пізніше 
грудня. Хто не хоче прикрасити свій 
сад ніжними гвоздиками? Та це ж 
мрія будь-якого садівника.

Виростити гвоздику можна в 
невеликому контейнері. Робимо в 
ґрунті борозенки до 3 мм, витриму-
ючи відстань між ними у 2-2,5 см. 
Розкладаємо насіння і присипаємо 
зверху річковим піском. Накриває-
мо плівкою і ставимо на підвіконня. 
Температура в приміщенні повинна 
бути приблизно 20 градусів. Після 
появи сходів плівку прибираємо.

Розсаді доведеться рости в бу-
динку досить тривалий період, тому 
потрібно встановити спеціальні фі-
толампи. Якщо рослинам буде не 
вистачати світла, вони витягнуться 
вгору і стануть крихкими. Коли по-
тепліє, можна буде висадити росли-
ни на вулицю. До червня гвоздика 
порадує вас пишним цвітом.

Бегонія
Надзвичайно ніжна квітка, якій 

для дозрівання потрібно не менше 
часу, ніж гвоздиці. Посів бегонії по-

трібно здійснити до середини грудня, 
тоді вже в травні квітка буде готова 
для пересадки в ґрунт.

Насіння бегонії неймовірно мале, 
тому сіяти його треба поверхнево і у 
добре зволожений ґрунт. Для посіву 
беруть суміш піску, торфу і листової 
землі (у співвідношенні 1:1:2). Потім 
тару накривають плівкою і чекають 
сходів. Температура в приміщенні 
повинна бути від 20 до 22 градусів. 
Також потрібне хороше освітлення і 
постійне зволоження.

Поливати треба дуже обережно, 
найкраще з пульверизатора, щоб на-
сіння не виявилося глибоко в землі. 
Сіянці повинні прорости вже через 
тиждень. Накриття прибирають по-
ступово. Спочатку на півгодини в 
день, потім більше. Так насіння зви-
кає до свіжого повітря. До травня 
можна висаджувати розсаду у відкри-
тий ґрунт.

Еустома
Ірландська троянда або лізіантус 

— ще одна приваблива рослина, яку 
потрібно починати пророщувати ще 
в грудні. Красуні потрібно 5 місяців, 
щоб почати цвісти. Посів відбуваєть-
ся так само, як і у випадку з бегонією. 
Замість листової землі краще взяти 
перліт. Сіянці еустоми проростають 
довго, тому потрібно запастися тер-
пінням.

Раз на півтора тижня посіви слід 
обприскувати і провітрювати. До 
травня сіянці будуть готові до висад-
ки.

Пеларгонія
Ще одна ніжна квітка, яку можна 

посіяти з листопада по квітень. Якщо 
сіяти насіння взимку, може знадоби-
тися додаткове освітлення. Принцип 
посіву такий же, тільки в цьому ви-
падку насіння зверху посипають неве-
ликим шаром землі. Ґрунт потрібно 
регулярно поливати. Тільки так сіян-
ці зростуть міцними.

Перед посівом з насіння пеларго-
нії потрібно зняти покривні лусочки 
і злегка порушити оболонку. Тоді на-
сіння проросте вже через тиждень.

Геленіум осінній
Геленіум потрібно висіяти десь в 

кінці грудня. Тоді до кінця літа він 
порадує своїм цвітінням. Насіння 
відмінно проростає у будь-якому 
субстраті. Головне, тримати його у 
добре освітленому місці і не забу-
вати про полив. Через місяць після 
появи сходів, сіянці пересаджують 
в окремі горщики і вирощують до 
травня. Після висаджують у відкри-
тий ґрунт.

Примула
Якщо посіяти примулу не навесні, 

а на початку зими, до літа вона вже 
буде цвісти. Насіння примули спо-
чатку пророщують на мокрій сервет-
ці, а потім поміщають в суміш піску, 
торфу і листової землі. Сходи з’яв-
ляться через 15-20 днів. А вже в червні 
примула порадує вас цвітінням.

У цей список також можна дода-
ти насіння лаванди, вербени гібрид-
ної, ехінацеї, тирличу. Всі ці рослини 
досить довго дозрівають, тому їх мож-
на посіяти вже зараз.

Міфи про застуду, 
які пора забути
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