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ГОЛОВУ АФЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
АНАТОЛІЯ ГАЙВОРОНСЬКОГО НАГОРОДЖЕНО 
ПОЧЕСНИМ ДИПЛОМОМ ПРЕЗИДІЇ ТОРГОВО-
ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
за вагомий внесок у розвиток підприємництва, 
плідну співпрацю з Палатою.                                            

2020

КІЛЬКА ДНІВ перед Новорічям біля мехтоку 
відділення № 1 с. Январське Покровського 
району (ТОВ «Відродження») пікетували 
пайовики місцевого  агротовариства. 

На жаль, колись перспективне Январське та 
навколишні села, можна сказати, вимирають. 
Багато селян покинули домівки та й поїхали хто 
куди у пошуках кращої долі.

Читайте розповідь із села Январське 
нашого спеціального кореспондента у наступному 

номері газети.

В ідзнаки

За повідомленням ЦВК на місцевих виборах до об’єднаних 
територіальних громад явка виборців у різних регіонах склала 
від 30-ти до 70 відсотків.
22 грудня перші вибори депутатів сільських, селищних, міської 
рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, 
селищних, міського голів відбулися у 86 ОТГ (69 сільських, 16 
селищних, 
одній міській) у 21 області України.
Тим часом Національна поліція протягом дня голосування 
зафіксувала 45 порушень виборчого законодавства.
Нагадаємо, протягом чотирьох попередніх років, від 25 жовтня 
2015 року до 30 червня 2019 року Центральною виборчою 
комісією було призначено перші місцеві вибори у 896 об’єднаних 
територіальних громадах. Тож після проведення виборів 22 грудня 
загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших 
виборів в ОТГ становить 982.
Ще у шести ОТГ 29 грудня відбулися заплановані перші місцеві 
вибори,зокрема в трьох ОТГ Дніпропетровської області, одній ОТГ 
у Львівській області, одній ОТГ у Сумській області та одній ОТГ 
у Чернівецькій області. У виборах взяли участь 22 політичні партії.
 Результати виборів в одномандатних виборчих округах маюють 
встановити не пізніше п’ятого дня з дня голосування - до третього 
січня включно; в багатомандатних округах - до восьмого січня 2020 
року.
Попередньо повідомляємо, що на виборах голови Підгородненської 
міської об’єднаної громади переміг  голова Спаської сільської ради, 
яка  увійшла до складу громади, Андрій Горб.

Вибори в ОТГ
МЕНІ довелося багато їзди-

ти по областях, зустріча-
тися із сотнями фермерів 

і пересічних селян, розповідати їм 
про гіркий досвід тих країн, котрі 
повірили брехливим «рекомен-
даціям» Сороса та його клевретів. 
Аргентина, Бразилія, Мадагаскар, 
навіть колись квітуча Болгарія і 
вільнолюбива Польща зазнали 
гарячих «обіймів» МВФ та інших 
закордонних лихварів. Хтось знай-
шов сили схаменутися вчасно і 
послати «доброчинців» подалі, 
а інші перетворилися на старців. 
Слід окремо відзначити ту велику 
роботу, яку проводив у східних та 
південних регіонах України  Генна-
дій Новіков, разом з активістами 
свого Агросоюзу, для ознайом-
лення  їх мешканців з рішеннями 
Об’єднаного штабу захисту укра-
їнської землі та їх роз’яснення, з 
урахуванням ситуації навколо так 
званого ринку землі.  До нашого 
всеукраїнського просвітницько-
го маршу і до акції протесту під 
ВР приєдналися науковці, проф-
спілки, патріотично налаштовані 
партії й громадські організації, а 
також усі свідомі українські гро-
мадяни, яким не байдуже, до якої 
прірви ведуть Україну її керманичі.

Отже, 17 грудня, майданчик 
під Верховною Радою. Безліч пра-
порів з різною символікою, безліч 

Більшість україців (обивателів, а не свідомих громадян) здебільшого  задовольняють свою не 
надто високу цікавість до подій у столиці та в регіонах за допомогою телебачення. А молоденькі 
репортери з усього побаченого й почутого вихоплюють лише те, що вони розуміють, або що 
їм замовлено. Тому доленосний фермерський мітинг, який відбувся 17 грудня під Верховною 
Радою, залишився б майже непоміченим, якби не картинна бійка, спровокована (що б там не 
вигадували) владою.Те, що не помітили (або приховали) телевізійники, якраз найбільш цікавить 
українських селян, тому наш кореспондент запропонував поділитися з ними своїми думками 
Президента Асоціації фермерів і приватних землевласників України Миколу Стрижака. Ось 
короткий виклад його інтерв’ю.

Правда і кривда
людей-однодумців. Тут можна 
було зустріти фермерів і проф-
спілкових лідерів, лікарів і вчите-
лів, ліквідаторів наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, колишніх 
«воїнів-інтернаціоналістів», шахта-
рів, пенсіонерів, жінок різного віку 
й соціального стану,  радикальну 
молодь, студентів, а також ФОП’ів, 
ветеранів АТО, інших небайду-
жих українців. Вони прийшли, 
щоб відстоювати СВОЇ права, але 
в своїх виступах не могли вони не 
висловити підтримки фермерам, 
які наразі захищають українську 
землю на передній лінії, так само 
як солдати на Донбасі. Кожному 
з них стало зрозуміло, що укра-
їнська влада дурить усіх однако-
во нахабно й цинічно. Народні 
слуги в турборежимі прийма-
ють дурнуваті закони, намага-
ючись «під шумок» пропхнути 
між ними один-єдиний, за який 
їм обіцяли щедру винагороду.  
Мова йде про горезвісний зако-
нопроєкт № 2178 від 25.09.2019 р., 
котрий  не передбачає практично 
ніяких запобіжників проти моно-
полізації власності на українську 
сільськогосподарську землю і за-
гарбання її транснаціональними 
компаніями, а отже, є загрозою 
для національної безпеки України.

З ганебних слів про цей зако-
нопроєкт та його авторів починав-
ся кожен виступ. А далі – проф-
спілки говорили про тарифи й 
соціальні гарантії, шахтарі – про 
невиплачені заробітні плати та 
шахрайські оборудки з купівлею 
заокеанського вугілля за умовами 
«Роттердам плюс» чи якимись ін-
шими, аби лишень свої шахти не 
піднімати. Вчителі попереджали 
про занепад освітянської галузі, 
ліквідацію шкіл і дитячих до-
шкільних закладів, лікарі ділилися 
радістю від того, що нарешті «зди-
халися» Уляни Супрун і сподіван-
нями на покращення медичного 

забезпечення, всі говорили з розу-
мінням того, що відбувається.

Звісна річ, найгострішими 
були виступи фермерів. Вони від-
верто наголошували, що замість 
обіцяної демократії нова влада 
принесла українцям плутокра-
тію, тобто панування багатіїв, при 
якому державна влада фактично 
належить купці олігархів, а краї-
на існує в їхніх вузьких, егоїстич-
них, корисливих інтересах, при 
цілковитому безправ’ї населення. 
У виступах аграріїв можна було 
почути: Україну намагаються ко-
лонізувати й повернути навіть не 
до феодалізму, а до неорабовлас-
ництва. Олександр Чубук, зо-
крема, розповів, що під час його 
поїздки до Аргентини довелося 
просити папірець і ручку, щоб 
пояснити місцевому фермеру, 
що в Україні намагаються ввести 
норму землі «в одні руки» не три 
чи навіть шість тисяч гектарів, як 
у нього та його багатшого сусіда, 
а 213 000 га. Аргентинець навіть з 
перекладачем не міг збагнути по-
чутого, ось і знадобилися папір 
та ручка! Фермери вже переко-
налися і переконують інших: те, 
до чого веде нинішній уряд – не 
просто зло, а реквієм української 
державності.

- Наш успіх, - продовжує Ми-
кола Іванович, – був запрограмова-
ний тоді, коли після тривалих кон-
сультацій ми всі вирішили прово-
дити нашу акцію в один день і час, 
а саме 17 грудня зранку. Цей день 
для аграріїв та інших учасників зі-
брання нічим не виділявся серед 
інших, але він не був випадковим, 
бо під Верховну Раду вийшли всі 
верстви суспільства.

Записав
 Володимир ЯРОШЕНКО.
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ЯКЩО вам важко збагнути, що за 
цим крилато-розпачливим висло-
вом криється або ну геть не відо-

ме, як його розуміти – будували-будува-
ли і нарешті завалили будівництво, який 
належить новому губернатору Дніпро-
петровщини Олександру Бондаренку 
– дана наша публікація допоможе вне-
сти більш ніж повну і вичерпну ясність. 
Справа у тім, що складалося враження, 
наче битих чотири останніх роки чим би 
тут попередня влада на чолі з головою 
ОДА Валентином Резніченком не займа-
лася, в першу чергу день і ніч перейма-
лася розбудовою місцевої інфраструкту-
ри. Десятками, якщо й не сотнями зво-
дила нові чи ремонтувала старі дитячі 
садки та школи, приміром. Причому, 
як правило, нові споруджувала ще не-
бачені і нечувані в Україні, а старі неначе 
оновлювала так, що самій Європі до нас. 
як куцому до зайця і не ближче. Серед 
новобудов вистачало і закладів охорони 
здоров’я, спортивних споруд - і т. д., і 
т. п. Закінчуючи, як легко здогадатися, 
вулицями та дорогами. Звичайними, 
магістральними, державного значення 
і  об’їзними. Чи не для того, щоб день і 
ніч аналогічно розповідати народу, хва-
литися перед ним об’єктами, які один 
за одним вводили в експлуатацію, була 
запроваджена посада радника голови 
ОДА Юрія Голика. Якось важко було 
зметикувати, що він конкретно йому ра-
див і особливо коли встигав це робити, 
оскільки не вилазив із випусків останніх 
нових тутешніх телеканалів та з перших 
шпальт друкованих ЗМІ, на всі заставки, 
ледве не похлинаючись від власного щи-
рого захоплення, розповідав і розповідав 
про чергові та ледве уже не постійні пу-
ски новозведених або відреставрованих 
інфраструктурних об’єктів. Ясна річ, 
що кожен з них було споруджено для 
людей, в чому Юрію Голику, судячи з 
усього, й було доручено переконувати 
земляків усієї області і окремо взятих 
ощасливлених міст, районів та сіл і се-
лищ. Він виступав у ролі і гіда-екскурсо-
вода по новобудовах, і дуже палкого їх 
пропагандиста та щирого патріота об-
ласті, і авторитетного експерта та автора 
од і панегіриків на адресу дніпропетров-
ського губернатора і його дружної та 
одержимої в інтересах регіону команди. 
Дуже схоже на те, що цей «непересіч-
ний» досвід Голика знадобився і «слугам 
народу», оскільки Юрій Юрійович не-
давно благополучно й успішно гайнув у 
Київ на посаду радника прем’єра Олек-
сія Гончарука.

Інша річ, що у Дніпрі новий голова 
обласної адміністрації Олександр Бон-
даренко по суті не погодився з настільки 
високою оцінкою «незамінимого кадра». 
Якщо Юрій Голик на прощання з об-
ластю з гордістю доповів землякам, що 
за чотири останні роки на теренах Дні-
пропетровщини зведено більше ніж на 
мільярд євро різних соціально значимих 
і важливих об’єктів, то Олександр Вікто-
рович, навпаки, йому навздогін висловив 
своє обурення, що «з об’єктами будів-
ництва, замовниками яких виступали 
два департаменти адміністрації, капі-
тального будівництва та житлово-кому-
нального господарства, склалася – циту-
ємо – «страшна ситуація з загрозливою 
корупційною складовою». Ось прина-
гідно губернатор Бондаренко на відміну 

Суб’єктивних і об’єктивних, політичних, економічних і 
соціальних, будь-яких інших коментарів, висновків, поглядів, 
точок зору та нотаток спостерігачів, політологів і всіляких 
експертів у всеукраїнських масштабах нині вистачає. 
Якщо на те пішло, їх уже більше, ніж треба, ними, як-то 
кажуть, зараз хоч греблю гати. А ось події і перипетії, котрі 
відбуваються на місцевому рівні, перш за все в масштабах 
нашої Дніпропетровської області, тим паче, у містах і районах, 
громадах, залишаються нині, як на нас, поза увагою аналізу 

та узагальнення, тим паче тлумачення оглядачами і тими ж 
коментаторами. Більше того, місцеві засоби інформації, як 
електронні, так і друковані не ризикують з власними оцінками 
обласних та районних «буднів», уникають гнівити й критикувати 
місцеві органи влади, місцевих очільників і керівників-«вождів». 
Наша ж газета «Фермер Придніпров’я» у цьому уже новому 
році спробує виправляти цю помилку, а точніше, заповнювати 
таку прогалину. З цією метою з першого ж номера 2020 року й 
відкриваємо нову рубрику «МІСЦЕВИЙ КОМЕНТАР».

Будували-будували і нарешті… 
завалили будівництво

від рапорту Чебурашки з відомої серії 
дитячих мультфільмів сумно констату-
вав, що будували, будували, але вреш-
ті-решт мало що добудували. Зараз в 
області чекають свого завершення по-
над 130 недобудов чи довгобудів – як зав-
годно їх називайте, бо це суті не міняє. 
Плюс перенесено з давніх планів або за-
плановано наново ще понад 300 об’єктів. 
І на все це в бюджеті закладено менше 
4-х мільярдів гривень – тільки четверть 
від необхідного. А ще ж існує  великий 
сумнів, що передбачена сума  ще й знай-
деться. Дивна, погьтеся, «практика». Все 
одно, що  танцювали й веселились, їли 
та пили, коли ж підрахували – просльо-
зилися. Розплакалися!

Тільки то річ в тому, що до недав-
ніх пір ніхто тут плакати і не збирався 
– швидше навпаки. Але ось тепер і до 
істерики, і до сліз недалеко. Справа у 
тім, що, очоливши в області держадміні-
страцію, Олександр Бондаренко почав з 
ретельного вивчення недавніх так званих 
«успіхів» на тих чи інших напрямах. Аби 
збагнути, як повідомив він, де коріння 
і зла, якого вистачає уже в рази і рази 
більше, ніж, даруйте, треба. І ось тепер 
Олександр Вікторович розповідає (циту-
ємо його дослівно: «Ми запросили зов-
нішню аудиторську компанію, аби про-
вести аналіз інфраструктурних проектів 
Дніпропетровської ОДА. Одразу із про-
фільного управління капітального будів-
ництва адміністрації почали звільнятися 
люди. І чи не першим кинувся з нього 
навтікача начальник Олександр Кушвід. 
Чому? Це стало зрозуміло, як з’явилися 
перші результати аналізу».

І далі губернатор Бондаренко прямо 
заявив, що «аудиторська перевірка по-
казала у цій сфері постійно і усі чотири 
роки безвідмовно діючу корупційну схе-
му, через яку обласний бюджет втрачав 
мільйони гривень». Витрати на кожен 
об’єкт уже в проектах закладалися міні-
мум на 15 відсотків завищеними – а то й 
всі 30. Але це тільки квіточки. Ягідки ви-
зрівали пізніше, коли щоразу з об’єктив-
них наче причин або через непередбачені 
ускладнення «доводилося витрати у бік 
їх зростання коригувати уже в процесі 
виконання робіт». Тим паче, що завжди 
це робилося під гаслом архіважливої со-
ціальної значимості новобудови для на-
селення, про інтереси якого влада, вихо-
дить, і пеклася над усе та в першу чергу. 

Якщо говорити чесно і всю правду 
тепер вигортати, то голосна епопея з 
бурхливою лавиною інфраструктур-
них та соціальних дніпропетровських 
будов насправді була вигідна минулій 
тут владі відразу з кількох точок зору. З 
трьох – це точно. Тутешній варіант «і від 
народу отримувати оплески та ледве не 
до землі уклінні подяки, і щоразу нажи-
вати власного авторитету та визнання, 
щоб люди мало не на руках носилися з 
ними, їхніми «вождями», і не прогадати 
та поживитися воднораз – це приклад 
доведеного майже до «ідеалу» методу, 

як ошукувати та шити в дурні народ. 
Щоб, як-то кажуть, і рибку їсти, і у воду 
не лізти, а натомість у човен сісти. Або не 
просто все ту ж рибку їсти, а щоб і кістки 
в горлі не застряли, а здерту луску навіть 
із зиском продати.

Чи не перша тут вигода – постійний, 
безкінечний і безпрограшний піар вла-
ди. З дня в день справді всі телеканали 
й місцеві друковані видання, нині й ін-
тернет-сайти тільки те й гомоніли на 
Дніпропетровщині, що «за дорученням 
президента Петра Порошенка команда 
Валентина Резніченка будує нові та ре-
монтує старі школи, дитсадки, лікарні, 
ФАПи та медпункти, зводить заклади 
тепер і сімейної медицини, в тому чис-
лі ніби і в Богом – не владою ж! – забу-
тих віддалених селах. А що вже дороги 
лагодить і латає чи прокладає заново, 
так складалося враження, що скоро роз-
битих тут і не зостанеться. Одначе ось 
який парадокс давав про себе знати: за-
недбаних доріг, по яких не те що їзди-
ти – пішки ходити небезпечно, чомусь 
наче як не меншало, а більшало. Вони 
немов не кінчалися, і їх ремонтувати по-
передній владі точно вистачало б ще на 
кілька каденцій – аби лишень за неї на-
род голосував і голосував далі! Аби радів 
та торжествував, кричав «Ура!», що ось 
настільки хорошу владу не втомлюється 
і не помиляється раз у раз обирати. Не 
випадково ж, якщо вірити нинішньому 
главі ОДА Олександру Бондаренку, заз-
далегідь було «всього заготовлено про-
ектів на будівництво та реконструкцію 
ще 327 об’єктів, на втілення яких знадо-
биться близько 15 мільярдів гривень, ко-
трих наразі немає». А якщо вони колись 
знайдуться, то «впоратися з об’єктами 
вдасться не менше, ніж за 5 – 6 років».

А все тому, що друга принадність 
для запопадливої чиновницької братії  
широко рекламованої інфраструктур-
ної та соціальної розбудови області була 
пов’язана з… виборами. Як? Дуже про-
сто: як тільки наближалися чергові або 
позачергові вибори, особливо до органів 
місцевого самоврядування – в тому числі 
і у заново створених об’єднаних терито-
ріальних громадах, - як тут посланці з 
області. З приємними новинами: у вас 
будуємо, приміром, школу, а у ваших 
сусідів – дитячий садок. Вам залиша-
ється тільки проголосувати за нас та за 
наших людей, і буде вам і білочка, буде 
і свисток. Своєрідна приманка чи й спо-
куслива обіцянка-цяцянка для довірли-
вого електорату – зрозуміли?

Та найпотворніше те, що означені 
вище дві вигоди для влади здіймати га-
лас і круті хвилі оптимізму навколо ма-
сової інфраструктурної розбудови – це 
не що інше, як ширма для третьої і най-
більш привабливої та бажаної. Йдеться 
про те, що роками спрямовуючи на чис-
ленні нові об’єкти чи реконструкцію ста-
рих шалені бюджетні гроші, їх тут теж 
роками безбожно переполовинювали і 
крали. Бо Олександр Бондаренко, якщо 
хочете знати, не надто й оригінальний 
та не перший, хто ініціював аудит на 
цей рахунок. Кілька літ тому тодішній 
заступник голови ОДА Святослав Олій-
ник, який буквально днями обраний тут 
головою обласної ради, уже затівав ау-
дит витрачання бюджетних коштів. Свій 
висновок він тоді оголошував на брифін-
гу, а саме: «Ми вважаємо, що у місті Дні-
прі нераціонально витрачається щороку 
мільярд, а по Дніпропетровській області 
окремо і більше мільярда». Що він мав 

на увазі під словом нераціонально, здо-
гадатися неважко. А  от що під висловом 
бюджетні кошти, то тут є сенс внести 
«поправку». Точніше, нагадати, що ко-
лись знаменита Маргарет Тетчер у Ве-
ликобританії говорила, що бюджетних 
грошей немає – є гроші платників по-
датків. Ось тільки сьогоднішні українські 
можновладці  і на місцях вважають, ніби 
бюджетних і справді немає, зате є при-
значені для розкрадання ними. Бо коли 
гадаєте, що від часу аудиторської пере-
вірки, котра проводилася з ініціативи 
Святослава Олійника, щось змінилося, 
то фатально помиляєтеся. 

Хіба що зміни відбулися стосовно 
зростання апетитів тих, хто сидить на на-
родних коштах з власними гаманцями. 
Адже на цей раз навіть з’ясовані про-
порції, за якими гроші розтягуються по 
приватних кишенях. Тобто існує «табель 
про ранги», кому у яких долях належать 
так звані «відкати» готівкою. Стверджу-
ють, що 10 відсотків на той чи інший 
об’єкт виділених коштів «оприходують» 
між собою ще їх розпорядники на етапі 
самого «виділення». Потім же ще теж не 
менше 15 відсотків повертається в опла-
ту «послуг» обласної адміністрації. І далі 
до 10 відсотків іде на «відкат» працівни-
кам правоохоронних органів та близько 
5-ти на хабарі очільникам Казначейства. 
І нарешті зазвичай стало 12 відсотків 
платити  за конвертацію і переведення 
в готівку. А тепер і порахуйте, скільки 
зостається для реалізації новобудовних 
проєктів. Або порівняйте з тим, що на 
оплату праці будівельників від спуще-
них сум дістаються копійки - близько 5–6 
відсотків. Тобто труди розпорядників 
бюджетних коштів оцінюються значно 
вище й щедріше, ніж робітників, котрі 
втілюють задумане в різні будівлі та спо-
руди. 

То як тепер не розуміти, чому дійсно 
проєктна вартість під час виконання тих 
або інших робіт, як повідомив губерна-
тор Олександр Бондаренко, зростає «на 
20, 30, а то і усі 40 відсотків». Як охоче розу-
міємо Олександра Вікторовича і в тій ча-
стині, що «у відповідних департаментах 
адміністрації уже почалися обшуки: ми 
цьому сприяли, ми всі матеріали аудиту 
передали СБУ, щоб якраз  остаточні ви-
сновки зробили наші правоохоронні ор-
гани». А розбиратися їм є в чому. Наоста-
нок лише один «цікавий» факт. Власне, 
нагадування, що першим, хто залишив 
явно потопаючий корабель-департамент 
капбудівництва ОДА – це його недавній 
начальник Олександр Кушвід. Певно, як 
мінімум з надією, що вдасться уникнути 
пояснювати, чому ледве не усі тендери 
підряд чотири роки поспіль - на право 
зводити «резонансні» новобудови – на 
мільйони і мільярди гривень  вигравала 
купа-зграя товариств типу «Рубікон-Мо-
ноліт» чи «Рубікон-Трейдінг», котрі, мов 
одною мотузкою-вуздечкою зв’язавшись, 
ходять під ПАТ «Укрстальпроект». А 
скринька хитро відчиняється. І нам з цьо-
го приводу нічого іншого не залишаєть-
ся, як повторити уже дотепно і влучно 
написане в одній з місцевих газет. А саме: 
«Те, що дружина Олександра Кушвіда 
Алла Кушвід не останньою у штатному 
розкладі працює в «Укрстальпроекті», 
«Рубікони» якого заробляють сотні міль-
йонів гривень завдяки Департаменту, 
котрий очолював її чоловік, може бути 
простим і випадковим збігом. Може. А 
може, що і ні».

«Калачі»-відкати...



Григорій ДАВИДЕНКО

Е ксперт

Чи тією дорогою прямуємо? 

Продовжуємо обмінюватися думками щодо запровадження так званого «ринку землі» 
з економістом Дмитром Плаксіним, який цього разу пропонує разом відповісти на 
запитання: «Чи правильно буде відкрити земельний ринок у тому вигляді, як його 
бачать уряд і парламентська монобільшість?» Відповідь очевидна – НІ.
На думку фахівця, позитивну відповідь на це запитання можна буде дати лише тоді, 
коли: 
- буде наведений ідеальний порядок у кадастрових документах і до них внесені всі землі 
сільськогосподарського призначення. Інші – теж, тільки окремо. Щоб мати для цього час, 
необхідно подовжити дію Мораторію мінімум на рік і мобілізувати чиновників на роботу в 
турборежимі, який так полюбляє нова влада;
- Верховна Рада прийме закон про всенародний референдум і запустить його з приводу 
ринку землі;
- уряд не на словах, а на ділі вирішить питання про кредитування сільгоспбізнесу, 
унеможлививши спекулятивні оборудки.
Це, так би мовити, червоні лінії для «реформаторів». А тепер давайте трохи 
пофілософствуємо, спробуємо проаналізувати кілька постулатів аграрної реформи.

Не допускаючи на агроринок 
України компанії з іноземними 
бенефіціарами, чи ми не об-
межуємо себе в інвестиціях і до-
ступі до передових технологій?  
Дійсно, в Україні з багатющим 
чорноземом збираємо пшениці 
в середньому по 40 ц/га, тоді як 
середня врожайність по ЄС (де 
земля значно гірша) 60 ц/га, а в 
Новій Зеландії  – аж 120 ц/га. У 
всіх цих країнах земля дорога, 
отже й нам потрібно встановити 
для іноземців (вони однаково тут 
будуть) такі умови, щоб їх трохи 
остудити. Наприклад, 30 тис. $ 
за 1 га, причому половина цих 
грошей автоматично і негайно 
надходить до бюджету.
Орієнтація на дрібного фермера 
може стати ефективною лише в 
тому разі, коли дрібні сільгосп-
виробники будуть об’єднані між 
собою або через кооперативи, 
або безпосередньо державою. 
Сумарний земельний банк таких 
фермерських об’єднань, з точки 
зору найвигіднішого маневру-
вання технікою, ресурсами та 
отримання нормального прибут-
ку, має складати близько 3 тисяч 
гектарів.
Запуск ринку землі в тому вигля-
ді, який пропонує уряд, не стане 
каталізатором економічного 
зростання. Відбудеться щось на 
зразок горезвісної ваучерної при-
ватизації промислових підпри-
ємств, яка розвалила економіку 

країни. Тепер черга – за сільським 
господарством?
 Урядовий законопроєкт, навіть 
якщо до нього будуть внесені всі 
пропоновані зміни, все одно зали-
шає дрібного пайовика віч-на-віч 
із великим латифундистом-орен-
дарем. Не слід замовчувати той 
факт, що заможні орендарі вже 
давно стали на селі справжніми 
феодалами. Власники паїв навряд 
чи наважаться конфліктувати з 
ними. Та й за віщо? Адже від до-
бра добра не шукають, а обіцян-
ки будуть вельми щедрими.
Враховуючи те, що більшість 
дрібних сільгоспвиробників 
отримують чистого прибутку з 
гектара менш ніж 200 $ на рік, не 
можна обмежувати строк викупу 
землі 5-ма роками. Оптимальним 
міг би бути період 10 років.
Посилаючись на державну ком-
пенсацію частини кредитних 
ставок для придбання землі, 
уряд фактично зупиняє програми 
підтримки фермерів. Зокрема,  
програму відшкодування частини 
вартості придбаної вітчизняної 
сільгосптехніки. Такі «реформи » 
знищать і фермерів, і вітчизняних 
машинобудівників.
Акціонерами багатьох україн-
ських агрохолдингів, в тому числі 
й найбільших, є прямо чи опосе-
редковано іноземні бенефіціари. 
Тому всі розмови про нібито 
недопущення іноземців до ринку 
української землі є відвертим 

фарисейством: іноземці відразу 
зможуть купувати нашу землю. 
До того ж, вони будуть купувати 
її за безцінь. А щоб не морочити-
ся з тими паями, купуватимуть 
українські компанії з земельними 
банками у власності.
Формальне обмеження кількості 
землі «в одні руки» – ще одна 
утопія або ж хитромудра сіра схе-
ма. Розкидає такий агромагнат 
земельку по родичах та кумах – і 
все у нього вийде. А як мав 600 
тисяч гектарів, так і має.
 Кому перейдуть права на землю 
України, хто її купить у разі оста-
точного затвердження закону? 
Якою буде ціна землі? Чи отрима-
ють казкові скарби «бабушки», 
про яких так печуться урядники? 
Відповідь зрозуміла: не заради 
«бабушок» всю цю кашу варять; 
у першу чергу на продаж вистав-
лять державні й комунальні землі, 

тобто територію. Саме для розпро-
дажу за безцінь цих земель затіва-
ється так звана земельна реформа! 
Територію України продаватимуть 
за оціночною вартістю, тобто 800-
1500  $/га. Фермери навіть таких 
грошей не назбирають, а за креди-
тами вони не підуть, бо банкам не 
вірять. Відтак землю захоплять пе-
рекупщики. Вони протягом кількох 
років доженуть ціну до 5-10 тисяч 
доларів за гектар, а потім зрівняють 
її з європейськими цінами, тобто 70-
80 тис. $/га.
Дозвіл на розпродаж землі сіль-
ськогосподарського призначення 
за оціночною вартістю стане зло-
чином перед народом України, по-
дарунком для вітчизняних і закор-
донних спекулянтів. Наша держава 
втратить і землю, і гроші, бо останні 
дістануться спекулянтам, а не 
нашому бюджету. Ринок землі не 
можна навіть розглядати окремо 
від загального контексту привати-
зації й державної політики в цілому. 
А вона, як бачимо, не обмежується 
лише розпродажем землі: на при-
ватизацію готуються підприємства 
ВПК, «Енергоатом», «Южмаш», 
«Укрзалізниця», «Укрпошта», потуж-
ні конструкторські бюро, і т.ін. Все 
це – за ціною вторинної сировини. 
Це лібертаріанство, доведене до 
божевілля. Жодна світова країна, 
навіть дуже багата, не може собі 
такого дозволити. Навпаки, світ 
прямує шляхом жорсткого  протек-
ціонізму, відстоювання інтересів 

національних виробників, аж до 
торгових воєн. США активно по-
повнює державний банк  сільсько-
господарської землі, маючи його 
вже сьогодні на рівні 50 %. Країни 
«великої сімки» і Євросоюз захища-
ють власні інтереси, використову-
ючи в тому числі можливості МВФ 
і Світового банку. Вони не тільки 
не допускають на свої ринки укра-
їнських виробників, конкурувати 
з якими їхні фермери не в змозі, а 
роблять усе, щоб виставити Украї-
ну на світовий смітник, як останню 
жебрачку. І наша влада цьому поту-
рає, аби лишень отримати чергову 
позичку, віддавати яку доведеться 
наступним поколінням.

Резюме: 
В Україні за 28 років ще не створена 
повноцінна держава, а нинішня 
влада намагається знищити навіть 
ті паростки державності, які дивом 
пробилися крізь бетон невігла-
ства й чиновничої тупості. Про 
це, зокрема, свідчить урядовий 
варіант «земельної реформи». Він 
означає катастрофу для сільського 
господарства, економіки в цілому 
і державності України. Тільки зла-
годженими й рішучими діями всіх 
патріотичних сил цей шалений біг 
до прірви ще можна зупинити.

Спілкувався 
Володимир ЯРОШЕНКО.

Продовження – в наступних 
номерах газети.

Френсіс Бекон! Кульгавий, який біжить по дорозі, 
випереджає того, хто біжить без дороги
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ЗАВЕРШАЛЬНИЙ місяць 2019 року 
приніс добру звістку жителям Ме-

жівського району й усім хліборобам 
Придніпров’я – 11 грудня Президент 
України Володимир Зеленський під-
писав розпорядження про призначен-
ня очільника Межівської РО Асоціації 
фермерів та приватних землевласни-
ків Сергія Кутнього головою Межів-
ської райдержадміністрації. Це спра-
ведливе визнання громадської актив-
ності, мудрості і таланту господарника 
34-річного голови ФГ «Урожай–2014». 
Недарма межівські побратими ще два 
роки тому довірили йому штурвал 
спільного хліборобського «корабля», 
бо знають його завзятість, зібраність, 
патріотизм і любов до рідного степо-
вого краю.

Безліч разів молодому провіднику 
хліборобів доводилося бувати в облас-
ному центрі, захищати права фермер-
ської спільноти, орендодавців та воїнів 
АТО в різних інстанціях. І в редакції 
«Фермера Придніпров’я» С. Кутній 
частий гість, він прекрасно знає Ме-
жівський район і його людей, завж-
ди радить, на які теми, прогалини в 
законодавстві звернути увагу газеті. 
Має добру освітню підготовку – 2008-
го закінчив ДДАЕУ за спеціальністю 

Кутній пообіцяв 
порядність 

і відкритість     

«облік і аудит», а рік тому Харківський 
Національний аграрний університет 
ім. В. Докучаєва за спеціальністю «ге-
одезія та землеустрій». Одружений, 
з дружиною Анастасією виховують 
сина Максима.

У Межовій 16 грудня нового очіль-
ника райдержадміністрації громаді та 
депутатам краю представила заступ-
ник голови Дніпропетровської ОДА 
Ірина Грицай (на знімку). І зауважи-
ла, що це призначення – свідчення ви-
сокої довіри від президента України, 
керівництва області. Відповідаючи, 
Сергій Кутній підкреслив:

– Усвідомлюю рівень відповідаль-
ності, яку вимагає ця посада. Обіцяю 
єдине – порядність, чесність і відкри-
тість. 

У цьому можна не сумніватися, бо 
С. Кутній завжди певний на слові. Ось 
його роздуми після перших днів робо-
ти в Межівській РДА:

- Наш район найбільш віддалений 
від обласного центру і найближче до 
зони бойових дій. З початком війни всі 
думали, що жителі Донецької області 
під час вимушеної евакуації залиша-
тимуться у нас. Але вони поїхали вглиб 
України, бо тут лише сільське госпо-
дарство, без промисловості, роботи 
немає. Тому слід щонайперше про це, 
перспективи для молоді думати, про 

уніфікацію податків із землі, підтримку 
лікарні та дорожнього відділу, щоб збе-
регти їх. Дороги вимагають особливої 
уваги, їх в районі майже немає. Щодо 
земельної реформи є взаєморозуміння 
з депутатом Верховної Ради на нашому 
39-му округу Сергієм Северином, який 
не голосував за законопроєкт з обігу 
земель № 2178-10. Тисяча чи більше 
гектарів землі в одні руки – це норма 
для олігархів, а не хліборобів, небезпеч-
на для майбутнього України. Землею 
мають володіти люди, що на ній пра-
цюють, а ще громади. Право купівлі 
землі треба вже надати ОТГ, для цього 
потрібні кредити під два-три відсотки, 
а в оренду здавати її під сучасні вісім 
відсотків. У такому разі громади ма-
тимуть постійні надходження і будуть 
спроможними утримувати необхідну 
для людей інфраструктуру. 

Така програма дій молодого керів-
ника Межівської РДА, певно ж, буде 
підтримана місцевими жителями. 
Асоціація фермерів Придніпров’я і 
редакція нашої газети щиро вітають 
Сергія Вікторовича з першою держав-
ною посадою, бажають козацького 
здоров’я, щастя в родині, твердості у 
відстоюванні громадянських і трудових 
прав жителів Межівського краю!

Л ідери
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Григорій ДАВИДЕНКО

! Світло бачиться тоді, коли світло в очах є Григорій
Сковорода

НЕСВЯТКОВИЙ ПРОТЕСТ  У  ПЕРЕДСВЯТКОВІЙ СТОЛИЦІ

Виборчий 
експеримент з передачі 
президентської та 
парламентської 
влади нетямущим 
політики ампомітне 
розчарування. За 
недовгий період 
діяльності «Слуги 
народу», що прийшли 
під гаслом покращення 
всього і скрізь, досі 
не змогли бодай на 
заячий скік пояснити 
українцям – а що ж це 
означає на практиці? 
Якими конкретно 
будуть соціальні і 
правові стандарти? 
До чийого «берега 
обітованого» так 
стрімко прямує їхній 
спільний «човен», що 
в суспільстві щораз 
більше невдоволених, 
яких вже й на воловій 
шкурі не списати? Та 
й напрямків незгоди 
з діями влади аж по 
самісіньку зав’язку. 

Свого – 
не виробляємо, 
чужого – не даємо!
Сімнадцятого грудня у Киє-

ві співпали і резонансно підси-
лили одна одну акції протесту 
фермерів проти відкритого 
ринку землі; шахтарів з того ж 
приводу і невиплати зарплати; 
членів профспілок проти то-
тальної приватизації держав-
них підприємств;  власників 
автомобілів з іноземною реє-
страцією. Зранку на площі Кон-
ституції під Верховною Радою 
і прилеглій території Маріїн-
ського парку зібралися тисячі 
протестуючих, скрізь плакати 
«Землю – фермерам, а не олі-
гархам!», «Продаж землі – зра-
да України!», «Українці мають 
право на сучасні автомобілі!», 
«Продасте землю – закопаємо» 
тощо. По периметру акції та 
будівель парламенту величезна 
кількість правоохоронців. Вули-
ця Грушевського заблокована 
ними для проїзду транспорту і 
проходу людей, можливо, щоб 
менше киян могли бачити мі-
тинги. В Україні місцями пере-
криті технікою дороги. Ошукані 
водії з самісінького ранку звер-
таються через мегафон:

- Пане Володимире! Ви ба-
гато разів обіцяли нам розмит-
нення, де воно? Тут із Заходу і 
Сходу люди, всі очікували по-
кращення життя, коли ж це ста-
неться? Зрозумійте, автомобіль 
- не розкіш, а засіб пересування, 
запровадьте доступну формулу 
розмитнення! Ви, депутати, ме-
неджери держави, обрані нами, 
коли візьметеся бодай за холод-
ну воду?

Відповіді з «цирку», як кия-
ни звуть округлий зверху укра-
їнський парламент, «АвтоЄвро-
Сила» не діждалася. Врешті во-
дії рушають пікетувати сусідній 
Кабмін, дивуючись недолугій 
«економічній політиці» і по-
передньої, і теперішньої влади 
– своїх автомобілів не випускає-
мо, чужих завозити – не дозво-
ляємо! 

Ранок почався 
з порушень 
Конституції 
правоохоронцями
Кількасот представників 

Асоціації фермерів та приват-
них землевласників Дніпропе-
тровщини після відходу авто-
мобілістів змогли з тисячами 
побратимів зі всієї України про-
йти ближче до законодавчого 
органу.

- Ідемо викидати сміття з 
Верховної Ради! 

 - А його там багато, навіть 
свині не їдять! – лунають гучні 
голоси.

Передова колона тракторів з 
транспарантами проти закону 
про обіг земель М. Сольського 
зупинена поліцією за кількасот 
метрів від парламенту, поруч 
станції метро «Арсенальна». 
Фермери Придніпров’я із на-
родними депутатами намага-
ються розблокувати техніку, 
провести її до Верховної Ради. 
Щоб депутати побачили, кому 
найдужче пече свавілля щодо 
вітчизняних хліборобів і укра-
їнської землі. Та поліція наг-
лухо перекриває рух, виникає 
тиснява, згодом штовханина. 
Такі дії кваліфікуються як по-
рушення Конституції України, 
її статті 44: «Ті, хто працює, ма-
ють право на страйк для захисту 
своїх економічних і соціальних 
інтересів. Заборона страйку 
можлива лише на підставі зако-
ну». І це був лише протест, на-
віть не страйк! Було очевидно, 
що поліція «заряджена» не на 
забезпечення правопорядку, а 
гірко-традиційне «не пускати!». 

Неначе від цього зникне про-
блема, що породжує мітинги. З 
трибуни біля ВР лунає запальна 
і тривожна промова професора 
Львівського університету, голо-
ви Конгресу об’єднаних громад 
України Михайла Бугайця:

- Сто років тому, в 1920-му, 
ми втратили державність. Таке 
може статися і в 2020-му! Вер-
ховна Рада поспішає створити 
ринок землі, вони хочуть перео-
формити 10 мільйонів гектарів. 
На другому етапі її перепро-
дадуть Китаю, Ізраїлю, Росії, 
які для цього вже підготували 
величезні кошти. Ми надіслали 
листи усім «Слугам народу»: 
хочете продати рідну землю – 
продайте спершу рідну матір!

Виступ науковця підтриму-
ється гучними оплесками. Фер-
мер з села Вербки Херсонської 
області Сергій Нестеров засте-
рігає депутатів:

- Така тужба мене сюди 
привела… Спершу нам обіця-
ли частку в промисловості, а 

за ваучер дали десять копійок. 
Тепер кажуть: віддайте землю, 
буде вам краще! Двадцять років 
тому в селі налічувалося біль-
ше чотирьохсот корів, тепер 
тридцять. Коли ухвалите закон 
про продаж землі – єдине, що 
залишилося в селян – одразу 
давайте усім торби і закордонні 
паспорти, бо нам вдома робити 
буде нічого! 

Раз по раз лунають вимоги 
зняти з парламентського роз-
гляду всі земельні законопро-
єкти, а тоді провести всеукра-
їнський референдум про долю 
основного національного багат-
ства. Виступ фермера Григорія 
Наконечного з Київщини опти-
містичний і категоричний:

- Ми не дамо розпродати 
нашу землю і нашу державу! 
Батьки вчили нас: «Любіть зем-
лю, людей і державу, і все буде 
добре!» Сьогодні тому ж я вчу 
своїх п’ятьох синів і п’ятьох до-
ньок. Скоро спаде полуда з на-
ших очей, ми поборемо пере-
фарбований «зелений» олігар-
хат. Не гідна людей влада піде з 
соромом і ганьбою!                                                                                                                                         

Під час війни 
за землю воюють, 
землею 
не торгують!
З трибуни постійно луна-

ють заклики не зраджувати на-
ціональних інтересів на догоду 
агресору. Про любов до рідної 
землі проникливо розповідає 
недавній кандидат в президенти 
України Руслан Кошулинський:

- Моя бабця брала грудку 
землі в руки і розмовляла з нею, 
як і з живою істотою. Згодом 
довелося бути заробітчанином, 
мив золото в Хабаровському 
краї. Там зустрів третє і четвер-
те покоління дітей українських 
куркулів, вивезених до Сибіру. 
Як безцінний скарб вони по-
казали мені мішечок з нашою 
українською землею. Тоді зро-
зумів, що для нас земля – це 
не лише засіб виробництва, це 
наша святість і алгоритм життя 
на планеті. Хто має право про-
давати землю в час війни? Зда-
мо землю – здамо державу! Оці 
слуги – це слуги не українського 
народу!

Такими ж емоційними були 
і промови професора медицини 
Ольги Богомолець, яка працює 
у прифронтовому госпіталі, 
бійця «Національного корпусу» 
Анатолія Шияна. Ідея виступів 
єдина – продаж землі тисячами 
гектарів запровадить в Україні 
трудове рабство, а можливо і 
голод, тому неслухняних «слуг» 
необхідно відпустити на волю. 

Нові свідчення зловживань де-
путатської більшості і уряду на-
дає Юпія Тимошенко:

- В ухваленому в першому 
читанні законопроєкті закону 
про обіг земель із Земельного 
кодексу тишком-нишком вилу-
чена ст. 22 Земельного кодексу, 
яка забороняє передавати іно-
земцям у власність землі сіль-
ськогосподарського призначен-
ня. Стільки шулерства й обману 
я ще не бачила за жодної влади! 
Це випадкові люди, вони при-
значили наглядову раду Нафто-
газу на 80 відсотків із іноземців, 
Укрзалізниці – на 86 відсотків, 
так скрізь, надра теж віддають 
чужинцям. Внутрішній ворог 
сьогодні страшніший за воро-
га зовнішнього! Вони хочуть 
зробити маніпуляцію з рефе-
рендумом, провести його після 
ухвалення закону про продаж 
земель. Треба змусити їх про-
вести референдум до розгляду 
закону! Наші 73 відсотки грома-
дян, що висловлюються проти 
ринку землі, це вирок  системі. В 
разі потреби мусимо бути гото-
вими до всеукраїнського страй-
ку, перекриття доріг і повного 
блокування Верховної Ради!

Били по руках,
 з яких їдять хліб
У цей вже обідній час лунає 

повідомлення: «Біля готелю 
«Київ» поліція б’є мітингарів, 
застосовує газ!». Ю. Тимошенко 
з колегами ідуть утихомири-
ти охоронців порядку, частина 
протестувальників вирушає з 
ними. Голова дніпровської ГО 
«Самозахист підприємців» Ві-
ктор Боровинський констатує з 
трибуни: вони з побратимами 
два місяці майже не виїжджа-
ють із Києва, щоб зупинити 
тотальну фіскалізацію дрібного 
бізнесу та інші утиски. І нага-
дує афоризм Ярослава Мудро-
го: «Землю, що дісталася вам 
у спадщину від батьків ваших, 
оточіть щільними рядами і за-
хищайте до останньої краплі 
крові!» Привести українську 
владу до тями за допомогою за-
кону Божого, Конституції Укра-
їни, совісті та суду Божого ви-
магають голова ГО «Ідея нації» 
Остап Стахів та дрогобицький 
фермер Ярослав Янишин. А 
очільник ВГО «Народний пар-
ламент» Олесандр Вретік ба-
чить вихід в кардинальних діях:

- Ця шпана прийшла до вла-
ди для того, щоб перетворити 
українців на американських ін-
діанців, загнати нас у резервації. 
Колись такі знищили наших во-
лхвів, ті пішли і на тисячу років 
прокляли землю. Але сварожи-
чі вертаються. За звичаєвим 

правом на всеукраїнському віче 
мусимо обрати народний пар-
ламент, який дбатиме про на-
род і землю, а не гендлюватиме 
нею. Зараз мусимо вдатися до 
політичних дій – ставити наме-
ти, дзвонити у всі дзвони, скли-
кати людей для блокади Вер-
ховної Ради. Необхідно зняти 
цей законопроєкт із розгляду, 
а з кожним депутатом укласти 
трудовий договір, щоб у разі 
будь-якого порушення вимог 
виборців автоматично позбав-
ляти повноважень. 

Близько другої дня під Вер-
ховною Радою поліція не дає 
поставити намет під ВР, відбу-
ваються жорстокі сутички. Мо-
лоді хлопці з «Національних 
дружин» пробують силоміць 
прорвати стрій правоохоронців 
у шоломах, ті кидаються на них, 
переслідують по площі перед 
парламентом. Кого доганяють, 
б’ють кийками. Перепадає й 
тим, хто намагається спинити 
свавілля. На трибуну підійма-
ється обурена поетеса Марічка 
Волинська, її осатанілий по-
лісмен ударив кулаком у груди. 
Люди стоять, група правоохо-
ронців у шоломах робить перед 
ними загрозливу стійку для ата-
ки. Мітингувальники не відсту-
пають, згодом поліція покидає 
площу. Телекадри надмірного 
застосування сили правоохо-
ронцями одразу побачила вся 
Україна. Фермери дивуються 
– «приїхали в Київ серйозно 
говорити про майбутнє села і 
України, а бачимо лише побит-
тя людей». Шкода, що навіть 
другий кривавий Майдан нічо-
му не вчить сьогоднішніх пово-
дирів - жоден із керівників ВР до 
учасників мітингу 17 грудня не 
вийшов. Попри те, що сутички 
тривали доволі довго, постраж-
дали мітингувальники, право-
охоронці, двоє журналістів, а 26 
осіб було затримано. 

 «Хлопці, злазьте
 з печі!»
Частина протестуючих за-

лишається під парламентом 
на ніч, в уцілілих біля трибуни 
наметах «Національного кор-
пусу». Увечері поширюється 
інтерв’ю батька президента, 
професора Олександра Зе-
ленського, який визнає, що не 
дуже розуміється в сільському 
господарстві. Але протестан-
тів називає «тупою біомасою» 
і «мерзотою», якій краще їхати 
на війну і воювати. Соцмережі 
вибухають гнівом, всі згадують 
«спічрайтера» Януковича – дру-
жину Людмилу – з її «наколо-
тими апельсинами». Зранку 18 
грудня під парламентом знову 

збираються тисячі людей. Голо-
ва Асоціації фермерів України 
Микола Стрижак схвильовано 
говорить:

- Учора підло обійшлися з 
нашими представниками, по-
били людей. Влада не чує селян, 
науковців. Це ті «слуги», які обі-
цяли слухати нас. Разом з нами 
тут шахтарі Червонограду, чле-
ни профспілок, тут кожен за 
своє, але разом за наше, україн-
ське. Ми хочемо показати, якою 
має бути модель аграрного 
устрою України. Свята людська 
формула – продавати вироще-

не, щоб заможно жити. У нас 
безмежна цінність – земля, яку 
маємо передати у спадок дітям. 
Але говоримо, влада – не чує, 
пишемо – не читає, мабуть, «зе-
лень» тисне на неї. Тому треба 
брати ситуацію під контроль! 
Впертості, стійкості нам усім 
для відстоювання споконвічно-
го права трудитися на рідній 
землі! 

Співголова Об’єднаного 
штабу захисту Української зем-
лі, доктор наук Ольга Ходаків-
ська з гіркотою зазначає, що цей 
ранок не добрий, бо фермери 
приїхали сюди вже сьомий раз, 
а «слуги» досі і за вухом не ве-
дуть. Вона подякувала молодим 
націоналістам, які власними 
спинами захистили фермерів 
від атаки правоохоронців, котрі 
били навіть дівчат і пенсіонерів. 
А М. Стрижак доповнив, що 
депутати Польщі спочатку теж 
«лягли під МВФ» - проголосу-
вали за продаж землі тисячами 
гектарів у одні руки. Тоді селя-
ни перекрили всю Варшаву, і 
гігантська «пайка» була суттєво 
урізана. А фермер Сергій Галу-
зін навів нові факти не правових 
дій поліції:

- Учора вночі дев’ятьма трак-
торами із Фастівщини, на ок-
ружній дорозі зупиняють: «Є 
повідомлення, у вас вибухівка!» 
Чекаємо три години спеціа-
лістів із собакою. Перевірили, 
їдемо в оточенні поліції. Не-
сподівано відстають, за дві сотні 
метрів зупиняє інший наряд з 
тією ж колядкою: «У вас вибу-
хівка!». В очі не дивляться, але 
наказ виконують. Знову на дві 
години затримка. Була обіцяна 
поміч депутатів, та ми нікого 
не побачили. Чому нас не про-
пустили на акцію? Хіба в Євро-
пейському союзі можливе отаке 
свавілля щодо фермерів? 

Не менш запальною була і 
промова фермера Валерія Мар-
тишка з Бориспільського райо-
ну Київщини:

- Учора побили наших ді-
тей за те, що прагнуть году-
вати свій український люд на 
рідній землі. Хлопці, злазьте з 
печі, бо прийдуть більшовики 
і виведуть нас усіх за село, як 
вивели за село моїх дідів! Учо-
ра Арахамія сказав: «Фермерів 
там немає». Я тут, Давиде, з си-
нами і зятями, і не піду звідси 
доти, доки не ухвалите закон, 
прийнятний для українських 
хліборобів! Приходьте всі сюди, 
поки ми разом, ми неперемож-
ні. Миколая святкуємо в Києві!

Чимало гірких слів почули 
люди і від голови Львівської 
АФЗ Ярослава Кардаша, який 
обробляє 19 гектарів з власною 
багатодітною родиною. Про 
засилля підприємців з Еміра-
тів, які до зернини вивозять 
урожай з тисяч орендованих 
гектарів, про турецьку фірму 
«Онур», що в Бродівському ра-
йоні Львівщини робить те саме, 
і теж отримує вивізне мито від 
України. Коли «Верховна зра-
да» ухвалить закон про продаж 
землі в редакції «Слуг народу», 
то власниками стануть ці та 

подібні фірми. А 4-мільярд-
на, обіцяна урядом, дотація на 
купівлю фермерам нічого не 
дасть, бо вони не вилазять з кре-
дитів. Кошти ліпше передати 
Державному земельному банку 
для купівлі приватних паїв у ба-
жаючих. Вчорашні події були 
основною темою виступу керів-
ника «Національного корпусу» 
Андрія Білецького:

- Поліція почала «ламати» 
запорізьких та київських фер-
мерів, і націоналісти стали на 
їхній захист. Хлопців били і 
тягали, щоб залякати акцію. Та 
українці не з того тіста заміша-
ні, аби відступати від боротьби 
за правду. Влада це робить для 
того, щоб переключити увагу з 
крадіжки української землі на 
бійки і безлад. Треба дотиснути 
зупинку продажу української 
землі, чимало молодих націо-
налістів працюють на ній. Ми 
хочемо порядку, та коли б’ють 
людей, втручаємося. Щойно 
поїхали запорізькі фермери, 
серед них чимало побитих. У 
лікарні в тяжкому стані четверо 
наших хлопців, один чоловік 
помер в парку, стався серцевий 
напад (за іншою інформацією, 
був побитий правоохоронця-
ми. Поліція каже, чоловіку ста-
ло зле за кілька кварталів від 
місця подій – прим. авт.). Піде-
мо звідси тоді, коли аграрний 
комітет відхилить законопро-
єкти по землі!

«Як обрали, 
так і зметемо!»
Опівдні глава Всеукраїн-

ської аграрної ради Геннадій 
Новіков повідомляє протесту-
вальникам приємну новину – 
розгляд законопроєкту по зем-
лі у сесійній залі відкладений 
до 13 січня. І зауважує: «Коли 
влада боїться власного наро-

ду, то їй вже пора!» З дверей 
парламенту нарешті виходить 
очільник депутатської фракції 
«Слуга народу» Давид Араха-
мія, говорить з людьми:

- Ми не хочемо того, чого 
ви прагнете тут, на площі, бо і 
сьогодні діють «схеми» відчу-
ження ріллі, треба це закрити. 
Запобіжників проти купівлі 
землі іноземцями запроваджу-
ємо багато, концентрація – де-
сять тисяч гектарів в одні руки. 
Сьогодні сідаємо і слухаємо 
правки в комітеті.

Мітингуючі ставлять за-

питання, чути відповіді. До 
парламентаря пропускають 
82-річного Йосипа Мигаля із 
Соснівки Львівської області. 
Він розповідає, як учора полі-
цейський пшикнув йому газом 
прямо в обличчя, і його півго-
дини рятували дівчата з «Чер-
воного хреста». Д. Арахамія 
одразу відповідає:

- Ми у Верховній Раді ство-
римо тимчасову слідчу комі-
сію, бо багато постраждалих, 
вона розбереться, хто винний у 
вчорашніх подіях.

- За що труїли ветерана 
праці? Він радикал? Терорист? 
– лунають обурені голоси. - А 
чому не проводите референ-
дум по землі? Ви й в Криму та 
Донбасі ріллею гендлювати-
мете? Закрийте цю тему! Хіба 
українці хочуть продажу своєї 
землі? Чому «лягаєте» під Пу-
тіна? Ре-фе-рен-дум!

- Як обрали, так і зметемо! 
Врешті Д. Арахамія пере-

стає надавати відповіді і йде до 
парламенту. Навздогін лунає 
гучне «Ганьба!». Львівський 
пенсіонер згадує вчорашнього 
померлого і констатує, що це 
вже другий загиблий за «Слуг 
народу» під час мітингів:

- Влітку поліція жорстоко 
побила людей у Соснівці, коли 
ми протестували проти купівлі 
вугілля в агресора – Російської 
федерації. Один чоловік помер 
тоді у лікарні, і їм воно збуло-
ся з рук. Тут вони теж хочуть 
уникнути відповідальності.  

Акція триває
 безстроково
На трибуні з’являються  де-

путати Тернопільської облас-
ної ради, значна частина яких 
учасники бойових дій. Голова 
облради Віктор Овчарук каже:

- Події останніх днів за-
свідчили, що влада на чолі з 

президентом Зеленським не 
має наміру дослухатися думки 
українського народу і робити-
ме все можливе для продов-
ження реалізації злочинного 
задуму руйнації Української 
державності через розпродаж 
української землі іноземним 
олігархам, перш за все росій-
ським, і нищення українсько-
го селянства. З нами приїхали 
усі голови районних рад Тер-
нопілля, ми провели у Києві 
виїздне засідання Тернопіль-
ської облради. Одноголосно 
ухвалене рішення: мораторій 

на продаж земель продовжи-
ти до завершення війни з РФ і 
повного відновлення терито-
ріальної цілісності України. 
Потім слід провести референ-
дум щодо доцільності ринку 
землі. Прохаємо президента 
і ВР підтримати наше рішен-
ня! Більшість обласних рад 
України теж проголосували за 
продовження мораторію, тому 
ніякий закон «турборежиму», 
що суперечить рішенню облас-
них і районних рад про заборо-
ну продажу землі, не матиме 
юридичної сили і буде скасова-
ний у суді.  

Мудре. виважене рішення 
депутатів Тернопілля схвально 
підтримують присутні. В на-
ступних виступах йдеться про 
те, що на усій території держа-
ви мають діяти одні закони, а 
коли частина її окупована, то 
повинен бути введений надзви-
чайний стан. І тут уже не про 
торгівлю основним національ-
ним багатством треба думати, 
бо війна, за Сунь-цзи, то шлях 
до виживання чи загибелі. Того 
ж дня президент В. Зеленський 
ні з мітингувальниками Укра-
їни, ні Київщини під ВР не зу-
стрівся - поїхав до Красної Сло-
бідки Обухівського району, де 
заявив:

- Десять тисяч гектарів зем-
лі проблемне питання? То да-
вайте від одного до десяти ти-
сяч га розглядати на комітеті, 
зменшимо цифру. Нехай люди 
не бояться, що забиратимуть 
землю, будемо їх захищати. 
Питання з продажу іноземцям 
вирішили, правки внесли.

На Миколая, 19 грудня про-
тестувальники з лозунгами «Ні 
продажу української землі!» 
перекрили в центрі Києва Хре-
щатик, де до акції долучилися 

кияни. А 20 грудня, крайнього 
дня пленарних засідань у Вер-
ховній Раді, протести продов-
жилися. Але тимчасову слід-
чу комісію щодо подій біля 
ВР 17 грудня депутати так і не 
створили, поспішали на пе-
редноворічний корпоратив 
«Слуг народу» за участі уряду 
і президента. Там їх розважа-
ли Тіна Кароль, Катя Осадча, 
гурт «Отаман» тощо. Не всти-
гли депутати створити і раніше 
обіцяну ТСК щодо розсліду-
вання вбивства Павла Шере-
мета, коли сумнівну підозру 

оголосили 5-ти добровольцям, 
а волонтер, дитячий кардіохі-
рург Юлія Кузьменко та воїн 
і музикант Андрій Антоненко 
кинуті за грати на два місяці. 
Життя українців і їхніх «слуг» 
іде немов у різних паралельних 
площинах… Передноворічну 
протестну ситуацію в Україні 
для читачів «Фермера Прид-
ніпров’я» коментує очільник 
Асоціації фермерів Дніпропе-
тровщини Анатолій Гайворон-
ський:

- Монобільшість у парла-
менті, якими є «Слуги народу», 
проголосила про незмінність 
курсу на європейську інтегра-
цію. Добре, люди це підтриму-
ють, то ж ухвалюймо європей-
ські закони щодо обігу земель! 
Наприклад, обмежимо макси-
мальну кількість землі в одних 
руках 100-ма гектарами, як у 
Румунії, запровадьмо запобіж-
ники від спекулятивного нако-
пичення національного багат-
ства. У більшості європейських 
країн людина без відповідної 
освіти та п’ять – сім років робо-
ти в сільсьському господарстві 
не може стати власником зем-
лі. А переважне право купівлі 
мають родичі, сусіди, місцева 
громада і держава. Плюс кущо-
вий орган фермерів має право 
заблокувати угоду. Ось таку 
модель можна виносити для 
оцінки громадянам України. 
Обіцяли радитися, то радьтеся!

Протестні акції минулого 
року досягли головної мети – 
не дали «Слугам народу» хут-
ко ухвалити руйнівну для села 
і України модель обігу землі. 
А коли вони нарешті почують 
власний народ, залежить від 
нас усіх.

м. Київ.

«

На знімках: протести у Києві; 
отруєний газом 82-річний Йосип Мигаль (в центрі).
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В кожній українській родині, як і у всьому 
християнському світі, особливою шаною 
користується  свято Різдва Христового. У ньому 
поєдналися також римські Сатурналії, культ 
язичницького бога Мітри, але головне значення цього 
дня, який зазвичай припадає на момент зимового 
сонцестояння, полягає насамперед у тому, що від нього 
починається відлік днів, які наближають весну.

НЕОДМІННИМ АТРИБУТОМ різдвяних театра-
лізованих дійств є Віфлеємська зірка. Чи була 
вона спеціальною провісницею народження 

Христа, чи звичним космічним явищем, достеменно 
невідомо. Над цією загадкою вже понад два тисячо-
ліття ламають голови вчені, проте їхнім гіпотезам досі 
бракує єдності. Попри це, зусилля допитливих людей, 
які намагалися якомога точніше визначити день і рік 
Різдва Христового, не були марними.  Зокрема, їм таки 
вдалося довідатися, що біблійні Марія та Йосип потра-
пили до Віфлеєму не випадково, а прибули туди заради 
участі в переписі населення Римської імперії, що прово-
дився, за вірогідними джерелами, протягом майже двох 
десятиліть. Отже, історичний Ісус, ймовірно, народився 
значно раніше року, яким прийнято датувати початок 
Нашої ери. Спробі виправити похибку цих досліджень 
певною мірою допомагає той факт, що Ісус народився 
під час правління царя Ірода Великого, який помер 
чотири роки до н.е. і відомий тим, що наказав знищити 
всіх немовлят, які народилися того року. Якого саме, 
історикам точно невідомо. А дата Різдва - 25 грудня - 
вперше з’явилася в письмових джерелах тільки 221 року 
в літописах Секста Юлія Африканського.
Середньовічних спостерігачів завжди бентежила згадка 
про Віфлеємську зірку, яку вони були схильні ототож-
нювати з кометою Галлея. Це на її сяйво троє царів зі 
Сходу (біблійні волхви) прямували понад два місяці, 
щоб поклонитися новонародженому Христу. 
Але навіть серед сучасних астрономів, озброєних новіт-
німи досягненнями науки й досконалою аппаратурою, 
єдності досі немає. Так, на думку Анатолія Відьмаченка, 
завідувача відділу фізики тіл Сонячної системи Головної 
астрономічної обсерваторії НАН України, більшість 
науковців схиляються до думки, що різдвяною зіркою 
була саме комета Галлея. У цей час вона мала бути 
досить яскравою. Проте тепер, як і в давнину, залиша-
ється питання про точність наукових досліджень: адже 
задекларований церквою рік народження Ісуса і час 
проходження комети не збігаються. З огляду на раніше 
викладене, можна вважати вірогідним, що тоді, коли 
почалася Наша ера, Ісусові було вже не менше, як чоти-
ри роки.
Відомі також наукові припущення, що яскраве сяйво на 
небі було викликане значним зменшенням відстані між 
Юпітером та Венерою, або ж  що в рік народження Ісуса 
люди спостерігали дуже яскравий спалах якоїсь над-
нової зірки. Хоча все-таки ймовірніше – Віфлеємською 
зіркою була комета.
Василь Івченко, завідувач кафедри астрономії та фізики 
космосу Київського національного університету
 ім. Т. Шевченка, висловив таку думку: «Якби релігіє-
знавці визначили час народження Христа з точністю 
три-чотири роки, то ми могли б достеменно встановити 
походження загадкового небесного явища». 
Отже, коло наших нехитрих досліджень замкнулося. 
Хоч астрономи й вирахували, коли Землю відвідувала і 
відвідає знову  комета Галлея, проте цих знань замало, 
щоб уточнити хронологію народження християнства. 
Мабуть, нам доведеться сприймати біблійні міфи через 
абсолютну віру, як радить професор Дмитро Степовик, 
доктор богословських та філософських наук, академік 
Академії наук вищої школи.

Підготував Володимир ЯРОШЕНКО.

УЖЕ РОКІВ двадцять мину-
ло, як у Широкому – район-
ному центрі нашої області 

- відкрили меморіальний комп-
лекс, куди перепоховали і нареш-
ті гідно впокоїли прах козацького 
старшини Війська Запорозького 
Івана Сіромахи. Місцевий патрі-
арх народного самодіяльного 
мистецтва, заслужений працівник 
культури Дем’ян Книга ніколи тут 
не сумнівався, що це подія, про 
яку відтоді мають пам’ятати й го-
моніти не лише район та область, 
а і вся Україна. 

Та для району і його жителів у 
першу чергу воскресіння данини 
й шани Сіромасі назавжди вили-
вається у духовне і національне 
прозріння. Вертається, кажуть 
люди, усвідомлення, що ми всі 
тут козацького роду і спадкоєм-
ці скарбів та надбань, традицій 
великого українського народу, 
що до недавніх пір умисне забу-
валося і навіть винищувалося з 
корінням. Незважаючи на те, що 
і Широке, і сусіднє селище Ми-
колаївка, котре спочатку носило 
назву Велике Сіромашине, і низ-
ка інших довколишніх сіл – все 
це колишні зимівники, засновані 
у другій половині вісімнацятого 
сторіччя козацьким старшиною 
Інгулецької паланки Запорозької 
Січі Сіромахою. Про нього в ра-
дянських історичних джерелах 
згадували скоромовкою. Жив-
був, мовляв – і не більше. Інколи 
додавали наче компрометуючу 
фразу, що «належав до замож-
них козацьких старшин». Але 
про те, що охоче давав приту-
лок, поселяв у своїх зимівниках 
волелюбних і гордих селян-уті-
качів з усіх-усюд панського крі-
пацтва, ні слова.

Старожили Миколаївки, 
правда, довго згадували, що ще 
у тридцяті роки минулого сто-
ліття не переводилися тут люди, 
котрі намагалися облаштувати 
могилу Івана Сіромахи – вони 
знали, де його поховано. Одна-
че більшовики і енкаведисти так 
настрахали цих смільчаків, що 
з тих пір вони не тільки забули 
про могилу забудовника краю, 
а навіть і про те, де вона знахо-
диться. 

Хоч діти, розповідають, по-
тайки ночами розкопували ї ї. 
Були начувані про казкові скар-
би, які ніби знаходять уперті 
шукачі в усіляких схованках, мо-
гилах і курганах. А що, якщо і в 
могилі козака-вояки виявляться 
багатства на зразок зброї або й 
коштовностей? Але дорослі діз-
налися про витівку дітлахів і су-
воро заборонили їм порушувати 
спокій небіжчика. «Не можна, - 
казали, -чинити гріх, за який Бог 
покарає, а не Бог, так міліція точ-
но!» Так чи інакше було, можна 
лише здогадуватися, але факт 
залишається фактом: на момент 
здобуття Україною незалежнос-
ті вважалося, що поховання Сі-
ромахи втрачено назавжди.

Схаменутися, якщо хочете 
знати, нещастя допомогло. Ми-
колаївка зараз зникає. Її мальов-
ничі вулиці і довколишні пло-
дючі чорноземи з’їдає залізна 
руда – впритул підступає кар’єр 
відкритого добутку Інгулецько-
го гірничо-збагачувального ком-
бінату. Селище з усім гамузом 
переселяють звідси. Уже й Ми-
колаївська селищна рада давно 
перебралася у сусідню Карпівку. 
Отут і знайшовся місцевий па-
тріот-старожил та краєзнавець 
Іван Зюкін, який забив тривогу: 
якщо селище, засноване Сіро-
махою, приречене, то не дамо 
кар’єру поглинути та безслідно 
знищити могилу відважного й 
хазяйновитого козака. На цю 

Неписані історії
Миколи НЕЧИПОРЕНКА

ПОВЕРНЕННЯ  
козака  

СІРОМАХИ

тривогу відгукнулися вчені-ар-
хеологи Дніпропетровського на-
ціонального університету. Їх ін-
терес кандидат історичних наук 
Володимир Ромашко пояснював 
наступним чином: «Козацька 
старшина у Війську Запорозько-
му відігравала провідну роль, а, 
крім могили славетного кошо-
вого отамана Івана Сірка, місця 
поховання інших козацьких пол-
ковників науці та нащадкам досі 
не відомі. Отож поновити моги-
лу бодай одного славного пра-
щура – обов’язок, честь і дійсно 
подія”.

За спогадами Івана Зюкіна, 

працями Дмитра Яворницького 
та описами з путівника Катери-
нінської залізниці, виданого у 
1903 р., останню домівку Івана 
Сіромахи вдалося знайти. Не-
зважаючи на те, що вона була 
зрівняна з землею і навіть забу-
дована господарськими спору-
дами. Головне, що вихопили ї ї 
вчасно з-під уламків та з провал-
ля наступаючого залізорудного 
кар’єру. Криміналісти і експерти 
підтвердили: знайдені у скром-
ній дубовій домовині останки 
справді належать Сіромасі, який 
у 1750 році був поранений у ліве 
стегно.

До речі, дітлашня у 30-ті роки 
минулого століття даремно спо-
дівалася віднайти у могилі коза-
ка скарби. Нічого не поклали у 
домовину Івана Сіромахи його 
сучасники – ні зброї, ні якогось 
інвентаря, ні навіть хреста. І ди-
вуватися з цього не треба. Саме 
так, без надлишків хоронити 
своїх ватажків у запорожців-хри-
стиян було тоді заведено. Лежа-
ли тільки великі і маленькі мета-
леві гудзики від мундира, який, 
ясна річ, зотлів. Ще зосталися 
відбитки товстих ниток від кили-
му, в який було загорнуте тіло.

Інша річ, що поруч було зали-
шене місце ще для однієї труни. 
За версією фахівців обласного 
Центру охорони історико-куль-
турницьких цінностей, місце 
призначалося для дружини Сіро-
махи. Чому ж поруч з чоловіком 
не поховали і ї ї, коли померла, 
достеменно не відомо і не ясно. 
Існує припущення, що дружина 
покійного старшини невдовзі 
після його похорону виїхала звід-

си. Маєток дістався їхній дочці, 
яка доволі рано вийшла заміж за 
майора Миколу Козельського і 
після цього чомусь посварилася 
з овдовілою матір’ю.

А ще таке: продовгувата чор-
на «пляма» вела углиб могили, 
підтвердила отож, що колись 
дійсно хтось копав тут хід-лаз, 
аби проникнути в поховання. 
Одначе трохи більше, ніж за 
метр від домовини «нора» обір-
валася і була засипана винят-
ково чорноземом. Тобто не ви-
ключено, що дітлашня справді 
рилася тут у пошуках скарбів. 
Хоч більш вірогідніше, що якісь і 

зовсім не відомі грабіжники-так 
звані «чорні археологи» ще ра-
ніше мали бажання поживитися 
міфічними коштовностями. Та 
їх або хтось зупинив чи злякав, 
або й розтлумачив, що в дано-
му випадку ні на яке золото-срі-
бло сподіватися не доводить-
ся. Сьогодні ж можна було б і 
додати, що найбільша цінність 
цього поховання – сам небіж-
чик, який в історії не лише ши-
роківсько-криворізького краю, 
а в історії усієї України залишив 
добрий і помітний слід.

Перепоховання козака-лица-
ря здійснили на південну околи-
цю Широкого, де колись він та-
кож мав садибу. Воно сколихнуло 
тоді всіх мешканців району. Щоби 
скільки тисяч людей збиралося в 
один день, щоби церемоніальна 
хода мешканців Миколаївки, Ши-
рокого, Карпівки, Вишневого, Ро-
зівки, Шестирні, Веселого Ставу, 
Андріївки, Могилівки і т.д. сягала 
двох кілометрів – такого тут не 
було, може, за всю історію.

А згодом відкрили і меморі-
альний комплекс на могилі Івана 
Сіромахи. Уже достеменно з’ясо-
вано, що первісне миколаївське 
його поховання було насипане з 
місцевих вапняків. І що на ньому 
стояв півтораметровий метале-
вий хрест з перехрещиними спи-
сами. Теперішній комплекс вра-
хував і відтворив ці атрибути. 
Одначе головне в ньому – нев’я-
нучі ковані квіти пам’яті від вдяч-
них спадкоємців, що струсили з 
себе забуття, покаялися нині у 
своїх гріхах і знову відчули себе 
українцями.

Космічне 
таїнство 
Різдва 
Христового
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У ВІДПОВІДІ затриманого Івана 
Васильовича – очевидна помил-

ка: великий князь народився 1530 
року, а в 1533 він став, після смерті 
батька, государем всієї Русі. А голов-
не – справжній Іван Грозний такого 
би не сказав, адже за його часів літо-
числення велося не від Різдва Хри-
стового, а від «сотворення миру». Ін-
шими словами, Грозний народився 
в 7039 році. Проте, знаючи ерудицію 
й ретельність Гайдая, можна при-
пустити, що майстер, скоріш за все, 
запрограмував і цей кіноляп, розра-
ховуючи на вдумливого й розумного 
читача, який після перегляду фільму 
візьметься за книжки.

 А книжки дають нам наступні 
знання: літочислення у різних наро-
дів і за різних часів здійснювалося за 
допомогою календарів. Календар – 
дослівно бортова книжка – довідкове 
видання, що містить послідовний пе-
релік чисел, днів тижня і місяців року 
часто разом з іншими відомостями й 
ілюстраціями; система лічення про-
міжків часу, що ґрунтується на періо-

У 2020 році Україні очікує холодна зима, раннє потепління і тепле літо. Про це розповіли народні синопти-
ки в коментарі для «Фактів».Так, за  їхніми прогнозами, справжні зимові морози прийдуть в Україну на 
початку січня і протримаються до його завершення. Зазначається, що з 5 січня температура знизиться до 
12-13 градусів, до 15 числа буде близько -15, а до 23 січня - до -20. Після цього можливt потепління, якt завер-
шиться в перших числах лютого, і в країну знову прийдуть морози, тепер з сильними снігопадами. Лютий, 
за словами синоптиків, буде «дуже суворим».
Також було надано прогноз і на весну - так, за відомостями фахівців, потепління настане в середині берез-
ня, а відчутно потеплішає в середині квітня.
Народні синоптики стверджують, що літо в 2020 році буде теплим, а осінь - холодною та сирою. Перші 
морози-2020 можливі вже жовтні і листопаді.

Майже чверть дорослого населення всього світу у віці 
старше 40 років страждає від проблем з підвищеним 
тиском. Дієтологи назвали напої, які можуть бути 
дуже корисними для людей з гіпертонією. Зокрема, до 
списку кращих напоїв увійшли:

Каркаде
У ньому міститься висока концентрація речовин антоціа-
нів, які цілюще впливають на стінки судин і допомагають 
знижувати тиск.

Гранатовий сік
За словами фахівців, його споживання допомагає зни-
жувати систолічний (верхній) показник артеріального 
тиску. Зокрема, такий ефект дає щоденне вживання гра-
натового соку в кількості 150 мл.

Несолоний томатний сік
Його пиття захищає судини від запалення завдяки на-
сиченості соку антиоксидантом лікопіном. Крім того, 
томатний сік перешкоджає утворенню тромбів.

Зелений чай
Згідно з даними дослідження, проведеного в Единбурзі, 
регулярне вживання зеленого чаю протягом двох тижнів 
може посприяти зниженню кров’яного тиску.

Буряковий сік
Такий сік не вживається в 
чистому вигляді, його необ-
хідно розводити водою. Для 
нормалізації тиску корисно 
вживати по дві чашки роз-
веденого бурякового соку в 
день.

інострічка вчить думатиК
Комедійні стрічки Леоніда Гайдая вже давно стали епохальним явищем у кінематографі. Вони 
по-справжньому мудрі, а крилаті вислови з них досі цитують представники не тільки старшого, 
а й молодого покоління глядачів. Проте, зустрічаються навіть у цих талановитих роботах прикрі 
похибки. Пригадуєте, шановні читачі, хоча б епізод із фільму «Іван Васильович змінює професію», 
коли міліціонери складають на царя протокол? На запитання щодо року народження Іван Грозний 
відповідає: «Тисяча п’ятсот тридцять третій від Різдва Христового». 

дичності явищ природи, пов’язаних 
з рухом небесних світил.

Сучасний календар бере початок 
від  юліанського (так званий старий 
стиль), запровадженого Юлієм Це-
зарем  у 46 році до нової ери. Цей ка-
лендар відрізнявся тим, що з кожних  
чотирьох років 3 роки мали по 365 
днів, а четвертий, високосний (но-
мер котрого ділиться на 4), налічував 
366 днів.  Оскільки тривалість юліан-
ського року довша за справжню на 
11 хв 14 с, то за 128 років це призво-
дило до запізнення початку кален-
дарного року майже на одну добу. 
У зв’язку з цим 1582 року Папа рим-
ський  Григорій XIII провів реформу 
юліанського календаря і запровадив 
григоріанський (новий стиль).

Згідно з новим літочисленням, 
за високосні роки серед вікових 
вважають лише ті, в котрих число 
сотень ділиться на 4. Середня три-
валість року в  григоріанському 
календарі лише на 26 см довша за 
справжню.

У Російській імперії юліанський 

календар запроваджено 1700 року 
Петром Першим, а григоріанський 
– ще пізніше, вже за Радянської вла-
ди, з 14 лютого (1 лютого –за старим 
стилем), 1918 р. 

Різниця між юліанським і григо-
ріанським календарем становить: у 
16 й 17 сторіччях – 10 діб, у 18 ст. – 11 
діб, у 19 ст. – 12 діб, у 20 ст. – 13 діб.

З певних літературних джерел 
відомий так званий республікан-
ський календар – спроба Конвенту 
запровадити у Франції 5.10. 1793 
року нове літочислення  замість 
григоріанського календаря. Існу-
вав цей одіозний винахід у період  
Французької революції, а також у 
ку, поруч із жахливою гільйотиною. 
Згодом Наполеон скасував цей не-
вдалий експеримент.

Загалом тема календарів, як і 
годинників, заслуговує на окреме 
глибоке дослідження й висвітлення 
на сторінках спеціалізованих науко-
во-популярних видань.

Підготував 
Володимир ЯРОШЕНКО.

Природні аномалії злякали 
вчених

Нова природна аномалія сталася 
в Україні. В Одеській області та столи-
ці в розпал зими на вулицях з’явили-
ся комарі, бджоли і оси. Наприклад, 
днями жителі Одеської області зняли 
на відео, як 16 грудня містом літають 
бджоли та оси.

Водночас на Полтавщині зацвіли 
проліски, а в столиці з’явилися ко-
марі. Нагадаємо, місяць тому сумські 
синоптики сфотографували квітучі в 
центрі міста кульбаби.

Як з’ясувалося, це всерйоз занепо-
коїло вчених.

«За моєю інформацією, кома-
рі кусають людей зараз і в Києві. Це 
аномальне явище, яке пов’язане з гло-
бальним потеплінням», – сказав нам 
кандидат біологічних наук, старший 
науковий співробітник відділу енто-
мології та наукових фондових колек-
цій Інституту зоології НАН України 
Григорій Попов

Зі слів вченого, зараз в Україні, 
згідно з кліматичним циклом, мають 
бути холодні зими з температурою 
повітря до -20 -30 морозу.

«А замість цього у нас у грудні 
14 градусів вище нуля. Це наслідки 
глобального потепління, яке сталося 
через діяльність людини. Воно йде 
величезними темпами, – сказав нам 

Попов. – І те, що прокинулися кома-
хи – це погано. Вони думають, що за-
раз весна. Незабаром можуть вдари-
ти морози і доля комах одна – вони 
загинуть. Це неприємна новина, але 
апокаліпсису наразі немає. Але ка-
тастрофічні наслідки будуть. Років 
через 10-20. Зміни клімату стануть 
причиною проблем у сільському 
господарстві. Маю на увазі повені і 
посухи, пожежі. Пробудження ко-
мах у грудні – це лише перше по-
передження нам усім. Ця ситуація 
моніториться біологами і кліматоло-
гами».

Зі слів Попова, небезпека кома-
рів, що не сплять у грудні, ще й у 
тому, що деякі із завезених з-за кор-
дону в фурах і літаках, можуть зара-

зити українців небезпечними тропіч-
ними хворобами.

«У морози вони загинули б, а за 
теперішньої температури – вижи-
вають. Ми нічого не зможемо зро-
бити, крім того, що будемо готові 
діагностувати нові хвороби, – сказав 
нам Григорій Попов, – Такі осередки 
вже є у Франції, Німеччині, Північній 
Америці. Цей процес поки що не зу-
пинити. Це не страшилка, це реаль-
ність. До територій, що межують з 
Україною, разом з комарами дійшов 
вірус Зіка, але загалом у нас в країні 
ситуація більш-менш нормальна. 
У нас залишилися лічені роки, ми 
мусимо готувати лікарів, що спеці-
алізуються на лікуванні тропічних 
хвороб».

З доровенькі були!
П‘ять найбільш
цілющих напоїв

Вода є ключовим елементом для людського організму. 
Але не всі люди споживають достатню її кількість. 
Даремно. Як же навчитися пити більше води.
 
Метод №1: додайте смаку
Вода багатьом здається несмачною, бо у неї немає ні 
кольору, ні запаху. Але якщо додати в неї пару скибочок 
лимону або іншого фрукту, то смак стане насиченим. 
Головне, щоб аромат був приємний саме вам. 

Метод №2: звичка
Звичка, як відомо, формується за 21 день. На жаль, 
перший час доведеться терпіти і пити багато води через 
силу. Починайте ранок зі склянки води, перед кожним 
прийомом їжі візьміть за звичку пити воду. Але не пере-
старайтеся. Надмірна кількість води так само небезпечна, 
як і її нестача. В такому випадку можна вивести з організ-
му кальцій і натрій, які вкрай важливі для здоров’я. 

Метод № 3: альтернативні джерела води
Якщо вода у вас вже не лізе, то необхідно знайти альтерна-
тивні джерела води. В ідеалі це овочі та фрукти. Напри-
клад, кавуни складаються з води на 92%, селера — на 95%, 
а в кабачках її до 97%. Так що не буде зайвим споживати 
більше овочів і фруктів у пошуку додаткової вологи.

Без води і не сюди,
і не туди
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Лютий        Січень         

З ДАВНІХ ВІКІВ пішла традиція сіяти і виконувати будь-які роботи на 
городі в певну фазу Місяця. Вважалося, що небесне світило допомагає 
рослинам правильно розвиватися і давати багаті врожаї. Також існують 

несприятливі дні.Новий посівний сезон у 2020 році зовсім близько. І садівники 
вже починають планувати свій город для бажаних культур, накидають плани 
посадок, які частенько коригують. Але головним помічником для висіву насін-
ня на розсаду чи в грунт є посівний календар на 2020 рік. Ще наші діди-прадіди 

давно помітили, що фаза місяця впливає на розвиток рослини. Ними було помічено, 
що ріст місяця живить культурні насадження вологою на поверхні ґрунту, а спад, 
навпаки, вся волога потрапляє в коріння. Тобто, всі культури, які розвиваються і 
плодоносять над поверхнею ґрунту краще сіяти, садити в фазі зростаючого місяця.                         
А коренеплоди - коли місяць спадає. Це правило відоме багатьом, тому використовуй-
те посівний календар на 2020 рік, в якому будуть вказані сприятливі та несприятливі 
дні для різних сільськогосподарських культур.
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