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Нотатки-роздуми  з приводу звітної конференції  
обласної Асоціації фермерів та приватних землевласників

КРАЙНЯ ХАТА ГОРИТЬ 
ПЕРШОЮ
За якими показниками та критеріями 

можна судити про ефективність роботи і ви-
носити загалом оцінку діяльності такої гро-
мадської організації, як наша обласна Асоці-
ація фермерів та приватних землевласників? 
Здавалось би, в першу чергу за рівнем розвою 
фермерського руху в регіоні, сталих і успіш-
них досягнень таких господарств, авторитету 
самих фермерів серед орендодавців-влас-
ників земельних паїв та благополуччя і до-
статку їхніх сімей – згодні? Це ж мета, котра 
не може не бути найпершою. Як і зростання 
ролі та гідного місця фермерів в аграрному 
виробництві своїх районів, населених пунктів 
і територіальних громад зокрема і в цілому 
усієї Дніпропетровщини. А ось чинний глава 
обласної Асоціації Анатолій Гайворонський 
свій звіт, може, й несподівано для багатьох де-
легатів, учасників і гостей почав, сказавши, що 
його засмучує і не влаштовує напівпорожній 
зал, у якому відбувається конференція. Чесно 
кажучи, стверджуючи про напівпорожній, 
Анатолій Іванович згущував фарби. Одначе 
вільних місць було забагато, отож вистачало, 
це факт, який не спростувати. Півтори сотні 
делегатів, які прибули до обласного центру 
підбити підсумки ще одного року свого існу-
вання – хіба цього достатньо? І хіба свідчить це 
про активність, небайдужість та стурбованість, 
вболівання за подальшу долю своєї Асоціації? 
Гайворонський принципово вважає, що свід-
чить якраз, на жаль, про протилежне. Більше 
того, на його особисте переконання, це пыд-
тверджує і про надто небезпечне, «спокійне» 
переживання фермерів і за свою долю та долю 
своїх родин, дітей та онуків. 

Особливо враховуючи, що чи не вперше 
за тридцять літ свого існування Дніпропе-
тровська організація Асоціації на звітну кон-
ференцію запрошувала не лише тих, кого 
у районах обрали делегатами, а і всіх своїх 
колег та соратників. Аби якомога більше їх 
не залишалося осторонь за дуже фатальним 
принципом «моя хата скраю». Невже досі не 
ясно фермерам, запитував Анатолій Івано-
вич, що пересиджувати у власних хатах-хоро-

мах, як у норах, сьогоденні переперті в Укра-
їні – значить, дійсно не перейматися тим, 
уточняв далі Гайворонський, «що на нас усіх 
чекає завтра»? До речі, не тільки фермерів 
як приватників малого і середнього бізнесу 
– також одноосібників та засновників селян-
ських сімейних і присадибних господарств. 
Навіть і тих власників земельних паїв, котрі 
їх самостійно не обробляють, а передають в 
оренду. Усіх селян і цих категорій з ініціативи 
Анатолія Гайворонського теж запрошували 
на конференцію. Мали про це потурбуватися 
районні осередки Асоціації та фермери-де-
легати. Але вони не потурбувалися. А як по-
яснював Анатолій Іванович напередодні, він 
ставить завдання залучити найширші кола 
селян, аби вони приєднувалися до діяльності 
Асоціації і на місцях, і на рівні області. Щоб 
поповнювали її ряди, ставали активістами, 
навіть бійцями-багнетами у борні за інтереси 
та збереження споконвічного українського 
села і селянства.

Особливо актуально саме сьогодні підні-
мати та вести за собою усіх без винятків, хто у 
селах живе і так чи інакше причетний до сіль-
ськогосподарського виробництва. Адже над 
вітчизняним селом на тонкій соломині навис 
Дамоклів меч, який ще трохи, і безжально 
розправиться з ним. Неважко здогадати-
ся, що цей гострий меч – законопроєкт про 
продаж землі сільськогосподарського при-
значення у тому його нинішньому вигляді, в 
якому з усіх сил – переходячи аж на вереск, як 
це робив наш земляк-«слуга народу» Микита 
Потураєв – проштовхує-пропихає теперіш-
ня монобільшість Володимира Зеленського у 
Верховній Раді. Ось момент істини на даний 
час, ось тема зараз, яка не може не залишати 
байдужими жодного свідомого громадянина 
України, не кажучи уже про фермерів та се-
лянські маси. Силоміць, вважайте, що через 
коліно продавлюється проєкт ринку землі, 
який відкидає і зблизька не бачить і не хоче 
бачити малий та середній бізнес – отож і фер-
мерський – в аграрному секторі вітчизняної 
економіки. Однак не тільки фермерський 
– одноосібний та селянський, присадибний 
явно за другою чергою також випхають геть 
за межі сіл, громад та районів. Забігаючи на-
перед, повідомимо, що на перший погляд 
фермери Дніпропетровщини ніби усвідом-
люють небезпеку, котра уже чатує над ними, 
стоїть і причаїлася за кожним селом, кожним 
господарством. І усі та кожен, хто брав слово 
і виступав, просто не міг обминати біди, яку 
неодмінно принесе в разі прийняття Закон 
про ринок землі. Мало ж того, що нав’язу-

ється проєкт в інтересах винятково майбутніх 
земельних олігархів та латифундистів. Він ще 
й приймається теперішньою владою май-
же безсоромно за вказівкою Міжнародного 
валютного фонду на користь міжнародних 
суперкорпорацій, що не дрімають та вже ба-
чать себе на зачищених від місцевого населен-
ня просторах українських чорноземів.

Так-от, практично усі, повторюємо, що 
виступали на звітній конференції, приста-
вали до думки, що нам підлий земельний 
ринок геть не потрібен. І що з одного боку 
він згубний без земельного банку і упоряд-
кованого геокадастру та без аудиту наявних 
земель і їх використання, в тому числі в «тіні». 
А, з другого, також без упереджаючого все-
народного референдуму, щоб люди, котрим 
земля належить за Конституцією, визначили-
ся і сказали, чи припиняти мораторій. Тому 
й вітали делегати актив обласної організації 
за те, що протягом грудня минулого року і 
січня нинішнього десанти дніпропетровців 
висаджувалися у Києві під стінами Верховної 
Ради на мітинги протестів. Щоб завадити, не 
дозволити не слугам вже народу, а доморо-
щених і зарубіжних олігархів швидкісним 
методом, у турборежимі за так званою спро-
щеною процедурою, наперекір волі більшо-
сті населення, відкрити в Україні дозвіл на 
торгівлю землею. У залік здобутків обласної 
Асоціації, одержаних останнім часом, звітна 
конференція зарахувала якраз те, що чи не в 
першу чергу завдяки фермерам-посланцям 
з Дніпропетровщини вдалося стримати ну 
надто вже надмірний запал монобільшості у 
парламенті. Що змусили дуже нетерпеливих 
уповільнити темп і згодитися на розгляд про-
єкту за процедурними нормами, заслуга на-
ших фермерів велика, якщо й не визначаль-
на. Це успіх, яким можна пишатися. Одначе, 
незважаючи на усе це, Анатолій Гайворон-
ський поставив питання ребром.

- Хлопці, - сказав він, - прямо зізнавайтеся, 
ви за продаж землі чи за не продаж? – Далі й 
запропонував: - Давайте ставити це питання 
на голосування: хто за, а хто проти?

Причому виголошував дані слова Гайво-
ронський на «підвищених тонах» - з гнівом 
та прикрістю у голосі. І докинув, як відрізав: 
«Бо якщо ж приречено згоджуєтеся, наче 
нехай буде гречка, себто по-їхньому хай, то 
ми перестанемо у Київ їздити та рвати там 
свої серця – хай приймають, що їм заманеть-
ся». Що змусило так емоційно та й боляче з 
найглибших щільників своєї душі  Анатолія 
Івановича вимагати від колег-побратимів 
ясності? Дивовижно банальна і геть незво-
рушлива, байдужа позиція більшості ферме-
рів залишатися сторонніми спостерігачами 
і не встрявати у сутички, бійки та протибор-
ства. «Ледве не за хитрим принципом, підвів 
риску Гайворонський, що є дурніші, нехай 
вони і мандрують туди-сюди мітингувати 
– витрачаючись на переїзди, ночівлі і тому 
подібне. Кожного разу у столицю під стіни  
Верховної Ради їздили одні і ті ж посланці. 
То були фермери переважно з Новомосков-
ського, Павлоградського, Солонянського, 
Софіївського і Дніпровського районів, інко-
ли ще Петриківського та Синельниківсько-
го. З інших ентузіастів та готових грудьми 
ставати на захист своїх же інтересів так і не 
дочекалися. Чужими горбами воліють для 
себе пристойного майбутнього – чи як це 
інакше розуміти? Чи змирилися і втратили 
віру, що спроможні опір нинішньої влади 
зламати і змусити її відмовитися схвалювати 
закон про так званий ліберальний земель-
ний ринок? Так з такими настроями треба 
закінчувати. Оскільки вся боротьба з тими, 
хто ладен і рідну матір продати, ні на йоту 
не сумнівається лідер обласної Асоціації 
фермерів та приватних землевласників, ще 
попереду. Складати зброю рано, а піднімати 
руки вгору – ганьба і зрада самих себе. Як об-
разно висловився Анатолій Гайворонський, 
слабкодухість, нерішучість та врешті й бо-
ягузтво батьків і дідів обернеться рабством 
для дітей і онуків.

Микола ЯСЕНЬ

ЯК РОЗПОВІЛА завідувачка 
відділу прикладної метеорології 

та кліматології Українського 
гідрометеорологічного інституту, 
старший науковий співробітник, 
кандидат географічних наук Віра 
Балабух, було всього три зимові дні.
Кліматолог пояснила, що 
кліматичні параметри змінюються 
в Україні з 1990-х років і ці зміни 
відбуваються у два рази швидше, 
ніж глобальні. Тривалість сезонів 
змінюється, кількість літніх, 
морозних і спекотних днів — 
також. Все більше в Україні так 
званих «тропічних днів» — коли 
температура повітря не опускається 
нижче 20 градусів протягом 
доби. При цьому підвищується 
вологість, збільшується кількість 
вітрів і штормів, і стали з'являтися 
екстремальні погодні явища.
Вона зазначила, що погода в січні 
відповідала показникам середини 
листопада або березня, і такі 
температури можуть призвести до 
зменшення урожаю.
За картами синоптичних порталів 
можна побачити, що в третій декаді 
лютого буде ще кілька коротких 
періодів невеликого похолодання 
в нічні години, а також можливий 
невеликий мокрий сніг. Сильних 
снігопадів, а також морозів - не буде.

Весна іде.
Весні  - дорогу!

Погода в Україні буде аномальною протягом 
всього року, стверждують синоптики. Весна ж 
буде не просто ранньою, а ще й теплою.

Найгучнішою вересневою подією 2018 року, котра 
мов громом вразила хліборобів усієї України, стало 

застосування «рейдерами в погонах» - працівниками 
Межівського відділення поліції - табельної зброї, з якої 
вони обстріляли вантажний автомобіль із соняшником 

голови фермерського господарства «Калашник» 
Олександра Калашника під час його руху. 

На знімку з місця надзвичайної події: працівник поліції Михайло 
Даниленко, котрий за наказом начальника слідчого відділення 

Вадима Мироненка стріляв по автомобілю Олександра Калашника.

Читайте - стор. 2
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Р езонанс

Григорій ДАВИДЕНКО

«Кинули на землю, зв’язали руки 
й ноги і тримали півгодини»

Зухвалий напад став геть несподіваним 
для фермера з 14-річним хліборобським 
стажем Олександра Калашника зі Слов’ян-
ки Межівського району. До хліборобської 
праці він готувався ґрунтовно з юних літ,  у 
2006-му закінчив Дніпровський державний 
аграрно-економічний університет, отри-
мав диплом інженера-механіка. Тоді ж став 
головою фермерського господарства, яке 
заснував його батько Віктор Калашник, ко-
лишній водій місцевого колгоспу. Надзви-
чайні, абсолютно неочікувані події 11 верес-
ня 2018 р. Олександр Вікторович пригадує, 
мов скажений кошмар:

- За договором про надання сільсько-

Межівський розбій 
розслідуватиме ДБР    

За масовістю протиправних дій правоохоронців Дніпропетровської області 
щодо «віджиму» вирощеного фермерами урожаю надзвичайно щедрим був 

позаминулий, 2018-й рік. Проте остаточної і однозначної оцінки цим подіям з 
боку керівництва головного управління Національної поліції та Прокуратури 

Дніпропетровської області немає й досі, як і рішення судів. Найгучнішою 
тодішньою вересневою подією, котра мов громом вразила хліборобів усієї 

України, стало застосування «рейдерами в погонах» - працівниками Межівського 
відділення поліції - табельної зброї, з якої вони обстріляли вантажний 

автомобіль із соняшником голови фермерського господарства «Калашник» 
Олександра Калашника під час його руху. На додачу до всього вогонь вели 

з приватного авто, в нічній темряві, а службовий автомобіль поліції без 
проблискових маячків рухався позаду. Стріляли в напрямку рук, з яких їдять 

хліб, абсолютно безпідставно і протиправно. Геть незаконною виявилася і вся 
спланована прокуратурою, поліцією і районним судом Межової «класична» атака 

на результати фермерської праці - з арештом землі, а потім і урожаю.
 Це показав розгляд цієї резонансної справи в судах.

господарських послуг наше ФГ допомагало 
жнивувати на земельній ділянці площею 
20 га Новогригорівського старостинського 
округу Межівської селищної ради, що пере-
буває в постійному користуванні Олексан-
дра Буднього. Проте 11 вересня начальник 
Межівського відділення поліції Алім Журба 
з підлеглими затримав на цьому полі ком-
байн нашого господарства, показав «Ухвалу 
Межівського районного суду про арешт зе-
мельної ділянки площею 8, 6 га» судді Олек-
сандра Юр’єва. Межі цієї ділянки полісмени 
не знали. Надав їм «Договір» про проведен-
ня робіт, але від нього відмахнулися, як від 
зайвого папірця. А біля 22-ї години ночі я вів 
«КамАЗ» із причепом нашого ФГ з насінням 
соняшнику із поля. Раптом стали доганяти 
два легкові автомобілі, за кермом передньо-
го перебував начальник слідчого відділення 
Вадим Мироненко. Коли він обігнав мене, 
з місця пасажира несподівано почали стрі-
ляти по моєму авто. Тоді я не знав, що це 
поліція, а вогонь веде її працівник Михайло 
Даниленко з табельної зброї Мироненка. 
Одразу сяйнула думка, що це бандитський 
напад, тому зупинятися й гадки не було. 
Пролунало більше шести пострілів, доки не 
пробили ліве переднє колесо. І тоді ж на за-
дньому авто включилися поліцейські маяч-
ки, довелося стати.

Мене надзвичайно грубо, мов якогось 
злочинця, витягли з кабіни, кинули на зем-
лю, зв’язали руки й ноги. Тримали так з пів-
години, мовляв, діяв неадекватно. Запропо-
нував їм поїхати до лікарні на проходження 
тесту на тверезість, відмовилися. Двічі підхо-
дили начальник поліції А. Журба з прокуро-
ром Миколою Кабановим, із пропозицією:

- Ти нам не цікавий! Давай з ділянки 8, 6 
гектара по 1, 8 тонни соняху, 10, 7 тисячі грн. 
за тонну, а всього - 160 тисяч – і ми тебе відпу-
скаємо з автомобілем!

Повідомив їм: нічого давати не буду. Ви-
значені законодавством податки сплачую 
державі. Трохи згодом слідчий Олег Кри-
вонос і заступник начальника поліції Олек-
сандр Бобкін поодинці атакували мого бать-
ка: «Вікторе Семеновичу, хай син дасть нам 
160 тисяч гривень, ми усе закриємо! Будете 
спокійно працювати!» Наступного дня за не-
обґрунтованим клопотанням О. Кривоноса 
слідчий суддя Межівського суду О. Юр’єв 
знову хутко написав ухвалу, тепер про арешт 
насіння соняшнику в «КамАЗі» та приче-
пі, «для забезпечення збереження речового 
доказу кримінального провадження». Про-
цедура арешту соняху проходила за участі 
всього Межівського відділення поліції! Дуже 
боляче було на це дивитися. Прикро стало за 
нашу державу, в котрій ці «слуги» отак «за-
хищають» закони, а трудовий люд тримають 
в кайданах на холодній землі. Витискають 
хабарі, як тільки можуть. У них уже якийсь 
ступор з приводу грошей, вони і «служать» 
так, наче гроші в світі це найбільша цінність. 
Одразу подав заяву про напад та неправо-
мірне застосування зброї, найбільш суворий 
захід примусу. В тій ситуації жодної підстави 
для її використання не було.   

             
«Рік билися, мов лобом у скло»
Ця надзвичайна подія із застосуван-

ням правоохоронцями вогнепальної зброї, 
а також їхнє свавілля у Покровському ра-
йоні щодо ФГ «Вікторія» Тетяни Ілієнко, 
«Роксолана» М. Леоненка, «Сизон» Наталії 
Шульги, рейдерська косовиця соняшнику 
фермера Віктора Іванова з с. Мар’янівське 

Новомосковського району, спійманий ново-
московськими фермерами миргородський 
комбайн «Кейс» та автомобіль «Ман», ко-
трими новомосковська поліція незаконно 
косила соняшник на фермерських ланах, а 
також інші схожі випадки і стали підставою 
для проведення робочої зустрічі потерпі-
лих, членів Асоціації фермерів та приватних 
землевласників Дніпропетровської області, з 
керівництвом Національної поліції області 
20 вересня. Детально про неї йшлося в стат-
ті «Жнуть, не сіявши!» «Фермера Придні-
пров’я» за 26 вересня 2018 р. Гучну межівську 
подію очільники Нацполіції краю обіцяли 
взяти на особливий контроль.

Але і досі ця резонансна справа лише 
дещо наблизилася до її логічного завершен-
ня в суді. Розгляд кримінальної справи про 
арешт невідомої земельної ділянки 8, 6 га 
завершився у Дніпровському апеляційному 
суді. Прокурор М. Кабанов і слідчий О. Кри-
вонос як представники державних установ 
Межової запевняли суддів: «Діяли за зако-
ном, винятково в інтересах держави». Проте 
суд таки встановив, що обидві ухвали - про 
арешт невідомої ділянки 8, 6 га, насіння соня-
ху 15, 8 тонни Межівського суду - є незаконні, 
і скасував їх.

А видиму провину межівських право-
охоронців у розбійних діях проти фермера 
Олександра Калашника їхні синельниківські 
колеги «поспішали» встановлювати так, як 
ото свекор спішить пелюшки прати.

- Перше кримінальне провадження по-
ліція порушила проти мене, буцімто «за 
хуліганські дії», - розповідає Олександр Ка-
лашник. - І тривалий час розглядали його, 
окремо від основної справи про арешт землі 
та урожаю. Згодом таки закрили, бо робота 
на полі чи по дорозі з нього на «хуліганку» 
ніяк не тягне. А кримінальне провадження 
щодо збройного нападу правоохоронців 
Межової на мене зовсім не хотіли розслі-
дувати. То слідчий трубку не бере, то десь 
на виїзді, то справа не дійшла з Межової в 
Синельникове, і тому подібне. Рік билися з 
адвокатами, мов лобом об скло. Практич-
но ніякі слідчі дії за майже півтора роки 
не проводилися. На початку минулої осені 
звернулися до Синельниківської місцевої 
прокуратури, та лише три тижні тому от-
римав її постанову про передачу цієї кри-
мінальної справи Державному бюро розслі-
дувань.

Вочевидь, таке затягування строків роз-
гляду кримінального провадження, підо-
зрюваними у скоєнні якого є люди, котрі 
закони та Конституцію України мають за-
хищати за приписами державної служби, є 
способом утримати певний час «рейдерів у 
погонах» на своїх посадах. Як не дивно, при-
четні до нападу на фермера правоохоронці 
захищають права людей і держави на своїх 
високих посадах дотепер. Навіть зрозумілі і 
доречні у співмірності зі скоєним умисним 
перевищенням службових повноважень ор-
ганізаційні висновки досі не зроблені. Лише 
начальник Межівського відділення поліції 
А. Журба, за офіційно не підтвердженою 
інформацією, щойно залишив свій пост, та 
слідчий О. Кривонос переведений з Межів-
ського відділення до сусіднього Петропавлів-
ського. А згаданою постановою прокурату-
ри встановлено: 

- Слідчим відділом Синельниківського 
ВП ГУ Нацполіції в Дніпропетровській об-
ласті проводилося досудове розслідування 
у кримінальному провадженні, внесеному 

до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 20 вересня 2018 р. за ознаками 
ч. 2 ст. 365 ККУ. Встановлено, що 11 ве-
ресня 2018 р. біля 22 години працівники 
Межівського відділення поліції спри-
чинили тілесні ушкодження голові ФГ 
«Калашник» Олександру Калашнику. 
Відповідно до ч. 4 ст. 216 КПК України 
кримінальне правопорушення, вчинене 
працівниками правоохоронних органів, 
підслідне слідчим органам Державного 
бюро розслідувань. Прокурором Си-
нельниківської місцевої прокуратури 
Русланом Пашаєвим 28 січня 2020 р. 
ухвалена постанова про визначення 
підслідності, матеріали кримінального 
провадження направлені до Територі-
ального управління ДБР у Полтаві.

ТОЖ ТЕПЕР Державне бюро розслі-
дувань, новий правоохоронний орган, 
створений для боротьби зі злочинами 
високопосадовців, розслідуватиме гуч-
ний «подвиг» межівських правоохорон-
ців. Санкція згаданої частини 2 статті 
365 «Перевищення влади або службо-
вих повноважень працівника право-
охоронного органу» Кримінального 
кодексу України, яка їм інкримінована, 
доволі серйозна:

Частина 1. Перевищення влади або 
службових повноважень, тобто умисне 
вчинення працівником правоохорон-
ного органу дій, які явно виходять за 
межі наданих йому прав чи повнова-
жень, якщо вони завдали істотної шко-
ди правам, щоохороняються законом, 
інтересам окремих громадян, держав-
ним чи громадським інтересам, інтере-
сам юридичних осіб, - карається обме-
женням волі на строк до п’яти років або 
позбавленням волі на строк від двох до 
п’яти років, з позбавленням права обій-
мати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років.

Частина 2. Дії, передбачені части-
ною першою цієї статті, якщо вони 
супроводжувалися насильством або по-
грозою застосування насильства, засто-
суванням зброї чи спеціальних засобів 
або болісними і такими, що ображають 
особисту гідність потерпілого, діями, за 
відсутності ознак катування, - караються 
позбавленням волі на строк від трьох до 
восьми років з позбавленням права обій-
мати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років.

До цього можна додати, що офі-
ційно задекларованою метою діяльності 
ДБР є «притягнення винних до відповідаль-
ності, незважаючи на їхні посади, зв’язки та 
ресурси». Резонансна межівська справа вже 
давно має бути належно розслідувана, як 
було обіцяно головним управлінням Наці-
ональної поліці Копію - ї у Дніпропетров-
ській області ще півтора роки тому, завдані 
збитки та моральна шкода - компенсова-
ні, а усі винні в рейдерстві та збройному 
нападі на фермера Олександра Калаш-
ника - отримати покарання за законом.                                                                                                                                         

На знімках:
начальник Межівського 

відділення поліції 
Алім Журба;                                                                                          

заступник начальника 
Межівського відділення 

поліції Олександр Бобкін;

слідчий Олег Кривонос 
біля простріленого ската 
фермерського «КамАЗа».

ВІД РЕДАКЦІЇ. Газету з публікацією про резонансні межівські події ми направимо 
в Офіс Президента для реагування. Копію - начальнику Межівського відділку поліції 
та начальнику ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.



Джордж Вашингтон

! Без свободи слова нас можна вести німими 
і тихими, як овець на забій
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- За сободу слова я будь-кому пельку заткну!!

Називав «тупим» 
та «маленьким»                                                                                  
За повідомленням Укрінфор-

му, Нацрада з питань телебачен-
ня та радіомовлення призначила 
позапланову виїзну перевірку ТК 
«Прямий» після висловлювань 
телеведучого С. Пояркова на ад-
ресу президента В. Зеленсько-
го. Перший заступник її голови 
Ольга Герасим’юк повідомила: 
до них надійшло звернення зі 
скаргою на слова ведучого теле-
каналу «Прямий» С. Пояркова, 
який, на думку заявника, «пося-
гає на честь і гідність президента 
України Зеленського, ображає 
його родину, окремих персона-
жів, етноси та державу, вживає 
нецензурну лайку». Зокрема, 
Поярков називав Зеленського (о, 
який жах!) «тупим і маленьким 
чмятком», «маленьким криво-
різьким сцикунятком». Але ж ми 
пам’ятаємо, які кпини «нижче по-
яса» відпускав під керівництвом 
Зеленського Квартал-95 на адре-
су Ющенка, Януковича, Кличка, 
Парубія, Ляшка, інших відомих 
політиків! З Юлії Тимошенко 
актори насміхалися навіть тоді, 
коли вона перебувала у в’язниці! 
І НІХТО, НІХТО З ВІДОМИХ ПО-
ЛІТИКІВ НЕ  ОПУСТИВСЯ ДО 
ЗЛОСТИВОЇ ПОМСТИ КОМІКУ 
ЗЕЛЕНСЬКОМУ І ЙОГО КВАР-
ТАЛУ! ТІЛЬКИ ПОБЛАЖЛИВО 
ПОСМІХАЛИСЯ!                                                                  

Після обговорення питання 
члени Нацради проголосували - 
п’ять голосів «за», двоє утрима-
лися - підтримавши рішення про 
позапланову перевірку ТК «Пря-
мий». Потім відбулося засідання 
Шевченківського райсуду Києва, 
який відпустив ведучого С. Пояр-
кова під особисте зобов’язання. 
Йому інкримінували виступ в 
одному з його блогів, де він голо-
сом Олега Ляшка, звертаючись до 
нардепа Іллі Ківи, згадує «п’яту 
точку» Зеленського і застосовує 
вислів «порвати його на шмат-
ки».

- Фактично те, що я зробив, 
усе життя робить Квартал-95, - 
повідомив ЗМІ художник. - Але є 
дві речі, на які я б хотів звернути 
увагу. З точки зору обвинувачен-
ня, я так розумію, тепер кожен 
актор, кожен Отелло, який по-
чинає душити Дездемону – це 
кримінальна справа. Не робіть 
цього! По-друге, якщо реально 
подивитись на висновки експер-
тів, то добратися до дупи Зелен-
ського можливо тільки завдяки 
насильницьким діям. Інакших 
дій вони не передбачають, вони 
не вірять, що можна сфотогра-

Свободі слова, 
жартам гаплик?     

фувати, або хтось йому зробить 
масаж… Вони передбачають 
винятково насильницькі дії. Це 
абсурд. Я імітую, граю розмову 
третіх осіб, я голосом Ляшка го-
ворю… А вони навіть Ляшка не 
допитали. Може, він у змові, не 
у змові… Немає потерпілого! У 
справі немає потерпілого!І Хочу 
все ж таки письмового пояснення 
експерта, який дав висновок, що 
фраза «порвати на шматки» – це 
загроза життю чи насильницька? 
Тому що ця фраза, у всьому світі 
і у нас в країні ніколи не вико-
ристовується у прямому сенсі – у 
100% випадків! Фраза «Я порву 
тебе на шматки» ніколи не закін-
чується буквально. Прецедентів 
в історії людства, щоб хтось ко-
гось після цієї фрази порвав на 
шматки, не було. Я хочу висновок 
експерта, чому я буду першою у 
світі особою, яка після цього щось 
реально зробить. 

Дійсно, було б смішно, якби 
не було так сумно. За такою ло-
гікою зе-влади тоді у фільмі, де 
Зеленський у ролі Голобородька 
розстрілює дупутатів Верховної 
Ради, теж треба вбачати агітацію 
за насильницькі дії, повалення 
конституційного ладу в країні. І 
притягати його до кримінальної 
відповідальності? Абсурд.  Але 
така нині реальність. 

                                                                              
Драконівський 
законопроєкт 
про дезінформацію                             
Куди прямуємо, панове? Таке 

питання хочеться поставити міні-
стру культури, молоді та спорту 
Володимиру Бородянському і 
його першому заступнику Ана-
толію Максимчуку, які презенту-
вали 17 січня основні положення 
законопроєкту про протидію де-
зінформації. Ви тільки вдумайте-
ся, що пропонується! Серед нова-
цій – мільйонні штрафи за поши-
рення дезінформації та в’язниця 
за її поширення за допомогою 
ботоферм і фінансування поши-
рення дези; створення організації 
журналістського самоврядуван-
ня, яка видаватиме посвідчення 
професійного журналіста; запро-
вадження посади Уповноважено-
го з питань інформації, який шу-
катиме дезінформацію… 

Свою оцінку щодо цього зако-

Дивні справи, якщо не сказати, абсурдні зовсім, почали відбуватися з приходом 
ЗЕ-команди до влади. Боронь, Боже,  тепер кепкувати з нашого, у минулому комі-
ка (!), Володимира Зеленського. Бо він, виявляється, собі і всьому своєму Кварта-
лу-95 дозволяв вдалі і не дуже жарти на адресу будь–якого політика, а сам, ставши 
президентом,  «дуже болісно сприймає критику», за словами вже звільненого 
Андрія Богдана. Отакої?! Тобто, ЗЕ-президент настільки звик подобатися людям 
і отримувати аплодисменти, що потребує аж до сліз всього цього і дотепер. Але 
ж Володимир Олександрович мав усвідомлювати, що стати президентом великої 
воюючої країни – це не роль, не гра, а серйозна і величезна відповідальність. І що, 
як тільки він дасть щонайменший привід, кепкуватимуть уже з нього! 
А народ скаже, як зав’яже, і великої треба хустки, щоб зав’язати людям уста... При-
водів же ЗЕ-команда дає аж по вінця... що не день, то новина. От народ і не мовчить, 
а деякі гостроязикі, як і він, фахівці розмовного жанру, особливо витончуються. 
Чи Зеленський всіх у в’язницю збирається пересаджати? Як у сталінські часи, коли 
навіть за анекдот чи мимовільну обмовку  можна було  запроторити людину за 
грати. Кілька років в’язниці, до прикладу, тоді отримала секретар-машиністка за 
технічну помилку на друкарській машинці у слові Сталінград, пропустивши букву 
р. Нас що, знову чекає таке дежавю? То, соромлюся запитати, якою країною нас 
бачить в своїй уяві Зе-команда? Демократичною, де є свобода слова і можливість 
вільно  висловлювати свою думку, а комікам «приколюватися» з політиків? Чи та-
кою, як у Північній Кореї, де всім, хто не плакав за померлим вождем, передбачена 
кримінальна відповідальність. Тому дружно ридала вся країна. 

Наш президент так гарно запрошував повертатися додому українців, що виїхали 
з тих чи інших причин, що аж душа раділа. А тепер що бачимо? Суд над ветера-
ном АТО, волонтеркою Марусею Звіробій, бо посміла відреагувати  жорстким 
словом на відверте хамство президента добровольцям, виклики на допити депу-
тата Софії Федини, намагання закрити телеканал «Прямий», обшуки на ТК «1+1» 
тощо. А найдивніше: за пародію та інші жарти на адресу президента з повною 
серйозністю притягують відомого своєю жартівливою харизматичністю худож-
ника Сергія Пояркова до… кримінальної відповідальності! 
Пане президенте, українці ж будуть судити не за словами, а за конкретними 
справами! Зокрема і за такими, що заведені на екстравагантного Пояркова, депу-
тата Федину та народну улюбленицю М. Звіробій. Та за тим, наскільки Україна є 
правовою державою, має гарантовані Конституцією свободи. До речі, у мережі  
після суду над ветераном АТО М. Звіробій  з’явилась «фотожаба», на якій таблич-
ку з написом «Офіс президента» змінено на «Офіс потєрпілого». Гумористичне 
зображення у Facebook оприлюднив шоумен і блогер Дмитро Чекалкін. Дія рівна 
силі протидії,  воювати з власним народом - то марна справа, як показав Майдан. 
Далеко ходити не треба, нашвидкуруч спечений законопроєкт про так звану 
«дезінформацію» вже поставив на вуха всю журналістську спільноту.  Не кажучи  
про земельний закон, новий Трудовий кодекс та інші нововведення, які можуть 
вигнати з країни і тих, хто ще залишився в ній та на щось сподівається. Поки що 
народ виходить масово на протести, намагаючись достукатись до  здорового 
глузду влади.

Петро ЛУК‘ЯНЕНКО

нопроєкту вже висловила велика 
кількість обурених експертів, 
фахівців журналістської справи. 
Зокрема, аналіз законопроєкту 
представив Інститут масової ін-
формації. «Детектор медіа» про-
довжив дистанційне обговорення 
законопроєкту з іншими меді-
аюристами, медіаекспертами та 
журналістами. А Людмила Пан-
кратова, керівниця юридичного 
напрямку Інституту розвитку ре-
гіональної преси, переконана:

- За такий короткий час без 
залучення експертів громадян-
ського суспільства, без контактів 
з розробниками законопроєкту 
«Про медіа» (оскільки ці два за-
конопроєкти між собою явно не 
дружать) підготувати якісний 
закон не вдалося. Мушу погоди-
тися з більшістю експертів: мета 
законопроєкту не запобігання/
боротьба з дезінформацією, а, 
радше, «упокорення» журналіс-
тів, намагання привести всіх до 
«спільного знаменника», а хто не 
хоче – просто не буде входити у 
нову систему координат. Штра-
фи, встановлені в статті 55 закону, 
просто драконівські. Найменший 
обраховується 5 мінімальни-
ми зарплатами, що на сьогодні 
становить 4723 х 5 = 23 615 грн., 
фактично, або 1000 доларів! Най-
більший – 1 тисяча мінзарплат, 
тобто 4 723 000. Порівняно із за-
робітними платами журналістів, 
такі штрафи явно спрямовані на 
те, щоб залякати їх, медіаучасни-
ків і всіх, хто поширює інформа-
цію. Штрафів таких розмірів у 
законодавстві України я не знаю! 

Штрафи на телеканали (!), які на-
кладаються Нацрадою у межах її 
повноважень, не просто значно 
менші, а менші, ніж найнижчий 
запропонований штраф.                                                          

Кримінальна відповідальність 
за поширення дезінформації та-
кож виглядає як охолоджуваль-
ний ефект, оскільки визначення, 
запропоновані в законі, досить 
широкі, вони можуть включати 
будь-яку інформацію і застосо-
вуватись вибірково. І розміри 
штрафних санкцій та санкції у 
вигляді позбавлення волі за по-
ширення дезінформації є захо-
дами, які явно непропорційні у 
розумінні міжнародних стандар-
тів свободи висловлення. А про-
порційність покарання є одним з 
головних критеріїв, які Європей-
ський суд з прав людини застосо-
вує, щоб визначити, чи було по-
рушення статті 10 Європейської 
конвенції про права людини.                                              

Своє бачення на даний зако-
нопроєкт  висловив і Олександр 
Бурмагін, виконавчий директор 
ГО «Платформа прав людини»: 

- Моя загальна оцінка – зако-
нопроект містить дуже багато ри-
зиків. Ми з колегами-медіаюри-
стами розбили його по частинах, 
робитимемо більш детальний 
аналіз з точки зору міжнародних 
стандартів, Конституції Украї-
ни. При першому прочитанні є 
кілька вузлових моментів, які ви-
кликають великі побоювання. Є 
питання щодо створення приму-
сової Асоціації професійних жур-
налістів, поділу журналістів на 
два класи – професійних і непро-

фесійних. По суті непрофесійні 
будуть дискриміновані стосов-
но професійних. Повноцінний 
захист і гарантії будуть лише у 
так званих професійних журна-
лістів, які відрізняються від не-
професійних тільки тим, що є 
членами Асоціації, яка буде на-
чебто добровільним об’єднан-
ням громадян за професійною 
ознакою і створюватиметься в 
порядку, передбаченому зако-
ном. Великий комплекс питань 
– щодо притягнення до відпові-
дальності і щодо розмірів цієї 
відповідальності, тюремних тер-
мінів? Штрафи в деяких випад-
ках обчислюються мільйонами 
– наскільки вони пропорційні 
порушенню? 

Є і питання з приводу того, 
що будь-яка людина у Фейсбу-
ку за цим законопроєктом буде 
вважатися поширювачем ін-
формації. Вона повинна буде 
розміщувати інформацію, що 
ідентифікує її дані. І зобов’язана 
перевіряти всю інформацію, ко-
тру розміщує. Йдеться навіть не 
про блогерів – про звичайних ко-
ристувачів соціальної мережі. Ще 
одне ключове питання – це статус 
і взагалі діяльність Уповноваже-
ного з питань інформації. Спо-
чатку говорили, що це повинен 
бути омбудсман в інформаційній 
сфері. Але те, як виписані норми 
про нього, не відповідає вимогам 
і стандартам у сфері діяльності 
омбудсмена – тобто Уповноваже-
ного з прав людини.                                       

Стурбована законопроєк-
том і Юлія Каздобіна, очільниця 
«Української фундації безпекових 
студій»: «Пропозиція вважати 
професійними та гідними захи-
сту держави лише тих журналіс-
тів, що належать до Асоціації, є 
дискримінаційною. Журналіст 
має працювати за стандартами, 
якщо й не належить до цієї ор-
ганізації. І позиція авторів зако-
нопроекту тут була нещирою. З 
одного боку, йшлося про те, що 
законопроєктом не запроваджу-
ються обмеження на журналіст-
ську діяльність, а з іншого – наяв-
ність посвідчення є необхідною 
для того, щоб мати акредитацію 
в органах державної влади. Таку 
норму дуже важко не трактувати, 
як намагання створити пул ло-
яльних журналістів».                                                                

Ну що, шановні українці, не 
запахло вам новою, єдиною на 
всю країну газетою «Правда» та 
єдиним телеканалом, де містить-
ся тільки дозволена владою ін-
формація? І жодної критики, не 
кажучи вже про висміювання 
політиків.  З такими законами від 
Зе-команди стає не до жартів. А 
вам?

. 
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! Сором - хилитися і долі коритися

Микола ЯСЕНЬ

Леся Українка

ОПТИМІСТИЧНІ ІЛЮЗІЇ 
І ГАРАНТІЇ БАЖАНОГО 
ОПТИМІЗМУ
Скільки Анатолій Іванович очолює Асо-

ціацію фермерів області, стільки він ратує 
за їх об’єднання й згуртування у міцний та 
боєздатний кулак. Власне, чотири роки тому 
він і давав згоду на обрання ватажком фер-
мерського плем’я чи не з одною-єдиною, а 
що головною, так це точно, метою – «Якщо 
в області нас понад чотири тисячі, то понад 
чотири тисячі повинно бути і надійних пле-
че-в-плече вояків-побратимів. Щоб не хова-
лися й не огиналися за спинами один од-
ного. Щоб кожному було без вагань на кого 
спертися та сміливо ходити у розвідку  чи й 
рватися у бій. Скільки й виходить наша га-
зета «Фермер Придніпров’я», створена з іні-
ціативи Гайворонського, стільки вона вперто 
та наполегливо, послідовно пропагує ідею і 
виступати, і захищатися, і цілей своїх дома-
гатися усім разом та дружно, обов’язково 
значними силами. Коли фермери одна чи-
сельна команда, тоді вони й сила, тоді лише 
їх не подолати. Так що за цим «показником» 
він і намагався складати свій іспит на цього-
річній звітній конференції фактично за усі 
роки свого головування на чолі Асоціації.  
Але чи є чим хвалитися і втішатися?

Якщо є райони, як-от Криворізький чи 
Петропавлівський, де досі навіть не існує 
районних асоціацій, або й існують, але самі 
по собі, уникаючи входження до складу об-
ласної, то про яку згуртованість можна го-
ворити? Якщо не менше районів - на зразок 
Магдалинівського, Апостолівського чи й 
Юр‘ївського, - де асоціації ледве жевріють, а 
не горять, сподіватися на бойові й міцні ше-
ренги та ряди однодумців не доводиться. Та 
що казати, якщо на звітну конференцію зов-
сім не прибули делегати з Покровського ра-
йону, отож проігнорували колег, не знайш-
ли за потрібне удостоювати їх честю своєї 
присутності – це, як той казав, приїхали. З та-
кими побратимами, даруйте, за перемогами 
не ходити.  Або таке: створена і діє в області 
«Фермерська самооборона», призначення 
якої захищати фермерські господарства від 
рейдерських атак і захоплень.  Коли треба чи 
день, чи ніч – підніматися по тривозі і мчати 
у будь-який кінець області на виручку потер-
паючим господарствам. Але таки це голов-
ним чином знову за рахунок того ж Ново-
московського та ще Царичанського районів. 
Хоч ставилося завдання з числа фермерів пі-
дібрати бодай по п‘ять-десять вояків «Само-
оборони» у кожному районі, підготовлених 
у разі потреби негайно виїжджати у най-
ближчі регіони. Отож виходить, що головна 
мета, задля якої Гайворонський впрягався у 
віз, не збулася? Анатолій Іванович вдався не 
так докоряти колегам-членам Асоціації, як 
самокритично взяв провину на себе. Ну не 
зміг я, сказав він, «дійти до кожної районної 
асоціації, а також кожного з вас переконати, 
що тільки хитро усміхатися і пересиджувати 
чужу біду у своїх посівах кукурудзи чи со-
няшнику і не вилазити, не показуватися, не 
піднімати свої голови з них – це те, що не має 
нічого спільного з гідністю і надійністю».

- Якщо у когось з наших рейдери «па-
трошать» урожаї або й забирають землі та 
цілі благополучні і успішні господарства, а 
ви й пальцем не збираєтеся поворушити, 
тим паче, потрібно негайно зриватися з міс-
ця і мчати на допомогу – то це ілюзія, а не 
гарантія, наче така біда вас обмине десятою 
дорогою, - підвів риску Анатолій Гайворон-
ський. – Сьогодні може що й через вашу в 
першу чергу байдужість когось обікрали і 
знищили, а завтра прийдуть душити вас – 
так і знайте…

Так яка у такому випадку вина Гайворон-
ського, що не зміг достукатися до кожного? 
Як на нас, тут швидше більшість фермерів не 
схотіли прислухатися до нього. Якщо хочете 
знати, за своїми характерами і вдачами ви-
явилися не з тих, хто готовий постояти і за 
своїх товаришів, як за себе. Або погрузли по 
шию у власних господарствах, хазяйнувати 
із зиском у них виходить, тому далі своїх меж 
і не дивляться. Не виглядають, що поза ними 
чиниться – аби лишень їх не чіпали. Але не 
тільки перше й друге дається взнаки. На цій 
конференції вперше немов «прорвало» ба-
гатьох делегатів: вголос заговорили нарешті 
про негідні явища та факти, про які до цих 
пір переважно мовчали. Скажімо, вперше 
на повен голос пролунали такі «терміни», 
як жадоба і жадність. Чому з понад 4-х тисяч 
фермерських господарств лише трохи біль-
ше двохсот, нагадуємо, члени обласної Асо-
ціації? А платити внески – по 20 гривень з 
кожного гектара, котрі перебувають у їхньо-
му користуванні – шкода. Нам, журналістам 

Нотатки-роздуми  з приводу звітної конференції  
обласної Асоціації фермерів та приватних землевласників

«Фермера Придніпров’я», не від одного до-
водилося чути: «А який резон мені платити, 
якщо я й без Асоціації благополучно живу 
і з оптимізмом дивлюся вперед?!» Думаємо, 
правду про жадібність фермерам чути не-
приємно і прикро, однак же що є, то є. Від 
гіркої правди нікуди не дінешся. 

Хоч домінує, дуже схоже, й інша не 
менш ганебніша причина, чому мало охо-
чих вступати в Асоціацію. Багатьом легше 
відкуплятися даниною і відверто хабарями, 
задобряти регулярно правоохоронців і чи-
новників з районних адміністрацій та служб, 
а то й «бандитів» – і вважати себе надійно за-
хищеними такими «парасольками». Звикли 
гнутися перед «сильними», коритися їх волі, 
слухняно носити пачки доларів.  Мовляв, 
цей, з дозволу сказати, «самозахист» значно 
надійніший ніби від «Фермерського». От і 
вибирають ліпше платити «благодійникам», 
ніж членські внески в Асоціацію. Невже ви 
думаєте, запитав Анатолій Гайворонський 
колег, що така практика триватиме вічно, 
і захист обласної Асоціації, її юридичної 

служби та «Самооборони» не знадоблять-
ся? О, це надто велика помилка, особливо 
зараз, коли фермерський рух на порозі но-
вих випробувань і небезпек. Якщо і далі піде 
та зможе взяти гору зі своїми починаннями 
нинішня влада прислужників як внутріш-
нього великого капіталу, так і зовнішнього у 
вигляді міжнародних банків та корпорацій, 
то через рік-два, максимум три, за прогно-
зом Гайворонського, місця для фермерів 
на рідній землі не знайдеться. Вигорнуть їх 
з неї, як непотріб. Втратять «цікавість» до 
них і до одноосібників також і нинішні поки 
що «охоронці»-шахраї та хабарники. То чи 
треба годувати їх до останніх шансів бути 
цілими і не ушкодженими? Може, потурбу-
ватися заздалегідь про інші гарантії власного 
майбутнього і благополуччя? 

Коротше, цю «проблему» також чи не 
вперше винесли на обговорення загалу де-
легатів. І прийшли до висновку, що ліпші 
перспективи у тих, хто обере нарешті за 
краще боротися на повен зріст стоячи, ніж 
продовжувати на колінах жити. Знову да-
руйте, якщо для когось прикро про це чути 
і читати.

ПРИТЧА ПРО ДЗВОНАРЯ 
І БЕЗПЕЧНІСТЬ
Тим паче, що в активі обласної Асоціа-

ції фермерів саме у звітний період неабияке 
досягнення. Більше того – досягнення, яким 
нині не може хвалитися асоціація жодної 
іншої області України. І це тоді, коли ще по-
заторік саме наша область і потерпала най-
відчутніше від біди, з якою минулого року 
вдалося геть розминутися. Мова йде про 
рейдерські захоплення фермерських госпо-
дарств і особливо вирощених фермерами 
урожаїв. Причому, як злодіями «в законі», 
так і правоохоронцями, передусім слідчими 
відділень Нацполіції і місцевими у районах 
прокуратурами. За випадками рейдерських 
розбоїв у 2018 році на Дніпропетровщині 
тільки кримінальних проваджень було біль-
ше ста. Чуєте – більше ста! А у минулому 
2019-му жодного факту рейдерства в аграр-

ному секторі економіки у нас не було зафік-
совано. Ще раз вдумайтеся – після ста по-
заторік торік жодного випадку. Це завдяки 
і «Фермерській самообороні», перш за все, 
хоч і не чисельному її активу, одначе напро-
чуд мобільному і бойовому, і тісній співпра-
ці – на договірній основі - керівництва Асоці-
ації з органами та стражами правопорядку.

Отже, пишемо у залік досягнень пе-
ремогу над рейдерством в регіоні. Та це не 
значить, що натомість не появилася нова і 
ще більш жахливіша біда. У минулому році 
на Дніпропетровщині було вбито бандита-
ми двох фермерів – Олександра Грушку у 
Криничанському районі і за загадкових об-
ставин Сергія Кондратюка в Межівському. 
Першого убили ніби з метою пограбування, 
однак потім стало ясно, що аби переписа-
ти його господарство на іншу особу. Сергія 
Кондратюка відразу «знешкодили» з ана-
логічною метою. В обох випадках Асоціації 
вдалося захистити фермерські господарства 
для спадкоємців убитих. Інша річ, що слід-
ство за обома смертями триває і ніяк не за-

вершиться. Винні у смерті Грушки досі не 
покарані, а у смерті Кондратюка навіть не 
встановлені. Це дало підстави фермерському 
лідеру області прогнозувати неминуче нада-
лі суцільне знищення, в тому числі і фізичне, 
фермерів як, даруйте, «зайвий клас, що тіль-
ки заважає». І це на думку Гайворонського 
буде пов’язано з відкриттям ринку землі у 
тому варіанті, у якому прагне відкрити його 
вся орава «слуг народу» з Президентом Во-
лодимиром Зеленським на чолі.

Аби переконливо довести свою страшну 
«гіпотезу», Анатолій Іванович повернув деле-
гатів конференції у ті бурхливі й шарлатан-
ські через край роки, коли велося розпаюван-
ня колишніх колгоспів. Голова фермерської 
Асоціації запропонував побратимів згадати, 
як і що тоді відбувалося. У силоміць збанкру-
тілі господарства тічками прибували хвацькі 
хлопці наче з мішками грошей (але які не по-
яснювали, звідки вони у них взялися), і місце-
ві чиновники та прибулі також юристи-кон-
сультанти з теками установчих документів 
переконували селян, що їм самим до ефек-
тивних господарів землі без грошей так дале-
ко, як куцим до зайців. А тому все майбутнє 
наче за цими ось хлопцями, котрі беруть паї 
в оренду і гарантують вкладання значних ко-
штів – відтак не вагайтеся і не ловіть гав, а ха-
пайтеся за «інвесторів», поки вони ще добрі і 
не відмовляються від вас...

- Тепер же з відкриттям раптом  антина-
родного ринку землі, - запевнив Анатолій 
Гайворонський, - разом з усім селянством 
під прес чи коток великих і знову ніби єди-
них ефективних і спроможних землевласни-
ків перш за все ми з вами, шановні фермери, 
попадемо. Людей-власників земельних паїв 
силою змусять або й незначними насправді 
сумами грошей спокусять забирати у нас 
земельні ділянки та віддавати їм, і тільки їм. 
А то й ні людей, ні нас не стануть питати, 
а в кого ви захист та справедливість будете 
шукати? Марно, ні від кого не дочекаєтеся. 
То якщо втратимо ще свою Асоціацію – вва-
жайте, що усім настане капець…

Як колись, повідав Гайворонський, він 

уклав договори оренди майже з трьома 
сотнями пайовиків села Голубівки, так в ін-
тересах тоді ще претендента тут в земельні 
барони одного з нардепів зграєю налетіли 
на селян очільники райдержадміністрації. 
І одних умовляли, других примушували, 
третіх залякували, аби вони тільки мерщій 
розривали з ним, фермером, угоди. Добрячу 
половину вдалося таким ось чином, нехтую-
чи законами, «переманити». І люди ці там 
до цих пір, підвів риску Анатолій Іванович, 
не можуть вирватися з кігтів ну дуже поваж-
ного орендаря. Страждають, поневіряються 
і каються, і нічого не можуть вдіяти. 

- Аналогічне свавілля чатує на фермерів, 
- впевнений Гайворонський, - як тільки ки-
нуться скуповувати «до десяти тисяч гекта-
рів в одні руки». Я  вже не кажу, - продовжив 
він, - що коли й банки отримають доступ 
та волю на земельних оборудках. То чи не 
краще інший, ніж зараз, «дах» мати? Не ха-
барників, а нам самим себе захищати? Хіба 
не ясно, що за нас, крім нас, ніхто насправді 
щиро не потурбується? Хто цьому не вірить, 

того біда навчить, але ж буде пізно.
Після цих слів Анатолія Івановича так і 

хотілося вигукнути, а навіщо воно фермерам 
треба, щоб їх біда вчила? Існують же так зва-
ні притчі – повчальні розповіді з історії або 
повсякденного життя, мета яких – прище-
плювати народу духовні чи моральні істи-
ни. То одну мудру притчу колись написав у 
Дніпрі поет. Про чоловіка, який «у село за-
брів, спрагу й втому приніс подорожню, очі 
в нього були якісь тривожні попід чорними 
хмарами брів». Далі «поклонився поштиво 
громаді» і «попросився служить дзвонарем 
за харчі». Люди однак спитали, що ж він 
вміє робити, крім, як бути дзвонарем? «Лиш 
дзвонити – чи вдень, чи вночі», - відповів чо-
ловік. І пояснив, що вміє «ворога чуть звід-
даля, хай він навіть плазує гадом». А щоб 
«мир знала наша земля, стерегти її треба, 
громадо». Коротше, найняли таки приблуду 
дзвонарем. Був він ним у них два десятка літ. 
І «двадцять літ не озвався дзвін, двадцять літ 
над селом мовчання» Мабуть, в нас ворогів 
немає, вирішили люди, бо «скільки літ он 
дзвіниця німа» - та й прогнали приблуду. 
Той побрів собі невідомо куди, «а опівночі 
вдарив дзвін, гримів і калатав на сполох». 
Злякалися люди, прибігли й чекали біди. 
Ні, ніякої біди не було. Дзвін, написав поет, 
сам повстав, «дзвонаревого взявши хисту» - 
«бо відчув, що безпечність вповзла в людські 
душі – їх перший ворог».

Дійсно безпечність вразила переважну 
більшість фермерів області, якщо їм сильна 
й згуртована Асоціація як п’яте колесо до 
возу . Ось уже чотири роки поспіль чути про 
неї не хочуть. Не хочуть чути заклики ватаж-
ка обласної Асоціації усім миром єднатися, 
гуртуватися і бути готовими захищати себе, 
свої сім’ї і  свій бізнес, свої села і селян-земля-
ків у них. Оскільки коли кожен сам по собі, 
як відрізані пальці, діла не буде. До речі, 
зараз потреба виступати єдиним військом 
виникає ще й з інших нових актуальних 
міркувань. Іде так звана децентралізація – 
формування укрупнених територіальних 
громад, за якими право розпоряджатися 

усім, що відбувається і відбуватиметься у 
цих адміністративних формуваннях. У тому 
числі і землями розпоряджатимуться, ви-
користанням бюджетних коштів і так далі. 
Самі собі господарями будуть – розумієте, 
що це значить?

- Ми, фермери, неодмінно маємо бути в 
числі депутатів громад, - заявив Гайворон-
ський.  – Хто завойовуватиме авторитет та 
визнання серед земляків, той і буде на коні! 
Так що, шановні колеги, давайте готуватися 
перебирати на себе відповідальність за стан 
справ і перебіг подій у власних населених 
пунктах і громадах, щоб люди нам довіря-
ли, а значить, і прислухалися до нас. Тільки 
таким чином зможемо забезпечувати собі і 
своїм господарствам надійні тили.

При цій нагоді і виникла ціла дискусія 
навколо нашої газети «Фермер Придні-
пров’я». На превеликий жаль, знову з про-
екцією на те, що фермерська  спільнота 
області належно не оцінила друковане ви-
дання Асоціації. Якщо хочете, то більшості 

фермерів регіону – хай вони нам вибачають, 
але правду не замовчати – не вистачило 
розважливості та мудрості, політичної і со-
ціальної свідомості, а то й розуму збагнути, 
настільки це сильна, дієва і необхідна зброя 
– масова газета для селян. Створюючи її, 
Анатолій Гайворонський свого часу ставив 
перед журналістським колективом мінімум 
три завдання. Перше – доносити народу від-
верту правду, якої й серед дня з ліхтарем у 
руках не знайдете ви нині у передачах, при-
міром, тих же «популярних» телеканалів, всі 
як один які належать олігархам. Ще з древ-
ніх часів та віків відомо ж, що хто  платить, 
той і замовляє музику. Невже, коли вже на 
те пішло, досі у нас сумніваються, що і фільм 
про Голобородька у виконанні Зеленського 
«Слуга народу» запущено було навмисне і 
з далекоглядним умислом? А он як подіяв 
на народ, забив йому, даруйте, «баки», що 
мало не поголовно проголосував не лише за 
«свого Президента», а і в мажоритарних ок-
ругах за кандидатів-«нові обличчя» від його 
фактично не існуючої ще й партії! Обрав по 
суті на свою голову та на свою біду підготов-
лених на короткотермінових курсах в заоке-
анських університетах бездарів, недоучків і 
навіть неадекватних непрофесіоналів-«соро-
сят», котрі аж спотикаються, так тепер спі-
шать розпродати усю гамузом Україну, щоб 
від неї і сліди незабаром прочахли. То чи не 
привід нарешті задуматися і зрозуміти, що 
якщо зокрема фермерам намагатися вціліти 
разом зі своїми землями, то газета «Фермер 
Придніпров’я» може що і єдина для них 
надія добиватися підтримки серед селян у 
своїх громадах і давати відсіч зовнішнім не-
гідникам та злодіям? 

Друге завдання, задля реалізації якого 
створювалася газета – це, до речі, аби згур-
тувати, зібрати до купи фермерське плем’я, 

організувати його разом боронити й відсто-
ювати свої інтереси. З чого потім випливла 
й третя місія – захищати членів Асоціації в 
першу чергу від бандюг і рейдерів, а також, 
звісна річ, що і від чиновницького свавілля 
та хамства, шахрайства і зловмисництва та 
хабарництва, від насилля корупціонерів, 
безміру корисливих «стражів» - так-так, в 
лапках – правопорядку і кривосудів у судах. 
«Фермер Придніпров’я» не тільки забезпе-
чував широку гласність таким випадкам і 
фактам – він ще й чи не єдиний серед ЗМІ 
Дніпропетровщини домагався і домагається 
реакції на свої гострі й критичні публікації 
від органів державної і самоврядної вла-
ди та від правоохоронних органів. Тобто в 
міру своїх можливостей і рівня здібностей 
справляється з завданнями, покладеними 
на нього. А чим віддячують газеті фермери? 
Обіцянками передплачувати її якомога в 
більшій кількості землякам своїм – як домов-
лялися уже не на одній попередній подібній 
конференції, для всіх, хто постійно чи сезон-

но працює у фермерських господарствах, 
а також і для власників земельних паїв, чиї 
перебувають в оренді того чи іншого члена 
Асоціації. Але тільки й того, що обіцяють. 
Обіцяють, зарікаються, дають чесне слово, 
і швидко забувають. Якщо вся область - «на 
круг» - передплатила на нинішній рік навіть 
менше, чим вдвічі більше, ніж один Новомо-
сковський район, то що це значить? Точні-
ше, про що говорить? Отож!

Звітна конференція, про яку наша мова, 
отже, висунула ще одне завдання для «Фер-
мера Придніпров’я» - пропагувати й підтри-
мувати кращих фермерів, створювати їм по-
зитивний і сприятливий імідж як провідних 
зараз господарів на селі, головну надію для 
розвитку місцевого  самоврядування і гро-
мад. Але для цього треба, аби газета потра-
пляла у якомога більшу кількість селянських 
домівок. І особливо у ті домівки, де у людей 
за газ або ліки платити нічим – де вже їм 
взяти три сотні гривень на річну передпла-
ту «Фермера»! Так от, тепер і вирішено, що 
одна з провідних вимог членства в Асоціації 
– це виписка для своїх земляків нашої газети 
в розрахунку 1 (один) примірник на кожні 10 
(десять) гектарів тієї землі, котра перебуває 
в обробітку господарства. Невже і зараз, за 
крок перед загрозою бути знищеними, се-
ред наших фермерів візьме гору жадібність? 
Згадували на конференції її делегати навіть 
Ленінську «Іскру», без якої більшовикам ко-
лись явно не вдалося б створити своєї партії 
і потім взяти – чи підібрати - владу у влас-
ні руки. Згадували також про внески, котрі 
необхідно сплачувати за членство в Асоціа-
ції, оскільки без фінансової підтримки своєї 
громадської організації, яку пропонували 
вважати нарешті і своєю  селянською пар-
тією, марно розраховувати на реалізацію і 
втілення своїх вимог та інтересів. Але річ то 
не в цих паралелях. Річ у тім, що віднині ви-
рішили раз і назавжди, що більше у такому 
непевному становищі Асоціація фермерів та 
приватних землевласників Дніпропетров-
ської області існувати не може. Членство у 
ній необхідно підтверджувати як внесками, 
так і активною життєвою позицією. Бо інак-
ше гріш ціна в базарний день організації, де 
один в степ або на поле бою, а інший в ліс, 
кущі і по дрова.

Хто не знає поговірки, що скупий двічі 
платить? Як і тієї, яка каже, що у страху й пе-
реляку великі очі? Але у випадку зі станови-
щем, у якому за крок до припинення свого  
існування опинилася фермерська Асоціація,  
скупим навіть не двічі платити доведеться, 
а гірко розплачуватися за свою недалекозо-
рість.  А тим же, хто ладен і далі особисто 
не вступати у відкритий бій і не підставляти 
себе під нищівний вогонь сутичок, а нато-
мість ховатися за спинами  інших, й поготів 
не варто надіятися  самостійно врятувати 
власну шкуру. Поодинці земельний ринок 

розправиться ж з усіма легко й спритно, що 
ні пікнути ніхто не встигне, ні прокричати 
«Рятуйте!» А головне те, що рятувати ніко-
му буде. Тому не випадково конференція 
вдарила у дзвін-набат: нам або бути, або ні. 
Хочемо бути – все одно, що виходимо на свій 
останній і вирішальний бій!

УВАГА: ВИПРОБУВАЛЬНИЙ 
МІСЯЧНИК ПОЧАВСЯ!
Не знадобиться багато й часу, щоб ни-

нішню звітну конференцію назвати доле-
носною. Такою, котра кардинально змінить 
фермерське співтовариство області. Або не 
змінить. Зробить або не зробить його реаль-
ною і впливовою силою, здатною рятувати 
себе, своє село і свою землю, в кінцевому ра-
хунку всю Україну і її народ. Відведено для 
цього рівно місяць – до 15 березня. Цей мі-
сячник – як випробувальний строк, котрий 
відвела конференція для того, щоб схамену-
тися, організуватися і постати, відродитися 
боєздатною армією, здатною впливати на 

перебіг подій в усій державі та такою, з якою 
доведеться владі рахуватися.

Ясніше кажучи, конференція оголосила 
фактично перереєстрацію членів Асоціації. 
Огляд чи й перегляд-перекличку своїх рядів 
і багнетів. Хто лишається і готовий продов-
жувати розпочате в останні чотири роки, 
до середини квітня має укласти письмовий 
Договір про членство в Асоціації та взає-
модопомогу. Укладатиметься договір з ке-
рівництвом обласної Асоціації – воднораз і 
про взаємні права та обов’язки. Зрозуміло, 
що Асоціація і далі усіма доступними мето-
дами відстоюватиме бізнесові  інтереси фер-
мерських господарств, також не збавлятиме 
своїх зусилля стосовно протидії проявам 
рейдерства і злочинів та зловживань у сфері 
земельних та господарських, виробничих і 
правових відносин – кінчаючи аж, ясна річ, 
сприянням  у матеріально-технічному, та-
кож методичному та іншому актуальному 
забезпеченні фермерських осередків. Але 
при одній істотній умові: на захист, під-
тримку та допомогу розраховувати право 
матимуть тільки члени Асоціації. Ще точ-
ніше тільки ті фермери, котрі підпишуть 
Договори про членство в Асоціації і про 
взаємодопомогу. Хто не підпише, той… Ні, 
того Асоціація не буде сприймати, що він 
проти неї. Просто відмовився йти на запро-
поновану угоду з Асоціацією своїх побрати-
мів і колег – залишаєшся сам, як палець, і зі 
своїми проблемами, і зі своїми бідами, якщо 
вони трапляться, не обминуть. Зостаєшся 
наодинці з усіма приємними і не приємни-
ми подіями та явищами, які випадатимуть 
на долю господарства. З тими ж рейдерами 
чи земельними «феодалами» також. На до-
помогу Асоціації в усіх скрутних ситуаціях 
не розраховуй і не сподівайся. До Асоціації, 
якщо не забажав поновлювати чи нарешті 
укладати з нею Договір, навіть не звертайся 
і не апелюй. Асоціація з 15 березня цього 
року захищатиме і відстоюватиме лише сво-
їх дійсних членів.

Одразу виникає запитання, чи ж виправ-
даний настільки рішучий, якщо так можна 
сказати, поділ на своїх і не своїх? На те, що 
за своїх горами й скелями стоятимуть, а не 
своїх віддаватимуть на поталу рекетирам, 
злодіям, слідчим, судам і прокуратурам? А 
інакше, уявіть собі, сьогодні уже неможливо 
діяти. Анатолій Гайворонський навів депута-
там кілька надто типових випадків, які тра-
плялися протягом останніх двох-трьох років. 
Дозрілий соняшник одного ФГ «арештува-
ла» поліція і  сама ж організувала у темну 
ніч його косовицю. Геть в іншому кінці об-
ласті друге ФГ силою і безпідставно, за наду-
маними мотивами позбавили права постій-
ного користування земельною ділянкою. Ще 
третього фермера заходилися обдирати, як 
липку, на елеваторі. За кожного цього разу 
і безлічі аналогічних інших тільки надходив 

сигнал в Асоціацію і її «Фермерську самоо-
борону», як «зісвистували усіх нагору», зму-
шували таких же фермерів «кидати своє ва-
рене й печене» і мерщій та стрімголов мча-
ти кудись на виручку колег. Дякувати Богу, 
Дніпропетровська обласна Асоціація нині 
у тому стані, коли з нею рахуються, а вона в 
змозі залагоджувати найгостріші сутички та 
конфлікти, навіть силові «розбірки». Тобто 
практично щоразу захищали своїх побрати-
мів і соратників.

А тепер увага: сигнали тривоги і заклики 
рятувати подавали, як правило, фермери і 
фермерські господарства, які не були чле-
нами Асоціації. Себто ті, котрі належать до 
отих 3-х тисяч 200 господарств, що досі об-
ходилися без Асоціації і ніяким чином, ні 
внесками і ні власними зусиллями, не бра-
ли участі у житті і діяльності фермерської 
спільноти області. Не підставляли їй свої 
плечі, не відгукувалися на заклик приєдна-
тися до тієї чи іншої акції. І от їм не те що 
допомогли – від них відвели реальні загрози 

і біди.  Причому, такі ж фермери, як і вони, у 
яких своїх клопотів та проблем по шию. Які 
не рахувалися з часом і власними витратами, 
без яких виїзди не обходилися. З тим теж не 
рахувалися, що були ж випадки і силових 
протистоянь, а це ризики своїм здоров’ям і 
навіть життям. Що ті, кого Асоціація зі своїм 
активом рятувала, після ледве не клялися та 
не божилися, що відтепер і вони вступають в 
Асоціацію з усіма наслідками, котрі з цього 
мали випливати – це ніби зрозуміло, логіч-
но. Інакше ж бо й бути ніби не могло, згодні?

- Але уявіть собі, - доповів Анатолій Гай-
воронський делегатам, - жоден, кого нам 
вдавалося захистити часом і від повного ро-
зорення, потім забував не те що, даруйте, 
віддячити чи компенсувати витрати. Врято-
вані забували свої обіцянки вступати до на-
шого дружного співтовариства. Жоден – чує-
те, жоден – не вступив, не сплатив членських 
внесків, не відгукнувся на прохання прибути 
на ту чи іншу акцію…

Хіба можна миритися з подібними спо-
живацькими і суто корисливими вдачами 
фермерів, яких клюне смажений півень - бі-
жать і волають: рятуйте! А  врятували, зара-
дили – знову знати не хочуть Асоціацію, під-
тримувати коштами і власною участю й по-
готів ухиляються. Неприємно читати-чути і 
цей докір? Та правди ж не сховати: що є, те 
є. Що маємо, те маємо. Але відтепер Асоці-
ація фермерів та приватних землевласників 
Дніпропетровської області подібним хитру-
нам, пристосуванцям і звиклим за рахунок 
«диваків» лише за своє битися каже прямо 
у вічі: досить паразитувати на нашій ласці, 
нам з вами не по дорозі. 

Тим, хто до 15 березня підпише з облас-
ною Асоціацією Договір про членство і вза-
ємодопомогу, Асоціація гарантує повний 
захист у будь-яких скрутних ситуаціях, пра-
вову та юридичну допомогу у всіх конфлік-
тах і сутичках. Втім, читайте примірник 
Договору – там все сказано в 52-х пунктах. 
Інша річ, що члени Асоціації сплачувати-
муть внески – залежно від форми власності, 
розмірів господарства та сфери конкретної 
діяльності. І будуть зобов’язані, нагадаємо, 
передплачувати для себе і своїх працівни-
ків та орендодавців наш «Фермер Прид-
ніпров’я» - один примірник на кожні 10 
гектарів своїх угідь. Та головне, мабуть, що 
залишатися надалі пасивними, без участі у 
починаннях, акціях і проектах фермерської 
Асоціації  не вдасться. Сьогодні аграрний 
сектор економіки України тилів не має. 
Він сьогодні сповна передова і фронт. Там 
і треба усім перебувати. Інакше скоро й від-
ступати не буде куди.

Не баріться, поспішайте визначатися, 
потрібна чи ні бойова Асоціація вам. Від 
себе в кінці скажемо єдине: якщо ферме-
ри Придніпров’я не зможуть об’єднатися і 
згуртуватися, оновити свою громадську ор-
ганізацію у тому дусі, у якому задумала її 
оновлення цьогорічна звітна конференція, за 
нинішньої влади фермерам в Україні місця 
не знайдеться. І вони його фактично з влас-
ної вини втратять.



6 19 лютого 2020 року
№ 7 (138)

ВАШ ВИБІР

Шановні читачі! Редакція не надає юридичні консультації по телефону. 
Надсилайте свої запитання поштою або на електронну адресу газети.

ПРАВОВЕ ПОЛЕ
Допомога при народженні дитини
Вона призначається в розмірі 41280 гривень. 
Одноразово виплачується сума 10320 гривень, а 
решта - протягом наступних 36 місяців рівними 
частинами (по 860 гривень кожного місяця поки 
дитині не виповниться три роки). Розмір допо-
моги при народженні дитини, починаючи з 2014 
року, не залежить від того, якою дитина «по ра-
хунку» народилася. Отже, такі виплати на першу 
дитину, що виплати на третю дитину будуть в 
однаковому розмірі.
Така допомога виплачується комусь з батьків чи 
опікуну , що займається вихованням та утриман-
ням дитини. Для цього потрібно протягом 12 мі-
сяців з дня народження малюка звернутися в орга-
ни соціального захисту населення (що знаходяться 
за місцем реєстрації місця проживання заявника) 
та подати наступні документи:

ОПОМОГА 
ІТЯМ-2020ДУ цій статті юридичний інтернет-

ресурс Protocol пропонує актуальну 
інформацію про всі види соціальної 
допомоги на дітей станом на 2020 
рік, а також можна дізнатися, чи 
було підвищення виплат на дитину 
в 2019-му, які виплати на другу 
дитину або третю. Крім цього, у 
статті інформація про те як отримати 
«дитячі виплати», кому вони належать, 
в якому розмірі повинні виплачуватися 
і як здійснюється нарахування дитячих 
допомог.

заяву про виплату (за наявності електронного 
підпису її можна подати і в електронній формі 
на офіційному сайті Мінсоцполітики);
копію свідоцтва про народження дитини;
копію свого паспорта;
У випадку, якщо матері, місце проживання яких 
зареєстроване на території  України, під час тим-
часового перебування за кордоном, народили 
дитину, то таким жінкам потрібно звернутися 
до компетентних органів країни перебування й 
отримати документи, які підтверджують народ-
ження малюка. Якщо ж жінка народила в слідчо-
му або адміністративних ізоляторах та установах, 
то їй слід подати заяву органу управління такого 
закладу, який, у свою чергу, протягом 10 днів 
подає заяву та копію свідоцтва про народження 
дитини до органу соціального захисту населення.

Підстави для припинення вищезазна-
чених виплат:
смерть дитини;
нецільове використання грошей (наприклад, 
отримувач таких виплат витрачає дитячі гроші 
в своїх особистих цілях: купив машину, ходить 
в ресторани, а дитина, при цьому, не отримує 
належного харчування, потрібного одягу та необ-
хідних умов для розвитку);
позбавлення батьківських прав або позбавлення 
опікунства;
смерті отримувача допомоги, або перебування 
його у місцях позбавлення волі;
передача на державне утримання дитини.
Протокол звертає увагу, що в разі усиновлення 
дитини, усиновителі мають право на допомогу 
при усиновленні, грошовий еквівалент якої і 
порядок виплат такі ж, як і допомоги при народ-
женні дитини.

Виплати на дитину з опіки і піклування
Така допомога призначається на дітей їхнім 
опікунам та піклувальникам у разі, якщо діти не 
перебувають на повному державному утриманні. 
Допомога на дитину виплачується у розмірі двох 
прожиткових мінімумів для дитини відповідного 
віку.
Звертаємо увагу на те, що якщо на дітей виплачу-

ються інші соціальні  виплати (аліменти, пен-
сія, стипендія, інші види державної допомоги, 
крім допомоги по інвалідності), то розмір до-
помоги з опіки і піклування буде становити різ-
ницю між двома прожитковими мінімумами і 
суму отриманих грошей.
Так, наприклад, якщо 16-річна дитина, над 
якою встановлено опіку, отримує стипендію 
у розмірі 1000 грн щомісяця (більше ніяких 
інших виплат не отримує), розмір виплат з опі-
ки, станом на лютий 2020 року, буде розрахову-
ватися таким чином:
2218*2 (два прожиткових мінімуми) - 1000 грн 
(розмір стипендії) = 3436 гривень (розмір допо-
моги).
Допомога призначається на підставі звернення 
опікуна або піклувальника до органу соціаль-
ного захисту з такими документами:

заява про призначення виплат;
рішення суду або органу опіки та піклування 
про призначення опікуном або піклувальни-
ком;
копія свідоцтва про народження дитини;
довідка про щомісячні доходи, які отримує опі-
кун чи піклувальник на дитину;
якщо дитина з інвалідністю, то медична довідка 
про це;
довідка про зареєстроване місце проживання 
дитини та опікуна/піклувальника.
Важливо зазначити, що така допомога при-
значається на 12 місяців (по їх закінченню пе-
ревіряють чи немає підстав для припинення 
виплат, і, за їх відсутності, відновлюють) та ви-
плачується щомісяця до досягнення дитиною 
18-ти років.
Підстави для припинення таких виплат:
звільнення від виконання зобов›язань щодо опі-
ки і піклування;
досягнення дитиною 18 років;
шлюб або працевлаштування дитини;
передача дитини батькам або її усиновлення;
настання повної дієздатності дитини, якщо 
така дитина стала батьком чи матір›ю.

Виплати матерям-одиначкам
На такі виплати мають право матері (які не 
перебувають у шлюбі (важливо звернути ува-
гу, що не має значення цивільний шлюб або 
офіційно зареєстрований)), одинокі усинови-
телі, якщо у свідоцтві про народження дитини 
відсутній запис про батька або матір. Також 
таке право є у разі якщо один із батьків дитини 
помер, а інший, при цьому, не отримує пенсії 
за втрату годувальника та соціальної допомоги 
дитині померлого годувальника. Якщо одино-
кий батько чи мати-одиначка зареєстрували 
шлюб, то право на отримання допомоги за 
ними зберігається, якщо дитину не буде уси-
новлено.
Такий вид допомоги призначається незалежно 
від одержання інших видів державних виплат 
на дітей виплачується до досягнення дитиною 
18-ти років (якщо дитина вчиться на денній 
формі та не має своєї власної сім›ї, то допомога 

виплачується до досягнення дитиною 23-х ро-
ків).
Розмір допомоги дорівнює різниці між 100 % 
прожиткового мінімуму для дитини відповід-
ного віку та середньомісячним доходом сім›ї в 
розрахунку на одну особу за попередні півроку. 
Отже, щоб було легше розібратися, приклад, 
як правильно обчислювати. Ситуація: ма-
ти-одиначка має двох дітей: 7 і 5 років, отримує 
заробітну плату протягом останніх 6 місяців по 
5 тис. гривень на місяць (більше ніяких доходів 
не отримує). Розмір допомоги у такому разі, 
за станом на лютий, обчислюється на кожну 
дитину окремо. На старшу дитину, наприклад, 
таким чином: 2218 (100 % прожитковий міні-
мум на дитину 7 років) — 5 тис / 3 (так ми вва-
жаємо середньомісячний дохід на одного члена 
сім›ї: дохід ділимо на 3, оскільки членами сім›ї 
є мама і двоє дітей) = 551 грн 33 коп. на місяць.

Допомога на дітей з інвалідністю
Такі виплати на дитину гарантуються Законом 
України «Про державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю». За назвою закону можна зрозу-
міти, кому може призначатися. Зокрема стаття 
2 цього Закону встановлює розмір такої допо-
моги: 70 відсотків прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність. Станом на 
2020 рік такий прожитковий мінімум дорівнює: 
з 1 січня - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 гривень, з 
1 грудня - 1769 гривень. Тобто, розмір допомоги 
дорівнює: з 1 січня - 1146 грн 60 коп., з 1 липня - 
1198 грн 40 коп., а з 1 грудня - 1238 грн 30 коп.
Крім того, особам, які займаються фактичним 
доглядом за дитиною з інвалідністю може при-
значатися ще й допомога по догляду за дитиною 
з інвалідністю (надбавка). Така надбавка призна-
чається особам, які ніде не працюють, не навча-
ються на денній формі, не служать, не перебува-
ють на виборній посаді (якщо догляд здійснюєть-
ся за дитиною з інвалідністю підгрупи А, то факт 
роботи, навчання, служби і т. д. не має значення). 
Розмір надбавки залежить від групи та підгрупи 
інвалідності і становить: на дитину з інвалідністю 
підгрупи А 100 % прожиткового мінімуму для 
дітей відповідного віку, а на іншу дитину з інва-
лідністю тільки 50 %.
Для призначення допомоги одному з батьків, 
опікуну, усиновителю, необхідно звернутися 
до органу соцзахисту. Період призначення до-
помоги дорівнює періоду інвалідності, що під-
тверджується висновком медичної експертизи, 
але не більше ніж до досягнення дитиною 18-ти 
років.

Допомога для сімей з хворими дітьми
Перелік важких захворювань, розладів, травм, 
станів тощо, які дають право на отримання 
державної допомоги на дитину, якій не вста-
новлена інвалідність, затверджений Кабінетом 
Міністрів України. Право отримувати таку до-
помогу мають один із батьків, батьків-вихова-
телів, опікун, піклувальник, усиновитель, який 
здійснює догляд за дитиною і проживає з нею.
Щоб отримувати ці виплати на дитину необ-
хідно звернутися до органу соціального захи-
сту із заявою та медичною довідкою про наяв-
ність захворювання, передбаченого в Переліку, 
копією свідоцтва про народження та доку-
ментами, що посвідчують заявника (паспорт і 
якщо звертається опікун/піклувальник/усино-
витель - рішення про їх призначення). Розмір 
допомоги в 2020 році дорівнює: з 1 січня - 1146 
грн 60 коп., з 1 липня - 1198 грн 40 коп., а з 1 
грудня - 1238 грн 30 коп. Допомога виплачу-
ється щомісяця.

Тимчасова допомога на дітей, батьки 
яких не платять аліменти
ПОРЯДОК призначення та виплати тимчасової 
державної допомоги дітям, батьки яких ухиля-
ються від сплати аліментів, не мають можливості 
утримувати дитину або місце проживання їх не-
відоме (Постанова КМУ від 22 лютого 2006 року 
N 189) передбачає такий вид тимчасової допомо-
ги дитині у віці до 18 років у разі, якщо:
рішення суду про стягнення аліментів з одного 
з батьків не виконується у зв›язку з ухиленням 
від сплати аліментів або відсутністю у боржника 
коштів;
відносно одного з батьків здійснюється кримі-
нальне провадження або примусове лікування в 
місцях позбавлення волі.
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7
Н а порі, на часі Що можна робити в саду 

і на городі у лютому

Городні клопоти
Лютий — найбільш дореч-

ний час для того, щоб посіяти на 
розсаду баклажани, які стануть 
справжньою прикрасою будь-
якої теплиці. Потрібно лише 
знайти той сорт, який сподоба-
ється саме вам. Добре, що мож-
ливість вибору сьогодні велика 
і на ринку є чимало сортів, де-
коративних і оригінальних, які 
розрізняються не лише за роз-
мірами і формою плодів, але і 
за кольором.

Баклажан — вимоглива до 
тепла рослина короткого дня. 
Високорослі форми (заввишки 
до 2-2,5 м і вище) з тривалим 
зростанням і плодоношенням 
зазвичай вирощують у зи-
мових теплицях. У весняних 
теплицях, що обігріваються, 
перевагу надають більш швид-
костиглим сортам середнього 
зросту (80-150 см). Для неопа-
люваних теплиць, парників і 
відкритого ґрунту підбирають 
найбільш швидкостиглі, низь-
корослі і витривалі сорти.

Досвідчені городники без 
нагадування вже підготувалися 
до майбутнього посіву насіння 
на розсаду, а от новачкам нага-
даємо про способи передпосів-
ної обробки насіння, завдяки 

Складно знайти на кухні щось більш буденне, ніж сіль. Готуючи 
буквально що завгодно, ми завжди нерідко автоматично додаємо 
дрібку — іншу, просто для смаку. Хоча якщо не приймати 
постійно надвеликі дози, немає ніякої загрози для організму.
Однак мало хто знає, що, крім кулінарії, сіль може допомогти 
тобі не тільки з готуванням, цей продукт здатний на набагато 
більше. І зараз ми розкриємо тобі кілька способів, як на повну 
використовувати сіль.

Усуває пітливість
Щоб усунути неприємний запах і пітливість ніг, досить розвести в 8 
літрах води три столові ложки солі та невеликий шматочок туалет-
ного мила. Однак варто врахувати, що процедури в такій ванночці 
можуть пересушити шкіру.
Лікування зубного болю
При зубному болі може допомогти розчин солі, але перед проце-
дурою варто проконсультуватися зі стоматологом. До речі, сіль здат-
на замінити зубну пасту, якщо її змішати з содою в рівних частинах.
Прання
Якщо додати трохи солі в пральну машину, це запобіжить усадці та 
вицвітанню одягу. Також за допомогою солі можна виводити плями 
від червоного вина, досить полити одяг розчином солі, а після про-
сто протерти серветкою.
Видалення запахів
Суміш солі з корицею допоможе тобі видалити неприємні запахи з 
духовки. Досить насипати трохи всередину, а потім включити плиту 
на пару хвилин.
Миття вікон
кщо розчинити дві столові ложки солі в трьох літрах теплої води, 
вийде відмінний засіб для миття вікон. Він підійде як для будинку, 
так і для автомобіля.

Кам’яна сіль в побуті

Вже у лютому городу і саду слід приділити увагу
Недарма на Україні лютий отримав саме таку назву - дійсно, саме у цей час погода «лютує». Пом’якшує лютневу 

холоднечу сніг, який ми відкидаємо з доріжок на квітники, у пристовбурові кола дерев, на газон. Вкриваємо, 
вкриваємо і ще раз вкриваємо снігом,.

Набридли холод? Скучили за ніжними клейкими листочками і тонким гіллям, посипаним квітами? Ви можете 
наблизити весну, поставивши на вигонку гілки різних дерев і чагарників. У першу чергу зверніть увагу на вербу 
і багульник - деревні породи, гілки яких починають квітнути задовго до призначеного їм терміну, якщо просто 
поставити їх у воду. Майже так само легко розпускаються квітки форзиції, але за умови, що квіткові бруньки 

взимку не постраждали від морозів. Напевно у вашому саду знайдуться й інші дерева та чагарники, що квітнуть на 
початку сезону. Для вигонки підходять гілки тих порід, у яких квіткові бруньки вже закладені з осені - на пагонах 
минулого року. Починаючи з лютого, у декоративному саду гілки для вигонки можна зрізати з таких рослин як 

айва японська, вовча ягода, гамамеліс, форзиція, черемха.

яким сходи будуть дружніми і 
міцними.

Садові клопоти
Якщо хвойні у вашому саду 

розташовані на відкритих ді-
лянках, будьте пильними: саме 
у лютому вони можуть по-
страждати від сонячних опіків. 
Для цих рослин однаково не-
безпечні і прямі сонячні про-
мені, і світло, відбите від снігу. 
Особливо потребують захисту 
декоративна форма ялини си-
зої (Picea glauca ‘Conica’), тиси, 
кипарисовики і ялівці, не вкри-
ті снігом.

Рослини, крони яких на по-
чатку зими були стягнуті шпа-
гатом (для збереження форми), 
слід щільно обгорнути мішко-
виною або декількома шарами 
марлі. Вони надійно захистять 
хвою від сонця, на відміну від 
лутрасилу, спанбонду та ін-
ших нетканих матеріалів, які 
пропускають ультрафіолетові 
промені. Хочете, щоб укриті 
рослини виглядали максималь-
но естетично? Тоді придбайте у 
спеціалізованому магазині де-
коративну мішковину зеленого 
кольору.

Будьте обережними, оскіль-
ки у лютому гілочки хвойних 

стають ламкими і легко втрача-
ють хвою. Тому іноді доцільніше 
замість обгортання використо-
вувати захисні екрани або тенти, 
що створюють затінок. Їх вста-
новлюють перед рослинами з 
сонячного боку. Особливо силь-
но обгоряють дикорослі ялівці, 
перенесені на ділянку з лісу. 
Дачники часто використову-
ють їх для поодиноких посадок, 
розташованих перед воротами 
з боку вулиці, не підозрюючи, 
що саме на таких відкритих міс-
цях вони виявляються найбільш 
вразливими.

Завдання 
квітникаря
Лютий — найбільш дореч-

ний час для живцювання жор-
жин ранніх сортів. Помічено, 
що жоржини, вирощені з жив-
ців, квітнуть набагато краще, 
ніж ті, що зросли з розділено-
го бульбокоріння, і ви можете 
самі у цьому переконатися.

Для отримання живців 
бульби необхідно проростити. 
Якщо за час зберігання вони 
дуже висохли і стали зморшку-
ватими, на ніч опустіть їх у те-

плу воду. Якщо вигляд у них 
міцний і здоровий, то перед 
посадкою 20 хвилин потри-
майте їх у слабкому розчині 
марганцівки. Висадіть буль-
би у скриньки таким чином, 
щоб шийка кожної з них була 
повністю відкрита, а самі вони 
знаходилися у землі. Ґрунт по-
винен бути легкий і поживний 
з додаванням грубозернистого 
піску. Пам’ятайте, що здорові 
живці ви отримаєте лише за 
гарного освітлення і температу-
ри +15...+20° С.

Заздалегідь підготуй-
те ящики для живцювання і 
ґрунт, що складається з ли-
стової землі, компостного пе-
регною і піску. Коли довжина 
паростків досягне 5-8 см, зріж-
те їх гострим ножем прямо під 
вузлом або з невеликим шма-
точком «п’яти». Припудріть 
зрізи Корневином або іншим 
стимулятором коренеутво-
рення, висадіть живці у ящи-
ки (у похилому положенні) і 
прикрийте поліетиленовою 
плівкою або склом. Важливо 
перші 5-7 днів після посадки 
підтримувати високу вологість 

повітря і захищати рослини від 
яскравого сонця.

Якщо ви ще не посіяли на 
розсаду гвоздику Шабо, шав-
лію блискучу, бегонію віч-
ноквітучу, петунію гібридну, 
лобелію еринус, цинерарію 
приморську, айстру китайську, 
або калістефус, вербену гібрид-
ну, то вже час це зробити.

Догляд за газоном 
і водоймою
Якщо раніше — протягом 

грудня-січня — ви намагали-
ся обходити засніжений газон 
десятою дорогою, то тепер, у 
лютому, щоб розбити кірку 
льоду, запропонуйте дітям ви-
користати цей майданчик для 
рухливих ігор. Але — ненадов-
го! Є й інший спосіб вирішити 
проблему — пограйте на за-
сніженій галявині з собакою.

А ось над водоймою, з 
якої не спущена з осені вода, 
і у якій залишилися зимувати 
риби, продовжуємо працюва-
ти, зберігаючи і підтримуючи 
ополонку.
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Аграрій Олександр Дідоренко 
впевнено заявляє, що за 
біотехнологіями – майбутнє, а 
розробка технології штучного 
насіння – ефективний 
альтернативний метод 
розмноження важливих 
сільськогосподарських культур. 
За словами фермера, «зовнішній 
вигляд» штучного насіння дуже 
відрізняється від натурального і 
схоже скоріше на жаб’ячу ікру: така 
ж неоднорідна желатіноподібна 
маса. Однак, незважаючи на вигляд, 
після висадки насіння в землю, воно 
може благополучно прорости і дати 
нормальні рослини.

Штучне насіння
Ідея   вирощувати рослини з окремих 
клітин вперше виникла ще на рубежі XIX 
і XX століть, але, щоб втілити її в життя, 
потрібні були роки і безліч експеримен-
тів. Тільки в середині минулого століття 
американський вчений Фредерік Стюард, 
працюючи з тканиною моркви, отримав з 
неї цілі рослини.
Як зазначає аграрій з Житомирщини 
Олександр Дідоренко, схема вирощу-
вання рослини з окремих клітин досить 
проста.
«Потрібно взяти шматочок рослинної 
тканини, по можливості вільної від 
сторонніх мікроорганізмів, і помістити в 
спеціальне живильне середовище. Сере-
довище містить агар-агар, сахарозу і мі-
неральні речовини. Додати антибіотики, 
щоб придушити розмноження бактерій, 
і, головне, рослинні гормони, або фіто-
гормони, – речовини, що регулюють ріст 
і напрямок розвитку клітин» – наводить 
«рецепт» Дідоренко.

За словами фермера, таким чином мож-
на розмножувати рослини з прискорено-
го типу, роблячи одночасно тисячі клонів 
однієї рослини з потрібними властивос-
тями.
Як стверджує Дідоренко, готове штучне 
насіння являє собою рослини (дуже ма-
ленькі), поміщені в капсулу з поживними 
речовинами.
Поки виробництво подібного насіння 
досить дороге, та очевидно, що, коли ця 
технологія стане масовою, витрати на 
виробництво знизяться.
За словами фермера, вирощування штуч-
ного насіння має ряд істотних переваг:
«По-перше, штучне насіння, в теорії, 
може зберігатися в сухому місці трива-
лий час, без втрати якості. По-друге, до 
складу оболонки можна ввести речовини, 
які відлякують гризунів і шкідників. Крім 
цього, клоновані рослини будуть давати 
більш дружні сходи і більш рівномірно 
розвиватися, тому, по суті, це одна рос-
лина. До складу живильного шару також 
можна ввести ті елементи, які в звичайно-
му насінні можуть бути в дефіциті через 
особливості минулого сезону. Ну, і зро-
зуміло, що це також економічна безпека, 
тому що навіть в неврожайні роки можна 
синтезувати стільки насіння, скільки 
необхідно», – зазначає аграрій.

Житомирський фермер 
висадить штучне 
насіння пшениці

Суперприбутковий нут
Нут, попри значне коливання цін на ринку, залишатиметься досить 
суперприбутковою культурою вітчизняного агробізнесу, де рентабельність 
може сягати від 67 до 400 відсотків, залежно від рівня середньої урожайності та 
ціни реалізації продукції.
Досить непогану рентабельність можна отримати за вирощування гороху 
навіть за нинішніх порівняно з минулими роками низьких реалізаційних цін.
Також досить високорентабельними будуть соя, соняшник і ріпак — багаторічні 
маржинальні лідери ринку олійних культур.
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