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У НЕДАВНІ лютневі дні цьо-
го року у селі Промінь Кри-
ничанського району СТОВ 

«Агрофірма «Агросвіт» мала від-
значати 19-ліття свого існування. 
Але святкові заходи не відбулися. 
Неначе і не було настільки трива-
лого періоду, протягом якого у ту-
тешніх селян складалися, як вони 
самі кажуть, прийнятні, навіть 
людські з господарством стосунки. 
З боку самої агрофірми ставлення 
було таким, яке влаштовувало се-
лян. У першу чергу тих власників 
земельних паїв, які передали їх 
в оренду фірмі. Але не тільки їх. 
Люди були задоволені засновни-
ком фірми Юрієм Головіним і 
тому, що у товаристві (а воно за-
ймалося не лиш вирощуванням 
зернових та технічних культур, а 
й розведенням свиней та худоби, 
включаючи навіть «екзотичних» 
буйволів, а також і прісноводним 
рибництвом та мало млин і кру-
порушку) на постійних робочих 
місцях працювало близько ста 
мешканців Променя і сусідніх сіл. 
Це сьогодні рідкісне, погодьтеся, 
явище.

Одначе на даний момент від 
учорашньої «ідилії» і сліди про-
чахли. Тут зараз, навпаки, бари-
када чи лінія протиборства, яку 
селяни, котрі по один бік неї, 
воліють перетворити на лінію 
розмежування. По другий бік, 
як легко здогадатися, агрофірма 
«Агросвіт», котра раптом заспіва-
ла зовсім іншої пісні. Хоч що ста-
лося це несподівано, сказати й не 
можна. Більше того – з середини 
минулого року у село, як з гори, 
звалилося-нагрянуло лихо, котре 
відразу усе перевернуло тут з ніг 
на голову.

Якщо й не гірше: в гарячу 
пору, коли надійшов час збирати 
вирощене, господарство зупи-
нилося. Воно зі своїми полями, 
фермами і тракторами та ком-
байнами, з усім рухомим і неру-
хомим, також перехідним і непе-
рехідним майном попало в полон 
озброєних до зубів і вишколених 
бійців «невідомого походження». 
Відбулося класичне рейдерське 
захоплення СТОВ «Агрофірма 
«Агросвіт». Оскільки прожогом 
залетіли «як з-за рогу», переля-
кали народ в смерть, усе арешту-
вали, а роботу повністю заблоку-
вали й паралізували, немов туго 

перев’язали, поставивши всюди 
свою охорону, яка почала тут дню-
вати й ночувати». Сайт соціальних 
мереж «Верховенство права» далі 
писав так тоді: «Селяни розповіда-
ють, що ось уже два місяці під-
приємство перебуває у стані «за-
морозки». Урожай, який встигли 
зібрати, гниє і пріє, пропадає на 
складі, бо обробляти його ніхто 
не дає. Техніка стоїть опломбова-
на. Тому продовжувати роботи на 
полях теж немає змоги. Урожай, 
який не встигли скосити, сиплеть-
ся і гине. І найдивовижніше: куди 
й до кого селяни не  стукають та не 
грюкають, волаючи про допомогу 
і захист, «од молданина до фіна... 
на всіх язиках, писав Тарас Шев-
ченко, все мовчить».

Сьогодні ж у Промені 
розповідають, що люди були 
на боці засновника агрофірми 
«Агросвіт» Юрія Головіна. Воюва-
ли за його інтереси. Одначе сили 
виявилися не рівними  - в чому, 
забігаючи наперед, кажуть тепер 
селяни, і вони переконалися на 
власній шкірі - і Юрій Вікторович 
здався. У фірми з’явилися нові 
господарі. Перереєстрували фір-
му в підприємство, призначили 
спочатку одного директором, по-
тім другого, нарешті й третього 
– Дмитра Гулецького. Цей третій  
врешті-решт і вніс «ясність». За-
певнив, ніби відбулося все в рам-
ках закону, за рішенням судів і не 
тільки їх. Комар, коротше, носа 
тепер не підточить. А все тому, що 
агрофірма «Агросвіт» ніби в бор-

гах, як в шовках. Боржник якщо 
не з головою, то по вуха. І тепер 
агропідприємство «Агросвіт», яке 
створено навзамін і яке мав честь 
очолити він, пан Гулецький, вику-
пило борги попереднього «Агро-
світу». З усіма наслідками, які з 
цього, мовляв, випливають. Отож 
любіть нас і жалуйте!

Але любові селян до нових 
власників господарства не вий-
шло. І не тому зовсім, що люди 
продовжували симпатизувати 
ще Юрію Головіну. Навпаки, на 
Головіна трохи несподівано з‘яви-
лася у селян образа. Більше трьох 
сотень приватних землевласників 
у селах Промінської сільради у 
різні роки передали свої земель-
ні паї в оренду АФ «Агросвіт». Як 
відомо і практикується повсюдно 
та передбачається умовами дого-
ворів оренди, земельний податок 
на ділянки орендодавців сплачує 
орендар – у даному випадку АФ 
«Агросвіт». А тут раптом вияви-
лося, що за 2018-2019 роки подат-
ки сплачені «настільки частково, 
що, швидше, зовсім не сплачени-
ми лишилися». А збагнувши, що 
з господарством коїться «щось 
неладне з розряду шахрайства». 
Податкова розіслала мерщій 
власникам паїв повідомлення 
про… їхню заборгованість. Яку 
необхідно тепер селянам… само-
стійно і негайно гасити – уявляє-
те «сюрприз»?

І все ж таки у першу чергу од-
разу, і доволі принципово, місце-
вий народ посварився з новим АП 

«Агросвіт». Оскільки новоявлений 
на чолі з Дмитром Гулецьким 
почав демонструвати інше став-
лення до місцевого населення. 
А до власників земельних паїв, 
права на оренду яких він наче ж 
як успадкував від попереднього 
«Агросвіту», так і особливо по-ін-
шому. Було видно, як на долоні, 
каже зокрема власниця одного з 
таких паїв Тетяна Персіанова, що 
«ці нові не звикли переобтяжу-
вати себе бажаними для людей 
умовами співпраці, тим паче, ра-
дитися і домовлятися, враховува-
ти потреби селян». Натомість аж 
бігом заходилися диктувати свої 
умови і вимоги. Правити взялися 
круто, на людей незважаючи – 
«наче нас тут й немає або перед 
ними ми геть безправні». Оголо-
сивши, що хочуть чи не хочуть 
люди, а договори оренди дове-
деться переглядати і переоформ-
ляти, не стали одначе поясню-
вати, «як же це буде по-новому 
і по-їхньому, а ось готувати під 
озиму і в зиму поля вигнали усю 
техніку»,  як розповідає все та ж 
Персіанова.

- А ми й вийшли гуртом на-
вперейми, не пустили трактори, 
- продовжує Тетяна Вікторівна. 
– Не гоніть, хлопці, коней, земля 
тут у приватній власності наразі 
понад двохсот чоловік, то поки не 
знайдете спільної і прозорої мови 
з народом, не варто  бігти попере-
ду нашій волі.

Продовження  - стор. 2

Як пряма дорога стала кривою

Природні ресурси мають властивість спустошуватися. За останні сто років кількість гумусу 
в наших найкращих у світі чорноземах  зменшилась вдвічі. Україна, яка ще у 50-их–70-их роках 
була експортером природного газу, наприкінці 90-их –
в 2000-их стала чи не найбільшим в Європі імпортером.
Вершки  ж у країні злизують жирні коти. І все більше і більше, а  природних запасів все менше і менше.

С казано!

Заявив співвласник однієї з найбільших 
аграрних компаній в Україні «Нібулон» 
Олексій Вадатурський.
«Кожен власник землі має конституційне право 
нею розпоряджатися. Але я категорично проти 
таких методів, які впроваджуються зараз. Як 
можна відкривати ринок землі, без вирішення 
багатьох нагальних питань: коли у країні практично 
недієздатна судова система; коли відсутній реальний 
земельний кадастр; коли кожний власник землі не 
впевнений, що у нього цю землю якимось чином не 
відберуть, бо на ринку дуже багато шахраїв?», – 
зазначив він і додав, що наразі правоохоронна система 
не працює, трапляється дуже багато випадків 
рейдерських захоплень земель.
Вадатурський також підкреслив, що законодавча 
база не готується для відкриття ринку землі. 
«При депутатах попереднього скликання теж 
обговорювалося це питання, але тоді воно полягало 
лише в одному: знімати мораторій чи ні. Не йшлося 
про підготовку законодавчої бази, про проведення 
інвентаризації», – сказав він.
«Я пережив вже три реформи в аграрній галузі: 
починав працювати ще коли були колгоспи, після 

цього стали КСП (колективне сільськогосподарське 
підприємство), які потім відійшли, натомість 
угоди почали укладати із власниками землі на 
прямих орендних відносинах. Наша компанія 
уклала такі договори оренди із 37,5 тис. людей», – 
зауважив Вадатурський.
Підприємець вважає: найперше – сьогодні необхідно 
захистити інвестора, який працює на землі, щоб 
у нього не відібрали цю землю. «Щоб не було так: 
укладаєш договір на 10 років, а людина приходить 
до закінчення строку і заявляє, що більше не хоче 
співпрацювати», – додав він.
Другий важливий момент, на думку Вадатурського, 
– це можливість підписання договорів на ринкових 
умовах і індексування орендної плати на 10-
40 років. «І щоб у власника землі навіть була 
можливість отримати одразу, наперед, кошти за 
ці 10-40 років. За таких умов орендодавець міг би і 
придбати житло, і за необхідності, вилікуватись, і 
купити квартири дітям, оплатити їхнє навчання 
– все що завгодно, вирішити свої проблеми. А акт 
про користування землею міг би залишитися у 
спадщину дітям. Це нормальний вихід із ситуації», 
– пояснив свою позицію підприємець.

Рада не чує людей,                   
які працюють на землі

НАПРИКІНЦІ лютого стан озимих заовільний. 
Але в центральних та північних областях 
зберігається ризик весняної посухи

Через низьку кількість опадів, яка при багаторічній 
нормі за листопад-січень в 132 мм фактично 
становила 74 мм, все ще великий ризик весняної 
посухи. Про це інформує Гідрометцентр України.
Через глобальне потепління погодні умови в 
Україні стають все більш нервовими. При нормі 
-3 °C маємо +2 °C, це означає, що метеорологічної 
зими в цьому році в Україні не було, - йдеться в 
повідомленні.
«Враховуючи можливі погодні перспективи (згідно 
з багаторічними спостереженнями, попереду 
ще 2-3 різні за тривалістю періоди зниження 
температурних показників», – сказано в огляді 
НААН.

Читайте - стор. 5

ВІТАЄМО УЧАСНИКІВ ТРИДЦЯТОГО 
           ЮВІЛЕЙНОГО З‘ЇЗДУ ФЕРМЕРІВ УКРАЇНИ!
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ПЕВНО, доповнює зі сво-
го боку інший власник 
земельного паю Руслан 

Калашнюк, теперішній владі 
«Агросвіту» раніше не доводило-
ся наражатися на твердий харак-
тер  селянських мас. Бо явно своїм 
вухам і очам спочатку не вірила, 
що «треба вступати з нами у пе-
ремовини». І «ніякого іншого  ва-
ріанту бути не може». У Промені 
і сусідніх селах народ не з того, 
який гнеться й кориться кожно-
му, хто його намагається або на-
дурити, або й взагалі  всерйоз не 
сприймати. То тільки тепер люди 
й почули, що новий «Агросвіт» 
візьме паї в оренду «не на роки, 
а на десятиліття, ще й з правами 
без згоди пайовиків передавати 
їх в суборенду або при потребі 

Як пряма дорога стала кривою
будувати на них свої господарські 
об’єкти та інші необхідні на їх роз-
суд споруди».

- І для нас стало ясно, мов 
розвиднилося, - підводить риску 
Руслан Калашнюк, - що ці хлопці 
прийшли з намірами у перспек-
тиві точнісінько так по-рейдер-
ськи захопити і наші землі. Ми 
й опам’ятатися, схаменутися не 
встигнемо, як була вона наша, а 
стане їхньою…

Селяни в штики сприйняли 
такі умови. Завирували, з гнівом 
та надіями затіяли свої дискусії 
на теми, як же бути далі, на що 
орієнтуватися? А треба знати, що 
у Променевій сільраді ще в попе-
редні роки майже сто власників 
земельних паїв вийшли «на свої 
хліба». Отож ще раніше забрали 
ділянки з оренди і стали або одно-
осібниками, або засновниками  се-
лянських і сімейних господарств. 
З одного боку на це людей, може, 
спонукала одначе відсутність до-
статньої кількості робочих місць у 
селах, де вони жили і живуть. Тим 
паче, відсутність вибору на всякі 
і різні смаки, потреби і здібності 
та спеціалізації. А, з другого, при-
йшло усвідомлення, як пояснює 
все той же Руслан Калашнюк, що, 
самостійно працюючи на землі, 
ретельно й сумлінно, ясна річ, 
можна, гей, пристойно заробля-
ти та гідно забезпечувати себе і 
свої сім’ї. І це правда, що зараз 
тут мало не сто одноосібників на 
практиці і в приклад усім земля-
кам показують-демонструють, що 
одноосібництво чи й будь-який 
присадибний і аграрний бізнес 
«вигідний і надійний, не страш-
ний, якщо його не боятися».

- Чимало наших односільчан, - 
каже насамкінець Руслан Руслано-
вич, - ще вагаються, не ризикують.  
Немало серед власників земель-
них паїв і людей похилого віку, 
яким не по силах уже порати не 
мало і не багато – по  шість гекта-
рів, а діти та онуки роз‘їхалися та 
розбіглися й поза кордонах. Одна-
че ж рівно 120 чоловік-власників 
пайових наділів свідомо зважи-
лися розривати договори оренди, 
які укладали ще з «Агрофірмою 
«Агросвіт». Все. Досит! Будемо го-
сподарювати поодинці, сім’ями, 
родинами, гуртами – тільки не 
віддавати землю наразі у загребу-
щі руки й пазурі майбутніх, якщо 
уже й не сьогоднішніх поміщиків. 
Отаких, які силою захопили й 
наше господарство – хіба ні?

Новий «Агросвіт» на такий 
«розворот» подій і не думав по-
годжуватися. Звідси й виник 
«системний» конфлікт між селя-
нами і новими «ефективними» 
господарями, які неждано і явно 
силоміць їм звалилися на голови. 
Оскільки торік і з платою за орен-
ду паїв стався «збій», а СТОВ АФ 
«Агросвіт» припиняє діяльність, 
заборгувавши мільйони і дер-

жаві та численним кредиторам, 
ми, селяни, вважаємо, заявили 
120 власників паїв, «це прямою 
загрозою нашого матеріального 
благополуччя, забезпечити яке 
ми зможемо і самотужки». На 
що все той же Дмитро Гулець-
кий розгнівано парирував, як від-
різав, що і вони «прибули сюди 
заробляти, а для цього їм також 
потрібна земля». Отож якіе, уя-
віть собі, ніби може бути припи-
нення договорів оренди?!

Протистояння та й проти-
борство не забарилися і таким 
чином сягнули критичної мети 
відмежуватися, як витлумачили 
це селяни. Виходячи з того, що 
вони раз і назавжди відмежову-
ються і відрікаються від тепер АП 
«Агросвіт». Шляхом достроково-
го розірвання договорів оренди і 
скасування їх  реєстрації. Серед 
підстав домагатися цього люди 
вписали і те, що «будь-які зміни в 
умовах договорів, особливо щодо 

покладання обов’язку сплати 
земельних податків на самих 
орендодавців, регулюються до-
датковими угодами, але жодного 
попередження, жодної конкрет-
ної пропозиції на цей рахунок 
від орендаря не надходило». Уже 
елементарне не виконання умов 
договорів. Як минулого року 
орендар відмовився також і об-
робляти - «орати в зиму і куль-
тивувати  навесні» - присадибні 
ділянки селян, чиї земельні паї 
він орендує. Хіба не підстава теж 
припиняти договірно-орендні 
стосунки? А тепер свою ложку 
дьогтю підлив ще й уже перере-
єстрований в агропідприємство 
новий «Агросвіт». Позаяк «вре-
гулювання даного конфлікту 
мирним шляхом не можливе, 
тому що з його боку чиняться не-
правомірні дії, як то залякування 
пайовиків та їх відкритий шан-
таж, і все це з метою заключен-
ня договорів оренди винятково 
на умовах нового товариства АП 
«Агросвіт».

Коротше кажучи, ситуація 
звелася до того, що тільки через 
суд селянам домагатися свого – ні 
на які інші «мирні» варіанти згоди 
вони не змогли дочекатися. Зате 
тут на самих селян і чекав ще один 
несподіваний «сюрприз», який 
залишив їх наодинці з пихатими 
новими власниками «Агросвіту». 
Ви, може, і не повірите, але жоден 
адвокат не погодився ні надава-
ти юридичні послуги, ні супро-
воджувати позови промінських 
пайовиків та захищати їх в судах. 
Звернулися селяни до одного – 
відмовився, звернулися до другого 
– те ж саме. Звернулися до третьо-
го – ні, до четвертого – також ні. Усі 
з переляку махали руками і в один 
голос ще й ображалися. Чи знає-
те, запитували, з ким ви провокує-
те нас зв’язуватися? Та нам, казали 
далі, боятися після цього не лише 
за себе і своє життя, але й за сім’ї 
свої та життя рідних і близьких! А 
в нас же і діти, за їх благополуччя 
теж доводиться думати…

Ви зрозуміли, звичайно: у 
Промені селяни, не відаючи 
спершу цього, повстали проти 
земельного хижака, як його поза 
очі називають уже. Котрий чи не 
в масштабах усієї нашої області 
захопився таким «бізнесом», як за-
хоплення земель сільгосппризна-
чення, і йому всі закони, як море, 
по коліна. Служителі правоохо-
ронних органів та судочинці чи не 
усі на побігеньках у нього як вірні 
прислужники, готові виправдову-
вати геть усі «їх персони», м’яко 
кажучи, забаганки і витівки. Мова 
йде про Василя Астіона – героя, 
до речі, недавньої публікації 
«Перемога» і перемога зазнають 
поразок», котра була вміщена у 
«Фермері Придніпров’я» 15 січня 
ц. р. Непрошені для жителів кри-
ничанського Променя структури 

також входять у коло інтересів 
Астіона та його тестя Михайла 
Кошляка. 

 А як повідомляла «Люстра-
ційно-антикорупційна Рада 
Придніпров’я», суддя Жовтневого 
районного суду м. Дніпра Сергій 
Мельниченко «видалив 432 доку-
мента з карної справи про банду 
Кошляка-Астіона, аби не вино-
сити її організаторам сурового й 
справедливого вироку» - і цього 
факту ніхто досі не спростовував, 
але й ніхто йому належної оцінки 
не робив і не робить. Та що казати, 
якщо про подвиги «цієї солодкої 
парочки» буквально після обран-
ня Президентом доповідали й Во-
лодимиру Зеленському, котрий 
встиг потім ще Віталія Глуховерю 
на посаді голови обласного Голо-
вуправління Національної поліції 
запитати, «чи ж покарані уже вин-
ні»? На що Глуховеря не знайшов 
нічого іншого, як висловитися «ні 
так, ні ні». Сказав, наче «обставини 

цієї історії ще з‘ясовуються». Глу-
ховері на чолі дніпропетровської 
поліції уже нема, а обставини 
щодо за всіма ознаками рейдер-
ських злочинів «банди Кошля-
ка-Астіона» все ще з‘ясовують і 
ніяк з‘ясувати не можуть. Фактич-
но ось з ким «недоторканим» хай і 
«заочно», однак довелося схрести-
ти шпаги власникам земельних 
паїв Промінської сільради. 

Тому не треба вже й поясню-
вати, чому на їхню долю випа-
ло настільки багацько митарств, 
перепон та вставлених у колеса 
палиць, що з одного боку всьо-
го цього вистачило б на грубезну 
детективну епопею про відверте 
й нахабне знущання над людьми. 
А, з другого, треба дивуватися і 
захоплюватися, що у селян ви-
стачає терпіння і не кінчається 
«азарт» не здаватися і боротися до 
кінця - яким, як вони кажуть, він 
не буде. Так і не знайшовши ад-
вокатів, селяни не вагаючись у бій 
кинулися самотужки, мов у руко-
пашну сутичку, як висловлюються 
знайомі уже нам Руслан Калаш-
нюк і Тетяна Персіанова. Вони і 
очолили ініціативну групу, яка 
в першу чергу і приймає на себе 
весь вогонь «противної сторони». 
Скажімо, судді Борис Цаберябий 
та Валентина Берелет затребували 
від усіх позивачів довідки Держав-
ної податкової служби про те, що 
ще АФ «Агросвіт» не заплатила за 
них земельні податки (за два ос-
танні роки), а «правонаступник» 
АП «Агросвіт» тепер відмовляєть-
ся це зробити. І що тільки через це 
податкова дійсно зажадала спла-
тити належні суми самим власни-
кам паїв. То знаєте, скільки часу 
селян, як то кажуть, водили за 
носи та ганяли з інстанції в інстан-
цію, знаходячи різні причини, з 
яких ніби не можуть надати таких 
довідок? Рівно півроку тривала ця 
підступна гра-тяганина. А все для 
того зволікали, що надіялися, що 
люди врешті втратять будь-яку 
твердість та наполегливість і спе-
ресердя кинуть свою затію. Здали-
ся лише після того, і то не в Кри-
ничках, а у місті Кам‘янському, де 
міститься головний офіс місцевої 
податкової служби, як люди пря-
мо заявили, що на танку прибути 
вони, звісно, не зможуть, а ось з 
вилами, якщо їх доведуть і допе-
чуть, завітати навіть уже готові.

Так судді, ніби з запізненням 
спохватившись, зажадали дока-
зів і з того приводу, що «вимоги 
пункту 9-го договорів оренди сто-
совно оранки та іншої  обробки 
присадибних ділянок орендодав-
ців до 0.5 га площею здійснюють-
ся за рахунок орендаря», також 
два роки поспіль не виконуються. 
Після чого на цей раз двомісячну 
затіяли дискусію, повноважними 
чи ні визнавати комісії, які прово-
дили обстеження справді необро-
блених присадибних ділянок, 

якщо в них були винятково рядові 
депутати сільради, та ще й не чле-
ни земельної комісії або комісії з 
аграрних питань. І вже суперечки 
на рівні пристрасних диспутів ви-
кликали Акти обстежень, здійсне-
ні фізичними особами-сусідами 
потерпілих власників присадиб-
них городів...

З горем пополам людям вда-
лося залагодити усі явно штучні 
перепони, і судові засідання поча-
лися. На даний час двома суддями 
– так розпорядився електронний 
розподіл справ у райсуді – вине-
сено 76 ухвал. Як гадаєте, вони на 
корить людей?  Та ні ж, звичайно. 
Якщо в Радянському Союзі суд 
був ніби найбільш гуманним у 
всьому світі, то нинішній в ниніш-
ній Україні поза всяким сумнівом 
найбільш антилюдяним, бо і з 
близька та впритул не хоче бачи-
ти і чути вимог селянського люду. 
Якщо у цивілізованому світі тоб-
то Феміда сліпа, щоб без різниці, 

багатих чи знедолених, судити як 
рівних перед законами, то укра-
їнська Феміда нині сліпа й глуха 
тільки по відношенню до прини-
жених і скривджених нахабами й 
багатіями.

Коротше, у Криничанському 
райсуді придумали «рятівний» 
хід. Справа у тім, що в обласному 
Господарському суді наразі триває 
процес за позовом новоявленого 
агропідприємства «Агросвіт» до 
приборканої ним колишньої агро-
фірми «Агросвіт». Предмет спору 
майновий, як неважко здогадати-
ся. До якого селяни зі своїми пая-
ми і зневаженими договорами їх 
оренди ну ніякого відношення не 
мають. Це все одно, даруйте, що 
приший кобилі хвіст. Якщо не гір-
ше – лише на хвору голову можна 
натягнути. Однак ось ухвала, вине-
сена за позовом одного з принци-
пових бунтівників  Миколи Гарку-
ші, і у ній читаємо: «До судового 
розгляду спір між сторонами не 
врегульований. Але 4 січня (?!) 
2020 року від розпорядника майна 
СТОВ «Агрофірма «Агросвіт» ар-
бітражного керуючого В.В. Лука-
шука надійшло клопотання, згідно 
якого заявник просить направити 
до Господарського суду цивільне 
провадження за заявою Гаркуші 
Миколи Миколайовича до тієї ж 
агрофірми «Агросвіт» про достро-
кове припинення договору оренди 
землі шляхом його розірвання». І 
районний суд, не інакше, як ви-
гукнувши «Еврика!», погодився. 
Не інакше, як і пішов на зговір з 
ліквідаторами одного «Агросвіту» 
і засновниками нового. Або й сам 
підказав «шпаринку» для подаль-
шого затягування «врегулювання 
спору».

 Як ні на крихту не сумніва-
ється юридична служба обласної  
Асоціації фермерів, криничан-
ський райсуд навмисне і свідомо 
сплутав Божий дар з яєчнею. І що 
«замовники» й поготів навряд чи 
випадково плутають. Схоже на 
те, каже адвокат Євген Падашуля, 
що новоявлені власники «Агросві-
ту» інакше уже й не мислять, як 
ніби земельні паї понад двох со-
тень селян не селянам, а їм нале-
жать. Себто що селянам на свій 
розсуд своєю ж приватною зем-
лею розпоряджатися зась, нато-

мість «мовчки мусять ковтати усе, 
що їм велять ставленики Василя 
Астіона і його оточення». Оскіль-
ки народ у Промені з такою пер-
спективою рішуче налаштований 
розминутися десятою дорогою, 
юристи обласної фермерської 
Асоціації взялися довести справи 
до логічного кінця. І уявіть собі, 
що й на десятій дорозі прогнозу-
ють далеко не прямий, а викрив-
лений курс до перемоги.

Зрозуміло, Господарський суд 
у даному випадку, каже Євген Па-
дашуля, не зможе білими нитками 
пришити до майнових розбірок 
ніби збанкрутілого господарства 
з його, вважайте, «спадкоємцем» 
заяви людей про припинення до-
говорів оренди земельних ділянок. 
Відтак верне позови назад у Кри-
нички. Одначе сподіватися, про-
довжує Євген Григорович, наче 
місцевий суд після цього «прийде 
в себе» і згадає про діючі закони, не 
доводиться. Вигадає ще якусь при-

чину, аби відмовити позивачам – 
ось побачите.

-То я веду до того, - підводить 
риску адвокат обласної фермер-
ської Асоціації Євген Падашуля, - 
що тільки в апеляційній інстанції 
зможемо виграти ситуацію для 
селян…

Уявляєте, до чого ми з вами 
дожилися? Наперед відомо, хто 
зумисне, не лякаючись аніякого 
покарання, однак продовжувати-
ме топтати народ. Навіть відаючи, 
що Апеляційний суд на таке вже 
не піде. Зате ж завдання не дати 
селянам цієї весни встигнути вий-
ти на власні – приватні! - земельні 
наділи господарювати одноосіб-
но буде виконано. Що заростуть 
бур’янами в такому разі понад 
720 гектарів, це прислужникам зе-
мельним баронам байдуже. Тим 
паче, що нададуть цим баронам 
ще й шанси неправдами перело-
мити народ через коліна і здати-
ся їм на поталу. Хоч у Промені 
продовжують непохитно стояти, 
як вкопані чи й кам’яні скелі, і 
кажуть, що нічого у нечестивців 
та негідників не вийде. А ось ми, 
мовляв, вийдемо в одноосібники.

Тут треба знати, що Промінь 
– село молоде, виникло лише у 
1925-му  минулого століття. Його 
населяють нині нащадки тих, хто 
майже сто літ тому сім’ями вихо-
дили на свій хутір. Щоб порати 
тут власні земельні наділи, якими 
ощасливила тоді їх - як виявило-
ся згодом, тимчасово - Радянська 
влада. А що гарантує селянським 
дітям і онукам теперішня в неза-
лежній Україні? Колись своє мо-
лоде село його засновники Про-
менем назвали і не випадково, і з 
великою надією на своє благопо-
луччя. Справа у тім, що дорога, 
котра вела тоді звідси на Кринич-
ки, була пряма і рівна, як струна. 
І як промінь світла, який ніде й 
трішки не звертав убік і не викри-
вляв свій курс. Зараз же його тут 
наперекір народу вигинають з 
усіх сил. І якщо цього теперішня 
влада зовсім не «слуг народу», а 
прислужників земельних олігар-
хів не розуміє, не усвідомлює і не 
спішить на виручку селянам, зна-
чить  селянам з нею уже зараз не 
по дорозі – згодні?! 
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Люди не просто так
 вийшли на вулицю                                                                                       
Так, можна засуджувати дії 

протестувальників, але чому 
такою неадекватною була їхня 
реакція?  Одна з учасниць акції 
відверто зізналася:                                                                                        

- Ми боїмося! Читаючи що-
дня новини з Китаю, я і подума-
ти не могла, що це може торк-
нутись наших малюсіньких 
курортних Санжар. По-перше, 
до вчорашнього дня ми не зна-
ли про те, що евакуйованих 
розмістять тут. НАС НІХТО 
НЕ ПОПЕРЕДЖАВ! Люди 
просто необізнані й не знають, 
чого нам чекати. АЛЕ ЦЕ НЕ 
ЛОТЕРЕЯ, РИЗИКУВАТИ НЕ 
МОЖНА! Ми знаємо умови 
нашого санаторію. Повірте, 
люди бояться за свою безпеку 
та безпеку дітей! Нам повин-
ні були розказати, як уберегти 
своє здоров’я та навчити про-
філактиці. Медицина в Сан-
жарах? Тут бракує слів... Люди 
панікують через незнання! 
Що робити, коли проявляться 
симптоми? Куди йти? ЧОМУ 
НАС НЕ ПРОІНФОРМУВАЛИ? 
Зрозумійте, ми не егоїсти. Але 
це повністю вина влади. Ми за 
мир та БЕЗПЕКУ!                                                                                                  

Про ряд цікавих  складових, 
що призвів до  новосанжар-
ської паніки. Зокрема, у МОЗ 
секретність навколо місця роз-
міщення 73 евакуйованих з Уха-
ню людей пояснили «бажан-
ням уникнути паніки!». Однак 
їй це не завадило: чутки про на-
мір розмістити людей в санато-
рії на Тернопільщині миттєво 
спровокували протести. Схожа 
реакція – і в інших містах. Чо-
мусь саме вранці  20 лютого, у 
день наймасовіших розстрілів 
на Майдані Незалежності під 
час Революції Гідності, Дер-
жавна служба з надзвичайних 
ситуацій повідомила, що ева-
куйованих з Китаю громадян 
України доправлять до сана-
торію в Нових Санжарах. Це 
було перше офіційне владне 
- як обухом по голові - повідом-
лення про місце обсервації, але 
неформально чутки про нього 
поширилися ще напередодні, і 
реакція не забарилася.

Медіаекспертка Ірина Зем-
ляна родом із Нових Санжар, 
там же мешкають її батьки. 
19 лютого вона оприлюднила 
фото повідомлень, якими обмі-
нюються мешканці селища, із 
закликом завадити розміщен-
ню евакуйованих у місцевому 
санаторії. Повідомлення розда-
вали біля церкви Московського 
патріархату. А журналіст Де-
нис Казанський повідомив, що 
першим у соцмережі написав 
про розміщення евакуйованих 
з Уханя українців у санаторії в 
Нових Санжарах Сергій Черед-
ніченко – член Соцпартії, яку 

Нові Санжари -
запланована 
провокація?  

Бійки з правоохоронцями, кидання каміння, матюччя, палаючі шини  
- такі телекадри розлетілися по всьому світу з Нових Санжар, коли 
поверталися наші співвітчизники з Китаю, де лютує коронавірус. 
Під час сутичок протестувальників з поліцією щодо розміщення 
на обсервацію наших громадян силовики затримали 24 учасники 
акції. Як повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко під час брифінгу 
Оперативного штабу, «на фініші були створені несанкціоновані 
барикади. Вони розвели багаття, які мали на меті не допустити 
працівників поліції і автобуси з людьми до санаторію. Згодом агресія 
стала відкритою, почали кидати каміння і все, що попадалося під 
руку. Поліція та Нацгвардія вжили всіх заходів, аби попередити, 
а потім припинити масові заворушення. У сутичках постраждали                          
9 правоохоронців».                                                                                                                 

Що ж сталося? Чому наші, такі мирні полтавці, ніби озвіріли? Адже 
повертаються з Китаю й інші громадяни у свої країни, але такого 
«теплого» прийому ніде не зустрічають, все проходить продумано, 
злагоджено, із розумінням  ситуації. Що ж так підігріло, хто і навіщо 
так залякав тернополян, львів’ян, полтавців  та й усіх українців тим, 
що привезуть хворих на китайський коронавірус земляків, а інфекція 
з великим відсотком смертності швидко розповсюдиться по Україні? 
Кому треба було показати нас на весь світ майже дикунами? Всі 
телеканали  показували  20 лютого, у День пам‘яті Героїв Небесної 
Сотні, не Київ і учасників Майдану, а Нові Санжари. Російське ТБ аж 
захлиналося від злорадної втіхи. Ось, мовляв, дивіться, який він, 
народ український! Та це ж ні на що не спроможні дикі племена, котрі 
ще треба вчити людяності, організовувати їх, скеровувати.

очолює скандальний Ілля Кива. 
Його пост вийшов раніше офі-
ційного повідомлення влади і 
розлетівся по мережі. Зауваж-
те, не від офіційної влади пер-
шим вийшло повідомлення з 
роз’ясненнями, інструктажами, 
попередженнями місцевому 
населенню, а із соцмереж.

На думку Ірини Земляної, 
«люди бояться того, чого не 
знають. Зараз в Нових Санжа-
рах, де живуть мої батьки – па-
ніка. Бо хтось комусь сказав, що 
в санаторій «Нові Санжари», 
начебто привезуть евакуйова-
них українців з Уханю. Звичай-
но, повна секретність. Але! Кум, 
брат, сват, син маминої подру-
ги і двоюрідний брат третього 
чоловіка батькової сестри зна-
ють. І як наслідок, в Санжарах 
паніка, повна готовність «не до-
пустити» і стихійний мітинг під 
санаторієм. Комунікаційний 
провал влади. Чому б не пояс-
нити, як здійснювався відбір 
місць для карантину, яких захо-
дів вжито, що робити мешкан-
цям селища і т. п.? Це б змен-
шило напругу і не підсилювало 
паніку».

Замість діалогу - дубина
 Цікавою є і думка одного з 

лікарів «первинки» сусіднього з 
Новосанжарщиною краю, ко-
трий вважає протестні події в 
Нових Санжарах спланованою 
акцією діючої влади, бо:

а) вона умисно затягувала 
вивезення громадян України з 
Китаю;

б) акція в Санжарах повин-
на показати, що в нас немає 
гідності в річницю Революції 
Гідності, щоб медійні особи на 
кшталт лікаря Комаровського 
мали змогу обливати брудом 
громадян України;

в) цей протест потрібен для 
закриття медійного простору 
для запитань - а що зроблено 
для розкриття злочинів Май-

дану? Відповісти немає чого, 
це одна з багатьох невиконаних 
обіцянок президента;

г) за два тижні влада для 
боротьби з надзвичайно небез-
печною хворобою не залучила 
ДСНС та МО, в яких є декіль-
ка мобільних госпіталів, котрі 
можна розмістити на одному з 
військових полігонів, подалі від 
населених пунктів;

д) коли мені кажуть про 
майже здорових та не хворих 
українців, доставлених з Ки-
таю, то якого біса в Борисполі 
на летовищі стояли люди в пов-
них протичумних костюмах? 
Це повна непрофесійність та 
некомпетентність влади.

   Певно ж, найбільше оли-
ви до огню додав і президент В. 
Зеленський. Напередодні при-
льоту українців він насварив 
політиків, що роздмухують си-
туацію навколо коронавірусу, і 
пригрозив  їм «привезти у до-
мівку в Конче-Заспу українців з 
Китаю особисто». Ну і вишень-
ка на торті: бе-те-ери та на-
цгвардійці, яких ніколи раніше 
в такій кількості новосанжарці 
у себе не бачили. Що мали по-
думати всі громадяни України в 
цій ситуації, зокрема й  полтав-
ці? По перше, влада щось ута-
ємничує, а за аналогією з Чор-
нобилем всі знають: раз інфор-
мацію влада приховує, значить 
таїть щось не добре і загрозли-
ве. По друге,  людьми з Китаю 
ніби біологічною зброєю лякає 
політиків сам президент, то як 
тут не злякатися простим укра-
їнцям?! Підгрунтя для паніки 
готове.                                                             

Своїми роздумами з при-
воду новосанжарських подій в 
телеефірі «Еспресо» поділився 
експерт Віталій Портников. За 
його словами, обіцянка Зелен-
ського поселити евакуйованих 
із епіцентру спалаху коронаві-
русу у Китаї українців на дачах 
чиновників, була неприпусти-

мою: «у нас виходить президент 
на прес-конференцію, яка мала 
бути присвячена загостренню 
на Донбасі, нападу російських 
військ. Але він чомусь говорить 
на цьому брифінгу про корона-
вірус, і каже, що чиновники не 
можуть вивезти людей. І якщо 
вони їх не вивезуть, він поселить 
евакуйованих на їхніх дачах у 
Конча-Заспі! Тобто, він їх лякає 
людьми, які можуть бути нічим 
не хворі. Президент оголошує 
на всю країну людей, яких ви-
возять з Китаю, біологічною 
зброєю проти своїх політичних 
опонентів». На думку Віталія 
Портникова, Зеленському час 
зрозуміти, що гра в «Кварталі 
95» закінчилася, принаймні, на 
час президентства:

- Може йому смішно, але це 
не «Квартал 95». Це життя лю-
дей. Потім підеш у відставку, 
будеш собі грати досхочу. Але 
зараз ти відповідаєш за життя 
людей. І за тих, кого евакуюєш, 
і за тих кого привозиш. Ні, він 
жартує й тепер, йому смішно.

«То не наші! -                                                                                               
заявив для ЗМІ середнього 

віку чоловік з Нових Санжар, - 
були там і наші, не заперечую, 
але щоб отак блокувати, бити-
ся з поліцією, шини понавози-
ти, то хтось добре все організу-
вав…» Знову ж таки питання: 
хто і навіщо хоче заробити собі 
політичні дивіденди на горі 
людському? Адже депутати 
Новосанжарської селищної 
ради звернулися до президен-
та В. Зеленського і попросили, 
аби евакуйованих із Китаю 
громадян не залишали на об-
сервацію у медичному закладі 
на території селища:

- Ми розуміємо, що повин-
на бути створена база для хво-
рих на коронавірус чи тих, хто 
контактував із такими людьми, 
база, яка відповідає нормам 
протиепідемічного режиму 

на рівні держави. Її в нашому 
районі немає. У Нових Сан-
жарах лікарня не забезпечена 
необхідним обладнаннями та 
препаратами, не готова для 
надання повноцінної медичної 
допомоги для лікування хво-
рих на коронавірус.

Депутати категорично про-
ти, аби у медцентрі на двотиж-
невому карантині перебували 
українці та іноземці із провін-
ції Хубей. Вони стверджують, 

що у медцентрі немає «ні ізо-
ляторів, ні боксів, ні вентиля-
ційної системи для ізоляції. 
Каналізаційна система під’єд-
нана до централізованої ка-
налізаційної системи селища, 
яка витікає на відкриті поля 
фільтрації в селі Зачепилівка!»

Звичайно, місцеві мешкан-
ці одразу дізналися про пози-
цію своєї влади і те, що влада 
київська ігнорує її прохання. 
Це додатково обурило ново-
санжарців: їх не хочуть слуха-
ти, їх зневажають! То чого ж 
дивуватися на дії, ще  й кимось 
підігріті алкоголем, у відпо-
відь? Ось як коментує ситуацію 
голова Полтавської  обласної 
АФПЗ Василь Бурлака:

- Чимало спілкувався з но-
восанжарськими фермерами, 
всі кажтуь одне: ажіотаж розі-
гнали не місцеві жителі - було 
чимало приїжджих. Додала 
жаху невідомість, завезення 
владою маси військ у невелике 
селище. Це умисна ганьба на 
весь, світ, яка комусь вигідна. 
Думаймо – кому?

Дійсно шкода, що заруч-
никами у даній ситуації стали 
звичайні люди і правоохорон-
ці, які найбільше і постражда-
ли. Дехто ще й перед законом 
відповідатиме. Хоча відпові-
дальність мають нести наділе-
ні владою зе -чиновники, бо 
мали б продумувати свої дії і  
не провокувати людей. Мали 
обрати місце обсервації таким 
чином, щоб не збурювати сус-
пільство, не давати приводів 
для кпинів усього світу над 
нашим стражденним україн-
ським людом. Чи в «Кварталі 
95» цього не вчили? Знають 
лише, як над іншими насмі-
хатися? То не в свої сани не 
сідай, а як сів, то злізь. Щоб і 
самому не страждати, і над на-
родом не збиткуватися.
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! Усе найкраще в природі належить усім разом
Петроній Арбітр, давньоримський романіст

ЧИТАЄМО статтю 13 Основного 
Закону нашої держави: «Земля, її 
надра, атмосферне повітря, водні 

та інші природні ресурси, які знаходять-
ся в межах території України, природні 
ресурси її континентального шельфу, 
виключної (морської) економічної зони 
є об’єктами права власності українсько-
го народу».

Тобто, за Конституцією, не тільки 
земля, але і все те, що в ній міститься, 
все, що в її материнському лоні, тобто 
надрах, належить всім нам, українцям.

Ця норма – просто пречудова, 
але… декларативна. У країнах, бага-
тих на корисні копалини, як правило, 
діє справедливий розподіл природних 
багатств між своїм народом у вигляді 
відповідної ренти, якихось дивідендів 
чи соціальних пільг. Прикладом може 
слугувати Норвегія, де, скажімо, з наці-
онального фонду добробуту та зі спе-
ціального нафтогазового фонду фінан-
сується безкоштовна освіта, страхова 
медицина, догляд за дітьми,  тож ви-
ходить, що за підсумками року кожен 
норвежець одержує значну матеріаль-
ну допомогу.

Та то ж Норвегія, скажете ви. Справ-
ді, запаси газу серед європейських кра-
їн найбільші саме у Норвегії – 1,78 трлн. 
кубів. А знаєте, хто на другому місці із 
запасами 1,1 трлн. кубів?.. Наша ріднень-
ка Україна-ненька (євроазійська Росія 
не береться до уваги). Якщо не врахо-
вувати деякі переваги окремих терито-
рій від децентралізації, коли рентні над-
ходження збільшилися, то пересічному 
українцю ось уже багато років  від дер-
жави перепадає смачна дуля.

Бо наша влада у всі часи обслуговує 
тільки себе, як і нинішня Зе-команда, 
віддаючи привілеї олігархічним кланам 
та слугуючи винятково чистогану.

Тільки в центральній та північній 
Україні, зокрема в Чернігівській, Сум-
ській, Полтавській, Харківській, Дніпро-
петровській областях - 76 родовищ.

Чи всім відомо, що до 1975 року 
Україна видобувала  майже 70 млрд. ку-
бів газу, а не ледь 13 мільярдів, як нині. 
Двадцять же мільярдів вважаються 
недосяжною висотою чи то пак - глиби-
ною. Нафтогазовидобувна галузь Украї-
ни була найпотужнішою у колишньому  
Союзі. Саме завдяки їй, нашим співві-
тчизникам була підкорена Тюмень (це, 
до слова, факт для адептів «руського 
міра», які дорікають «етім хохлам» га-
зом). Без українців, шановні кацапи, не 
було б у вас Тюмені!

Тут би принагідно самим собі дорік-
нути за марнотратність та безпечність. 
Наші можновладці всіх часів не надто 
переймалися збереженням національ-
них природних ресурсів.

ТУТ мої думки переносяться майже 
на півстоліття тому у ті місця моєї 
малої батьківщини, про котрі  Леся 

Українка писала не інакше, як про Украї-
ну, що «українішої» й нема». На правому 
березі мальовничої річки Псел, серед 
численних смарагдових пагорбів про-
йшли мої дитячі роки. Пригадую кінець 
60-их  початок 70-их років:  у долині за 
нашим селом стояли бурові установки. 
Нас, хлопчаків-школярів ніби магнітом  
вабила ця розвідка. А коли бурильники 
поїхали, ми мерщій побігли туди, щоб 
дослідити місцину, мовляв, що ж вони 
там нарили. Та знайшли тільки чорні 
гранули, як потім нам сказали, гранули 
пороху. Ми були переконані, що треба 
було «щось» шукати не в долині, а за 
пагорбом - там їх неодмінно чекала б 
удача.

За той високий пагорб нас манила  
сама історія. Там були руїни господар-
ських будівель, котрі в селі називали  
«комуною». Уже значно пізніше, здобув-
ши газетярський  фах, я дізнався більше 
про  це, так би мовити, поселення в селі. 

Коли завершувалась громадянська 
війна на теренах поваленої Російської 
імперії, у 20-их роках ХХ століття на цю 
місцину – землі банкіра Стефановича 

приїхало багато сибіряків-каторжників, 
переважно з українськими прізвищами, 
як от: Ковтуни, Бутенки, Ляхи... 

Через певний час серед безлюдно-
го степу виникло поселення – комуна 
«Червона левада». До сибіряків при-
єдналися незаможні місцеві селяни. 
Власними руками по цеглинці вони взя-
лися будувати собі кращу долю. Згодом 
«Червона левада» мала все необхідне 
– велику їдальню, клуб, лазню, контору, 
житлові будинки. В обробітку у комуна-
рів було 300 гектарів землі, коні, воли, 
необхідний реманент. У парку Стефано-
вича тримали пасіку.

Звісно, все було спільним, але ко-
жен зайнявся своєю справою. «Червона 
левада» стала ніби окремою міні-дер-
жавою зі своїм колективно-добровіль-
ним ладом та внутрішньою, усталеною 
в побуті конституцією.

Вирощували добрі врожаї, трима-
ли живність, зокрема, значне свинопо-
голів‘я. Зарплатню не отримували, а 
жили з того, що самі виробляли. Та ще 
й частку віддавали, як тоді мовилося, на 
потреби робітничого класу.

Комуна досягала апогею свого роз-
витку: тут з‘явилася власна МТС, млин 
потужністю 35 кінських сил.

Старожили села згадують: «На те-
риторії комуни було дуже чисто – все 
виметено, прибрано. Їздили тільки до-
рогою. Тримали все – овець, кролів, во-
лів, свиней, корів, птицю».

Комунари змістовно відпочива-
ли, займалися спортом (турніки, гирі). 
Ходили до бібліотеки, відвідували 
драмгурток. Гуляли в парку, а на вихідні 
обов‘язковими були веселі співи і танці.

У такому ось стані міні-цивілізація 
в степу існувала до 1932 року. Першого 
удару по ній завдав руйнівний вал Го-
лодомору. А потім «Червону леваду» 
приєднали до місцевого колгоспу ім. 
Дзержинського.

Тут я мушу зробити певний від-
ступ. Як відомо, історія комунізації по-
чалася на Півдні України зі створення 
добровільних сільгоспартілей. І ця ідея 
знайшла своїх послідовників по всьому 
світу.

Чому ж тоді зів‘яла «Червона ле-
вада»? Останнім зблиском її існування 
стали післявоєнні роки, коли комунари 
встановили собі електростанцію по-
тужністю в 127В. (Слід зауважити, що в 
жодному з навколишніх сіл світла ще 
не було). Але то, напевно, заяскравів 
останній промінчик надії. Повоєнне ли-
холіття повело комунарів на пошуки ліп-
шого життя. «Червона левада» щодалі 
порожніла і спустошувалася, надбане 
багаторічною працею розтягувалося по 
якихось закутках, поки лишились самі 
руїни.

Чому ж так? Однозначної відповіді 

немає. Тяжкими були тридцяті та со-
рокові роки. Все «грало» на руйнацію 
квітучої «Червоної левади». Але, на мій 
погляд, міна уповільненої дії була закла-
дена у відвертому протиріччі того над-
складного часу. Комуни селяни ство-
рювали добровільно, а колективізація, 
як відомо, відбувалася примусово. Ма-
буть, не могло те й те існувати одночас-
но. Зрештою, й не існувало.

Багато чого в нашій нещасній країні 
робилося з примусу. Без усвідомлення 
необхідного, як гласять закони філосо-
фії, тому принагідно також хочу повідати 
сусіднє село Стефанівщину, котрому у 
свій час пророкували дуже квітучу долю, 
оскільки тоді стверджували, що тут 
може бути родовище мінеральної води 
миргородського прогину і відповідно 
має бути курорт. Не судилося. Курорт 
«Псьол» звели у сусідньому селищі  - рай-
центрі Велика Багачка.

По-справжньому свою славну істо-
рію село почало в дев‘ятнадцятому сто-
річчі. Ошатна зелень Каракашівщини 
(давня назва села) привернула увагу не-
байдужого до принад природи, замож-
ного Іллі Стефановича. Власник Полтав-
ського земельного банку, не вагаючись, 
купує цю землю. І відразу ж береться 
облаштовувати придбану територію. 
Завізши з-за кордону саджанці, закла-
дає сад. Через кілька літ дозрілі яблука 
та груші  огортали пахощами село, що 
аж дух перехоплювало. У саду ростуть 
і ягоди: суниця, чорниця, лохина. А ще - 
чотири довгих ряди волоського горіха. 

Та основні свої зусилля Ілля Сте-
фанович спрямував все ж на заповітну 
свою мрію - парк. Тут посадили липи, 
дуби, берези, ялини. Парк «опоясаний» 
сосновою алеєю завширшки до трьох-
сот метрів. Довкруги кущі шипшини.

Неподалік саду розташувався «ста-
вочок», який і донині так називають. 
Стефанович зробив улоговину (зберег-
лася до сьогодні), по якій вода стікала 
вниз. Як і зараз, тоді було два ставка. 
Посеред одного - гребля. За нею і перед 
нею росли чотири ряди акацій. Через 
нижній ставочок пролягав місток, від 
якого до церкви проклали піщану алею, 
обсаджену каштанами. По обидва її 
боки стояли лавочки. Стефанівщинці 
згадують: дочка Стефановича - Олексан-
дра Іллівна - була хворобливою, довго 
не могла втриматися на ногах, тож ла-
вочки зробили спеціально для неї. Дно 
нижнього ставка вимостили камінням - 
вода завжди була чистою та прозорою.

Пригадую, як по закінченні навчаль-
ного року ми за традицією ходили в 
цей лісок, як його тоді називали, варити 
пшоняну кашу. Уже тоді він заростав 
глодом і шипшиною, і нам невтямки 
було, що це місце «нездійсненних» мрій 
Стефановича. 

Звісно ж, побіля парку постав у всій 
красі маєток заможних Стефановичів. 
Поруч - будинок для прислуги, капіталь-
ний підвал, дві комори для продуктів. 
Трохи вище - вітряк. Ще два вітряки - 
далі, у сусідньому хуторі Саї.

Під час зведення маєтку Ілля Сте-
фанович, керуючись тодішньою тра-
дицією, засипав фундамент монетами. 
Житель Стефанівщини М. Давиденко 
згадував:

- Побіжимо ми з хлопцями на руїни, 
піднімемо кілком дошки на підлозі, за-
стромимо руку і витягуємо монети.

Моя покійна бабуся розказувала 
теж ось про таке. Вона чула від дещо 
старших, як виглядали у селі карету 
«Стефановички» (так тоді величали 
Олександру Іллівну, згодом баронесу). 
Їде ото вона на прогулянку і розкидає 
босоногій дітворі цукерки, що букваль-
но летять за її каретою.

Стефанович добре ставився до 
селян. Не зобижав. Спромігся навіть 
звести для них два будинки, що стоять 
і понині. 

Незважаючи на свою неміч, моло-
да дочка Стефановича вийшла заміж за 
барона фон дер Остен-Дрізена (знатний 
рід обрусілих німців). Разом із зятем 
Ілля Данилович збудував п‘ять печей 
для випалювання цегли, де видавлюва-
лися літери «С» - «Стефанович» та «Д» - 
«Дрізен». 

Коли ж Ілля Данилович пішов у світ 
інший, його справу продовжили моло-
ді барон та баронеса, підтримували 
маєток у порядку.

Але згодом ідилія життя Стефанів-
щини закінчується. Гримнув 1917-ий… 
Після революції, перед тим, як виїхати 
за кордон, родина Стефановича ще 
якийсь час мешкала у Полтаві. 

Довго ще баронський маєток гні-
тив стефанівщинців своєю зіяючою 
порожнечею. Але все-таки там влашту-
вали патронат для сиріт, потім - дитса-
док, а ще згодом - школу. У будинку 
для прислуги розмістився фельдшер-
сько-акушерський пункт. Невблаган-
ний час, проте, ніби Молох, поглинав 
колись добротні панські споруди. І нині 
тут залишки фундаменту, пара-трійка 
балок, напівзруйнований підвал зі сміт-
тям.

Парк спіткала така ж лиха доля. 
Під час війни гітлерівці для будівництва 
мосту через Псел спиляли всі ялини, 
вижила одна-однісінька. Самотньо ви-
сочіє і найстаріший дуб.

Зруйновано не тільки будівлі, але й 
церкву. Шквал незрозумілої людської 
байдужості пронісся і по могилах цвин-
таря, що був поруч. Там, у глинищі ще 
довго знаходили черепи та шматки на-
півзотлілого одягу. 

Власне, і по самій Стефанівщині, і 

по «баронському парку», що в свій час 
вважався одним із найкращих у Пол-
тавській губернії, безжальним катком 
прокотилася наша жахлива історія. 
Гірко  аж до сліз, але таку безглузду 
минувшину двадцятого століття ми 
маємо. І не нам судити попередні поко-
ління. Ще за часів Радянського Союзу 
в «залишки парку» навідався один із 
нащадків роду Стефановича та барона 
фон Остен-Дрізена. Довго ходив у за-
думі, низько схиливши голову…

ЯКОЮ б вона не була, ми повинні 
вчитися на нашій історії. Щоб не 
перетворюватися на край бото-

кудів, як писав Іван Франко, карай жа-
люгідних і недолугих дикунів.

Це ж можна адресувати тим, хто 
безжально  на відміну від Стефановича 
розпоряджається  й експлуатує при-
родні багатства  України, що за консти-
туцією належать всьому вкраїнському 
народові. У нашій державі має відбу-
тися суспільне обговорення, дискусія  
щодо стану та майбуття експлуатації 
наших надр, особливо ж у розрізі зе-
мельного ринку, котрий так настійли-
во, форсовано, мов панацею, прагне 
відкрити нова Зе-влада. Адже за між-
народними показниками, Україна не 
бідна в енергетичному сенсі держава: 
при території, що дорівнює 0,4 відсо-
тка світової, сировинні запаси її надр 
складають п’ять відсотків світових. 

Природні ресурси мають власти-
вість тільки спустошуватися. За останні 
сто років кількість гумусу в наших, най-
кращих у світі, чорноземах  зменши-
лась вдвічі. Україна, яка ще у 50-их–70-
их роках була експортером природ-
ного газу, наприкінці 90-их – в 2000-их 
стала чи не найбільшим в Європі імпор-
тером.

Вершки  ж у країні злизують жирні 
коти. І все більше і більше, а  природ-
них запасів все менше і менше.

На думку багатьох експертів, у 
багатих на корисні копалини країнах, 
особливо на вуглеводневу сировину, 
мінерально-сировинна рента висту-
пає вагомим чинником поповнення 
фінансових фондів держави та окре-
мих територій.

Також частину сировинної ренти 
отримує кожен громадянин країни. 
В Україні навіть з початку введення 
плати за спеціальне використання 
природних ресурсів вилучення міне-
рально-сировинної ренти відбувало-
ся і відбувається всупереч всім хрес-
томатійним правилам фіскального 
регулювання видобутку корисних 
копалин. 

В Україні «олігархи від руди та 
інших корисних копалин» створили 
вертикально інтегровані компанії, 
які видобувають і самі собі продають 
сировину за демпінговими цінами, а 
прибутки від продажу готової про-
дукції «ховають» на рахунках офшор-
них компаній.

Слабкі намагання окремих парла-
ментарів, вчених та громадських діячів 
стосовно встановлення адекватної ре-
альній вартості видобутої мінеральної 
сировини рентної плати наштовхують-
ся на жорсткий спротив «олігархів від 
руди» та «газових олігархів».

Невже так і будемо жити?! Хотіло-
ся б таки нарешті отримувати відповіді 
на виклики, що ставить час.

А я все-таки побув на родовищі. У 
свої студентські роки, на нафтогазо-
вому родовищі «Радченкове». Там, на 
лівому березі Псла, десь кілометрів за 
тридцять до моєї малої батьківщини, 
в робітничому селищі Гоголевому, 
де в середині минулого століття були 
знайдені поклади нафти і газу. І що най-
більше мене вразило: з-під кранів там 
лилася вода із разючим присмаком 
нафти. З дорогоцінним присмаком. 
Але милішої води (такою більш ніде не 
пив) ніж та, що струменіла з джерела 
на дні глибокої балки, що поруч з рід-
ним домом дитинства та з долиною, де 
біля своїх установок за справу бралися 
буровики.

Гуртом і батька                 
легше бити
А ще саме у Криничанському 
районі наприкінці минулого 
літа фермери з родинами 
та односельцями вдалися до 
одного з найбільш радикаль-
них протестів проти масово-
го рейдерства – перекрили 
автомобільний рух на трасі 
Дніпро - Кривий Ріг біля села 
Світлогірське (Ганно-Зачатів-
ка). Бо двадцять місцевих хлі-
боробів дізналися, що надані 
їм у постійне користування                
119 криничанських гектарів 
та 136 у селі Дружба вже «пе-
ремальовані» на фірми-одно-
денки. І навіть переоформлені 
в суборенду. Тоді гучний ре-
зонанс акції блокування руху 
транспорту, підсилений до-
помогою керівництва та юри-
дичної служби АФПЗ Дніпро-
петровської області, адвоката 
Василя Мусика і публікацією 
«Фермера Придніпров’я», таки 
спрацював, і та ж «чорний но-
таріус» Ганна Павловська хутко 
скасувала власні незаконні 
рішення. 
Варто згадати і поширити 
тамтешню добру практику 
підтримки колеги в судах – 
коли кам’янські і криничанські 
«рейдери в погонах» несподіва-
но арештували, одразу скоси-
ли і миттєво продали урожай з 
22 гектарів кукурудзи фермера 
Олега Рисікова, то на кожне 
судове засідання з оскарження 
їхніх дій в Заводському суді 
Кам’янського приїжджали 
десять-п’ятнадцять побратимів 
із очільником Криничанської 
асоціації Петром Матвієм. 
Вони під час перерви в судово-
му засідання щоразу запитува-
ли представників прокуратури 
і поліції – а навіщо ви так хут-
ко скосили не вашим потом і 
горбом вирощене? А чому 100 
тонн кукурудзи тишком-ниш-
ком продані Правобережною 
товарною біржою м. Кам’ян-
ське всього за 40 тисяч гривень? 
А де конкурс щодо продажу? 
Хто отримав тіньову частину 
вартості кукурудзи? Молоді 
«рейдери в погонах» і очей не 
підводили, мовчки «пекли ра-
ків». Тож суддя Тамара Шарко 
закономірно скасувала неза-
конний арешт землі і косови-
цю урожаю.
Ці добрі приклади активних 

Винесена в заголовок давня народна мудрість постійно звучала різними словами 
на минулій обласній конференції Асоціації фермерів та приватних землевласників 
Дніпропетровської області 12 лютого. Лунала як єдина умова збереження 
традиційного, ще з трипільських часів, родинного господарювання на землі. І 
запорука збереження титульної нації на рідних українських теренах. На поважному 
зібранні пролунало і чимало слушних, критичних слів з приводу ще далеко не 
повного розуміння усіма хліборобами краю надзвичайності ситуації, в котрій 
опинилася Україна через військову агресію Росії та неймовірну, «турборежимну» 
поквапливість дій «зелених» слуг народу. 
Але є приємні доповнення, про які не йшлося на конференції та в підсумковій 
статті минулого числа «Фермера Придніпров’я». Так, до Києва на численні акції 
протесту щодо закону про обіг земель № 2178–10 їздили переважно фермери 
Новомосковського, Павлоградського, Солонянського, Софіївського, Дніпровського 
районів, як і Межівського, Криничанського, Верхньодніпровського, Царичанського, 
Синельниківського, Петриківського, Томаківського, Магдалинівського тощо. 
Тобто  категорична позиція неприйняття двохсоттисячної, а згодом 10-тисячної 
«норми» гектарів землі в одні руки, без ніякісіньких запобіжників для захисту 
місцевих хліборобів, уже висловлена фермерами більшості районів нашого 
краю. Більше того, на староноворічних протестах 14 січня новообраний, замість 
призначеного очільником Межівської РДА Сергія Кутнього, голова Межівської 
районної організації фермерів Петро Ляхович разом зі своїми земляками дали 
інтерв’ю телевізійникам. І уся Україна в живі очі бачила, що це саме фермери 
стоять під парламентом, бо горішня наша влада висловивала кпини з цього 
приводу. А криничанські хлібороби того ж дня під час перекриття київських вулиць 
«батькували» молодих правоохоронців – хлопці, служіть закону, не виконуйте 
злочинні накази, не підіймайте руку на власний народ, який вас одягає й годує!

Дружній череді і вовк не страшний

дій та взаємодопомоги ферме-
рів Межівського та Криничан-
ського районів для відстоюван-
ня гарантованих Конституцією 
України прав людини і вироб-
ника варто у разі необхідності 
застосовувати одразу. Бо наш 
динамічний світ іноді здатен 
підносити такі «сюрпризи», на 
котрі мало хто й сподівався, як 
сьогоднішня авантюра з боку 
парламенської більшості з 
роздачі української землі. Ось 
цікаві роздуми після заходу 
голови Верхньодніпровської 
районної Асоціації фермерів 
та приватних землевласників 
Анатолія Лейка:
- Так склалося, що мені не вда-
лося побувати на конференції, 
а наша делегація їздила. Такі 
зустрічі фермерів вкрай по-
трібні для обміну думками, 
напрацювання спільної так-
тики і стратегії дій, енергетич-
ного наснаження аурою зборів. 
Рішення конференції обгово-
рили в краї і підтримали. Вже 
маємо бланки Договорів про 
співпрацю з обласною Асо-
ціацією, заповнимо, внески і 
передплату газети оформимо, 
відвеземо в Дніпро. За рівнем 
сплати членських внесків фер-
мери Верхньодніпровського 
району, до сьогоднішнього 
дня, на четвертому місці в 
області. Усім нам давно треба 
зрозуміти просту істину - ви-
стояти у боротьбі з транснаці-

ональними корпораціями, чиї 
представники переважають у 
сьогоднішній владі, можемо 
лише гуртом, великою україн-
ською родиною. Поодинці ми 
будемо, як розрізнені пішаки 
на шаховій дошці, котрі легко 
«з’їдаються». Тому закликаю 
усіх власників землі, малих, се-
редніх і «крутіших» фермерів 
– брати і сестри, чекати далі 
нікуди, вступайте до Асоціації 
негайно! Коли ж хтось не захо-
че, і його потім «клюне півень» 
- він почне бігти до нас, але 
йому помагати не будемо. У 
нас в районній організації «аф-
ганців» залізний закон єдності, 
таке ж відчуття єдиної родини, 
єдиних спільних дій для захи-
сту інтересів кожного та усієї 
спільноти прагну перенести і в 
Асоціацію краю.

«З парламентарями 
треба зустрічатися 
якомога частіше!»
А ще Анатолій Олексійович 
дав добру пораду усім головам 
районних асоціацій: з огляду 
на те, що народні депутати зі 
«слуг народу» Січеславщини 
вкрай мало бачать своїх вибор-
ців, а ще менше спілкуються 
з ними та чують їхні накази, 
то в разі ймовірної зустрічі з 
парламентарем будь-де одразу 
телефонувати колегам із су-
сідніх районів мажоритарного 

округу та запросити їх до себе. 
Щоб разом переконати кож-
ного депутата – тепер він має 
захищати винятково інтереси 
власних виборців та України, а 
не танцювати під дудку вождя 
виборчого бренду! Можли-
во, мажоритарним «слугам 
народу» доцільно утворити 
якусь окрему фракцію, щоб 
зосередитися саме на інтересах 
виборців, а не на нефахових 
урядових законопроєктах, які 
породжують лише законодавчу 
вакханалію. Тим паче, що лідер 
«зелених» явно не виконує да-
них обіцянок та сьогоднішніх 
вимог громадян, «зашквари» 
із безглуздим розведенням 
військ на фронті і наступними 
російськими атаками, Оманом, 
поверненням українців із Ки-
таю і т. п. йдуть один за одним. 
Що й не дивно, адже Президент 
України Володимир Зелен-
ський щойно зізнався: 

- У мене немає часу 
думати… Думати… 
стратегічно.
Експерти зазначають, що саме 
після серпневого 2019 р. візиту 
прем’єра Ізраїлю Нетаньяху у 
«слуги народу» виникла ідея 
якнайскорішого запроваджен-
ня ринку землі. І вже в жовтні 
«викрутили руки» парламен-
тарям, змусивши ухвалити у 
першому читанні абсолютно 
не підготовлений, скандальний 

законопроєкт, однозначно в 
інтересах транснаціональних 
корпорацій. І тепер молоді 
«слуги» без парламентського і 
почасти будь-якого представ-
ницького досвіду затято й без-
думно відхиляють у Верховній 
Раді кожну із 4 018 поправок, 
внесених опозицією. Така без-
тямна «клоунократія» може 
завести нашу націю під дурно-
го хату.                                                                                                                                           
Величезні побоювання викли-
кала і скандальна заява в ефірі 
одного з телеканалів глави 
фракції «Слуга народу» Дави-
да Арахамії, котрий пообіцяв 
«подумати щодо подачі води в 
Крим навзаєм припинення бо-
йових дій в Донбасі». Та невже 
цей з дозволу сказати лідер і 
досі не втямив, що після «іхтам-
нєт!» та Іловайського котла до-
мовлятися із брехливою Росією 
напряму, без третіх держав, не 
можна! Про це ще Бісмарк, до 
речі, застерігав. Тим більше ви-
знавати чужу юрисдикцію над 
нашим українським Кримом, 
побудованим українськими і 
татарськими руками. Щоб «за-
гасити» скандал, новопризначе-
ний керівник Офісу президента 
Андрій Єрмак наголосив, що 
заява голови фракції «Слуга на-
роду» про запуск води в окупо-
ваний Крим є його особистою 
думкою.
Проте лідер Меджлісу крим-
ськотатарського народу Рефат 
Чубаров привів до тями «слу-
гу» заявою: «Якісь арахамії 
торгуватимуть нашою тери-
торією? Якщо хтось у державі 
допускає, що можна здати 
територію, цілісний народ 
кримських татар, можна буде 
здати всіх українців, а їх там 
не багато, не мало - 500 тисяч... 
Ми не допускаємо того, що 
держава може нас продати за 
воду». З огляду на всі згадані 
суттєві загрози самому існу-
ванню української нації та дер-
жави  фермери та усі селяни 
вдаються до опору недолугій 
політиці парламентської біль-
шості та уряду, посилюють 
власні лави. Щоб, за Лесею 
Українкою, «життям своїм до 
себе дорівнятись». Людина не 
для того створена, щоб терпіти 
поразки, сказав Ернест Хемін-
гуей. Людину можна знищити, 
але її не можна перемогти. 
Українцям сьогодні вкрай по-
трібне єдине - залізна єдність. 

Григорій ДАВИДЕНКО
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ПРАВОВЕ ПОЛЕ

Що ж робити? Як оформити 
(узаконити) будинок в селі,              
якщо немає документів?
Для того, щоб оформити будинок 
без документів в Україні, існує кілька 
варіантів. Закон поділяє порядок про-
цедури оформлення права власності 
залежно від того, в якому році був 
побудований будинок - до 5 серпня                             
1992 року чи після. Такий поділ пов’я-
зано з нормами законодавства, згідно з 
якими відбувається оформлення права 
власності на будинок без документів. 
Також будемо вважати, що площа 
будинку не перевищує 300 квадратних 
метрів. Розглянемо обидва випадки, і 
почнемо з варіанту, коли будинок побу-
дований до 5 серпня 1992 року.
Варіант № 1: Будинок 
побудований до 5 серпня 
1992 року
Перш за все вам доведеться провести 
технічну інвентаризацію будинку. Для 
початку потрібно зайти в сільраду і 
подати заяву на отримання виписки 
з погосподарської книги. Після отри-
мання виписки необхідно звернутися в 
бюро технічної інвентаризації для от-
римання висновку про технічний стан 
будинку, саме цей документ є підста-
вою для оформлення права власності 
на будинок у селі, побудований до 1992 
року. Перелік документів, необхідних 
для отримання висновку, можна знайти 
на сайтах організацій, що займаються 
проведенням таких робіт. В основному, 
це наступні документи:
Паспорт.
Ідентифікаційний код.
Документ, що підтверджує володіння 
земельною ділянкою.
Довідка про склад сім’ї.
Витяг з погосподарської книги.

Як отримати 
право власності 
на будинок у селі
У вас є будинок у селі, в якому ви живете, але немає документів, які 
підтверджують право власності на нього? В такому випадку, не забувайте: один 
тільки факт проживання в будинку, навіть при наявності прописки, навіть 
протягом багатьох років, не дає підстав вважати таку будову вашою власністю. 
Адже неоформлений будинок з точки зору законодавства — це лише будівельні 
матеріали. Наслідком цього є неможливість вільно розпоряджатись будинком: 
ви не маєте права його продати, подарувати або навіть як оформити спадщину. 
Крім цього, без оформлення будинку в селі в даний час неможливо провести і 
підключити газ і світло, позаяк облгази та обленерго не будуть навіть розглядати 
можливість підключення, якщо немає  права власності.

Після того, як БТІ проведе інвентариза-
цію, вам необхідно знову звернутися до 
сільради, на цей раз вже із заявою про 
надання дозволу на оформлення пра-
ва власності з видачею свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно. І 
нарешті, останнім кроком буде реєстра-
ція права власності на будинок в місце-
вому центрі надання адміністративних 
послуг.
Варіант № 2: Будинок 
побудований після 5 серпня 
1992 року
Перший крок - проведення технічної 
інвентаризації будинку. Раніше цим за-
ймалася Державна реєстраційна служ-
ба України, але в 2016 році вона була 
ліквідована. В даний час існує безліч 
приватних БТІ, які за вашим замовлен-
ням виготовлять технічний паспорт бу-
динку і всіх прилеглих будівель, які зна-
ходяться на вашій земельній ділянці. 
Після того, як фахівець виїде на місце і 
проведе заміри, до моменту отриман-
ня технічного паспорта проходить від                  
10 днів до 1 місяця.
Наступним кроком буде звернення із 
заявою до Державної архітектурно-бу-
дівельної інспекції (ДАБІ). При цьому 
необхідно самостійно заповнити декла-
рацію про готовність об’єкта до експлу-
атації, прикласти технічний паспорт 
та документ, що підтверджує ваше во-
лодіння земельною ділянкою. Це може 
бути державний акт, свідоцтво на право 
власності, витяг з реєстру нерухомості. 
Після отримання від ДАБІ зареєстро-
ваної декларації про готовність до екс-
плуатації, подаємо пакет документів 
в ЦНАП до державного реєстратора. 
Перелік документів для реєстрації на-
ступний:
Паспорт.

Ідентифікаційний код.
Документ, що підтверджує володіння 
земельною ділянкою.
Копія кадастрового плану земельної 
ділянки.
Декларація про готовність об’єкта до 
експлуатації, зареєстрована в ДАБІ.
Технічний паспорт на будинок.
Державний реєстратор реєструє буди-
нок, а ви отримуєте виписку з реєстру 
прав на нерухоме майно. З цього мо-
менту можете себе привітати – ви стали 
повноправним власником будинку в 
селі і можете робити з ним будь-які дії 
- продавати, дарувати, міняти, заклада-
ти, оформляти спадщину.
При цьому врахуйте один важливий 
нюанс: незалежно від дати споруджен-
ня будинку, у вас обов’язково повинні 
бути документи на земельну ділянку! 
Тобто, фактично, відправною точкою 
для подальшого оформлення докумен-
тів на право власності будинку в селі є 
документи, що підтверджують право 
власності на землю. Якщо ж ні докумен-
тів, ні на землю, ні на будинок немає, то 
узаконити будинок без документів буде 
дуже проблематично, адже це прак-
тично самозахоплення землі та само-
вільна забудова. В такому випадку, вам 
необхідно звернутися за отриманням 
консультації юристів, які займаються 
вирішенням подібних питань, так як 
вирішити цю проблему самостійно, без 
звернення до професіоналів, у вас на-
вряд чи вийде. Знайти фахівця ви змо-
жете, в тому числі і на сайті Протокол, 
виставивши своє питання на тендер і 
підібравши того юриста, який зможе 
недорого і професійно у, запропонува-
ти правовий вихід з цієї ситуації.

Що робити, якщо в селі є будинок, 
в якому ніхто не живе?

На превеликий жаль, в наш час 
безгоспні будинки в селі стають бу-
денним явищем. Колишні власники 
вмирають, спадкоємців немає, ось 
і виходить, що начебто і будинок є 
із земельною ділянкою, і нікому не 
належить, і є безліч молодих сімей, 
що бажають привести його в поря-
док і жити в ньому. Місцеві органи 
самоврядування нібито не проти 
передати його у володіння, але ніхто 
толком не знає, яка процедура для 
того щоб оформити безгоспнй  бу-
динок в селі.
 Згідно з Цивільним кодексом 
України, безгоспна річ - це річ, у 
якої немає власника. При цьому 
якщо власник відомий, але просто 
невідоме його місцезнаходження, 
то такий будинок не вважається 
безгоспним. Занедбаний будинок 
береться на облік в сільраді за по-
данням відповідного оголошення у 
засобах масової інформації. Після 
цього, через рік, на підставі рі-
шення суду будинок переходить у 

власність сільради, яка в подальшому 
має право передати його тим особам, 
які найбільше цього потребують. Такі 
особи після проходження відповід-
ної процедури стають повноцінними 
власниками колись безгоспного бу-
динку в селі. При цьому місцеві орга-
ни самоврядування повинні керувати-
ся постановою Ради Міністрів СРСР 
від 11 грудня 1984 року N 470 «Про за-
твердження Правил обліку громадян, 
які потребують поліпшення житлових 
умов, і надання їм жилих приміщень».
Поряд з цим, є ще одна норма зако-
нодавства - набувальна давність, тобто 
якщо особа протягом 10 років відкри-
то і безперервно користується будин-
ком, то така особа має право подати 
позов до суду про визнання права 
власності на цей будинок. Процес не-
простий, але кінцевий результат вар-
тий того. Перш за все, перед поданням 
позовної заяви, потрібно зібрати і 
підготувати докази для суду: період 
володіння будинком, за яких обставин 
та на підставі чого почалося володін-
ня, відомості про колишніх власників.
Також необхідно врахувати, що заяви-
ти про термін набувальної давності 
можна з будь-якого періоду, але при 
розрахунку терміну безперервного ви-
користання будинку суд буде відштов-
хуватися від 1 січня 2001 року.  Термін 
проживання в будинку до цього періо-
ду враховуватися не буде.
У той же час, існує ще один, третій, на-
певно найпростіший спосіб - визнати 
спадщину відумерлою.  Орган місцево-
го самоврядування (сільрада) в порядку 
статті 1277 Цивільного кодексу України 
подає до суду позов про визнання 
спадщини відумерлою.  Після відповід-
ного рішення суду та вступу в законну 
силу, безгоспний будинок стає влас-
ністю сільради, яка в свою чергу, роз-
поряджається цим будинком на свій 
розсуд, з можливістю передати у воло-
діння тим жителям села, які потребу-
ють житла, для проживання і ведення 
сільського господарства.  Тому якщо 
вам відомо про наявність безгоспного 
будинку в селі, який підходить за всіма 
параметрами для проживання вашої 
сім’ї, сміливо звертайтеся із запитом 
до органів місцевого самоврядування, 
підганяйте чиновників, і в результаті 
нагородою стане оформлення права 
власності на цей будинок.
 Таким чином, якщо ви є власником 
будинку в селі, не полінуйтеся виді-
лити трохи свого вільного часу, щоб 
зайнятися паперовою тяганиною, 
результатом якої стане оформлення 
права власності на нього, з отриман-
ням всіх передбачених законодавством 
документів. Як ви переконалися, про-
читавши цю статтю, отримати право 
власності на будинок без документів в 
селі, насправді не так вже й складно.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Ліц. від 17.11. 2011 р. серії АВ № 539661
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Береза «прибере»
зайву воду
Береза - вологолюбне дере-

во. Її велика коренева система 
поглинає з землі багато рідини. 
Ця особливість дерева одночас-
но є і перевагою, і недоліком 
білостовбурової красуні.

Береза принесе вам велику 
користь, якщо ваша ділянка:

розташована у низині, і у вас 
щовесни після танення снігу чи 
повені територія перетворюєть-
ся на маленьку Венецію;

заболочена, і під ногами 
«хлюпає» навіть у теплу та суху 
пору року;

з глинистим ґрунтом.
У всіх цих випадках посадка 

берези (або декількох беріз) до-
поможе вирішити проблему. 
Вологий ґрунт - це саме те, чого 
потребує дерево. Воно «візьме» 
з ґрунту зайву вологу, зробивши 
його більш придатним для ви-
рощування інших рослин.

На ділянках з піщаним ґрун-
том або на підвищеному місці, 
навпаки, не рекомендується ви-
саджувати берези. Адже в цьому 
випадку вони забиратимуть із 
ґрунту невелику кількість воло-
ги, яка там є, не залишивши ні-
чого іншим рослинам. У подіб-
них випадках необхідно садити 
культури на деякій - не менше, 

Гіпертонія смертельна. Для половини пацієнтів ліків 
недостатньо для досягнення нормальних значень. Три 
зміни способу життя можуть запобігти 50% інсультів 
і серцевих нападів. Німецький кардіолог розповідає, чим 
доповнити лікарську терапію, щоб контролювати 
гіпертонію.
Смертельний ризик гіпертонії недооцінюється: 2,2 
мільйона жінок і 1,8 мільйона чоловіків в Європі щорічно 
вмирають від наслідків високого тиску, особливо від 
інсульту та інфаркту.
Навіть трохи підвищений тиск пошкоджує судини.
Вже на 10-20 мм рт. ст. навантаження на судини пошко-
джує їх, згодом викликає смертельні серцево-судинні 
захворювання. Тільки при найкращому значенні 120/80 
мм рт.ст. судини не обтяжені.
«Різниця між кров'яним тиском 160 і 120 величезна і 
створює величезне навантаження на серце», - підкрес-
лює кардіолог.
Підвищений тиск особливо впливає на судини головно-
го мозку, серця і нирок. Судина може лопнути в мозку 
(інсульт), серці (серцевий напад), а  якщо судини в нирках 
виходять з ладу, виникає ниркова недостатність.
Фізична активність. Рух у цьому контексті особливо 
вражає - щоденна 15-хвилинна прогулянка знижує тиск 
на 5-8 мм рт. ст.
Зниження ваги на 10 кг менше може знизити показники 
на 5-10 мм рт. ст.
Зміна раціону харчування. Більше овочів, краще два або 
три види за прийом їжі, але менше хліба, ковбаси і сиру.

П‘ять вагомих приводів, 
щоб посадити березу

Г осподарю

Багато людей полюбляють берези. Ними 
захоплюються, їх оспівують, але садити біля будинку 

побоюються. Чи обґрунтовані ці страхи?
Народні прикмети наполегливо вимагають не садити 

березу біля будинку. Ми хочемо навести кілька 
причин, навпаки, зробити це і переконати вас у тому, 
що наші предки даремно віднесли красуню березу до 

розряду небажаних на ділянці дерев.

ніж 3 метри - відстані від дере-
ва і регулярно поливати зелені 
насадження, щоб забезпечити їх 
потрібним об’ємом води.

Береза може бути 
декоративною
Чи варто говорити про на-

родну любов до цього дерева, ос-
півану у віршах і піснях? Однак 
про милу і витончену берізку 
ще не все відомо. Чи знаєте ви, 
наприклад, що, окрім звичних 
для нас видів, берези пухнастої 
і берези пониклої, є ще безліч 
її маловідомих видів і садових 
форм. Вони відрізняються від 
традиційної берези і формою 
листя, і зовнішнім виглядом 
крони, і забарвленням листя, і 
навіть кольором стовбура.

Так, одна з найпопулярні-
ших «нетрадиційних» форм 
берези — береза повисла Фасти-
гіата. Це невисоке (8-10 м), з не-
широкою кроною (2,5-3 м) дере-
во колоноподібної форми. Його 
часто можна зустріти на дачних 
ділянках, оскільки завдяки ком-
пактній кроні воно не займає 
багато місця.

Ще одна садова форма бе-
рези повислої - Лациніата. Вона 
відрізняється від інших незви-
чайною - глибоко порізаною 
- формою листя. Щоб милува-

тися різьбленим листям цього 
дерева, садіть його на передньо-
му плані, тому що на кордоні 
ділянки його унікальність загу-
биться.

У берези повислої Пурпуро-
вої листя, як випливає з назви, 
не зеленого, а темно-бордового 
кольору. Зеленішати воно по-
чинає лише тоді, коли дереву не 
вистачає сонячного світла, тобто 
ближче до осені.

На ділянці ці дерева можна 
використовувати по-різному. З 
беріз можна зробити зелену сті-
ну, яка закриє ділянку від очей су-
сідів. Форми з плакучою кроною 
допоможуть створити відокрем-
лений куточок, де залишиться 
лише поставити лаву — і вийде 
альтанка. Деякі дерева стануть до-
мінантою рослинної композиції. 
Загалом, варіантів використання 
беріз на ділянці чимало.

Береза даватиме 
вам сік
Ще одна причина, через яку 

варто посадити на дачній ділян-
ці березу, - це, звичайно ж, бере-
зовий сік. Щовесни дерево дава-
тиме вам живильний сік. Най-
більші любителі і поціновувачі 
п’ють березовий сік не лише у 
свіжому вигляді, але і консерву-
ють його на зиму, наприклад, з 

часточками лимона, що робить 
його ще більш корисним.

Під березою зможуть 
зростати гриби
З чим у вас асоціюється бере-

за? Звичайно ж, з підберезника-
ми. Адже гриби можна збирати 
не лише у лісі, але і на власній 
дачній ділянці. Принесіть з лісу 
молоді гриби, подрібніть їх і за-
копайте поруч з березою.

До речі, крім підберезників, 
біля коріння берези можна ви-
рощувати й інші гриби: білі, пі-
досичники, рижики і т. д.

Береза принесе 
вам користь
І як ще один аргумент, чому 

на ділянці обов’язково потріб-
но завести березу, хочеться на-
гадати про користь, яку може 
принести вам білостовбурова 
красуня:

посадіть ряд беріз на пів-
нічній межі ділянки. Ці дерева 
стануть вітрозахисною смугою, 
яка захистить ваші посадки. На-
віть у теплолюбних рослин за 
наявності такого захисту більше 
шансів добре пережити холодні 
зими;

під час сильних вітрів з бере-
зи падає багато дрібних гілочок 

(через це багато людей і побою-
ються садити її). Однак ці гілки 
можна застосувати на користь 
самої ділянки. Візьміть зламані 
пагони разом із листям і вико-
ристовуйте їх для створення те-
плих грядок. Допоможуть вони 
і під час укриття троянд. Нахи-
літь троянди і зверху накрийте 
гілками. На них укладіть шар 
листя. Потім — знову гілки, які 
не дадуть листю розлетітися. У 
такому укритті троянди будуть 
чудово почуватися. Та й шашли-
ки, де сухі березові гілки можна 
використовувати як дрова, теж 
ніхто не скасовував. Як бачите, 
навіть, здавалося б, сміття теж 
можна вдало використати;

береза - це ще й ліки про-
ти багатьох недуг. З березового 
листя і бруньок роблять настій. 
Його використовують як сечо-
гінний засіб, для зниження тем-
ператури тіла, загоєння ран і т. 
д. Олією з березових бруньок 
лікують захворювання шкіри;

крім усього перерахованого 
вище, не можна забувати, що 
береза, як і будь-яке дерево, візь-
ме на себе пил від дороги, яка 
прокладена поруч. А ще вона 
добре ізолює шум та робить по-
вітря більш чистим. 

Прості шляхи контролю 
за гіпертонією
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Технологія від фермера Дмитрука

Олександр Дмитрук – один із тих українських 
фермерів, які прагнуть не просто 
господарювати, а робити це з розумом. У 
нього завжди є мрія, а це необхідна умова для 
людського щастя. Щоправда, шлях до омріяної 
мети не завжди буває простим і легким. Про 
це йшлося у бесіді житомирського новатора з 
нашим кореспондентом.
Кор.: Олександре Миколайовичу! Ви давно вже 
не новачок у сільському господарстві, за майже                                 
15 років самостійного господарювання досягли 
добрих результатів. Але буденність фермерського 
життя не витіснила мрій – Ви постійно виношуєте 
нові технічні, економічні й соціальні, державницькі  
проєкти. Пропонуємо розповісти читачам про 
один із них – сівалку власної конструкції.
О.Д.: Коли я починав займатися тваринництвом, про 
сівалку не думав. Тоді хотілося навчитися грамотно 
вирощувати свиней, освоїти, так би мовити, повний 
цикл. Мені таки пощастило: коли свиней уже розвелося 
багато, а ціни на м’ясо трималися на пристойному рівні, 
відбулося розпаювання колгоспів. Тоді я викупив части‑
ну колгоспної території в своєму селі, ще трохи землі 
орендував, загалом назбирав до 100 га.
Тваринництво  – прибуткова справа. Проте утримувати 
тисячу поросят без рослинної бази практично немож‑
ливо, а всі корми купувати – дорога свинина буде. Тому 
почав освоювати вирощування польових культур. 
Робив це за традиційною на той час технологією, аж 
поки не збагнув, що вона хибна: для невеликого ферме‑
ра це шлях у нікуди. Особисто для мене перший сезон 
виявився провальним: нічого не заробив, а втратив 
близько 100 тисяч гривень.
Наступної весни сіяти не поспішав, вирішив приди‑
витися, що і як роблять у полі  досвідчені фермери. 
Справжнім відкриттям став семінар у Теплику на 
Вінниччині, де в органічному господарстві «Дон» по‑
бачив сівалку, яка мене захопила. Зробив її власноруч 
Олексій Пилипович Дон, а ідею йому підказала книга І. 
Овсінського «Нова система землеробства». Розшукавши 
цю книжку, я прочитав її на одному диханні й зрозумів: 
шлях до успіху знайдено!
Спочатку пошукав підходящу сівалку серед пропоно‑
ваних на ринку. Не знайшов. І тоді остаточно вирішив: 
буду конструювати власну. 
Кор.: Назва «Алігатор» – це якась символіка  чи про-

сто перше слово за алфавітом? Чи були у сівалки 
аналоги?
О.Д.: Про назву – іншим разом. А щодо аналогів – коли 
починав конструювати власну сівалку, під руками була 
лише невеличка купа металобрухту, найкоштовнішим 
із котрого був старий колгоспний культиватор. Власне, 
він і став основним елементом конструкції. Мені за‑
кидають інколи, що моя сівалка схожа на деякі відомі 
аналоги з колгоспного минулого. Наприклад, на СЗС  2,1, 
котру випускав для України Казахстан, або на  «омичку» 
– СКП  2,1. Вірно помітили – ідея така сама. Одначе мій 
«Алігатор» не має з ними  жодного ідентичного вузла! 
Назву кілька відмінностей. Ось, як бачите, жорстке 
кріп лення лапи до рами – це особ ливо корисно, коли в 
полі багато пожнивних решток або ґрунт твердий, воно 
утримує глибину обробітку. Та й сама стійка у мене 
інакша. Якщо тут поставити пружини, як це в заводських 
сівалках, вібрація на сівалку зменшиться, але у важких 
умовах лапа свою роботу виконуватиме неякісно, нагрі‑
батиме на себе пожнивні рештки. 
Переді мною стояло завдання – зробити сівалку, просту 
у виробництві та обслуговуванні, причому якомога 
дешевшу. Звісно, ці поняття відносні, однак я на 80‑90 % 
із завданням упорався. Два ряди лап, два котки: один 
спереду (замість переднього колеса), інший – ззаду за 
лапами. Їхні функції – подрібнення ґрунту й водночас 
тримання глибини також. Особ ливо це стосується за‑
днього котка – він не втрамбовує ґрунт, як це роблять 
котки на інших сівалках. Недопрацьовані ділянки 
котками услід розправляють і згладжують три ряди 
гребінки. Яка ще сівалка так зможе? Жодна! Різниця в 
чому? Класика: коли насінина упала в ложе і коток її 
притис, ґрунт утрамбував, волога знизу підтягується до 
насінини, так? Звісно, це добре. Одначе, коли насінина 
проросла, рослина далі сама спроможна шукати вологу 
кореневою системою, проте в цьому випадку волога й 
далі продов жує виходити на поверхню. І тоді з’являють‑
ся тріщини, через які вона випаровується. У моєму ж ва‑
ріанті – насінина впала у вологий ґрунт на твердий шар, 
пухкий шар зверху і на цьому зрізі між шарами реально 
утворюється волога!
Кор.:  «Алігатор» заточений винятково під тех-
нологію І. Овсінського чи може використовувати-
ся в інших, наприклад, у No-Till?
О.Д.: – Це дещо інше, ніж No ‑Тill. Перше – обробіток 
ґрунту тут здійснюється, але не глибше 6 см, здебіль‑
шого 4‑5 см, без жодного перевертання пласта. Слід 
турбуватися, аби в ґрунті завжди була волога. Ось 
зараз настане весна, піде тепло: як тільки верхній шар 
починає пересихати, слід закривати вологу. Я проходжу 
своєю сівалкою полем як культиватором і закриваю во‑
логу – лапами обрізаю капіляри, роблю таку собі «шубу» 
– два шари ґрунту: верхній розпушений на 4‑5 см, ниж‑
ній – твердий. І я спокійний. Між шарами конденсується 
волога, провокуються сходи бур’янів, земля краще про‑
грівається, швидше ніж за No‑Тill. Навіть якщо я й затри‑
маюся з сівбою, критичного впливу, як за класичної чи 
No‑ Тill технології, не буде. У цьому я вже переконувався 
на практиці. Якось у мене основна сівба була 1‑5 травня, 

а оскільки один із жителів села надав мені пізно земель‑
ну ділянку (11 га) і я ще змушений був розкорчовувати 
й вирівнювати її, то сіяв на ній 23 травня, через 20 днів. 
Однак урожай абсолютно не відрізнявся. 
Головна перевага: ALLIGATOR за один прохід здійснює 
кілька операцій: вирівнює поверхню поля, культивує, 
боронує (чим закриває вологу і бореться із нитковид‑
ними бур’янами), вносить добрива та власне здійснює 
сівбу. До речі, сівалка не розкриє себе на 100 %, якщо 
працюватиме на нерівному полі. Однак якщо працю‑
вати весь час лише цією сівалкою, поле завжди буде 
рівним.
Від Овсінського я запозичив і спосіб сівби. За його спо‑
стереженнями, рослини на краю поля завжди краще 
розвиваються, адже там немає конкуренції. То чому ко‑
жен ряд не зробити краєм поля? Він зміщував сошники 
так, щоб сіяти смугами: 20 см засіяна площа, 20 см – не 
засіяна. За класичною схемою, зернини лягають у рядок 
через 2 см і міжряддя 15 см, конкуренції не уникнути. 
Я сію смугу на 15 см, на 15 см роблю й міжряддя. Це 
трохи не за Овсінським, однак бачу, що це працює. Так 
само сіятиму й кукурудзу – заглушу сошники через раз, 
рядок вийде на 60 см і на 60 см міжряддя. Комбайни 
нині збирають без проблем у будь‑якому напрямку, хоч 
упоперек.
 Кор.:  Технологія Овсінського була презентована в 
Україні ще 1898 р. Чому через 120 років таким ен-
тузіастам, як Ви, доводиться переконувати  владу 
в її доцільності для України? А тепер пропагують 
No-Till як панацею.
О.Д.: Відповідь проста – як тоді, так і нині ніхто із влади 
не хоче бачити селян фінансово сильними. А значить – 
вільними по духу. Ідеї Овсінського піддалися нищівній 
критиці з боку науковців, і технологія поспішно емігру‑
вала до двох Америк, а вже через століття повернулася 
до нас під іншим іменем. Одначе ми не помітили одну 
деталь – там її підлаштували під свої кліматичні умови 
та ґрунти, де головний фактор успіху – рослинні решт‑
ки – лежать на поверхні довше, ніж у нас. Українські 
прибічники прямої сівби вбачають користь від того, що 
не орють, не дискують, збільшують у ґрунті кількість мі‑
кроорганізмів. Однак відсутність рослинного покриву, 
особ ливо в літні спекотливі місяці, все одно призводить 
до втрати дорогоцінної вологи, тож тріщини в їх по‑
лях – не дивина. Навесні ґрунт ще вкритий рештками і 
довше прогрівається, а відтак сівба відтерміновується, 
що негативно впливає, особ ливо на рослини довгого 
дня. А ще гірше – сіяти в холодний ґрунт. Це явні мінуси 
цього способу. І незрозумілий мені принцип: за жодних 
умов не розпушувати ґрунт, мовляв, шкодиш біоті, ґрун‑
тотворчим процесам тощо. Як виливати велику кіль‑
кість гербіцидів у цей ґрунт і сипати міндобрива – це не 
шкода біоті, а розпушуєш – то вже шкода…
Прошу зрозуміти:  технологія Овсінського – це наш 
No ‑Тill. Вона проста? Так, треба лише один агрегат для 
обробітку ґрунту – сівалка ALLIGATOR або їй подіб‑
на. Борона  «мотика» вже як опція. Чи вона надійна? 
Найнадійніша за інші. Часто ті, хто орють, стверджують, 
що земля без оранки перетворюється в кам’яну глибу 

і No‑ Тill чи щось схоже веде до деградації. Цікаво, 
а чи бачили вони посадки навколо своїх полів, там, 
де ніколи не оралося? Як там буяє рослинність! 
Перевертаючи шари ґрунту, люди весь час самі собі 
створюють проблеми. Це найбільш посухостійка 
з усіх представлених в Україні технологій обробітку 
ґрунту. Ефективна? Так. З кожного гектара, особливо 
в посушливі роки, порівняно із класикою чи No ‑Тill 
вона дає більший дохід. Рахувати просто. Один про‑
хід трактора з сівалкою – 6‑7 л / га дизпалива. Я двічі 
проходжу – 14 л / га, хоча слід тричі – тоді 21 л / га. 
Далі – 120 кг / га насіння, рахуємо сої, по 12 грн / га – 
1,5 тис. грн / га. І комбайнування. Загалом, менше 
4 тис. грн / га витрат. Я зібрав уже очищеної 2,8 т / га сої, 
після продажу мав близько 21 тис. грн / га, відняв ви‑
трати – близько 4 тис. грн. Ось вам і дохід!
Кор.:  Збиралися ми з Вами поговорити про сівалку 
«АЛІГАТОР», а бесіда вийшла знову про Овсінського.
О.Д.: Це абсолютно правильно, бо не в сівалці головна 
фішка, а в технології мого вчителя. Не буде «Алігатора» 
– будуть нові сівалки, але тільки в поєднанні з техноло‑
гією Овсінського вони здатні знизити малим і середнім 
сільгоспвиробникам планку входження в аграрний 
бізнес. Ця технологія працюватиме завжди і всюди. 
І в мене мета – навчити людей виготовляти сівалку 
для себе самотужки. Тобто я не готую платформу під 
свій бізнес, під свої продажі. Вже створив навчальний 
відеоролик. Хто вміє тримати в руках зварювальний 
агрегат і болгарку (а це кожен фермер уміє), зробити 
зможе запрос то. Прийде час, коли класична техноло‑
гія, як занадто затратна, залишиться в минулому.

Спілкувався Володимир ЯРОШЕНКО.
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Вперше в Україні
Grand Semens - міжнародна компанія зі штаб-

квартирою в бельгійському місті Аубанж

Посівний матеріал компанії 
Grand Semens відповідає 
актуальним вимогам і запитам 
споживачів, а саме:
- комплексна стійкість                           
до захворювань;
- стійкість до нових 
агресивних рас;
вовчка (в тому числі G і 
рас, які з’явилися після неї 
та ще не мають усталеної 
класифікації); 
- пристосованість 
до вирощування за новітніми 
технологіями; 
- стійкість до вилягання 
в умовах почастішання 
природних катаклізмів; 
- стійкість до ґрунтової та 
повітряної посухи для зон 
так званого ризикованого 
землеробства;
- високий вміст олії;
- генетична стійкість до 
гербіцидів для технології 
Clearfield і Express; 
- високоолеїнові гібриди, які 
при дотриманні технології 
вирощування, дозволяють 
отримати соняшник з 
високим вмістом олеїнової 
кислоти (більше 89 відсотків). 

ТОВ «Гранд Сіменс»
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