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 стор. 4, 5 «Палкий»  привіт  з  2001-го...

Експансія COVID-19

A groсектор

стор. 2джола мудрості навчить!Б
Бджільництво в Україні відоме з прадавніх часів. Наші пращури добре знали про цілющі 
якості меду та інших апіпродуктів, пригощали ними друзів, постачали на ринки сусідніх 
країн. Однак що більше люди приділяли уваги розвитку цієї галузі тваринництва, тим 
меншою ставала кількість пасік. Давалося взнаки нерозумне господарювання: 

ВЛАДА звільнила агровиробників від 
податку на землю та від орендної 
плати земель сільгосппризначення 

державної власності на два місяці через 
коронавірус. Економія коштів складе           
486 млн. грн. 
Про це на своїй сторінці у Facebook написав 
заступник міністра розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського господарства України Тарас 
Висоцький.
Законом «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо 
підтримки платників податків на період здійс-
нення заходів, спрямованих на запобігання ви-
никнення і поширення короновірусної хвороби 

(COVID-19)» держава звільняє агровиробників 
від орендної плати за землю сільськогосподар-
ського призначення державної власності на два 
місяці через карантин.
«У 2019 р. було сплачено 1,11 млрд. грн земель-
ного податку за землі сільськогосподарського 
призначення державної власності. У 2020 р. 
надходження від сплати цього податку мали б 
зрости до 1,16 млрд. грн через постійне онов-
лення нормативної грошової оцінки. Над-
ходження від річної орендної плати за землі 
сільськогосподарського призначення державної 
власності у 2019 році становили 1,62 млрд. грн, 
цього року ця сума мала б становити 1,75 млрд 
.грн», — зазначається у повідомленні.

УСЕ ТЕЧЕ, все змінюєть-
ся. І ніхто не був двічі 
в тій самій річці. Бо за 

мить і річка не та, і він вже не 
той… Цей давній афоризм Ге-
ракліта Ефеського дніпровські 
водники осучаснили і навіть… 
спростували. Тобто розвер-
нули навспак, за допомогою 
міністерських послуг «нових 
облич». Що ж, на те вони й 
«водні зодчі», щоб на додачу 
до вже сплюндрованих річок 
Придніпров’я геть замутити і 
чисті води Орелі. Затим спро-
бувати виловити в них аж 112 
мільйонів гривень з державно-
го бюджету. 

Саме з такою шаленою 
вартістю горезвісний проєкт 
«Відновлення гідрологічного 
режиму та санітарного  стану 
старого русла річки Оріль в Ца-
ричанському та Петриківсько-
му районах Дніпропетровської 

Оріль віддали на згубу
заради 112 народних мільйонів…
області – капітальний ремонт» 
був представлений громадсь-
кості позаминулого січня для 
оцінки впливу на довкілля. На-
слідком стане локальне, на 16 
км, підняття «на гора» третини 
мільйонів кубів піску, частина 
якого ляже в 19 гребель-пере-
катів стометрової довжини. 
Першим фаховий протест 
тодішньому міністру екології 
Остапу Семераку направив до-
цент, керівник наукової групи 
проєкту Національного при-
родного парку «Орільський» 
Вадим Манюк. Бо надзвичай-
но шкідливий водний проєкт 
нанесе незагойні рани Орелі, 
негативні наслідки від нього 
вже не вдасться усунути. А 

для Національного природно-
го парку «Орільський» грубе 
втручання в річку екскаваторів 
і земснарядів є абсолютно руй-
нівним. 

Мінекології відхилило 
проєкт 
Категоричне несприйняття 

проєкту висловили і присут-
ні на громадських слуханнях 
в Шульгівці Петриківського 
району та більшість учасників 
у Могилеві Царичанського 
району 24 квітня, де депутат 
Могилівської ОТГ Юрій Тимо-
шенко прямо заявив проєктан-
там: «Ви хочете вкрасти пісок і 
гроші, та ми того не хочемо!» 
Тож 30 травня проєкт відхиле-

ний міністерством екології та 
захисту довкілля - заступник 
міністра Василь Полуйко та 
заступник директора департа-
менту екологічної безпеки О. 
Крамаренко підписали вер-
дикт із 6 пунктів вагомих по-
рушень законодавства (скоро-
чено):

- У звіті з ОВД не оцінений 
вплив планованої діяльності на 
рослинний і тваринний світ р. 
Оріль. Вказано, що встановлю-
ються 19 перекатів, які формува-
тимуться за допомогою розро-
бленого ґрунту. Але, оскільки 
характеристики ґрунту не 
встановлено, тому не можливо 
спрогнозувати ефективність і 
доцільність впровадження да-

ної технології. Територія пла-
нованої діяльності зарезервова-
на для подальшого заповідання 
під НПП «Орільський», наявні 
погодження землевласників, 
а також рішення Дніпропе-
тровської облради 11. 10. 2017 
р., яким погоджено створення 
НПП. Проте у Звіті відсутня 
будь-яка інформація щодо цін-
ності цих територій. Виходячи 
з наведеного та враховуючи 
велику кількість і негативний 
зміст зауважень громадськості 
до планованої діяльності, вис-
ловлені під час громадських 
слухань, інформуємо про від-
мову у видачі висновку з ОВД.

Україна продовжує боротися з поширенням епідемії, 
що охопила майже всі країни світу
За останніми даними (на час підготовки газети до 
друку) Центра громадського здоров’я України (ЦГЗ) 
підтверджено 73 випадки зараження коронавірусною 
інфекцією COVID-19, з яких одна людина видужала і 
ще для трьох діагноз виявився смертельним.
У зв’язку з цим в країні з 12 березня по 3 квітня діє 
карантин, на час якого припинили працювати всі 
навчальні та розважальні заклади, великі торгові 
точки (крім продуктових магазинів і аптек), а 
також була зупинена робота метро, міжміського 
автобусного і залізничного сполучення.
До того ж громадський транспорт в Києві        
з 23 березня перевозить тільки медиків, 
правоохоронців, співробітників ЖКГ, продавців 
продуктових магазинів і працівників оборонної галузі.
Президент Володимир Зеленський висловив 
готовність оголосити в Україні надзвичайний стан, 
а режим надзвичайної ситуації запровадили у восьми 
областях (Чернівецькій, Київській, Житомирській, 
Дніпропетровській, Івано-Франківській, 
Тернопільській та Донецькій, Черкаській).
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 ! Мала бджола, а більше за великого знає Українське
прислів‘я 

Про те, що бджоли нерідко 
гинуть від отруєння пестицида-
ми, котрими недбалі й жадібні 
сільгоспвиробники знищують 
шкідників, українські селяни 
знали й раніше. Проте  мину-
лого року склалася ситуація, 
коли на засіданні Держпрод-
споживслужби на весь голос 
прозвучала тривожна заява: 
декілька областей України охо-
пив масовий мор бджіл, і спро-
би звалити вину за це на кліщів 
чи інших вуликових паразитів 
не мають під собою достат-
ніх підстав. Головна причина 
мору – порушення аграріями 
правил застосування засобів 
захисту рослин. З метою запо-
бігання таких випадків, спеціа-
лісти управлінь фітосанітарної 
безпеки територіальних орга-
нів Держпродспоживслужби 
провели низку заходів щодо 
безпечного застосування пе-
стицидів для попередження 
отруєння ними бджіл – нара-
ди, зустрічі, тематичні бесіди 
та роз’яснення через ЗМІ. До 
участі запрошувалися хлібо-
роби та бджолярі, а також осо-
би, діяльність яких пов’язана 
із застосуванням та торгівлею 
ЗЗР. Напрацьований і законо-
проєкт щодо змін до правил 
поводження з пестицидами та 
агрохімікатами, який посилює 
захист прав бджолярів, покра-
щує умови для розвитку галузі 
бджільництва в Україні.

Що ж, іще один закон – це 
добре, особливо якщо його ух-
валить наша ледача Верховна 
Рада та виконуватимуть зако-
нослухняні громадяни. Про-
блема ж полягає в тому, що у 
нас кожна державна й відомча 
структура трактує один і той 
же закон по-своєму, а це зава-
жає масштабній реалізації ви-
робничих і комерційних про-
грам. Тому законів багато, а ба-
жаючих їх виконувати – мало.

Довідково нагадуємо, що 
згідно зі статтею 37 чинного 
закону України «Про бджіль-
ництво», фермерське госпо-
дарство мусить через засоби 
масової інформації не пізніше 
ніж за три доби до обробки ін-
сектицидами полів попереди-
ти про це пасічників. У попере-
дженні має бути вказана точна 
дата обробки інсектицидами, 
місце обробки (тобто поле або 
сад), культура, що обробляєть-
ся, назва препарату та ступінь 
його токсичності для бджіл. У 
свою чергу пасічник після тако-

джола мудрості навчить!Б

Бджільництво в Україні відоме з прадавніх часів. 
Наші пращури добре знали про цілющі якості меду 
та інших апіпродуктів, пригощали ними друзів, 
постачали на ринки сусідніх країн. Однак що 
більше люди приділяли уваги розвитку цієї галузі 
тваринництва, тим меншою ставала кількість пасік. 
Давалося взнаки нерозумне господарювання: 
інтенсивне вирубування лісів, розорювання земель. 
Суттєво змінив становище винахід відомого 
українського пасічника Павла Прокоповича, який 
у XIX ст. уперше в світі виготовив рамковий вулик. 
Тоді бджільництво стало відновлюватися, і вже 
на початку XX ст. у Східній Україні налічувалося 
понад два млн. вуликів. Над нашою землею знову 
загули крилаті трудівниці. Загули… та й пропали,                                
бо рішучий наступ агрохімії зупиняє їхній політ.

го попередження має закрити 
свої вулики на період від однієї 
до п’яти діб (залежно від рівня 
токсичності інсектициду) для 
того, аби бджоли не отруїлися, 
оскільки навіть після обробки 
поле деякий час небезпечне 
для бджіл, позаяк деякі інсек-
тициди мають фумігаційну 
або контактну дію. На сьогодні 
є інсектициди, які мають над-
звичайно низьку токсичність 
до бджіл, тому агрономам слід 
обирати саме такі препарати в 
період цвітіння культур та на-
саджень.

Все ніби нормально пропи-
сано, але виконувати такі при-
писи зовсім не просто. Іноді 
трапляється так, що у фермера 
просто немає часу на попере-
дження через ЗМІ - ще вчора 
поле було чистим, а сьогод-
ні його вже масово заселили 
шкідники. У такому випадку 
краще попередити пасічника 
особисто, зателефонувавши 
йому і повідомивши про термі-
нову необхідність обробки. Але 
для цього потрібно попередньо 
познайомитися, обмінятися 
контактами. Це важливо для 
обох сторін. Фермер після об-
робки поля без попередження 
може потрапити в ситуацію, 
коли доведеться виплачува-
ти компенсацію за загиблих 
бджіл. Пасічник у такій ситуа-
ції страждає найбільше, адже 
це саме його бджоли загинули, 
і він тепер не отримає меду та 
буде вимушений знову віднов-
лювати бджолосім’ї. Саме тому 
він має не ставати в позу, а про-
явити ініціативу й зайвий раз 
перепитати фермера - як там з 
обприскуванням полів? Попе-
редити загибель бджіл значно 
легше, ніж потім довести чи-
юсь вину, отримати компенса-
цію та відновити втрачене.

Проблема збереження 
бджіл опинилася на перехресті 
думок. Ось що про неї думають 
представники сторін – пасічник 
і фермер.

Василь Барабаш, відомий 
в Україні пасічник і президент 
«Гільдії медоварів України»,  в 
розмові з нашим кореспонден-
том підкреслив, що бджоли 
є надзвичайними істотами за 
філософією своєї поведінки та 
впливом на довкілля, вони про-
сто даровані людям як приклад 
для наслідування. У людини, 
яка займається бджолярством, 
з часом формуються допитли-
вий характер, власний філо-

софський світогляд, любов до 
природи і людей. За його сло-
вами, бджоли навіть у період 
небагатого взятку не кидаються 
одна на одну, поважають на-
віть конкуренток з інших пасік. 
Натомість деякі сучасні зем-
лероби у гонитві за наживою 
іноді обробляють свої лани 
найдешевшими, але винятково 
токсичними засобами агрохі-
мії, чим безжалісно знищують 
і довкілля, і бджіл, і майбутнє 
своїх нащадків.

На думку Василя Степано-
вича, найбільшої шкоди бджо-
лярі зазнають саме від малих 
фермерів. Деякі «господар-
ники» нічого не бачать, крім 
наживи, і тому те, що заборо-
нене в Європі, спокійно роз-
трушується над нашими поля-
ми. Друге: на тваринницьких 
фермах та птахофабриках ви-

користовують для харчування 
худоби так звані премікси, до 
складу яких входять антибіоти-
ки. А де ж діваються відходи від 
свиней чи курей? Вивозяться на 
поля. Рослина вбирає в себе всі 
елементи, на неї сідає бджола, 
збирає нектар і несе «екологіч-
ний» мед до вулика. «Ми, - на-
голосив Василь Барабаш, –  тут 
живемо, це наша земля. Ми 
їмо, що виросло на наших по-
лях, дихаємо цим повітрям. А 
виходить, що мед із антибіоти-
ком. Чекати, допоки там, звер-
ху, хтось про пасічників згадає, 
не варто. А треба починати 
диктувати правила, бо хвороби 
не вибирають, до кого прийти, 
а все те, що роблять з нашою 
землею, робить її небезпечною 
для здоров’я людини.

Хто писав закон, що під час 
обробки полів треба бджіл за-
кривати на тривалий час, ні-
чого в тих самих бджолах не 
тямить. Їх не закриєш. А вес-
няний обробіток гербіцидами 
«по землі»! Вийшло сонечко – і 
бджілка вилітає з вулика, щоб 
зробити перший обліт. На полі 
їй нічого ще робити, бо ран-
ня весна, і вона летить до лісу. 
Але пролітає над тим самим 

злощасним полем і набирає 
повні легені «хімії». Надиха-
лась, прилетіла і біля вулика 
впала… І третє. Змінити систе-
му видачі дозволів на роботу 
з «хімією». Як люди, котрі, не 
маючи освіти, отримавши доз-
віл на роботу з хімікатами за 
хабар або його взагалі не ма-
ючи, можуть не нашкодити? 
Треба створити інститут, який 
буде готувати спеціалістів у цій 
сфері. Отримавши знання та 
ліцензію, вони не будуть зав-
давати шкоди навколишньо-
му середовищу, не погодяться 
обробляти землю невідомим 
китайським препаратом, бо 
знатимуть, що відповідатимуть 
за свою роботу. А то, буває, ба-
чиш, як ці горе-трактористи 
обробляють поле, а вітер – їм 
в лице, і розумієш - як вони 
бджолу вбережуть, коли себе 

труять? Якщо ми знищимо 
бджіл, наступними на черзі бу-
демо самі».

Олексій Павлов – успішний 
фермер з Луганщини. Вже ба-
гато років поспіль його голов-
ним захопленням є органічне 
землеробство. Він багато знає, 
але постійно вчиться й розум-
но експериментує, віддаючи 
перевагу технології І. Овсін-
ського. І сина привчає любити 
землю. У великому господар-
стві «Айдар-Овоч», яке очолює  
Олексій Леонідович, вміють і 
розкішні соняшники вирости-
ти, і запашного цілющого меду 
з їхнього цвіту не прогавити. 
Причому вулики розташову-
ються у безпосередній близь-
кості до поля. На запитання, 
чи не трапляється прикрих ви-
падків отруєння бджіл (адже з 
шкідниками таки доводиться 
боротися за допомогою пе-
стицидів), рішуче відповідає: 
«Ми ніколи не заощаджуємо 
на засобах агрохімії, беремо 
їх лише сертифікованими й 
перевіреними на токсичність. 
Це дорожче, ніж перші-ліпші 
бовтанки від незрозумілого 
виробника, але так надійніше. 
Наші пасічники й агрономи 

постійно на мобільному зв’яз-
ку, будь-які агрохімічні заходи 
завжди узгоджують заздале-
гідь. Зазвичай обробку полів 
отрутохімікатами здійснює-
мо вночі, а пасічник зранку на 
кілька годин притримує виліт 
бджіл. Коли отруйна роса на 
квітах висохне, тоді бджоли в 
безпеці. Ми й сусідів завжди 
попереджаємо про обробку 
своїх полів. Люди повинні до-
помагати один одному, а не 
бути агресивними й заздрісни-
ми. Подивіться на тих працьо-
витих бджіл – живуть недовго, 
а мудрості на віки. Людина 
сама повинна кувати своє ща-
стя, а воно визначається її став-
ленням до рідної землі й свого 
народу».

До речі, не тільки з соняш-
ників у Олексія Павлова беруть 
мед бджоли: в господарстві 

Дуже багато «вузьких місць» бджільницької 
галузі були названі під час всеукраїнської 
скайп-конференції заступника міністра 
економіки, торгівлі і сільського господарства 
Тараса Висоцького з пасічниками України 
13 березня. Деякі з озвучених проблем були 
оперативно «розшиті». Про перебіг заходу, що 
тривав понад три години, розповідає голова 
обласної спілки «Дніпровський пасічник»    
Сергій Староконь:
- Український мед є продуктом відмінної 
якості, та через низку різних обставин його 
закупівельна ціна всередині країни впала 
до 22 гривень за кілограм. Щонайперше 
міністерство недогледіло парадоксальний 
закон про вимоги до меду – тепер стандарти 
для вивозу нашого меду в Європу навіть 
вищі, ніж в ЄС! І навпаки, вимог до ввезення 
меду в Україну майже немає. Практично 
діжка солодкої патоки з написом «мед» 
може бути завезена до нас, що вже і 
відбувається з китайського напрямку. Далі 
туди добавляють справжній мед і вивозять 
за кордон як «український продукт». 
Так «валять» вітчизняну пасічну галузь. 
А експортери вину за фальсифікацію 
покладають на… українських бджолярів! 
Шановні, та ви ж самі купуєте у нас мед і 
знаєте, що він високої якості! Відтепер для 

щороку висівають трави-сиде-
рати. Вони збагачують землю, 
готуючи її до нового посіву, а 
водночас буйно квітнуть. А що 
може бути для бджоли при-
вабливішим, ніж поле з такою 
травою? Ось і гудуть вони май-
же ціле літо над запашними 
квітами, а коли трава визріє, її 
скосять на сіно – для тварин ФГ 
і корівок місцевих селян. Втім, 
це вже інша історія…

Бджолярі й аграрії мають 
віднайти певний компроміс та 
порозуміння у своїй діяльності, 
аби уникнути отруєння бджіл. 
Фахівці, які брали участь у на-
раді, наголошували, що оброб-
ка сільгоспкультур повинна 
здійснюватися винятково пре-
паратами, офіційно дозволе-
ними Переліком пестицидів та 
агрохімікатів в Україні. Необ-
хідно посилити співпрацю між 
сільгоспвиробниками, органа-
ми місцевого самоврядування 
та пасічниками з метою недо-
пущення загибелі бджіл при 
обробці полів пестицидами. І 
займатися цим потрібно гур-
том і дружно, як бджоли.

Підготував 
Володимир ЯРОШЕНКО.

попередження отруєнь бджіл в єдиній сув’язі 
фермер – пасічник має працювати і сільська 
рада, Т. Висоцький запевнив, що відповідний 
наказ готується Держпродспоживслужбою. 
Ще уряд компенсуватиме оформлення пасік в 
закладах ветмедицини із розрахунку 200 гривень 
на бджолородину. Реєстрація потужностей 
первинного виробника меду служитиме 
підставою для збільшення присутності 
України на ринках ЄС та світу, адже квота 
на вивіз меду в 2020-му році виконана за один 
тиждень січня.
Безперечно, наші пасічники працювати 
вміють, адже бджола ледачого не любить. 
Шкода, що в діючому парламенті та уряді 
– жодного бджоляра, тому й переживають 
пасічники шок від різних, а не єдиних, ухвалених 
стандартів експорту-імпорту меду. 
Надзвичайною для держави була названа і 
проблема нещадної вирубки медоносів – акації, 
клена, ясеня тощо. А директор Гадяцького 
аграрного училища Наталія Сенчук наголосила 
на необхідності зберегти від «оптимізації» 
цей єдиний в Україні професійний навчальний 
заклад, який готує високого рівня юних 
бджолярів. Ідею підтримали бджолярі усіх 
областей держави.

Підготував Григорій ДАВИДЕНКО.

Важливий діалог пасічників з урядом
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Оріль віддали на згубу
заради 112 народних мільйонів…

Водникам Дніпра 
вердикти міністерства                 
і вчених – зайві
Здавалося б, після відмови 

міністерства недолугий проєкт 
більше не «вирине» ні в річи-
щі Орелі, ні будь-де. Тим паче, 
що за тиждень до цього обра-
ний Президентом України В. 
Зеленський пообіцяв людям 
«подолати корупцію». Відтак 
очевидно, що 812 тисяч 634 
гривні, які заступник директо-
ра департаменту екології Дні-
пропетровської ОДА Наталія 
Латиш перерахувала за «Додат-
ковою угодою № 2» 21. 12. 2018 
р. за «виконану проєктну доку-
ментацію» ТОВ «Дніпрокомун-
проєкт» (Валентина Кас’янок), 
м. Кам’янське, неспроможним 

Продовження. Початок стор.1

проєктантам  довелося б повер-
нути державі. Як за «роботу», 
що не відповідає сучасним на-
уковим і законодавчим вимо-
гам. Про це й Інститут проблем 
природокористування та еко-
логії НАН України (директор 
доктор наук Аркадій Шапар) 
заявив. І за фаховим аналізом 
професора кафедри гідротех-
нічного будівництва та гідрав-
ліки Національного універси-
тету водного господарства та 
природокористування Дмитра 
Стефанишина, розписаних у 22 
пунктах, водність Орелі після 
локального добування третини 
мільйона кубів піску з її дна не 
збільшиться:

-   У звіті з ОВД стверджу-
ється, що «проєкт повністю на-
правлений на відновлення вод-
ності р. Оріль». Втім, як це мож-
на зробити на окремій ділянці, 
і лише за рахунок втручання 
в русло, без комплексу захо-
дів на рівні басейну – питання 
риторичне. Як можна «відно-
вити водність» без збільшення 
витрати води в річці? У звіті 
вказується, що передбачається 
збільшення площі акваторії р. 
Оріль на 15 га (зі 130 до 145 га) 
та об’єму води на 1, 513 млн. м 
кубічних (з 1, 496 млн. м куб. до 
3, 009 млн. м куб.)». Це додатко-
ві втрати стоку в літню межень 
на випаровування, в зимову – на 
льодостав. Як ці втрати впли-
нуть на мінімальний стік річ-
ки, з врахуванням наявності «в 
басейні Орелі величезної кіль-
кості озер, лиманів, ставків та 
водосховищ» як на ділянці «по-
кращення», так і вниз за течією? 
Аналіз відповідей на відхилені 
зауваження та пропозиції гро-
мадськості показує, що автори 
звіту не наводять аргументів на 
користь проєкту.

Проте Регіональний офіс 
водних ресурсів Дніпра з тодіш-
нім директором Володимиром 
Добриніним вже у червні… по-
відомили про план відновити 
орільський проєкт! Вочевидь, 
з явною метою «взяти» Київ, 
або отримати позитивний ви-
сновок міністерства, яке «слуги 
народу» зліпили з двох, назва-
ли «міністерство енергетики та 
захисту довкілля». І наповнили 
не новими, як дехто сподівався, 
а переважно своїми людьми. 
Втім, як і усю владну вертикаль 
«гаранта». До радників прем’є-

ра Олексія Гончарука потрапив 
навіть Юрій Голик, який за ча-
сів В. Резніченка курував гро-
шові сектори інфраструктури 
Дніпропетровщини. А до мі-
ненергетики перейшов Руслан 
Стрілець, директор департа-
менту екології Дніпропетров-
ської ОДА. Він один з ініціато-
рів орільського проєкту, а ще, 
за даними Індустріального від-
ділу поліції м. Дніпро, фігурант 
кримінальних справ щодо по-
рушень тендерних закупівель 
в гідрологічних проєктах на 
річках Базавлук, Мокра Сура, 
Чаплинка тощо. 

Тож Регіональний офіс, не 
змінюючи проєкту, замовив 28 
серпня новий Звіт з ОВД Нау-
ково-дослідному центру «Дні-
провська природна інспекція» 
(директор Микола Терещук), 
зарєстрованому в с. Могилів 
Царичанського р-ну – за 286 
тисяч гривень. Перед цим в. о. 

голови Дніпропетровської ОДА 
Дмитро Батура «футболить» 
департаменту звернення 800 
жителів Царичанського району 
з вимогою припинити фінан-
сування недолугого проєкту, а 
для збільшення водності при-
брати незаконні греблі на Оре-
лі в Магдалинівському районі. 
Подібне клопотання «Комітету 
порятунку Орелі» (заступник 
голови Сергій Дашко) і голова 
Дніпропетровської ОДА Олек-
сандр Бондаренко переслав 
департаменту екології. Така ж 
доля спіткала і звернення до 
нардепа Дмитра Чорного… 

Тобто належної реакції 
«слуг народу» у Дніпрі та Києві 
на гігантський - за шкідливими 
наслідками для куцого держбю-
джету і залишків природи над 
міру розораної Січеславщини 
- проєкт катма. Питання роз-
глянула лише екологічна комі-
сія облради під головуванням 
Анатолія Івахна, яка призупи-
нила скандальний проєкт та по-
прохала ОДА створити робочу 
групу для його вивчення. А сесії 
Єлизаветівської, Іванівської та 
Шульгівської сільських рад ще 
торік (їх підтримала і Китайго-
родська сільська рада 21 лютого 
ц. р.), ухвалили схожі рішення:

«Вважати недоцільним ви-
конання робіт за проєктом 
«Відновлення гідрологічного 
режиму Орелі…». Прохати де-
путата ВР Сергія Демченка, ке-
рівництво Дніпропетровських 
ОДА та облради сприяти у від-
хиленні даного проєкту». 

Вдруге на громадських слу-
ханнях 5 грудня усі виступа-

ючі з Петриківського району 
дали негативну оцінку проєк-
ту, і більшість з Царичансько-
го – теж. А всього конкретних 
зауважень за час другої проце-
дури ОВД було аж 109 – утричі 
більше, ніж першого разу! Тож 
«одобрямс» міненергетики 13 
лютого, підписаний заступни-
ком міністра Р. Абрамовським 
та начальником управління 
ОВД М. Тіщенковою, виявився 
більш ніж дивним:

«До початку планованої 
діяльності узгодити з міністер-
ством фізичні та інженерно-тех-
нічні характеристики перекатів, 
обґрунтування ефективності 
здійснення днопоглиблення та 
створення штучних перекатів».

На тотожні проєкти 
на Сулі та Орелі –           
різні висновки
Про втричі більшу за об-

сягом негативну оцінку гро-

мадськості, вчених – жодно-
го слова! На той самісінький 
проєкт – два різні висновки! 
Очевидно, що теперішнє мі-
ненергетики «підмахне» «вод-
ним зодчим» з Дніпра жадане 
«обґрунтування ефективності 
днопоглиблення». Дволикість 
водників видима і порівняно 
з аналогічними проєктами на 
Орелі та Сулі. На Полтавщи-
ні восени 2019-го за проєктом 
«Дніпродіпроводгоспу» (го-
ловний інженер Віктор Дем’я-
нов) було «днопоглиблено» 0, 
8 км русла Сули. Опісля вона 
залишилася у виритому «ко-
риті» і далі… перестала бігти! 
Тоді місцевому люду довело-
ся «штурмувати» Київ - ря-
тувати річку від екскаваторів 
«відновлювачів». Після роз-
гляду надзвичайної ситуації у                                                                                                                                                
Держводагенстві його в. о. го-
лови Михайло Хорєв у листі до 
Міненергетики повідомив:

«Членами секцій науко-
во-технічної ради Агенства кон-
статовано, що реалізовані захо-
ди не поліпшили стан Сули, а 
навпаки – нижче за течією стан 
річки значно погіршився. Це 
пов’язано і з технічними рішен-
нями проєктів, які не відповіда-
ють європейським та науковим 
підходам щодо відновлення рі-
чок, не містять аналізу всіх ри-
зиків та можливих негативних 
наслідків. Дані проєкти визнані 
не спроможними забезпечити 
відновлення гідрологічного ре-
жиму Сули. Відсутність техні-
ко-економічного обґрунтування 
при роботах із поліпшення ста-
ну р. Сула призвела до невдалої 

спроби застосування локально-
го підходу для вирішення комп-
лексної проблеми, хаотичності 
та цілковитої неефективності 
проєктів, що розроблялися на 
території Лохвицького та Ор-
жицького районів Полтавської 
област»і. 

Тоді ж було вирішено при-
пинити з 15 квітня державне фі-
нансування «Дніпродіпровод-
госпу» через завдану довкіллю 
шкоду. А В. Дем’янов є кон-
сультантом і проєкту на Орелі, 
котрий Держводагенство роз-
глянуло 5 березня. На засідан-
ні секцій з питань управління 
водними ресурсами та з питань 
економіки НТР головуючий 
Павло Гвозденко так розписав 
сценарій розгляду ситуації на 
Орелі, що ініціатори проєкту 
втричі більше за опонентів до-
повідали. Ідею М. Терещука 
«коли не будемо нічого робити, 
за п‘ять років Орелі не стане» не 

відхилили, а пропозицію опо-
нентів «прибрати для початку 
існуючі греблі, подивитися, як 
зміниться водність» - зустріли 
в «штики» - та хіба ж Київ має 
цим займатися? Це ж влада 
на місцях мусить давно зроби-
ти! Відтак за ігнорування май-
бутнього НПП «Орільський», 
застережень громадськості та 
висновків учених переважило 
байдуже: «проєкт схвалений 
міненергетики, отже, має пра-
во на життя». Отака дивина: 
проєкт на Сулі – відхилили 
як шкідливий, аналогічний на 
Орелі – ні. Чи не тому, що Сула 
вже знищена, а частина коштів 
– освоєна? 

Вочевидь, Оріль чекає доля 
сплюндрованої Сули, коли дер-
жавна влада, що за Конститу-
цією України здійснює права 
власника довкілля, не схаме-
неться від запаморочення то-
рішньою довірою виборців.    

Третього березня громад-
ська рада при Дніпропетров-
ській ОДА зустрілася з її голо-
вою О. Бондаренком. Учасник 
зустрічі, голова Спілки офіце-
рів Дніпропетровщини Віктор 
Таратушка, повідомив:

- Доповів О. Бондаренку, що 
з Орелі хочуть витягти великі 
гроші. Треба розгородити гре-
блі, в які «закована» річка, і не 
треба тоді «топити» 112 мільйо-
нів. Голова ОДА сказав, що об-
ласть «купуватиме земснаряди 
для прочистки річок». Запере-
чив – на Орелі цього робити не 
слід, треба створити Басейнову 
раду і НПП «Орільський»! Він 
пообіцяв розібратися.

 

Перша гребля 
демонтована 
Цікаво, що створити Басей-

нову раду Орелі рекомендував 
ще Комітет ВР з питань еколо-
гії в 2014-му. Помітні кроки для 
річки зроблені в Царичанці. 
Місцева РДА за участі райради, 
представників ОТГ краю та гро-
мадськості провела розширену 
нараду. За її підсумками голова 
Царичанської РДА Людмила 
Саліженко підписала прото-
кол-доручення:

«Рекомендуємо органам 
місцевого самоврядування вне-
сти пропозиції до замовника 
проєкту, міненергетики щодо 
альтернативних заходів віднов-
лення водності Орелі, створен-
ня Басейнової ради Орелі».

А 12 березня делегація Ца-
ричанського району з поліці-
єю, ЗМІ та технікою виїхала до 
Гупалівки Магдалинівського 
району для демонтажу пер-

шої греблі на орільській про-
тоці К - 7. Однак біля 50 місцевих 
жителів пікетували дамбу:

- Якщо розгородити, вода 
стече, і її не буде ні у вас, ні у нас! – 
запевняв пенсіонер Анатолій Ку-
цевол. – Розгороджувати треба 
велику греблю, де зустрічаються 
Оріль із Гряковою!

Більше години голова РДА із 
заступником царичанського се-
лищного голови Володимиром 
Стрільцем та громадськістю з до-
кументами в руках долали впер-
тий опір гупалян і чернеччан. 
Доказували, гребля – незаконна, 
її прибирання дозволить рибі іти 
на нерест. Після демонтажу фун-
даментного блоку і щебеню вода 
пішла в Заплавку, далі в Оріль. З 
цієї нагоди заступник директора 
РОВР Дніпропетровської області 
Ігор Потапенко повідомив:

«Плануємо обстежити гре-
блі на Орелі в районі Нехворощі 
у квітні. Для координації робіт з 
їхнього прибирання слід на міс-
цях громадськості створити ро-
бочу групу, залучити до неї голів 
сільрад, а ми ввійдемо як фахів-
ці. Вважаю недоцільним ство-
рення Басейнової ради Орелі, 
бо діє Басейнова рада нижнього 
Дніпра в Херсоні. На орільський 
проєкт рішення сільрад вже не 
вплинуть, бо є висновок мініс-
терства. Відхилити його може 
лише суд. На цей рік фінансу-
вання з Києва чи Дніпра не пе-
редбачене». 

Що ж, введена надзвичайна 
ситуація ще працює на Оріль. А 
далі? 

Фото автора.

Голова Царичанської РДА Людмила Саліженко переконує 
магдалинівців у необхідності демонтажу дамби.

Прибирання першої греблі під автодорогою                          
Гупалівка – Нехвороща.
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Жан- Жак Руссо! Непідкупне око чесної людини завжди турбує шахраїв

Микола НЕЧИПОРЕНКО

ЗНОВУ ініціатором гучного скандалу об-
ласного масштабу нагадала про себе на 
Дніпропетровщині Єлизаветівська сіль-

ська рада. Це та рада, яка свого часу, скажімо, 
відмовилася, використовуючи, платити за 
видобутий в Україні газ тільки тому, що його 
її людям продавала офшорна компанія з Кі-
пру. Котра, як довела тоді сільрада на чолі ще 
з Максимом Голосним, ніякого відношення 
до поставок голубого палива у нас насправді 
не мала – ми про це писали, дивись «Фермер 
Придніпровя»» від 14 листопада 2018 р., публі-
кація «Газова атака з офшорної засідки». Тоді 
«бунт» Єлизаветівки постаралися зам’яти на 
найвищому в державі рівні, хоч Прем’єр Во-
лодимир Гройсман довго не міг заспокоїтися: 
як дозволили якійсь сільраді таємні оборудки 
тодішньої верхівки в Україні та витягти з тем-
ряви на світло? Чому, мовляв, ти диви якому 
проворному Голосному рота вчасно не затк-
нули? Сьогодні у Єлизаветівці обов’язки сіль-
ського голови виконує Тетяна Чепурко, і вже з 
її подачі розгорається дійсно переполох як мі-
німум місцевого масштабу. Хоч сільрада звер-
нулася не лише в правоохоронні органи Дні-
пропетровщини і заодно в Господарський суд 
області, але і в Київ листом на ім’я нині екс-Ге-
нерального прокурора Руслана Рябошапки. 
З проханням і воднораз з вимогою якомога 
швидше викрити і знешкодити «організоване 
злочинне угрупування, яке зараз оформляє на 
себе земельні ділянки через ксерокопії підроб-
них документів, датованих 2001 роком». Якщо 
цих негідників мерщій не зупинити, йдеться у 
листі, «рейдери накрадуть у сільських терито-
ріальних громад стільки землі, скільки тиш-
ком-нишком заготовили собі красти справді 
ще дев‘ятнадцять літ тому».

Про що іде мова? Уявіть собі, про змову, яка 
відбулася таки без одного року два десятиліття 
назад, але настільки була задумана і здійснена 
блискуче і, даруйте, далекоглядно, що догнала 
лише тепер по суті зненацька. У випадку з Єли-
заветівською сільрадою це сталося ось як: одного 
для до неї завітали три фізичні, як прийнято за-
раз писати й казати, особи, яких тут сном-духом 
не знали і ніколи раніше в очі не бачили, і заяви-
ли, наче нічого дивногфо в цьому немає – вони 
тільки днями оце на території громади придба-
ли собі у приватну власність земельні ділянки. Їх 
вони купили у громадянина Олега Бородулькі-
на – хіба не знаєте і його? Згадуйте-згадуйте: Бо-
родулькін ще у 2001 році отримав в Єлизаветівці 
2.3 га для ведення селянського (фермерського) 
господарства. З присвоєнням, як-то й вимага-
ло уже на ту пору законодавство, кадастрового 
номера. Правда, Олег Бородулькін, добра душа, 
свої 2.3 га розділив на трьох покупців – одному 
дісталося півтора гектара, другому пів, а тре-
тьому 30 соток. І ось тепер вони, нові власники 
ділянок, «оформили, ясна річ, нові кадастрові 
номери кожен на свої володіння, тому не сумні-
вайтеся і не баріться, навпаки, любіть і жалуйте, 
«приймайте нас, дійсно власників порізно трьох 
ділянок – ми ставимо вас, власне, про це до ві-
дома»! 

Цей візит трьох нових у межах Єлизаветів-
ської громади землевласників для сільрадів-
ських керівників був як сніг на голову. Оскільки 
про Бородулькіна Олега В’ячеславовича з його 
2.3 га селянського господарства із кадастровим 
№ 1223780800:03:003:0181 вони дійсно вперше 
дізналися. А на віру приймати документи, зов-
ні цілком бездоганні і законні, видані органами 
та службами державної влади, які нині і мають 
їх видавати, у Єлизаветівській сільраді не стали. 
Обрали за краще здійснити так звану внутріш-
ню службову перевірку. І вже одразу зрозумі-
ли, що «вся ця історія дуже схоже вилами по 
воді писана». Правда, довелося звертатися з по-
зовом у Господарський суд області, оскільки са-
мостійно сільська рада не змогла «витребувати 
документи, які стосувалися предмету якщо ще 
хай і не спору, то непорозуміння точно».

Отут і грякнув грім: суд витребував лише 
ксерокопію Державного акту на право при-
ватної власності на землю Серії Р2 №148441 від 
13.06.2001 р. Котрий ніби і був виданий на ім’я 
«гром. Борулькіна (зауважте, що не Бородуль-
кіна – Авт.) Олега В’ячеславовича, який мешкає 
у м. Дніпродзержинську по просп. Леніна, 156, 
кв. 17». Цим актом Борулькіну – таки ще не Бо-
родулькіну – була «у приватну власність надана 
земельна ділянка площею 2.3 га в межах і згід-
но з планом для ведення селянського (фермер-
ського) господарства». Підстава – рішення Єли-

«Палкий»  привіт  з  2001-го...

заветівської сільської ради від 13 червня 2001 
року (тобто акт було видано дуже оперативно, 
того ж дня, коли сесія сільради винесла рішен-
ня про його видачу – Авт.). Державний акт, 
«складений у двох примірниках, з яких пер-
ший видано гром. Борулькіну О.В., а другий 
зберігається в Єлизаветівській сільській раді», 
більше того – того ж дня, а саме знову таки 13 
червня 2001 року – «був зареєстрований у Книзі 
записів державних актів на право власності на 
землю за № 782».

Та річ то в тім, що у Єлизаветівській сіль-
ській раді нічого подібного не зберігається і збе-
рігатися не могло. Оскільки Єлизаветівська сіль-
рада з повною відповідальністю заявляє, що «не 
здійснювала ніколи, у тому числі 13 червня 2001 
року, наступного: передачі  земельної ділянки 
для ведення селянського (фермерського) госпо-
дарства площею 2.3 га у власність гром. Боруль-
кіну О. В., реєстрації за ним права володіння 
землею, нарешті й погодження проєкту земле-
устрою на земельну ділянку для ведення приват-

ного господарства все тим гром. Борулькіним». 
Тобто нічого подібного не було і не відбувалося. 
Оскільки 13 червня 2001 року не проводилася і 
сесія Єлизаветівської сільради – то посилання в 
Державному акті на рішення «без зазначення 
його номеру, що не допустимо у державному 
документі подібного зразка», судячи з усього, не 
випадкове. З цього випливає, що звідки і якого 
документу уже не Борулькін О. В., а Бородулькін 
взяв ксерокопію Державного акту, сільській раді 
не відомо. Сільська рада не може й пояснити, 
умисна чи випадкова допущена плутанина як 
з прізвищем Олега В’ячеславовича, так і з адре-
сою його місця проживання. Адже надалі уже 
винятково Бородулькін залишався проживати 
у тому ж таки Дніпродзержинську на тому ж 
проспекті Леніна, у тій же ніби і квартирі №17,  
але… іншому будинку - № 192. Не інакше, що і 
він опинився у ситуації – пригадайте – Марти-
на Борулі, котрий достеменно не знав, хто він – 
Боруля чи Беруля? І останнє, про що офіційно 
заявила сільська рада: сама особистість Боро-
дулькіна О. В. їй не відома, заяви від громадяни-
на Бородулькіна О. В. на отримання земельної 
ділянки в сільську раду ніколи не надходило. 
Відтак й ніколи подібна заява не розглядалася 
на земельній комісії та не виносилася на сесію. 
З цього приводу в сільраді відсутні будь-які ма-
теріали – крапка!

Забігаючи наперед, скажемо, що згодом 
факт фальсифікації Державного акту підтвер-
дила і Петриківська районна державна адміні-
страція. На запит знову ж Господарського суду 
і вона повідомила, що «при перегляді прото-
колів засідань виконавчого комітету та засідань 
сесій Єлизаветівської сільської ради за 2001 рік 
дані про надання земельної ділянки у приватну 
власність площею 2.3 га гром. Бородулькіну О. 
В. відсутні». Більше того - «Засідання 18 сесії 23 
скликання проводилося 27 червня 2001 року – 
таким чином рішення сесії без номера датою 
13.06.2001 також відсутнє». 

Однак дива на цім не кінчаються. Началь-
ник міжрайонного управління Держгеокада-
стру у Дніпропетровській області Валентин 
Сизарєв повідомив «сенсаційну» новину. Ва-
лентин Леонідович сьогодні навздогін сказати, 
ясна річ, не може, ким і на підставі яких доку-
ментів та рішень, але в «Книгу записів (реєстра-
ції) Державних актів на право власності на зем-
лю (громадянами) на території Єлизаватівської 
сільської ради» таки дійсно було внесено запис 
за № 782 від 13 червня 2001 р. про реєстрацію 
Державного акту серії Р2 № 148441 на земельну 
ділянку площею 2.3 га, виданого гром. Боро-
дулькіну О.В., але – увага! – не у приватну влас-
ність, а… на право постійного користування. А 
це, як кажуть вже не лише в Одесі, дві великі 
різниці. Це, по перше, значить, що «Держав-
ний акт на право приватної власності на землю 
на ім’я Бородулькіна О. В. ніколи не оформляв-
ся та у встановленому законодавством порядку 
не реєструвався». А, по-друге, як уточнив держ-
геокадастрівець Валентин Сизарєв, «кадастро-
вий номер даної земельної ділянки не визна-
чався і на території Єлизаветівської сільської 
ради не реєструвався». Отож знову загадка із 
загадок, як же спромігся пан Бородулькін за-
мінити Державний акт на право постійного ко-

ристування землею на ксерокопію держакту на 
право приватної власності на неї – та ще й з ли-
повим кадастровим номером? Дає знати про 
себе поки що одна-єдина ясність. Та, що про це 
треба питати самого Олега Бородулькіна.

Тим паче, що він сам по собі явно «ціка-
вий» персонаж, і прізвище його та адреса про-
живання – не єдині, з якими трапилася незро-
зуміла плутанина. Зате є підстави сподіватися, 
що при потребі або якщо доведеться зізнавати-
ся, напускати туману йому більше не вдасться. 
Адже отримано картку фізичної особи-плат-
ника податків О. В. Бородулькіна, виданої 22 
листопада 2002 року в Орджонікідзевському 
районі сусіднього обласного центру міста Запо-
ріжжя. Звідти він, виявилося, насправді родом. 
Тобто встановлено дату, коли чоловік одержав 
ідентифікаційний номер. Що де Дніпродзер-
жинськ, а де Запоріжжя – це одне підозріле. 
Але ви звернули увагу, що одержав Олег В’я-
чеславович персональний номер платника 
податків у листопаді 2002 року? Все б нічого, та 

якщо це так, то більше, ніж роком раніше, 13 
червня 2001-го., він ніяким дивом не міг одер-
жати на руки ні відповідного рішення сесії сіль-
ської ради, ні тим паче державного акту і під-
твердження його реєстрації. Оскільки за умови 
відсутності у конкретної особи ідентифікацій-
ного номеру юридично немає можливості в її 
інтересах вчиняти будь-які юридичні правочи-
ни, в тому числі і оформлення державного акту 
на право приватної власності на землю чи на 
право постійного нею користування. З одного 
боку, подібне правопорушення свідчить про 
фіктивність даного правочину, а, з другого, «є 
предметами злочинів, передбачених ст.366 і 
ст.358 Кримінального кодексу України».

А тут знову доводиться виокремлювати той 
факт, що шановний пан Олег Бородулькін пре-
красно розумів і знав, що ксерокопія держав-
ного акту, якою він скористався, це ксерокопія 
сфальсифікованого, підробленого документу. 
Так що не лише хтось ще 19 літ тому пішов на 
злочинне правопорушення, а й Олег В’ячесла-
вович уже зараз, коли вирішив трьома окре-
мими ділянками продати «свої» 2.3 га різним 
трьом особам. Якщо хочете знати, «ситуація» 
змусила його дійсно ще і самому «взяти гріх 
на душу». Ви пам’ятаєте, що в один і той же 
день, 13 червня 2001 року, було ніби винесено і 
рішення сесії сільської ради про надання нашо-
му герою у приватну власність земельної ділян-
ки, і навіть оформлено на його ім’я державного 
акту з цього приводу, нарешті одразу й було за-
несено «гарячим» свіжоспечений акт  в Книгу 
реєстру. Тільки нагадаємо, що в міжрайонно-
му управлінні Держгеокадастру з‘ясували: чо-
ловіку надали землю не у приватну власність, а 
в тимчасове користування…

Чому так трапилося, що це було - випадко-
ва помилка, необачність чи ще щось, сьогодні 
сказати точно ми з вами не можемо. Тут необ-
хідне ретельне слідство професійних слідчих. 
А сам Бородулькін витлумачив так, наче ста-
лася елементарна «канцелярська» неохайність. 
Продати ділянку у цій ситуації зась. Тим паче, 

на підставі завідомо підробленого державного 
акту та за відсутності попереднього рішення 
сесії сільради й ризиковано. І тоді Олег В’я-
чеславович (цитуємо листа сільського голови 
Єлизаветівки Тетяни Чепурко Генпрокурору 
Руслану Рябошапці) «реалізуючи свій злочин-
ний умисел, спрямований на заволодіння та 
розтрату чужого майна (землі), діючи за по-
передньою змовою з групою інших фізичних 
осіб, пан Бородулькін уклав 21 березня 2018 
р. з ними фіктивний договір позики для себе, 
умовами якого було повернення грошових ко-
штів до 21 березня наступного 2019 р., а в разі 
неможливості (увага! – Авт.) шляхом стягнення 
предмету застави – земельну ділянку площею 
2.3 га на території Єлизаветівської сільради з 
цільовим призначенням» - ну і так далі.

Навіщо ще й це затіяли? – запитаєте ви. А 
якщо Олег В’ячеславович «не зможе» поверну-
ти позичені гроші, тоді ж на нього подадуть в 
суд. І чим він тут йому прислужиться в приго-
ді? Змусить розрахуватися з позичальниками 

– і не більше? О, тільки наївні можуть думати, 
що суд «більше нічим не допоможе»! А якщо 
загодя домовитися, все прорахувати і передба-
чити? Отож! Коротше, не чекаючи навіть стро-
ку повернення позички, ще у травні 2019 року, 
Жовтневий районний суд обласного центру мі-
ста Дніпра приймає до розгляду позовну заяву 
фізичної особи до Бородулькіна «про стягнення 
суми боргу». Коротше, не відкладаючи справи 
у довгу шухляду, уже 31 травня суд і виносить 
«ухвалу про забезпечення позову на Бородуль-
кіна О. В.» Виявляється, знадобилося (?) «внести 
відомості (зміни до них) до Державного земель-
ного кадастру і за допомогою програмного за-
безпечення створити документ та відомості, які 
він містить» - ясна річ, що стосовно земельної 
ділянки, наданої Бородулькіну О. В. у приватну 
власність для ведення селянського (фермерсько-
го) господарства ще у 2001 році.  Задля цього суд 
і ухвалив знову ж «за допомогою програмного 
забезпечення присвоїти кадастровий номер зе-
мельній ділянці площею 2.3 га, яка (на думку 
чи переконання суду – Авт.) на правах приват-
ної власності належить Бородулькіну» - існує 
ж, мовляв, державний акт від 13.06.2001 року. 
Більше того, суд ще й зажадав «відкрити Позе-
мельну книгу і внести відповідні записи до неї з 
подальшим виготовленням Витягу з Державно-
го земельного кадастру для підтвердження вне-
сених відомостей (змін)».

Ви зрозуміли? Пояснюємо: одразу після 
втілення ухвалених судом вимог відбулося на-
ступне його засідання, на якому проблему по-
вернення позички паном Бородулькіним було 
успішно вирішено. Ніяких проблем!  Зате ж 
у пана Бородулькіна з’явилися осучаснені – в 
електронному вигляді! – документи, датова-
ні 2019 роком. Які засвідчують його приватну 
власність 2.3 га землі на території Єлизаветів-
ської сільради. Тепер немає потреби і сенсу 
вертатися уже в далекий 2001-й рік та вивчати, 
що і як тоді насправді  відбувалося. Ось вам зов-
сім свіжі – наразі минулорічні - в електронному 
вигляді документи, то який резон в них сумні-

ватися? Навпаки, комар носа не підточить. Як 
гадаєте, лише за гарні очі Бородулькіна суд 
взявся «допомогти» йому?

Звідки було знати Олегу В’ячеславовичу і 
його спільникам, що сільрада одначе забажає 
вертатися у «далеке» минуле і добряче засум-
нівається. Уже хоч би тому, що «зміни» внесено 
Жовтневим судом міста Дніпра «з очевидним 
порушенням територіальної підсудності», а у 
такому випадку згідно ч.1 ст.27 ЦПК України 
«всі судові рішення є неправосудними». А все 
тому, що оскільки пан Бородулькін за останні-
ми відомостями живе у Дніпродзержинську, 
тепер місті Кам’янському, то туди Жовтне-
вий райсуд і мав передати позов на нього «за 
належною територіальною юрисдикцією – 
підсудністю». Чи може пан Бородулькін тим 
часом переселився чи то з Запоріжжя, чи то з 
Кам’янського у Дніпро? Все може бути. Ясності 
з його адресою постійного проживання дійсно 
мало. Єдине відомо, що у Єлизаветівці його так 
жодного разу ще й не бачили.

І ЯК ДОСІ по справедливості незавершений, 
а правоохоронцями схоже і не розпочатий 
ще «процес», пояснюємо, чому свою публі-

кацію ми почали з того, що територіальна гро-
мада Єлизаветівської сільської ради знову здій-
няла переполох на всю губернію – на всю Дні-
пропетровську область. Скринька дуже просто 
відчиняється: випадок з 2.3 га ріллі у Єлизаве-
тівці не те що не рідкісний - масовий тут «з 2002 
року». Тоді, як відомо, діяв Закон України «Про 
внесення змін і доповнень до Земельного ко-
дексу» - до речі, ще Української РСР – від 13 бе-
резня 1992 року, який втратив чинність з 1 січня 
2002 року. Згідно з ним уже тоді кожен гро-
мадянин мав право на отримання у приватну 
власність або у постійне користування до двох 
гектарів землі для ведення свого господарства. 
А відання цим, себто передача ділянок у влас-
ність чи постійне користування, реєстрація тих 
і інших прав та погодження проектів земле-
устрою ч.1 ст.9 згаданого Закону передавала у 
компетенцію та під відповідальність сільським, 
селищним і міським районного підпорядку-
вання Радам народних депутатів. І виходить, 
знайшлися «мудрі голови» та мастаки-шахраї, 
котрі намислили аферу з далеким «прицілом» 
на її остаточну реалізацію. На Дніпропетров-
щині саме у 2001 році й «наплодили» фальши-
вих рішень та державних актів наразі й не відо-
мо скільки. І «залягли з ними глибоко на дно», 
щоб ось тепер з ними, а точніше винятково з 
їх ксерокопіями, й вистрибувати один поперед 
одного зі схованок і заявляти там і тут про свої 
права на землю. Очевидно, з надією на те, що 
мало не за двадцять літ на місцях, у сільських 
та селищних радах, також у невеликих міських, 
які підпорядковані сільським районним, та в 
районах у великих містах змінилися покоління 
депутатів, а сільських голів і просто голів й по-
готів. Хто тепер точно згадає та дослідить, які 
рішення приймали та кому землю роздавали 
далекі «поперєдніки»?

Так чи інакше, а не встигла Єлизаветівська 

громада наробити гвалт, як слідом навіть місь-
кий голова обласного центру Борис Філатов 
«запанікував»: знали б городяни, заявив він, 
скільки корупційних схем «дерибану» земель-
них ділянок доводиться розплутувати сьогодні, 
які були приховано закладені ще у 2001 році 
районними у місті радами. А далі мов з «рогу 
сумнівних фактів» аналогічні дали про себе 
знати у Новомосковському, Криничанському 
районах і в тому ж місті Кам’янському. Та що 
далі говорити, якщо і саму Єлизаветівку тепер 
продовжують атакувати нові приватні власни-
ки її земель. Насправді ж, як вважає уповно-
важений від Єлизаветівської громади Максим 
Голосний, рейдери. Слідом прибули «претен-
денти» ще на аж 35 гектарів, з яких 15 – прибе-
режна смуга водойми, а 20 – це лісосмуга.

І всі ці випадки, тобто і новомосковські чи 
криничанські і дніпровські, чи кам’янські, про-
довжує Голосний, схожі між собою, як кра-
плини води. У таких випадках кажуть – один 
почерк. Усі надають не оригінали, а наче ксеро-

копії рішень та документів, датованих 2001 р. В 
усіх на диво плутанина з місцями проживання 
тих, хто ніби отримував земельні наділи часті-
ше у власність, хоч і в тимчасове користування 
також. Нарешті давні «землевласники» зав-
бачливо зараз «усілякими доступними шля-
хами» у електронному вигляді освіжили чи 
оновили свої документи дійсно майже двадця-
тилітньої давності.

- То хіба це не свідчить про те, - підводить 
свою невеселу риску Максим Голосний, - що в 
області засвітилося зі злочинним умислом дав-
но згуртоване та до останніх пір глибоко під-
пільне організоване рейдерське угрупування, 
яке загодя заготувало собі передусім по сіль-
ських територіальних громадах і радах чимало 
земельки, і тепер дочекалося чи прийшло до 
висновку, що наче настав час реалізувати, вті-
лити, забрати своє?

Гадаєте, Голосний передає бочці меду 
ложку дьогтю? Але аби з ним не погоджу-
ватися чи бодай сперечатися, «спростувати» 
версію спроможне лише сумлінне розсліду-
вання того, що відбулося ще у 2001-му році, і 
як наслідки – уже і в наші дні, згодні? Однак 
річ у тім, що чомусь ніхто на Дніпропетров-
щині не квапиться з цим слідством. Зали-
шається повідомити, що не дочекавшись 
підтримки екс-Генпрокурора Руслана Рябо-
шапки, Єлизаветівська сільрада щойно віді-
слала листа і на ім’я Президента Володими-
ра Зеленського. Тобто надії вона не втрачає. 

Тому остання крапка-мораль у нашій пу-
блікації – хвала Єлизаветівській сільраді, котра 
одна з небагатьох в області бореться з усіма її 
корупційними та злочинними діяннями та 
справді уже не вперше привертає увагу до 
відвертих злодіянь не тільки в масштабах сво-
єї області. Ми б з багатьма підступними та 
нищівними явищами давно і раз та назавжди 
покінчили, якби усі громади усіє України з 
Єлизаветівської брали приклад. Ще точніше – 
не боялися б з неї його брати.

Земля в славній Єлизаветівці, тим паче, біля Блакитного озера - ласий шматок для всякого штибу аферистів.

Військова служба у всіх народів вважалася справою честі, а воїн-
захисник був бажаним гостем у кожній оселі. Так, наприклад, наші 
пращури-слов’яни ні за яких обставин не відмовляли в гостинності 
ратнику, навіть якщо їхня оселя була тісною, а стіл – бідним. Вони 
вважали, що солдати, які в земному житті були вразливими, після 
загибелі ставали безсмертними. Про них розповідають численні 
легенди у різних народів, а після публікації «Книги Воїна Світла» 
Пауло Коельйо, образ воїна-героя набув ще більшої популярності.

ДВАДЦЯТЬ ШОСТОГО БЕРЕЗНЯ – День Національної Гвардії 
України. Це свято тих, кого ми по праву називаємо нашими Воїнами 

Світла. Можливо, комусь такий пафос може здатися дещо зайвим, але 
пам’ятайте, що саме ці хлопці першими підставили груди під кулі 
ворога на початку так званої гібридної війни. Ось лише кілька епізодів:  
15 квітня 2014 року в район Слов’янська було направлено резервний 
батальйон НГУ чисельністю до 350 осіб. До складу підрозділу входили 
резервісти і члени самооборони Майдану. Через 9 днів, 24 квітня 2014 
року, нацгвардійці  здійснили чергову спробу зачистки Слов’янська 
від проросійських формувань. На початку травня 2014 року підрозділи 
Національної гвардії спільно з десантниками відбили у бойовиків 
телевежу в Краматорську. Було ліквідовано низку ворожих блокпостів, 
а на їх місці українські військовики встановили свої. На нові українські 
блокпости заступили добровольці 1-го батальйону Нацгвардіі.
Українські воїни-гвардійці й сьогодні у постійному двобої з ворогом на 
сході, де вже понад 6 років точиться так звана гібридна війна. Від початку 
бойових дій на Донбасі понад 200 нацгвардійців загинуло, ще близько 
800 було поранено. За цей час близько 5 тис. військовослужбовців 
Національної гвардії було нагороджено за мужність і героїзм, з них 
близько 100 посмертно нагороджені державними нагородами. 
Гвардійців не повернути з поля бою, але їх імена назавжди залишаться 
в народній пам’яті, у спогадах ветеранів – тих, кому пощастило 
повернутися додому живими. Для них стихли постріли, загоїлися 
болючі рани, але ніколи не заспокояться скалічені душі, а вперта пам’ять 
ніколи не дозволить забути холодний подих смерті, гіркоту втрати 
бойових побратимів, образу за поламане бездушними чиновниками 
молоде життя.
Тож сьогодні, в День Національної гвардії України, пом’янімо добрим 
словом загиблих і вклонімося до землі солдатам, які воюють,  живуть і 
працюють поруч із нами, побажаймо їм міцного здоров’я на довгі роки, 
родинного щастя й добробуту.
Зі святом вас, Воїни Світла!

Володимир ЯРОШЕНКО.

ВОЇНИ СВІТЛА

Година Землі – це щорічна міжнародна подія, яка 
була започаткована Всесвітнім фондом природи і 
яка закликає людей та організації вимкнути світло, 
електричні пристрої на одну годину. Таким чином 
організатори хочуть привернути увагу до екологіч-
них проблем нашої планети. Ідея проста: зупинися 
на годину та замислитися про стан природи.

Як виникла
Вперше Година Землі була організована Всесвітнім 
фондом природи Австралії та виданням The Sydney 
Morning Herald у 2007 році. Вона стартувала у Сіднеї. Тоді на годину погасли 
вогні у понад 2 млн будинків і підприємств як демонстрація своєї позиції щодо 
зміни клімату.

Година Землі: що варто знати
За даними Звіту WWF, наразі людство споживає в 1,6 раза більше, ніж 
може забезпечити Земля. З кожним роком ситуація все погіршується. 
Людство викидає більше вуглекислого газу в атмосферу, ніж природа 
здатна поглинути, вирубує дерева швидше, ніж вони можуть вирости.

Чого вдалося досягти
За роки існування акції «Година Землі» було втілено тисячі природо-
охоронних ініціатив. Почався масовий перехід будинків на освітлення за 
допомогою сонячних батарей, мільйони гектарів було взято під охорону 
екологічних організацій.

Година Землі

ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ ЧАС в Україні відбудеться у неділю,                               
29 березня, о 3:00 за київським часом. Тоді стрілки годинників 
потрібно буде перевести на годину вперед. Переведення годинників 
регламентує постанова Кабміну від 1996 року про порядок обчислення 
часу на території країни.
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ПРАВОВЕ ПОЛЕ
Одинадцятого березня на брифінгу 

голова Всесвітньої організації здоров’я 
визнав пандемію коронавірусу. З грець-
кої слово пандемія перекладається як 
«весь народ». Таким чином, пандемією 
називають хворобу, яка прийняла масо-
вий характер і поширюється по всій те-
риторії країни і за її межі на територію 
суміжних держав. У свій час викликали 
пандемію також чума і холера.

В Україні зафіксовано вже 14 випад-
ків захворфювання на небезпечну вірус-
ну інфекцію COVID-19. Вона стає в сотні 
разів небезпечнішою, коли приправ-
лена нездоровою панікою і бажанням 
спекулянтів заробити на продажу дезін-
фікуючих засобів. Поки в супермаркетах 
повний солд аут гречки і туалетного па-
перу, ми в черзі не стояли, а готували для 
вас аналітику і розбиралися в ситуації, 
що склалася. Сьогодні ресурс Протокол 
(Protocol) спробує максимально відпові-
сти на найгостріші питання з приводу 
карантину 2020 року і відповідально-
сті за порушення правил, необхідних 
для профілактики і попередження по-
ширення інфекційного захворювання 
СOVID-19.

Нормативне забезпечення 
карантину-2020
Постановою № 211 від 11 березня 2020 

року Кабінет Міністрів України ввів каран-
тин по всій території України з 12 березня 
по 3 квітня. Аналізуючи досвід інших країн, 
не виключено продовження цього строку. 
Дана постанова має всього дві заборони:

 на відвідування освітніх установ, тобто 
закриття на час навчальних закладів;

 заборона масових заходів (понад 200 
осіб). Спортивні заходи дозволяється про-
водити без уболівальників.

Також було введено в дію Указом Пре-
зидента України рішення РНБО, яке має на 
увазі вже більш серйозні обмеження:

 закриття з 00:00 17 березня 2020 року 
на два тижні пункти пропуску через кордон 
України для здійснення регулярного паса-
жирського сполучення;

 припинення з 00:00 16 березня 2020 
року на два тижні в’їзд на територію Укра-
їни іноземців та осіб без громадянства, за 
винятком людей, які мають постійний або 
тимчасовий вид на проживання.

Обмеження з-за коронавірусу 
і правила карантину
Хоч постанова №211 і не передбачає ні-

яких обмежень крім заборони на проведен-
ня масових заходів і призупинення навчаль-
ного процесу, але вони є.

16 березня Президент України Володи-
мир Зеленський записав звернення до орга-
нів державної влади щодо протидії панде-
мії COVID-19. Президент закликав ввести 
такі обмеження:

 карантин через коронавірус
 з 00: 01 17 березня 2020 року заборо-

нити приймати відвідувачів культурних за-
кладів, торгових центрів, ресторанів, кафе, 
фітнес-центрів та інших закладів;

 з 12-ї години дня 18 березня 2020 року 
заборонити залізничні, авіа - і автобусні 
міжміські та міжобласні пасажирські пере-
везення, заборонити роботу метрополіте-
нів. Міські перевезення можуть здійснюва-
тися в режимі: до 10 чоловік – у маршрут-
них таксі та таксі і до 20 осіб –в тролейбусах, 
автобусах, вагонах трамвая.

 в областях, де були підтверджені ви-
падки коронавіруса, а саме – у Чернівецькій 
і Житомирській областях – оголосити ре-
жим надзвичайного стану з 17 березня 2020 
року;

 заборонити масові заходи за участю 
10-ти і більше осіб, включно з обрядами та 
церемоніями.

Стосовно болючого питання для юрис-
тів і адвокатів, а саме роботи судів, то призу-
пинення їх діяльності немає, всі працюють у 
звичному режимі. Карантин через корона-
вірус практично ніяких змін в їх роботу не 
зробив, хоча кожен день через суди прохо-
дять тисячі людей. Саме тому суди все ще 
залишаються потенційним джерелом зара-
ження і поширення коронавірусу. Звичай-
но, логічніше було б не припиняти роботу 
судів, а перевести їх на дистанційний ре-
жим роботи, хоча б по тих категоріях справ, 
де присутність людини не є обов’язковою. 
На даний момент такі рекомендації для 
громадян дали багато судів міста Харкова.

все, що вам необхідно 
знати, в тому числі                       
і про закон № 3219

Неймовірно показовим для судової сис-
теми не тільки України, а й всіх інших країн, 
є приклад Європейського суду з прав люди-
ни. Суд іде на карантин і повністю перехо-
дить на дистанційне правосуддя для безпе-
рервного виконання його завдань. Шести-
місячний строк для подання заяв згідно 
ст. 35 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод буде припине-
ний як виняток на один місяць, починаючи                                    
з 16 березня 2020 року. .

Здається, зараз саме час для активного 
функціонування нашої, хоч і дуже проблем-
ної, системи «Електронний суд» у всіх, без 
винятку, судах нашої країни.

Що необхідно знати 
про коронавірус в Україні?
Основні симптоми коронавірусу - сухий 

кашель, температура і втома, тому фраза 
«обкашлять питаннячко» набрала вже зов-
сім іншого емоційного забарвлення.

Вірус передається крапельним або, що 
набагато частіше, контактним шляхом. Вірус 
не здатний переміщатися, а є тільки в кра-
пельках, які людина видихає при чханні або 
кашлі. Тому заразиться навіть від інфікованої 
людини не можна, але за умови дотримання 
безпечної дистанції (не менше 1,5 м).

На поверхні предметів вірус живе від 
3-х годин до декількох днів. Щодо посилок з 
КНР, то ВОЗ не давала ніяких обмежуваль-
них рекомендацій, оскільки заразиться че-
рез посилки неможливо.

Групою ризику є літні люди, медпра-
цівники, люди, які мали прямий фізичний 
контакт з хворим, ті, що перебували в за-
критому приміщенні з хворим.

Діагностика даного захворювання мож-
лива тільки з допомогою тест-системи. Це 
пов’язано з тим, що коронавірус має дуже 
схожі симптоми з ГРВІ, тому визначити 
його можуть лише спеціальні тести. Та-
кож прийміть до відома, що своєчасна діа-
гностика допоможе вам вижити, особливо 
якщо ви недавно повернулися з країн, де 
зафіксовано розповсюдження COVID-19.

МОЗ України також захищає громадян 
від покупки «чарівних ліків від коронавіру-
су». Таких ліків не існує, а лікування відбува-
ється симптоматично.

Також у зв’язку зі сформованою у всьо-
му світі ситуацією зросла кількість фейко-
вих і абсурдних новин. Для моніторингу 
ситуації розповсюджень коронавірусу в 
Україні закликаємо вас користуватися офі-
ційним сайтом МОЗ: http://covid19.com.ua/

Взаємовідносини працівників і 
роботодавців під час карантину 
через коронавірус
Поширення коронавірусу
Заборона відвідування освітніх установ 

на час карантину в Україні 2020 викликала 
найбільше питання у працюючих батьків: з 
ким залишати дитину?

На підставі постанови КМУ від 11.03.2020 
№ 211 можна до 3 квітня отримати одному 
з батьків, який доглядає за дітьми, відпустку 

без збереження заробітної плати. Робото-
давець жодним чином не може відмовити 
вам у наданні такої можливості. Дитині має 
бути до 14-ти років. Дане право передбаче-
но п. 3-1 ст. 25 Закону України «Про відпуст-
ки». Для надання відпустки з вищезазначе-
них підстав працівник повинен написати 
заяву і прикласти копію свідоцтва про на-
родження дитини.

Також потребує роз’яснення питання, чи 
можна взяти лікарняний  по догляду за ди-
тиною на період призупинення навчального 
процесу. Наголошуємо, що для догляду за 
здоровою дитиною лікарняний не дають. 
Якщо ж ваша дитина захворіла, то ви зможе-
те його отримати на загальних підставах.

У даному питанні існує також досить 
цікавий момент. Відповідно до ч. 7 ст. 22 
Закону «Про загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування», якщо тимчасова 
непрацездатність застрахованої особи ви-
кликана карантином, введеним органами 
санітарно-епідеміологічної служби, нада-
ється допомога по тимчасовій непрацездат-
ності з першого дня за весь час відсутності 
на роботі з цієї причини. Але карантин був 
введений Кабміном, тому дане питання по-
требує офіційного роз’яснення.

Роботодавцям ж рекомендуємо пе-
ревести наказом працівників, які можуть 
виконувати роботу з дому, на дистанційну 
форму роботи на час дії карантину в поряд-
ку ст. 9-1 Кодексу законів про працю (як до-
даткова пільга для працівників). Також осо-
бливий режим роботи на час дії карантину 
може бути у вигляді неповного робочого 
часу або гнучкого режиму роботи (особли-
вості якого не встановлено у Кодексі законів 
про працю).

Відповідальність за порушення 
правил карантину
У МВС заявили, що співробітники пра-

воохоронних органів мають право здійс-
нювати рейди і перевіряти дотримання 
вимог Кабінету Міністрів у період каранти-
ну. Об’єктами таких рейдів можуть стати 
навчальні заклади (державні і приватні), а 
також суб’єкти господарської діяльності 
(ТРЦ, кінотеатри, нічні клуби тощо).

За порушення правил карантину перед-
бачена як адміністративна, так і криміналь-
на відповідальність.

Кримінальна відповідальність.
Диспозиція статті 325 Кримінального 

кодексу України передбачає відповідаль-
ність за порушення правил та норм, вста-
новлених з метою попередження епідеміч-
них та інших інфекційних захворювань, а 
також масових неінфекційних захворювань 
(отруєнь) і боротьби з ними, якщо такі дії 
спричинили або завідомо могли спричини-
ти поширення цих захворювань, передбаче-
но диспозицією ст. 325 КК України.

Санкції: штраф до 1700 грн( згідно з ос-
танніми змінами від 17000 до 51000), арешт 
на строк до шести місяців, або обмеженням 
волі на строк до трьох років, а за частиною 
другою позбавлення волі від 5 до 8-ми років.

Звертаємо вашу увагу, що суб’єкт цьо-
го злочину спеціальний. Ним можуть бути 
лише особи, до службових або професій-
них обов’язків яких входить виконання 
правил, встановлених з метою запобігання 
заразних захворювань і боротьби з ними 
(працівники Держспоживслужби, інших 
органів державної виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, посадові особи 
підприємств, установ і організацій).

Карантин-2020
У реєстрі судових рішень немає вироків 

за цією статтею, але тут слід пам’ятати і про 
безпрецедентність цієї ситуації.

Також існує і ст. 137 КК України, яка пе-
редбачає відповідальність за невиконання 
або неналежне виконання професійних чи 
службових обов’язків щодо охорони життя 
та здоров’я неповнолітніх внаслідок недба-
лого або несумлінного до них ставлення, 
якщо це спричинило істотну шкоду здо-
ров’ю потерпілого.

Суб’єкт цього злочину спеціальний, 
це особа, на яку покладені професійні чи 
службові обов’язки щодо охорони життя та 
здоров’я неповнолітніх.

Санкції: штраф від 17000 до 51000 грн, 
обмеження волі до 3-х років, позбавлення 
волі на той самий строк, позбавлення права 
обіймати конкретні посади або займатися 
конкретною діяльністю до 3-х років або без 
такого.

Адміністративна 
відповідальність.
Порушення санітарних норм передба-

чено ст. 42 КУпАП.
Непокора прикордонникам і медикам, 

що працюють на контрольно-пропускних 
пунктах, і відмова пасажира від медичного 
огляду можуть бути розцінені як порушен-
ня санітарного законодавства.

Відповідальність: 204 грн і для посадо-
вих осіб - 425 грн.

Законодавча робота 
щодо протидії COVID-19
Верховна Рада України прийняла за-

конопроект №3219 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України, спря-
мованих на попередження виникнення та 
поширення коронавірусної хвороби». Його 
вже назвали «законом про підтримку бізне-
су». Новий закон передбачає наступні ново-
введення:

 введена адміністративна відповідаль-
ність за порушення карантину людей, са-
нітарно-гігієнічних і санітарно-протиепі-
демічних норм». У пояснювальній записці 
автори пояснили, що норма спрямована 
на залучення до відповідальності за само-
вільне залишення місця обсервації (каран-
тину) особою, яка може бути інфікована. 
Покарання за дане порушення передбачає 
штраф від 17000 до 170000 грн.;

 закупівля товарів і послуг здійснюєть-
ся без проведення тендерів;

 звільнення від ПДВ та ввізного мита 
лікарських;

 факт введення карантину відноситься 
до форс-мажорних обставин;

 мораторій на перевірки державних 
органів нагляду (контролю);

 відпустка у зв’язку з карантином не 
включається в загальний термін відпустки.

 подача декларацій до 1 червня (було 
до 1 квітня);

 зупиняє перебіг строків щодо обігу за 
адмінпослугами;

 не застосовуються штрафні санкції 
за порушення податкового законодавства 
(вчинені з 1.03 по 30.04.2020 року);

 на період з 1.03 по 30.04. 2020 не стягу-
ється плата за землю;

Звичайно, це не всі положення нового 
закону, а тільки найбільш хвилюючі.

Коронавірус: прогноз подій
Напевно, кожного жителя Землі зараз 

цікавить, коли ж активне зараження віру-
сом піде на спад. Китайські експерти з пи-
тань охорони здоров’я прогнозують спад 
пандемії до червня.  Це найбільш позитив-
ний прогноз подій, який сповниться лише 
в тому випадку, якщо всі країни будуть 
чітко дотримуватися рекомендацій ВООЗ і 
ставитися до профілактичних заходів дуже 
серйозно.

Залишайтеся вдома і будьте здорові!

 Вікторія ШУТЬКО, юрист.
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Г осподині

.

Кожна людина хоча б раз у житті замислювалася про те, щоб 
очистити свій організм від токсичних речовин. Однак не завжди 
зрозуміло, як зробити це правильно і при цьому не нашкодити 
здоров’ю. Сьогодні ми розповімо про основні правила детоксикації 
організму. 

Правильне харчування
Значну частину токсинів людина отримує з вживаної нею їжі. З 
цієї причини фахівці рекомендують відмовитися від перероблених 
продуктів, зокрема ковбас, а також напівфабрикатів. Крім того дуже 
важливо включити в раціон клітковину. При цьому якщо ви до цього 
використовували її в невеликих кількостях, починати краще з невели-
ких порцій.

Приготування і зберігання їжі
Велику роль в очищенні організму відіграє не тільки, що ми їмо, але і 
як ми готуємо їжу. При смаженні продуктів на сильному вогні відбу-
вається виділення небезпечних компонентів, тому не економте час — 
готуйте всі страви на слабкому вогні, віддаючи перевагу керамічному, 
чавунному посуду, а також виробам з нержавіючої сталі. Зберігати вже 
приготовлену їжу, краще в скляному посуді.
Правильні засоби по догляду
Токсини можуть потрапляти в організм і з косметичними продуктами, 
які ми наносимо на тіло. З цієї причини необхідно користуватися ви-
ключно натуральними засобами по догляду за шкірою, а також нату-
ральною косметикою.

Фізичні вправи
Заняття спортом — відмінний помічник при детоксикації. Якщо у вас 
є хронічні захворювання, то краще відвідати вашого лікаря і з’ясувати, 
який рівень фізичного навантаження припустимий у вашому випадку.

Приймання  препаратів тільки за призначенням лікаря
Деякі люди можуть не звертатися за медичною допомогою і вирішу-
ють приймати ліки самостійно. Цього робити не потрібно. По-перше, 
ви можете погіршити свій стан, а по-друге, збільшити кількість токсич-
них речовин в організмі.

Правила економії для 
економних господинь.
Більшість людей 
користуються 
холодильником? 
Просто ставлять будь-
які продукти на перше 
місце, що звільнилося.
«Цим продуктам не 
місце в холодильнику, 
синку!» — знову і знову 
пише записку мама. 
Мама одна, і засмучувати 
її дуже не хочеться... 
Адже те, що не з’їдено, 
прострочено або 
пропало, потрапляє 
прямо в сміттєвий 
бак разом з марно 
витраченими грошима.
Вихід є. Зробити 
холодильник місцем, 
де продукти будуть 
зберігатися максимально 
довго і при цьому не 
втратять своїх смакових 
якостей, допоможуть 
наші поради.

Які продукти повинні
 бути в холодильнику
Холодильник — це не пана-

цея, є продукти, які не можна 
зберігати в холодильнику або 
вони просто не потребують хо-
лоду.

Ріпчаста цибуля
Практично жодна страва не 

обходиться без ріпчастої цибулі: 
салати, котлети, супи... Вирости-
ти цибулю на своєму городі — 
це лише половина справи, її ще 
потрібно правильно зберігати.

В холоді головки можуть за-
пліснявіти, швидко псуються. 
І ні в якому разі не загортайте 
її в поліетилен. Цибуля не лю-
бить цей матеріал, підвищена 
вологість і відсутність вентиляції 
швидко призведуть до її загни-
вання.

В дерев’яних ящиках, плете-
них кошиках, мішках з тканини 
можна створити непогану вен-
тиляцію, але важко захистити 
цибулини від контакту з сусід-
німи цибулинами, одна з яких 
може виявитися підгнилою і 
здатна зіпсувати до 2 кг врожаю.

Простий і ефективний спо-
сіб зберігання цибулі — в старих 
жіночих колготках. Над цією 
звичкою наших бабусь у свій час 

Продукти, 
які в холодильник 
не варто ставити

досить посміялися сатирики, 
але вона з усім тим працює й 
зберігає цибулю від гниття.

Помідори
З томатами все складно. 

Недостиглі краще класти в те-
пле темне місце, а стиглі — на 
верхню полицю холодильника, 
ближче до дверцят. Якщо при-
брати в холод незрілі плоди, 
вони швидко потьмяніють і зі-
псуються.

Огірки
Щоб огірки не зів’яли, збе-

рігайте їх не в холодильнику і 
подалі від томатів та бананів, 
які виділяють газ, який сприяє 
швидкому в’яненню.

Часник
Волога і низька температура 

призводять до того, що часник 
стає м’яким і неїстівним. Голов-
на рекомендація — зберігати го-
ловки і тим більше часточки час-
нику в сухому та недоступному 
для вологи місці (можна разом 
з цибулею).

Способів заготівлі часнику 
на зиму безліч, тому можна піді-
брати відповідний саме для сво-
їх потреб. Так ароматний часни-
чок завжди буде у вас під рукою 
аж до наступного врожаю.

Картопля
Холодильник — не найкра-

ще місце для зберігання кар-
топлі. Холод перетворює кро-
хмаль на цукор, що змінює не 
тільки смак бульб, але і струк-
туру. Будьте готові до того, що 
картопля в холодильнику стане 
солодкою.

Краще всього зберігати кар-
топлю в сухій темній шафі при 
середній температурі, подалі від 
плити та духовки.

Банани
З бананами, як і з помідора-

ми, складно. При температурі в 
камері холодильника від 3 до 6 
градусів дозрівання бананів спо-
вільнюється, а шкірка швидко 
темніє.

Водночас м’якуш в холоді 
псується повільніше, тому та-
ким способом зберігають вже 
достигли солодкі плоди. Таким 
чином, зберігання бананів в 
холодильнику допустиме, але 

тільки якщо вони вже стиглі і є 
необхідність трохи продовжити 
термін придатності.

Хліб
Не варто зберігати в хо-

лодильнику хліб. Хлібний 
м’якуш в підсумку стане воло-
гим і жорстким. Якщо планує-
те з’їсти буханець у найближчі 
чотири дні, залиште його у 
хлібниці або на столі, накрив-
ши серветкою. Коли мова йде 
про більший термін, оберніть 
хліб м’яким паперовим руш-
ником і відправте в морозилку.

Мед
При правильному збері-

ганні термін придатності меду 
практично не обмежений. 
Тримати його краще в щільно 
закритій скляній банці в тем-
ному місці при температурі від 
5 до 20 градусів.

Якщо у квартирі жарко, то 
деякий час (тиждень-місяць) 
продукт може пережити в хо-
лодильнику. Але назвати холо-
дильник відповідним місцем 
для меду все-таки не можна. 
Холод сприяє кристалізації 
меду і змінює його смак.

В будь-якому холодильни-
ку присутні безліч запахів, а 
солодкі ласощі їх не любить. 
Тому заздалегідь переконайте-
ся в герметичності тари. Інак-
ше мед вбере в себе всі сторон-
ні запахи.

Рослинна олія
Олія не любить холоду і 

спеки, оптимальна температу-
ра зберігання вказана на упа-
ковці продукту. Намагайтеся 
зберігати її в прохолодному 
темному місці, при температу-
рі від 5 до 20 градусів.

У холодильнику олія може 
почати розшаровуватися, 
можлива поява осаду, зміна 
консистенції продукту з рідкої 
на більш щільну, втрата смако-
вих якостей.

Авокадо
Плоди авокадо ніколи не 

дозріють в холоді, тому краще 
дістати їх з холодильника і за-
лишити на 4-5 днів при кімнат-
ній температурі.

Шоколад
Цукерки та плитки шоко-

ладу в холодильнику «сиві-
ють». Відбувається це тому, що 
групи кристалів какао-масла 
при низьких температурах 
збільшуються в розмірах і фор-
мують на поверхні шоколаду 
білі плями.

Якщо шоколад побілів, але 
термін зберігання у нього ще 
не вийшов, то можна викори-
стати такий шоколад в кулі-
нарних рецептах.

З цими порадами ви пере-
станете викидати продукти у 
відро для сміття. Вони будуть 
зберігатися значно довше, збе-
режуть свій смак і корисні вла-
стивості.

Як ефективно 
очистити організм

Якщо ви дбаєте про здо-
ров’я серця і судин, вам необ-
хідні жирні кислоти омега-3. 
Вони очищають наші судини, 
нормалізують рівень холес-
терину, роблять судини елас-
тичнішими і навіть допомага-
ють підтримувати здоровий 
кров’яний тиск. Дієтологи вва-
жають, що саме риба і олив-
кова олія, які входять до се-
редземноморського раціону, 
роблять його найбільш здоро-
вим і сприяють довголіттю — 
адже в цих продуктах дуже ба-
гато омега-3. Але що ж робити, 
якщо немає можливості що-
дня їсти лосося і оливки? Ми 
підібрали продукти, багаті на 
корисні кислоти, які захистять 
наше серце і судини.

Ріпакова олія
Це найкорисніша з усіх ку-

лінарних олій: в одній столовій 
ложці міститься 1300 мг аль-
фа-ліноленової кислоти — це на-
віть більше за добову норму, яка 
складає 1100 мг. Більш того, ця 
олія — на відміну від, наприклад, 
оливкової підходить для смажен-
ня або запікання, оскільки від-
мінно витримує нагрівання. Тож 
варто завжди тримати на кухні 
пляшку такого продукту.

Лляна олія та насіння
Лляне насіння можна додава-

ти до салатів, випічки і йогурту: 
у одній столовій ложці містить-
ся 2300 мг омега-3. А ось олія 
— чудова заправка для салатів, 
у столовій ложці якої міститься 
майже 5 добових норм цієї ре-
човини! Але пам’ятайте: лляну 
олію слід вживати без термічної 

обробки, для смаження вона не 
підійде.

Яйця
На щастя, кардіологи реабі-

літували яйця: їх більше не вва-
жають за сховище страшного хо-
лестерину. Навпаки, тепер дієто-
логи одноголосно рекомендують 
внести яйця до щоденного раці-
ону усім, кого турбує здоров’я 
судин і серця: у яйцях багато біл-
ка, який допомагає нам довше 
зберігати відчуття ситості і, отже, 
менше набирати вагу. А ще яйця 
багаті на вітамін D і омега-3 — 
тож їжте вашу ранкову яєчню із 
задоволенням!

Соєві боби
Якщо ви дотримуєтеся веге-

таріанського раціону, то соя вам 
необхідна — і це чудово. Адже 
лише одна порція сої містить 280 
мг рослинних жирних кислот 
омега-3. А ще — білок і кліткови-
ну, тож їжте сою частіше.

Волоські горіхи
Жменя горіхів — це дві добо-

ві дози жирних кислот омега-3. 
Їх можна додавати до салатів і 
випічки, а також просто їсти — 
вийде корисний перекус.

Багаті на омега-3
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Як посіяти кукурудзу?
Насіння звичайних сортів кукурудзи 
фермер може виростити самостійно. 
Однак продуктивні гібриди таким 
способом не отримати: цей посад-
ковий матеріал потрібно купувати в 
спеціалізованих організаціях або на 
сільськогосподарських виставках, де 
сертифіковані розплідники представ-
ляють свою продукцію.
Для вирощування кукурудзи при-
дбане зерно обробляють особливим 
чином, проводячи такі підготовчі про-
цедури:
посадковий матеріал просушують і 
витримують кілька годин у спеціаль-
ному препараті, покликаному захи-
стити зерно від грибків і бактерій;
насіння калібрують за розмірами, 
щоб забезпечити правильну щільність 
посадки і рівномірність розподілу 
рослин;
перед висадкою зерно протягом доби 
прогрівають теплим повітрям з тем-
пературою 35 ° С або витримують 
тиждень на сонячному світлі, щоб під-
вищити його схожість.
При невеликій площі ділянки або в 
холодному кліматі фермеру слід звер-
нути увагу на вирощування кукуру-
дзи розсадним способом. Зрозуміло, 
подібна технологія є досить трудо-
місткою, але результат, як правило, 
повністю себе виправдовує: культура 
приносить урожай на місяць раніше, 
ніж у відкритому ґрунті. Як потрібно 
діяти підприємцю:
для вирощування розсади кукурудзи 
в домашніх умовах використовують 
паперові або торф’яні стаканчики, 
наповнені сумішшю землі з перег-
ноєм;
у ґрунті роблять ямку глибиною 3-4 
см, в яку кладуть 2-3 зерна. Їх полива-
ють, присипають землею, після чого 
переносять стаканчики на освітлене 
підвіконня;
через два тижні розсаду висаджують у 
відкритий ґрунт. Але якщо земля все 
ще не прогрілася, краще почекати;
на ділянці копають лунки з інтерва-
лом 40-50 см, в які саджають кукуру-
дзу. Далі рослини поливають і муль-
чують тирсою або піском.
Сіяти кукурудзу безпосередньо в 
ґрунт набагато швидше і простіше, 
однак при цьому також потрібно про-
вести безліч підготовчих заходів:
відразу ж після збирання попередньо-
го врожаю виконують лущення і 
боронування ділянки на глибину 6-8 
сантиметрів;
у середині вересня територію пере-

За винятком пшениці, небагато які сіль-
ськогосподарські культури мають таке ж 
важливе значення для харчової та переробної 
промисловості, як кукурудза. Вона широко 
використовується для виготовлення круп, 
кондитерських виробів і напівфабрикатів, 
а також як корм для тварин. Але мало хто 
знає, що з неї роблять папір, клей, біологічний 
пластик і навіть стабілізуючий розчин для 
буріння.
Тому деякі підприємці вважають, що вирощу-
вання кукурудзи як бізнес може становити 
інтерес тільки для аграрних корпорацій, які 
мають величезний території і парк техніки. 
Тим часом, цей вид діяльності характеризу-
ється перспективними для початківця- фер-
мера перевагами. Першою з них є наявність 
відпрацьованої технології: новачкові не 
потрібно витрачати час і ресурси на пошуки 
ефективних методів догляду за рослинами. 
Також вирощування кукурудзи відрізняється 
рентабельністю, в рази перевищує аналогіч-
ні показники для тваринництва. Нарешті, 
культура має сформований ринок збуту, 
внаслідок чого виробнику не доведеться довго 
шукати покупців і переконувати їх у перева-
гах своєї продукції. Кукурудза

орюють на глибину 25-30 см, щоб 
восени і взимку вода безперешкодно 
проникала в ґрунт;
навесні, як тільки зійде сніг, поле об-
робляють боронами для замикання 
вологи в ґрунті. Якщо не зробити це 
вчасно, земля швидко висохне;
безпосередньо перед посівом ділянку 
культивують ще раз, що необхідно для 
знищення перших паростків бур’янів; 
одночасно з культивацією в землю 
вносять 100-150 кг селітри, 120-150 кг 
сульфату калію і 300-500 кг суперфос-
фату на гектар площі;
до посіву та вирощування кукурудзи у 
відкритому грунті приступають, коли 
ґрунт на глибині 5 см прогріється хоча 
б до 8-10 ° С;
насіння викладають стрічками з інтер-
валом 25-35 см на глибину не більше 
4-5 см. Відстань між рядами повинна 
становити 65-70 см;
щоб не довелося прибирати весь 
урожай відразу, насіння на різних ді-
лянках садять з інтервалом 1-2 тижні 
або використовують сорти з різними 
термінами дозрівання;
оптимальна щільність посадки на гек-
тар складає 75000-100000 рослин в лі-
состепових зонах і 55000-65000 рослин 
в степових районах;
щоб уникнути перехресного запилення, 
кормові та цукрові сорти висаджують 
на відстані 400 м. Або підбирають тер-
міни так, щоб вони не цвіли одночасно.

Як доглядати за кукурудзою?
Як і будь-яка сільськогосподарська 
культура, кукурудза потребує постій-
ного догляду. Вивчаючи список захо-
дів, можна помітити, що відпочивати 
фермеру не доведеться:
головна особливість вирощування ку-
курудзи – потреба в поливі. Якщо літо 
видалося сухим, кожні три дні на 1 м² 
посівів виливають 5-6 літрів води;
коли рослини випустять сьомий лист, 
їх починають поливати через день. 
У міру появи вологи частоту поливу 
знову зменшують;
через тиждень після посадки ділянку 
обробляють боронами на невелику 
глибину, щоб знищити бур’яни і при 
цьому не пошкодити насіння;
другу культивацію проводять, коли 
рослини випускають третій лист. Об-
робляти поле потрібно поперек рядів, 
в денний час;
коли на стеблах з’являється восьмий 
лист, кукурудза починає відрощувати 
пасинки. Їх необхідно виривати біля 
основи, щоб запобігти виснаженню 
рослини;

після початку цвітіння корисно про-
водити штучне запилення. Для цього 
потрібно потрясти мітлу однієї росли-
ни над суцвіттям сусіднього;
ті пагони, що виросли до 20 см, 
обов’язково підгортають. Ця проце-
дура захищає верхні коріння від со-
нячного світла і допомагає запобігти 
зростанню бур’янів;
у момент появи четвертого листа про-
водять органічну підгодівлю рослин, 
використовуючи 10% розчин гною або 
пташиного посліду;
для знищення однорічних і багаторіч-
них бур’янів поле двічі обробляють 
гербіцидами: перший раз за місяць до 
посіву, а другий – перед цвітінням;
також контролюють чисельність шкід-
ників на ділянці. Якщо їх популяція 
зростає, посіви обробляють безпосе-
редньо по листу пестицидами та ін-
сектицидами;
обприскування кукурудзи хімікатами 
проводять тільки в ясні сонячні дні, 
коли температура повітря перевищує 
14 ° С.

Як збирати урожай
 кукурудзи?
За тиждень до передбачуваної дати 
дозрівання врожаю за ділянкою 
встановлюють спостереження. Важ-
ливо точно визначити момент збору 
качанів, оскільки зволікання навіть в 
три-чотири дні призводить до істотно-
го погіршення якості зерна та втрати 
більшої частини поживних речовин. 
Час вибирають залежно від того, з 
якою метою вирощують кукурудзу:
технологія вирощування солодкої ку-
курудзи передбачає збирання качанів 
на етапі молочної зрілості, коли во-
логість зерна становить 70-75%. Опти-
мальний термін збору врожаю ста-
новить всього два-три дні. Кукурудзу 
негайно відправляють на заморозку 
або на переробку, оскільки вже через 
шість годин зерно в’яне. При темпера-
турі 0-2 ° С у холодильній камері кача-
ни можна зберігати до трьох тижнів;
Технологія вирощування кукурудзи на 
зерно включає прибирання качанів на 
етапі воскової зрілості, при вологості 
зерна 30-35%. Урожай обробляють 
двома способами: перший передбачає 
відділення плодів, сушку і обмолот 
зерна, а також виробництво силосу в 
стаціонарних умовах, а другий – ви-
конання цих операцій за допомогою 
комбайна. Кукурудзу потрібно зібра-
ти максимум за три тижні;
технологія вирощування кукурудзи на 
силос має на увазі збір врожаю на ета-

пі воскової або молочно-воскової стиг-
лості, коли зерна вже дозріли, а листя 
ще залишаються зеленими. Спочатку 
вручну обривають всі качани, а потім 
рослини скошують комбайнами на ви-
соті 15 см від землі. Далі зелену масу 
подрібнюють і трамбують в силос або 
в ті ж траншеї на поле, накриваючи її 
соломою.

Як продавати кукурудзу?
Уже в момент покупки ділянки під 
посіви підприємець повинен розу-
міти, кому і як він збирається про-
давати свою продукцію. Організація 
збуту особливо важлива при культи-
вуванні цукрових сортів, що мають 
дуже короткий термін зберігання. На 
щастя, виробництво кукурудзи більш 
популярне на вітчизняному ринку, 
ніж вирощування спаржі в домашніх 
умовах як бізнес, а тому шукати по-
купців довго не доведеться. Як можна 
це зробити:
цукрову кукурудзу слід запропонува-
ти продуктовим магазинам і супер-
маркетам. Якщо правильно розподі-
лити строки посіву, можна постачати 
їм качани все літо;
солодкі сорти купують консервні за-
води і переробні підприємства, які 
випускають десертну кукурудзу для 
приготування страв;
якщо ділянка знаходиться недалеко 
від курортної або туристичної зони, 
варто подумати про установку влас-
ного кіоску з вареними качанами в 
людному місці;
зубовидні і крем’янисті сорти можна 
продавати виробникам кукурудзяної 
муки і круп, а жаби – виробникам 
снеків і попкорну;
можна висушити і обмолотити куку-
рудзу на зерно, а потім продати його 
на одному з торгових майданчиків 
або дошок оголошень в інтернеті;
силос слід запропонувати власникам 
тваринницьких ферм і власникам 
присадибних господарств, що мають 
домашню худобу;
нарешті, можна придбати додатко-
ве обладнання і самому зайнятися 
виготовленням кукурудзяної крупи, 
борошна, паличок, консервів або 
комбікормів.
Неможливо знайти підприємця, 
який не хотів би збільшити свій 
прибуток. У сільському господарстві 
величина доходів безпосередньо за-
лежить від врожайності, будь то куль-
тивування кукурудзи або вирощуван-
ня кабачків у відкритому ґрунті як 
бізнес. В даному випадку вітчизняні 
фермери, як правило, отримують 7-9 
тонн зерна з гектара. Однак експери-
менти показують, що потенціал дея-
ких сортів кукурудзи при належному 
догляді становить 16-18 тонн з гекта-
ра. Як цього досягти:
використання крапельного поливу 
дозволяє збільшити врожайність в 
середньому на 60-75%. Такий приріст 
повністю виправдовує витрати на по-
купку системи;
при появі шостого-сьомого листа від-
бувається формування кількості зерен 
в качані. Для його збільшення слід 
використовувати цинкові добрива;
агротехніка повинна бути продума-
ною. Важливо вчасно провести оран-
ку і боронування землі, правильно 
розрахувати кількість добрив;
не потрібно купувати насіння першо-
го-ліпшого ґатунку. Хороші результа-
ти дають тільки продуктивні гібриди, 
адаптовані до конкретних кліматич-
них зонах.
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