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З НАСТУПАЮЧИМ

Шановні фермери-побратими, шановні селяни!

РІК, що минає, був прожитий не дарма, адже з нами залишаються той 
досвід, ті досягнення і перемоги, які він приніс. Цей рік був насичений 
подіями, нелегкий, він збагатив нас новим професійним і життєвим 
досвідом, радістю зустрічей й відкриттів, здобутків, згуртував і дав 

поштовх у майбутнє.
Як завжди, звершення року не тільки відкривають нові перспективи, а й 
ставлять нові, часом набагато складніші завдання. Впевнений, що майбутнє 
нашого придніпровського краю залежить тільки від нас самих, і тільки ми 
самі можемо зробити його таким, щоб ми ним пишалися.
Новорічні свята – це усіма нами з дитинства улюблені й радісні дні, наповнені 
світлом спільної радості, веселощів, очікування дива й казки, душевного 
тепла и надії. Тож нехай всі прикрощі і негаразди залишаться в старому році, 
а заповітні бажання і мрії, загадані напередодні Нового Року, обов’язково 
здійсняться.
Зустрічаючи Новий рік, святкуючи Різдво Христове, я бажаю Вам і вашим 
близьким щастя, здоров’я, нехай перед Вами відкриються нові перспективи, 
і Ви з легкістю зможете здійснити давно задумане. Нехай тепло родинного 
вогнища зігріває Ваші душі і серця, нехай у Вашу домівку прийдуть  святковий 
настрій, достаток, мир і злагода, віра в завтрашній день, у свою щасливу 
зірку, яка завжди буде зігрівати Вас і надихати на добрі справи.
На шляху до успіху, у вирішенні складних завдань нехай поруч будуть надійні 
друзі, вірні партнери і, звичайно, 2021 рік стане роком, у якому наша Україна 
повернеться на шлях процвітання та економічного зростання. Роком, в 
якому кращі сини та доньки українського народу перестануть гинути на 
сході країни, а в наші домівки нарешті прийде довгоочікуваний мир. 
Божого благословення вам і вашим родинам.
З Новим  Роком та Різдвом Христовим!

Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ, голова Дніпропетровської обласної Асоціації 
фермерів та приватних землевласників.

Нам пишуть

Щоб отримувати газету в  лютому, завітайте
до поштового відділення до 25 січня.

Вартість передплати (плюс вартість послуг УКРПОШТИ)   
місяць  - (20+ 6.15) = 26.15 грн.

3 місяці – (60+18.45) = 78.45 грн.
6 місяців – (120+36.90) = 156.90 грн.
11місяців - (220+67.75) =287,75 грн.

Передплатний індекс у Каталозі обласних видань 60092. 

Передплата   на газету «Фермер 
Придніпров‘я» трив ає

Шановна редакціє! Зайшов у 
Царичанці в новий продовольчий 
маркет, і був шокований: іде біжуча 
стрічка реклами про товари, але 
російською! Це що ж таке робиться? 
Сьомий рік триває війна, всі знають, що 
російська мова є основною складовою 
гібридної агресії Московії, а тут, у 
центрі України, ворогу отак завзято 
підтанцьовують! Доки ж це триватиме? 
Коли почнемо думати про безпеку - і 
власну, і держави?

Коли припинять 
обслуговувати 
російською?

Заодно дякую працівникам редакції 
«Фермера Придніпров’я» за цікаву, 
патріотичну газету. Передплатив її 
на наступний рік собі і семи своїм 
орендодавцям. Буду вдячний за пораду 
- як позбутися несподіваної мовної 
експансії північного сусіда?

З повагою Михайло ПАВЛЮК, 
член Асоціації фермерів і приватних 

землевласників Січеславщини, 
Царичанський район, с. Селянівка.

ВІД РЕДАКЦІЇ: очевидно, що випадки ігнорування державної мови надавачами послуг, а 
інколи й державними чиновниками є наслідком нерозуміння ними важливості поширення 
української мови як фактору єдності і національної безпеки України. Допомогти їм 
покликаний секретаріат Уповноваженого із захисту української мови. Його очільник Тарас 
Кремінь повідомив 1 грудня, що з 16 січня 2021 року, відповідно до статті 30-ої ЗУ «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної», усі надавачі послуг, незалежно 
від форми власності, зобов’язані обслуговувати українською.
-«У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав›ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, 
де б хто не був, – обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його 
персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою», – йдеться в повідомленні.
А в разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою слід 
звертатися до Уповноваженого із захисту державної мови: 01001, м. Київ, провулок 
Музейний, 12; або писати на e-mail: kremin@kmu.gov.ua.
Редакція вже надіслала листа Уповноваженому про ігнорування державної мови в маркеті 
Царичанки, про вжиті мовним Омбудсменом заходи повідомимо.

Міністр аграрної політики 
та продовольства України 
Роман Лещенко, виступаючи 
у парламенті перед 
призначенням, окреслив 
ключові завдання в АПК.
За словами Романа Лещенка, 

потрібно акцентувати увагу на під-
тримці молочного скотарства шля-
хом застосування адресної дотації на 
утримання поголів’я.

«Окремо – завезення якісного по-

Ключові тези аграрної програми міністра
голів’я з чіткою системою компенсації, бо 
ситуація критична. По падінню молока 
ми знаходимося в 1946 році... Сировин-
ний тип агровиробництва має відходити 
у глибинну переробку щодо створення 
додаткової вартості агропродукції і є 
окремі програми стимулювання, в тому 
числі і шляхом надання окремих податко-
вих пільг, – сказав міністр. – Меліорація і 
зрошення: я звернувся до прем’єра Дени-
са Шмигаля, щоб Держводагенство було 
введено в структуру Мінагрополітики. Ми 

хочемо привести до ладу законодавство 
в частині водокористувачів, об’єднати 
зусилля Мінагрополітики та Держгео-
кадастру і запустити наймасштабнішу 
програму (близько $2 млрд. інвестицій) 
на зрошення на Півдні України. Південь 
засихає третій рік поспіль. Ніяка дер-
жавна компенсація не допоможе – треба 
вирішити корінь проблеми: відновити 
радянські системи поливу. Там є величез-
ний потенціал для нашого рослинництва 
– плюс 30 відсотків по зерну приріст».

Для уникнення дефіциту зернових 
фуражних культур в новому році тва-
ринницьким підприємствам слід уже 
сьогодні формувати їхній запас. Таку 
пораду дав, коментуючи заяву трьох 
асоціацій про можливий дефіцит 
кукурудзи на внутрішньому ринку, 
народний депутат України, член де-
путатської групи «Партія «За майбут-
нє», секретар Комітету Верховної Ради 
України з питань аграрної та земельної 
політики Іван Чайківський. 
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Різкі зміни клімату, пересихання 
річок спонукають наших 
співвітчизників до активнішої 
позиції щодо запобігання цим 
явищам. На місцевих виборах 
25 жовтня тема відновлення 
водності річки Оріль була 
практично домінуючою в 
Нижньому Приоріллі. За даними 
начальника Царичанського 
міжрайонного управління 
водного господарства Андрія 
Васильківського, зараз рівень 
річки на водному посту в 
Царичанці складає всього 143 
см, або на 3 см вище критично 
мінімального рівня (140 см), 
зафіксованого восени 2013 р. під 
час повного перекриття Орелі 
регіональним офісом водних 
ресурсів Дніпропетровської 
області.
Основною причиною 
такого стану є стовідсоткове 
зарегулювання дамбами усіх 
приток Орелі. Особливо 
шкідливим є незаконне 
завищення переливної 
кам’яної греблі в місці злиття 
Орелі і Грякової на території 
Магдалинівського району, до 
русло перекрите повністю. Про 
це вже йшлося на сторінках 
«Фермера Придніпров’я», 
було і розпорядження голови 
Дніпропетровської ОДА 
Олександра Бондаренка 
про знесення незаконних 
гребель на Самарі і Орелі ще 
24 серпня, проте залишилося 
не виконаним. А усне 
жовтневе доручення вже 
колишнього очільника ОДА 
- прибрати греблі на Орелі - 
голова Магдалинівської РДА 
Денис Галушка «спустив на 
гальмах». Спочатку пояснював 
громадськості, що не знає, 
де саме ті греблі стоять. А 
після отримання необхідних 
документів… перестав реагувати 
на звернення з цього приводу.

Дві грудневі наради
 в Царичанці
З огляду на тривале ігнорування 

«слугами народу» екологічних про-
блем, в соцмережах організувалася 
чимала група небайдужих «Врятуймо 
Оріль!» з адміністратором Артемом 
Онипченком. Її перші збори відбули-
ся 20 грудня в Царичанці на Діброві, 
на березі майже безводної Орелі. Піс-
ля емоційного обговорення ситуації 
учасники виїхали на огляд незаконних 
гребель на межі Царичанського і Маг-
далинівського районів, аби за тиждень 
розпочати їхнє фізичне знесення.

Та запальний намір молоді скори-
гувала нарада, що відбулася в «Білому 
домі» Царичанки 25 грудня. Перепри-
значений головою Дніпропетровської 
ОДА Валентин Резніченко швидше за 
попередника зрозумів, що Оріль, як і 
Самара в серпні, через бездіяльність 
державної влади може повністю пе-
ресохнути.

- Голова ОДА доручив мені ство-
рити робочу групу з вирішення про-
блем малої водності Орелі в пониззі, 
- заявив на нараді заступник міського 
голови Дніпра Михайло Лисенко. – 
Пропоную громадськості Царичан-
ського району делегувати до її складу 
2-х чоловік. Усі, хто незаконно втруча-
ється в гідрологічний режим річки і 
створює на ній незаконні греблі, бу-

рок до розуміння надзвичайної 
ситуації на Орелі

дуть притягнуті до кримінальної відпо-
відальності. Гарантую - незаконні дамби 
на Орелі в районі Нехворощі приберемо 
до 15 січня! Надалі плануємо з весни по-
чати заліснення берегів річки, а пізніше 
скоригувати і втілити в життя водний 
проєкт 2019 року.

Присутні схвалили  намічене знесен-
ня незаконних гребель. Разом із  цим є 
питання – а хіба на річці, яка за приро-
дою своєю постійно тече, можуть бути 
якісь «законні» греблі? Очевидно що ні, 
тож робочій групі слід поширити свою 
діяльність і на прибирання усіх інших 
загат в басейні Орелі, на всіх її прито-
ках. У всьому світі поширений рух за 
повне прибирання дамб з русел річок, 
тож і нам пора братися за цю справу. 
Тим паче, що основи для співпраці між 
Україною і Європейським Союзом у 
сфері охорони довкілля закладені ще 
1994 року, коли була підписана «Угода 
про партнерство і співробітництво між 
ЄС та його державами-членами і Укра-
їною».

Більше на нараді про проєкт «Від-
новлення гідрологічного режиму та 
санітарного стану старого русла р. 
Оріль в Царичанському та Петриків-
ському районах Дніпропетровської 
області – капітальний ремонт», що 
передбачає видобуток 316 тисяч ме-
трів кубічних піску від Сорочиного до 
Царичанки, потім створення 19 штуч-
них перекатів з цього ж піску, розпо-
вів на нараді голова Громадської еко-
логічної ради при Дніпропетровській 
ОДА Микола Терещук. Він запевнив, 
що цей проєкт зміниться, в ньому 
будуть враховані зауваження громад-
ськості і Мінекології, а створені пере-
кати не перевищуватимуть 20 см.

«Жодна людина на 
нарадіне підтримала 
будівництвоперекатів»

Проте більшої конкретики про 
водний проєкт, на розробку якого 
вже витрачено біля мільйона гривень 
платників податків, не прозвучало. 
Цей проєкт, до речі, вже двічі відхи-
лений громадськістю і Міністерством 
екології, тож як його можна «покра-
щити» - невідомо. Присутній на на-
раді завідувач відділу екологічного 
нормування Інституту проблем при-
родокористування та екології Націо-
нальної академії наук України Василь 
Андрєєв зауважив:

- Сьогодні стік Орелі дуже зарегу-
льований, а каскад із 19 перекатів і од-
нієї греблі в Сорочиному лише збіль-
шать зарегулювання. Тому замулення 
посилиться, як і всі інші негативні 
застійні процеси. Штучні перекати 
і дамби – згуба для Орелі, як і для 
будь-якої іншої річки, це практично 
викидання грошей у повітря. Тут тре-
ба фундаментально підходити, адже 
Оріль – одна із найчистіших річок 
Європи, а її мінералізація вже сягає 
півтора грами на літр. Для чистої річ-
ки цей показник не повинен переви-
щувати одного грама. А в Заплавці, 
яка повністю зарегульована і її води 
не відповідають жодним санітарним 
нормам, засоленість сягає вже 5 гра-
мів! І концентрація солей не стоїть 
на місці, вона постійно збільшується, 
бо влітку іде інтенсивне випаровуван-
ня води. Є вже водойми із 15 грама-
ми засоленості, в той час як Азовське 
море має лише 11 грамів.  Наступить 
момент, коли ми не знатимемо – що 
робити із цими засоленими водами? 
Адже їх не можна використовувати 
навіть для зрошення сільгоспкультур! 

Через величезну зарегульованість Дні-
пра і його приток греблями щорічний 
обсяг  випаровування з цих штучних 
водойм сягає 200 мільйонів кубічних 
метрів! Для вирішення проблем вод-
ності Орелі потрібен басейновий під-
хід, адже очевидно, що вода з водо-
збірних земель не доходить до гирла. 
А прорити якусь канаву впродовж 16 
кілометрів, як задумано, і створити з 
частини видобутого піску імітацію пе-
рекатів, нічого не дасть, там нізвідки 
взятися воді. Як позитив наради зазна-
чу, що вирішили, хоча й надзвичайно 
пізно, демонтувати дамби проблемно-
го нехворощанського вузла. І приємно, 
що на нараді було чимало людей, які 
добре розуміють, судячи з їхніх реплік 
і виступів, що для відновлення водно-
сті Орелі слід лише прибрати греблі з 
річки і її приток.  

Ось така фахова оцінка відомим 
ученим недолугого проєкту. На під-
тримку задуму за словами учасників 
наради, жителів Петриківського і Ца-
ричанського районів, не прозвучав 
жоден голос із залу. Коментує захід 
учасник АТО, захисник Донецького 
аеропорту Микола Писанець:

- Оріль дуже змінилася, повно 
кошуриння, не стало перлівниць, які 
чистять воду. Треба дбати, щоб були 
сильні повені, і річка сама прочища-
ла власне русло, як і раніше. Я кате-
горично проти перекатів, через них 
мулу стане іще більше. Та дивлюся, 
вони аж трусяться за ці перекати, 
будь-яким способом хочуть їх зроби-
ти. Чи то бабло вже розділене між со-
бою, чи що.

Дійсно, правники благодійної ор-
ганізації «Екологія. Право. Людина» 
дослідили, що водні проекти в Укра-
їні переважно не приносять користі 
довкіллю, а основною метою задумів 
є присвоєння екологічних коштів 
наближеним до проєкту колом осіб. 
Тож «оновлювати» поспіхом спірний 
проєкт, проти якого вже втретє ви-
ступають і науковці, і громадськість, 
це знову «гроші у воду», за висловом 
аналітика «Е-П-Л» Петра Тєстова. 
Варто згадати і аналогічний, сумно-
відомий проєкт «Дніпродіпроводгос-
пу» на Сулі з днопоглиблення, про 
який в. о. голови Держводагенства 
України Михайло Хорєв рік тому по-
відомив:

- Членами секцій науково-техніч-
ної ради Агенства встановлено, що 
заходи, які реалізовані на Сулі, не 
сприяли поліпшенню її стану, навпа-
ки, нижче за течією стан річки значно 
погіршився, що пов’язано як із за-
гальними кліматичними змінами, так 
і з технічними рішеннями проєктів, 
які не відповідають європейським та 
науковим підходам щодо відновлення 
річок, та не містять аналізу всіх ризи-
ків та можливих негативних наслід-
ків. Отже, дані проєкти були визнані 
такими, що не спроможні забезпечи-
ти відновлення гідрологічного режи-
му та екологічного стану р. Сула.   

Коли будуть завершені 
попередні проєкти?
На Полтавщині на Сулі проєкт 

днопоглиблення з установкою пере-
катів Держводагенство визнало шкід-
ливим. А у Дніпропетровщині ця ж 
київська установа мовчечки спостерігає 
за аналогічним «процесом» знищення 
річки. Чи не тому, що вартість проєкту 
на Орелі в рази більша – аж 112 міль-
йонів гривень? Слід згадати і давній, ще 
2008-го, проєкт «Відновлення гідрологіч-
ного режиму р. Оріль на межі Полтав-
ської та Дніпропетровської областей». 
Він передбачає прочистку основного 
русла Орелі біля села Бурти, на сьогодні 
залишилося виконати роботи впродовж 
800 метрів для відновлення течії по ос-
новному руслу. Плюс змінити, а краще 
зовсім прибрати переливну кам’яну 
греблю в місці злиття Орелі з Гряковою. 
До слова, екологічну ситуацію в басейні 
р. Оріль ще 18 червня 2014-го розглянув 
– за участі низки наукових організацій - 
комітет Верховної Ради з питань екопо-
літики і природокористування, за ініціа-
тивою тодішнього депутата 34-го округу 
Сергія Глазунова. Комітет ухвалив кіль-
ка рішень, зокрема:

 - Міністерству екології та природ-
них ресурсів України, Держводаген-
ству України забезпечити фінансу-
вання в 2014 році природоохоронних 
заходів «Відновлення гідрологічного 
режиму р. Оріль на межі Полтавської 
та Дніпропетровської областей».

На завершення проєкту було необ-
хідно біля двох мільйонів гривень, та 
й досі це рішення комітету не викона-
не. Хоча в річках Дніпропетровщини 
за цей час «пірнули» на нові проєкти 
десятки, коли не сотні, мільйонів гри-
вень. Не спромоглися на Січеславщині 
повністю виконати і ще одне важливе 
рішення комітету Верховної Ради:

- Дніпропетровській ОДА забезпе-
чити погодження матеріалів проєкту 
створення Національного природно-
го парку «Орільський» (у межах Дні-
пропетровської області) з власниками 
та первинними користувачами при-
родних ресурсів у межах територій, 
рекомендованих для заповідання, а 
також з місцевими органами влади, 
і подати до Міністерства екології та 
природних ресурсів України для під-
готовки та погодження в установле-
ному порядку відповідного проєкту 
указу президента України.

Тож що чекати Орелі і платникам 
податків, шанувальникам її довкілля – 
завершення двох давніх, схвалених комі-
тетом Верховної Ради, проєктів загаль-
ною вартістю біля 10 мільйонів гривень 
чи «нового», прогнозованого за шкідли-
вими наслідками, вдесятеро дорожчого 
задуму? Відповідь – у році новому.

Григорій ДАВИДЕНКО.
На знімку: нарада на Діброві 

20 грудня: ситуація викликала 
велике занепокоєння, особливо                 

у молодих людей.
Фото автора.
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Складається враження, на Дніпропетровщині наче 
оголошено місячник підліткового бандитизму і вандалізму. 
Порізно і разом. Усе почалося з того, що хулігани в 
середньому 14-літнього віку на залізничному перегоні з 
обласного центру в Кам‘янське обстріляли гранітними 
уламками приміську електричку. «Вогонь» настільки був 
щільним, що поцілили не в одне вікно, а пасажирів примусили 
все одно, що підкоритися команді «Лягай!» На щастя ніхто 
тяжко не постраждав, чого не скажеш про скло у вагонних 
вікнах і одну з провідниць, яка спробувала визирнути, хто 
ж це атакував потяг. За день чи два після цього аналогічний 
набіг аналогічні неповнолітні хулігани здійснили на 
мікроавтобус-маршрутку, яка здійснювала поїздку теж 
з Дніпра у села Солонянського району. Зрозуміло, що і 
мікроавтобус пошкодило камінюччя, а вибите ним скло ще 
й гострою «шрапнеллю» обсипало пасажирів.

ТО ЯК ВИ ГАДАЄТЕ – з якою ціллю так небезпечно розва-
жалися високорослі лобуряки?  Ясно, що не від великого 
розуму і вимогливого виховання. Але нині це один бік спра-

ви. Інший полягає в тому, що підлітки влаштовували «баталії»,  
аби зняти їх на фотокамери мобільних телефонів і «відіки-кліпи» 
запускати у соціальні мережі Feecbook та Instagram. Нехай народ 
дивиться і тішиться, які ж бо вони хвацькі герої. Наче тільки для 
показу подібних «бойовиків» Інтернет і придумано. Як от такі ж 
бандитикуваті розбишаки ледве не пустили у Дніпрі «під укіс» 
трамвай 9-ї марки, коли він рухався міським приватним сектором 
у бік Старомостової площі. За командую «Плі!» пустоголового 
здоровила таке груддя полетіло, що тільки тримайся, як це висло-
вився заступник директора з експлуатації і перевезень КП «Дні-
провський електротранспорт» Володимир Сусленков. А у вагонах 
перебувало майже три десятка містян-пасажирів. Вони ого-го 
якого страху натерпілися, бо вікон було побито аж на 13 тисяч 
гривень. Кадри відеорепортажу багатьом нагадали потім погоню 
невловимих месників. Тільки й того, що без музики. Зате під кри-
ки переляканих городян. Тобто клас!
І уже зовсім небачений ще користувачами Інтернету погром зня-
ла зграя таких же відірвиголів, як не зміг інакше назвати підлітко-
вого віку хуліганів начальник тролейбусного парку у Дніпрі Олег 
Кононов. Набралося їх мінімум восьмеро. Зібралися у вихідний 
день на проспекті Богдана Хмельницького і не знали, що робити 
– та й не знайшли, чим іншим зайнятися, як через паркани про-
никнути у тролейбусне Депо №2 і гептом потрощити там чотири 
машини, що їх тепер не впізнати. Компанія ця так розбушувалася 
і увійшла в азарт чи й екстаз, що діяла, не боючись кари. Бо на-
самкінець влаштувала ще і фотосесію «лицарів»-переможців та 
селфі, увіковічуючи себе, любимих, на фоні побитих тролейбусів. 
Збуджені та «геройські» портрети не злякалися також виставити 
в Інтернет. Чим допомогли поліції швидко знайти і затримати 
перших чотирьох по суті злочинців. Обличчя яких тепер переко-
сив не сміх, а переляк. Особливо коли не лише негідники, а їхні 
батьки дізналися дві «несподівані» для них речі. Перша: поруше-
но кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 – злісне хуліганство. І 
друга – доведеться відшкодувати майже мільйон гривень, який 
знадобиться на ремонт понівечених тролейбусів.
На превеликий жаль, неповнолітні «фантомаси» не обмежуються 
лише бойовими «кінострічками», пов‘язаними з «переслідуван-
нями» транспортних засобів – рухомих мішеней тобто, як вони 
висловлюються. Щойно у Дніпрі на вулиці Батумській, 36 ватага 
до безтями запаморочених хлопців віком 12 – 14 років з вигуками 
«Ура!» і високо піднятими над головами палицями налетіла на 
під”їзд багатоповерхового житлового масиву і трощила у ньому 
все підряд. Включаючи і вхідні двері до квартири №17, ледь не 
намагаючись пограбувати її. У цьому випадку «зйомки» здійсню-
вали не задіяні в погромі «оператори». Котрі тепер за наполя-
ганням їхніх батьків, як запевняють потерпілі мешканці під”їзду, 
мерщій знищили свої відеозаписи, аби сховати сліди бандитизму 
і не нести відповідальності. Адже і тут навіч кримінальне право-
порушення.
Це уже не говорячи про розбій сьогодні мало не здичавілих під-
літків на вулицях, у скверах та парках міст і сіл області. Знову 
таки у Дніпрі, приміром, «юні» вандали у прямому розумінні 
розметали тільки кілька місяців тому в оновленому вигляді від-
критий пам‘ятний комплекс Меморіального парку ім. Писаржев-
ського. Тут десятками і сотнями хоронили розстріляних сталін-
ським режимом та померлих в роки Голодомору. А побачивши 
недавно в Інтернеті те, що зробили, як «обірвали» песиголовці 
оновлену пам’ятну композицію, директорка тутешнього музею 
опору Голодомору Лілія Богачева відразу у парк подалася. І ось 
що після його відвідин написала на своєму сайті: «Хвилюючись, 
підходжу до меморіалу, і починаю думати гірку думу, що має 
статися з мізками підростаючого зараз покоління, аби воно пере-
стало знищувати не лише себе, а і все навкруги?»
Дійсно запитання, на яке необхідно шукати і знаходити відпо-
відь. Як на нас, то сталося щось з усіма нами й дорослими, з 
нашою державою загалом, якщо нищимо не тільки себе, а і своє 
та наших нащадків сокровенне, дороге і те майбутнє, без якого 
не може бути повноцінною будь-яка людина. Своє рідне місто, 
свій дім, джерела та свої щільники душі, сумління і совісті майже 
викорінюємо, і не переймаємося від цього. То чи не мстять нам 
спадкоємці уже за понівечені і украдені у них моральні й духовні 
цінності та скарби?                                                                                     

Микола ЯСЕНЬ.

СУДЯЧИ З УСЬОГО, 
Павлоград потрапив 
в епіцентр подібних 

подій. Слідом тут троє 
лобурів-восьмикласників 
завітали до четвертого 
їхнього дружка, аби 
привітати його з днем 
народження. Ніби як за 
дивно щасливим збігом для 
них у того нікого, крім нього, 
не було з дорослих вдома. А 
ось випивки на кожну юну 
душу виявилося більше, 
ніж треба, якщо взагалі 
вона була їм потрібною. 
Отак хлопці й розгулялися 
до незапланованих і 
непередбачуваних дій: 
спершу мов жартома почали 
бити-лупцювати одного 
з-поміж себе, а далі й так, що 
той просився і благав крізь 
сльози, мало не на коліна 
опустився, аби не знущалися 
над ним. Не помогло. Друзі, 
увійшовши в раж і як не 
чули ровесника. А тим, що 
він опустився на коліна, 
навпаки, скористалися: 
налягли на ноги бідолахи усі 
гуртом і постригли наголо 
«в монахи». З криками, 
верещаннями і навіть 
піснями. Ще й знімаючи 
свою майже дику вакханалію 
на мобільний телефон, аби 
потім виставити «відеокліп» 
у соціальні мережі Інтернету. 
Сьогодні історія ця дістала 
вельми неприємне для 
хлопців продовження. 
Батьки потерпілого 
після перегляду «відика» 
подали заяву в поліцію, 
трактуючи «розваги» 
друзів їхнього сина як і 
приниженням його людської 
гідності, і знущанням над 
ним. За що, як відомо, 
передбачається кримінальна 
відповідальність. Причому, 
як на думку батьків, 
постриженого якщо її 

Не інакше, як народ школярсько-підліткового 
віку на Дніпропетровщині достроково розпо-
чав уже зустрічати новорічно-різдвяні свята. 
Старт цьому процесу дала найвірогідніше 
учениця однієї зі шкіл міста Павлограда. Од-
ного вечора там у швидку медичну допомогу 
надійшов надто терміновий виклик, оскільки 
випадкові перехожі на вул. Максима Горького 
виявили тіло молодої дівчини ніби майже без 
ознак життя. Принаймні точно у непритом-
ному стані або елементарно без свідомості. 
Зрозуміло, що поквапилися не лише медики, а 
й правоохоронці з місцевого відділення поліції. 
І що ж в кінцевому рахунку з‘ясувалося? П‘ят-
надцятилітня дівка отруїлася сурогатним 
алкоголем і впала у кому. В алкогольну кому, 
ясна річ. Але перед тим чомусь намагалася 
вилізти на чималу висотою споруду і по на-
пів-«дорозі» наверх впала і звідти. Тоді ще не в 
кому, але майже. Додолу на асфальт, розква-
сивши при цьому собі носа і набивши добрячи-
ми синцями обличчя. Бо падала лицем униз, як 
підкошена. З ким і де так напиячилася – цього, 
прийшовши до тями, дівка наче не змогла 
згадати. Чи запам’ятати не змогла. Відбило 
їй пам’ять, і все. Хоч розум мабуть в першу 
чергу і ще раніше.

Чорне «кіно» 
втраченого 
глузду

ще не можуть понести 
«недорослі» підлітки, то в 
такому випадку, мовляв, 
понести мають їхні батьки. 
Оскільки вони відповідальні 
за виховання своїх дітей.  
А тим часом павлоградських 
недовихованих, даруйте, 
недоумків немов понесло. 
Точніше все одно що голови 
їм знесло. В одній неначе й 
зразковій тут середній школі 
знайшлися розумаки, які за-
бажали «збоку» поспостері-
гати за своїми ровесниками і 
ровесницями, коли ті масово 
«ловитимуть кайф». Тобто 
коли несподівано для себе 
опиняться у стані оп’яніння 
чи й очманіння. А для цього 
взяли і розпилили побіля 
туалету, як потім встановила 
поліція, перцевий газ, «а самі 
сховалися у засідку». Вийшло 
ж трохи інакше, ніж задуму-
вали лобурі: більше десяти 
учнів школи дістали отруєння 
різної ступені тяжкості, але всі 
як один потрапили у лікарні 
на стаціонарне лікування. 
Дісталося й одному вчителю, 
який перший помітив і зро-
зумів, що відбувається щось 
неправедне, і кинувся дітям 
на поміч. Єдине, що вчителю 
госпіталізація не знадоби-
лася. А усіх інших зі школи 
довелося евакуйовувати та її 
приміщення провітрювати 
й ретельно вимивати. Заві-
тати того дня сюди мусили 
не лише правоохоронці, а 
й пожежно-рятувальний 
підрозділ та бійці служби з 
надзвичайних ситуацій і на-
віть газового господарства, а 
також ледве не перші особи 
керівництва міста.  
Далі ж «ініціативу» перехо-
пив Кривий Ріг. Там через 
пару днів трапилася також 
знову у школі майже анало-
гічна, але по-своєму і набагато 
оригінальніша «пригода». 
Дев’ятикласник, ідучи на 
уроки, прихопив з собою пля-
шечку якоїсь рідини, котру 

потім спочатку кваліфікували 
як невідому. В усякому випад-
ку навздогін дев’ятикласник 
запевняв, наче він до пуття не 
відав, що у тій пляшці було. 
Одначе це не завадило йому і 
тут в туалеті пригостити неві-
домим напоєм двох своїх по-
друг-однокласниць. А щоб їх 
заохотити і переконати, ніби 
аніяких страшних наслідків 
боятися не слід, випив спер-
шу сам. В якому саме туалеті 
«куштували» ну геть загадкову 
рідину, хлоп‘ячому чи дівча-
чому, поліцейський протокол 
ясності не дає. Зате вказує, що 
випили учні елементарний 
самогон «хімічно-криворізь-
кого розливу». І точно не «ку-
штували», як стверджували 
в один голос потім, а пили, 
оскільки сполохані педагоги 
пляшку «знайшли» по суті 
порожньою. І за цим разом 
теж сталося не так, як гадало-
ся охочим до «розваг». Вони 
не скільки сп’яніли, стільки 
отруїлися. Довелося ж викли-
кати медиків і забирати усю 
трійку «смільчаків» не мало і 
не багато – у реанімацію. 
Нарешті щойно у тому ж 
Кривому Розі зі школи №85 
терміново забрали в реаніма-
цію 15-річного старшоклас-
ника. На так званій великій 
перерві він вирішив причас-
титися наркотичним зіллям 
ніби як легкого класу, однак 
котрого йому вистачило, щоб 
дістати отруєння «важкої 
тяжкості». Медики не беруть-
ся гарантувати, що хлопець 
відбудеться «легкими» наслід-
ками. Однак як на нас більше 
має зараз хвилювати те, що в 
купі це можуть бути далеко 
не останні подібні підліткові 
«розваги», коли дійсно неми-
нучі серйозні «неприємності». 
Як уже сьогодні, так і в від-
даленому майбутньому. Бо з 
таких розважальників знаєте 
що виросте? Отож!
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Департамент стратегічних розслідувань 
управління Національної поліції у Дніпро-
петровській області повідомив про викриття 
організованої злочинної групи посадових 
осіб, котра нахабним шахрайським чином 
зуміла заволодіти тут державною власністю – 
131-м гектаром земель сільськогосподарсько-
го призначення. «Родзинка» у цій історії та, 
що схему захоплення угідь вигадав та для її 
реалізації зібрав запопадливих спільників чо-
ловік, який ще недавно був першим заступни-
ком голови ОДА – обласної державної адмі-
ністрації. Ті, кого ж він «заагітував», також не 
останні досі ще діючі персонажі-чиновники. 
Отож люди, які мали можливість «без сучків і 
шпичаків» втілити задуману іменитим ватаж-
ком аферу. Бо це і відповідальний працівник 
регіонального відділення Фонду держмай-
на, і державний кадастровий реєстратор, і 
директор одного державного підприємства 
та «ключовий» його працівник, і приватний 
нотаріус та підставна довірена особа. Котра 
після оборудки мала безслідно зникнути. Все 
одно, що крізь украдену землю провалитися, 
а якщо ні, то узяти все на себе і не видати 
«колег». Як йому наказували - стати могилою.
Не вийшло. Не вдалося. У повідомленні обласної 
прокуратури, стражі правопорядку якої у даному ви-
падку також спрацювали спільно зі слідчими поліції, 
прізвища затриманих не називають. Треба, мовляв, 
дочекатися вироку суду, який неодмінно «кожному 
брату дасть по блату» - слідство завершується за ч. 3 
ст. 28 та ч. 2 ст. 364 – зловживання службовим стано-
вищем, а також за ч. 2 ст. 366 – службова підробка.
Що ж наш винахідник блискучої оборудки і його 
«підлеглі» смільчаки та уткнули? Для початку ще 
два роки тому «потерпіле» державне підприємство 
як єдиний майновий комплекс зі сфери управління 
ОДА передали в структурне формування тутешнього 
відділення Фонду державного майна. А перегодом аж 
бігом виставили на аукціон. Щоб викупили-привати-
зували бажаючі і таким чином, хвалилася чудова сім-
ка, поповнять казну доброю сумою гривень. Як потім 
з’ясується, доволі солідний майновий комплекс при-
дбали лише за 420 тисяч. Ну більше не дали – що тут 
поробиш!? Одначе дуже вірогідно, що дорожче і не 
збиралися продавати. Адже покупцем виявилася ота 
підставна довірена особа, яка відразу й охоче приєд-
налася до групи хвацьких шахраїв.
Але справа навіть не тільки в цьому. У колишнього 

НЕДАВНО Дніпропетровська об-
ласна рада придбала в наборах 
металеві візитки, ручки і брелки 
та брендові пакети – для сувенірів 

і подарунків тим, кого будуть чимось наго-
роджувати або з якоїсь нагоди вітати. Воно 
ж не зайве робити хорошим людям при-
ємне. Тільки от що викликало у «недругів» 
ради обурення: ціна, оскільки кожен набір 
окремо обійшовся обласному бюджету, а 
значить що і платникам податків в дві з по-
ловиною тисячі гривень. Тобто це не з пан-
ського плеча, а з кишень народу. Постачан-
ня здійснювала згідно  з угодою втридорога 
якась приватна фізична особа-підприємець 
Наталя Танцюра.

І все б може нічого було, якби не один 
нюанс: Дніпропетровська облрада остан-
нім часом полюбляє щедро обдаровувати 
вишуканий місцевий бомонд пам’ятними 
сувенірами. Дійсно за принципом «дрібнич-
ки, але приємно». Та виходить, як на нас, на-
впаки. За участю тієї ж приватної особи-під-
приємця Наталі Танцюри, та на цей раз 
знайшовши за потрібне вточнити, що вона 
Григорівна, однак без аукціону визнавши пе-
реможницею тендеру, здійснили закупівлю 
ручних годинників і ремінців та футлярів до 
них.  Годинники, ремінці і футляри Наталя 
Григорівна постачала окремо і в роздріб, та 
разом кожен комплект обійшовся майже в 
дві тисячі гривень. А в чому річ, хіба шкода 
народних грошей, якщо подарунки призна-
чені для кращих учасників всіляких акцій, 
заходів та свят за «Програмою розвитку міс-
цевого самоуправління»?!

Чи ми надто дріб’язкові у своїх суджен-
нях, оскільки очільники обласної ради на-
справді таким чином переслідують благо-
родні цілі і не даремно, а з вигодою для усієї 

Дрібнички,  а… неприємно

області, а не тільки для тих, хто здійснює 
подібні закупівлі. Ще ось раніше через уже 
іншого ФОПа Дениса Висоцького придба-
ли нагрудні значки «За заслуги перед гро-
мадою». По 890 гривень за штуку. Був, оче-
видно, резон не скупитися, адже дійсно не 
поскупилися. Це так ми стверджуємо тому, 
що, як розслідували місцеві скрупульозні 
нишпорки, Державна прикордонна служ-
ба України навіть дещо солідніші на вигляд 
нагрудні знаки «Дільничний інспектор при-
кордонної служби» у ті ж дні там же закупи-

ла по ціні 129 гривень за кожен. Погодьтеся, 
що ледве не у сім разів дешевше – це доволі 
суттєва різниця.

Нарешті щойно ще третя «фізична осо-
ба-підприємець Людмила Ликова з одного 
боку і Дніпропетровська обласна рада в осо-
бі керуючого справами виконавчого апарату 
Артема Марченка, який діяв на підставі до-
ручення, з другого боку» уклали Договір на 
постачання настільного ігрового інвентаря 
– дерев”яних шахових наборів – «в рамках 
виконання протокольно-публічних заходів 

для працівників органів місцевого самовря-
дування та регіональних відділень Всеукраїн-
ської асоціації органів місцевої самоврядної 
влади по ціні 840 гривень за одиницю». Що 
тут можна сказати? Що 840 гривень за комп-
лект дерев’яних шахів сьогодні, може, й не 
дорого. Тут докоряти трохи вагаюся, бо гра в 
шахи, як відомо, сприяє розвитку розумових 
здібностей, а це зовсім не завадить працівни-
кам місцевого самоврядування. Натомість 
інше спокою не дає. У розділі другому Дого-
вору «Якість і комплектність товару» чорним 
по білому написано, що «продавець гаран-
тує поставку шахових дерев’яних наборів з 
дегустаційними шаховими аксесуарами у 
дерев’яних коробках з гравіруванням на них 
гербу Дніпропетровської області».

Якщо ви не зовсім зрозуміли останню 
умову Договору, то пояснюємо: дегустаційні 
шахові аксесуари – це так звані «алкогольні» 
шахи. Де їхні фігури воднораз служать і єм-
костями – чарками, склянками, фужерами, 
стопариками і т. д. - для алкогольних напо-
їв. Походив, убив слона чи туру суперника 
– знімай його чи її з шахівниці і в нагороду 
мерщій випивай до дна. Насолода з усіх то-
чок зору, правда ж! Єдине, про що важко у 
даному випадку змовчати, так це про те, що 
споживання алкогольних напоїв шкідливе і 
для сумлінних працівників органів місцево-
го самоврядування також. 

Може навіть в першу чергу для них шкід-
ливе, якщо дозволяють собі сумнівні ідеї, на-
віч пов’язані з марнотратством бюджетних 
коштів. Особливо сьогодні, коли кожна ко-
пійка на вагу золота, а на дуже багато інших 
явно більш потрібних речей грошей не ви-
стачає.

Чудова  сімка  та  її  вожак
держпідприємства у постійному користуванні пе-
ребував 131 гектар орної землі. Право на яке чинне 
вітчизняне земельне законодавство забороняє пере-
давати покупцям будь-якого комунального або дер-
жавного формування, коли останнє викупляється і 
переходить у чиюсь приватну власність. Це так отже 
по закону. А наші ділки не просто зробили вигляд, 
наче забули про це – вдали, наче ніяких документів 
про постійне перебування земельної ділянки у ко-
ристуванні заводу, який продавали, не було і немає. 
Ще й більше цього, в документах земельну ділянку 
державної власності подали як… частину майнового 
комплексу ще донедавна державного, а тепер ви-
ставленого на продаж підприємства. Що зовсім і не 
складно було їм вчинити. Бо ж у Фонді злочинний 
«процес» курирував не хтось сторонній, а син орга-
нізатора крадіжки. Отак батько не тільки сам сяде на 
лаву підсудних, а підвів під монастир і рідного сина.
А було ради чого хлопцям старатися. Придбавши у 
складчину майновий комплекс за 420 тисяч гривень, 
вони обзавелися земельною ділянкою на всіх вартіс-
тю понад п’ять мільйонів гривень. Погодьтеся, що 
губи у них не з лопуцьків – виявилися ласі на крадені 
ковбаси. 
                   
ПРИ  ЦІЙ  НАГОДІ
 На превеличезний жаль, злочинні діяння, 
мета яких відхопити на дурничку те, що 
зараз називають неправомірною вигодою, 
надто поширені серед чиновницької братії 
на Дніпропетровщині. Заражені цими 
бацилами якщо і не всі, то через одного точно. 
Щойно тут Територіальне управління 
ДБР - Державного Бюро розслідувань – під 
процесуальним наглядом обласної прокуратури 
та оперативним супроводом обласного 
управління СБУ передали до суду обвинувальний 
Акт стосовно заступника начальника одного 
з відділів та головного державного ревізора-
інспектора Державної фіскальної служби в 
області. Ці два персонажі звинувачуються, 
правда, у не дуже й великих гріхах. Ну не в 
таких ніби, за які садити на тривалі строки 
і не милувати. У службовій недбалості, 
неналежному виконанні своїх професійних 
обов’язків - «через несумлінне ставлення до 
них». От і ви можете вигукнути, що з ким не 
буває!?

Але у даному разі, як на нас, і це незважаючи 
на те, що слідство провела грізна трійка – 
Теруправління ДБР, облпрокуратура і обласне 
СБУ, - розкрутити сповна провину фіскальників 
не спромоглися. Бо що насправді сталося? Торік 
два наразі уже підсудних працівники тутешньої 
фіскальної служби перевіряли у Дніпрі чималу 
тютюнову фабрику «з питань дотримання 
вимог податкового, валютного та іншого 
законодавства». Перевіряли довго і вперто. 
Однак ніяких ні порушень, ні зловживань не 
знайшли. У Акті написали, що все гаразд, хоч 
співай «Все хорошо, прекрасная маркиза, все 
хорошо».
А незабаром виявилося, що виробники 
тютюнової продукції настільки різними 
хитрощами, підробками і підтасовками 
уникали перераховувати усілякі обов’язкові 
платежі, що були винні державному бюджету не 
мало і не багато – понад 119 мільйонів гривень. 
Погодьтеся, що багато, аби грізним ревізорам 
цього не помітити. За це їх і покарають. За те, 
що не помітили зловживань, «які спричинили 
тяжкі наслідки». За ч. 2 ст. 367, що передбачає 
позбавлення волі на строк до 5 років. Звісна річ, 
також не мед чекає на хлопців. Але кому не ясно, 
що небезкорисно вони і впритул не розгледіли 
«витівки» керівників тютюнової фабрики. 
Якщо хочете знати, недоплатити понад 119 
мільйонів, і відкупитися від кримінальної 
відповідальності – це за нинішніми мірками 
дорого коштує.  

  Сторінку підготував Микола ЯСЕНЬ.

 Сезон зимових свят в Україні розпочинається всередині 
грудня. 
Його початком слугує День святого Миколая, а згодом 
починається новорічно-різдвяний період. 
Щодо Різдва, то тут є кілька варіантів – одні святкують 
його 25 грудня – за григоріанським стилем. Інші – 7 січня, 
як це заведено за юліанським календарем. 
У ніч з 31 на 1 січня ми звикли святкувати Новий рік, про-
те так було не завжди. 
Раніше українці святкували прихід нового року з 13 на 14 
січня, тобто після Різдва. 
Дату святкування змінили у 1918 році, щоб зустріти по-
чаток року разом з іншими країнами Європи – за григо-
ріанським стилем. 
Проте давня традиція не зовсім забулась, тому 13 числа, 
на Меланки, свято збереглося під назвою Старий Новий 
рік. 
Про особливості українських традицій на новоріч-
но-різдвяний період «Українській правді. Життя» розпо-
віла етнологиня Наталія Громова. 

РІЗДВЯНІ ТРАДИЦІЇ 
Велика частина зимових традицій припадала саме на Різдво, 
яке передувало іншим святам.
Різдво для українців – це дуже родинне свято, тому більшість 
обрядів проводилися у вузькому сімейному колі. 
Дуже важливо, щоб в цей день всі рідні зібрались за одним 
столом. 
«Всі хто є жителями хати, навіть той, хто тимчасово виїхав на 
навчання чи заробітки, але не створив нової сім’ї і переїхав – 
повинні бути в купочці. 
Є вірування, що людина буде блукати цілий рік, якщо на 
Різдво залишиться сама. 
А ще в цей день не можна було сваритися взагалі, навіть якщо 
хтось з кимось побив горшки, потрібно було себе тримати в 
руках, а краще помиритися», – зауважує Наталія Громова. 
За її словами, долучатися до обряду повинні були всі члени 
сім’ї, бо якщо хтось з родичів чи односельчан проігнорував би 
традиції, то за віруваннями, це могло накликати біду на всіх 
жителів.  
У деяких регіонах навіть були спеціальні обряди, які мали 
забезпечити лад в сім’ї на наступний рік. 
«У бойків прийнято обв’язати стіл залізним ланцюгом і топ-
татися по ньому ногами – це на здоров’я і щоб вся сім’я три-
малась купки, ніхто нікуди не пропав і не зник.
А також, щоб худоба трималася разом і ходила одна за од-
ною. 
Також на ранок Різдва до купи зв’язували всі ложки – це теж 
означало, що вся родина тримається купи», – пояснює Ната-
лія Громова.
Різдво для українців – це дуже родинне свято, тому більшість 
обрядів проводилися у вузькому сімейному колі. 
При цьому багато традицій було пов’язано не тільки з днем 
Різдва, а й Cвятвечором, який проходить напередодні. 
Етнологиня розповідає, що обряди поділялися на дві кате-
горії. Одні стосувалися підготовки, а інші – безпосередньо 
святкування. 
«Все те, що відбувається до сходження першої зірки – тривала 
підготовка.
Вона також несе в собі ідею не лише підготувань, а саме про-
грамування добробуту та врожаю на майбутнє», – пояснює 
експертка. 
Одним із таких обрядів було лякання дерев. За віруванням, це 
мало забезпечити їхню родючість на наступний рік. 
Провести такий обряд потрібно було в обідній час перед 
святковою вечерею. 
«Господар із кимось з домашніх брали сокиру і йшли до цьо-
го дерева, там починали між собою діалог.
Господар замахувався на це дерево і погрожував, що якщо 
воно не буде родити – то на наступний рік його зрубають. 
А дитина чи дружина від імені дерева відповідали, щоб не 
рубав, бо на наступний рік буде обов’язково рясно родити», – 
розповідає дослідниця. 
Крім того, до свят хата мала бути чисто прибраною і святково 
декорованою. 
«Хату притрушували сіном або соломою і прикрашали руш-
никами – це було святково, урочисто і створювало атмосферу 
свята.  
Зараз вирізають сніжинки з паперу, а раніше то теж було і 
називалося витинанки. 

Це не обов’язково були сніжинки, часто геометричні узори, 
якими прикрашали хату», – зауважує дослідниця.    
Важливим елементом декору також був дідух – один з ос-
новних символів Різдва. 
«Наш традиційний дідух – це просто сніп із жита чи пшени-
ці, додатково там могли бути ще якісь трави.  
Було дуже важливо, щоб цей сніп проходив через основні 
точки календарного року. 
Тому це був або обжинковий сніп, зібраний з поля останнім, 
або перший – зажинковий. Він уже містив у собі ідею вро-
жаю», – пояснює Наталія. 
В хаті його ставили на найвидніше місце – на покутті, біля 
столу, де стоять ікони.  
 Дідух – один з основних символів Різдва.
Кожного року потрібно було зібрати врожай та зробити но-
вий дідух, бо попередній втрачав свою силу. 
Після Водохреща зерно з дідуха додавали до зерна, яке буде 
засіватися першим. А солому від самого дідуха віддавали ху-
добі або палили.
Загалом новорічно-різдвяний період був для українців дуже 
важливим, тому з початку свят на 12 днів заборонялася будь-
яка велика робота. Можна було лише готувати їсти або пора-
тись біля худоби. 
Було багато табу для самого Святвечора.
«Наприклад, не можна позичати. Це стосується тієї ж логіки, 
що як почнеш – так і проведеш, тобто весь рік позичатимеш і 
будеш бідним.
Також вважалося, що якщо людина приходить 6 січня по-
зичати, то має якісь злі наміри, або є відьмою», – зазначає 
Наталія. 
Загалом нечиста сила і різноманітні обереги від неї – це та-
кож частина традиційної культури різдвяних свят в українців. 
«Був звичай кликати до хати всяку нечисту силу, вовка, вед-
медя, горобця, морозу  – всіх тих, кого люди впродовж цілого 
року боялися і не хотіли їхньої присутності.
Вони кликали їх до святої вечері, а в кінці казали: «Як не 
прийдеш тепер, то щоби весь рік не приходив, за морем твоя 
вечеря». 
Люди вважали, що це буде оберегом на цілий рік», – розпові-
дає етнологиня. 
У нашій культурі оберегом від нечистої сили також вважаєть-
ся залізо. 
«У гуцулів я бачила під столом ярмо, у якого запрягають во-
лів. Вони заносять якийсь сільськогосподарський реманент, 
зроблений із заліза.  
Навіть і в дідух іноді вставляли коси, граблі, чи серпи. 
Одночасно, воно несло в собі сенс оберегу, який відлякує не-
чисту силу і дає здоров’я, а також знаряддя, яке в наступному 
році має зібрати багато врожаю», – пояснює дослідниця. 
Деякі предмети для наших предків мали символічне значен-
ня, тому їм знаходили місце на святковому столі, або під ним. 
Найпопулярніші – це часник та гроші. 
«У копійок дуже прозора мотивація, тут не треба далеко хо-
дити – це на багатство. Їх могли класти під ритуальні хліби, 
під дідух, під скатертину разом із соломою та часником.
Вранці на Різдво або Новий рік копійки клали у воду, а потім 
нею вмивалися – так звана контактна магія.  
З часником порівняно просто теж, він асоціювався з понят-
тям здоров’я. 
Іноді часник їли першим, перед кутею, хоча це траплялося 
рідко, – пояснює експертка.
Навіщо водять Козу і хто така Меланка: традиції 13-14 січня
Наталія розповідає, що всі традиції та обряди на Святвечір, 
мали прив’язку до  того, щоб дізнатися майбутню долю і за-
кликати добробут та врожай.  
Наприклад, брали хліб, котили від столу до порогу і дивили-
ся, яким боком він впаде. Таким чином можна було визначи-
ти буде врожай чи неврожай.
Перш ніж їсти кутю, її тричі підкидали на ложці, щоб вона 
прилипла до стелі, якщо більше зернят – то буде врожай, а 
якщо маку – роїтимуться бджоли. 
У цей час також спостерігали за погодою, зокрема, якщо зо-
ряне небо – то буде урожайний рік. 
Проте найважливіше віщування щасливої долі у нас пов’язу-
валось із приходом колядників.  
Не пустити їх у домівку було дуже поганою прикметою.
Їх не пускали лише, якщо в родині хтось нещодавно помер і 
був період жалоби. 
Господарі були переконані, що якщо колядники не завітають, 
то добра на наступний рік не буде», – зауважує Наталія Гро-
мова.

Що стосується врожаю та худоби, то багато обрядів проводи-
лося саме із святковими стравами. 
Коли господиня несла кутю, вона повинна була кудкудакати 
як курка. 
Або під час святої вечері дітей заганяли під стіл і вони мали 
кричати голосами тих тварин, які були в сім’ї – щоб вони 
велися. 
У регіонах, де збирали гриби, була така ритуальна дія – 
розсипати цукерки або сушені гриби по соломі і шукати, 
промовляючи різні слова. Тоді вірили, що влітку чи восени 
можна буде їх легше знайти.  
Також треба було накласти багато хлібів, щоб господар за 
ними ховався і питав дітей, чи вони його бачать. 
Господар мав сказати «щоб і на наступний рік не бачили». У 
розумінні, що має бути так багато хліба, що за ним можна 
сховатися», – розповідає етнологиня. 
Крім того, для українців Різдво – це також про поминання 
померлих. Їх «запрошували» на вечерю, залишали для них 
страви та навіть столові предмети.

ЩО ГОТУЮТЬ НА СВЯТКОВИЙ СТІЛ
До їжі в українців завжди було особливе ставлення. 
М’ясні страви завжди асоціювалися зі святом, тому на Різдво 
та Великдень різали свиней. 
«У нас дуже різко відрізнялась їжа в будні та у свята. 
Люди їли порівняно мало, бідні люди переважно не доїдали 
в будні.
Проте вони не розподіляли їжу, щоб вистачало потрошку на 
кожен день, а залишали так, щоб було багато на свята. 
В святкові дні потрібно було не просто наїстися, а об’їстися.
Це теж було пов’язане з магією першого дня – як почнеш рік, 
так і проведеш», – розповідає етнологиня.
Новорічна вечеря раніше називалась Щедра кутя або Ще-
дрий вечір. 
«Ця вечеря не передбачає якихось обов’язкових страв, голов-
не, щоб було багато м’ясного», – зазначає Наталія. 
Проте усім святам передував певний період посту, зокрема 
вечеря на Святвечір перед Різдвом обов’язково повинна бути 
пісною.
«За традицією цілий день перед Святвечором взагалі не по-
трібно їсти.
А вже на вечері, що напередодні Різдва, має бути 12 страв. Я 
зустрічала цифру і 9 та 7 – вони мають бути пісними, – розпо-
відає етнологиня. 
 На святковому столі обов’язково мали бути кутя, узвар та 
хліб. 
Хоча кожен регіон та село мають свої гастрономічні традиції 
на різдвяний період, є універсальні та обов’язкові страви.
«Кутя, узвар та традиційний хліб – це те, що має бути 
обов’язково.
Все решта на святу вечерю має бути пісним – капуста, кар-
топля, горох, гриби, солоні продукти», – розповідає пані 
Наталя. 
Кутя мала особливе значення, оскільки пов’язана з культом 
предків та їхнім вшануванням.
«Люди не просто вшановували предків, а були впевнені, що 
вони від них залежать, а померлі продовжують впливати на 
життя своїх родичів. 
З напоїв важливою стравою є узвар – компот із сухофруктів 
яблук, груші, вишні, сливи. Є навіть традиція додавати цей 
узвар у кутю, щоб вона була рідка», – розповідає дослідниця. 
У деяких регіонах також готують рисову або ячну кутю, але за 
словами етнологині, це не зовсім традиція, а примусова міра. 
Люди використовували для куті інші крупи, коли не могли 
придбати головного інгредієнту – пшеницю. 
Крім того, на святковому столі обов’язково має бути хліб. 
При цьому немає якогось одного виду – існує багато локаль-
них варіацій. 
«На весілля ритуальний хліб називається короваєм, на Велик-
день – це паска, а на Різдво назви дуже різноманітні: калач, 
книш, душа, лежень, обертух, бухон, струцлі.
А у Карпатах хліби взагалі називають Василь і Меланка, як 
чоловіче і жіноче начало – це два хліби, які кладуться один на 
одний, корочун або кричун. 
Все це той хліб, який котять і дивляться як він впаде. 
Його не їдять протягом цілих свят, він просто стоїть, і лише 
на Новий рік у нього обрізали край, якщо могли то жували, 
але переважно віддавали худобі», – розповіла етнологиня.

Дарія ПОПЕРЕЧНА, УП.Життя.

Етнолог про те, як святкували українці
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Специфічні види договорів на оренду 
землі
Загальні правила оренди земельної ділянки та 
форма договору
Отже, договір про оренду землі - це угода 
двох сторін про тимчасове користування зе-
мельною ділянкою за плату. Договір обов’яз-
ково укладається письмово. Нотаріальна 
форма даного договору не обов’язкова, 
однак може мати місце - якщо хоча б одна 
сторона на цьому наполягає.
Так, в кінці 2019 року, Верховна Рада України, 
прийняла закон про протидію рейдерству (№ 
340-IX), яким внесла ряд змін, що торкнулися 
навіть оренди землі. Тепер власник земельної 
ділянки може встановити «обов’язковість 
нотаріального посвідчення договору оренди» 
на рівні Державного реєстру прав на нерухо-
ме майно (далі - «Реєстр») - шляхом подання 
відповідної нотаріальної заяви держреєстра-
тору. Такий крок власника, буде зобов’язува-
ти сторони договору оренди завжди засвідчу-
вати його нотаріально.
Загальні правила оренди земельної ділянки та 
форма договору

На що звернути увагу орендарю
На що варто звернути увагу орендодавцю
Терміни договору оренди землі
Реєстрація права оренди земельних ділянок
Специфічні види договорів на оренду землі
Загальні правила оренди земельної ділянки та 
форма договору
Законом встановлено ряд істотних умов 
договору оренди землі. Чому це важливо 
- згідно з частиною 1 статті 638 Цивільного 
кодексу України - договір вважається укладе-
ним, якщо сторони в належній формі досягли 
згоди з усіх істотних умов договору. Оскільки 
обов’язкова письмова форма - всі істотні 
умови повинні бути прописані в тексті цього 
договору. Істотними є такі умови:
для всіх договорів оренди землі:
Предмет договору - тобто, земельна ділянка 
(її кадастровий номер, місце розташування 
та розмір);
Дата укладення та термін дії договору оренди;
Орендна плата: а саме - розмір, спосіб і поря-
док розрахунків, терміни і порядок внесення, 
індексація, перегляд і відповідальність за 
несплату;
За якими одна зі сторін наполягає дійти згоди.
тільки для специфічних видів оренди землі:
Якщо договір, укладений до 16.01.2020 р і на 
землі розміщені будівлі - то при його переу-
кладанні договір обов’язково повинен міс-
тити умови, передбачені статтею 33 Закону 
«Про оренду землі» (переважне право орен-
даря на укладення договору на новий термін) 
і статтею 126-1 Земельного кодексу (простою 
мовою, там йдеться про автоматичну пролон-
гацію);
Якщо договір укладається суб’єктами госпді-
яльності - рекомендується прописати вартість 
об’єкта, порядок розподілу амортизаційних 
витрат і порядок відновлення майна, повер-
нення та викупу (стаття 284 Господарського 
кодексу України);
Якщо в договорі передбачаються умови 
щодо охорони і поліпшення об’єкта оренди, 

Як правильно укласти 
договір оренди землі  

Оренді земельної ділянки 
присвячені:
Ряд норм в Земельному кодексі 
України № 2768-III, який набрав 
чинності - від 01.01.2002 р .;
Закон України «Про оренду землі» 
№ 161-XIV від 22.10.1998 р .;
Постанова Кабінету Міністрів 
України від 03.03.2004 р №220 «Про 
затвердження Типового договору 
оренди землі»;
Ряд норм в Цивільному кодексі 
України № 435-IV від 01.01.2004 р .;
Інші нормативно-правові акти, 
котрі побічно стосуються деяких 
аспектів договорів по оренді землі, 
наприклад: Конституція України, 
Податковий кодекс України, 
Господарський кодекс, Закон 
України «Про державну реєстрацію 
прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», і. т. д.

до договору обов’язково додається угода 
щодо відшкодування орендарю витрат на 
такі заходи;
Якщо договір укладено в порядку обміну пра-
вами користування земель с / г призначення 
(це специфіка оренди масивів земель с/г при-
значення) - обов’язково вказується договір, 
замість якого він укладений;
Якщо договір оренди укладено під поле-
захисні лісові смуги - умови для утримання 
та збереження таких смуг, забезпечення 
виконання ними функції агролісотехнічної 
меліорації.
Часто у сторін виникає питання щодо типо-
вого договору оренди землі, затвердженого 
КМУ. Чи потрібно повністю дотримуватися 
тексту такого при укладенні договору оренди 
земельної ділянки? Практика цього питання 
зводиться до того, що дотримання тексту 
типового договору рекомендується (тим 
більше, що в 2020 році такий типовий договір 
був приведений у відповідність з останніми 
змінами), однак, умови, прописані в ньому, 
можуть бути конкретизовані сторонами по їх 
спільним рішенням. Основною вимогою за-
лишається необхідність прописати в договорі 
істотні умови, які ми розглядали вище.

Як розірвати договір з орендарем паю
Орендодавцем можуть виступати як власни-
ки землі, так і особи, уповноважені ними, або 
законом (так, у випадках відсутності у власни-
ка землі спадкоємців, які прийняли спадщину 
- орендодавцем може виступати управитель 
спадщиною).
Орендарями ж - органи державної влади, міс-
цевого самоврядування, фізичні, або юридич-
ні особи (як резиденти, так і нерезиденти), і 
навіть, інші держави.
Будь-яку зі сторін можуть представляти упов-
новажені особи. У таких випадках, необхідно 
перевіряти документи, що підтверджують 
повноваження такої особи, що дозволяють 
їй взяти землю в оренду, або передати її в 
оренду.

На що звернути увагу орендарю
Перше - перевірити право власності на зем-
лю у контрагента. Це можна зробити, як на 
сайті Міністерства юстиції України (в кабінеті 
електронних сервісів) - отримавши інформа-
ційну довідку з Реєстру, так і через Публічну 
кадастрову карту України - знайти землю по 
кадастровому номеру, і у спливаючому вікні 
вибрати «Інформацію про право власності». 
Так само рекомендується взяти у контраген-
та завірені ним копії документів на землю.
Зверніть увагу - земельна ділянка повинна 
бути сформованою - тобто, на неї повинен 
бути кадастровий номер. Реєстрація права 
оренди на несформовану землю - юридично 
неможлива.
Друге - орендарю важливо, щоб земля була 
якомога чіткіше ідентифікована в договорі. 
Так, крім фіксації обов’язкових істотних умов 

(кадастрового номера, місця розташування і 
розміру ділянки), можна прикласти до дого-
вору витяг з Держземкадастру (його може 
взяти власник). Там будуть вказані, і обтяжен-
ня, і кадастровий план земельної ділянки (з 
чіткими межами ділянки), і цільове призна-
чення, і розміри землі.
Укладаючи договір за формою типового, 
орендар вже не забуде зафіксувати важливі 
відомості про землю - адже заповнюючи 
форму, потрібно вказати і дані по землі, і де-
фекти, і права третіх осіб, і наявність на землі 
будівель, і нормативно-грошову оцінку для 
розрахунку податку, і т.д.
Якщо право на дострокове розірвання не 
передбачено договором, просто так, за 
бажанням сторони розірвати його в одно-
сторонньому порядку не можна. Для цього 
повинні бути вагомі підстави (припустимо, не-
виконання зобов’язань стороною, або при по-
шкодженні земель, що перешкоджає оренді), 
рішення суду, або ж - згода другої сторони.
Орендарі, зверніть увагу - якщо договір роз-
ривається за Вашою ініціативою, і причиною 
не є порушення орендодавця - то орендну 
плату закон дозволяє вимагати з Вас ще рік, 
а для земель с / г призначення - 6 місяців - за 
винятком випадків, коли на землю знайшовся 
новий орендар, згідний на ті ж умови.

На що варто звернути увагу орендодавцю
Орендодавцю не варто забувати:
про своєчасну передачу землі;
про зобов’язання попередити клієнта про 
дефекти, специфічні властивості землі і про 
права третіх осіб на землю;
на нього покладено реалізацію прав третіх 
осіб (припустимо, якщо встановлено сервітут 
- забезпечувати прохід, проїзд земельною 
ділянкою, або інші права, зобов’язання за 
якими ним взято);
якщо земля перебуває в заставі, потрібен 
дозвіл заставодержателя.
Терміни договору оренди землі
Договір оренди землі не може бути укладе-
ний більш ніж на 50 років. Якщо термін пере-
вищує цей показник - вважається, що договір, 
все одно припинитися після закінчення 50-річ-
ного терміну.
Для деяких видів договорів оренди земель-
ної ділянки встановлено і обов’язковий міні-
мальний термін:
При оренді с / г землі, або землі для ведення 
товарного сільськогосподарського вироб-
ництва, фермерського господарства, особи-
стого селянського господарства - не менше 
7 років, а меліорованих земель, або на яких 
проводиться гідротехнічна меліорація - не 
менше 10 років;
Для створення індустріального парку на зем-
лях державної або комунальної власності - не 
менше 30 років.
Реєстрація права оренди 
земельних ділянок
На сьогодні, реєстрація договору оренди 

землі не проводиться - реєструється ПРАВО 
оренди. Це важлива відмінність, оскільки, 
якщо договір вважається укладеним з мо-
менту досягнення згоди з усіх істотних умов, 
то право орендувати (простими словами 
право використовувати землю) з’являється 
з моменту реєстрації ПРАВА оренди. Також, 
законодавець прописав умову, що земля вва-
жається переданою в оренду виключно після 
реєстрації такого права на неї.

Для реєстрації сторонам (або орендарю) не-
обхідно звернутися до реєстратора (нотаріу-
са, іншого державного реєстратора - в ЦНАП, 
або виконавчий орган місцевої ради) за міс-
цем знаходження землі. Подати потрібно:
Заяву на реєстрацію;
Примірник договору (бажано укладати дого-
вір, як мінімум, в трьох примірниках);
Витяг з Державного земельного кадастру (не 
завжди обов’язково, але як говорилося вище 
- краще мати при собі);
Квитанцію про оплату адмінзбору за реєстра-
цію (на даний момент це 0,05 від прожит-
кового мінімуму, за прискорення термінів 
реєстрації збір буде вище);
Документи, що ідентифікують заявника.
Реєструють протягом 5-ти робочих днів. Дані 
про реєстрацію можна буде побачити в реє-
стрі прав на нерухоме майно (в електронно-
му доступі, про який говорилося вище, теж), 
або ж - взявши Витяг з Державного земельно-
го кадастру.
Специфічні види договорів на оренду землі
Свою специфіку мають:
Оренда сільськогосподарської землі, до якої 
висуваються вимоги щодо мінімальних термі-
нів (див. Вище), додаткові вимоги щодо еко-
логічного використання землі, існує механізм 
обміну орендованої землі, і.т.д .;
Оренда земель державної, комунальної 
власності, яка розподіляється на конкурсних 
засадах, за винятком деяких випадків;
Оренда земельного паю, де затверджена 
своя типова форма договору оренди зе-
мельного паю (Наказ Держкомзему №5 
від 17.01.2000 р) та проводиться реєстрація 
договору, а не права - це пов’язано з тим, що 
пай не розглядається об’єктом нерухомого 
майна, на відміну від землі (Постанова КМУ 
від 24 січня 2000 р. № 119);
Оренда земель під полезахисну лісосмугу та 
інші особливі види оренди землі.
У будь-якому випадку, кожен договір оренди 
земельної ділянки може мати свою власну 
специфіку, пов’язану як з особливостями 
статусу сторін, їх довірчих (або ні) відносин, 
особливостями землі, терміну (на який він 
укладається), передбачуваними ризиками 
кожної зі сторін, співвідношенням цільового 
призначення землі і мети оренди - аж до ре-
ального стану цієї землі.

Юридичний ресурс «Протокол».
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Щоб отримати 
плодоносний лимон 
в домашніх умовах, 
треба не тільки 
виростити його 
з кісточки, але і 
прищепити.

Домашні лимони - універсальні 
лікарі, найбагатші постачальники 
вітамінів. Це вічнозелене дерево з 
м‘ясистими листками здатна при-
красити будь-який інтер›єр, адже 
стане предметом гордості господа-
ря. Сам процес вирощування ли-
мона одне з найбільш захоплюючих 
занять у квітникарстві. Що корисно-
го він несе?

Щедрий, безперебійний поста-
чальник найцінніших вітамінів до 
вашого столу.

Унікальний іонізатор повітря в 
будинку. Листя лимона в домаш-
ніх умовах виділяють корисні леткі 
фітонциди, які освіжають мікроклі-
мат, наповнюють повітря цілющим 
ароматом ефірних масел.

Всі таємниці домашнього лікаря
Насправді лимон - це гібрид. 

Суміш гіркого апельсина і цитро-
на. Його офіційна назва звучить як 
Цитрус Лимон (Citrus Limon). Це 
деревце при грамотному догляді 
здатне забезпечити вас до 50 пло-
дів щорічно (плодонос залежить від 
сорту рослини).

Щоб отримати плодоносний 
лимон в домашніх умовах, треба не 
тільки виростити його з кісточки, 
але і прищепити. Можна скориста-
тися вже щепленими, молодими 
саджанцями, але це дорого і не так 
цікаво. В будинку найкраще при-
живаються і швидше починають 
плодоносити такі сорти домашніх 
лимонів:

Догляд за хвойником 
у домашніх  умовах

Лимонне дерево
Мейєра. Невеликого зросту. Плоди 

з більш кислим смаком, їх можна їсти 
недозрілими.

Павловський. Висота лимона може 
досягати 2 м. Великі плоди з тонкою 
шкіркою, дуже запашні. Найбільш 
пристосований до домашніх умов. До-
бре розмножується черешком.

Новогрузинський. Плоди мають 
сильний, ніжний аромат, практично не 
мають насіння. Плодоносити може ці-
лий рік. Стовбур має багато шипів.

Дженоа. Невеликого зросту, цей ли-
мон в домашніх умовах дуже урожай-
ний, приносить соковиті, смачні плоди.

Як виростити лимон з кісточки
Відбір насіння - одна з головних 

умов появи міцного, здорового лимо-
на в домашніх умовах. Вибираємо з 
лимонного плода найбільші кісточки в 
кількості 10-15 (щоб гарантовано отри-
мати саджанець). Підсушувати їх не по-
трібно (цим ви загальмуйте схожість). 
Кісточки необхідно замочити в епіне (4 
краплі розчиніть в 100 мл води).

Епін. Імуномодулятор рослин, ре-
гулятор їх зростання. Його можна при-
дбати в будь-якому господарському 
магазині.

Після добового перебування в цілю-
щому розчині, пересаджуємо кісточки 
в землю. Грунт можна придбати гото-
вий (для цитрусових). Або зробити са-
мим:

листова земля 1 частина;
дернова земля 2 частини;
перегній (компост) 1 частина;
чистий, промитий пісок 1 частина.
Суміш ретельно просіваємо, щоб 

видалити непотрібні домішки і грудоч-
ки. Щоб кісточки лимона в домашніх 
умовах добре прижилися, їх необхідно 
висадити в невеликі пластикові ємності 
(можна взяти стаканчики). Не забудьте 
зробити отвори в їх дні для дренажу.

Кісточки поміщаємо в розпушений 

ґрунт на 2 см і ставимо в тепле місце. 
Поливати не треба (корінці можуть за-
гнити у вологому середовищі). Краще 
зробити для майбутніх лимонів «мі-
ні-тепличку» (накрийте їх скляними 
банками, або оберніть стаканчики по-
ліетиленовою плівкою).

Вирощування лимона на першому 
етапі повинно відбуватися в теплому 
приміщенні, де температура не по-
винна опускатися нижче +18°С. Через 
3 місяці ви порадієте першим сходам. 
Коли з‘являться листочки, малюк гото-
вий до пересадки.

Дорослий лимон в домашніх 
умовах
Горщик
Краще всього придбати глиняний 

горщик. Глина - це регулятор вологості. 
Якщо земля буде надмірно зволожена, 
глина вбере в себе надлишки вологи, а 
при нестачі охоче віддасть її рослині. На 
дні горщика зробіть дренаж.

Дренажний шар. Невеликий шар 
матеріалу, який швидко може відвести 
надлишки води при поливі. Уклада-
ється він на дно горщика. Можна вико-
ристовувати маленькі глиняні черепки 
або шматочки червоної цегли, керамзит, 
великий, грубий пісок, гальку, навіть 
крихти пінопласту або винної пробки.

Щоб лимон в домашніх умовах 
відчував себе комфортніше, дренаж 

прикрийте додатковим шаром в 2 
см з моху, торфу або висушеного 
гною.

Земля для дорослої рослини:
перегній (компост) 1 частина;
дернова земля 3 частини;
листова земля 1 частина;
пісок 1 частина.
Відразу після посадки юний ро-

сток лимона покладіть на підвіконня 
північного або західного вікна (там 
найменше сонця). Через тиждень де-
ревце готове почати жити на тепло-
му вікні південного напрямку. Таке 
невелике попереднє загартування 
допоможе зміцнити здоров‘я росли-
ни, зробити її більш сильною.

На початку літа (перша його 
половина) підгодовуйте його 
добривами. Вони підвищать цу-
кристість майбутніх плодів та змен-
шать їхню гіркоту. Добрива для 
лимона в домашніх умовах потріб-
но вносите тільки у вологий ґрунт 
раз на місяць - взимку. З березня 
по жовтень годуєте лимончик на 
місяць разів зо три. Добрива йому 
підійдуть комплексні.

Починаючи з появи перших 
юних бруньок і закінчуючи пер-
шими плодами. З його появою в 
будинку, ви забудете, що таке за-
студи, авітаміноз і стрес. 

У продажу з›явилися зелені 
красуні в горщиках. Тобто, 
купуючи їх, ми вирішуємо 
відразу кілька завдань: 
начебто і свято проведемо з 
живим деревом, а потім його 
ще й можна або посадити в 
саду, або залишити в горщику 
на балконі.

ХВОЙНИКИ — точно не най-
більш примхливі рослини, але 
мешканці в горщиках з диво-

вижною наполегливістю гинуть до 
весни, не чекаючи висадки в ґрунт. 
Чому?
Спочатку перед покупкою такого 
дерева треба уточнити його мо-
розостійкість. Взагалі, рослини в 
горщиках сильніше промерзають, 
тому хвойник корисно утеплити 
мішковиною або ватою.
Купивши хвойні рослини в горщи-
ку, не поспішайте заносити їх у те-
пло. Спочатку кілька днів протри-

майте їх у гаражі або на заскленій 
лоджії. Тільки не ставте на бетонну 
підлогу, а підкладіть дощечку або 
лист пінопласту.
Вносити в теплу квартиру треба 
перед самим Новим роком, і то на 
пару тижнів, оскільки хвойні дуже 
не люблять сухого повітря. Тобто 
кімнатні умови їм протипоказані.
Важлива порада!
Поки дерево стоїть у кімнаті, часті-
ше обприскуйте хвою теплою во-
дою. Але найважче вгадати з поли-
вами. Ґрунт у горщику не повинен 
пересихати або, навпаки, весь час 
бути вологим. Тут підібрати золоту 
середину важко.
Пройдуть свята, рясно полийте 
ґрунт і виставте на вулицю, при-
кривши від занадто яскравого 
сонця. Сам горщик треба замотати 
ганчірками, щоб він сильно не про-
мерзав. Якщо пощастить, то деревце 
перенесе температурний шок і не 
загине.
Взагалі, хвойники швидко аклімати-
зуються і вельми чуйні на обрізку. 

Завдяки цьому можна створити кра-
сиву і пухнасту крону. Але обрізайте 
гілки тільки по зеленому. Коричне-
ва частина гілок, зазвичай, пагонів 
не дає. Також не варто вправлятися 
в перукарському мистецтві, якщо 
дерево слабке або хворе.
Інший варіант — покупка дерева 
з голим корінням. Таке теж зараз 
практикується. Принісши додому, 
його треба поставити на пару годин 
у відро з водою. А потім відразу 
посадити в відповідний за розміром 
контейнер. Приживуться тільки зов-
сім невеликі і молоді рослини. Але 
врахуйте, що чим більше дерево, 
тим вищий ризик його втратити.
Садити треба на тому ж рівні, на 
якому дерево росло в лісі, якщо 
заглибити, воно загине від запріван-
ня. А якщо посадити неглибоко, то 
коріння буде пересихати. В усьому 
іншому дбайте про дерево так само, 
як і в першому випадку.
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Китайський гороскоп заснований на 12-річно-
му місячному циклі і має велике значення для 
китайців. Вони вірять, що знак, який управляє 
роком, сильно впливає на долю і здоров’я всіх 
людей. Тому дуже важливо заручитися під-
тримкою китайського знаку і завоювати його 
довіру, щоб він допомагав людині у всіх почи-
наннях.
Згідно з китайським східним календарем, ко-
жен рік присвячений одному з дванадцяти 
тварин і одній зі стихій - Метал, Земля, Дерево, 
Вогонь і Вода. Також кожна тварина отримує 
свій колір. Порядок тварин по роках такий: 
Щур, Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, 
Коза, Мавпа, Півень, Собака і Свиня.

Яка тварина править у 2021 році
2021 рік буде роком Білого Металевого Бика. Ки-
тайці вірять, що тварина передає свої відмітні 
ознаки року, в який вона править. Знак гороскопу 

Рік Білого Металевого Бика
Бик володіє такими якостями, як рішучість, твердість, 
традиційність і працьовитість. Стихія Металу наділяє 
його залізною волею, а білий колір - упевненістю в собі.

Коли почнеться Рік Бика за східним 
календарем
Китайський Новий рік святкують в ніч на другий мо-
лодик після зимового сонцестояння. Новий рік в Китаї 
відзначають два тижні, щоб завоювати прихильність 
нового знака. Наступного року Рік Бика відзначається 
з 12 лютого 2021 року до 30 січня 2022. Попередні роки 
Бика були у 2009, 1997, 1985, 1973, 1961 роках.

Яким буде рік Білого Металевого Бика
Наступний рік обіцяє бути спокійним, він пройде в 
роботі над собою. Бик любить чесних, відповідаль-
них і працьовитих людей. Це впевнений в собі і спо-
кійний знак, він не любить активність і зміни.
Перша половина року буде продуктивною, в цей 
час рекомендується приділити увагу своїй кар’єрі. 
У другій половині 2021 року займіться своїм здо-
ров’ям і бережіть нерви - це час стресів.

Фінансовий прогноз на 2021 рік
2021 рік Білого Бика обіцяє стабільність у фінансах і 
успіх у бізнесі. Однак все залежить від вашої працьо-
витості. Бик не схвалює лінощі і легковажність. Чекати 
швидкого і легкого заробітку в цьому році не варто. 
Також не намагайтеся заробити нечесним шляхом, об-
маном і шахрайством - це може розгнівати Бика.
2021 рік буде вдалим для працівників фінансової, 
аграрної сфери, працівників сфери мистецтва, 
реклами і ЗМІ. Однак будь-які ризиковані кроки, 
кардинальні зміни персоналу та напрямків роботи, 
а також відкриття нових відділень в Рік Бика може 
закінчитися невдачею. 

Любовний гороскоп на 2021 рік
Білий Бик - дуже консервативний і відданий знак. 
Зради і легковажність в цьому році не приведуть ні 
до чого хорошого. 2021 рік вважається вдалим для 
укладення шлюбу, спільного проживання та народ-
ження дітей. 
Однак пускати у своє життя когось Бик не любить, 
цей знак досить потайний. Тому нові знайомства і 
закоханості в цьому році пройдуть з труднощами. 

Як зустрічати Новий Рік 2021
Зустрічати Рік Бика найкраще вдома, в колі рідних і 
коханих людей. Галасливі вечірки і дискотеки Бику 
не до душі. На стіл найкраще подавати страви з 
овочів, м’ясо з картоплею, звичні новорічні салати, 
соління і консервацію. Для напою оберіть компот, 
морс, натуральний сік. Уникайте телятини і яло-
вичини, оскільки це може образити Бика. Краще 
використовуйте інші види м’яса.
Щоб гідно зустріти Рік Бика, вибирайте одяг білих 
і світлих кольорів. Жінкам підійдуть легкі сукні, ме-
талеві прикраси і пояси, сріблясті сумочки і туфлі. 
Чоловіки можуть надіти бежевий костюм і білу со-
рочку. Уникайте червоного кольору в одязі, щоб не 
розлютити Бика.

Діти, народжені в рік Бика
Бик наділяє дитину такими якостями, як слухня-
ність і вихованість. Народжені у 2021 році діти бу-
дуть слухняними, самостійними, терплячими. Вони 
уникають скандалів і не бояться відповідальності.
Діти знака Бик вперті і твердолобі. Їм важко вчити-
ся і запам’ятовувати нову інформацію. Вони рідко 
проявляють себе в мистецтві, але домагаються успі-
хів у спорті. 

Послання, закодоване в числі 2021, на-
лежить до сфери грошей і захоплень і свід-
чить про те, що ваше завзятість у прагнен-
ні зберегти свою незалежність дуже скоро 
принесе очікувані плоди у вигляді грошо-
вих знаків.  Ваша товариськість, гнучкість 
і нестандартність мислення виявляться в 
тренді, і хтось буде готовий платити хоро-
ші гроші за вашу присутність в команді.  
Постарайтеся «Не прогнутися» і тут, інак-
ше найцінніше якість вашої натури буде 
втрачено безповоротно.

Число 2021 являє собою спектр енер-
гій цифри 2, зустрічається двічі, а також 
цифри 1.

Послання небес, що містить дві і 
більше трійки, в даній ситуації означає, 
що ви загралися в «доброзичливця», 
який нікому не робить добра.  Якщо це 

- стіна, яку ви побудували, щоб уникну-
ти непотрібної відповідальності, то за-
раз саме час її знести, і дати волю своїм 
справжні емоції.

Цією одиницею в посланні ангели 
намагаються заспокоїти і обнадіяти вас.  
Хоча в ваших діях присутня деяка сум-
бурність, це ніяк не впливає на правиль-
ність обраного курсу.  Використовуючи 
такі якості одиниці, як далекоглядність 
і адекватність самооцінки, ви зможете 
завжди тримати свою мету в полі зору.

Для чоловіків і жінок комбінація оди-
ниці і двійки, що потрапила в поле зору, 
має абсолютно різні значення.  Чолові-
кам число 12 передрікає успіх, який стане 
результатом щасливого збігу обставин.  
А жінкам - великі неприємності, безпо-
середньо пов’язані з діями партнера.

Шановні земляки, односельці, 
орендодавці!
Новий рік - чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
Хай приходять друзі в гості,
Щастя буде на порозі,
Здійснення бажань і мрій
Подарує рік Новий!
Вітаю вас  з прийдешнім Новим роком і 
Різдвом Христовим! У це світле свято 
бажаю міцного здоров’я, миру і добра, 
любові і щастя, благополуччя, успіху! 
Нехай ангел завжди охороняє і оберігає 
вас і вашу родину від негараздів. Нехай у 
душі завжди панує надія, віра та спокій. 

З повагою – Ігор Гура,голова АФЗ Соло-
нянського району, голова ФГ «Індафі».

Шановні селяни, працівники ТОВ «Агро-
інвест», власники земельних паїв!
Щиро вітаємо з прийдешнім Новим ро-
ком! Бажаємо міцного здоров’я, радіс-
них миттєвостей, неймовірних успіхів 
та звершень! Нехай життя іскриться, 
як келих ігристого вина, здоров’я буде 
міцним, а гаманець – повним! Бажаємо 
у 2021 році, щоб мрії здійснювалися, а на 
серці було тепло і затишно, у родині 
– мирно і заможно. Благополуччя і радо-
сті у прийдешньому році!

 Керівництво ТОВ «Агроінвест».
Дорогі друзі, колеги, шановні пайовики!
Вітаю з наступаючим Новим роком! 
Бажаю, щоб 2021 рік приніс багато 
кращого, ніж минулий рік, подарував 
безліч приводів для радості і щастя! 
Нехай збудуться найзаповітніші 
бажання і у всіх справах вас супрово-
джує удача! Залишайте усі негаразди 
у минулому році, сподівайтеся на 
диво - і воно настане! Цієї новорічної 
ночі повірте у чарівну магію, мрійте і 
все неодмінно здійсниться!
Нехай прийдешній рік буде яскравим, 
як спалахи феєрверків, красивим, як 
прикрашена ялинка, веселим, як сам 
Новий рік! Нехай настрій буде на ви-

соті, душа співає від радості, а серце 
завжди зігріває любов!

З повагою – Олександр Лапа, голова 
Асоціації фермерів та приватних 

землевласників Дніпровського району, 
голова ФГ «Вперед- Агро».

Що зашифровано  
в числі 2021?
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