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Аграрії всіх областей України розпочали 
збирання ранніх зернових та зернобобових 
культур. Збір проведено на площі 1,3 млн 
га (9% до прогнозу) при врожайності 41,6 ц/
га, намолочено більше 5,5 млн тонн (+ 4,1 
млн тонн за минулий тиждень) зерна нового 
врожаю в т.ч.:oзимого ячменю обмолочено 
685 тис. га (28% до прогнозу) при врожайності 
42,9 ц/га, намолочено 2,9 млн тонн;
озимої пшениці обмолочено 611 тис. га (9% 
до прогнозу) при врожайності 41,1 ц/га, намо-
лочено 2,5 млн тонн;
гороху обмолочено 32,4 тис. га (14% до про-
гнозу) при врожайності 22,8 ц/га, намолочено 
73,8 тис. тонн.
Загалом лідерами по обмолоту та за резуль-
татами минулого тижня є сільгосптоваро-
виробники Херсонщини, які зібрали 53% 
площ зернових та зернобобових культур при 
врожайності 41,4 ц/га, та намолотили 1,7 млн 
тонн зерна. Близькими до намолоту свого 
першого мільйону є аграрії Миколаївщини 
(883 тис. тонн).
За першу половину липня Україна експорту-
вала майже 1 млн тонн зерна
Згідно з оперативними даними Державної 
митної служби, станом на 16 липня Україна 
з початку 2021/22 МР (1 липня) експортувала 
926 тис. тонн зернових і зернобобових куль-
тур, що на 206 тис. тонн вище за показник 
на аналогічну дату роком раніше. Про це 
повідомила прес-служба Мінагрополітики 
України.
У розрізі культур із початку сезону було 
експортовано 248 тис. тонн пшениці (+89 тис. 
тонн до торішнього показника), 180 тис. тонн 
ячменю (-6 тис. тонн), 3,5 тис. тонн жита (+3,3 
тис. тонн) і 488 тис. тонн кукурудзи (+118 тис. 
тонн).
В Україні вже зібрали понад 5,5 млн тонн 
зерна
Станом на 15 липня українські сільгоспви-
робники зібрали 5,529 млн тонн зернових і 
зернобобових культур із 8,6% площ.
Про це свідчать оперативні дані Міністер-
ства аграрної політики та продовольства 
України.
Середня урожайність культур нині стано-
вить 41,6 ц/га.

У розпалі 
ЖНИВА-2021

Аналітики USDA у своєму липневому звіті дещо 
знизили прогноз світового виробництва пшениці в 
2021/22 МР – до 792,4 млн тонн порівняно з 794,4 млн 
тонн за червневим прогнозом, що, тим не менш, 
перевищує показник у сезоні-2020/21 (775,8 млн тонн).
Як уточнюється, експерти провели знижувальне 
коригування виробництва зернової для США – до 47,5 

млн тонн проти 51,6 млн тонн за попереднім прогнозом, 
що також поступається показнику в 2020/21 МР (49,7 
млн тонн), а також для Росії – до 85 (86; 85,3) млн тонн і 
Канади – до 31,5 (32; 35,2) млн тонн. У той же час, прогноз 
був підвищений для Австралії – до 28,5 (27; 33) млн тонн, 
Пакистану – до 27 (26; 24,9) млн тонн, ЄС – до 138,2 (137,5; 
125,9) млн тонн і України – до 30 (29,5; 25,4) млн тонн.

Прогноз щодо обсягів 
пшениці...

Ще б шлагбаум  
поставили?..
У Дніпропетровській області 
поліція зупиняє зерновози, які 
возять зерно від комбайна, за 
порушення теплового режиму, 
Фермери звертаються до влади: 
ви що, спеціально перешкоджаєте 
збору врожаю? Комбайни 
ночами не косять! По всьому 
світу влада надає всі умови, щоб 
фермери зібрали врожай, який 
вони виростили. Тільки не в 
Україні .Спочатку ліцензування 
пального, потім блокування 
податкових накладних,переїзд 
по селі з сівалкою як негабарит. 
А зараз?!  Якщо взяли курс на 
Європу то чому не поцікавитися, 
як там? Не випробовуйте наше 
терпіння!! -  обурюється голова 
Асоціації фермерів та приватних 
землевласників області Анатолій 
Гайворонський.
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ВАШ ВИБІР

СУЧАСНІ СЮЖЕТИ2
Маємо те, що маємо

Микола  ЯСЕНЬ

НА РИНКАХ та базарах Дніпра, яких тут зараз навіть 
по кілька на кожному житловому масиві, діється 
щось незбагненне для містян. Яловичину везуть зі 

своїх сіл на продаж селяни ну слово честі центнерами – що 
горами вона нині лежить там і тут на прилавках, так це 
точно. Стільки пропонують зазвичай покупцям  хіба що 
ближче до осені, коли теличок і бичків на м’ясо вдається 
відгодувати на усі сто відсотків, а гроші зібрати дітей до 
школи і взагалі для передзимових приготувань та загото-
вок ой як потрібні. А це ж нині ріжуть, фактично і явно 
масово уже вирізають худобу посеред літа, якщо не почали 
ще й раніше. Вибір дійсно для споживачів багатий, а го-
ловне, що переважає молоденька яловичина, на яку попит 
завжди чималий. Бери – не хочу. Втім, ріжуть і доволі «ста-
рих» корів – тих, що давали і могли ще багато літ давати 
молочко. Як відомо, це продукція, яка годує в першу чергу 
сім”ї самих селян. Корова у дворі – значить статки в родині, 
хіба це споконвіків не звісно усім в Україні? Чом же тоді 
дочасно люди по селах позбуваються сьогодні своїх-то корі-
вок-годувальниць?
Ось вам відразу пряма відповідь у вигляді одного з надто 
поширених нині на Дніпропетровщині випадку – отож 
одного не просто з багатьох, а уже з сотень, якщо і не 
більше. В останні дні травня поблизу села Олександрівки 
колишнього Магдалинівського району в благодатному 
прибережжі, там, де в річку Кільчень після рясних дощів 
стікала вода зі ставка, раптом заїхав невідь для сільчан чий 
трактор і зорав 30 гектарів тутешніх лук і пасовищ. Не 
важко здогадатися, що тих, на яких і випасали олексан-
дрівські власники корів свою худобу. Скільки пам’ятають 
тутешні  старожили, стільки і користувалися вони цими 
30 гектарами для випасу свійської домашньої живності. 
І вони, і наразі молодші віком, хто тримає у своїх дворах 
молочниць. Тому забігаючи трохи наперед, зауважимо, 
що і недаремно, і не випадково люди зараз і нагадують, що 
«ні німці, ні комуністи пасовищ у нас не відбирали». А тут 
кинувся народ рішуче навперейми трактору, так відразу ж 
у село і примчав юрист-адвокат Максим Костюченко – до 
речі, в минулому прокурор Петриківського, себто сусідньо-
го, району. Та й заходився якщо не зовсім відверто лякати 
людей, то проповідувати, ніби «все це у рамках діючого 
законодавства», і нічого «пір’я та хвіст піднімати».
Та ні, шановний пане адвокат і прокурор, це нечуване 
свавілля і замах по суті на знищення з корінням непов-
торного українського села – колиски нації та гарантію її 
благополуччя і достатків. Бо що відбулося? Спершу ніби 
навіть з благородних міркувань тридцять гектарів одвічних 
луків поділили на двогектарні ділянки землі і наділили 
ними учасників війни з агресорами на Донбасі. Правда, не 
місцевих учасників бойових дій ними ощасливили, хоч у 
Магдалинівці і навколишніх селах таких вистачає, а винят-
ково «іноземних», як їх тут назвали, додаючи, що «немов 
тих же загарбників». Адже підступний намір був закла-
дений відразу: новоспечені власники земельних ділянок, 
формально отриманих для ведення особистих селянських 
господарств, навіть не приїжджаючи на околицю невідомої 
їм Олександрівки, мерщій продали – а швидше, якщо на 
те вже пішло, вигідно перепродали – наділи якійсь Галині 
Костюченко. Особі, котра досі точно серед місцевих ферме-
рів чи підприємців не значилася. Але інтереси якої і захи-
щає тепер адвокат-прокурор Максим Костюченко. І який, 
сполошившись опором ошуканих селян, доніс до їхнього 
відому, що далі укладено договір з ФОПом Сергієм Логви-
ненком, жителем Магдалинівки і в минулому правоохо-
ронцем також, «на обробіток землі його технікою». Відтак 
«законно» і прибув трактор пана Логвиненка переорювати 
олександрівське пасовище. Бо після такого повороту він 
наче добросовісний орендар ввіреної йому площі, який 
у «тонкощі» її появи не посвячений та й не повинен бути 
посвяченим. 
Тут знов прокурору-адвокату і його колезі-колишньому 
правоохоронцю приходиться нагадувати про те, що на-
справді ніяка ж бо законність у даному випадку і близько 
не ночувала. Не лише тому, що у селян поза їх спинами і 
без їх участі та участі місцевої влади у громади відібрали 
останнє, що у них ще залишалося – немов останню свитину 
дійсно зняли. Головне зовсім інше, якщо на те вже пішло: 
розорювати не тільки луки при берегах річок і ставків, а й 
балки та численні схили і зарослі травами пустирі або й со-
лончаки та невгіддя й переліски категорично не можна. Це 
все одно, що свідомо там і тут провокувати водні та вітрові 
ерозії, які надто швидко обернуться нищенням чорноземів, 
винесенням з них гумусу і інших поживних речовин. Кому 
не звісно, що Україна, в тому числі і Дніпропетровщина, і 
так розорані більш, ніж достатньо і розумно? Давно пора 
зупинитися! І сьогодні питання стоїть так, щоб збільшувати 
незайманими, бажано заповідними степи і поля, природні 
дикоростучі території і парки. 
-Та тільки в гарячці та агонії зараз, коли фактично дано 
старт продажу земель, у всій нашій області чиниться про-
тилежне, - говорить Іван Явтушенко, котрий недавно у 
селі Новопідкряж сусіднього колишнього Царичанського 
району очолював сільську раду. – Розхапують і захапують 
невідомі приблуди невідомо й звідки, хоч головним чином 
таки отримуючи «благословення» в області, навіть узако-
нені раніше місцеві заказники і заповідники, не говорячи 
про «дикі» левади, пасовища та луки і сінокоси, балки і 
прибережні зони навколо ставків та вздовж річок. Це щось 
страшне – страшніше від навали саранчі чи буреломів і 
стихійних лих. Сьогодні уже худобу людям дійсно зась 
тримати, бо ні пасти немає їх де, ні косити сіно. Народу за 
коси хапатися приходиться не для того, щоб заготовляти 
на зиму незамінну поживу для худоби, а щоб оборонятися 
і боронити довколишні свої мальовничі землі…
У цьому Новопідкряжі селяни з відчаю «для сміху і гумо-
ру» оголосили акцію з продажу за пільговими цінами своїх 
корів «слугам народу», обраним тут і в районі, і в області в 
депутати чи призначені у всілякі виконавчі органи влади. 
Бо винятково з ними пов’язують – а з ким ще пов’язувати? 
- тутешню суцільну й повсюдну оранку «цілинних» земель. 
А різати-забивати невинну худобу справді не просто шко-
да! Так що нехай вибачає газеті «Сільські вісті» Президент 
Володимир Зеленський, але тут одна літня віком жінка, 
котра попросили не називати її прізвища, бо «слави» вона 

КОРІВ  ВИЖИВАЮТЬ  ПЕРШИМИ

не хоче, продавати власну корову не збирається. «Я, - заявила 
бабуся, - краще безкорисно подарую її Зеленському, бо ж мені 
нічим її годувати, а в нього, надіюся, знайдеться. Бо куди йому 
буде діватися? Він напрочуд наловчився годувати нас порож-
німи обіцянками. Люди, на жаль, мовчать і з останніх сил тер-
плять, а корови ревітимуть мов навіжені, коли в ясна їм не буде 
що покласти!»
Втім, на думку голови Могилівської об’єднаної територіальної 
громади Валерія Дружка, селяни не мовчать. І тим паче не 
збираються далі терпіти та й не будуть терпіти нахабний ша-
баш в масштабах Дніпропетровської області. Це ж треба так 
знущатися над сільським народом! Ще у листопаді минулого 
року новообрані депутати ОТГ у Новопідкряжі, Цибульківці і 
Супині дізналися, що «перш ніж передавати довколишні землі 
у розпорядження громади, їх тут обласний Держгеокадастр 
вирішив виставити на приватизацію – ніби прозоро на аукціон 
«усі гамузом і в роздріб приорільські луки». Тому негайно за-
жадали цього ні в якому разі не чинити, навіть не думати про 
таке, оскільки «луки тут використовуються також для випасу 
свійської худоби». Така позиція депутатів громади – і крапка! 
То як гадаєте – прислухалися до місцевих виразників надій і 
потреб селянських мас? Де там. І не квапилися слухатися! Ще 
ранньої весни і тут землі роздали також стороннім людям, наче 
місцевого населення у згаданих селах уже зараз немає. Чи точ-
ніше – їх тут за задумом негідників рано чи пізно і не повинно 
бути. А ці сторонні «за наїждженою уже схемою» дружно і аж 
на бігу спотикаючись спродали свої ділянки «вибраній юри-
дичній особі», поки що до пуття ще «не встановленій». Зате 
достеменно відомо, що «засекречена юридична особа» здала 
придбане… в оренду ТОВ «Агрофірма «Вікторія». І всі спершу 
потерли, а потім умили руки, бо скажемо знову те, в чому ні 
на йоту не сумніваємося: усі «організатори» настільки шахрай-
ського «обігу» земель в міру добряче поживилися. Інакше нащо 
було дружно, отож явно у змові городити такий підступний 
«город»? Знову таки знищуючи природні та пригодні для ви-
пасу й сінокосіння території, коли по обох берегах благословен-
ної Орілі так і не створили ще п    їятнадцять літ тому обіцяний 
Національний парк-заповідник, а всі – чуєте, уже всі до одного! 
– місцеві заказники переорали по живому! От і виходить, що 
з одного боку птахам уже гнізда немає де вить, а з іншого се-
лянські родини лишають без споконвічних  сільських принад 
також. Люди віри не ймуть: ще недавно там і тут моталися ті ж 
грізні правоохоронці і чиновницька братія з портфелями, пере-
віряючи, щоб не псували, щоб берегли тисячолітні екосистеми, 
як вони називали дикорослі мальовничі краєвиди і простори. А 
сьогодні самі ж стражі правопорядку і при них галасливі зграї 
вишколених державних службовців наввипередки стараються 
попереду всіх «підкорювачів цілинних земель». Хто міг поду-
мати, обурюється цілий гурт селян у Новопідкряжі, що навіть 
засолені рівчаки біля колишнього вівчарника не обминуть, аби 
їх розорати та продати не інакше, як «туземцям» у власність?! 
Теля чи козу немає теж уже де припнути – про корів і мови не 
веди!
Справді виглядає так, що першими силоміць виживають з 
української землі корів. Вони поки що крайніми виявилися. 
Але що за цим стоїть, куди все завертається? Не стане худоби 
та іншої живності – пропадуть і села та селяни. Втім, села уже 
мовчки й приречено зникають: в останні три десятиліть майже 
наполовину їх зменшилося у нас. Було понад 30 тисяч – зали-
шилося менше 17-ти. А тепер і таке: якщо сільські населені 
пункти до недавніх пір дивилися ніби як у майбутнє, надіялися 
й молилися на нього, то зараз з наближенням у виконанні ко-
манди Зе – і при співучасті таких, як земляк дніпровців Микита 
Потураєв,  внуків-правнуків поганих славних предків великих 
– завершальних  поховальних акордів земельної ринкової ре-
форми зникають й примарні навіть перспективи. Адже в пікові 
роки становлення фермерського руху в Україні нараховувалося 
мало не 50 тисяч фермерських господарств, зараз зосталося 
менше 30 тисяч. І це ще, як той казав, не вечір - процес пішов! 
А все тому, що дуже забаглося-закортіло - руки сверблять! - 
продавати землю. Все уже гамузом і в роздріб продали – тільки 
земля ще залишилася. Заводи здали на металобрухт Європі і 
світу – але це не все, виявилося, на чому ще можна набивати 
собі пельки. Чи знаєте ви, що у Сполучених Штатах домінує 
фермерське сільське господарство, 85 відсотків якого порає від 
700 до тисячі гектарів, ще близько 5-ти процентів переважно 
сімейних осередків обробляють і менше. Тільки решта 10% 
перебуває в розпорядженні аграрних корпорацій і холдингів. 
Так от знайте: якби в Америці діяв такий закон про обіг земель, 
як запровадили щойно в Україні, понад 500 транснаціональних 
корпорацій, які діють там, давно б і мокрого місця від фермер-
ського устрою не зоставили б! Проковтнули б поодинці і усі 
гамузом, очима не моргнувши. А у нас правителі очі у Сірка 

позичають, аби лише ні пари покіль з вуст про те, що 
вітчизняних фермерів насправді чекає поголовне пова-
лення. Закон так виписано, що, можна казав, скоро ні 
туди, ні сюди – залишай село і як в тій же Латинській 
Америці, Бразилії приміром, поповнюй злиденні тру-
щоби та нетрі навкіл великих міст. На сусідню Польщу, 
наприклад, рівнятися зась. Там хоч і землі в обробітку 
набагато менше, ніж в Україні, одначе 1.5 мільйона 
– чуєте, півтора мільйона! - селянсько-фермерських 
господарств порають від 10 до 20 гектарів, утримуючи 
ще й від 15 до 20 корів та від 200 до 300 свиней. Але 
це не для нас виходить. Для нас вперед до гибельного 
розпродажу держави – і ні вліво та ні вправо, тим паче 
ні кроку вперед! 
У нас корів геть - вирізайте і здавайте на м”ясо. Не зга-
дуйте про те, що в Голодомор – в голодовку, як раніше 
селяни казали – сім”ї, які різали корову і лишалася без 
молока, насправді не рятувалися і вимирали перши-
ми. Зараз же так запроваджується і такий запроваджу-
ється в Україні ринок землі, що виживаючи з сільських 
територій першими якраз корів, спровоковано по суті 
останній етап знищення соціальних, економічних і 
природничо-екологічних засад існування вітчизняного 
селянства. Не буде і йому, як нині коровам, місця на 
рідній землі. Все, що існувало в оточенні лісів, степів, 
луків і пасовищ біля річок, ставків і озер, все це під 
плуг, щоб і спогадів незабаром від принад сільського 
середовища не було! Землі для відтворення екосистем 
і існування тих же річок та ставків, гаїв і галявин зни-
кають, попереджуючи тим самим і про обезлюднення 
українських степів. Хтось стурбовано переймається 
погодно-кліматичними змінами і ймовірним наступом 
на наші краї пустель, тільки ж не злочинно корисливі 
державні чиновники на Дніпропетровщині, для яких 
головне не ловити гав, поки чорноземи області в ціні і 
на розхват. Коли після них хоч суховії та пилові бурі і 
від краю до краю голі поля.
Залишати-виділяти землі для заліснення і так уже 
надміру розораного Придніпров‘я? Та ви що! Навіщо? 
Який їм сьогодні зиск від того? Рятувати, поки ще 
можна бодай хоч якось зарадити, лісополоси-посадки 
від тотальних вирубок і сільські краєвиди, розкішні й 
благодатні куточки землі всюди там, де люди з давніх 
давен облюбували і обжили свої села і селища? Знову 
кому це треба нині, якщо Законом про ринок землі 
в Україні сільські поселення не те що не передбачено 
захищати й зберігати, а навпаки їм винесено смертний 
вирок, наче саме вони чимось провинилися найбільше 
та й тепер зайві, щоб мозолити зажерливі очі одно-
значно по-злодійськи зрадникам-запроданцям народу 
і усієї української держави. Якщо остаточно підводити 
риску під усім цим шабашем на Дніпропетровщині, то 
править нечувано нищівний бал тут регіональний філі-
ал Держгеокадастру. Після децентралізації та утворен-
ня громад він зараз наче й поза законом, та насправді 
лютує за принципом хоч і наївся уже досхочу, однак 
нализатися навздогін теж охочий.
І є у цій безпрецедентній антинародній і антидержав-
ній епопеї надто підступна та підла очевидність діячів 
без роду і племені, відступників нації: розрахунок на 
те, що вороття назад уже не буде. Вернути, відродити, 
до тями знову привести розгромлене і розграбоване 
вітчизняне село не вдасться - як не старатимуться, од-
наче не вийде. Бо луки, сінокоси і пасовища украли тут 
довкола кожного села. Украли і двічі перекрали та три-
чі перепродали їх, що марно шукати кінці і первинних 
негідників. Якщо єдиний варіант у всіх сотнях і навіть 
тисячах випадків через суди поновлювати справедли-
вість і здоровий державницький глузд, то за нашого на-
разі прогнилого і трухлого судочинства це безнадійна в 
утопічна для успіхів затія. Остаточно потоне у ній село, 
зникне безслідно і назавжди. Тому мудрі селяни зовсім 
іншої думки: в області, не сумніваються вони, навмисне 
й цілеспрямовано здійснено глобальний злочин зусил-
лями і силами виконавчої команди теперішньої тут 
влади. А тому це має бути єдиний також глобальний 
процес-трибунал, який єдиний тільки і здатний уже 
врятувати придніпровське село. Іншого варіанту зали-
шитися на своїй землі йому уже не дано. Винні мають 
бути не просто покарані і сидіти в буцегарнях. Вони, 
їхні сім‘ї мусять ще й за власний награбований рахунок 
відшкодувати народу і державі розкрадене.
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На освітньому заході 
з приводу ринку 
землі не всі присутні 
встигли звернутися 
до лекторів зі своїми 
запитаннями. А на них і 
фермерська спільнота, 
і всі громадяни України 
прагнуть почути 
зрозумілі відповіді. 
Частка запитів була 
проаналізована лише 
побіжно, а щодо 
земель постійного 
користування – 
значною мірою 
тенденційно, до того 
ж без врахування 
судової практики. 
За висновком 
адвоката АФПЗ 
Дніпропетровської 
області Євгенія 
Падашулі, такі 
землі надавалися 
засновникам 
для створення 
фермерського 
господарства, і з 
моменту реєстрації 
ФГ перебувають у 
його постійному 
користуванні. Таку 
позицію 23 червня 2021 
р. підтримала і Велика 
Палата Верховного 
Суду. З цього питання 
є й інші відомі судові 
рішення, які лектори 
чомусь не удостоїли 
увагою.

Далі наводимо підбірку неозвучених 
фермерських запитів у Дніпрі. Перші 
два із них були задані, але зрозумілих 
відповідей на них не прозвучало.
Іван Маркевич, фермер, голова 
громадянського штабу супротиву 
добування урану в Дніпровському 
та Криничанському районах, с. Ми-
колаївка Дніпровського району: у 
50-х та 60-х роках минулого століття у 
Дніпровському районі були розвідані 
Сурські уранові поклади, а в Крини-
чанському – Новобурівські, є й запаси 
урану в Солонянському тощо. Але і ві-
тчизняні науковці, і вчені відразу кіль-
кох країн Європи рішуче попередили: 
розробка цих родовищ за кілька років 
призведе до небезпечного радіаційно-

Запитання, які у Дніпрі 6 липня 
залишилися без відповідей

го забруднення, підземних вод, Дніпра 
і далі всього Чорноморського регіону! 
Так і вийшло – у 1984-му в Девладово-
му почалося промислове розроблення 
уранової руди, у підземні горизонти 
закачували сірчану і азотну кислоти 
тощо. Наслідки засекречених тоді робіт 
виявилися катастрофічними: радіацій-
ний фон місцевого довкілля перевищує 
фон у Чорнобилі! Ще маємо підземне 
радіаційне озеро 6 – 7 мільйонів тонн, 
яке йде в сторону Кривого Рогу, П’я-
тихаток і Божедарівки! Тож радянська 
влада змушена була припинити добува-
ти місцевий уран. 
Та в 2016-му співвласник мережі АТБ 
Геннадій Буткевич вирішив зробити на 
ньому бізнес. І Держслужба геології та 
надр видала новоствореній приватній 
компанії «Атомні енергетичні систе-
ми України» ліцензію на «геологічне 
вивчення з дослідно-промисловою 
розробкою чотирьох родовищ урано-
вих руд в Україні». Видала за рішенням 
суду, без громадських слухань, що ма-
ють бути за законом «Про оцінку впли-
ву на довкілля», згоди сільської ради і т. 
п.! Наші жителі провели масу протестів 
проти знищення свого краю радіацією. 
Ми звернулися до прокуратури, пору-
шене кримінальне провадження. Але 
торік Миколаївку і Новотаромське об-
клеїли оголошеннями – хочуть прове-
сти експериментальне добування ура-
ну! І за ухваленими законами той, хто 
отримав дозвіл добувати надра, має з 
1 липня першочергове право на при-
дбання земельної ділянки! За вашими 
недолугими законами наш край можуть 
сплюндрувати абсолютно «законно». 
Поясніть, як з цим боротися?
Павло Доценко, фермер, с. Мико-
лаївка Новомосковського району: в 
Україні восьмий рік іде війна, частина 
території окупована Московією. За 
Конституцією, всі громадяни рівні в 
правах, проте на окупованих терито-
ріях ринок землі не діє. І громадяни 
України на своїй, але не підконтрольній 
нашому уряду території, не можуть ні 
купити якусь ділянку, ні продати. Тоб-
то закон про ринок земель ставить у 
нерівні умови громадян однієї країни! 
Він порушує Конституцію, тому мусить 
бути негайно скасований. В цих умовах 
військової агресії землю може купувати 
лише держава. Іще можна дозволити 
продаж права оренди земельних діля-
нок. Все, крапка аж до перемоги над 
ворогом. 
Віталій Васильківський, екс-голова 
АФПЗ Царичанського району: на 
будь-якому освітньому заході можна 

почути щось нове і цікаве, добре, що 
він проведений. Але щодо його суті 
настрій і у мене, і в тих, з ким спілку-
юся в селі і місті, песимістичний. Бо 
Україну з 1 липня почали продавати 
разом із нутрощами! Ота гігантська 
норма в 10 тисяч гектарів у одні руки, 
через 3 роки, відомо на кого розра-
хована. Нам кажуть: фермери, беріть 
кредити і беріть участь в торгах із ку-
півлі землі. Та це обман і ошуканство 
довірливих! Фермери і так постійно 
беруть кредити, бо не вистачає обі-
гових коштів. А коли додатково узяти 
ще й на землю, тоді можна й не вкру-
титися… На жаль, більшість людей не 
розуміють загроз відкритого ринку 
землі, а він може добити Україну.
Петро Лісний, фермер, смт. Петри-
ківка: сто років тому, у 1917-му, мій 
дід повернувся із Першої світової вій-
ни Георгіївським кавалером. Докупив 
собі землі і продовжив на ній родинне 
господарювання. Та вже за два роки 
мусив віддати ті 300 десятин, щоб не 
розкуркулила окупаційна червона 
влада. Я, онук свого діда, теж обрав 
військову стезю. Після тривалої служ-
би в авіації вийшов у запас підполков-
ником. І також вирішив продовжити 
вдома родинну працю на землі. Із ко-
лишніх дідових земель мені виділили 
найгірші 30 гектарів. Тепер кажуть: 
«Викупи!» Стривайте, а хто поверне 
спадкоємцям усю дідову землю, за яку 
він заплатив? 
Та фермерам оці наділи по 10 – 20 
гектарів, що ми на них починали ро-
боту, мають передати безоплатно! А 
якщо я вдруге заплачу за колишню 
дідову землю, то коли знову будуть 
одбирати?
Від автора: підбірку роздумів пер-
шопрохідців родинного господарю-
вання на землі, яке стало можливим 
із часів відновлення Незалежності 
України, можна продовжувати і далі,  з 
подібними негативними висновками 
про український земельний гендель. 
За свіжими даними Центру Разумкова, 
більше 70  відсотків громадян України 
проти ухвалених законів про відкри-
тий ринок землі. Бо головними у них 
є не вміння працювати на землі чи 
бодай намір, а вміст гаманця претен-
дента на власність. Вочевидь, усі ці 
закони ухвалені крізь призму виключ-
но грошових знаків. Мовляв, ринок 
збільшить надходження до бюджету, а 
це буде загальне благо. Без аналізів – 
а чи допоможе це «благо» повернути 
молодих селян, котрі гнуть спини в 
Польщі та інших країнах, на рідну зем-
лю? І що воно дасть тим, хто працює 

сьогодні у приватному чи фермерсько-
му господарстві України?
А ухвалені ці закони людьми, які ніко-
ли не працювали в степу. Не плужили 
землю, тобто не ходили за плугом, і 
навряд чи знають, що таке чепіги і че-
ресло. Та волею долі вони вирішили 
долю основного національного багат-
ства України, орної землі. Вирішили за 
наміченим групою людей сценарієм, 
практично без врахування кількох ти-
сяч поправок. Монопольна більшість 
у законодавчій владі виробила моно-
польний закон про обіг землі, фактич-
но для агрохолдингової та олігархічної 
спільнот. А для селян він означатиме 
лише обезземелення. Чому? Бо зовсім 
небагато хто із фермерів, підприємців 
чи власників землі зможе побороти-
ся за перемогу у відкритих торгах. А 
відкритий ринок землі, без обмежень 
його учасників, приведе лише до ар-
гентинського сценарію. Там орні землі 
скупили іноземні корпорації і здали їх 
в оренду місцевим фермерам. І тепер 
земельну ренту отримують чужоземці, 
кошти рікою пливуть із держави…
Чи такий варіант ринку землі нам 
потрібен? Вочевидь – ні. Колись Жан 
Жак Руссо сказав: «Якщо ви хочете 
бути насправді незалежними, то маєте 
розвивати сільське господарство. Бо 
навіть, якщо ви маєте всі гроші світу, 
але не маєте що їсти, ви будете залежні. 
Торгівля дає гроші, а сільське госпо-
дарство незалежність». До такої роботи 
нинішні слуги народу, разом із обслу-
говуючими їх, на позір патріотичними 
партіями, що «підтанцювали» в парла-
менті закони про обіг землі, абсолютно 
не готові. Вони лише гарантують пе-
регодя обраним десять тисяч гектарів 
землі в одні руки. Так це 10 тисяч, за-
питує Іван Маркевич, в одні конкретні 
руки з ріднею? Чи сватам, братам тощо 
– теж по 10 тисяч?
Тому й існує в суспільстві неабиякий за-
пит на нові політичні сили, нових лідерів. 
Тому й постала потужна «Сила єдності» 
фермерів, підприємців, бджолярів, інте-
лігенції і всіх людей праці у придніпров-
ських краях. Люди вже мають розуміння, 
що надіятися на чужого недосвідченого 
«месію», з сонмом весільних фотографів 
та шанувальників тещ за державний кошт, 
справа марна. Надія лише на самих себе 
та людей, які зможуть гідно представити 
трудовий український люд у всіх гілках 
влади. Тоді й буде гарантована можли-
вість докорінно змінити антиукраїнський 
за своєю суттю пакет законів про обіг ос-
новного національного багатства України.
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Україна потребує єдності

Програмні засади 
політичної партії 

«Сила єдності»

Як ми повідомляли у попе-
редньому номері нашої газе-
ти, у перших числах липня  у 
Дніпрі пройшло зібрання за-
гальнодержавного значення – 
перший з‘їзд нової політичної 
сили – партії «Сила єдності». 
Символічно,що вона створена 
напередодні 30- річного юві-
лею незалежності України. І як 
тут не згаядати вислів мудрого 
філософа Григорія Сковорди: 
«Де згода в сімействі, там мир 
і тишина. Блаженні там люди, 
блаженна сторона. Їх Бог бла-
гословляє, добро їм посилає І 
з ними навік живе, і щастя їм 
дає. Де згоди немає, там мир не 
царить. Там Бог не вітає, добро 
їм не дарить. Руйнуються по-
житки, добро їх, їхні дітки. Все 
марно пропаде»...
Немає згоди в українському сі-
мействі, себто в суспільстві. Не-
має єдності, згуртованості. Вза-
єморозуміння. Тому створення 
партії «Сила єдності» саме на 
часі, вкрай важливе. Єдність  
Україні надзвичайно потрібна.
Своренню нової політичної 
сили передувала велика і важка 
робата. Спочатку передували 
значні акції протесту в Дніпрі 
та столиці фермерів і підпри-
ємців, боротьба за справедли-
вість. Саме життя викликало 
появу такої партії. Його засно-
вникаии стали люди дії – фер-
мери придніпровського краю, 
дніпровські підприємці. Нині 
до лав партії примикають
з інших регонів, бо це сила  за-
гальноукраїнська.
Пригадується,  як прибували 
на перший установчий з‘їзд 
майбутні члени партії. Скажі-
мо, одними з перших приїхала 
численна делегація віддалено-
го Межівського району разом 
з очільником фермерської 
асоціації Петром Ляховичем 
та відомим фермером Сергієм 
Кутнім.
З перших днів на  сайті «Сила 
єдності» оприлюднила про-
грамні засади своєї діяльності, 
що їх друкуємо  далі в дещо 
скорочному вигляді. 

В ЄДНОСТІ НАША СИЛА
Розбудовувати Україну та досяrги її 
економiчного успіху і зростання можна 
тiльки, об’єднавши зусилля. Головна мета 
партiiї - сприяння формуванню i виражен-
ню полiтичноiї волi громадян щодо розбу-
дови демократичної, правової держави та 
громадянського суспiльства, утвердження 
умов вiльного розвитку особистостi, роз-
витку економiки держави, втiлення євро-
пейських принципiв свободи i рiвностi 
людини та сприяння iнтerpaцiї Украiни 
до €вропейського Союзу. Цiлi та завдан-
ня Партiї, а також шляхи їx досягнення, 
зазначенi в данiй Програмi, повнiстю вiд-
повiдають прагненню українського народу 
до добробуту, економiчної стабiльностi та 
незалежностi. 
Разом ми будемо здiйснювати всi необхiд-
нi дії для вирiшення проблем суспiльства, 
проблем економiки, екологii, демографiї, 
безпеки та верховенства права. Через де-
олirархiзацiю, встановлення верховенства 
права, повернення українському народу 
природних pecypciв, стратегiчних об’єктів 
вiд oлirapxiв у власнiсть держави, ми пiд-
вищимо якiсть та рiвень життя пересiчної 
людини, досяrнемо розвитку економiки 
України, закладемо фундамент демократiї. 

НАША IДЕОЛОГIЯ 
Основним постулатом iдeoлoriї партiї є 
iдея єднання заради сьогодення та майбут-
нього України. Сила єдностi - партiя, яка 

декларує єднiсть iнтересiв громади задля 
процвiтання України. Сила єдностi -це вiд-
дiлення грошей вiд полiтики, а oлirapxiв 
-вiд влади. Сила єдностi - це контроль за 
державними органами, якi покликанi 
забезпечувати неухильне дотримання та 
виконання закону. Сила єдностi -це верхо-
венство права, коли закон - один для всiх. 
Сила єдностi - це розбудова та функцiо-
нування державних iнституцiй на благо 
кожного українця. Сила єдностi - це об’єд-
нання заради важливих рішень попри 
рiзноманiтнiсть ПОГЛЯДlВ. Сила єдностi 
-це добробут, свобода та безпека кожного 
громадянина. Сила єдностi -це об’єднан-
ня навколо нацiональної iдeї розбудови 
країни на засадах незалежностi, демокра-
тiї, справедливостi, безпеки, добробуту, 
вiдповiдальностi. Сила єдностi -держава 
для людини,верховенства права, гідності, 
патріотизму.
 
НАШI ЦIHHOCTI 
Незалежнiсть - можливiсть кожної люди-
ни в нашiй країнi творити своє життя, са-
мореалiзовуючись у свiтi без будь-яких об-
межень. Демократiя -реалiзацiя свободи, 
рiвноправностi, справедливостi, невiдєм-
ного права українського народу взяти вiд-
повiдальнiсть за долю своєї краiни на себе. 
Справедливiсть -як визнання рiвних прав i 
можливостей для реалiзацiї економiчних, 
культурних, полiтичних прагнень україн-
цiв. Верховенство права -як загальнолюд-
ське поняття: закон один для всiх. Гiднiсть 

- як суспiльна цiннiсть кожної людини, 
усвiдомлення особистої значущостi та важ-
ливостi у сенсi розвитку країни.
Патріотизм – як відповідальне ставлення 
до українських цінностей, збереження на-
ціональних цінностей українського народу, 
готовність стати на захист свободи та честі 
своєї держави.
Безпека – як найважливіший аспект у 
житті людини та збереження її життя і 
здоров’я.
Добробут як забезпечення достойного рів-
ня життя людини, збалансований розвиток 
усього суспільства.

НАШІ ПРИНЦИПИ
Менше говорити,  більше діяти!

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА КОЖНОМУ 
ГРОМАДЯНИНУ: особиста безпека  гро-
мадянина та його родини, продовольча та 
екологічна безпека, безпека суспільства і 
країни в цілому.

ЗЕМЛЯ – НАРОДУ!
Найдоржча цінність українського народу- 
його земля! Вона повинна належати тим, 
хто на ній працює!
Головною стратегією аграрної політики є 
державна підтримка сімейних, малих і се-
редніх сільськогосподарських підприємств.
Продовження мораторію на продаж сіль-
госпземлі іноземцям.
Обмежена концентрація в приватній влас-
ності в одних руках 300 га.
Після реєстрації права власності на земель-
ну ділянку, забезпечити заборону продажу 
і передачу оренди земельної ділянки про-
тягом 10-ти років.
Якщо купив – працюй!

Хто бажає детально 
ознайомитися з прграмою 
партії, тому варто завітати на  
сайт « Сили єдності» 
www.sylaednosti.org.ua та 
за потреби висловити свої 
пропозиції.
На знімках: слово має 
лідер партії, очільник 
фермерського руху 
придніпровського краю 
Анатолій Гайворонський, 
поруч у президії однодумці 
– відомі дніпровські 
підприємці Оксана Єськова 
та Віктор Боровинський; 
активна аудиторія членів 
партії.

.

Що чекати від узаконеного з 1 лип-
ня продажу землі українським ферме-
рам і селянам? Про це представникам 
фермерської спільноти, місцевого само-
врядування і громадськості розповіли 6 
липня в Дніпропетровській ОДА, на ос-
вітньому заході «Відкриття ринку землі 
в Україні. Роз’яснення земельних законів 
№ 552-IX, № 1423-IX та № 1444-IX».  Лек-
цію ініціював народний депутат України 
Денис Маслов, який закликав присутніх 
вивчати закони діяльності прозорого 
ринку землі. За приклад навів Польщу, 
де сьогодні, через 15 років після його 
введення, вартість гектара зросла в 10 
разів. Депутат запевнив, що земля – це 
питання національної безпеки України, 
тому Рада нацбезпеки і оборони планує 
застосовувати санкції до тих, хто «віджи-
має» основне національне багатство.

Ринок землі – яким бачать його твоРці?
До глибшого розуміння процесів ста-

новлення ринку землі закликав присут-
ніх і голова АФПЗ Дніпропетровщини 
Анатолій Гайворонський:

- Сьогодні є можливість задати за-
питання, які турбують кожного ферме-
ра і власника землі. Введений поспіхом 
ринок далеко не ідеальний, тож хай за-
конотворці почують тут з народних уст 
правду про нього. І потім внесуть необ-
хідні для українських хліборобів корек-
тиви у текст закону. 

Про нових власників 
землі в Україні
На початку своєї доповіді член Ради 

Асоціації «Земельна спілка України» 
Сергій Біленко з Києва наголосив: осо-
бисто він радить власникам паїв не про-
давати їх, це найкращий у світі, не під-
владний інфляції капітал для родини, 
дітей, онуків і наступної рідні. Право 
власності на землю має бути зареєстро-
ване в Єдиному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно. А коли хто надумає 
позбутися землі, як частина дітей коли-
шніх колгоспників, що живуть в містах, 
то поспішати із продажем не слід. Адже 
вартість ріллі лише зростатиме, з року в 
рік. Про це заявив нещодавно і міністр 
аграрної політики та продовольства Ро-
ман Лещенко:

- Українцям не варто поспішати про-
давати землю. Через п’ять років вона 
коштуватиме в рази дорожче. Земля – це 
кращий депозит. Вона завжди буде ро-
сти в капіталізації, зростатиме й оренда. 
Більш цінного ресурсу, ніж земля, не-
має.

Поважній аудиторії Сергій Білен-
ко розповів про великі дискусії у стінах 
парламенту щодо нового ринку землі, 
наголосив на необхідності його введен-
ня. Зазначив, що тепер право власності 
на землі с/г призначення можуть набува-
ти лише держава, територіальні грома-
ди, громадяни України – до 100 гектарів 
у одні руки, а з 2024-го і юридичні особи, 
засновані громадянами України – до 10 
тисяч га. Банки можуть набувати право 
власності на земельні ділянки шляхом 
кредитування - під їхню заставу, але на-
буті землі впродовж двох років зобов’я-
зані відчужити. Продаж земель держав-
ної та комунальної власності забороня-
ється, можна лише здавати в оренду. Ще 
лектор спростував існуючу уяву про зем-
лі не сільськогосподарського призначен-
ня як щось малоцінне і неперспективне:

- Раджу усім аграріям більше уваги 
звертати на них, бо саме вони приносять 
більше доходів,  порівняно з ріллею. На 
неугіддях можна розмістити переробку 
зерна, молока, фруктів, розвивати «зеле-
ний» туризм тощо. Окрема болюча тема 
– землі сільгоспдворів. Знаю, власники 
готові їх купити, але ще немає закону, 
мусимо його напрацювати.

Як придбати землю фермеру?
Особливу увагу присутніх на заході 

викликала тема статусу земель фермер-
ських господарств у майбутньому. Тут С. 
Біленко радить усім, хто не брав участі в 
паюванні земель колективної власності 
та ще не розпаював фермерські землі, 
спершу скористатися законом України 
«Про фермерське господарство». Його 
ч. 1 статті 13 «Приватизація земельних 
ділянок членами фермерських госпо-
дарств» гарантує:

- Члени фермерського господарства 
мають право на одержання безоплатно 
у власність із земель державної і кому-
нальної власності земельних ділянок у 
розмірі земельної частки (паю).

Тож із безоплатної приватизації і 
слід розпочати. Хоча як діяти у випад-
ку, коли місцеві депутати, як у Межів-
ському районі, ігнорують згадану зако-
нодавчу норму? Денис Маслов порадив 
офіційно повідомляти про такі факти 
Верховну Раду. Ще нові закони надають 
фермерам право здійснити викуп зе-
мель постійного користування та довіч-
ного успадковуваного володіння за нор-
мативно-грошовою оцінкою впродовж 
десяти років. Юридичні особи можуть 
викупити земельні ділянки і тоді, якщо 
засновник ФГ помер. В цьому разі слід 
подати відомості зі спадкового реєстру 
і заяву спадкоємців до органу місцевого 
самоврядування. 

А ще «слуги народу» зареєстрували 
законопроєкт № 5385 «Про внесення 
змін до Земельного кодексу України та 
інших законодавчих актів щодо скасу-
вання інституту права постійного корис-
тування земельними ділянками». Ним 
вони збираються надати право ферме-
рам лише до 2023 року або розпаювати, 
або ж викупити землі постійного корис-
тування за 10 років. В іншому разі такі 
землі перейдуть до комунальної власно-
сті.

Хто має переважне право
 купівлі земель?
За законом це орендар землі, якщо 

ділянка в оренді. У такому разі її власник 
подає нотаріусу заяву про намір продати 
земельну ділянку, та зазначає її вартість. 
Нотаріус повідомляє про це орендаря, у 
того є місяць на ухвалення рішення. Ос-
таточна ціна може бути змінена за домов-
леністю сторін. В разі згоди реєструється 
купівля. А якщо орендар не дає заявленої 
ціни чи не відповів на запит, право ку-
півлі переходить до третіх осіб. Коли ж 
у територіальної громади є кошти, вона 
може купити ці землі. Змінами до Зе-
мельного кодексу України встановлено 
ряд вимог до покупця – він має показати 
легальне джерело походження коштів, 
ним не може бути терорист, іноземець 
чи громадянин держави-агресора РФ. 
Контроль процедури продажу покладе-
ний на нотаріусів, при цьому робиться 
спеціальний протокол. А в разі порушен-
ня встановлених вимог набувачем землі 
придбані земельні ділянки конфіскують-
ся через Держгеокадастр. Відтепер він 
опікуватиметься лише державними зем-
лями. 

Переважне право купівлі земель сіль-
ськогосподарського призначення можна 
передати іншій особі. Для цього його не-
обхідно зареєструвати в нотаріуса. І ще вве-
дене пріоритетне стосовно орендаря право 
на купівлю землі – його має той, хто отри-
мав спеціальні дозволи на користування 
надрами. Цей пункт закону отримав чима-
ло критичних зауважень присутніх, адже 
дозвіл не завжди видають за законом. А на 
поставлене питання головою Вакулівської 
ОТГ Артуром Шевцовим: «Якщо власники 
землі живуть у місті, куди платитимуться 
податки при продажі землі?» С. Біленко 
повідомив:

- Поки можна платити за місцем пе-
ребування майна, або за місцем прожи-
вання однієї зі сторін угоди. Це питання 
проробляємо додатково. Внесемо зміни, 
щоб податки отримувало місцеве само-
врядування тієї ОТГ, де знаходиться зем-
ля.

Реальні повноваження – 
в об’єднаних громад
Про це розповів Андрій Мартин, 

старший проєктний менеджер Офі-
су реформ Кабінету міністрів України. 
Відтепер ключові повноваження затвер-
дження документації - у органів місце-
вого самоврядування, встановлені певні 
обмеження щодо об’єктів культурної 
спадщини, захисних лісосмуг та при-
родно-заповідного фонду. А основна 
відповідальність лягатиме на сертифіко-
ваного інженера-землевпорядника, в т. 
ч. через реалізацію пілотного проєкту з 
реєстрації земельних ділянок. Вводить-
ся страхування відповідальності цього 
землевпорядника. Якщо документація 
із землеустрою буде визнана не чинною, 
то за рішенням суду страхова компанія 
може відшкодувати потерпілому поне-

сені збитки в сумі до 6 мільйонів гривень.
Органам місцевої влади вперше 

надані реальні повноваження із держ-
контролю за використанням земель: са-
мозахватами, забур’яненням, викорис-
танням не за цільовим призначенням 
тощо. Якщо ОТГ бере на себе ці функції, 
то призначає держінспектора і повідом-
ляє Держгеокадастр. Спрощені загальні 
вимоги до документації із землеустрою 
та порядку внесення до Державного зе-
мельного кадастру відомостей про межі 
громад. Запроваджені набагато «круті-
ші» вимоги до координат земельної ді-
лянки, не допускається її знаходження 
в межах двох територіальних громад. 
У спірних моментах між сусідами пра-
вильними вважаються координати, які є 
в Держгеокадастрі.

Як проходять торги землею?
Продаж землі відбувається на елек-

тронних земельних торгах, за прин-
ципом «Прозорро». Все починається 
з подачі заяви в електронному вигляді 
продавцем у нотаріуса, а потенційний 
покупець земельної ділянки має вне-
сти 30 % її вартості. Переможцем торгів 
стає той, хто дав вищу ціну. Обіг коштів 
відбувається теж лише в електронному 
вигляді. А якщо ділянка буде продана з 
порушенням переважних прав, то осо-
би, які мають переважні права, зможуть 
у судовому порядку перевести на себе 
права та обов’язки покупця ділянки. 
Для перевірки покупців нотаріуси ви-
користовуватимуть дані Держреєстру 
речових прав на нерухоме майно, Дер-
жземкадастру та Єдиного держреєстру 
юросіб, фізосіб-підприємців та громад-
ських формувань.

Доповідачі переважно відповіли на 
запити аудиторії. А на злободенне для 
багатьох запитання зі Святовасилівської 
ОТГ про те, що  «люди на паї отримали 
і малоцінні землі, площа яких більша за 
встановлену по колгоспу частку (пай). 
Чому ж тепер їм податок - за всю пло-
щу?», відповідь С. Біленка була невтіш-
ною:

- У 2017 р. уряд затвердив «Порядок 
нормативно-грошової оцінки земель с/г 
призначення», у 2018-му були зміни. За-
тверджена середня вартість землі по об-
ластях. Тепер власник землі може замо-
вити техдокументацію із оцінки вартості 
землі і користуватися нею. 

Вочевидь, ця проблема, як і багато 
інших, потребує більш детального роз-
гляду. А у Києві Конституційний суд ще 
не вирішив, чи відповідають нові закони 
про ринок земель Конституції України.

Підготував Григорій ДАВИДЕНКО.
На знімках: обговорення в Дніпрі 

6 липня;
доповідачі (зліва направо) Андрій 

Мартин, Сергій Біленко 
та Денис Маслов.
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За таємне викрадення 
велосипеда відповідає стаття 
185 КК. І ключове в цьому 
питанні слово «таємне». Адже 
якщо відкрито і не соромлячись 
відбирають велосипед, 
припустимо на вулиці, це 
грабіж, і відповідає за такий 
злочин стаття 186 КК. Якщо ж 
велосипед забрали, застосовуючи 
насильство або погрожуючи його 
застосувати, це розбій і в свою 
чергу стаття 187 КК.
Крадіжка велосипеда - покарання
Мінімальне покарання за 
грабіж (186 КК) - штраф від 
двох тисяч до чотирьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. Серед 
можливих видів покарання в 
санкції статті ще зазначаються: 
громадські роботи (120-240 
годин), виправні роботи (до 
2 років), арешт (до 6 місяців), 
позбавлення волі, термін 
варіюється в залежності від 
частини статті 186 КК, але 
максимально можливе - 13 років 
з конфіскацією майна.
Детально зупинимося на таємному 
викраденні (185 КК), адже найчастіше 
велосипеди крадуть таємно.
За частиною першою статті 185 
КК, передбачено покарання у 
вигляді штрафу (1000 до 3000 
неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян (далі-НМДГ)), 
громадських робіт (80-200 годин), 
виправних робіт (до 2 років), арешту 
(до 6 місяців), обмеження свободи (до 
5 років).
Якщо крадіжка, вчинена повторно 
або за попередньою змовою групою 
осіб, штрафом вже не «обмежитись». 
Мінімальне покарання передбачено 
у вигляді арешту, а максимальне - у 
вигляді позбавлення волі (до 5 років). 
До речі, повторним правопорушення 
визнається, якщо злочинець вже 
скоював злочини, передбачені 
статтями 185, 186, 187 і 262 КК.
Якщо ж велосипед вкрали 
з проникненням в житло 
(приміщення, сховище) або якщо 
крадіжкою заподіяли значної шкоди 
потерпілому, злочин підпадає 
під частину третю статті 185 КК. 
Покарання за цією частиною 
передбачено тільки у вигляді 
позбавлення волі (від 3-6 років). Що 
стосується шкоди і визначення її 
розміру, зазначимо, що враховується 
не тільки вартість велосипеда, а й 
матеріальне становище потерпілого.
Четверта і п’ята частини зазначеної 
статті стосуються крадіжок у 
великих і особливо великих розмірах 
або скоєних організованою групою, 
відповідно. Тому детально на цьому 
зупинятися не будемо.
Найсерйозніше покарання, в рамках 
представлених злочинів проти 
власності, передбачено за розбій, а й 
злочин, погодьтеся, досить цинічне.
Так, за розбій (187 КК) передбачено 
мінімальне покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від трьох 
років, а максимальне - п’ятнадцять 
років з конфіскацією майна
Розібравши деталі «злочин і 

велосипед?
покарання», відзначимо, що 
крадіжка велосипеда, може 
підпадати не під дії КК, а 
під дії Кодексу України про 
адміністративні порушення (далі - 
КУпАП).
Якщо у вас залишилися документи 
(чеки, квитанції) про покупку 
велосипеда поспішіть їх знайти, 
адже вартість велосипеда істотно 
впливає на майбутню кваліфікацію 
скоєного злочину, а саме чи 
буде вважатися викрадення 
кримінальним злочином чи 
адміністративним порушенням.
Таким чином, якщо вкрали 
велосипед вартістю більше 227 
гривень, це буде вважатися 
кримінальним злочином.
Що стосується «адміністративного 
порушення і покарання», 
відповідальність за вчинення 
дрібного викрадення вже згаданою 
статтею 51 КУпАП, передбачена 
у вигляді штрафу або виправних 
робіт.
За «гарячими слідами», що робити, 
якщо вкрали велосипед?
Що стосується юридичних порад, 
то звичайно перше, що потрібно 
зробити, це викликати поліцію. 
Факт викрадення повинен бути 
зафіксований.
Поки поліція поспішає на допомогу, 
а як відомо, поспішати можна 
повільно (з лат. Festina lente - 
поспішай не поспішаючи), не 
втрачайте часу дарма, адже вам 
ваш велосипед дорожче. Огляньте 
територію, де було скоєно злочин 
на предмет наявності камер 
відеоспостереження. Зрозуміло, 
що це робота поліції, як і пошук 
можливих свідків, але як відомо, 
на поліцію сподіватися інколи не 
варто. Так що озирніться, раптом 
біля під’їзду, де стояв велосипед, 
сидять жінки поважного віку. 
Якщо вкрали велосипед в під’їзді, 
пройдіться по сусідах, раптом хтось 
щось бачив у вічко, але побоявся 
вийти, або у когось з сусідів 
встановлені камери спостереження 
на сходових майданчиках (все-
таки в світі сучасних технологій 
живемо).
Пам’ятайте, що можна викликати 
поліцію на місце злочину або піти у 
райвідділ самостійно. У будь-якому 
випадку, відмова в прийнятті та 
реєстрації заяви про кримінальне 
правопорушення не допускається 
(стаття 214 Кримінального 
процесуального кодексу України, 
далі КПК).
Після того, як поліція поїде, на 
забудьте поцікавитися, чи внесли 
відповідні відомості до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
(далі - ЄРДР). Згідно КПК у 
прокурора або слідчого на те, щоб 
внести такі відомості є всього 24 
години з моменту подачі заяви. 
Переконатися у цьому самостійно 
на сьогодні неможливо, тому 
що доступу у громадян до цього 
реєстру немає. Проте можливо 
вимагати з ЄРДР виписку. N/в! 
Бездіяльність слідчого і прокурора, 
з приводу невнесення відомостей 

про кримінальне правопорушення 
в ЄРДР може бути оскаржена 
слідчому судді протягом десяти 
днів.
Не варто залишати поліцію в спокої 
і під час досудового розслідування, 
тому що справ так багато, слідчих 
так мало. Будь-яка не скандальна 
справа, має ризик потрапити 
в довгий ящик. У вже згаданій 
виписці зокрема міститься номер, 
під яким повідомлення про злочин 
внесено в ЄРДР. Його корисно знати, 
щоб звернутися у правоохоронні 
органи із запитами або зі скаргами.
Як знайти вкрадений велосипед?
Поки слід велосипеда не «прохолов» 
треба «дзвонити в усі дзвони». І 
як відомо дзвонами в 21 столітті 
виступають соціальні мережі. 
Додайте відповідне оголошення 
у себе на сторінці, додайте 
фотографію «зниклого», вкажіть, де 
і як пропав, просіть зробити репост. 
Варто перевірити особисто силу 
соціальних мереж, адже вкрадену 
річ можуть продавати теж через 
них. Крім цього, варто залишити 
такі ж повідомлення на форумах 
і сайтах велолюбителів, сила 
взаємодопомоги може спрацювати, 
не гірше сили соціальних мереж.
Продовжуючи тему сучасних 
технологій, подивіться сайти 
оголошень, де продаються речі, 
що були у вжитку. Якщо там 
знайдеться фото велосипеда, 
до болю схожого на ваш, не 
поспішайте зв’язуватися 
з продавцем самостійно, 
викуповувати «заручника» або 
купувати ваш велосипед повторно, 
для початку зв’яжіться з поліцією. 
Повертати вкрадене, точно їхня 
робота. Пам’ятайте, що якщо ви 
«злякає злодія», він не тільки не 
понесете заслуженого покарання, 
але і поспішить збути велосипед 
швидше.
Скористайтеся також архаїчними 
технологіями - розвісьте 
оголошення «по-старому» на 
дошках оголошень вашого 
під’їзду і в найближчих районах. 
Про зникнення велосипеда має 
знати якомога більше людей, 
так ви підвищуєте шанси, що 
хтось помітить / дізнається про 
викрадення, не купить крадене/
повідомить вам.
У боротьбі з крадіями, всі 
методи хороші - вирушайте в 

«середовище, де вони можуть 
жити» і «сплавляти» крадене. 
Оскільки серед злодіїв, також є 
«старовіри», які не користуються 
інтернетом, можна відправитися 
шукати велосипед на ринок, 
стаціонарний або стихійний. Ринки, 
все ще існують в будь-якому місті 
України. Сповістіть місцеву поліцію 
(офіційно кураторством ринку 
зазвичай займається дільничний) 
про те, що такий велосипед 
вкрадений, наполегливо і ввічливо 
попросіть придивитися, раптом 
з’явиться. Адже злодій може 
зачаїтися і не збувати крадене 
майно відразу. Якщо ж злодій 
поспішає «збути з рук» велосипед, 
то він може спробувати здати 
його в ломбард, або продати «по 
дорозі», особливо це стосується 
наркозалежних, які поспішають 
отримати «виторг» і витратити 
виручене на дозу. Тому, часто, 
такий контингент, продає вкрадене 
за безцінь.
Крадіжка велосипеда - 
профілактика
У Європі, як відомо, культура 
страхування широко розвинена, в 
тому ж числі «залізних коней».
Адже велосипед є дуже 
привабливим об’єктом крадіжки, 
багато в чому завдяки легкості 
збуту вкраденого, адже навіть 
державний номер «відкручувати» 
не треба.
Цікаво, що у Франції, з метою 
полегшення повернення та пошуку 
вкрадених велосипедів, а, отже, і 
запобігання крадіжок, з 1 січня 2021 
року набула чинності постанова 
уряду про обов’язкове маркування 
всіх нових велосипедів.
І навіть у РФ з 1 вересня 2021 
почнеться обов’язкове маркування 
велосипедів і рам для них, правда з 
метою захисту від підробок.
В Україні, з профілактичних 
методів, варто виділити практичні, 
що запобігають або ускладнюють 
крадіжку велосипеда - різноманітні 
велосипедні замки (сегментний 
замок, ланцюг, трос, u-образна 
скоба), і юридичні, пом’якшувальні 
наслідки - страхування.

Портал «Протокол».
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З доровенькі були!

Виявляється

Існують певні способи, які допоможуть 
картоплі пережити спеку.
Добре, якщо ви вирощуєте лише кілька 
грядок картоплі, щоб побавити родину 
молоденькою картоплею у розпал літа. А як 
вчинити, якщо ділянка пристойних розмірів, 
і ніяких вихідних не вистачить для поливу?
Не можна сказати, що ця проблема 
вирішується за помахом руки, проте 
врятувати картоплю від перегріву все ж таки 
можна. Попрацювати потрібно дуже добре, 
зате урожай опиниться у безпеці і дотягне до 
найближчих дощів.

Підгортання картоплі
Захистити бульби, що утворюються, від па-
лючого сонця, утримати воду і забезпечити 
гарний приплив повітря до коріння картоплі 
допоможе підгортання. Зазвичай, його про-
водять двічі протягом сезону, проте ніщо не 
заважає вам здійснити ще й третє, якщо є 
можливість.
Підгортати картоплю потрібно на глинистих 
ґрунтах і суглинках, на пісковиках ця проце-
дура не має сенсу.
Перше підгортання картоплі здійснюють піс-
ля того, як стебла піднімуться над землею 
на 5-8 см заввишки. Воно стимулює розвиток 
кореневої системи, захищає від поворотних 
заморозків.
Друге підгортання картоплі проводять через 
2-3 тижні після першого, але до початку квіт-
нення. При цьому стебла трохи розводять у 
різні боки, щоб повітря і світло вільно потра-
пляли до основи куща.
Після квітнення можна провести третє підгор-
тання картоплі, яке швидше реалізує завдання 
прополки і розпушування.

Підв’язка томатів за методом китайських 
фермерів. Премудрості іноземців допоможуть 
домогтися відмінного врожаю.
Українські госпдарі дуже люблять вирощувати 
на своїх городах соковиті апетитні томати. 
Навіть незважаючи на те, що для їх догляду 
потрібні певні навички, багато городників з 
радістю встановлюють теплиці і вирощують 
розсаду. Стиглі червоні помідори — відмінна 
нагорода за працю. До речі, деякі поради 
досвідчених дачників з усього світу можуть 
серйозно спростити процес турботи про томати.
Так, якщо скористатися методом китайських 
фермерів, можна істотно скоротити час 
на підв’язку рослини. Відомо, що китайці 
намагаються оптимізувати всі види трудової 
діяльності. Тож підв’язування томатів в їх 
виконанні займає всього кілька хвилин.
Як підв’язати помідори китайським способом
На один ряд потрібно моток мотузки і дві довгі 
дерев’яні палиці. Основний секрет в тому, що 

Як допомогти картоплі пережити спеку

Підв’язка помідорів за методом 
китайських фермерів

підв’язка буде здійснюватися не поперек, а 
уздовж гряди.
По краях ряду потрібно встановити міцні 
кілочки. Забити глибоко в ґрунт. Мотузку до 
палиці слід прив’язати приблизно за 30 см 
від землі. Тепер цією мотузкою в шаховому 
порядку потрібно обігнути кожен кущик.
Коли дійдете до другого кілочка, мотузку 
слід гарненько натягнути і зафіксувати на 
ньому. Тепер слід почати рух в зворотному 
напрямку. Кущі потрібно обігнути також в 
шаховому порядку, але вже з іншого боку. 
Таким чином, всі кущики виявляться 
підв’язаними.
Наступну мотузку зав’язуємо за 20 см від 
першої. Таким же чином проходимо 
ряди. Залежно від висоти кущів може 
знадобитися три — чотири ряди. Помідори 
будуть стояти дуже надійно і точно не 
заваляться.

Мульчування міжрядь
Мінімізувати випаровування, а це означає, що 
й зберегти вологу у ґрунті, допоможе й муль-
чування картоплі. Звичайно, її можна одразу 
вирощувати у соломі, але якщо навесні не було 
ані часу, ані бажання змінювати стиль посад-
ки, ніколи не пізно усе виправити.
Після підгортання або розпушування необ-
хідно засипати міжряддя скошеною травою, 
сіном, торфом, соломою, перепрілими тирсою 
або компостом шаром у 20 см завтовшки. Це 
дозволить вам вирішити одразу кілька про-
блем — знизити обсяг прополки, допомогти 
картоплі під час посухи і внести органічне 
добриво.

Відмова від прополки
Звичайно, у кожного городника, який поважає 
себе, бур’яни приборкані і прибираються на 
стадії прокльовування перших листочків. Але 
у цій ситуації поспішати на картопляник з 
сапкою і відром не варто. Річ у тім, що бур’яни 
хоч і вип’ють частину води на рядках, але вод-
ночас притінять картоплю і захистять її від па-
лючого сонця. Під їх захистом волога буде три-
матися навіть у спеку, а це означає, що поливи 
будуть потрібні рідше. Але щойно довгоочіку-
вані хмари прийдуть у ваш регіон, від бур’янів 
все ж таки доведеться позбутися.

Висівання сидератів у міжряддях
Ще один спосіб штучно притінити посадки 
картоплі — висівання сидератів у міжряддях. 
Як і бур’яни, вони збережуть вологість і затінок 
біля коріння картоплі, але при цьому будуть 
набагато кориснішими.
Сидератам потрібно 5-7 тижнів для того щоб 
підрости, тому не варто затягувати з їх посі-

вом, якщо ви знаєте, що у вашій області спекот-
не літо.
Крім перерахованих властивостей, сидерати 
також здатні стати відмінним добривом, роз-
пушити ґрунт і відлякати деяких шкідників.

Боротьба зі шкідниками 
І нарешті, спека страшна для ваших посадок 
ще й тому, що у цей час особливо активно роз-
множуються і комфортно почуваються такі 
шкідники, як колорадські жуки, дротяники і 
нематоди. Вони можуть знищити потенційний 
урожай навіть швидше, ніж висока температу-
ра і відсутність вологи.
Щоб виключити втрати, намагайтеся регу-
лярно (не рідше одного разу на тиждень) ог-
лядати посадки і збирати жуків та їх личинок. 
А для боротьби з дротяниками прикопайте у 
міжряддях принади. Для цього поріжте карто-
плину на шматочки, трохи присипте їх землею 
і щодня замінюйте, знищуючи шкідників, які 
«обідають» ними.
І звичайно, за появи можливості намагайтеся 
поливати свої картопляні посадки. Навіть цій 
невибагливій культурі дуже потрібна вода.

Лікарі назвали соки, які сприяють зни-
женню артеріального тиску. 
Зниженню артеріального тиску сприяє 
вживання капустяного і морквяного соків.
За словами лікарів, «завдяки великій 
кількості калію у капусті сік з неї відмін-
но бореться з підвищеним артеріальним 
тиском».
Регулярне вживання такого соку корис-
не для зниження артеріального тиску, 
констатують фахівці. Посилаючись на 
дослідження швейцарських вчених, вони 
повідомили, що вживання калію у кіль-
кості, яка більша за 1,5 г (на добу) сприяє 
тому, що показники систолічного тиску 
можуть знизитися на 7 пунктів, діастоліч-
ного — на 2 пункти. За відсутності індиві-
дуальних протипоказань фахівці радять 

Соки, що знижують артеріальний тиск
«щодня вживати трохи більше склянки 
соку червонокачанної капусти або дві 
склянки білокачанної».
Вони пояснили, що такий напій впли-
ває на розширення судин і на зменшен-
ня набряклості у гіпертоніків. Також 
корисним для них може бути морквя-
ний сік.
«Приблизно у двох склянках цього соку 
міститься понад 90 % добової норми ка-
лію», — уточнили лікарі.
Вони зауважили, що гіпотензивний 
ефект напою підтвердився під час екс-
перименту, учасники якого вживали 
морквяний сік щодня у кількості двох 
склянок, і робили це протягом трьох 
місяців.
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Григорій Коваленко 
подарував Шульгівці 
художні твори
Красу і поезію сільського життя і природи 
особливо добре передає образотворче мистецтво. 
Своєю улюбленою справою – увічнювати на 
полотні миттєвості буття рідного села - художник 
Григорій Коваленко із Шульгівки Петриківської 
ОТГ займається і на заслуженому відпочинку. 
Нещодавно на свій 77-й день народження він 
подарував Шульгівському сільському будинку 
дозвілля 17 власних картин. Вони змальовують 
історію села, втілену в твори-спогади, та 
відновлюють у живописі і пісенну спадщину 
рідного краю, яку Григорій Данилович дарує 
односельчанам з народним колективом «Рідні 
наспіви» Сорочинського клубу. 

Відкриття першої персональної виставки майстра 
відбулося в колі друзів, близьких та ровесників 
художника. Коментує подію завідувачка 
Шульгівського СБД Вікторія Льовкіна:
- Григорій Коваленко люб’язно подарував 
землякам свої мальовані серцем твори, на 
портретах чітко видно душу людини. Серед 
робіт художника – спогади дитинства, фрагменти 
живої природи і праці селян, які можуть 
побачити тепер і сучасні діти. Це «Воли везуть 
сіно», «Плоскінь», як її мочили, вибирали, є 
робота, як з дідом ловили рибу. Картини дуже 
інформативні, по них можна розказувати історію 
села. До того ж є чимало зниклих пейзажів 

часів до будівництва ГЕС у Кам’янському, 
тоді знищили первісне стрімке Дніпро з 
мальовничими берегами, перетворивши його на 
калюжу, та відвели Оріль від села. Твори мають 
невичерпну художню цінність, декілька людей 
вже впізнали себе на них. Велика вдячність 
Григорію Даниловичу за його творчу вдачу і 
натхнення, за неймовірно щиру та сповнену 
справжньої поезії експозицію картин. Здоров’я і 
наснаги майстру на майбутнє! 
Навзаєм Григорій Коваленко пообіцяв, 
що експозиція невдовзі збільшиться. Гості 
обмінялися спогадами з автором полотен та між 
собою. Відтепер у Шульгівці діє виставкова зала 
«АРТхолл», де кожна творча особистість має 
простір для самовираження, презентації своєї 
майстерності.

Наш кор.

Черкаський художник Ігор 
Солодовніков знайшов на горищі 
унікальний архів фотографій свого 
діда Івана Литвина. 5000 знімків 
зберегли обличчя українських селян 
та ще живі народні традиції, які не 
потрапили в об’єктив офіційних 
радянських фотографів. Тепер 
можна побачити реальне повоєнне 
та закрите у радянських колгоспах 
українське село. Як насправді 
жили селяни, в що одягалися, 
як проводили будні й свята та як 
гарували на полях. Подібного архіву 
в центральній Україні ще ніколи не 
знаходили. Фото Литвина створюють 
неповторний та реалістичний образ 
часу в один із переломних періодів 
української історії кінця 1950-х ‒ 
початку 1970-х років. 
У 2010 році художник Ігор 
Солодовніков та його рідні 
продавали дідівську хату на 
Черкащині. Пробираючись на 
горищі крізь завали мотлоху, 
Ігор знайшов стару дідову валізу 
з фотоприладдям. Два роки тому 
він вирішив заглянути в середину і 
побачив декілька масивних дисків 
від бабін. На них були намотані сотні 
метрів фотоплівок його діда Івана 
Литвина. Ігор почав їх оцифровувати: 
«Я не міг відірватися, день і ніч 
сканував негативи».
За місяць Ігор Солодовніков 
оцифрував весь дідів архів. Вийшло 
близько 5000 фотографій.
«Я побачив інший час й інше життя: 
покоління, традиції, звичаї, обличчя, 
які давно відійшли в минуле», ‒ 
згадує онук.
Іван Литвин народився у квітні 
1924 року в селі з бунтівною та 
вільнолюбивою історією. Його 
Грушківка на Черкащині ще не так 

Знайдено живі образи  на світлинах
давно була частиною Холодноярської 
Республіки, яка до останнього 
боролася проти більшовиків. Саме 
тут радянська влада закріпилася чи 
не найпізніше в Україні.
Литвин добре пам’ятав Голодомор 
і те, що його родина втратила 
тоді декількох дітей. Коли одну 
з них – Ярину – батьки змушені 
були винести помирати на ґанок, 
10-літний Іван взявся її рятувати. Він 
викопував на полі залишки пшениці, 
перетирав зернята і приносив 
дівчинці. Ярина вижила і прожила 
70 років.
Після початку війни 18-річного Івана 
вже ніхто не врятував від вивезення 
на примусові роботи до Німеччини. 
Там йому вдалося втекти з декількох 
таборів, але наприкінці Другої світової 
його помістили у табір «Бухенвальд». 
«Ціна життя була зведена до нуля. 
Після того, що я бачив, не боюся навіть 
смерті», – казав дід онукові, а в своїх 
блокнотах малював купи мертвих тіл.
Найбільшою пристрастю Івана було 
малювання. Після війни він пішов 
навчатися ремеслу до народного 
майстра Макара Мухи, який мав свою 
школу неподалік Грушківки. Вчитель 
бачив талант свого учня й настановляв 
вчитися далі. Іван вступив до Одеського 
художнього училища, але мусив 
повернутися до села ‒ на навчання не 
вистачало грошей. Тоді Литвин вже 
був одруженим та мав допомагати 
своїй великій родині. Невдовзі у нього 
самого народилася дочка, а згодом – 
син.
«Він жалкував, що не міг вільно 
малювати, що потрібно працювати, 
доглядати за господарством, 
забезпечувати сім’ю. Він був 
прекрасним сім’янином», ‒ 
розповідає донька Раїса Литвин.

У Грушківці Литвин працював 
бібліотекарем. Крім того, у селі 
малював плакати, відливав для 
людей декоративні скульптури, 
робив обеліски та пам’ятники 
загиблим воїнам. Навіть нишком 
відреставрував вцілілі ікони для 
сільської церкви.
Фотографувати Іван почав ще до 
війни, у школі. «У нього завжди 
випадали із кишень різні плівки, 
негативи», ‒ пригадує бабусині 
розповіді Ігор Солодовніков. 
Наприкінці 50-х у Литвина з’явився 
сучасний фотоапарат «Зоркий-2» 
– майже повна радянська копія 
німецької «Лейки».
«Батько – єдиний, хто мав у селі 
фотоапарат, вони були нерозлучні… 
Носив фотоапарат на такому ремінці 
через плече, жив з ним», ‒ ділиться 
донька Раїса.

Іван Литвин почав підзаробляти 
фотографією. У неділю під його 
будинком часто стояли черги: люди 
приходили фотографуватися на 
паспорт чи день народження.
Фотографія вимушено замінила Івану 
малювання – справу його життя, 
якою він весь час марив, але не міг 
повноцінно займатися.
Литвин поетично і лірично передав 
живі й чесні образи простих 
сільських людей, життя яких 
залишилося на узбіччі історії.
Бездонні зморшки, тьмяний погляд 
та медалі, які тягнуть донизу старі 
радянські піджаки. Відверті знімки 
Литвина передають справжні образи 
фронтовиків без пропагандистського 
«побєдоносного» радянського міфу.
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