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П ередплата-2021
ПЕРЕДПЛАТА 

на  «Фермер Придніпров’я»
з червня»  триває

Щоб отримувати газету з липня 

2021 року, поспішіть на поштове 

відділення до 25 червня.

На сьогодні вартість передплати 

(плюс вартість 

послуг УКРПОШТИ): 

місяць  - (20+ 5.56) = 25.56 грн.

3 місяці – (60+16.68) = 76.68 грн.

6 місяців – (120+33.36) = 

153.36 грн.

Передплатний індекс у Каталозі 

обласних видань 60092.

Запрацювала повноцінна 
інтернет-версія газети за адресою                              
https://gazeta-fp.com.ua
Життя динамічно розвивається. Щоб іти в ногу з часом, 
редакція нашої газети  започатковує повноцінну інтернет-
версію «Фермера Придніпров‘я»,де будуть не тільки 
розміщуватся найкращі, злободенні матеріали друкованої 
версії, але оперативно доповнюватимуться стрічкою 
агроновин  Придніпров‘я та України в цілому,а також 
аналітичними оглядами стану АПК. Зроблено це ще й для того, 
щоб пожвавити спілкування з фермерами, землевлевласниками, 
що важливо особливо нині, напередодні відкриття ринку землі.

Мудрі китайці здавна не сумніваються, що 
невдячніше над усе жити в епоху ради-
кальних змін. А у нас кажуть, що наперекір 
усім випробуванням за одного битого 
двох небитих дають. Та є серед нас люди-
на, за котру і не двох, а і трьох, п’ятьох та 
й більше небитих не шкода міняти. Його 
ім’я - Анатолій Іванович Гайворонський. 
І справа не лише в тому, що на зорі існу-
вання свого фермерського господарства у 
селі Спаському Новомосковського району 
він пережив силовий напад тамтешнього 
негідника та мерзотника, новоспеченого 
ніби як ватажка аграрного підприємства, 
прізвище якого сьогодні краще й не зга-
дувати – він і такої «слави» не вартий. А 
ось Анатолій Іванович уже вписав своє 
ім’я в число гідних і стійких, наполегливих 
і послідовних першопроходців долено-
сних, одначе надто складних і більше, ніж 
суперечливих, бо насправді драматичних 
аграрно-земельних перетворень в неза-
лежній уже Україні. 
Що таке опір, приміром, металів чи і всіх 
інших матеріалів, ми не знаємо. Це відомо 
фізикам. Але ми достеменно знаємо, що 

ПОРТРЕТ НА ФОНІ
 БУРХЛИВИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ

Анатолій  ГАЙВОРОНСЬКИЙ:

Першого червня неждано 
й негадано, в що вірити  
справді не хочеться, 
лідеру Дніпропетровської 
обласної Асоціації 
фермерів та приватних 
землевласників 
виповнилося 59 років. 
З чим ми його і вітаємо.

таке шалений, часом до сказу, до речі, 
опір системи, яка на брехливих словах 
ніби усіма фібрами своєї душі за блага 
для народу, та насправді спить і бачить 
народ безправним і в кабалі. Котра обі-
цяє золоті гори, медові ріки і кисільні 
береги тим же селянам, наприклад, а 
тим часом зганяє з рідних сіл, відбирає 
останнє, що в селян може бути і зберігає 
надію на пристойне майбутнє – зем-
лю-матір і годувальницю. Далеко й да-
леко не всі, якщо неймовірно й мало хто 
врешті-решт спромігся у нас, на жаль, 
здолати цей безпрецедентний опір чи-
новницьких кланів, усіх в роздріб і оптом 
злодіїв та зловмисників, потвор і ново-
явлених перевертнів, корупціонерів і 
бариг, особливо земельних, казнокрадів 
і руйнівників держави та підступних 
продажних зрадників народу, готових 
за зайвий шматок землі чи майна на 
дурничку подавитися. І з сумної пісні слів 
не викинути, тому скажемо й відвертіше: 
багато серед колег-фермерів Анатолія 
Гайворонського чи просто селянських 
діячів та лідерів здалися, покірно склали 

руки перед негідниками усіх мастей, перед 
шахраями, здирниками, рекетирами і хабар-
никами, навіть пішли з ними на «співпрацю», 
покірно сплачуючи данину, аби лишень їх 
не чіпали. А ось Гайворонський один з неба-
гатьох, хто не тільки не скорився теперішній 
нещирій і у дійсності загрозливій системі, а 
кинув їй виклик, вийшов фактично на від-
критий бій. На протиборство не на життя, 
а на смерть, якщо хочете знати. І з перших 
кроків Анатолія Івановича-бійця суть цієї 
«дуелі» - не хто кого, а селянська правда і 
справедливість має домогтися бути зверху. 
Для цього він не шкодує себе і особистого 
спокою і навіть благополуччя та віддано за-
хищає інтереси по суті усіх селянських мас.
Одне діло, що Гайворонський зумів ство-
рити власне доволі успішне фермерське 
господарство. Заодно і мало того, що його 
як фермера поважають земляки та орендо-
давці земельних паїв. Слава про Анатолія 
Івановича як господаря-товаровиробника і 
виразника та захисника прав і потреб сіль-
ського люду давно не лежала на місці і не 
лежить зараз. Та цього для нього виявилося 
замало. Окрема сторінка життя і зусиль Гай-
воронського пов’язана з обласною Асоціа-
цією фермерів та приватних землевласни-
ків, котру очолює він ось уже третю каден-
цію. І мало хто знає, що очолив свідомо та з 
чіткою метою усіх своїх соратників-колег на 
Дніпропетровщині об’єднати і згуртувати в 
бойовий й безкомпромісний загін однодум-
ців і повести за собою на досягнення чітко 
благородних цілей. Щоб творити й дерзати, 
не відступати і не поступатися усім разом, 
шикуватися пліч-о-пліч дружно й рішуче 
кожного разу, коли виникає у цьому потре-
ба. А необхідність у цьому трапляється таки 
дуже й дуже часто. Погодьтеся, що майже 
кожного дня. І виникатиме сьогодні та зав-
тра все ще й частіше, адже ринок землі, про 
який так багато і вперто говорили-лякали 
«меншовики», уже практично набрав своїх 
нищівних обертів. Не випадково, зрештою, 
свідомі і реально мислячі фермери Дніпро-
петровщини вважають: усім їм неймовірно 
поталанило, що обласну Асоціацію очолює 
Гайворонський. Залишається сподіватися, 
що чимдалі нарешті  все більше і більше 
серед них з’являтиметься однодумців Ана-
толія Івановича, готових ставати поруч з 
ним в багаточисельні ряди що називається 
безстрашних «фронтовиків» та багнетів 
земельних сутичок, зіткнень і перегонів. 
Якщо хочете знати, чимало фермерів і 

сусідніх областей заздрять фермерам 
нашої, що настільки безкомпромісний та 
войовничий тут лідер Асоціації фермерів 
і приватних землевласників. Цим залиша-
ється не лише пишатися, але й дорожити 
та користуватися. Особливо враховуючи, 
що Анатолій Гайворонський віднедавна 
обраний ще й першим заступником голо-
ви Всеукраїнського конгресу фермерів. 
Сміємо запевнити і не сумніватися, що на 
цю посаду він згодився не для зайвих реа-
лій, а щоб мати змогу ще плідніше і резуль-
тативніше боротися за одвічні інтереси 
українських сільських товаровиробників 
та вітчизняних сільських населених пунк-
тів. Адже нині питання справді стоїть так, 
що українське село, колиска української 
нації та її духовних скарбів, опинилося 
на грані зникнення. Боронити і захищати 
наше село випадає усім разом, але й не 
безпідставно під орудою та проводом 
таких полководців, як Анатолій  Іванович 
Гайворонський. 
П‘ятдесят дев‘ять років – це не просто 
шлях, пройдений ним в нелегких випро-
буваннях і зі здобутими досягненнями. 
Це ще й вельми непересічний досвід, 
нагромаджений невтомним трударем 
землі і нездоланним бійцем за інтереси 
селянського народу. Звідси дуже при-
ємно, що Гайворонський і сьогодні явно 
живе так, наче у нього все ще, тобто го-
ловні звершення і перемоги, попереду. 
Це вселяє надію не розминутися усім 
нам разом з відродження і розквітом, 
неодмінно і неминуче заможнім май-
бутнім нашого невмирущого й самобут-
нього села. Інша річ, що шлях до цього 
досі все ще не трояндами встелений, і 
найперше, що сьогодні випадає бажати 
Анатолію Івановичу багато літ поспіль 
ще зберігати притаманні йому неспокій 
та небайдужу вдачу і бійцівську наснагу 
завжди бути попереду в борні за справи 
сільського народу і українського села. В 
житті, говорять, як на довгій ниві, а нива, 
яку обробляє, доглядає і плекає фермер 
Гайворонський, дійсно не кінчається. 
Кінця-краю їй не видно!
Хай щастить і здоровиться – з роси Вам і 
води, шановний Анатолію Івановичу!

                                                   Редакція 
газети «Фермер Придніпров’я»

Асоціація фермерів 
Межівського району
Щиро вітає Анатолія 
Івановича з Днем 
народження!
Ми дуже цінуємо Вашу 
відданість нашій нелегкій 
фермерській справі. 
Глибоко шануємо Вас 
за мужність, велике 
людське серце, рішучість 
й безкопромісність на 
захисті наших інтересів!
Здоров'я й сил Вам на 
многії літа. Родинного 
благополуччя, щедрих 
урожаїв!
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ВАШ ВИБІР

Григорій ДАВИДЕНКО

АНТИРЕЙДЕР2
Маємо те, що маємо

Три договори оренди на одну 
ділянку. Усі - різні
Свого часу Лука і Надія Гнілови із 
Новопавлівки Межівського району 
багаторічною працею в місцевому 
колгоспі «Світанок» заробили право 
на земельну частку. Після них земельні 
паї перейшли до сина Миколи Гнілова, 
котрий навчав молодих водіїв у Межів-
ській ДОСААФ. Він об’єднав ці частки 
в єдину земельну ділянку площею 14, 
2 гектари, з одним кадастровим номе-
ром, переоформив право власності. 
Пізніше, а саме 4 січня 2017-го, Микола 
Лукич склав заповіт на користь донь-
ки Оксани, Буханець за прізвищем 
чоловіПоки тривали судові слухання, 
у ФГ «Адоніс» нарешті визнали, що за 
користування землею слід платити. І 
направили «Укрпоштою» Олені Буха-
нець орендну плату за 2018-2019 роки 
в сумі 18 039 гривень. Тобто якраз 
мінімально визначені законом 3 % від 
нормативно-грошової оцінки ріллі. На 
сьогодні це геть «смішна» сума, погодь-
теся, реальна у два з половиною, а то і 
три рази вища. А 14 вересня 2020 року 
до суду надійшли з Харкова висновки 
почеркознавчої експертизи, яка вста-
новила, що замість Миколи Гнілова 
свій підпис у договорі оренди його 
землі поставила інша людина. Відтак 
суд цілком логічно зробив висновок, 
що волевиявлення орендодавця на 
укладення договору не було, його умо-
ви він не погоджував. 
Зваживши всі докази і аргументи сто-
рін, викладені в матеріалах справи на 
9-ти сторінках вступної та мотивуваль-
ної частин рішення, у резолютивній 
частині суддя Олександр Юр’єв 26 
листопада виніс вердикт:   
- Рішення держреєстратора Межів-
ського районного управління Ольги 
Пушної про державну реєстрацію 
договору оренди земельної ділянки 
Миколи Гнілова площею 14, 2 га за ФГ 
«Адоніс» скасувати. Стягнути з фер-
мерського господарства на користь О. 
Буханець понесені нею судові витрати: 
судовий збір – 768 гривень, почер-
кознавча експертиза – 3922 гривні, 
правова допомога – 4050 грн.
Чому апеляція «поламала» 
рішення Межівського суду?
Здавалося б, подавати апеляційну 
скаргу на це об’єктивне, виважене рі-
шення катма сенсу. Але ФГ «Адоніс» це 
зробило з аргументами: Михайло Дми-
трієв мав право підписувати договір 
оренди землі від імені Миколи Гнілова, 
бо той начебто надав таке доручення. 
І що два інші договори оренди землі, 
не зареєстровані, якраз і є дійсними. 
Чому ж їх не подали на реєстрацію? 
Чи й у довіреності такий «справжній» 
підпис власника, як у зареєстрованому 
екземплярі? Проте, як не дивно, Дні-
провський апеляційний суд 2 березня 
ц. р. визнав, що не узаконені, а отже, 
недійсні права орендаря вагоміші, ніж 
права власника ділянки! Мотивація дій 
суду дослівно наступна:
- Встановлено, що на виконання умов 
договору оренди землі від 24 вересня 

А кіт ковбаску уминає…
…неначе й не до нього річ. Цей вираз доречно згадати з приводу чер-
гового виклику судової системи України. Стався він 2 березня в місті 
Дніпро, де судді Дніпровського апеляційного суду Тетяна Куценко, 
Ельвіра Демченко та Микола Макаров фактично узаконили нікчем-
ний правочин - договір оренди землі 2013 року, на 49 років, який за-
мість її власника Миколи Гнілова з Межової… підписала інша особа! 
Слуги Феміди, відомі у краї за публікаціями «Фермера Придніпров’я», 
своєю постановою скасували рішення Межівського районного суду 
26 листопада 2020 року, котрим договір із підробленим підписом 
нині покійного власника ріллі, що підтвердила судово-почеркознавча 
експертиза, був визнаний недійсним. Отаке «верховенство права» у 
нашій державі.                

2013 року Миколою Гніловим за життя 
отримано плату за оренду землі від 
ФГ «Адоніс», тобто укладений договір 
фактично виконувався сторонами. Ух-
валюючи рішення, суд першої інстанції 
прийшов до висновку, що спірний 
договір не є укладеним, тому саме з 
цих підстав підлягають задоволенню 
позовні вимоги в частині скасування 
державної реєстрації. Колегія суддів 
не може погодитися з таким виснов-
ком, оскільки зазначені підстави не-
дійсності спірного правочину позива-
чем заявлені не були. Тоді як нормами 
статті 13 ЦПКУ закріплено, що суд 
розглядає справу у межах заявлених 
позовних вимог. 
Ось так логічне припущення суду, що 
нікчемний правочин не є укладеним 
– а так все і є насправді, бо діючим 
вважається лише зареєстрований 
договір, і послужило однією з причин 
того, що колегія суддів Дніпровського 
апеляційного суду рішення Межівсько-
го районного суду скасувала, а Оксані 
Буханець у задоволенні позовних 
вимог відмовила. В тексті постано-
ви судді геть не взяли до уваги факт 
підробки підпису Миколи Блінова в 
зареєстрованому договорі оренди. А 
ще заявили, що «його довіреність Ми-
хайлу Дмитрієву дійсна і ніким досі не 
оспорювалася». Але ж у п. 6, ч. 1, ст. 248 
Цивільного кодексу України «Припи-
нення представництва за довіреністю» 
чітко зазначено: «представництво за 
довіреністю припиняється у разі смер-
ті особи, яка видала довіреність». При-
пустити, що про цю статтю Цивільного 
кодексу нічого не відали аж три дос-
відчені судді апеляційного суду можна, 
але з вірогідністю нуль відсотків.  
Абсолютно нелогічним виглядає і фак-
тичне узаконення договору оренди, бо 
відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України 
«Про оренду землі» договір оренди 
землі укладається в письмовій формі, 
а за статтею 18 цього Закону, він на-
бирає чинності після його державної 
реєстрації. Але ж де-юре договору не 
існує, бо підпис власника підроблений! 
Тобто законне рішення суду першої 
інстанції в апеляції «поламали» без 
належних на те підстав.
Чому ж так сталося? Подейкують, що 
деякі слуги Феміди Дніпровського 
апеляційного суду «колядують» і в свя-
та, і у будні. І що раніше їм заносили по 
півтори тисячі «зелених» на брата чи 
сестру, а останнім часом загальна сума 
«стартує» вже від 5 тисяч, залежно від 
складності справи. Так це чи інак, може 
встановити лише інший суд. Проте 
цікавими є два недавніх факти. Третьо-
го березня, наступного після засідання 
апеляційного суду дня, Перша Дисци-
плінарна палата Вищої ради право-
суддя ухвалила «відмовити у відкритті 
дисциплінарної справи за скаргою 
адвоката Тетяни Рички стосовно суддів 
Дніпровського апеляційного суду Тетя-
ни Куценко, Миколи Макарова, Ельві-
ри Демченко». Таке ж дійство сталося 
і 20 жовтня 2020 року, за скаргою на 
цих суддів Інни Федоренко, трапляло-
ся таке й раніше. Чи не буде подана і 
цього разу супліка, вже третя за один 
рік? І чи не забагато скарг, на тих самих 

суддів, від різних адвокатів, проте з 
однаковісіньким «фіналом» у Вищій 
раді правосуддя?
Ключ порядку денного
Судова система України є предметом 
уваги потенційних інвесторів. З нагоди 
Дня Європи посол ЄС в Україні Матті 
Маасікас 9 травня зазначив: «судова 
реформа залишається ключем для 
всього порядку денного реформ в 
Україні та найважливішим фактором 
її економічного розвитку. Оскільки 
вже не загальна корупція, а саме вади 
судової системи є головним фактором, 
який стримує та відлякує інвесторів від 
вкладення грошей в Україну. Судова 
система - це щось таке, що не було 
реформоване в Україні за всі 30 років 
її Незалежності». Періодично нагадує 
перезрілу проблему і президент Укра-
їни Володимир Зеленський. У березні 
на Всеукраїнському форумі «Україна 
30. Розвиток правосуддя» він заявив:
- Я можу запевнити, ми налаштовані 
втілити усі необхідні кроки для успіш-
ної реформи, щоб в Україні нарешті 
працювали лише чесні, незалежні, 

справедливі суди. Суди, де визначаль-
ною буде буква закону, а не цифра у 
конверті, де закон один для всіх – і всі 
рівні перед законом. Це рішення ми 
втілимо у життя.
Коли ж це станеться? Згадаймо, обі-
цянка швидкої судової реформи була 
ще 2019-го. А поки діюча монобіль-
шість вкотре озвучує давні наміри, 
Оксані Буханець доводиться оббивати 
вже київські судові пороги.
- Щоразу думаю – оце все, перемога, 
після кожного судового засідання, 
- гірко зазначає Оксана Миколаївна. – 
Подали з адвокатом заяви до поліції та 
прокуратури про підробку документу. 
Але опоненти ніяк не хочуть розрива-
ти договір оренди, який мій батько не 
підписував. А орендарі досі навіть ко-
пійчаної орендної плати за 2020 рік не 
видали. Направили касаційну скаргу 
до Верховного суду, дата розгляду ще 
не призначена.
Боротьба за верховенство права в 
даній судовій справі триває. В Україні 
– також.    

Аграрії України зможуть 
з 1 липня купувати 
сільськогосподарську 
землю без необхідності 
породжувати якісь схеми, 
сказав міністр аграрної 
політики Роман Лещенко.
Про це пише propozitsiya.
com з посиланням на 
ukrinform.
«Прийняті всі 
необхідні закони для 
запуску ринку землі… 
Зараз ми протягом 

місяця приймемо підзаконні акти, які необхідні для запуску ринку землі, 
забезпечимо через програму фінансування 5-7-9% фінансування для 
фермерів… І з 1 липня 2021 року ми фактично, згідно графіку, запустимо 
ринок землі», — зазначив Лещенко.
Він уточнив, що якщо є продавець, готовий продати громадянину 
України землю, є відповідно задекларований дохід, що дозволяє цю землю 
купити, якщо земля не обтяжена будь-якою орендою, її можна купити, 
по ціні не менше нормативно-грошової оцінки. Кожен земельний пай 
має свою нормативно грошову оцінку, зазначену в державному акті на 
землю. Розрахунок може здійснюватися лише в безготівковій формі, за 
нотаріальним посвідченням, через банківський перерахунок, офіційно, зі 
сплатою всіх податків.
Міністр нагадав, що понад 60% української землі наразі перебуває в оренді. 
Купівля землі, яка наразі орендована — це питання переважного права.
«Якщо громадянин, в якого є земельний пай в оренді, захоче продати його, він 
має звернутися з відповідним листом до орендатора, який має переважне 
право купити цю землю. За два місяці орендар має вирішити, купляти пай, 
чи ні. Якщо ні, то пай можна продати, але повноцінно розпоряджатися цією 
землею без обтяжень оренди можна буде після того, як закінчиться договір 
оренди», — пояснив Лещенко.
Також він уточнив, що орендар може за власною ініціативою звернутися до 
власника землі із пропозицією про купівлю-продаж.

Роман ЛЕЩЕНКО, міністр агрополітики.

З 1 липня аграрії 
зможуть купувати 
землю без жодних схем
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Аграрне рейдерство — це дуже небезпечне явище 
для економіки країни, яке має суттєвий вплив на 
зниження інвестиційної привабливості аграрного 
сектору й загрожуєдискредитацією земельної ре-
форми. При цьому через запровадження ринково-
гообігу земель сільськогосподарського призначен-
ня, проблема подолання аграрного
рейдерства зараз стає ще більш актуальною.
Перші запобіжні заходи з протидії аграрному 
рейдерству й запровадженню прозорості в зе-
мельній сфері вже реалізовані Верховною Радою 
України. Зокрема, у 2018–2020 рр. було ухвалено 
закони щодо протидії рейдерству й захисту прав 
власності.Поряд з тим, експерти наголошують, 
що законодавство не встигає зазнавати достат-
ньо швидкої змінності, й це сприяє виробленню 
рейдерами нових та більшпі дступних стратегій 
захоплення сільськогосподарської землі, об’єктів 
аграрної інфраструктури та інших активів сіль-
госптоваровиробників.Тож, попри антирейдерські 
законодавчі ініціативи, тиск рейдерів на дрібних 
сільгосптоваровиробників щороку лише посилю-
ється. Більш того, за прогнозами незалежних екс-
пертів, Україною неодмінно прокотиться хвиля 
аграрного рейдерства — одразу ж після того, як в 
країні дозволять купувати і продавати земель-
ні ділянки сільськогосподарського призначення. 
Небезпека полягає ще й в тому, що рейдерство 
посягає не тільки на право власності і право 
здійснення господарської діяльності, які мають 
гарантуватися державою, а й стосується безпо-
середньо життя та здоров’я аграрія, членів його 
сім’ї та оточення.Успішність же рейдерських 
атак на аграрні підприємства пояснюється тим, 
щобільшість власників дрібного аграрного бізнесу 
вживають недостатніх заходів длязахисту своїх 
активів від можливих посягань загарбників. Зазви-
чай це пов’язано з тим, що на практиці дрібним і 
середнім сільськогосподарським підприємствам не 
вистачає фінансово-матеріальних ресурсів, щоб 
винайняти професійних захисників і протистоя-
ти нападникам під час рейдерського захоплення. 
Саме тому виникає нагальна потреба у поінфор-
мованості аграріїв про вигідні, надійні й ефектив-
ні інструменти протидії рейдерам і у сприянні 
набуттю навичок здорової агресії задля захисту 
їхнього власногобізнесу.
Але найбільш ефективний спосіб протидії рей-
дерській атаці — не допустити її проведення вза-
галі. А це, поміж іншим, передбачає необхідність 
завчасної ідентифікації вразливих місць бізнесу з 
подальшим усуненням.
Окремо варто виділити надзвичайно високу за-
цікавленість у подоланні аграрного рейдерства 
у місцевих громад і органів місцевого самовря-
дування — адже мешканцісільських територій 
є найбільш вразливими до негативних наслідків 
рейдерських атак. Тим паче, що на сьогодні до-
волі актуальним для місцевих громад є питання 
протидії рейдерському захопленню земель сіль-
ськогосподарського призначення, яке відбувається 
в процесі передачі цих ділянок з державної в кому-
нальну власність.
Таким чином, місцеві громади й аграрії мають 
стати союзниками, об’єднавши зусилля, знання, 
досвід і ресурси, виступити єдиним фронтом у 
боротьбі з рейдерами та протидії рейдерським 
захопленням.
Загалом викорінення аграрного рейдерства як 
небезпечного явища сприятим аграрному підпри-
ємству. Тому треба розуміти, як починається ще 
сама підготовка дотзахоплення.
Так, збір інформації про підприємство - потен-
ційну жертву відіграє важливу роль у плануванні 
рейдерської атаки. Адже на цьому етапі вивча-
ється ринкова ситуація й визначаються об’єкти, 
що є найбільш привабливими та незахищеними 
для злочинців.
Вже на цій стадії є досить великий набір інстру-
ментів для запобігання рейдерському захопленню. 
Але проблема в тому, що єдиної універсальної 
стратегії превентивного захисту для всіх не іс-
нує, як не існує типової схеми захоплення. 

Про РЕЙДЕРСТВО

26.05.2021 був опублікований, а 27.05.2021 року 
набирав чинності Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення системи управління та дерегуляції 
у сфері земельних відносин» від  28 квітня                              
2021 року № 1423-IX (всі ми його добре знаємо,                   
як законопроект № 2194).
     Відповідно до вказаного Закону внесені зміни до 
34 законодавчих актів України, зокрема, до шести 
кодексів України та до багатьох законів України.
Найбільше змін зазнав Земельний кодекс України. 
Також зміни торкнулися Водного та Лісового 
кодексів, кодексу України про надра, Цивільного 
кодексу України та Кодексу про адміністративні 
правопорушення.
Список Законів України, до яких були внесені 
зміни, дуже великий. Всі ці Закони відіграють 
важливу роль  у нашому житті, роботі, а в тому 
числі і в питаннях землеустрою. Це такі, як: «Про 
топографо-геодезичну і картографічну діяльність», 
«Про землеустрій», «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв)», «Про охорону земель», 
«Про оренду землі», «Про оцінку земель», «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», «Про природно-заповідний 
фонд України», «Про охорону культурної 
спадщини», «Про Державний земельний кадастр».
Відповідно до вказаного Закону:
- Держгеокадастр та його територіальні 
органи передають повноваження 
розпоряджатися землями державної власності 
сільськогосподарського призначення за межами 
населених пунктів до відповідних рад.
- проте за Держгеокадастром та його 
територіальними органами залишаються 
повноваження з організації та здійснення 
державного контролю за використанням та 
охороною земель у порядку, встановленому 
Законом.
- пунктом 24 розділу Х «Перехідні положення» 
Земельного кодексу України встановлено, що  до 
державної реєстрації права комунальної власності 
на земельні ділянки державної власності, що 
передаються у комунальну власність, органи 
виконавчої влади, що здійснювали розпорядження 
такими земельними ділянками, не мають права 
здійснювати розпорядження ними.
  - сільським, селищним, міським радам надані 
повноваження з розпорядження всіма землями 
державної власності, які розташовані за 
межами населених пунктів у межах відповідних 
територіальних громад, крім земель, які 
залишаються у державній власності (органи 
державної влади, державні підприємства, землі 
оборони, землі лісогосподарського призначення, 
землі природо-заповідного фонду і т. д).
- більш суворіші стали вимоги під час  прийняття 
радами рішень у випадках безоплатної передачі 
земель комунальної власності у приватну – рішення 
має бути прийняте  не менш як двома третинами 
голосів депутатів від загального складу ради (ця 
вимога не стосується земельних ділянок, що 
перебувають у користуванні громадян та при 
передачі земельної ділянки власнику розташованої 
на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди)
- дозволено продовжити (завершити) процедуру 
приватизації або оформлення права користування 
земельними ділянками, якщо вона була розпочата 
на  підставі дозволів на розроблення документації 
із землеустрою, отриманих  до набрання чинності 
вказаного Закону. Тобто дозволи на розроблення 
документації із землеустрою щодо земельних 
ділянок державної власності, які переходять у 
комунальну власність, є чинними.
- відповідно до  Закону № 1423 державний контроль 
за використанням та охороною земель усіх 

категорій та форм власності здійснює Центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері земельних відносин. 
- державний контроль за використанням та охороною 
земель також здійснюють виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад у межах повноважень,  у 
разі прийняття відповідною радою рішення про 
здійснення такого контролю (вступає в силу через 
рік).
Що стосується документацій із землеустрою то:
- скасовано погодження більшості видів документації 
із землеустрою територіальними органами 
Держгеокадастру та іншими органами, які були 
зазначені у ст. 186 та 186-1 Земельного кодексу 
України.
 - статтю 186 викладено в іншій редакції, а статтю 186-
1 – виключено
-  скасовано  державну експертизу землевпорядної 
документації
Що стосується господарської діяльності власників чи 
землекористувачів на земельних ділянках:
- скасовано  спеціальний дозвіл на зняття та 
перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки 
(дозволено  здійснювати зняття та перенесення 
ґрунтового покриву земельних ділянок виключно 
на підставі розробленого у встановленому законом 
порядку робочого проекту землеустрою).
-  переміщення ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) у межах однієї і тієї самої земельної ділянки, 
призначеної для ведення особистого селянського 
господарства, ведення садівництва, будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), 
індивідуального дачного будівництва та будівництва 
індивідуальних гаражів, дозволено здійснювати без 
розробки робочого проекту землеустрою.
- зміна цільового призначення земельних ділянок, що 
не належать до державної чи комунальної власності, 
здійснюється сільською, селищною, міською радою. 
- порядок зміни цільового призначення особливо 
цінних земель залишився майже незмінним.
- розроблення агрохімічного паспорта не є 
обов’язковим під час передачі земельної ділянки у 
власність та користування.
- внесені зміни до ЗУ «Про Державний 
земельний кадастр», зокрема щодо  принципу 
екстериторіальності у здійсненні державними 
кадастровими реєстраторами державної реєстрації 
земельних ділянок.
- земельні ділянки, що вважаються комунальною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
відповідно до цього пункту і право державної 
власності на які зареєстроване у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно, переходять у 
комунальну власність з моменту державної реєстрації 
права комунальної власності на такі земельні ділянки.
 Перехід земельних ділянок із державної власності у 
комунальну власність не є підставою для припинення 
права оренди та інших речових прав, похідних від 
права власності на такі земельні ділянки.
Внесення змін до договору оренди, суперфіцію, 
емфітевзису, земельного сервітуту із зазначенням 
нового органу, що здійснює розпорядження такою 
земельною ділянкою, не вимагається і здійснюється 
лише за згодою сторін договору.
Додаткову інформацію щодо внесених змін до 
земельного законодавства ви зможете отримати 
долучившись до прямого ефіру онлайн приймальні 
Земельного фонду України.
  З приводу вказаної  теми та  інших тем, які 
стосуються земельних відносин, ви завжди можете 
звернутися до фахівців Земельного фону України 
та отримати зважену, обґрунтовану та актуальну 
відповідь, консультацію чи пораду.

Знову про Закон 2194
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Микола ЯСЕНЬ

КОЛИСЬ ДАВНО, часто буваючи у суто журналіст-
ських справах у сусідній Кіровоградській області, у 
невеликому, але оптимістичному тоді селі Надлак 

Новоархангельського району познайомився з цікавим та 
небайдужим тоді ще молодим чоловіком. Дійсно багато 
літ минуло від тих пір, і ось він раптом про себе нагадав. Це 
Анатолій Пампущенко, який тепер надіслав зовсім сумного 
листа. Давайте прочитаємо його: «Узнаємо, що Укрпошта 
з 1 вересня припиняє доставку пенсій. Причому, ніби не з 
власної ініціативи, а примусово. З другого боку Мінсоцпо-
літики, яке за це навпаки обома руками, ніби підтримало 
ледве не всенародну ідею посадити пенсіонерів на банків-
ські картки. Чи не маємо ми змови цих двох ніби держав-
них структур?
Для села, хочу сказати, це катастрофа. Бо, отримавши гро-
ші на карточку, пенсіонери не зможуть ними скористатися, 
оскільки в селах немає ні банків та банківських відділень, ні 
банкоматів в найближчому оточенні, а в магазинах та ап-
теках і тому подібному терміналів. Отож кожному пенсіо-
неру самому треба буде їхати аж до райцентрів або міст, де 
вони є, щоб зняти готівку. Але це дуже ж велика проблема 
для літніх людей, більшості з яких і за ворота своїх садиб 
важко уже виходити, не те що ще кудись їхати. Та й навіть 
для тих, хто їхати ще здатен, радості мало. Адже з нашого 
села Надлак, приміром, до колишнього райцентру Новоар-
хангельська уже кілька місяців не ходить автобус. А колись 
же ходило аж п’ять рейсів на день!
Але це ще й не уся правда теперішнього життя. До Ново-
аргангельська було і залишається 34 км, а після укрупнен-
ня територій до нового райцентру селища Голованівськ 
відстань майже втричі більша. Щоб справитися з усіма 
там своїми спрами, цілий день забирає одна поїздка. А 
найняти для цього приватний автомобіль, що для старих 
і немічних чи не єдина прийнятна розкіш – для них же і 
не по кишені. Правлять по 1 тисячі 200 гривень за таку по-
дорож. Хіба такі суми підйомні для пенсіонерів, особливо 
сільських?  Не забувайте ще про одну халепу, яка цілком 
можлива – шахрайство з банківськими картками. Всюди і 
всім уже доводилося чути про аферистів, які полюють на 
гроші старих  людей, користуючись їхньою необізнаністю 
та недосвідченістю з банківськими картками, а також без-
порадністю. Так я вам наперед скажу, що нас чекає град по-
грабувань з пенсійних пластикових карточок сільських пен-
сіонерів. Про це здогадатися зовсім і не важко, бо відомо, 
що кому-кому, а злодіям і крадіям, негідникам та шахраям 
в Україні привільно тільки й живеться.
Болить і ятрить душа, що в сільській місцевості по всій 
Україні масово закриваються поштові відділення. Такого не 
було навіть у Другу світову. Тому можна сміливо стверджу-
вати: це сучасною владою планомірно здійснюються так 
звані «реформи» на неодмінне знищення українського села. 

ТАКОГО ОТ ЛИСТА з відчаю надіслав з Кіровоград-
ської області Анатолій Пампущенко. Але чи не 
здається вам, наче списав він реалії один до одного 

й з нашої області теж? На Дніпропетровщині аналогічні 
процеси відбуваються з поштовими відділеннями уже 
зараз і теж відбуватимуться найближчим часом з пенсія-
ми сільських пенсіонерів. Автору цих рядків буквально у 
травні у двох колишніх районах – Новомосковському та 
Покровському Дніпропетровщини – довелося провести по 
кілька днів. От у тих селах першого, в яких ще збереглися 
пошти, то це тільки їх назви. Бо працюють вони по три дні 
на тиждень з 11-ї і до 1-ї години дня – і все. Не встиг, ска-
жімо, заплатити за ті ж комунальні послуги – поштарка, 
котра в одній особі і листоноша, не винна. В Покровському 
ж районі на самісінькому його краєчку аж під Донбасом є 
село Новопетрівське «за старим стилем» і Тернівське за «но-
вим». З нього наш знайомий, у якого ми гостювали, мусив 
цілісінький день напередодні витратити на поїздку у новий 
районний центр місто Синельникове. І не справився. Буде 
їхати вдруге. А це не близький світ – 119 кілометрів від його 
дому. Двома автомагістралями, одна Донецьк – Запоріж-
жя і друга Бердянськ – Дніпро, які більше схожі на смуги 
перешкод. Коротше, як у Тараса Шевченка – прогулянка з 
задоволенням (але у лапках) і не без моралі.
Але про яку мораль може іти мова, про яке сумління чи 
яку совість, про яке державницьке мислення, якщо справді 
навіч свідомо та ціленаправлено нищиться вітчизняне село 
і український люд у ньому?! Під корінь. З корінням. Якщо 
говорити про нашу степову зону, то враження таке, наче 
котяться нею, вирують шалені вітри, шторми та бурани, 
і вивертають з корінням із землі таки не тільки дерева, а 
справді й людей. Вивертають і вигортають геть як таких, 
які зайві і які марно затрималися тут. І це в той час, коли в 
середині минулого віку тоді ще молодий письменник, а в 
майбутньому і авторитетний політичний діяч Володимир 
Яворівський у Дніпропетровській газеті «Прапор юності» 
писав, що на Придніпров‘ї «мають вічно котитися хвилі 
поколінь українських селян». Згодом навздогін витязь укра-
їнської поезії Василь Симоненко немов уточняв, що «хвилі 
святих, незрівнянно чудесних і гордих дітей землі та вірних 
людей сільського труда». 
При цій нагоді ну ніяк не можемо обминути того, як уже 
нині поводиться з селянами ринок землі, котрого уже ско-
ро остаточного спустять на них немов зграю собак з цепків 
– хіба не так? З усіх боків і від більшості як громадян, так і 
політичних та громадських сил, а також експертних органі-
зацій сьогодні чути, наприклад, що ухвалений недавно Вер-
ховною Радою пов’язаний з продажем землі законопроект 
2194 і понад 3 100 поправок до нього «збурили неабиякий 
протестний резонанс у суспільстві». То наче «щоб розібра-
тися, де в цих різних заявах правда, а де маніпуляції», голо-

БЕЗ  НАДІЇ  СПОДІВАТИСЯ
або НАДІЯ ПОМИРАЄ ПЕРШОЮ

Надбання цивілізації - банкомат - 
розкіш для українського села.

У селі Шевченкове на Черкащині невідомі підірвали банкомат.

ва парламентського Комітету з питань аграрної і земельної 
політики Микола Сольський заходився пояснювати, ніби 
«не такий насправді страшний вовк, як його малюють». 
Землі силоміць вирішили відбирати у селян, у тих, хто на 
ній живе і працює? Та що ви кажете?! Нічого подібного, 
і  квит. Сотнями, тисячами гектарів заграбастають угіддя 
якщо не іноземці, так доморощені земельні хапуги-олігар-
хи і латифундисти? Їх уже зараз всюди аж кишить? І усі на 
старті, тільки їм «свиснуть», кинуться у «бій»? «Викиньте 
усе це з голови! - Майже вигукнув Сольський – Бо усе це 
спекуляції, вигадки і навіть маячня. Нічого такого не ста-
неться – так і знайте! Нічого такого ми не допустимо – будь-
те певні!»
Тільки «зауважень», а передусім побоювань та переживань 
від народу одначе не меншає. Запитали парламентського 
діяча, «а от як протистояти зміні цільового призначення 
земельних ділянок, що почнеться, закрутиться відразу на 
повну силу - хіба це секрет»? І отримали відповідь, що «гро-
мади всі процеси візьмуть у свої руки, отож не можна буде 
в односторонньому порядку змінити цільове використання 
землі, якщо громада цього не захоче». Ні, кожен в селі чи 
поза ним «матиме право міняти призначення в кадастрі за 
своєю заявою, але тільки за умови, що його бажання…  збі-
гатиметься з бажанням громади» - вам це ясно чи ні? Далі, 
що з‘ясовували у голови земельного Комітету ВРУ – чи пе-
редбачені або точніше, чому не передбачені гарантовані пе-
рестороги зняття верхніх шарів чорноземів та безконтроль-
ного знищення заповідних зон? На що Микола Сольський 
також запевнив, наче «на ці і інші аналогічні порушення ні-
яка громада спершу згоди не дасть, а потім, якщо вони все 
таки стануться, не зареєструє їх». І крапка, мовляв. Досить 
фантазувати «на хвору голову»!
А у нас тепер запитання до читачів газети: ви вірите пану 
Сольському, тобто кожному його слову, наче все буде 
добре, «як по писаному», і лякатися катаклізмів, конфлік-
тів, сутичок та правопорушень не слід? Невже їх справді 
не буде? Гадаємо, тільки сліпий та глухий не бачить, що 
уже зараз твориться у нас із землею , тільки недолугий та 
нерозумний не розуміє, що на селян насправді чекає з 1 
липня – і тільки зловмисний та підступний не хоче усвідом-
лювати, як поглумиться над селом і селянами, обездолить 
і обезземелить село і селян дозвіл на продаж останнього, 
що ще до кінця не розкрали і не розпродали в Україні – її 
землі-годувальниці. Тим часом досить перечитати бодай 
цьогорічні публікації газети «Фермер Придніпров’я», щоб 
уявити, чим вся ця вакханалія, котра здійснюється вперто і 
антиконституційно проти волі народу, скінчиться для усіх 
нас.
Та розгорніть буквально позаминулий номер, у якому у 
всій повноті та ясності розкривається безпрецедентна і 
злочинна та злодійська, однозначно антидержавна афера 
обласного на Дніпропетровщині Держгеокадастру, який 
силоміць і нахабно уже сьогодні «віджимає» землю у селян 
колишнього у нас Магдалинівського району, а нині Магда-
линівської, Чернеччинської і Личківської територіальних 
громад. Не тільки всі «вільні» там ділянки, але й присадиб-
ні у жителів Казначеївки, Олександрівки, Деконки і так далі 
негласно, тихо й підступно та підло, як злодії під прикрит-
тям ночі, посланці Геокадастру відбирають та забирають 
кожен ласий шматок і шматочок земельки. Селянам нічого 
не збираються залишати, крім облизнів. І ви повірите, що, 
як набере обертів земельний ринок, ті, кому уже зараз роз-
дано ділянки, залишать селян у спокої? Отож! Або згадайте 
знову ж таки цілу серію публікацій «Фермера Придніпро-
в”я», пов‘язаних з безчинствами на берегах Орелі та Свиня-
чому урочищі в Царианському районі. Там по суті заповід-
ні землі знищуються і до чужих липких рук потрапляють, 
як у зашморги жадаючих володіти ними «уже зараз і на-
завжди». А шановний пан депутат Верховної Ради і голова 
Комітету з земельних і аграрних питань Микола Сольський 
розпинається, аж піниться, ніби нічого подібного немає і не 
буде! Посоромився б сопливий, даруйте, слуга народу-пе-
ревертень і насправді запроданець людських інтересів.
«Фермер Придніпров‘я» дійсно чимало матеріалів вид-
рукував, котрі дають уявлення, куди Україну, її село і все 
селянство заведе земельний ринок, божевільний і безщад-
ний. Але якщо хтось не вірить нашій газеті, послухайте, що 
кажуть інші розумні люди. Як от провідний науковий спів-
робітник Інституту історії України НАН України Андрій 
Мартинов. Він заявив щойно, що «така неякісна і незграбна, 
безглузда аграрно-земельна реформа, як у нас, має всі шан-
си максимально загострити соціально-політичні проти-
річчя у вітчизняних  селах». Крім того, продовжує вчений, 
«Україна стає чи не єдиною країною в Європі, де держава 

відмовляється від регулюючої функції у земельних відноси-
нах». Це так Мартинов прокоментував останній ухвалений 
Верховною Радою закон на цей рахунок. Мова іде про під-
триманий у другому читанні та в цілому 18 травня ц. р. на 
позачерговій сесії законопроект №2195, який передбачає 
продаж через електронні аукціони ділянок землі державної 
та комунальної власності або тих чи інших прав на них. Це 
яскравий приклад того, докинув Андрій Мартинов, «що 
відбувається, коли бричку ставлять попереду коня». І про-
довжує: згідно з пояснювальною запискою до прийнятого 
закону, торги будуть відбуватися лише онлайн – фактично 
заочно чи всліпу. Подання документів, реєстрація учасни-
ків та їх участь у них передбачені з будь-якої точки світу. 
Більше того, інформація про учасників до завершення аук-
ціону залишатиметься конфіденційною – тепер вважайте, 
що на рівні котів у мішку. Учасником може бути як окрема 
людина, так і компанія. Таким чином Україна, підводить 
риску пан Мартинов, «без належного законодавчого забез-
печення, уточнення меж земельних ділянок, визначення 
незалежними експертами якості земель сільськогосподар-
ського призначення, їх агрохімічного стану та родючості, 
вимог щодо збереження, відновлення та рекультивації, 
чітко працюючого земельного законодавства збирається по 
суті стрибати з мосту у воду».

НЕБЕЗПЕКА ПОЛЯГАЄ ще і в тому, що земельний 
ринок розпочне діяти на фоні зруйнованого вщент 
ще недавнього адміністративно-територіального 

устрою. Утворені нові так звані укрупнені громади та ра-
йони, в яких там і тут тільки обрані нові управлінці і нові 
управлінські служби. У них домінують люди ще не сповна 
ознайомлені та обізнані зі станом справ на місцях. Зате 
вони, і це не секрет, виявилися доволі «справними» учнями 
і послідовниками верхів на предмет не ловити гав, поки 
цей «реформаторський» розгардіяш сягнув свого максиму-
му, і умови виникли безпрецедентні, щоб розкрадати-при-
власнювати все до останнього у свої кишені. Спішать один 
поперед одного озолотитися, бо розуміють, що іншого 
такого шансу скоро може і не бути. Не будуть же при владі 
вічно негідники, злодії, корупціонери і казнокради – рано 
чи пізно має скінчитися і це божевілля з одного боку, і тер-
піння бідолашного народу також. Доводиться тільки на це 
зараз надіятися і сподіватися. Хоч швидше майже як у Лесі 
України – без надії сподіватися.
Але про що мова? От існував доволі успішний Покров-
ський район. Нині його немає. Працювали там усі необхід-
ні установи, організації, управління та заклади і служби. І 
от їх ліквідували, і десятки хороших та різних приміщень 
спорожніло. Як з ними бути? До речі, на місці району 
виникло три ОТГ. Одна з них центральна – Покровська. Чо-
мусь вийшло так, що усі споруди районних раніше установ 
лише Покровська і успадкувала. У її розпорядження попа-
ли. І от надіслали нам примірник колишньої районної, а 
наразі й невідомо до пуття чиєї газети «Покровський край». 
А в ньому стаття читачів з довгим заголовком «Ну от і ді-
йшла до максимального розвитку наша «успішна» Покров-
ська ОТГ». «Питання тільки в тому, - говориться у першому 
ж реченні, - чий успіх тут домінує?» І далі цитуємо теж до-
слівно: «Те, що дехто викуповує та скуповує за безцінь спо-
руди недавніх районних служб, одні з яких насправді могли 
б ще функціонувати за своїм прямим призначенням, а інші 
поповнювати бюджет громади, то це не є успіхом ОТГ. Це 
краще назвати точнішими словами – наживою «вибраних», 
коли практично в одні і ті ж кишені стікаються немалі гро-
ші. В чиї? Це поіменно відомо по всьому Покровському та 
за його межами, біда лише в тому, що присікати зло ніхто 
не квапиться і не збирається».
Тепер ви зрозуміли, яка ще лихоманка-сверблячка взяла 
у свої лещата сільську глибинку. Те, що земельні ділян-
ки там і тут потрапляють у власність місцевих депутатів 
громади та працівників селищної ради, їхніх кумів, сватів, 
дітей, батьків, родичів близьких і далеких, братів і сестер 
як рідних, так і двоюрідних, подруг та друзів і т.д., і т.п., це 
наче зрозуміло і не треба зайвий раз заплутувати чутками 
та плітками. Адже навіть лісосмуги та посадки в степу по-
ділено на «його» і «отого іншого». Де чия – вирішують між 
собою у колі тісної компанії.  Відтак дійсно на цей рахунок 
«все, як у людей». Інша справа таки місцева нерухомість, 
яка вийшла з ужитку. Тут Покровська громада може що й 
«неординарна, оригінальна, з практикою, котра притаман-
на лише їй». 
Тому продовжуємо читати публікацію у газеті «Покров-
ський край»: «Будівля податкової служби, яка в межах 
Покровського району наказала довго жити, «розійшлася» 
усіма своїми 5 поверхами в оренду. На місці хлібопе-
карні тепер бізнесові структури покровських посадовців 
та підприємців – прізвища одні і ті ж. Сирзавод просто 
знищили, розтягли, зруйнували і продали. Хто руки на 
ньому нагрів? Наївне запитання! Відповідають пошепки, бо 
страшно. Адже «приїжджають та попереджають тримати 
язики за зубами, якщо хочуть, щоб зуби були цілими». Або 
«привіти» передають «нетерплячим вивести усіх на чисту 
воду».  
Стосовно ж приміщень ще недавно ЦРЛ – Центральної 
районної лікарні, а зараз просто Покровської - «ситуація 

геть така, що в голові не вкладається». Ми всі тут настільки 
обурені, злі даною ситуацією, що не можемо далі мовчати. 
Пологове відділення закрили. Приміщення і палати не-
врологічного відділення порожні. Це відділення з’єднали з 
терапевтичним. Та хрін редьки не солодший. Адже місць 
для тяжкохворих одначе немає. А точніше кажучи, не ви-
стачає. Стоматологій виникло кілька, і всі приватні. УЗД 
приватне. Приватна і отоларингологія. Нарешті  недавно 
у соцмережах появилося  оголошення: «Комунальне неко-
мерційне підприємство «Покровська лікарня» здає в орен-
ду вільні приміщення Діагностичного центру. Зручне місце 
розташування, автостоянка, зручні комфортні кабінети для 
здійснення ліцензованої медичної практики. Поспішайте! 
Незайнятих приміщень залишилося обмаль». Це ж тре-
ба: звільнили у районі ледве не всіх лікарів, щоб здавати 
в оренду їм їхні ж робочі місця! Геніальний хід: не владці 
виплачують медикам заробітну плату, а медики їм забезпе-
чують «приробітки» - кінець цитати. 
А взагалі людей у Покровському ще й турбує, «виводить 

з себе» і гнітить те, що жили досі у квітучому райцентрі, 
а опинилися тепер у розвалинах по самісіньку шию. Чи-
таємо: «Приміщення держадміністрації майже порожнє. 
Більшість його кабінетів чекають орендарів. Більша частина 
приміщень РБК – районного Будинку культури, - навпаки, 
в оренді уже, решта пустує. Взимку там так холодно, що оч-
маніти можна. Покровське МРЕВ зачинено. Відділення ДАІ 
також немає уже давно. Приміщення колишнього район-
ного відділення освіти схоже на хатку-пустку, яка ось-ось 
розвалиться». Якщо підводити підсумок цьому розділку 
нашої публікації, то висновок може бути лише один: і ця 
адміністративно-територіальна реформа, як не малювали 
її оптимістично, як не фарбували найяскравішими кольо-
рами, насправді задумана і втілюється з метою перетвори-
ти сільські місцевості в безлюдні пустелі. Розуміючи, що 
місцева «знать» на цьому ой як наживеться. Але ж нажи-
ваючись, вона буде ой як старатися зрівняти свої населені 
пункти з проданою з кінцями землею.

І ВСЕ Ж НАЙБОЛЮЧІШЕ і найдраматичніше, що 
сьогодні відбувається – це наче тихе, однак послідовне 
винищення українського люду. Всіх до “дної, як писав 

колись поет, ями, але не буржуїв за буржуями, а неймовір-
но здібний, талановитий і роботящий народ. Бо останнє 
«блискуче» нововведення, котре сталося буквально у травні 
– це завершення в Україні процесу монетизації для потре-
буючих – найбільш вразливих, обездолених і бідних верст 
населення - субсидій на оплату житлово-комунальних по-
слуг. Віднині усі соціальні виплати будуть нараховуватися 
і виплачуватися громадянам винятково в готівковому ви-
гляді. Зрозуміло, що Міністерство соціальної політики це 
подає як нечуване благо для народу, оскільки «в українців 
з”явиться можливість самостійно й оперативно розпоря-
джатися отриманими готівкою коштами, і після оплати 
комуналки, приміром, зможуть за зекономлену решту 
придбати собі щось з тих же харчів чи ще щось для власних 
потреб». Невже ви вірите чи сподіваєтеся на те, що запла-
тивши за десятикратно здорожчаний газ чи за електрое-
нергію, тарифи за яку щойно уже пообіцяли збільшити 
також в 10 разів, у вас на руках ще залишиться якась решта? 
Це як у тому анекдоті ще про російську царську армію. В 
одному полку чекали приїзду генерала з інспекторською 
перевіркою. І попередили солдат, щоб коли генерал за-

питає, як їх годують, сказали: «Дуже добре, наїдаємося 
та ще й зостається». Генерал прибув і справді запитав, як 
годують, чи вистачає? Солдати слухняно відповіли, що «ще 
й зостається». Але генерал раптом задумався і запитав те, 
про що солдат не попередили: «А куди ви діваєте те, що 
залишається?» Солдати дружно й прокричали: «Доїдаємо, 
товаришу генерал!»
Отож хто не сумнівається, ніби готівкові виплати субсидій 
нужденним впроваджуються в інтересах останніх, тобто на 
користь людей, той фатально помиляється. Для людей і у 
цім ділі у нас нічого не робиться. А ось проти людей давно 
і аж бігом. Розкриємо вам при цій нагоді одну велику «та-
ємницю»: у 2016 р. в Україні нараховувалося 7 мільйонів 
домогосподарств, які мали тоді право на субсидії і отриму-
вали їх. Цього ж року таких залишалося менше 3-х мільйо-
нів. То що, збіднілого населення у нас отак відразу більше, 
ніж в два з половиною рази стало менше за ці роки? І це 
при тому, що тарифи на газ та інші енергоносії, опалення 
і світло та воду ще й зростали та зростають в рази! А тепер 

знайте, що Павло Розенко, який у 2014 – 2019 рр працював 
Міністром соцполітики і Віце-прем’єр-міністром з цих же 
питань, сьогодні прогнозує наступне: ідея з виплат субсидій 
готівковими коштами скінчиться тим, що «субсидіянтів 
зменшиться ще більше, ніж на мільйон. Хоч якщо врахову-
вати нинішнє зростання тарифів, має, навпаки, збільшити-
ся як мінімум на півтора мільйони. Звідси ясно, як на доло-
ні: всю цю «операцію»-оборудку затіяно з метою скоротити 
чисельність потребуючих матеріальної допомоги і як 
наслідок – дійсно зекономити кошти, але не в кишенях лю-
дей, а в бюджеті держави. З якого розкрадають у таких уже 
розмірах, коли як тим недолугим базарникам «здачі немає 
чим давати». Якщо не вірите нам, повірте економісту Оле-
гу Пендзіну, який в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив, 
що «уряд пішов шляхом верифікації  власників субсидій 
винятково з міркувань дефіциту коштів в Державному бю-
джеті на допомогу усім нужденним». Яких уже зараз біль-
ше, ніж треба, а в майбутньому однозначно приростатиме. 
В опублікованому щойно Звіті Світового інституту ООН з 
розвитку економік значиться, що зараз в Україні за межею 
бідності 51 відсоток її населення. Отож з висновків цього 
інституту виходить, що навіть не у бідності, а в злиднях нині 
живе понад 20 мільйонів українців.  
До речі, все той же Павло Розенко свідчить, що раніше 
сорок відсотків людей отримували субсидії «за рішеннями  
спеціальних комісій, оскільки є особливі випадки та спірні 
ситуації, котрі потребують колегіальних рішень, залучення 
працівників різних управлінь і служб, щоб визначити, має 
той чи інший претендент право на субсидію». А тепер ці 
комісії ліквідовані, потреби наче в них немає – і крапка. Не 
дадуть субсидії – скаржитися нікому і нікуди не буде. Зате 
передбачено низку нових вимог, які треба пройти мов крізь 
вогонь, воду і мідні труби. У разі покупки протягом року 
тією чи іншою родиною побутової техніки, скажімо, буд-
матеріалів чи будь-чого іншого на суму 50 і більше тисяч 
гривень, субсидії вона не діждеться. Або за наявності також 
банківського депозиту – себто заощаджень на «чорний» 
день – на суму понад 56 тисяч гривень також на допомогу 
від держави не надійтеся. От вам і виходить, що люди, 
передусім пенсіонери, впродовж свого трудового життя 
накопичили собі на старість, лікування або на ремонт та 
утримання власного помешкання, а тепер вони вважа-
тимуться багатіями, здатними за свої кровні оплачувати 

навмисне доведені до підхмарних висот комунальні тари-
фи. Це ще й коли в Україні всупереч Конституції зараз усі 
медичні послуги платні, і саме літнім віком в першу  чергу 
приходиться бути готовими витрачатися на своє здоров‘я. І 
не сподівайтеся «відкрутитися»: українцям, які претендува-
тимуть і далі чи і вперше на отримання субсидій, протягом 
травня-вересня необхідно написати заяву з проханням 
про допомогу та подати в управління соціального захисту 
населення вже значно докладнішу декларацію про свій 
майновий та матеріально-фінансовий стан. Спробуй не 
вказати у ній якісь ніби «тіньові» джерела прибутків, потім 
ще й під суд можеш потрапити – так і знай. Будьте певні, 
пише у «Сільських вістях» оглядач газети Олена Кощенко, 
«у фіскальних органів є змога все-все перевірити і вивести 
на чисту воду».
І Олена Кощенко «реформу» з нарахування субсидій перш 
за все називає «субсидійним ударом під дих, стусаном з-за-
ду у спину» тим родинам, чиї сини і дочки, дорослі, ясна 
річ, а тому також воднораз і батьки малолітніх дітей, пере-
бувають за межами України у статусі заробітчан. Справа у 
тім, що до цих пір більшість із них сприймали за безробіт-
них, які ще й тимчасово проживають не за тими адресами, 
де зареєстровані. Тепер же якщо це справді так, то йдіть і 
ставайте на облік у службах зайнятості. А якщо «схитрува-
ли» і виїхали кудись на заробітки, нічого прибіднятися – 
шліть на батьківщину перекази для рідних та близьких, аби 
вони грошима вашими оплачували комунальні витрати, і 
всі діла. А чому дивуватися, якщо «слуги народу», нагадає-
мо, уже заявляли, що й платити пенсії пенсіонерам ніби не 
варто, бо їх мають утримувати діти й онуки.  Чи це така бо-
ротьба з бідністю – виганяти свій народ геть з України, щоб 
тільки там і заробляли кошти на своє існування?!
Адже як пише обізнана з ситуацією в Україні Олена 
Кощенко, «у випадку з заробітчанами справа не лише в 
грошах». І далі: «Сьогодні наша держава інтенсивними тем-
пами втрачає свій найцінніший капітал – людський. «Че-
моданні» настрої населення дедалі зростають. Хто тільки 
може вирватися з лещат злиднів у пошуках заробітків по 
світах, той це робить за першої ліпшої можливості. А в під-
сумку більшість заробітчан потім і не повертається назад 
– залишається там на постійне місце проживання. Українці 
– роботяща, тямуща і талановита нація, неконфліктна і не 
проблемна для світу – не бачить для себе і своїх дітей пер-
спектив у рідній сторонці». 
Все. Що можна до цього ще додати, якщо дійсно все ра-
зом і порізно, що здійснюється зараз можновладцями та 
злодіями-корупціонерами в упряжці з ними, націлено на 
викорінення з вітчизняної землі свого народу?! Живцем і 
по живому. Втім, знаєте, що подумалося все ж таки додати: 
колись сільські газети переймалися тією ж тваринницькою 
галуззю, приміром, і вже від початку кожного літа вели ру-
брику «Худобі – теплу і ситу зимівлю». А наразі теперішня 
влада ще з весни намагається фактично забезпечити укра-
їнському люду не теплу і не ситу наступну зимівлю.
                                                                             
При цій нагоді

  ПРАВО ЧИ «САМООБМАН»? 
Інша авторка газети «Сільські вісті» Маргарита Тішкова по-
ділилася ще одним «цікавим» спостереженням. Читаємо:
«Наприкінці квітня уряд України схвалив законопроект, 
згідно якого пропонувалося скасувати право українців на 
безоплатні 2 гектари землі, котра за Конституцією, як і на-
дра, належить народу. Потреба у такій зміні буцімто вини-
кла у зв”язку із запровадженням 1 липня ринку сільгоспу-
гідь. Втім, коли в інформаційному просторі зчинилася хви-
ля обурення, можновладці відразу спохопилися, і тодішній 
представник Кабміну в парламенті В. Мокан заявив, що 
право громадян на 2 га закріплене в статті 121 Земельного 
кодексу, тому  скасовувати його  ніхто не сміє.
Та недавно міністр агрополітики Роман Лещенко уже від 
себе заявив, що вказана норма – «самообман». Адже реа-
лізувати її неможливо: по 2 га для більше ніж 40 мільйонів 
українців – виходить загалом 80 мільйонів, а в нас же стіль-
ки землі немає. Тоді навіщо було таку норму ухвалювати? 
Відповідь, мудрує міністр, на поверхні: цей хід придумали 
чиновники, щоб запустити «корупційну складову» при 
цім. Адже ділянку вам просто так не дадуть. Слід провести 
землевпорядну експертизу, зібрати численні довідки, от-
римати всілякі дозволи тощо. А кожен папірець – нагода 
маніпулювати та вимагати хабарі. 
Інша річ, мовляв, тепер, коли всю землю передають і пере-
дадуть в комунальну власність громад. Отож якщо місцева 
влада вирішить ту чи іншу територію відвести під безоп-
латну приватизацію селянами, то досить дві третини голо-
сів від загальної кількості депутатів сільської чи селищної 
ради «за», і таке стане реальністю…»
Стоп-стоп! А це вже як на нашу думку прямий обман усієї 
чиновницької раті зеленої влади «слуг народу». Чому? Бо 
тим часом в Україні під проводом органів Держгеокадастру 
на місцях завершується роздача «вільних» ділянок землі 
будь-кому зі своїх чи щедрих на «вдячність», тільки не се-
лянам. Громади в підсумку отримають земельні простори, 
запопадливо загодя роздерибанені. Адже щойно тільки 
офіційно визнано, що в державі ще на весну цього року 
приватизовано державних та комунальних земель сіль-
ськогосподарського призначення рівно стільки, скільки усіх 
орних угідь у таких двох областях, як Херсонська та наша 
Дніпропетровська.  
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 У багатьох власників будинків в невеликих населених 
пунктах ще й до сьогодні застарілі документи про 
власність на землю або ж вони відсутні взагалі, таким 
чином земельні ділянки ніяк не оформлені.
Виникає наступне питання: якщо власник такого будинку 
вирішив подарувати вам його, то чи можна укласти 
договір дарування житлового будинку без земельної 
ділянки? І взагалі, чи можна оформити будинок без землі?
Якщо коротко, то відповідь - ні. З недавніх пір, коли були 
внесені зміни до Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) 
та Земельного кодексу України (далі - ЗКУ), відчуження 
об’єкта нерухомості без земельної ділянки - неможливе. 
Такий висновок робимо, виходячи з таких положень 
законодавства:
Частина 2 статті 377 ЦКУ зазначає, що кадастровий номер 
і розмір земельної ділянки, яка переоформлюється в 
зв’язку з передачею права власності на об’єкт нерухомості, 
що на ній розташована (споруда, будівля або житловий 
будинок), є істотними умовами договору про відчуження 
цих об’єктів.
Частина 6 статті 120 ЗКУ також вказує, що кадастровий 
номер земельної ділянки (яка переоформлюється в зв’язку 
з передачею права власності на нерухомість, що на ній 
розташована) - це істотна умова договору, що передбачає 
передачу права власності на будь-який житловий 
будинок, будівлю або споруду.
Користуйтеся консультацією: Як узаконити будинок - 
самобуд без права на землю в Україні
Підписання договору, що передбачає передачу права 
власності на нерухомість, яке пов’язане з переходом 
цього права на частину ділянки землі, відбувається після 
виділення такої частини в окрему ділянку і отримання 
ним свого кадастрового номера.
Це означає, що неможливо дарувати будинок без землі, 
тому що кадастровий номер ділянки землі, на якій 
розташований будинок, повинен бути обов’язково 
вказаний в договорі дарування.
Так, формально подарувати будинок без землі, а саме 
укласти сам договір дарування без кадастрового номера 
можна, але перехід права власності на нерухомість за 
таким документом не засвідчить жоден нотаріус, адже в 
ньому відсутня істотна умова.
Як оформити право власності на будинок без землі
Що ж робити в ситуації, коли у дарувальника відсутні 
документи на землю?
Ось коротка інструкція:
Потрібно призначити земельній ділянці номер у кадастрі.
Після отримання кадастрового номера вказати його в 
договорі дарування будинку і звернутися до нотаріуса з 
метою оформлення права власності на вас.
Залежно від того, хто володіє або користується земельною 
ділянкою, переоформити це право на себе.
Нагадаємо, що відповідно до частини 1 статті 377 ЦКУ, 
якщо ви отримали право власності на будівлю, споруду, 
житловий будинок (якщо тільки він не багатоквартирний), 
то до вас переходить і право власності або користування 
на ділянку землі, що вони на ньому розташовані, 
без зміни її цільового призначення в обсязі та на 
умовах, встановлених для попереднього власника або 
користувача землі.
У зв’язку з цим доцільно буде згадати про проект Закону 
№ 0850 від 29.08.2019 про єдину правову частку земельної 
ділянки та розташованого на ній об’єкту нерухомості, 
прийнятому Верховною Радою України 02 лютого 2021 
року.
В найближчому часі цей Закон опублікують і вступлять 
у силу нові правила - право оренди / користування 
земельною ділянкою буде переходити автоматично 
до нового власника в разі набуття права власності 
на нерухомість, що на ньому розташована. А право 
попереднього орендаря / користувача на цю землю буде 
припинятися в силу закону, і для цього не треба жодних 
додаткових актів, рішень тощо.
Конкретніше процедура передачі права оренди або 
користування на землю під придбаним об’єктом 
нерухомості буде виглядати так:

Якщо земля в оренді:
Ви як новий власник будинку, споруди тощо повідомляєте 
власника землі про реєстрацію вашого права власності 
на нерухомість (протягом 10 днів з моменту реєстрації) і 
пропонуєте укласти з вами договір на оренду.
Власник землі зобов’язаний повідомити попереднього 
орендаря про те, що тепер новий власник об’єкта - ви, 
і протягом 30 днів розірвати договір оренди з ним і 
підписати новий з вами.

Якщо земля на праві користування:
Орган виконавчої влади або місцевого самоврядування 
зобов’язаний протягом 30 днів з моменту реєстрації 
вами права власності на нерухомість припинити 
право постійного користування земельною ділянкою 
попереднього власника і передати землю в користування 
вам.
Врахуйте ці нюанси, якщо виявиться, що земля під 
подарованим вам будинком знаходиться у когось в оренді 
або постійному користуванні.
Таким чином, як нам уже відомо, договір дарування 
будинку без землі - недійсний, обов’язково потрібно 
отримати кадастровий номер земельної ділянки та 
вказати його в умовах договору.

Почати варто з того, що в нашій 
країні й до сьогодні немає основного 
закону, який би регулював 
питання володіння зброєю 
громадянами. На даний момент 
треба керуватися Інструкцією про 
порядок виготовлення, придбання, 
зберігання, обліку, перевезення 
вогнепальної зброї, пристроїв 
вітчизняного виробництва для 
відстрілу патронів, заряджених 
гумовими чи аналогічними за 
своїми властивостями металевими 
снарядами несмертельної дії, 
та зазначених патронів, а також 
боєприпасів до зброї та вибухових 
матеріалів, затвердженої наказом 
Міністерства внутрішніх справ 
України від 21.08.1998 року № 662. 
Також слід зауважити, що на розгляд 
Верховної ради України передано 
проект Закону «Про обіг цивільної 
вогнепальної зброї та боєприпасів 
до неї», тому можливо найближчим 
часом ми все-таки матимемо новий 
закон, який регулюватиме питання 
володіння зброєю цивільною особою.

Як отримати дозволи на зброю
Для того, щоб отримати дозвіл на 
зброю вам потрібно:
Звернутися до працівників 
дозвільної системи відповідного 
органу поліції. Там ви більш детально 
ознайомитись з порядком отримання 
дозволу на зброю і з переліком тих 
організацій, які проводять курси з 
вивчення зброї і правил поводження 
з нею.
Далі, необхідно пройти медичну 
комісію.
На третьому етапі потрібно пройти 
навчання і скласти іспит.
Обов’язковим є страхування 
цивільної відповідальності для 
тих, хто володіє, зберігає або 
використовує зброю.
Для зберігання вдома зброї потрібно 
встановити сейф.
Після вищезазначених дій потрібно 
буде звернутися до дільничного 
інспектора поліції за місцем 
проживання та надати йому всі 
перераховані вище документи 
з квитанціями. Надалі чекайте 
перевірку органів МВС і дільничного 
інспектора за місцем проживання.
На цьому етапі треба звернутися до 
відділення дозвільної системи та 
подати заяву про надання дозволу на 
придбання зброї. Після отримання 
такого дозволу можна купувати 
зброю, але звертаємо вашу увагу, 
що це необхідно зробити протягом 3 
місяців. У разі, якщо ви не вклалися 
в цей термін, треба обов’язково здати 
дозвіл назад в дозвільні органи МВС 
або завчасно з’явитися туди ж для 
продовження дозволу.
Для того, щоб мати право на 
носіння та зберігання зброї, вам 
слід протягом 10 днів отримати 
дозвіл на її носіння та зберігання у 
вищезазначених дозвільних органах.
От і все. Після того, як ви пройдете всі 
ці 8 пунктів - дозвіл ваш. Звертаємо 
увагу, що термін дії такого дозволу 
всього 3 роки.
На перший погляд здається, що ця 
процедура зовсім не складна, але 
зіштовхнувшись з нею - розуміємо, 
що все це досить серйозно і довго.

Право 
володіти 
зброєю

Подарувати будинок 
без землі

Кадастровий номер - це унікальний номер кожної земельної 
ділянки, що містить 19 символів і закріплюється за ним 
назавжди.
ля отримання кадастрового номера власник будинку 
зобов’язаний:
Звернутися в сертифіковану землевпорядну організацію. 
Фахівці цієї фірми проведуть геодезичну зйомку самої 
ділянки і нерухомості, розташованої на ній, зроблять 
відповідні заміри і складуть план ділянки.
Землевпорядна організація підготує технічну документацію 
на землю і погодить її в територіальному органі Геокадастру.
Після всіх узгоджень земельна ділянка отримає свій 
унікальний кадастровий номер.

Продаж житлового будинку без земельної ділянки
Якщо розглядати випадок, коли здійснюється продаж 
житлового будинку без земельної ділянки, то для цього типу 
угоди діють такі ж правила, як для договору дарування.
Так, раніше можна було у нотаріуса оформити право 
власності на будинок незалежно від землі, і після отримання 
такого права новий власник нерухомості вже займався 
оформленням ділянки самостійно, але зараз без кадастрового 
номера це зробити неможливо.
Тому, якщо ви вирішили подарувати, продати або іншим 
чином відчужити будинок, подбайте про цей правовий нюанс.
Чи можна подарувати земельну ділянку без будинку?
У вітчизняному законодавстві бачимо принцип єдиної частки 
земельної ділянки та нерухомості, яка на ній розташована. 
Якщо у землі і будинки, що на ній знаходиться, один власник, 
дарування землі без будинку - неможливе. При здійсненні 
такої угоди нотаріус буде оформляти одночасно два договори, 
і щодо дарування земельної ділянки, і розташованого на ній 
будинку.

Якщо продавець будинку відмовляється переоформляти 
ділянку на нового власника
Якщо продавець або дарувальник будинку не бажає 
переоформляти на вас земельну ділянку, на якій він 
розташований, ви маєте право вимагати визнання за вами 
права власності на землю в судовому порядку.
Подібна ситуація розглядалася Верховний Судом по справі 
№ 364/515/19 від 26.12.2019, де дарувальник відмовлявся 
переоформляти і передавати у власність позивачу 
(обдарованому) ділянку землі, на якій розташований будинок, 
і це стало підставою для звернення останнього до суду з 
позовом про визнання за ним права власності на земельну 
ділянку.
Верховний Суд вказав, що з аналізу норм ЦКУ та ЗКУ випливає, 
що існує принцип цілісності об’єкта нерухомості із земельною 
ділянкою, на якій цей об’єкт розташований. Згідно цих 
норм визначення правового режиму земельної ділянки 
знаходиться в прямій залежності від права власності на 
будь-яку будівлю, споруду, що на ній розташовані. І оскільки 
обдаровуваний тепер є власником житлового будинку з 
надвірними будівлями і спорудами на підставі укладеного 
договору дарування, то у відповідності до згаданих норм 
законодавства придбав право власності на землю, на якій 
розташовано його домоволодіння.
Водночас докази про те, що визнанню за обдаровуваним 
права власності на цю ділянку землі обов’язково повинно 
передувати рішення суду про припинення права власності 
цього дарувальника на ділянку землі необгрунтовані, 
оскільки його право припинено відповідно до статті 120 ЗКУ 
та статті 377 ЦКУ в результаті вступу обдаровуваним в право 
власності на цей житловий будинок.
Якщо виникає конфлікт зі стороною, яка відчужує вам 
нерухомість, з приводу переоформлення на вас землі, на якій 
вона розташована, вам потрібно подавати позов про визнання 
за вами права власності на земельну ділянку.
Ми рекомендуємо звернутися по допомогу до адвоката, 
який складе всю необхідну документацію, збере доказову 
базу і якісно забезпечить супровід справи в суді, щоб право 
власності було успішно оформлене на вас.
Для цього ви також можете скористатися сервісом «Тендер 
на юридичну допомогу» від юридичного порталу Протокол, 
де, розмістивши замовлення, ви зможете підібрати юриста 
відповідної галузі права для отримання правових послуг 
високої якості, від консультації до судового розгляду, за 
прийнятною ціною. Ви зможете знайти недорого фахівця як в 
Києві, так і будь-якому іншому місті України.

Юридичний ресурс «Протокол».
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З доровенькі були!

Порушення технології посадки
Неправильна посадка саджанця завадить рослині 
правильно розвиватися, що в підсумку призведе до 
проблем. Наприклад, якщо заглибити кореневу шийку 
на невідповідний рівень, кора зіпріє. Через це деревце 
захворіє, кора і гілки поступово стають сухими, а потім 
повністю засихають.
Розташовуйте кореневу шийку на 4-6 см вище рівня 
ґрунту. Також стежте за тим, коли садите. У середній 
смузі дерева можна висаджувати до середини жовтня, 
а на півдні — до другої половини листопада. Теплолюб-
ні різновиди варто садити навесні, оскільки вони пога-
но переносять першу зимівлю.
Уникайте надмірно густих посадок, оскільки через них 
відмирають нижні гілки. Оптимальна відстань між 
деревами — не менше 3 метрів один від одного, а між 
рядами дотримуйтесь дистанції 5-8 метрів. Також не 
саджайте рослини близько до будівель, оскільки це по-
рушує фотосинтез.

Глибока перекопка під стовбуром
Перекопування або розпушування ґрунту дозволяє 
поліпшити повітрообмін в ґрунті і наситити киснем 
кореневу систему. До того ж, це відмінний спосіб 
боротьби з бур’янами і шкідниками. Головне - не пе-
рестаратися з лопатою і заглиблюйте її не більше, ніж 
на 15 см. В іншому випадку легко пошкодити кореневу 
систему дерева. Потім в «рани» потрапляють збудники 
хвороб і грибок. Якщо ви ще й оголили коріння, взимку 
воно може перемерзнути. Враховуйте і той факт, що 
від частих перекопувань більше шкоди, ніж користі, 
оскільки з ґрунту випаровується волога. Намагайтеся 
обходитися двома-трьома перекопуваннями за веге-
таційний період. Легкий ґрунт і зовсім можна просто 
розпушити у пристовбурного кола.

 Мульчування деревного стовпа
Мульчування перешкоджає перегріву рослини і втрати 
вологи в жарку погоду. Взимку поверхневе покриття 
ґрунту вберігає коріння від перемерзання. Мульча жи-
вить ґрунт і покращує його структуру. Основу дерева 
можна посипати тирсою, компостом, деревною стру-
жкою, гравієм, хвоєю, корою, трісками. Однак важливо 
правильно викласти мульчу, щоб кора під нею не зіпрі-
ла, інакше дерево зіпсується за один сезон. Присипка 
повинна знаходитися подалі від кори. Найкраще при-
кривати дерева за подобою бублика, тобто посипати 
мульчу по колу.

Перетриманий ловчий пояс
Ловчі пояси використовують для того, щоб захистити 
дерево від шкідників. Найчастіше їх кріплять навесні і 
влітку, під час пікової активності комах. Пастка зупи-
няє шкідників на шляху до просування вгору. Залиша-
ти засіб на пару місяців не можна. Молоді, несформова-
ні дерева деформуються, оскільки стрічка передавлює 
стовбур.

Невірна обрізка
Це серйозний процес, а не випадковий підбір «зайвих» 
гілок. Якщо прибрати гілки невчасно або порушити 
систему, великий ризик пошкодити рослину. Обрізка 
може бути формуючою і санітарною. Перша спрямова-
на на створення привабливого зовнішнього вигляду, 
а друга допомагає зменшити кількість сухих і хворих 
гілочок. Однак пам’ятайте, що обрізка — це стрес для 
дерева. Проводьте її в спокійний період, тобто восени 
або з настанням весни.

Несвоєчасна обробка
Традиційно дерева обробляють в жовтні-листопаді, 
але деякі садівники вважають за краще обробляти рос-
лини навесні. Добре, коли на деревах ще немає листя, 
бо препарати діють досить агресивно. Обприскувати 
рослини потрібно теплою водою і в період, коли на них 
ще є бруньки.

Хотіли краще: 
помилки, 
від яких  гинуть 
дерева

Про що говорить активне зростання таких грибів 
на городі.
Чи варто побоюватися появи поганок на ділянці. 
Нерідко на  ділянках можна зустріти гриби 
поганки, що ростуть майже так само дружно, як 
якісь справжні опеньки. Який сигнал вони нам 
посилають, чи варто їх побоюватися?
Поява грибів часто спостерігається по сусідству 
з деревами і пнями. Згодом вони можуть 
відвойовувати для себе все більшу територію, 
поширюючись на затінені і загущені газони, 
полуничні грядки, квітники, інформує Ukr.Media.
Спори можуть бути занесені на ділянку разом 
з гноєм (особливо, кінським), компостом, 
залежаною тирсою, соломою і при сприятливих 
умовах (вологість, освітленість, температура, 
живильне середовище) з часом перетворитися в 
розвинені грибниці.
Про що говорять поганки на  ділянці
Наявність шляпкових грибів — показник високої 
родючості ґрунту, що свідчить про велику 
кількість органічних речовин і лігніну.
Ніякої відчутної шкоди вони, зазвичай, не 
завдають. Навпаки, гриби збагачують верхні 
шари переробленою органікою, яку легко можуть 
засвоїти культурні рослини і корисні ґрунтові 
мешканці. Мікориза переробляє ґрунтові солі в 
доступні сполуки, а замість поганки споживають 
відмерлу органіку, утворену внаслідок 
розкладання листового опаду, корінців, частинок 
кори і т. д.
До речі, відпрацьований міцелій від глив грибні 
фермери не викидають, а продають в якості 
цінного добрива.
Плодові тіла - це лише верхівка айсберга, 
необхідна для визрівання і поширення спор. Якщо 
вони псують декоративний вигляд ділянки, ви 
можете просто механічно видалити їх.
Є й гриби-паразити, присутність яких може 

Чи боятися 
появи 

поганок                    
на ділянці

негативно позначитися на якості деревини 
і здоров’я плодових дерев і чагарників. До 
них відносяться зокрема: їстівні і помилкові 
опеньки, трутовики, лускатки. На відміну від 
поганок, що ростуть здебільшого в траві, ці гриби 
зосереджуються переважно на деревині — старих 
пнях, нижніх частинах дерев.

Гриби і рівень кислотності ґрунту
Рівень кислотності клітинного соку плодових 
тіл шляпкових грибів становить в середньому 
від 5,9 до 6,2 pH. Оптимальними для росту і 
розвитку більшості грибів є слабокислі ґрунти, 
тобто саме ті, які і зустрічаються на багатьох 
облагороджених  ділянках.
Висновок з цього можна зробити наступний: 
наявність грибів не вказує на надмірну 
закисленість ґрунту. Крейда і гіпс, 
використовувані зазвичай для розкислення, 
навпаки, можуть тільки підстьобнути зростання і 
розвиток грибниць.
Судіть самі, в багатокомпонентних субстратах для 
вирощування грибів на продаж в промислових 
масштабах основою служить, наприклад, солома 
або лушпиння соняшнику, в якості поживної 
добавки використовується лушпиння пшениці, а 
мінеральної — вищезгадані крейда і гіпс.
Тож при появі поганок на городі не поспішайте 
розкислювати ґрунт, сподіваючись позбутися від 
них раз і назавжди.

Як позбутися від грибів на  ділянці
Активний розвиток грибниць пов’язаний не 
тільки з поживністю ґрунту, але і з його вологістю 
і тінистістю, тому:
Не допускайте загущеної порослі, що виникає 
внаслідок безконтрольного розростання бур’янів, 
полуниці, малини або газону.
Уникайте переливу, регулярно рихліть землю, 
підтримуючи хорошу повітропроникність верхніх 
шарів ґрунту.
Своєчасно прибирайте листовий опад і інші 
рослинні залишки.
Слідкуйте за станом деревини садових дерев і 
чагарників.
Для видалення існуючих грибниць зніміть 
лопатою і замініть 10-15 см шар ґрунту в тих 
місцях, де ростуть поганки.

Не варто списувати цей овоч з рахунків.
Останнім часом картоплю критикують багато 
дієтологів. Мовляв, колись картопля була невід-
дільною частиною раціону харчування через де-
шевизну продукту, але зараз від неї можна смі-
ливо відмовлятися, бо користі в картоплі немає.
У новому дослідженні вчені пояснили, чому це 
не зовсім так. Насправді картопля містить ба-
гато вітамінів та інших корисних речовин, які 
важливі для здоров’я.

Вітамін С
Люди зазвичай асоціюють вітамін С з цитру-
совими. Але важливим джерелом вітаміну С в 
раціоні протягом більшої частини ХХ століття 
була картопля. В середньому, невелика (150 г) 
картопля дає нам приблизно 15% добової норми 
вітаміну С.
Цей вітамін важливий, бо він не тільки підтри-
мує імунну функцію і містить антиоксиданти, 
він відіграє важливу роль у формуванні сполуч-
ної тканини, яка допомагає нашим суглобам 
працювати. При дефіциті вітаміну С також ви 
можете спостерігати проблеми з зубами, пояс-
нюють лікарі.

Вітамін В6
В6 є важливим вітаміном в організмі. Він до-
помагає більш ніж 100 ферментам в організмі 
функціонувати належним чином, дозволяючи 
їм розщеплювати білки — процес, ключовий для 
хорошої роботи нервової системи.
Лікарі неодноразово говорили, що B6 пов’язаний 
зі стійкістю психічного здоров’я. Зазвичай, не-
велика картопля буде містити близько чверті 
рекомендованої добової дози В6 для дорослої 
людини.

Чому картопля 
важлива для вас  

Калій
Наявність калію в наших клітинах важлива для 
зв’язку м’язів і нервів. Але не варто з ним пере-
борщувати, бо профіцит калію може привести до 
зупинки серця. Як, втім, і сильний його дефіцит.
Смажена або запечена картопля містить більш 
високий рівень калію, ніж варена, а картопля 
в мундирі містить близько третини рекомен-
дованої добової норми. Це відбувається тому, 
що кип’ятіння очищеного овоча призводить до 
швидкої втрати калію.
Лікарі рекомендують вживати картоплю зі шкір-
кою.

Холін
Формально холін називається «вітаміноподіб-
ною речовиною». Він дуже важливий для нашого 
організму. Картопля містить другий за вели-
чиною рівень холіну «змагаючись» з білковими 
продуктами, такими як м’ясо і соя.
Життєво важливо споживати достатню кількість 
холіну, бо він необхідний для здорового мозку, 
нервів і м’язів. У картоплі з шкіркою міститься 
приблизно 10% добової дози. Холін особливо важ-
ливий при вагітності, відзначили автори роботи.

«Деякі люди відмовляються від картоплі через 
побоювання набрати вагу, але звичайна варена 
картопля містить близько 130 калорій. А це мен-
ше, ніж в банані. Варіння або готування на пару 
— кращий спосіб приготування картоплі. А ось зі 
смаженою в олії картоплею краще не переборщу-
вати», — підсумували фахівці. 
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Відразу хочу запевнити, що 
я дуже поважаю радіо. Маю 
на увазі радіомовлення. І 
радіожурналістів серед моїх 
друзів вистачає. Але сам 
пережив немало прикрих 
хвилин, коли колись майже 
три роки працював на об-
ласному радіо у Донецьку. 
Всі мої неприємності були 
пов’язані з тим, що потра-
пив туди після кількарічної 
практики в редакціях газет. 
В моєму розумінні профе-
сійний рівень журналістики 
в друкованому виданні і на 
радіо виявився надзвичайно 
відмінним. Як небо і земля. 
На радіо не обов’язково 
чи принаймні не завжди 
треба було ламати голову, 
виношувати і осмислювати 
теми, працювати над сло-
вом та стилем. Підставляй 
мікрофон, розбалакуй того 
чи іншого співрозмовника, 
приміром шахтаря-передо-
вика або металурга – і ось 
тобі готовий радіонарис чи 
радіорепортаж.
Іншими словами, трохи при-
мітивною і навіть халтурною 
сприймав я роботу в редак-
ції громадсько-політичних 
передач обласного радіо. Те, 
що тамтешні мої колеги ма-
лювали ледве не блискучи-
ми творчими досягненнями, 
оцінював інакше. І не при-
ховував свого розчарування. 
Що, ясна річ, не минало для 
мене безслідно. Втім, зараз 
я взявся за перо зовсім не 
задля того, аби навздогін ще 
раз повтішатися над коле-
гами з радіоредакцій. Хоч 
актуальність такого погляду, 
як на мене, навіть зросла. 
Сьогодні ж бо і в газетну 
практику нахраписто прони-
кла так звана “диктофонна” 
журналіістика. Знову думати 
не треба, вникати тим паче 
– дослівно друкуй сказане 
іншими, і весь клопіт. Від 
цього, не сумніваюся, кори-
сті менше, ніж шкоди.
То тим паче мій спогад 
про одну зухвалу витівку 
на Донецькому радіо буде, 
надіюся, доречним. Редакці-
єю громадсько-політичних 
передач завідував тоді там 
Микола Ладановський – теж 
усім своїм єством газетяр. 
Він теж не терпів, навіть 
гнівався і дратувався, коли 
невиразні, але переповнені 

Слова  мов  горобці,  
яких  ніхто  і  не ловив

Дню 
журналіста 

присвячується

не було і бути не могло. А 
поряд зі справжніми прізви-
щами інженерів, конструк-
торів і начальників цехів 
називали і вигадані прізви-
ща начальників дільниць, 
майстрів та робітників. Тоді 
модно було, щоб рядові ро-
бітники розвінчували своїх 
безталанних начальників, 
різали правду-матінку...
       - І от якщо тепер на цю 
передачу ніхто не відгукнеть-
ся, - говорив Коля Ладанов-
ський, - якщо її ніхто не по-
чує в п’ятимільйонній облас-
ті, це й означатиме, що я не 
помиляюся. Що радіо ніхто 
не слухає. Що пропаганда 
в радіоефірі – як мертвому 
припарка, а ми працюємо 
на вітер, в холосту. І нічого 
корчити з себе тих, хто ніби 
формує громадську думку.
 - А якщо завтра підніметься 
переполох і гам, - обережно 
намагався я його зупини-
ти, - що радіо незаслужено 
передало наклеп, брехню 
і пасквіль на хороший за-
вод? Нам же ніхто такого не 
пробачить. Нам же в першу 
чергу і не поздоровиться. 
Хто-хто, а заводчани будуть 
обурені та ображені і не за-
лишать цього без наслідків. 
Уявляєш, як з нами розправ-
ляться?
-Не бійся, я ні трохи не сум-
ніваюся, що все обійдеться, 
- заспокоював мене і себе 
Ладановський.
І ось ця авантюрно-вигадана, 
навмисне неправдива, але 
дійсно дуже гостро-«викри-
вальна» передача вийшла за 
програмою – в обідній час 
о 13-й нуль-нуль - в радіога-

зеті “Голоси Донбасу”. Ми 
з Ладановським того дня на 
всякий випадок обоє виїхали 
у відрядження. А наступ-
ного ранку, появившись на 
роботі, придивлялися до 
колег: чи ніхто нічого ще не 
знає? Чи вже шило випало з 
мішка? Та з острахом чекали 
розв’язки. Та минув і цей 
день, і наступний – тихо, як 
у вусі. Минув і третій, і чет-
вертий, і п’ятий день – ніхто 
нічичирк. Ніхто не обурю-
вався і не протестував, ніхто 
і в обком не скаржився. Наче 
геть дошкульна, але безпід-
ставна критика і не лунала в 
ефірі. Зате підоспіла чергова 
редакційна “літучка”. На 
ній сам головний редактор 
Василь Петрович Кахно 
розхвалив нас за прекрасну, 
глибоко аналітичну і прин-
ципову передачу. Отаких 
нам, сказав він, і не вистачає, 
отакі нам і потрібні. Тільки 
такі передачі, продовжував 
Кахно, роблять честь облас-
ному радіо та неодмінно 
прислужаться посиленню 
науково-технічного прогресу 
в усьому індустріальному до-
нецькому краї!
Ми ж ще з тиждень чекали, 
що вигадана розповідь в раді-
оефірі кінець-кінцем кимось 
буде викрита. Але наскільки 
мені відомо, цього ніхто не 
зробив і до цих пір. Пере-
дача справді невпійманим 
горобцем вилетіла у простір 
і загубилася у ньому назов-
сім. Все одно, що пролунала 
в порожнечу. Років через де-
сять потому з Ладановським 
ми зустрілися у Києві. На 
якусь велику нараду, яку 
проводив для журналістів 
республіканських видань ЦК 
КПУ, я приїхав як власкор у 
Дніпропетровській області 
газети “Радянська Україна”, 
а він як власкор у Донецькій 
“Правды Украины”. І за чар-
кою ми вперше признали-
ся-повідали колегам з інших 
областей про свою “неро-
зумну витівку молодості”. 
То нам не повірили. Але це 
правда. Їй-Богу. Сьогодні ж 
це зайвий раз свідчить, що 
радянська пропаганда свого 
часу часто-густо була фор-
мальною, на яку народ нуль 
уваги звертав.

Микола НЕЧИПОРЕНКО.
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голосами – магнітофонними 
записами співрозмовників – 
передачі видавалися за епо-
хальні. Це нас об‘єднувало. 
Але й робило “білими воро-
нами” в дружному колективі 
радіожурналістів. Якщо і 
не більмом на оці усіх. За 
вдачею Ладановський же був 
значно бурхливішим та не-
стриманішим від мене, тому 
протестував на кожному 
кроці. Особливо коли доволі 
добротний, але “безголо-
сий” його текст зараховува-
ли до невдач.
Ще Микола Ладановський 
вважав радіопередачі голо-
сами волаючих у пустелі. 
Коли наші слова такі гороб-
ці, яких ніхто й не ловив, 
не ловить та не збирається 
ловити. Себто ніхто уважно 
не слухав пустопорожню 
балаканину на економічні 
чи політичні теми в ефірі. 
Інша річ – газетні публікації. 
Їх читають, на них зважають 
або й реагують. А тут вилеті-
ло – і ніякого сліду. Лови віт-
ра в полі. Ось за такі обидні 
для радіокласиків переко-
нання Ладановського й пого-
тів лаяли та гудили. Мабуть, 
що й недолюблювали, а то 
потайки й зневажали.
І саме Микола Ладановський 
вирішив довести колегам, 
що він не помиляється. Це 
була його ідея, котра, як на 
ті часи, межувала з авантю-
рою і ризиком. Загрожувала 
фатальними чи серйозними 
наслідками. А вже мене, на-
багато молодшого від себе, 
він залучив у змову. Точ-
ніше, у спільника і співви-
конавця. А я, каюся, охоче 

погодився.
Сталося так, що десь за пів-
року до цього Ладановський 
готував велике радіоінтерв‘ю 
директора знаменитого 
Новокраматорського маши-
нобудівного заводу. Який 
випускав роторні екскавато-
ри для рудників відкритого 
добутку корисних копалин. 
А пізніше, через два-три мі-
сяці потому, я теж побував 
у Краматорську. Привозив 
звідти радіонарис про кон-
структорів унікальних екска-
ваторів. То тепер, володіючи 
ситуацією на підприємстві, з 
ініціативи Ладановського ми 
й сіли та разом підготували 
ще одну передачу. На цей 
раз про науково-технічний 
прогрес на винятковому за-
воді. Але суто критичну. На-
віть нищівно критичну. Цур-
ки на цурці не залишили від 
передового заводу. Ствер-
джували, що, навпаки, завод 
плентається у хвості прогре-
су. Що задовольняється учо-
рашнім днем і про майбутнє 
не печеться. Поганий, дуже 
поганий, коротше, завод, і 
квит. І його керманичі пога-
ні. Після такої критики у ті 
часи звільняли з роботи або 
й забирали партквитки.
Як ви зрозуміли, ми дійсно 
вткнули щось, м‘яко кажучи, 
безглузде. Бо всі факти, циф-
ри та ситуації, котрі неначе 
давали нам підстави сумні-
ватися в непогрішимості за-
воду, вигадали. Висмоктали, 
як говорив Ладановський, з 
пальця. Ще точніше, приду-
мали і набрехали. Намалоли 
сім мішків гречаної вовни. 
Видавали за правду те, чого 
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