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Продовження - стор. 4,5

В останню неділю жовтня ц.р.                                
у 202 новоутворених об’єднаних 

територіальних громадах України відбудуться 
перші вибори сільських голів, старост сіл і селищ 
та депутатів нових сільських і селищних рад. 
Дніпропетровська область  - одна з двох, де 
уже створено і тепер створюється найбільше 
у сільській місцевості укрупнених формувань 
місцевого самоврядування. І ось на цьому фоні 
несподіваний і дивний парадокс: поки що вибори 
не відбудуться у населених пунктах Піщанської, 
Орлівщинської і Знаменівської сільських та 
Меліоративної селищної рад Новомосковського 

К      ОЛИ СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
      БЛУДИТЬ ТАМ, ДЕ МАЄ 
ДОМІНУВАТИ

району, хоч переважаюча більшість їх жителів 
і депутатів чи не першими тут, ще у березні, 
проголосували за те, щоб згуртуватися у 
спільну ОТГ. З усіма наслідками, які з цього 
витікають. На підставі усіх дозволів та 
діянь, котрі надало селянам чинне вітчизняне 
законодавство стосовно децентралізації влади 
в Україні. Одначе наперекір усім статтям, 
параграфам і пунктам саме цього законодавства 
Дніпропетровська обласна адміністрація 
охоче й покірно, як прислужниця, пристала 
до тих, кому ймовірна Піщанська об’єднана 
територіальна громада наче кістка поперек 

горла. Коротше, згоди на утворення ОТГ з 
центром у селищі Піщанка ОДА та особисто її 
керівник Валентин Резніченко не дали. Бажання 
та добровільна згода, волевиявлення і як їх 
продовження багатообіцяючі перспективи 22 
тисяч мешканців дев’яти сіл та селищ для 
влади і замовників «нізащо не відпускати  селян 
у самостійне плавання» виявилися не вартими 
ламаної копійки. Відверто за злодійським 
принципом, що яких би благ народ не зажадав для 
себе, по його не буде, якщо хтось з новоявлених 
«паничів» чи претендентів у земельні олігархи 
воліє ледве не власне королівство розбудувати.

ПШЕНИЦЮ Краснодарська 99, Ірішка, Оградська - 1 репродукція -                 
6100 грн./т, Єрмак, Зерноградка 11, Нота - 1 репродукція - 5800 грн./т.

ЯЧМІНЬ Добриня 3, Михайло, Майстер Зернограда, Луран, Герлах
МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА - селітра (6150 грн.), НПК 16 (8765 грн.), 

амофос (11300 грн.), сульфат амонія (4600 грн.) та багато інших.

ВИРОЩУЄМО І ПОСТІЙНО РЕАЛІЗУЄМО ВИСОКОРЕПРОДУКТИВНЕ НАСІННЯ 
(більше 50 найменувань)

к. т. 0676342779 або 0676360829.Сайт: http://aspiko.agrovektor.com
м. Дніпро, АСПІКО

РЕКЛАМА

«Кожен рейдер 
понюхає 
української землі»

У Мінрегіоні презентували законопроект 
щодо розширення повноважень об’єднаних 

громад у галузі земельних відносин. Про це по-
відомили у прес-службі міністерства.

Усі земельні питання, як у межах, так і поза 
межами населених пунктів в об’єднаних те-
риторіальних громадах мають вирішуватися 
за рішенням або погодженням ради ОТГ. На 
цьому наголосив перший заступник міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства України В’ячес-
лав Негода під час презентації та обговорення 
розробленого Мінрегіоном проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо розширення по-
вноважень органів місцевого самоврядування 
у галузі земельних відносин»..

«Урядова Концепція реформування місце-
вого самоврядування та територіальної органі-
зації влади передбачає забезпечення повсюдно-
сті місцевого самоврядування базового рівня. 
Тобто ради спроможних громад повинні мати 
змогу впливати, а отже і нести відповідальність 

Літо - найулюбленіша пора 
року для більшості людей. 
Кожен літній місяць дарує 
яскраві спогади, купає в 
теплих сонячних променях 
і балує різноманітними 
фруктами та  ягодами. Але 
особливо щедрий місяць - це 
серпень. Він наче підбиває 
підсумок року, , таїть в 
собі і радість, і смуток 
одночасно.
Літо минає. Пролетіло, мов 
і не було. Ще трішки часу, і 
осінь продзвенить першими 
дзвониками у школах…

В Україні завершено 
збирання ранніх зернових                                        
на площі 9,6 млн. 
га (100 відсотків)                                                         
і намолочено 37,3 млн. тонн 
зерна. 

«Попри несприятливі погодні 
умови, галузь вийшла на високі 
показники врожайності, за 
деякими культурами – на 
найвищі за роки незалежності. 
Ми зберігаємо попередні 
прогнози щодо врожаю, рівень 
якого повністю забезпечить 
продовольчу безпеку держави 
та генерує ресурс для експорту, 
співставний з минулорічним», 
- відзначив перший заступник 
міністра аграрної політики та 
продовольства України Максим 
Мартинюк. Він нагадав, що в 
минулому році аграрії досягли 
найвищого серед усіх галузей рівня 
рентабельності (31,6 відсотка) і в 
поточному сезоні, з урахуванням 
поступового зростання світових 
цін на сільгосппродукцію, є 
підстави для збереження високих 
показників прибутковості 
аграрного бізнесу.
Так, за результатами 
збирання ранніх зернових 
намолочено пшениці – 26,6 млн 
тонн при урожайності 41,8                                       
ц/га; ячменю – 8,6 млн. тонн 
при середній урожайності 34,3 
ц/га, зібрано жита – 471 тис. 
тонн при урожайності 28,3 ц/га, 
намолочено ріпаку – 2,1 млн тонн 
зерна при урожайності 27,6 ц/га.
Найбільший вал зерна 
намолотили в Одеській обл. 
– 3,8 млн тонн, Запорізькій, 
Харківській обл. – 2,8 млн тонн, 
Дніпропетровській обл. – 2,6 млн 
тонн, Вінницькій обл. – 2,4 млн 
тонн, Миколаївській обл. – 2,3 
млн тонн.

Прес-служба Мінагрополітики.

У рожай-2017 Літо йде 
за обрій

Громада і земля
Мінрегіон пропонує розширити 

повноваження об’єднаних громад         
у галузі земельних відносин

за усе, що відбувається на їх території. Тому ма-
ємо нарешті передати і земельні питання під 
юрисдикцію об’єднаних громад. Юрисдикція ця 
має поширюватися на усю територію громад, а 
не обмежуватися, як зараз, землями в межах на-
селених пунктів», - сказав В’ячеслав Негода.

Проектом Закону вносяться зміни до Зе-
мельного кодексу, законів «Про місцеве само-
врядування в Україні» та «Про оренду землі».

Зокрема, до повноважень об’єднаних гро-
мад у галузі земельних відносин пропонується 
віднести: розпорядження землями державної 
власності;надання земельних ділянок у корис-
тування із земель державної власності; зміну 
цільового призначення земельних ділянок 
приватної власності щодо земельних ділянок, 
розташованих за межами населеного пункту; 
передачу земельних ділянок у власність або у 
користування для всіх потреб із земель держав-
ної власності; продаж громадянам і юридичним 
особам земельних ділянок державної та кому-
нальної власності;вилучення земельних діля-
нок, що були надані у постійне користування із 
земель державної та комунальної власності.

Днями проект Закону буде відправлено на 
опрацювання та погодження до центральних 
органів виконавчої влади. Читайте стор. 2                                

У понеділок, 28 серпня, відбулася 
зустріч фермерів Придніпров’я 
з Давидом Сакварелідзе, одним 

із лідером «Руху нових сил». 
На запрошення Анатолія 

Гайворонського - голови Асоціації 
фермерів Дніпропетров-

ської області, екс-заступник 
Генерального прокурора України 
відвідав Новомосковськ та Дніпро.
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Позиція та взаємодія
Будучи ще зовсім недавно 

українським топ-чиновником, 
Сакварелідзе сьогодні - затя-
тий критик існуючої влади. 
Уже далеко не новина, що «Рух 
нових сил», який є сьогодні 
громадським формуванням, 
у найближчому майбутньому 
стане політичною силою, на-
ціленою на присутність у Вер-
ховній Раді України.

На зустрічі з активом фер-
мерського руху Давид Сак-
варелідзе розповів про те, як 
формується команда  свого 
«Руху нових сил» у регіонах, 
зокрема в Дніпропетровській 
області, що буде з тисячами 
українських чиновників і олі-
гархами у разі, якщо команда 
Саакашвілі увійде до правля-
чої гілки влади в Україні.

Політик підкреслив: «Наша 
партія стане соціальним лі-
фтом для всіх активних людей 
на місцях, які не могли об’єд-
натися раніше і домогтися іс-
тотного результату. Потрібно 
підняти загальноукраїнську 
хвилю: ми будемо білими, всі 
інші - хто не один раз зміню-
вався ролями «влада-опози-
ція», пов’язаний з олігархами, 
заробили статки на корупції - 
будуть чорними».

«Суспільство нарешті от-
римає чіткий вибір: ось нові 
люди, борці з корупцією, з не-
заплямованою репутацією, а 
ось - добре знайомі вам това-
риші з минулого» - наголосив 
Сакварелідзе.

Давид Георгійович впевне-
ний в успіху: «Так, нам будуть 

70 днів і 300 спартанців 
врятують Україну

закривати ефіри, проти нас 
спустять адміністративний 
ресурс, нам загрожуватимуть, 
але все це зробить нашу хвилю 
тільки сильнішою».

Політик розповів, як буде 
відбуватися формування ко-
манди «Руху нових сил», наз-
вавши її 300 спартанцями, що 
за 70 днів зможуть зрушити 
ситуацію в Україні з мертвої 
точки. Адже, за словами Дави-
да Сакварелідзе, Україна не має 
такої розкоші – як час, «а зараз 
він просто випливає з наших 
рук». 

Партія має чіткі критерії 
- це повинні бути люди, які 
раніше не займали посади, не 
працювали тривалий час на 
державній службі, не були чле-
нами Комуністичної партії або 
Партії регіонів, нічим не запля-
мовані і, що найголовніше, - 
мають бажання об’єднуватися.

Це - партія для практиків, 
для середнього та малого біз-
несу, для людей, які вже щось 
намагалися зробити, займа-
лися конкретними справами, 
але не змогли поки прорвати-
ся. «Нам завжди здається, що 
нас багато, але. оскільки немає 
правильної комунікації, ко-
ординації та об’єднання, то ці 
люди зазвичай залишаються 
поза великою політикою», - за-
значив Сакварелідзе.

Він впевнений, що з регі-
онів складно достукатися до 
Києва, адже центральне теле-
бачення не для всіх відкрите, 
їхня позиція і  залишається на 
регіональному рівні. Є дуже 

багато людей з цікаими ідеями, 
але вони поки що розрізнені. 
Відбір до команди «Руху нових 
сил»  - дуже відкритий.

Основними посиланнями, з 
яким піде на вибори «Рух нових 
сил», буде повний демонтаж 
чинного істеблішменту. «Плюс 
дуже жорстка кримінальна по-
літика. Ми повинні за кілька 
років віддати під кримінальну 
відповідальність кілька десят-
ків тисяч чиновників для того, 
щоб навести порядок в Україні. 
Це стосується чиновників всіх 
рівнів. Паралельно варто ство-
рювати правильні мотиваційні 
системи, вибудовувати інсти-
тути і жорстко карати тих, які 
підуть проти цих інститутів», 
- підкреслив Сакварелідзе.

Також Давид Георгійович 
наголосив на скороченні штату 
чиновників: «Скільки сьогодні 
незрозумілих інспекцій в краї-
ні існує? До цих пір існує служ-
ба із захисту прав споживачів. 
Ви зустрічали хоч одного спо-
живача, права якого захистила 
ця служба? Або антимонополь-
ний комітет. Ви коли-небудь 
зустрічали будь-якого бізнес-
мена, якого захистила антимо-
нопольна служба?»

Давид Сакварелідзе розпо-
вів про напрямки дії програми 
«Руху нових сил». «Наприклад, 
до нас приєдналась дуже ціка-
ва людина, що раніше стояла 
на чолі фонду з підтримки фер-
мерства та фермерів та дуже 
добре розуміється на пробле-
мах сільського господарства. Є 
й інша людина, яка буде відпо-

відати за охорону здоров’я, буде 
третя людина, відповідальна 
за енергетику, хтось буде від-
повідати за військову сферу і 
так далі. Ми повинні зрозумі-
ти, чим ми відрізняємося від 
інших. Ми повинні випромі-
нювати і радикальність, і ком-
петентність одночасно. Тому 
що люди втомилися від просто 
гарних хлопців, від ура-патріо-
тів», - впевнений політик.

Також, на зустрічі було на-
голошено на необхідності збе-
реження землі за українським 
народом. У програмі «Руху 
нових сил» позначені наступні 
положення щодо фермерства: 
перше - це право постійного 
користування землею, друге – 
оренда державної землі, земля 
може перейти у власність через 
викуп, через орендну плату, 
автоматично та за підтрим-
ки державного фінансування. 
У кожного фермера повинна 
бути впевненість, що він може 
викупити землю. Обіг землі 
дасть додаткову капіталізацію, 
проте лише за згодою кожно-
го з фермерів. Запуск ринку 
землі, на думку представників 
«Руху нових сил», можливий 
після проведення реформ, піс-
ля забезпечення фінансових 
гарантій купівлі землі, після 
проведення пілотного проекту 
в одному з районів, коли мож-
на буде побачити, що механізм 
працює. Також існує гостра не-
обхідність створення єдиного 
місця реєстрації землі задля 
знищення інструментів мані-
пуляції.

Партія не хоче брати гро-
ші у олігархів і продавати 
душу дияволу. Рух уже на-
бирає дуже швидко обертів. 
Присутність партії має бути 
противагою до медійної бло-
кади, наприклад. «Якщо ми 
будемо піднімати теми у всіх 
регіонах, нас люди будуть 
відчувати. На противагу олі-
гархічній блокаді - це так 
звана «door to door campaign» 
(кампанія «від дверей до две-
рей»). Наша партія в Грузії, 
наприклад, набрала тридцять 
відсотків - це без лідера, коли 
жоден з політичних лідерів 
сьогодні не перебуває у Грузії 
чи на волі. Російський олігарх 
Іванішвілі пересаджав всіх 
або вигнав з країни, я маю на 
увазі Михайла Саакашвілі. І 
в цій ситуації партія отримує 
таку підтримку. Назвіть мені 
хоча б одну партію в Украї-
ні, яка б мала  тридцять від-
сотків рейтингу сьогодні без 
лідера? Як це вдалося зроби-
ти? «Door to door campaign» 
- хлопці обходили всі, села, 
будинки, стукали до кожного 
виборця, кожну сім’ю. Тільки 
особиста комунікація з цими 
людьми дала результат», - за-
певнив Давид Георгійович. 

З огляду на такі візити мож-
на стверджувати, що в Україні 
на повний голос заявляють 
про себе нові політичні сили та 
їхні лідери, не згодні миритися 
з чинною владою, а тим паче 
терпіти її відверте знущання 
над власним народом.

Анна МЕЛЬНИК.

За ініціативи Міністерства юстиції та аграрних 
громадських об’єднань в регіонах запрацювали 
оперативні антирейдерські штаби, метою яких є 
допомога сільськогосподарським підприємствам в 
протистоянні незаконним захопленням землі та 
врожаю на місцях. 

РОБОТА оперативних штабів, до яких входять 
представники територіальних управлінь 

Міністерства юстиції, Національної поліції, 
прокуратури, Держгеокадастру та громадських 
об’єднань, допомагає швидко донести інформацію 
про випадок рейдерства та отримати реакцію всіх 
органів, переконаний директор агропідприємства 
«Пісківське» (Чернігівська обл.) Валерій Колоша. 
«Дуже добре, що створені ці штаби і що до 
селян почали прислухатися. У штабі працюють 
представники силових структур і Мін’юсту, присутні 
місцеві ЗМІ. Фермери нарешті сіли з ними за один 
стіл. Тепер, якщо десь відбуватиметься напад, туди 

Як працюють антирейдерські штаби
одразу будуть виїжджати представники Мін’юсту, 
Нацполіції і прокуратури. Однак у нас ще багато 
роботи, якщо ми хочемо організувати дійсно 
ефективні штаби», - розповів Валерій Колоша. 
Поки що штаби мають дуже обмежене коло 
повноважень та функцій, зауважив партнер 
Юридичної фірми «ОМП», керівник юридичного 
напряму Служби корпоративної безпеки 
Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Кирило 
Левтеров, який є учасником штабу Київської області. 
«Зараз відбуваються організаційно-установчі збори, 
на яких учасники штабів намагаються зрозуміти, 
чим вони мають займатися. Ніяких рішень 
оперативні штаби виносити не можуть, вирішувати 
спори – тим більше. Єдина можлива функція для 
них – бути «провідниками» між постраждалими від 
рейдерства та органами влади і правоохоронцями. 
Вони можуть лише збирати інформацію про випадки 
захоплень і передавати її правоохоронцям та 
органам юстиції», - сказав юрист.

Шостого вересня відбудеться антирейдерський 
форум Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР), 
ініційований аграріями України. На форумі 
будуть розібрані приклади рейдерських атак на 
аграріїв, які сталися влітку цього року.
Власники підприємств детально розкажуть 
про всі етапи рейдерських атак, здійснених 
на них, юристи і силовики про вжиті заходи. 
Таким чином, на реальних прикладах аграріям 
розкажуть про методи «профілактики», систему 
«раннього оповіщення», захисту активів і 
дадуть перелік конкретних кроків, якщо рейдери 
вже на полі.
Окремо буде розбиратися тема податкового 
свавілля в агросекторі, аграріям представлять 
ефективні методи боротьби, опрацьовані  на 
прикладах інших підприємств.
Форум пройде за адресою: м. Бровари,                             
вул.Київська, 316, ТРЦ«Термінал», ІІ поверх.
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давньогрецький оратор Демосфен

- Окрім «Фермерської Само-
оборони» і наших підрозділів, 
у навчаннях в польовому об-
мундируванні і зі зброєю в ру-
ках взяли участь також обласні 
загони «Правого сектору» та 
«Самозахисту підприємців» за-
гальним числом 230 чоловік. 
За день «пройшли» декілька 
програм, зокрема «антирей-
дерська підготовка», «медици-
на на полі бою» та «взаємодія 
між підрозділами в умовах бо-
йових дій». Вишкіл відбувався 
у районі Робочої вулиці, на те-
риторії колишніх військових 
складів, де є і невеликий гайок. 
Там добре відпрацьовували 
взаємодію між маневровими 
групами в міських умовах, пра-
вила огляду автомобілів та ін-
ших рухомих транспортних за-
собів тощо. З приємністю від-
значаю велику зацікавленість 
в навчанні усіх його  учасників. 
А наприкінці був спільний обід 
зі свіжоприготовленої барани-
ни, спасибі фермерам за нього. 
Добре знаю, що не лише звитя-
га і навчання, а і спільний обід 
на полі бою неабияк єднає бій-
ців. Окрему подяку висловлюю 
«Самозахисту підприємців» мі-
ста Дніпра за наданий майдан-
чик для проведення навчань. 

А через тиждень «Фермер-
ська Самооборона Дніпропе-
тровської області» активно 
діяла вже в Новомосковському 
районі. Ось що про навчання на 
Яблучного Спаса повідомляє її 
командир Василь Строгий:

- Тоді був дуже чітко про-
ведений вишкіл. Десять ма-
неврових фермерських груп 
із Новомосковського, Павло-
градського, Магдалинівського, 
Царичанського і Дніпровсько-
го районів сектору «Б» на ви-
значений ранковий час вийш-
ли на «лінію вирівнювання» 
Дніпро – Спаське – Новомос-
ковськ – Губиниха. На ній був 
проведений інструктаж, кож-
на група отримала завдання 
щодо деблокування одного з 
фермерських господарств Но-
вомосковського району, захо-

«Кожен рейдер
понюхає 
української землі»

За відомим висловом бджолярів, у серпні 
пасічний сезон закінчується, й одразу 
розпочинається підготовка до наступного. 
Так і в хліборобській справі – хліб зібрали, 
а про новий доводиться дбати негайно, ще 
й про підготовку до косовиці соняшнику 
та пізніх зернових культур також. Попри 
зайнятість, а ще День Незалежності України, 
День Прапора, обжинки й кілька великих 
релігійних свят, «Фермерська Самооборона 
Дніпропетровської області» продовжила 
подальший вишкіл своїх бійців. Великі 
навчання відбулися в Дніпрі, участь в них 
взяли й інші громадські воєнізовані підрозділи, 
з якими укладені угоди про співпрацю 
щодо протидії рейдерам. Про перебіг подій 
того суботнього дня розповідає командир 
«Територіальної оборони Дніпропетровської 
області» Володимир Біляков:

С амооборона

пленого «рейдерами». Кілька 
груп першої лінії виконували 
основне завдання деблокуван-
ня захопленого ФГ, групи дру-
гої та третьої лінії виконували 
задачі захисту передових груп. 
Основна операція розпочалася 
за півгодини, усі три лінії де-
блокування спрацювали дуже 
чітко, швидко і вправно. Вся 
активна фаза операції трива-
ла годину і п’ятнадцять хви-
лин. Умовний противник був 
«знешкоджений» і затрима-
ний, йому довелося понюхати, 
чим пахне українська земля. 
Так буде з кожним, хто зазіх-
не на законне право громадян 
України вільно працювати на 
своїй землі. 

Після завершення опера-
ції всі її деталі були ретельно 
проаналізовані. А ще бійцям, 
які пройшли повний курс нав-
чання, були вручені посвідчен-

ня членів «Фермерської Само-
оборони Дніпропетровської 
області». Тож число фермерів 
і приватних землевласників, 
які мають необхідні навички 
і готові зі зброєю в руках на 
законних підставах захищати 
себе, власні родини і майно від 
протиправних дій, зростає. 

До теми залишається дода-
ти, що за три дні після ново-
московського вишколу керів-
ництво Національної поліції 
України нагородило приват-
ного підприємця, мисливця 
Сергія з села Сухолуччя Вишго-
родського району Київської 
області за суттєву допомогу 
в знешкодженні особливо не-
безпечної банди озброєних 
грабіжників. Вона тривалий 
час тероризувала жителів 

столичної області, до складу 
злочинної групи входили пять 
громадян Російської Федерації, 
за останніми даними право-
охоронців, вихідців з Дагеста-
ну. Подія сталася весною цього 
року. Ось що про неї в соцме-
режах розповів нагороджений 
мисливець Сергій:

- Сухолуччя практично зна-
ходиться в лісі, через цю обста-
вину сплю з рушницею. Одного 
разу опівночі чую, що кричить 
дружина. Хапаю рушницю, ви-
бігаю, дивлюся, один із грабіж-
ників на ній. Потім він побачив 
мене, підвівся, і я зрозумів – 
якщо не я, то мене…

Сергій вистрелив першим, 
від чого нападник помер. Чет-
веро інших озброєних гра-
біжників кинулися тікати, по 
«гарячих» слідах їх затримали 
правоохоронці. Родині під-
приємця, яка зазнала нічного 

нападу, довелося пережити 
кілька неприємних днів – було 
відкрите кримінальне прова-
дження за ст. 118 Карного ко-
дексу України «Умисне вбив-
ство під час перевищення меж 
необхідної оборони або у разі 
перевищення заходів, необхід-
них для затримання злочин-
ця». Випадок набув чималого 
резонансу, на захист відважно-
го земляка стали київські се-
ляни і правозахисні організа-
ції держави. Після проведеної 
роботи з вивчення обставин 
злодійського нападу в Сухо-
луччі голова Департаменту ко-
мунікацій Національної поліції 
України Артем Шевченко пові-
домив у «Фейсбуці»:

- Ефективний приклад са-
мозахисту легальною зброєю. 
За погодженням із Генераль-

ною прокуратурою криміналь-
не провадження за фактом 
вбивства судимого раніше ре-
цидивіста, який з групою спіль-
ників напав уночі на родину, 
закрите. Сміливого стрільця 
Сергія з Сухолуччя Київської 
області, котрому вдалося не 
тільки захистити власну роди-
ну, а й знешкодити особливо 
небезпечну банду грабіжників, 
громадян РФ, буде заохочено. 

Півтора тижні тому це вже 
сталося. А українські право-
захисники наголошують, що 
нічний напад озброєних реци-
дивістів у Сухолуччі і належна 
відсіч йому вже став прецеден-
том. Тобто усі подібні випадки 
ефективної оборони власного 
життя, життя родини і майна 
мають вирішуватися так само. 
Відтепер правових «шпарин» 
для безкарного грабунку гро-
мадян України стало менше.

Остап ВЕРНИГОРА.
На фото: моменти 

спільних навчань зведених 
загонів у центрі Дніпра.

Справжні воїни не ті, що часу служать, 
а ті, яким час служить                  
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Пікет біля будівлі Бабушкінського суду. Зліва сільський голова 
Микола Мазниця розповідає про ситуацію одному з дніпровських телеканалів.

ХОДІННЯ КОЛАМИ ПЕКЛА І МУК
Про що йде мова і чому, за які «гріхи» 

мешканцям чотирьох наразі порізно існую-
чих сільських територій не дозволили ско-
ристатися змогою, яку їм також надала ціла 
купа змін та доповнень до чинних законів і 
навіть до Конституції України, себто надалі 
об’єднатися в єдину громаду, де легше буде 
батька бити, ми й розповімо у даній публі-
кації. Для цього треба почати якраз з того, 
що насправді у березні цього року відбулися 
непрості, бурхливі сесії рад та сходки селян у 
населених пунктах названих територій, ко-
трі в трьох з чотирьох випадків в один голос 
виступили за об’єднання «навколо Піщанки, 
і ніяких сумнівів», а в одній окремо взятій 
Знаменівській сільській раді до цього при-
йшли, правда, не за першим разом. У Знаме-
нівській спершу ні так, ні проти – не наби-
рали більшості ні прихильники, ні против-
ники. Це коли скликали зібрання місцевого 
люду. Бо депутати Знаменівської сільради 
свою перевагу віддавали таки піщанському 
варіанту. І тому, щоб заручитися підтримкою 

своїх виборців чи не розгнівити їх, провели й 
практично поголовно письмове (зауважте, не 
усне) і завірене власноручними підписами се-
лян – опитування. То більш як півтори з двох 
тисяч  мешканців села висловилися на ко-
ристь Піщанської ОТГ. Відтак, отримавши усі 
карти у свої руки, ініціатори творення новіт-
ньої великої громади не відкладали рішення 
у довгу шухляду, а мерщій заходилися втілю-
вати його. Яким чином – це чітко прописано у 
законах та підзаконних актах щодо децентра-
лізації «у вигляді добровільного єднання те-
риторіальних громад», згідно з яким просити 
Верховну Раду дати «добро», а ЦВК признача-
ти вибори тут влади та її ватажків «у новому 
форматі», необхідно заручитися висновком 
ОДА щодо повноважень сесій місцевих рад 
та зібрань-сходок населення, які проголосу-
вали «за». А також стосовно і спроможності 
майбутньої ОТГ на благополучне існування в 
майбутньому.

От тепер і мусимо переповісти тут відвер-
то гірку сповідь в першу чергу діючого зараз 
голови Піщанської сільради Миколи Маз-
ниці, якому довелося перебрати на себе роль 
«рушійної сили», а також  його колег з Мелі-
оративного, Орлівщини і Знаменівки Сергія 
Тищенка, Володимира Гасенка та Віктора Ба-
бая. Мазниця почав з того, що за правовими 
вимогами про децентралізацію і добровільне 
об’єднання громад подавати необхідно лише 
копії рішень сесій місцевих рад, які зголо-
силися «розростатися» чи «приростати». А 
з нас, каже Микола Павлович, обласна адмі-
ністрація несподівано затребувала цілу кіпу 
інших суміжних документів, яких набралося 
мало не на чотири сотні сторінок.

- І протримавши їх рівно десять днів, - 
зітхає Мазниця, - повернули назад на так зва-
не доопрацювання. Причина? Не всі рішення 
наче належним чином були завірені. У чому 
ця неналежність проявилася не уточнювали. 
Очевидно, давали нам зрозуміти, що ми самі 
мали їх бачити, а не питати, які і де правки 
вносити…

А далі ж з’ясується, що це тільки перший 
раз вернули на доробку. Єдине тішило, розпо-
відає Микола Мазниця, що за другим разом 
дозволили подавати за «скороченим» варіан-
том, коли підготувати дозволили не більше 
півтори вже сотні сторінок. Зрозуміло, що на 
цей раз «прохачі-ходаки» ретельніше попра-
цювали, ніж першого разу. Та знову рівно че-
рез десять днів їм вернули «чолобитну». Все з 
тією ж резолюцією «На доопрацювання».

- Цього разу, втім, уточнили, наче у них 
викликав великі сумніви підпис  тимчасово 
виконуючого обов’язки голови Орлівщин-
ської сільради, - розповідає Мазниця. – Си-

туація ж бо виникла житейська – на момент 
повторної підготовки подання голова даної 
ради перебував у відпустці, і рішення депута-
тів сільради власним підписом завірив тим-
часово виконуючий обов’язки. Чому не спо-
добався його цілком законний підпис в ОДА 
– нам це так і залишилося не відомо. 

Зате зрозуміли в Піщанці, Знаменівці, 
Орлівщині і Меліоративному, що потрапили 
у нескінченні кола пекла та мук, якими ходи-
ти їм і ходити ще не одну десятиденку. Явно 
з розрахунком, що поки не вичерпаються у 
них терпіння та запал домагатися своєї мети. 
Поки вистачатиме духу не зупинятися і боро-
тися. І як в воду дивився Микола Мазниця та 
його колеги з трьох інших громад.

- Оскільки завернули нам і втретє подан-
ня, - каже Микола Павлович. – З тієї причи-
ни, уявіть собі, що на своїх сесіях депутати 
усіх чотирьох рад забули просити її, шановну 
обласну держадміністрацію, звертатися як 
до Верховної Ради узаконювати нашу велику 
громаду, так і до Центральної виборчої комі-
сії призначати у нас місцеві вибори…

Це уже смішно, хіба не так? Хоч насправді 
гірко. Неприховане глузування світиться на-

скрізь. Бо з якої речі депутати сільських рад 
мають кланятися у ноги «вождям», якщо їм 
законодавчо дозволено на свій розсуд розпо-
ряджатися власною долею? Закони і норма-
тивні документи як про децентралізацію, так 
і добровільне об’єднання вимагають тільки 
дві речі: місцеві депутати мусять довести, 
що спираються на волю більшості своїх ви-
борців, а також переконати аргументами, що 
їхня укрупнена громада буде цілком житт-
єспроможною в інтересах свого населення. 
Що у протоколах сесій усіх чотирьох рад і 
знайшло своє відображення. Хоч це ще й 
не все на користь селян: приймати рішення 
об’єднуватися вони дістали право від зако-
нодавців, а щоб вмовляти місцевих «божків» 
просити за них «верхи», про це ніде жодним 
рядком не прописано. Навіть «верхи» мають 
брати під козирок волю народу з «глибинки» 
- і тільки. А обласна адміністрація лише зо-
бов’язана надати висновок, що своє рішення 
люди прийняли дійсно з власної волі і більші-
стю голосів жителів територій. І ще - що гото-
ві жити і працювати, покладаючись тільки на 
себе і свої можливості, які у них є. І все. Отож 
ніби таки дати дозвіл. Свою згоду. 

То забігаючи тепер трохи наперед, ска-
жемо, що ходити по колах мук, які вперто 
ведуть у тупик, жадаючим виокремиться 
в Піщанську ОТГ точно б і не довелося. В 
тому розумінні, що обласна  адміністрація 
не ганяла б людей туди-сюди, повертаючи 
їхні подання на «доопрацювання». Оскільки 
б просто відмовила б, навіть заборонила – і 
бувайте здорові, їжте тирсу. Але тут ОДА на 
заваді прикра «необачність», яку вона допус-
тила раніше. Ще до того, як жителі чотирьох 
сільських рад у Новомосковському районі 
самі забажали до купи з’єднатися. Бо перш 
ніж давати старт практичній реалізації про-
грами з децентралізації, адміністрація Дні-
пропетровської області підготувала… проект 
укрупнення громад у сільській місцевості. 
Передбачивши ним якраз створення об’єдна-
ного самоврядування на базі… Піщанки, Ме-
ліоративного, Знаменівки і Орлівщини. Себ-
то тепер обласна влада встромляє палицю в 
колеса, підставляє навіть підніжку ідеї, яку 
сама й передбачила та заклала у план. От і пи-
тається у нашій «загадці», як усе це розуміти?

ЯК ПІДЛЕ «ТАЄМНЕ» СТАЛО ЯВНИМ
А скринька відчиняється просто: у Но-

вомосковському районі і навколо нього уже 
мало не дві третини існуючих агротовариств 
та фірм контролюються, як зараз прийнято 
говорити, Вадимом Нестеренком – претен-
дентом якраз у земельні олігархи бодай міс-
цевих масштабів і нині народним депутатом, 

який після змички в минулому з колишніми 
регіоналами нині «записався» у блок Петра 
Порошенка. То Вадим Григорович і задумав 
сотворити для себе щось на зразок власного 
королівства: в одну територіальну громаду 
зігнати не лише 15 сільських та селищних рад 
Новомосковського району, а також п’ять су-
сіднього Магдалинівського і однієї Чумаків-
ської, що примикає з боку обласного центру. 
З містом Новомосковськом «на чолі». Уявля-
єте розмах? Масштаб такий, що подих пере-
хоплює! Цю свою ідею Вадим Нестеренко і 
заходився силоміць нав’язувати селянам пе-
редусім Новомосковського району. Напере-
кір людям, котрі тут налаштувалися згрупу-
ватися не менше, ніж у чотири окремі ОТГ…

Власне, читачам «Фермера Придніпров’я» 
про цю сверблячку нардепа і воднораз прово-
диря уже мало не виліпленого до купи май-
бутнього аграрного холдингу добре відомо. З 
публікації «Той мурує, той руйнує», яка була 
вміщена у номері від 5 квітня ц. р. Зараз лише 
доповнимо, що коли довкола Піщанки селяни 
заворушилися, аби не потрапити у «громаду» 
пана Нестеренка, як у пастку, то Вадим Гри-
горович чи не вперше й «засвітився» зі своїм 

зашморгом для селян: особисто сам прибув 
якраз у Знаменівку проводити там громад-
ські слухання – щоб схилити народ, ясна річ, 
на свій бік. А як інакше, якщо непослух одра-
зу чотирьох рад одним махом руйнує його 
намір підім’яти під себе замислене «намісни-
цтво». Це раз. А по-друге, втрачати такі ласі 
території, де уже сьогодні збирають тільки 
вдвічі менше податків, ніж усе гамузом місто 
Новомосковськ з трубним заводом «Інтер-
пайп» та іншими підприємствами –  значить 
позбавити майбутню «резервацію» добрячих 
«дивідендів». Нарешті Орлівщина, Знаме-
нівка і Піщанка – це ще й курортна зона, де 
налічується мало не сто санаторіїв і баз від-
починку, кільканадцять заміських поселень у 
котеджах-фортецях ну дуже крутих багатіїв. 
Це тут не край, а дійсно місцева перлина, яку 
випускати з рук ой як «необачно»! Тим паче, 
ой як не хочеться!

А прибув Нестеренко персонально «обро-
бляти» Знаменівку зовсім не випадково. Як 
не випадково тепер на Знаменівці і «зійшовся 
клин». Себто не випадково Знаменівка зараз 
здіймає гвалт та заледве не лягає поперек 
спроби земляків пристати до Піщанської 
ОТГ. Адже вона і «руйнує» тепер, стримує 
усі намагання жителів інших довколишніх 
сіл, котрі тільки за те, щоб утворювати свою 
ОТГ винятково з Піщанкою в центрі. А все 
тому, що тут два підконтрольні нардепу сіль-
госппідприємства – агрофірма «Світанок» 
і ТОВ «Украгро». Отож «його» люди і мали 
ратувати за громаду-гігант з Новомосков-

ськом у центрі та рішуче виступати проти 
піщанського варіанту. Тобто усі, хто працює 
у згаданих формуваннях, отримали вказівку 
горою відстоювати ідею свого роботодавця. 
Людей можна зрозуміти, людей і шкода – їхнє 
нинішнє сяке-таке благополуччя залежне 
від «пана». Одначе цим «його» людям зем-
ляки цілком справедливо казали, що «план» 
Нестеренка – усіх поголовно в усьому Ново-
московському районі та кількох сільських 
радах двох сусідніх районів зробити такими 
ж залежними від нього та покірними йому, 
а «ми цього не хочемо». Тому й дві спроби 
влаштувати такі собі громадські слухання, 
які б підтримали «великогабаритну» грома-
ду свого «благодійника». І за першим разом, 
і за другим, нагадаємо, ні намір людей, ні ідея 
Нестеренка не набирали у Знаменівці більш 
сотні голосів – «каламутили воду» люди Не-
стеренка. Не випадково за другим разом, як 
розповідає Микола Мазниця, виконавчий 
директор  агрофірми «Світанок» Микола 
П’ятаченко не стримався і голосно при всіх 
заквапився виправдовуватися перед шефом: 
«Вадиме Григоровичу, це неправильно пора-
хували голоси! Тільки я привіз сюди сто на-

ших людей. А ще ж «Украгро»! Як же так, що 
наша не взяла?»

Так от, коли і за третім разом з обласної 
адміністрації у Піщанку  вернули подання на 
створення тут своєї окремо взятої ОТГ, на-
справді ні словом до пуття не  пояснюючи, з 
яких причин, піщанські ініціатори надумали 
нарешті за будь-яку ціну вивідати, в чому ж 
то річ? Де собака зарита? І це їм вдалося. На-
дійне «джерело» в ОДА донесло: все діло в 
тому, що є, по-перше, народний депутат, ко-
трий іншої думки. По-друге, «зачіпка», якою 
він козиряє – Знаменівка, котра ніби ж не під-
тримала Піщанську ОТГ, а депутати її сільра-
ди свавільно і знову ніби наперекір землякам 
підтримали. І останнє: обидва «аргументи» 
поділяє, мовляв, і голова ОДА Валентин Рез-
ніченко. А його ж не об’їдеш і не обминеш…

- Отак нам нічого не залишалося, - розпо-
відає тепер Микола Мазниця, - як домагатися 
зустрічі з паном Резніченком. Нам – це голо-
вам усіх чотирьох громад. Аби подивитися 
Резніченку в очі і запитати прямо, чому він 
так себе з нами поводить та чого хоче? Чому 
не захищає селян і не відстоює їхні законні 
конституційні права, якщо на те вже пішло?

Мало було віри, що Валентин Михайло-
вич прийме делегацію сільських голів, але 
він прийняв. Більше того, докидає Мазниця, 
замість максимум 20 хвилин, які були відве-
дені на «побачення», воно тривало усі півтори 
години. 

- Ми, - продовжує Микола Павлович, - 
завбачливо  прізвища Нестеренка навіть не 

згадували. Робили вигляд, наче нам нічого не 
звісно про його витівки. Нам було важливо 
взнати, чому особисто голова обласної адмі-
ністрації проти.

І тут, посміхається Мазниця, Резнічен-
ко сам згадав Вадима Нестеренка і «таєм-
не» зробив явним. Валентин Михайлович 
знайшов за потрібне сказати, що це на про-
хання Вадима Григоровича він стримується 
підписувати відгук в підтримку  створення 
Піщанської ОТГ. З вуст глави ОДА піщанські 
«прохачі» й почули, що також телефонував 
йому з Києва і заступник міністра Мінрегі-
ону  В’ячеслав Негода. Нестеренко побував і 
у нього. З клопотанням «в порядку експери-
менту» не заважати утворювати велетенську 
об’єднану громаду. А раптом, мовляв, вона 
виправдає себе? 

- Але ви мене переконали, що робити 
цього не слід, - сказав Валентин Резніченко. 
– Що варто стати на ваш бік. Подавайте свої 
документи, і я підпишу висновок на вашу ко-
ристь.

І при нас же Валентин Михайлович дав 
вказівку директору Офісу реформ Олені 
Тертишній та передав аналогічний «привіт» 

і директору Департаменту економічного роз-
витку Олексію Псарьову, підводить риску 
Микола Мазниця, прийняти й оперативно 
опрацювати подання з Піщанки. Отож Рез-
ніченка ніхто за язик не тягнув – він сам ось 
так «розставив нарешті усі крапки над «і». 
Але…

Але далі сталося те, що сталося: щось 
несподіване і надзвичайне. Все одно, що «гу-
бернатор» дозволив собі обвести круг паль-
ця сільських голів чотирьох нині існуючих 
у Новомосковському районі громад. Адже 
уже 8 чи 9 серпня мав підписати  вердикт, що 
Піщанській ОТГ бути, одначе не підписав. А 
10 числа повідомив, що не підпише. Точніше, 
що не може підписати. Оскільки робити це 
йому… заборонив суд. Уявляєте?

ЯКЩО НЕ КИЄМ, ТО ПАЛИЦЕЮ
Оце новина так новина, правда ж? Якщо 

хочете знати, ще й ошелешила вона прихиль-
ників Піщанської громади, як обухом по го-
лові. Сном-духом вони не відали про те, що 
судочинство зайнялося їхньою впертістю. Ще 
з травня розглядало, виявляється, позов, наче 
– як неважко здогадатися - Знаменівська сіль-
рада дозволила собі прийняти протиправне 
рішення, а  у самій Знаменівці про це дізна-
лися тільки… 10 серпня. Не питайте, як таке 
могло статися. Бо це було не судочинство, а 
кривосуддя нинішнього зразка. Отож таємно 
і тихо, мов з засідки чи з-за рогу по-злодій-
ськи вдарило воно піщанців під самісінький 
дих, щоб довго і слова вони видушити з себе 
не могли. Тим паче обурюватися.

- Я вам скажу і більше, - каже юрист Юлія 
Стирнік, яка сьогодні в суді приступила від-
стоювати інтереси потерпілих сільських рад, 
і в першу чергу Знаменівської, - ухвала, котра 
заборонила голові ОДА «вчиняти будь-які дії 
щодо розгляду  питання щодо відповідності 
проектів рішень про добровільне об’єднання 
територіальних громад в Піщанську ОТГ з 
центром у селі Піщанка» - це навіть не перша, 
а уже четверта ухвала. Про існування трьох 
попередніх у Знаменівці і Піщанці навіть не 
підозрювали. Зі Знаменівки їх і не оскаржува-
ли – не могли оскаржувати.  Але і після пер-
шої, і після другої, і після третьої у Знаменівці 
незалежно від них змінювалися обставини, і, 
аби «не людське було зверху», позивач уточ-
нював, доповнював чи змінював свій адміні-

стративний позов. Знаходячи щоразу проти-
правність у діяннях Знаменівської сільради, і 
покірний суд аж бігом задовольняв його «за-
баганки».

Займався цим Бабушкінський райсуд м. 
Дніпра. Суд, який, до речі, досі чомусь не де-
комунізувався, оскільки здійснює своє судо-
чинство нині в районі, котрий дістав назву 
Шевченківського. Не інакше, як боїться Коб-
заревих гнівних слів на свою адресу. А позивач 
– житель Знаменівки і депутат її сільради Ро-
ман Данілевський, котрий вважає, що сільрада 
вчинила правопорушення, якими порушиkf 
його інтереси і права, оскільки він проти Пі-
щанської ОТГ. Найдивніше, коментує тепер 
Юлія Стирнік, що, виходячи з тексту остан-
ньої ухвали, суд нічого не встановив. Тобто 
він не встановив, яким протиправним чином 
сільська рада дозволила проігнорувати права 
шановного інженера агрофірми «Світанок». 
Суд натомість просто «прийшов до висновку», 
що проігнорувала – і баста. Свавільним і шах-
райським судочинством, як у даному випадку, 
мало кого нині здивуєш. Але тут над усі межі 
свавілля та шахрайство. Це вже, як той казав, 
занадто. Терпіти подібне просто не можна.

-  Почнемо з того, - каже Юлія Стирнік, - 
що у суді розглядався позов до Знаменівської 
сільради – органу місцевого самоврядування, 
- а сільську раду про це жодного разу не по-
інформували. Як ні разу і не кликали її пред-
ставника на судові засідання. І самого тексту 
позивної заяви не надсилали відповідачу. Як 
приховали й ухвалу про відкриття прова-
дження. Все це в порушення ч. 3 та ч.6 ст.107 
КАК України.

«Цікаво», що приймаючи після першої 
ухвали (яка погодилася, що ще 9 березня ц. р. 
відбулися у селі громадські слухання, які наче 
не давали підстав депутатам сільської ради 
голосувати за Піщанську ОТГ), почергово три 
наступні, суд щоразу ще й докоряв сільраді, 
що вона не виконувала його попередні ухва-
ли «щодо застосування заходів забезпечення 
адміністративного позову» … «шляхом зу-
пинення дії рішення сесії сільської ради». А 
як Знаменівська рада могла «забезпечувати», 
якщо від неї приховували не лише зміст позо-
ву, а і його розгляд? І далі: ви звернули увагу, 
що позов пана Романа Данилевського адміні-
стративний? А розглядав його суд загальної 
практики. Ні, якщо не сам позивач, то його 
хазяї-«натхненники» розуміли «м’якину» сво-
їх домагань у Бабушкінському суді. Тому міні-
мум чотири рази з аналогічним  домаганням 
зверталися і в Окружний адміністративний. 
То чотири різних судді Окружного відмови-
лися приймати позов у слухання. Оскільки не 
знаходили правоти за одним-єдиним «скрив-
дженим» у Знаменівці Данилевським. Про це 
свідчать відомості в ЄДРСР – Єдиному дер-

жавному реєстрі судових рішень. А ось суд-
дя Бабушкінського суду Елеонора Женеску 
вчепилася за позов фактично обома руками. 
Одначе жодної з чотирьох винесених нею ух-
вал, навпаки, досі ви не знайдете в Єдиному 
державному реєстрі. То ці ухвали з одного 
боку наче таки мають юридичну силу, але з 
другого викликають сумнів. А якщо вони 
липові – фейкові, як нині говорять? Можна й 
інакше ставити запитання: не внесли  в Реєстр 
– це нехлюйство канцелярських працівників 
суду? Чи ознака того, що прийняті, аби пома-
хати ними перед очима отетерілих «бунтарів» 
і залякати їх навіки-вічні рватися на «волю»?

- Хоч найсуттєвіший тут прокол, - продов-
жує юрист Юлія Стирнік, - що позов подано 
на рішення сільської ради сільського району, 
а вона не підсудна районному у м. Дніпрs суду. 
Знаменівська сільрада територіально підсуд-
на тільки міськрайонному у Новомосковську. 
І ніякому більше. 

Виправдання собі суддя Елеонора Женес-
ку знайшла, правда, напрочуд оригінальне: 
оскільки за місцем проживання позивача 
приймати його заяву не мала підстав, то Ро-
ман Данилевський, залишаючись постійно 

проживати у Знаменівці, взяв раптом в орен-
ду житлове помешкання у… Шевченківсько-
му районі Дніпра. Земляки не помічали, щоб 
він навіть на нетривалі терміни цього року 
виїздив з дому, однак він наче таки наймав 
квартиру в обласному центрі. Чого і виста-
чило шановній судді перейнятися його ніби 
порушеними правами. А якби Данилевський 
орендував житло, скажімо, в окупованому 
нині Луганську - ЛНР, де її рідний батько пра-
цює архітектором, то що, тоді там би слухався 
б позов?

«Пригоди» остаточної ухвали на цьому ще 
й не кінчаються. Одне діло, що прийнята вона 
була дійсно заочно, без участі сільради-від-
повідача. Незважаючи на те, що саме Знаме-
нівська сільрада мала за велінням високого 
суду «зупинити дію» її ж рішення уже й від 15 
червня 2017 р., оскільки воно взяло за основу 
результати письмового опитування-голосу-
вання селян. Коли в три з половиною рази 
більше мешканців села висловилися за ОТГ з 
центром у Піщанці, ніж тих, хто був за варі-
ант нардепа Вадима Нестеренка. То 4 серпня 
цього року суд встиг винести передостанню, 
вже третю ухвалу, якою, звичайно, задоволь-
нив  позов пана Данилевського. Не врахував, 
каже Юлія Стирнік, «думку більшості грома-
дян громади», зате заступився за позивача, ко-
трий опинився в числі тих «підконтрольних» 
людей  агрофірми «Світанок», які були проти. 
Причому в суд позивач передав протокол се-
сії сільради, підписаний… невстановлени-
ми особами. Навіть підставними. Під ним 
значаться прізвища осіб, які не обиралися до 

складу робочої групи, що займалася тут ство-
ренням Піщанської ОТГ.

- Збагнувши, певно, що така ухвала для 
Знаменівської сільської ради як приший ко-
билі хвіст, - підводить риску Юлія Стирнік, - і 
що навряд чи вона послухається, буквально 
через два дні, 4 серпня ц.р., Бабушкінський 
райсуд і приймає останню, діючу нині ухвалу, 
котра й зчинила тепер колотнечу.

У цій останній ухвалі ні з того, ні з цього 
і з’явився зненацька рядок, що «Заборонити 
Дніпропетровській обласній державній ад-
міністрації вчиняти дії…» щодо надання до-
зволу… добровільно об’єднуватися селянам 
чотирьох громад Новомосковського району. 
Якщо не києм, то палицею вирішив суд «по-
ставити людей на місце» - ви зрозуміли? І 
це не зважаючи на те, що, як і Знаменівська 
сільська рада, Дніпропетровська обласна ад-
міністрація також не залучалася до судових 
дебатів. Не мала змоги в суді заявити свої 
аргументи та свою позицію. Скажімо, опри-
люднити власний же попередній  план, який 
передбачав, нагадаємо, створення ОТГ з цен-
тром у Піщанці. Адже і третьою особою ОДА 
в суді не проходила. Все одно, що іншого ви-
ходу домогтися свого не знайшли, як притяг-
ти адміністрацію за вуха…

То яка ціна ухвалі, котрої злякався «губер-
натор»? Питаємо так тому, що і в остаточному  
варіанті вона дуже схожа на страхопудало. 
Ще більше, ніж за першим разом. Інша річ, 
що спонукає стурбуватися, так хто ж «керму-
є»-керує областю: голова ОДА Валентин Рез-
ніченко чи сумнівної репутації суддя Бабуш-
кінського райсуду Елеонора Женеску?

                                         
Щодо сумнівної репутації  Елеонори 

Женеску, то ми знаємо, що кажемо. Усе мі-
сто говорить, що не встигла прибути вона 
з Луганська у Дніпро, як розжилася автомо-
білем-іномаркою вартістю в 400 з лишком 
тисяч гривень. Чого суддя і не спростовує, 
однак задекларувала, що у неї дійсно з’я-
вилася машина. А торік восени Бабуш-
кінський райсуд пікетували більше сотні 
дніпрян. Їхні плакати промовляли, що «дя-
куючи» Женеску понад сто сімей з дітьми в 
зиму залишалися на вулиці без свого закон-
но придбаного житла… 

Але це інші історії, нехай інші ними і 
переймаються. Ми про історію з утворен-
ням Піщанської об’єднаної громади. Чим  
далі ж у знаменівський ліс, тим більше дрів, 
якщо хочете знати: документ, який забо-
ронив голові ОДА підписувати «пропуск» 
сільським громадам у завтрашній день, це 
ще не рішення. Це лише ухвала, котра наче 
і не має законної сили. Оскільки у ній чор-
ним по білому написано, що заборона діє до 
«набрання постанови суду законної  сили». 
Остаточна ж постанова буде винесена аж 
у жовтні. Отакий, коротше, хід-вибрик 
«конем» Бабушкінського райсуду. За офіцій-
ною версією ніби тому, що суддя зібралася у 
відпустку. Але є й інша, більш вірогідніша 
причина: розгляд справи по суті зволіка-
ється навмисне. У жовтні у новоство-
рених громадах, які отримали право «на 
забезпечення своїх добровільних рішень», 
відбудуться вибори.  У нашій області після 
цього уже більше половини сільських тери-
торій згуртуються в об’єднані громади. А 
чи здогадуєтеся, чим це загрожує піщан-
цям? Коли в регіоні більше половини ско-
ристалися нагодою, то всіх інших, хто не 
встиг, Концепція і законодавчі акти щодо 
децентралізації дозволяють місцевим ор-
ганам державної влади об’єднувати приму-
сово. На свій і лад, звичайно. Тобто якщо 
накажуть, що Піщанці, Знаменівці, Меліо-
ративному та Орлівщині від велетенської 
громади з центром у місті Новомосковську 
не відкрутитися, то дійсно відкрутитися 
не вдасться. 

Микола ЯСЕНЬ.

        ОЛИ СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
        БЛУДИТЬ ТАМ, ДЕ МАЄ 
ДОМІНУВАТИ

К

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ.dp.ua

P.S. ЗАКОН ПРО ЗМІ В УКРАЇНІ ДОЗВОЛЯЄ ЖУРНАЛІСТСЬКІ ЗВЕРНЕННЯ АДРЕСУВАТИ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ УСІХ 
РАНГІВ. ЯК І ПОСАДОВЦІВ УСІХ РАНГІВ ЗОБОВ’ЯЗУЄ ОБОВ’ЯЗКОВО ВІДПОВІДАТИ НА НИХ. У ЗВ’ЯЗКУ ЦИМ ДАНУ 
ПУБЛІКАЦІЮ ГАЗЕТА «ФЕРМЕР ПРИДНІПРОВ’Я» ЯК СВІЙ ЗАПИТ ТЕРМІНОВО ВІДСИЛАЄ У КИЇВСЬКІ КАБІНЕТИ 
ВЛАДИ, А САМЕ:
1.ОСОБИСТО НА ІМ’Я ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА. З МЕТОЮ ДІЗНАТИСЯ У НЬОГО,  ЧИ ГОТОВА, 
ПО-ПЕРШЕ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОДА ЗАХИСТИТИ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА СЕЛЯН ЧОТИРЬОХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД У НОВОМОСКОВСЬКОМУ РАЙОНІ? А, ПО-ДРУГЕ, ЧОМУ НАРДЕП-ЧЛЕН ФРАКЦІЇ БПП У ВЕРХОВНІЙ РАДІ 
ЛАМАЄ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ СЕЛЯН ЧЕРЕЗ КОЛІНО, І ЦЕ ЙОМУ СХОДИТЬ З РУК? 
2.ТАКОЖ НА ІМЯ ПРЕМ’ЄРА ВОЛОДИМИРА ГРОЙСМАНА. ОСКІЛЬКИ ПІД ЧАС ЙОГО ПЕРЕБУВАННЯ НА 
ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЙОМУ В РУКИ БУЛО ВРУЧЕНО СКАРГУ СІЛЬСЬКИХ ГОЛІВ НОВОМОСКОВЩИНИ, ТО Й ПОГОТІВ 
ВАЖЛИВО ДІЗНАТИСЯ, ЯКОЮ БУДЕ РЕАКЦІЯ КАБМІНУ? ТИМ ПАЧЕ, ЩО ЩОЙНО ЦВК ЗАЯВИЛА: ЯКЩО ЗНАЙДУТЬСЯ 
ГРОМАДИ, ГОТОВІ ДО КІНЦЯ НИНІШНЬОГО РОКУ ЄДНАТИСЯ, ВИБОРИ БУДУТЬ ПРИЗНАЧЕНІ НА ОДНУ ІЗ  СУБОТ 
ГРУДНЯ. ТО ЧИ НЕ ДОПОМОЖЕ КАБМІН «ВСТИГНУТИ» УЗАКОНИТИ І В ПІЩАНЦІ ГРОМАДУ?
3.НАРЕШТІ СВІЙ ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ЗАПИТ ВІДСИЛАЄМО Й У ВИЩУ РАДУ ЮСТИЦІЇ. Є ЗАПИТАННЯ, ЯКЕ ОСОБЛИВО 
НЕ ДАЄ СПОКОЮ: СКІЛЬКИ Ж СИДІТИМУТЬ У СВОЇХ МАНТІЯХ СУДДІ, ДЛЯ ЯКИХ ЗАКОННІ ПРАВА ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ 
НІЧОГО НЕ ВАРТІ, НАТОМІСТЬ В ЦІНІ ЗОВСІМ ІНШЕ? 

Піщанка з висоти пташиного польоту.

Продовження. Початок - стор. 1
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П одаткова інформує

Д

З надобиться

Дуже поширеною є ситуація, коли у сіль-
ській місцевості люди живуть у будинках 
десятки років, але не мають жодних доку-
ментів, які б підтверджували право влас-
ності на їхнє житло. Як наслідок виникає 
купа проблем, починаючи від укладення 
договорів на постачання світла, газу 
тощо, не кажучи вже про процедуру спад-
кування, дарування чи продажу такого 
будинку.
Якщо звернутися до букви Закону, то 
така нерухомість, на яку не оформлено 
права власності не є майном людини, яка 
в ньому проживає і визнається самочин-
но збудованим. А отже, враховуючи 
докорінні зміни у законодавстві, які відбу-
ваються сьогодні, рано чи пізно вас і вашу 
родину можуть з нього виселити.
Для того, щоб оформити всі необхідні 
права на ваше житло вам варто пройти 
чимало дорогих та складних процедур і 
лише пройшовши всі ці кола бюрокра-
тичного пекла ви зможете спати спокійно 
у своїй оселі. Враховуючи, що будинки у 
сільській місцевості рідко перевищують 
300 кв.м. і були збудовані до 2011 року, 
мова піде саме про таку категорію примі-
щень. Отже, з чого варто починати?
Перше, що вам необхідно – це здійснення 
технічної інвентаризації вашого будин-
ку. Технічна інвентаризація - це абсолют-
но не складна процедура, яка полягає у 
виїзді техніка (експерта) з інвентаризації 
до вашого домоволодіння і здійснення 
замірів всіх об’єктів нерухомості, як 

Крок за кроком в Україні реалізовується 
реформа децентралізації, одним із ос-
новних етапів якої є утворення об’єдна-
них територіальних громад, що стало 
підставою для створення інституту 
старост. Вбачається, що саме старо-
ста повинен стати посадовою особою, 
яка має знати всі процеси, які відбува-
ються у громаді, проблеми села та шля-
хи їх вирішення, вчасно доносити інфор-
мацію до населення. Безумовно, в процесі 
реформування виникає багато питань.  
З одним із них - вчинення нотаріальних 
дій сільськими старостами.

ВІДПОВІДНО до ст. 1 Закону України 
«Про нотаріат» нотаріальні дії в Україні 

вчиняються державними та приватними 
нотаріусами, а у населених пунктах, де не-
має нотаріусів, уповноваженими на це по-
садовими особами органів місцевого само-
врядування (далі - посадові особи ОМС).
    
 Хто уповноважує старост на вчинення 
нотаріальних дій?
Відповідно до пп. 5 п. б. ч.1 ст. 38 Закону 
«Про місцеве самоврядуваня в Україні» 
вчинення нотаріальних дій з питань, від-
несених законом до їхнього відання, реє-
страція актів цивільного стану (за винят-
ком виконавчих органів міських, крім міст 
обласного значення, рад) є делегованими 
повноваженнями сільських, селищних, 
міських рад щодо забезпечення законно-
сті, правопорядку, охорони прав, свобод 
і законних інтересів громадян і належать 
до відання виконавчих органів цих рад. 
Тому уповноважувати на вчинення нота-

     о сільради - як
    до нотаріуса
ріальних дій старосту повинен виконком 
відповідної ради, членом якого, зокрема, 
є староста.

Які саме нотаріальні дії мають право 
вчиняти уповноваженні особи ОМС?
Відповідно до ст. 37 Закону України 
«Про нотаріат» уповноважені особи 
ОМС: 
1) вживають заходів щодо охорони 
спадкового майна;
2) посвідчують заповіти (крім секрет-
них);
3) видають дублікати посвідчених ними 
документів;
4) засвідчують достовірність копій (фо-
токопій) документів і виписок з них;

5) засвідчують справжність підпису на 
документах;
6) видають свідоцтва про право на спад-
щину;
7) видають свідоцтва про право власно-
сті на частку в спільному майні подруж-
жя в разі смерті одного з подружжя.

Проте необхідно звернути увагу, що:
1) дії, передбачені пунктами 6 і 7 ч. 1 
цієї статті (видача свідоцтва про право 
на спадщину та видача свідоцтва про 
право власності на частку в спільному 
майні подружжя в разі смерті одного з 
подружжя), вчиняють уповноважені по-
садові особи ОМС, які:
- мають вищу юридичну освіту;

- досвід роботи у галузі права не менше 
трьох років;
- пройшли протягом року стажування у 
державній нотаріальній конторі або при-
ватного нотаріуса;
- завершили навчання щодо роботи з 
єдиними та державними реєстрами, що 
функціонують в системі Міністерства 
юстиції України;
- склали іспит із спадкового права у 
порядку, встановленому Міністерством 
юстиції України
2) посадові особи ОМС не мають права 
на оформлення документів, призначених 
для використання за межами державного 
кордону».

Законодавство, яким керуються упов-
новажені особи ОМС при вчиненні но-
таріальних дій
1. Закон України «Про місцеве самовря-
дування в Україні»
2. Закон України «Про нотаріат»
3. Порядок вчинення нотаріальних дій 
посадовими особами ОМС, затвердже-
ний наказом Міністерства юстиції від 
11.11.2011 р № 3306/5 ( на даний час 
чинна редакція від 29.11. 2016 року).
 Згідно з ч.3 ст. 37 Закону України «Про 
нотаріат» контроль за організацією но-
таріальної діяльності уповноважених на 
це посадових осіб ОМС, дотриманням 
ними порядку вчинення нотаріальних 
дій та виконанням правил нотаріально-
го діловодства здійснюється Мінюстом.

Як отримати право власності                 
на будинок у селі?

всередині так і ззовні, які знаходяться на 
вашому подвір’ї (будинок, комора, погріб, 
гараж, вигрібна яма тощо). Такі техніки є 
як в бюро технічної інвентаризації (БТІ), 
так і в приватних організаціях, які займа-
ються такими роботами. Що цікаво, при-
ватні експерти та організації зроблять 
інвентаризацію вашого домоволодіння 
набагато швидше, якісніше і дешевше, 
порівняно з БТІ. Після виїзду техніка та 
здійснення замірів ви маєте отримати 
технічний паспорт, у якому буде зазначе-
не ваше прізвище як замовника, будуть 
зроблені креслення вашої ділянки і усіх 
споруд на вашій ділянці. Перевірте, щоб 
на технічному паспорті була відмітка 
про технічне обстеження будинку. Термін 
здійснення інвентаризації та виготовлен-
ня технічного паспорту займе у вас не 
більше 10 днів.
Наступний ваш крок – це Державна архі-
тектурно-будівельна інспекція (Держбу-
дінспекція). До Держбудінспекції треба 
зібрати наступний перелік документів: 
1) документи на землю  (акт чи свідоцтво 
про право власності на землю або договір 
оренди земельної ділянки, або довідку з 
сільської ради про те, що у вас немає за-
боргованості зі сплати податку на землю); 
2) технічний паспорт з проведеною інвен-
таризацією; 
3) декларацію про готовність будинку до 
експлуатації (заповнити її вам можуть до-
помогти працівники Держбудінспекції). 
Протягом 10-ти робочих днів, Держбу-

дінспекція зареєструє подану вами де-
кларацію і видасть вам її з відміткою про 
реєстрацію. З цього моменту ви офіційно 
повідомили органи державної влади про 
те, що ваша нерухомість існує і ви маєте 
на неї певні права.
Наступний державний орган, куди вам 
треба звернутись – це Державна реєстра-
ційна служба речових прав на нерухоме 
майно районного управління юстиції 
(реєстратор). До державного реєстратора 
ви маєте подати заяву про реєстрацію 
права власності (за необхідності, з відпо-
відними додатками – про це треба буде 
попередньо дізнатись у реєстратора). 
Разом із такою заявою вам необхідно буде 
подати реєстратору технічний паспорт на 

ваш будинок, зареєстровану декларацію, 
копію вашого паспорта. Інколи реєстратор 
може вимагати від вас документи на землю 
під вашим будинком. Незважаючи на те, 
що така норма законом прямо не передба-
чена, не радимо доводити свою правоту, 
адже простіше надати документ і швидше 
зареєструвати своє право. Строки такої 
реєстрації 14 днів, і відповідно до закону не 
можуть бути більшими.
Також. Хочемо наголосити на тому, що 
здійснення процедури реєстрації права 
власності (отримання свідоцтва про право 
власності), а також отримання витягу про 
державну реєстрацію права власності в 
державному реєстрі буде платним, однак 
вартість таких платежів не дуже висока. 

Мінфін та ДФС активно працюють над покращенням 
роботи системи призупинки реєстрації ризикових 
податкових накладних.
Система призупинки реєстрації ризикових податкових 
накладних є важливою складовою боротьби з податковими 
махінаціями. Тільки за умови ефективного попередження 
мільярдних схем і скруток можливою є робота системи 
автоматичного відшкодування ПДВ для бізнесу.
Наразі Мінфін та ДФС працюють із залученням 
максимальних додаткових ресурсів, аби:
- пришвидшити процес розгляду технологічних 
карт, що дозволять чесним платниками уникнути 

призупинення реєстрації накладних у майбутньому;
- прискорити роботу комісій ДФС, які розглядають 
призупинені накладні та виносять щодо них рішення;
- підвищити спроможність електронного Кабінету 
платника податків за рахунок ІТ-рішень та залучення 
додаткового фахового ресурсу;
- напрацювати фахові рішення для покращення 
алгоритмів та критеріїв призупинки ризикових 
декларацій;
- покращити донесення інструкцій щодо коректного 
заповнення всієї документації, необхідної для 
поновлення реєстрації податкових накладних.
Відгуки та пропозиції щодо роботи системи від 
представників бізнесу та експертів Мінфін та ДФС 
просять направляти на адресу pdv@minfin.gov.ua. 

Система призупинки 
реєстрації ризикових 

податкових накладних: 
збір відгуків та пропозицій

Головне управління ДФС у Дніпропетровській 
області інформує, що Міністерство фінансів України 
(далі – Мінфін) на офіційному сайті за посиланням 
https://minfin.gov.ua/news/view/systema-pryzupynky-

reiestratsii-ryzykovykh-podatkovykh-nakladnykh-
zbir-vidhukiv-ta-propozytsii?category=dohidna-

politika&subcategory=podatki
повідомила наступне.
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З доровенькі були!

На порі, на часі

Гарбуз - один із найцінніших і найпоживніших 
плодів-дарів осені. Плоди цієї «сонячної ягоди», 
як ще називають гарбуз, можна не тільки 
застосовувати як корисний дієтичний продукт, 
але і як лікарський засіб.
Поживні властивості гарбуза відомі людству 
з давніх часів. Так, гарбуз, цей яскравий і 
сонячний плід, що нагадує сонце, вирощували 
ще стародавні мексиканці. А Ібн-Сіна, більш 
відомий на ім’я Авіценна, докладно описував 
у своїх медичних трактатах лікувальні 
властивості гарбуза.

Чим же корисний гарбуз - «сонячна ягода»?
Гарбуз містить унікальний комплекс вітамінів і міне-

ралів, який відмінно засвоюється організмом. Цікаво те, 
що гарбуз може зберігатися протягом року при кімнатній 
температурі, і при цьому його корисні властивості тільки 
поліпшуються.

Що міститься в гарбузі?
- білки, вуглеводи, клітковина;
- вітаміни: А, С, Т, Е, D, РР, К, В1, В2, В12. Вітамін Т 

- досить рідкісний вітамін. Відповідає за згортання крові, 
прискорення обмінних процесів в організмі та утворення 
тромбоцитів;

- фруктоза, глюкоза, сахароза;
- каротин і пектинові речовини. У гарбузі міститься в 5 

разів більше каротину, ніж у моркві. Відомо, що в нашому 
організмі каротин перетворюється на вітамін, А - потуж-
ний антиоксидант;

- мінеральні речовини - марганець, залізо, кобальт, 
фтор, магній, калій, мідь, кальцій, цинк, фосфор, йод;

- 90 відсотків гарбуза - вода;
- гарбуз містить - 23 ккал на 100 г продукту, добре за-

своюється організмом і тому рекомендується для дитячо-
го та дієтичного харчування.

Як бачите, гарбуз - дуже цінний подарунок осені, 
містить масу корисних речовин, так необхідних нам для 
підтримки здоров’я. Корисний як сам гарбуз, в сирому або 
звареному вигляді, так і його насіння.

Корисні властивості гарбуза
Корисні властивостей гарбуза були відомі ще за часів 

Авіценни. Ось що він писав: «Відвар гарбуза корисний за 
кашлю і болю в грудях, що виникають від жару. Вичав-
лений сік гарбуза, особливо в суміші з рожевим маслом, 
заспокоює гарячий біль у вусі. Він допомагає при пухли-
нах в мозку і корисний від болів у горлі. Вичавленим со-
ком гарбуза капають у ніс від зубного болю. Гарбуз - ліки, 
що породжують велику вологість у шлунку; він припиняє 
спрагу».

Визнає дивовижні цілющі властивості гарбуза й офі-

У вересні слід подбати про запаси ґрун-
ту на весну для вирощування розсади. Не 
відкладайте цю роботу в довгий ящик, на-
повнюйте контейнери кращою городньою 
землею, змішаною з перегноєм і торфом. 
Під кінець січня вона може знадобитися 
вам для посіву на розсаду перцю та помі-
дорів.

 Завершуючи збирання врожаю на го-
роді, не забуваймо висмикати всі залишки 
бур’янів, перекопати грядки. Ділянки зем-
лі, які доводиться освоювати заново, також 
обов’язково перекопуємо з осені. Нехай 
навіть земля буде в брилах, але, просочена 
водою і потім схоплена зимовими мороза-
ми, кожна брила розірветься, розпушиться 
до того моменту, коли прийде пора весня-
них городніх турбот.

 Варто зняти плівку з теплиць і парни-
ків - нехай просохне і згодом проморозить 
каркас. Приберіть помідорні стебла і разом 
з картоплинням відправте в багаття, щоб 
не плодити фітофтороз. Гарбузові, огіркові 
батоги віднесіть в компостний бурт і об-
сипте вапном, щоб знезаразити органіку 
від стеблових гнилей.

 Під томатами, як показує практика, 
здоровий ґрунт можна не міняти 5 - 6 ро-
ків: додайте туди щороку свіжої землі та 
перегною, і все буде добре. А ось огірки, 
хоча вони споживають невелику кількість 

Турботи першого місяця осені
поживних речовин, щороку вимагають 
рихлих матеріалів у ґрунт. І тому для них 
корисно вносити трав’яні компости, за-
кладати в глибину грядок оберемки сіна, 
листя, тирсу з дерев та легенько приправи-
ти селітрою з додаванням попелу.

 Дуже добрий результат у парниках дає 
дернова земля, що пролежала рік у штабе-
лях. Огірки на ній вродять чудові.

Землю в старих парниках можна ви-
горнути назовні, під ягідники, і замінити 
новою. Якщо міняти не збираєтеся, про-
стір між грядками і дощаною обшивкою 
облийте з лійки окропом. Там, як правило, 
ховаються на зиму слимаки і шкідливі ко-
махи. Окріп позбавить город від неприєм-
них захребетників. Дерев’яні конструкції 
парників корисно побілити вапном або 
залізним купоросом. Він заодно захистить 
дерево від гниття в сиру довгу осінь.

 Для дезінфекції теплиць і ще порожніх 
льохів використовують сірку (продається 
в магазинах для садівників). Запалюють в 
металевому посуді і залишають в закрито-
му погребі чи в теплиці. Через добу прові-
трюють.

Якщо ж рослини під плівкою в парнику 
або теплиці влітку хворіли, треба прояви-

ти обережність. Фахівці із захисту рослин 
нагадують нам про те, що після завершен-
ня літньо-осіннього сезону щонайменше 
раз на 2 роки слід на 5 сантиметрів знімати 
в теплицях, в парниках шар ґрунту, а на-
томість насипати свіжої городньої землі. 
У цьому випадку ви видалите збудників 
багатьох хвороб томатів, перцю, кабачків, 
огірків та інших культур. А от для підсип-
ки в плодовий сад цю землю використо-
вувати можна. Втім, найбільш педантичні 
фітопатологи і цю землю рекомендують 2 
- 3 роки витримати без посівів будь-яких 
культур. Але ось смородина, підгодована 
викочуванням з тепличного ґрунту, пло-
доносить щедро, дає великі ягоди і сильні 
прирости, що є ознакою хорошого піджив-
лення і здоров’я чагарників.

 Чим більше зробиш з осені, тим лег-
ше буде навесні. Проводячи роботи в го-
роді у вересні, при перекопуванні грядок 
треба заправляти землю основною дозою 
добрив, щоб за зиму вони рівномірно про-
никли в усі ділянки ґрунту. Органіку зали-
шати на поверхні не слід. Краще укладати 
її в основу грядок - ті ж стебла бобів, на-
приклад, а зверху - стелити землю. Навесні 
такі насипи швидше прогріються; посієш 
на них редиску, прикривши переносним 
плівковим каркасом - будеш мати дуже 
ранні овочі.

 Щоб земля навесні краще прогрілася, 
швидше була готова до сівби, постарає-
мося з осені добре перекопати ділянку. 
Причому при обробітку нових ділянок на-
магайтеся не розбивати великі грудки, що 
вивертає лопата. Взимку грудочки наскрізь 
промерзнуть, багато хвороботворних ор-
ганізмів і шкідники загинуть, грудки на-
весні будуть прогріватися краще, ніж рівна 
грядка, і раніше достигнуть для обробітку. 
При перекопуванні постарайтеся вибрати 
кореневища пирію, вони «погладшали» за 
літо і після дощів знову почнуть пророста-
ти. Пирій збирайте у відра. Його треба спа-
лити. Але можна використовувати пирій 
як ліки. Відвар кореневищ пирію виводить 
зайві солі з організму. Це хороший засіб від 
ревматизму, від запалень дихальних шля-
хів, а ванни і примочки з пирію оздоров-
люють шкіру. Таким чином нудне заняття 
- збір кореневищ пирію повзучого - можна 
наповнити новим змістом, не менше захо-
плюючим, ніж спеціальне вирощування 
будь-якої корисної рослини на ділянці.

Лікар 
Гарбуз

ційна медицина: на основі гарбуза індійськими вченими 
був розроблений препарат пепозин, що перешкоджає роз-
множенню туберкульозних паличок.

Гарбуз:
- покращує процес травлення, корисний при гастри-

ті, коліті тощо. Має проносну дію. При кишкових коліках 
рекомендують вживати сік гарбуза;

- насіння гарбуза позбавляє від кишкових паразитів, 
у тому числі, від глистів;

- м’якоть гарбуза особливо корисна при подагрі, хо-
лециститі, гіпотонії, лікуванні різних пухлин, неврозі;

- гарбуз особливо рекомендується тим, хто страждає 
від залізо-дефіцитної анемії. Завдяки калію, вживання 
гарбуза покращує якість крові, зміцнює стінки судин і 
нормалізує тиск; 

- покращує роботу нирок і печінки. Впливає на роз-
чинення каменів у сечовому міхурі та нирках. Допомагає 
при лікуванні захворювань сечовидільної системи, сти-
мулює біохімічні процеси в печінці;

- очищує організм від токсинів, поганого холестерину 
і шлаків. Пектини - водорозчинні харчові волокна - по-
кращують рухові функції кишечнику, виводять з організ-
му радіонукліди, допомагають швидкому рубцюванню 
виразок;

- покращує зір;
- покращує імунітет;
- зменшує ризик виникнення серцево-судинних за-

хворювань, в тому числі, гіпертонії та атеросклерозу;
- виводить з організму зайву рідину;
- допомагає в боротьбі із зайвою вагою;
- попереджає появу карієсу та витончення емалі зу-

бів;
- зменшує дратівливість, покращує сон, пам’ять, ува-

гу;

- покращує настрій, допомагає подолати втому, стрес, 
апатію;

- зовнішнє застосування: лікує шкірні запалення, опі-
ки та нариви. Для лікування виразкових ран, що не заго-
юються, особливо ефективний відвар із квіток гарбуза.

- в косметології: перешкоджає появі ранніх зморшок, 
покращує загальний вигляд шкіри. Допомагає зміцнити 
нігті та волосся.

Але не слід забувати й про протипоказання у вживанні 
гарбуза. «Нестиглий гарбуз дуже шкідливий для шлунка, 
навіть для шлунків підлітків та юнаків, і від цієї біди немає 
іншого засобу, крім блювання. Якщо відварити сік гарбуза 
з медом і покласти туди соди, то це пом’якшує шлунок. Те 
ж саме буде, якщо зарити гарбуз у гаряче вугілля, спекти 
його як він є, а потім пити його сік із цукром. Він надзви-
чайно шкідливий для кишок», - так писав Авіценна.

Але все ж, у гарбуза не так багато протипоказань до 
вживання. Не рекомендується вживати гарбуз при:

-порушенні кислотно-лужного балансу: гарбуз має 
потужну лужну дію; 
           - виразці шлунка та дванадцятипалої кишки;

- гастриті зі зниженою кислотністю шлункового соку;
- важких формах цукрового діабету.

Корисні страви з гарбуза
Гарбуз можна додавати в овочеві супи, запікати, сма-

жити, варити, готувати кашу.

Варений гарбуз
Гарбуз потрібно очистити від шкірки та насіння, на-

різати, залити гарячою підсоленою водою і варити 15–20 
хв. в каструлі із закритою кришкою. Зварений гарбуз 
можна вживати з олією, сметаною.

Печений гарбуз
Цілий або розрізаний навпіл гарбуз покласти на деко 

і запекти в духовці. Коли гарбуз буде готовий, його роз-
різають, видаляють шкірку та насіння.

Смажений гарбуз
Гарбуз очистити від насіння та шкірки, нарізати, під-

солити, обваляти в борошні та обсмажити на сковороді з 
маслом до готовності.

Каша з гарбуза
Гарбуз очистити від шкірки та насіння, нарізати на 

дрібні шматочки. Закип’ятити молоко, додати в нього 
порізаний гарбуз, трохи посолити і довести до кипіння. 
В готову кашу покладіть шматочок масла. При варінні 
гарбузової каші можна додати крупу, наприклад, пшоно.



30 серпня 2017 року
№ 22 (22) ПОСИДЕНЬКИ8

Пишіть: 
49000, м. Дніпро, 

вул. Воскресенська, 41, оф.109

Дзвоніть: 
(056) 786-02-21, 
098-183-00-18, 
050-850-72-74

Передплатити                                      
«Фермер Придніпров‘я» можна               

у будь-якому поштовому відділенні 
області до 25 числа щомісяця. 
Передплатний індекс 60092.

Календарик

Традиційно в першу 
неділю вересня в Україні 
відзначається День 
підприємця. Цьогорік свято 
припадає на 3 вересня.

ДЕНЬ запроваджений  для ви-
знання впливу підприємни-

цтва на становлення і розвиток 
національної економіки.

Підтримка малого і середньо-
го бізнесу є визначальним пріо-
ритетом в стратегії державного 
розвитку. Сприяння розвитку 
малого підприємництва - напря-
мок, навколо якого немає істот-
них розбіжностей між гілками 
влади і політичними силами. Це 

КУПИ КУРЧАТ НА ТОКМАКСЬКІЙ ІНКУБАТОРНІЙ СТАНЦІЇ

ТОКМАКСЬКА ІНКУБАТОРНА СТАНЦІЯ: Запорізька обл., т. (06178) 
22078, 20125, 099-0514756, 098-6677702, сайт - www.tis.co.ua

Кращі ціни - здорові курчата
Бройлери імпортні РОСС, КООБ - 14, 6 грн.
Сортовані курочки ДОМІНАНТ - 30 дн.- 35 грн. 
Підрощені цесарки - від одного місяця - 25 грн. 

• Масивні весільні обручки - до багатства, 
статків. 
• Женитися з батьківськими обручками - 
повторити їхні сімейні стосунки.  
• Доторкнутися до обручок нареченого і 
нареченої на весіллі - незабаром на своєму 
весіллі гулятимеш. 
• Дати поміряти обручку - до нещасної долі.  
• Якщо, надягаючи обручку, наречений або 
наречена впускають її - бути зраді.  
• Коли молодят зустрічають хлібом-сіллю, хто 
відірве більший шматок і з’їсть, той і буде в 
домі господарем. 
• У сніжний день весілля - до 
заможного, благополучного життя.                                                        
• Гарною ознакою в день весілля вважається 
дощ.  
• Якщо в день весілля сильний вітер - життя в 
молодих буде вітряним.  
• Якщо весілля на Масляну справляють, значить 
у домі завжди статок буде й веселе життя.  
• Як тільки наречений і наречена стануть до 
аналоя, ніхто не повинен проходити між ними 
аж до виходу з церкви, інакше молоді згодом 
розійдуться.  
• Для попередження можливого чарівництва 

- Софочко, і шо показало УЗД?
- Воно показало, шо таки буде 
весілля!

 ***
Чоловік дивиться телевізор і 
вголос каже: 
- Не йди туди! Ну не йди… 
Жінка запитує: 
- Що дивишся? 
Чоловік: 
- Наше весілля.

***
- Доню, ти заміж виходити 
збираєшся? 
- Хто? Я? Та ви що?! У мене хом’як 
жив – здох, а чоловік – це така 
відповідальність! Не-е-е! …

***
- Я вирішив зекономити на 
весіллі. 
- Як? 
- Весілля не буде.

***
98-річний дід приходить 
в страхову компанію і 
звертається до співробітника: 
- Добридень. Я хочу 
застрахувати своє життя. 
Співробітник здивовано запитує: 
- Пробачте, я правильно зрозумів, 
що ви вирішили застрахувати 
життя? 
- Так, синку. Розумієш, я збираюся 
їхати в Європу разом з батьком. 
Ще більш здивований, 
співробітник запитує: 
- Перепрошую за цікавість, а 
скільки років вашому батькові? 
- 129. 
- 129??? І що ж ви збираєтеся 
робити в Європі? 

День  підприємця
дає підстави вірити, що підпри-
ємницьке середовище буде по-
ліпшуватися. 

День підприємця  - це свято 
енергійних, сміливих, наполег-
ливих людей, які не побоялися 
розпочати свою справу.

Підприємець - людина, яка 
не лише створює робочі місця, а 
й допомагає розвиватися своєму 
місту і створює та запроваджує 
нові ідеї та проекти.

Конституція України в статті 
42 проголосила право кожного 
громадянина на заняття видами 
підприємницької діяльності, які 
не є прерогативою держави або 
заборонені законом.

Так образно приказували про 
перший місяць осені у давнину. 
Народна назва вересня – 
«хмурень», оскільки небо у цей час 
починає хмуритися, часто йдуть 
дощі. Але на цю пору припадає 
прекрасний період – бабине літо, 
коли в повітрі літає багато 
павутиння і стоїть тепла 
сонячна погода. «Вересень червоне 
літо проводжає, осінь золоту 
зустрічає», – кажуть у народі. У 
цьому місяці дерева починають 
потихеньку змінювати своє 
забарвлення із зеленого на 
жовтий колір. Дні стають 
коротшими і прохолоднішими, 
перелітні птахи збираються на 
південь. У цей період закінчується 

збір врожаю, ведуться заготовки 
на зиму. Шляхом багаторазових 
спостережень наших предків за 
тваринами і явищами природи 
було складено чимало народних 
прикмет вересня, які дозволяють 
спрогнозувати погоду, 
передбачити, якими будуть 
майбутні осінь, зима і весна.

ПРИКМЕТИ ПРО ПРИРОДУ               
Грім у вересні віщує теплу осінь і 
сніжну зиму.
Чим сухіший і тепліший вересень, 
тим пізніше прихід зими.
Вересень холодний – у 
наступному році сніг може зійти 
швидше звичайного.
Багато павутиння у вересні на 

бабине літо – до ясної осені, до 
холодної зими.
Пізній листопад – до суворої і 
тривалої зими.
Листопад проходить скоро – 
зима буде холодна.
Якщо у вересні на дубах багато 
жолудів, чекай багато снігу перед 
Різдвом.
Якщо восени листя беріз почнуть 
жовтіти з верхівки – весна буде 
рання, знизу – пізня.
Якщо у вересні мурашки бігають 
по верхівках трави, то сніг буде 
глибокий і рання зима, а якщо по 
низу – то довга.
Якщо журавлі летять високо, 
не поспішаючи курликати – 
стоятиме чудова осінь. 

Верещить  вересень, що вже осінь

- Їдемо туди на весілля до мого 
діда. 
Приголомшений страховик 
запитує: 
- І скільки ж років тоді вашому 
дідові? 
- Йому вже 154. 
- Та добре? Ваш дід в такому-то 
віці вирішив одружитися? 
- Та який там вирішив, батьки 
його змусили.

***
Літнє подружжя, що вже 
відзначило своє срібне весілля, 
сидять вранці за столом, 
снідають. Дружина дивиться 
на чоловіка довгим поглядом і 
запитує: 
– Василю, будь ласка, скажи мені 
– ти мене все ще любиш? 
Чоловік роздратовано жбурляє 
виделку на стіл: 
– Оксано, ось поясни мені – ну 
навіщо тобі потрібно кожний 
ранок починати зі скандалу?!

*** 
Подруга запитує:
- Цікаво, а твій чоловік пам’ятає 
дату вашого весілля?
- На щастя ні.
- А чому «на щастя»?
- А я нагадую йому про це кілька 
разів на рік і кожного разу 
отримую подарунки.

*** 
На весіллі дружка заявила:
- На жаль, я зовсім не знаю 
нареченого, і тому я не можу 
привітати наречену. Але я дуже 
добре знаю наречену, і тому не 
можу привітати нареченого ...

     есільні прикметиВ

З  діда-прадіда під час проходження до вінця, мати нареченої 
або інша близька родичка зав’язує в ганчірочку 
голівку цибулі або часнику й кладе в кишеню 
нареченої.  
• Щоб нареченій добре жилося в заміжжі, 
сережки їй надягає щаслива заміжня 
подруга.  
• Якщо наречений вступив у калюжу перед 
будинком нареченої - жити їй з п’яницею. 
• Коли батьки благословляють молодих, 
наречений і наречена повинні стати разом на 
один рушник (спеціально виготовлений для 
цієї церемонії), щоб жили мирно з родичами й 
між собою.  
• Молодих за столом треба посадити на шубу, 
вивернуту нагору вовною, щоб жили багато.  
• Монети, покладені під час весілля в чарки 
нареченому й нареченій, потрібно зберігати 
вдома під скатертиною, тоді родина буде жити 
багато. 
• Хто переступить першим поріг будинку, той і 
буде господарем, тому краще, якщо наречений 
переносить наречену через поріг на руках.  
• Після весілля наречена повинна зберегти 
фату, щоб накривати нею хвору дитину, тоді 
вона швидко видужає (при цьому все-таки не 
забудьте звернутися до лікаря).  
• На весілля не дарують набори ножів і 
виделок, щоб не було сварок у родині.

У давнину осінь 
вважалася одним з 
найбільш підходящих 
для весілля сезонів. 
Наречені поспішали 
скріпити свій союз 
саме в цей час року, 
причому весілля 
належало грати у 
період з 14 вересня 
до 28 листопада за 
новим стилем, тобто 
до початку Різдвяного 
посту. Нині частину 
давніх звичаїв вже 
забута, але осінь 
залишається тим 
часом року, коли пари 
бажають укладати 
шлюби.

РЕКЛАМА
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