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У  владних коридорах

Продовження - стор.3

Читайте стор. 2                                

Фермерство
по-європейськи

Орієнтири

Це справді можна вважати винаходом, 
настільки ніби ж просто, одначе оригінально 

сільський чоловік знайшов у селі Піщанка 
Новомосковського району  вихід зі свого скрутного становища. Не занепав духом та не 
опустив рук. І зумів реалізувати та втілити неабияку ідею, котра мов за помахом чарівної 
палички зробила його доволі пристойним та успішним фермером уже сьогодні і, тим 
паче, в перспективі. Так що його історія повчальна. А сільський люд Піщанки назвав 
свого не в тім’я битого земляка зачинателем несподіваного і незвичного, зате вартого 
поширення кооперативного руху в масштабах усього окремо взятого населеного пункту.

  уси рятують
солдата і селоГ

С ільський бізнес

Царичанський район цього року «просла-
вився» кількома резонансними злочинами, 
скоєними проти місцевих фермерів. У квітні 
в Ляшківці стався груповий збройний напад на 
родину Василя Коваля, внаслідок якого він був 
тяжко поранений, ледве залишився живим. 
Тієї ж пори з місячним інтервалом вчинені 
два підпали сільськогосподарської техніки ца-
ричанських фермерів Анатолія Тарасенка та 
Анатолія Кривулі в Канавах Кобеляцького ра-
йону, поблизу яких та Залелії Царичансько-
го району вони орендують земельні ділянки. 
З приводу ляшківського замаху на вбивство 
з пограбуванням для пошуку злочинців була 
задіяна і обласна поліція; втім, результатів 
розслідувань поки що немає по жодній з трьох 
резонансних подій. 

На півдні Ураїни почали збирати ранні сорти 
соняшнику. Темпи збиральних робіт на першому 
етапі в чотири рази перевищують торішні 
показники, однак, врожайність майже на 35 відсотків 
нижча минулорічної (тоді було 2,04 тонн/га). Далася 
взнаки літня засуха.

А ось, скажімо, на Херсонщині результати найплачевніші. 
При торішній врожайності до 17 ц/га в Скадовському районі 
області цьогоріч вона складає лише 8 ц/га, в Іванівському районі 
— 9,8 ц/га, тобто вдвічі менше.
Причина все та ж — тривала спека і брак вологи в ґрунті, 
через що першими постраждали і баштанні.
«Втрат врожаю соняшнику можна уникнути тільки при 
поливі, однак у нас з 347 тисяч га посівів цієї культури на 
зрошенні знаходяться лише 40 тисяч гектарів», — підкреслив 
заступник директора Департаменту агропромислового 
розвитку Херсонської ОДА Андрій Неділько.

Урожайність соняшнику 
на третину нижча

 

Детально - стор. 4,5

ЕПРОСТА ЦАРИЧАНСЬКА 
«СПАДЩИНА»  Н

А невдовзі після них надзвичайна подія 
сталася з людиною, яка за своєю високою дер-
жавною посадою покликана організовувати 
розслідування таких кримінальних справ та 
опікуватися захистом прав кожної людини 
в краї. Першого червня в Царичанському ра-
йонному відділенні поліції під час отриман-
ня третього задокументованого хабара в 
три тисячі гривень спільними діями СБУ, 
військової прокуратури та Управління вну-
трішньої безпеки затриманий начальник від-
ділення, підполковник Роман Бурнаховський. 
Подібні випадки, на жаль, ще не дивина в сьо-
годнішній державі, де про конкретні факти 
корупції державних службовців можна почу-
ти від найглухішого села й аж до столиці.  

Четвертого вересня 
перший віце-прем’єр-
міністр України - міністр 
економічного розвитку і 
торгівлі України Степан 
Кубів провів перше засідання 
робочої групи по роботі 
антирейдерських аграрних 
штабів, передає урядовий 
портал.

«Сьогодні нам треба якомога 
краще координувати роботу опе-
ративних штабів у всіх регіонах 
України, налагодити взаємодію 
центральних та місцевих ор-
ганів для захисту фермерів. Коли 
аграрії потерпають від бандитів, 
котрі зазіхають на їхню землю та 

врожай, то швидкість та якість ре-
агування - це найважливіше», - на-
голосив Степан Кубів.

Він зауважив, що формування 
робочої групи дозволить оператив-
но обмінюватися інформацією з ре-
гіонів, координувати дії міністерств, 
правоохоронних органів та аграр-
них асоціацій на захист фермерів.А 
також підкреслив, що треба якнай-
ширше поінформувати населення у 
регіонах про існування антирейдер-
ських штабів на базі ОДА.

«Антирейдерські штаби, виклю-
чаючи мобільні групи, працюють 
в усіх областях і уже прийняли 
близько трьох тисяч осіб. Адреси 
інших пунктів можна знайти на 
сторінці Мін’юсту. Люди мають 
дізнатися, що це реальна і безо-
платна допомога Уряду, якою вони 
можуть скористатися максимально 
близько від дому. Для цього треба 
вибудувати якісну комунікацію по 
усій Україні, щоб у найменшому 
селі фермер знав куди звертатися 

Нарешті таки посилять відповідальність 
за рейдерські напади?

по допомогу і що він її отримає у 
найкращій якості», - прокоменту-
вав Степан Кубів.

За результатами засідання ро-
бочої групи правоохоронні ор-
гани та органи державної влади 
отримали доручення посилити 
відповідальність за незаконні рей-
дерські дії щодо фермерів, а також 
низку доручень для покращення 
швидкості та ефективності реагу-
вання на випадки незаконних або 
бандитських рейдерських дій. 

У  фокусі дня
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СІЛЬСЬКИЙ БІЗНЕС

Вибір

В иклики часу
СЬОГОДНІ наша країна експортує сільгосппродукцію 

у 174 країни світу. А експорт соняшникової олії 
перевищив виручку від експорту ІТ-технологій та 
транзиту газу. У січні 2017 цього року Україну віднесено 
до числа держав, які в перспективі можуть стати 
світовими продовольчими донорами. 
Але, щоб фермеру бути впевненим у майбутньому, 
необхідно будувати ефективне сьогодення. Дійсно, нині 
є більш-менш доступними техніка, засоби захисту 
рослин  тощо, проте значна частина грошей з їхніх 
кишень «викачується» під час надання, наприклад, 
сервісних  послуг зарубіжної техніки, вартісних навчань 
операторів-водіїв, механіків тощо. 
А чи знаєте ви, які найбільш затребувані професії будуть 
у найближчі пять років у сільському господарстві? 
Дивно, але, за словами президента Українського клубу 
аграрного бізнесу Алєкса Ліссітси це будуть незвичні для 
нас спеціальності. Отже… 
1.  В найближчому майбутньому більшість бізнес-
проектів у агросекторі будуть частково або повністю 
автоматизовані. А тому спеціалісти в області ІТ з 
аграрними знаннями будуть найбільш затребуваними 
на ринку праці. 
2. Машини замінять людей при виконанні практично 
всіх складних і важких робіт. Але і ці роботи 
потребуватимуть сервісного обслуговування постійно. 
Добре підготовлений інженер із сервісного обслуговування 
буде на вагу золота! 
3. Агроном-менеджер. Агроном з широкими 
управлінськими повноваженнями, який зможе своєчасно 
приймати раціональні рішення в землеробстві був, є і 
буде ключовою фігурою в агробізнесі. 
4. Враховуючи збільшення кількості різного роду вірусних 
захворювань тварин, що приносить мільярдні збитки 
компаніям, висококваліфікований ветеринар буде грати 
ключову роль в тваринництві майбутнього. 
5. За наявності великих масивів інформації із 
автоматизованих ліній та роботів, що будуть надходити 
і оброблятися на серверах, потрібні будуть швидкі 
рішення, здатні підвищити продуктивність шляхом 
математичних моделей. І, увага: математик на полях 
України скоро стане однією із найбіьш важливих осіб!  
Що стосується інших спеціальностей, на кшталт 
менеджерів, маркетологів, економістів, якими 
залучають студентів наші аграрні вузи, то вони вже 
зараз не затребувані в агросекторі. У майбутньому 
випускник аграрного вузу з дипломом «менеджер 
зовнішньоекономічної діяльності» буде викликати у 
роботодавця лише легку посмішку. Наприклад, стільки 
бухгалтерів працюють в українському агросекторі 
винятково через побудовану на корупції систему 
оподаткування. Як тільки держава проведе реформу 
бухгалтерського обліку і системи оподаткування, 
більшість аграріїв перейдуть на аутсорсинг і будуть 
користуватися послугами профільних сервісних центрів 
з бухобліку та аудиту.
А що робити підприємствам, які мають досвідчену 
ІТС, але є необхідність у поповненні актуальних знань 
і умінь? Як здійснити ефективне налаштування і 
обслуговування техніки без послуг дорого вартісних 
сервісів дилерів зарубіжних виробників техніки? 
Сьогодні, кафедра експлуатації машинно-тракторного 
парку (ЕМТП) Дніпропетровського державного 
аграрно-економічного університету (ДДАЕУ) розробляє 
індивідуальні програми з навчання інженерів-механіків 
аграрних підприємств, щоб допомогти вирішити 
актуальні виробничі завдання, освоїти прості правила 
і закони використання техніки, про які часто не 
згадують дилери. Такі навчання сьогодні є необхідними 
і викликані запитами самих виробників. Бо, як відомо, 
брак кваліфікованих, навчених кадрів спричинює 
колосальні збитки.
Тож звертайтеся на кафедру ЕМТП ДДАЕУ, і ми разом 
побудуємо програму навчань, підвищення кваліфікації та 
забезпечимо ефективну роботу Ваших інженерів.

О. Деркач, завідувач кафедри ЕМТП ДДАЕУ, кандидат 
технічних наук, доцент.

Н. Пономаренко, доцент кафедри ЕМТП ДДАЕУ 
кандидат технічних наук.

ТАК от, Євген Божок – це ім’я та 
прізвище кмітливого винахід-

ника – саме з Піщанки був призва-
ний на неоголошену війну в зону 
АТО на Донбасі. Досі він жив май-
же приспівуючи, бо мав роботу, а 
горя тому, виявляється, і не знав. 
Бо коли ти при ділі, а значить, що 
і при певних статках, це таки най-
головніше. Інакші часи для Євгена 
настали, коли він торік повернувся 
з військового протиборства. Інші 
тому, що дістав на фронті поранен-
ня, яке на кілька місяців прикувало 
його у шпиталі до ліжка. Вреш-
ті-решт вичухався, але не зовсім. 
Сповна залікувати травму спини 
учорашньому атошнику медикам 
не вдалося.

Як гадаєте,  його зустріли з роз-
простертими обіймами, аби бодай 
чимось зарадити ушкодженому 
солдату? На превеликий жаль, ні. 
Співчували то один поперед одно-
го, але не більше. По селах життя 

Куди піти 
довчитися?
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сьогодні пішло таке, що кожен 
має свої труднощі і проблеми. І чи 
не кожен сам по собі й бореться з 
ними. Для Божка вималювався ту-
пик у тому розумінні, що працев-
лаштуватися тепер ніде не міг. Ні 
в Піщанці, ні в сусідніх селах, ні в 
райцентрі-місті Новомосковську. 
Бо з одного боку з робочими міс-
цями зараз сутужно. З другого - не 
всяка ж робота й прийнятна нині 
для травмованого війною чоловіка. 
Євген Валерійович, нині тридцяти-
літній чоловік, має то вищу освіту, 
але гірничу – закінчив свого часу у 
Дніпрі профільний університет. То 
куди тепер йому з його спеціаль-
ністю? Нарешті третє: а яку мог-
ли запропонувати Божку роботу, 
якщо «легкої» нині вакантною се-
ред і білого дня зі свічкою не знай-
ти? Можна було сказати так: хто й 
хотів чи хотів би допомогти бідола-
сі, на ділі однак не міг.

Інший на місці Євгена дійсно 
упав би в глибоку депресію. Або 
шукав би розраду у чомусь не 
зовсім хорошому. При цій нагоді, 
може, і першими про те ми не змо-
вчимо, що багато учасників  АТО 
психологічно травмовані не тільки 
неправедною війною, а й після по-
вернення з неї своїм не завжди вла-
штованим існуванням «у мирному 
житті». Є сумні свідчення, коли не-
мало знаходиться серед них тих, які 
ладні свої непереливки і свою тугу 
топити в горілці. Євген Божок не з 
таких. Він твердо усім випробуван-
ням і наперекір, і на зло вирішив 
зайнятися особистим чи індивіду-
альним підприємництвом. Гучно 
заявляючи – бізнесом. Оскільки 
зметикував, що сільська специфіка 
надає навіть вибір, на якому при-
бутковому ділі зосередитися. Пер-
ше, що спало на думку - до війни 

у Євгена Валерійовича складалося 
так, що довелося попрацювати 
на одній  тваринницькій фермі. 
Відтак був знайомий з цим. Чому 
ж і не обрати його? Хоч  порати, 
приміром,  велику рогату худобу 
чи свиней – діло трудне і обтяж-
ливе, потребуватиме неабиякого 
здоров’я. То далі чоловік пригадав, 
що свого часу, ще за колгоспів, не-
далеко від Піщанки у селі Знаме-
нівці колгосп «Україна» на чолі зі 
знаменитим тоді Миколою Вірчен-
ком утримував велику гусячу фер-
му. Інші поруч заводили підсобні 
промисли-винокурні, розливали 
«бормотуху», а Вірченко вирощу-
вав гусей. Бо гуси – це не лише діє-
тичне пташине м’ясо, на яке тоді у 
радянських  ще людей завжди був 
попит. А це ще й гусячий пух та гу-
сяче пір’я. Перини і подушки, на-
биті ними, не залежувалися також 
в торгівлі. Більше того, гуси – це ще 
й гусяча печінка, яку бідовий Ми-
кола Вірченко  уже тоді за валюту 
збував у Європу. Що Франція заку-
пляла аж бігом, це точно.

- Отож задумав я заводити гу-
сячу ферму, - каже тепер Євген 
Божок. – Не становило труднощів 
«напитати» пристойних гусенят – 
аж у Молдові правда. Та біда була 
не в тому, що далеко, а в тому, що 
коштував молодняк не дешево. А  в 
мене грошей для затії в масштабах, 
коли шкірки будуть варті вичинки, 
не те що не густо, а пусто. Де їх взя-
ти? А навіть не мав я що закласти у 
банк, щоб взяти кредит…

Рішення прийшло якось спон-
танно: а що, як попросити їх у 
людей села? Все одно, що обійти 
вулиці від двору до двору з про-
стягнутою рукою: дайте хто скіль-
ки зможе. Хоч не просто щоб ви-
ручали, а щоб інвестували Євгено-
ву затію. Позичали… позичками. 
Аж під 30 відсотків річних – хіба 
не резон буде селянам, у яких за-
велися «зайві» гроші? Інша річ, що 
вертатиме не готівкою, а 30 відсо-
тків – це на 30 відсотків  дешевшим 
проти ринкової вартості на осінь, 
коли треба буде розраховуватися 
з «кредиторами» , гусячим м’ясом 
повертатиме. Зрозуміли ідею? Так 
от, знайшлися у Піщанці люди, 
які позичили фермеру ту або іншу 
суму. Один з них – відомий міс-
цевий громадський активіст В’я-
чеслав Горобець. Як він сам каже, 
не знайшовся, а  повірив Божку. І 
зараз, коли дійсно прийшла осінь 
і настав час «курчат» рахувати, за-
певняє, що не шкодує.

- Навіч відбулася у нас цікава, 
непересічна подія, - продовжує 
В’ячеслав Володимирович. – Ви-
никла нова, ще не відома модель 
кооперативу, до якого дістає мож-
ливість долучатися мало не вся те-
риторіальна громада. І коли сенс, 
вигода є для кожного, хто своїми 
посильними «внесками» сприяє 

втіленню проекту фермера-ентузі-
аста. І потім сам також не залиша-
ється без «прибутку». Погодьтеся, 
що заготовити собі в зиму дієтичне 
гусяче м’ясо за аж на третину ниж-
чими цінами проти тих, які прав-
лять сьогодні на базарах – це більш 
ніж добре. Вирощене-відгодоване 
на твоїх очах – вважай, що домаш-
нє і точно на «домашніх» кормах. А 
значить, що і екологічно чисте. Та 
ще й з доставкою безпосередньо у 
твій двір. Якої благодаті ще треба?

Далі В’ячеслав Горобець доки-
дає, що приклад Божка слід наслі-
дувати. Це справді прийнятний 
варіант-зразок, навіть нова модель 
сільського бізнесу – співколективне 
фінансування цілим селом, а то і 
всією сільською громадою вироб-
ництва тієї або іншої  продукції. 
Тієї  або іншої тому, що цей метод 
цілком же можна застосовувати 
приватним виробникам всього, 
що вирощується і виробляється в 
аграрному секторі економіки. Ос-
таточні фінансові підсумки бізнесу 
Євгена Божка ще попереду. Однак 

що оптимізм та впевненість у його 
діяннях уже зараз очевидні, так 
це поза будь-яким сумнівом. Біз-
нес-плани у Євгена Валерійовича 
великі: утримувати не сотні голів 
гусей, а тисячі!

-Я не збираюся відмовлятися 
від залучення грошей місцевої гро-
мади й надалі, - каже Божко, - бо 
вони допоможуть мені реалізува-
ти подальші наміри розширюва-
ти виробництво. Виготовляти ще 
паштети з гусячої печінки, а також 
тушонку, інші делікатеси. Гуси 
зрештою - це ще й безвідходне ви-
робництво. Не тільки теплі перини 
та м’які подушки, а і теплий одяг на 
гусячому пуху, скажу я вам, уподо-
бають і найвибагливіші «модники». 
Та навіть гусячі кістки та  інші відхо-
ди мели на кісткове борошно, і це 
корм для риби – отож ще й бери 
на «баланс» громади ставок, і за-
ймайся паралельно вирощуванням 
коропів та карасів, товстолобиків і 
амурів, щук і линів. Раків теж, якщо 
на те вже пішло. Вигодувати ж 
гусей у наших «курортних» місцях, 
де лук та водоймищ вистачає, при 
бажанні і старанні цілком реально.  

«А якби ви знали, яку приєм-
ність, радість та моральне задово-
лення, - докидає Євген, - приносить 
мені той факт, що забезпечую зем-
ляків якісною і поживною продук-
цією за доступними цінами?!» Ми 
ж зі свого боку не знаємо, легенда то 
чи правда, що свого часу гуси вряту-
вали стародавній Рим. Зате не сум-
ніваємося тепер, що не випадково 
від тих пір цей вислів означає ніби 
й незначну на перший погляд дію, 
котра одначе забезпечує неабиякі 
наслідки і приносить великі плоди. 
Хоч необхідну, вигідну рентабель-
ність, як підрахував уже воістину 
непересічний фермер Євген Божок, 
домогтися вдасться лише за умови 
потужної ферми і неодмінно з пов-
ною переробкою на місці її продук-
ції. А для цього справді більш ніж 
слушна колективно-кооперативна 
форма селом чи і усією громадою 
фінансувати бізнес індивідуальни-
ми інвестиціями селян. 

Микола ЯСЕНЬ.
Новомосковський район.
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Добрі в нас порядки – хабарі й нестатки                  

ЕПРОСТА ЦАРИЧАНСЬКА 
«СПАДЩИНА»  

Н З аслін корупції

«Спочатку бандити 
«віджимали» «Мерседес», 

потім - поліція»
«Та до неї більше нізащо не звер-

нуся». З такими несподіваними на 
перший погляд думками звернувся 
до редакції 36-ти річний житель села 
Дубове Царичанського району Олек-
сандр Марков. Надзвичайна подія, 
що трапилася з ним 13-го лютого 
цього року, і справді неординарна.

- Працював я тоді в «Шиномон-
тажі» поблизу районної лікарні, до 
речі, офіційно, - розповідає Олек-
сандр. – Приблизно за чверть сім-
надцята до гаража зайшли двоє не-
відомих чоловіків і наказовим тоном 
сказали:

- Ключ і техталон від машини! 
Мій чорний автомобіль «Мерсе-

дес» СЛК 320, державний номер «ВІ 
3535АС», стояв на вулиці. 

- А хто ви такі? 
- Ми тебе «пасли», ти їздиш на 

цій машині, давай ключі!
І одразу кинулися бити. Раніше 

я займався армреслінгом у Юрія Ру-
даса, не палю і не вживаю алкоголь, 
тож захищався, як міг, не даючи зби-
ти себе з ніг. Але отримав кілька де-
сятків ударів у голову, чимось пере-
били носа. Та на ногах все ж стояв… 

- Кінчай його, бо ми нічого з ним 
не зробимо! – почув.

Після чого мені вдалося від-
штовхнути ближчого нападника і 
вийти з гаража. Біжу через дорогу 
в магазин, щоб викликати поліцію. 
Тут зустрів знайомих В’ячеслава Сур-
жка і Юрія Рябого на території сусід-
ньої металобази. Вони, побачивши 
моє заюшене кров’ю лице і почувши 
коротку розповідь, одразу прийшли 
на допомогу. Утрьох ми наздогнали 
нападників, які кинулися тікати в бік 
глинищанського ставка. Один із них 
витяг великий ніж і сказав:

- Зараз буду валити вас!
Ми викликали поліцію, про-

довжуючи переслідування. По 
дорозі допоміг колишній право-
охоронець Валерій Житній - про-
фесійно оцінивши ситуацію, не 
дав злочинцям розбігтися в різні 
сторони. Аж біля колишньої АЗС 
приїхав наряд поліції і затримав 
їх, ніж був викинутий раніше. Зло-
чинці виявилися рідними братами 
Максимом і Владиславом Кускови-
ми з Кам’янського, а проживають в 
Царичанці, один із них раніше від-
бував кримінальне покарання. Та 
незабаром затриманих випустили 
з-під варти, вони спокійно гуляють 
райцентром. Одразу після танення 
снігу ми знайшли ніж і передали 
його правоохоронцям.

Я отримав травму середньої тяж-
кості. Лікарі ставили на місце ніс, по 
якому не рукою, за їхніми словами, 
був завданий удар. Але коли писав 
заяву про напад у Царичанському 
відділенні поліції, там першим пи-
танням було:

- Як це - звичайний шиномон-
тажник їздить на такій машині?

А в мене й одяг, взуття і тіло 
тією гумою аж просякли, трудити-
ся доводилося зранку й до пізнього 
вечора. Та й раніше я на 3 – 4 ро-
ботах одразу працював, і свиней в 
домашньому господарстві вирощу-
вали. Далі слідчий Роман Костенко 
попрохав техталон на автомобіль, 
назад мені не повернув. Сказав, це 
необхідно для розслідування, доку-
мента про вилучення не дав. Він ра-
ніше бував у «Шиномонтажі», кру-
тився біля мого авто. А за тиждень 
слідчий разом з експертом приїхали 
оглянути машину. Сфотографували 
VIN-код (ідентифікація автомобіля – 
авт.), показали невідомий документ 
і заявили, що техталон і державний 
номер підроблені. Автомобіль нака-
зали перегнати до райвідділу, прото-
колу про вилучення авто не склали. 
Моє прохання залишити автомобіль 
в гаражі опломбованим зігнорували. 

Тоді ще і до голови не бралося, 
що таким чином «віджимається» 
моє авто, яке при купівлі я «проби-
вав» у Державтоінспекції по їхній 
базі і яке неодноразово перевіря-
лося на поліцейських постах. Зго-
дом Костенко мені повідомив, що 
автомобіль не перетинав митницю, 
отже, є незаконним. Але знову ніяко-
го документа не вручив. Я неоднора-
зово звертався до прокурора Євгена 
Михайлова з проханням повернути 

мені машину, і той порекомендував 
написати начальнику відділення по-
ліції. Пишу заяву Бурнаховському, 
несу у райвідділ. Наступного дня від 
тих, що мене били, надійшла заява 
про те, що ми втрьох з Юрієм і В’я-
чеславом… хотіли вбити їх метале-
вими трубами, а моя заява - зникла! 
Ці два факти свідчать про те, що на-
чальник поліції діяв разом зі злочин-
цями, вони напали на мене за його 
командою. Потім мені через других 
осіб натякали – забери заяву, віддамо 
машину… Люди добрі, мене ледве 
не вбили, я з друзями догнав злочин-
ців, віддав поліції – беріть «тепли-
ми», поліпшуйте показники! А там 
замість «спасибі» вже півроку без 
машини мордують... Їду з Дубового 
до Царичанки на роботу велосипе-
дом, всі сигналять, співчувають… А 
моя чорна машина стоїть на отакому 
пеклі, від сонця все в ній попересиха-
ло, безкамерні шини вже точно без 
повітря… Як жити в селі без автомо-
біля, дружина незабаром народжу-
ватиме другу дитину, до лікарні чим 
їхати? Жодного українського закону 
я не порушив, Правил дорожнього 

руху - теж, сподіваюся на швидке, 
після звільнення Бурнаховського з 
органів, повернення автомобіля. Та 
я не один, така ж ситуація з «Мер-
седесом» і у Володимира Силки. А 
в Царичанському райвідділенні по-
ліції затриманих автомобілів стоїть 
чимало, більшість, вважаю, вилучена 
у власників безпідставно. 

«Моєму «Мерседесу» 
ціни не склали»

У подібній з Олександром Мар-
ковим невизначеній ситуації щодо 
власного, зробленого за українським 
кордоном сучасного тягла, опинився 
і його ровесник з Царичанки Воло-
димир Силка. Певні відмінності в 
перебігу подій є, але головна «сю-
жетна лінія» чомусь, як кажуть, один 
до одного. 

- Влітку минулого року троє не-
відомих на сірому «Мерседесі» зупи-
нилися в Царичанці біля нафтобази, 
де я був зі своїм білим «Мерседе-
сом», - пригадує Володимир Сил-
ка. - Одразу мене сильно вдарили 
кастетом по голові, хотіли вкинути в 
багажник. Я не дався, тоді один з них 
кричить: «Вали його!» Починаю тіка-
ти, завдяки знанню селища це вда-
лося. Прохаю друга зателефонувати 
в поліцію. Бандити повернулися на 
місце злочину і на моїй та своїй ма-
шинах рушили в бік Дніпра. У цей 
момент моє авто побачив знайомий 
заступник начальника поліції, який 
зауважив, що за кермом – незнайо-
мий чоловік. Тож запам’ятав номер 
сірого «Мерса», який їхав позаду. 
«Пробили» цей номер по базі ДАІ, 
яка видала адресу зберігання авто-
мобіля – автомийка у Дніпрі. Туди 
поїхала з Царичанки опергрупа по-
ліції, знайшли обидві машини. Че-
рез третіх осіб нам передали ключі, 
а ще свідки показали, що в моєму 
автомобілі якась жінка все вимила - 
замітали сліди. 

Правоохоронці пригнали оби-
два автомобілі в Царичанку, на 
майданчик у відділенні. За вилучене 
авто ніяких документів мені не дали. 
Незабаром у Царичанку приїхали з 
Дніпра нападники, власники сірого 
«Мерса», «порішали» все з началь-
ником поліції, забрали свій автомо-
біль і поїхали. У Бурнаховського була 
провідна тема – щоб люди носили 
йому гроші. Для цього умисне ство-
рювали їм проблеми, з цим про-
блем у них не було… Мені кажуть: 
«Треба вашу машину перевірити, 
потрібні кошти». Дав на експерта, 
на бензин. Про результати експер-
тизи не повідомили, машину не від-
дають. Бурнаховський мені сказав, 
щоб я про кастет, яким мене вдари-
ли, мовчав, тоді краще буде. Питаю 
його напряму – скільки треба, щоб 
ви повернули мені автомобіль? Суму 
пообіцяв назвати пізніше. Не встиг… 
Я свідок у справі про отримання ха-
бара начальником Царичанського 
районного відділення поліції Рома-
ном Бурнаховським, він взяв тисячу, 

ще тисячу і три тисячі гривень. Суд 
над ним буде в Царичанці 18 вересня 
о 10-й ранку. Процес відкритий, всім 
бажаючим варто прийти. 

«За «Газель» Бурнаховський 
вимагав п‘ятсот баксів»
 Наступна царичанська історія 

дещо різниться від попередніх. Від-
мінна вона тим, що ніхто не планував 
незаконних дій. Але фінал її виявив-
ся неочікуваним – власник автомобі-
ля помер, так і не дочекавшись його 
з майданчика Царичанського відді-
лення Національної поліції…

- Мій тесть Анатолій Миндря 4 
квітня 2016 року їхав з дружиною і 
двома дітьми власним мікроавтобу-
сом «Газель», - повідомив житель Ки-
тайгорода Юрій Рашевський. – Під 
час руху в нього несподівано вдарив-
ся захмелілий мопедист, який потім 
підтвердив поліції у протоколі, що 
вживав пиво. Анатолій Михайлович 
все життя працював водієм паса-
жирського автобуса, тож Правила 
ДР добре знав і за власним бажанням 
поїхав на медичну експертизу, яка 
підтвердила, що він абсолютно тве-

резий. Фізичних ушкоджень ніхто з 
учасників ДТП не зазнав, практично 
цілі і транспортні засоби, на «Газелі» 
лише невелике заглиблення. Проте 
мопед і мікроавтобус були відправ-
лені на майданчик райвідділення 
поліції для проведення експертизи, 
відкрите кримінальне проваджен-
ня. Змінювалися слідчі, але діло не 
робиться, навіть свідки ДТП досі не 
допитані…

Мій тесть дуже переживав че-
рез це, адже «Газель» була засобом 
існування родини. У тому, що він 
через 11 місяців після ДТП помер 
на 61-му році життя, ця обставина, 
вважаю, зіграла не останню роль. Не-
одноразово ми зверталися в поліцію, 
прокуратуру, у лютому ц. р. поліція 
навіть Царичанському районному 
суду обіцяла провести експертизу і 
повернути мікроавтобус власникові 
впродовж місяця. Та й це не допо-
могло… 

Після смерті тестя я подав заяву 
про цю подію Бурнаховському 29 
березня, в такому разі кримінальне 
провадження закривається. Та і згід-
но з новим Кримінально-процесу-
альним кодексом України воно має 
розслідуватися не більше двох міся-
ців, після чого справа передається до 
суду. Але начальник поліції сказав, 
що йому потрібні на бензин… 500 
доларів. Та хіба за це люди стояли 
на Майдані? Але уже й Бурнахов-
ського немає на посаді три місяці, 
але ситуація не міняється – «Газель» 
17 місяців (!) ржавіє під відкритим 
небом. Тепер її вже не можна вико-
ристовувати для перевезення людей, 
тож планую здати на металобрухт, а 
кошти використаю на пам’ятник по-
кійному тестеві.

Дуже сумні історії, погодьтеся, в 
них порушення прав людини неаби-
як видимі. Певно ж, подібні розпо-
віді можна продовжувати і далі. І не 
лише про транспортні засоби… Ось 
неавтомобільна історія від жителя 
Царичанки Олега Шепітька:

- У березні минулого і цього року 
мені двічі ламав ребра небідний чо-
ловік. Останній раз це трапилося 16 
березня - прямо в райвідділенні полі-
ції… Роман Бурнаховський тоді при-
їжджав до мене в лікарню, обіцяв: 
«все буде чесно, перед законом усі 
рівні, справа буде доведена до суду». 
Але, видно, взяв гроші, обіцяного не 
виконав. Виходить, як є в кишені, то 
можна й голову людині звернути?

У Царичанці довелося почути 
думку, що якби Романа Бурнахов-
ського не затримали на хабарі і не 
звільнили з посади, то там була б 

друга Врадіївка. До речі, 22 березня 
минулого року така ж халепа трапи-
лася і з його колишнім заступником, 
капітаном поліції Володимиром 
Сливчуком. Він був затриманий на 
хабарі в 20 тисяч гривень, які вимагав 
із приватного підприємця за пере-
везення металобрухту. Спочатку за 
цим фактом було відкрите кримі-
нальне провадження за ч. 3 ст. 368 
ККУ «отримання хабара у великому 
розмірі, або службовою особою, яка 
займає відповідальне становище». 
Покарання за цією статтею перед-
бачене у вигляді позбавлення волі на 
строк від 8 до 12 років з конфіскацією 
майна, з позбавленням права займа-
ти певні посади на строк до 3-х років. 
Але згодом статтю капітану перек-
валіфікували - присудили штраф з 
позбавленням права займати такі 
посади впродовж двох років. Згада-
на стаття інкримінується і Роману 
Бурнаховському. Але, вочевидь, і 
він сподівається на подібну гуман-
ність українського суду. Інакше чому 
«діяв» так зухвало?

Ось така непроста правопохоро-
нна «спадщина» в Царичанському 

районі дістається новому начальни-
ку поліції. Та винні в ній не лише 
Сливчук і Бурнаховський, їхні відо-
мі і невідомі «соратники» з різних 
країв України і Києва. Винні в тому 
і усі ми – що надали депутатам пра-
во ухвалити закон, який дозволяє 
випускати під заставу хабарників і 
казнокрадів усіх рівнів. Що не про-
вели судову реформу. Що громад-
ськість не взяла участі в справжній, а 
не показовій люстрації працівників 
правоохоронних органів. Що мало 
хто ходить на суди, які відбуваються 
щодо колишніх державних мужів. І 
що ми самі не всі ще побороли в собі 
бажання «дати» комусь щось, інколи 
невідь-за що. За розповідями, в день 
арешту згаданого капітана дивувався 
і голова Царичанської РДА Сергій 
Турський:

- Казав деяким підприємцям – 
навіщо ви даєте гроші Сливчуку? 
Здвигують плечима і… знову дають. 
Так заведено, кажуть. Ким заведено, 
коли, навіщо?

Особливо боляче дивитися на 
сучасні «негаразди» правоохоронців 
людям, які присвятили усе трудове 
життя цій службі. Ось думки «ве-
терана знищених державою право-
охоронних органів, які працювали в 
інтересах народу»:

- Нам усім соромно за те, що ро-
биться в Царичанському відділенні 
поліції. Ніхто з нас туди навіть не 
заходить… Низький професійний 
рівень, немає навчань, немає прак-
тики. Раніше приходив суддя, про-
курор, розбирали різні ситуації, 
вказували на недоліки. Тепер не всі 
навіть протокол оформити можуть. 
Автомобілі у власників повинні ви-
лучатися лише за рішенням суду, є 
Порядок вилучення, все оформля-
ється протоколом. Та авто просто 
забирають, навіть не документують, 
слідчих дій не проводять. Тоді у нас і 
думки не було, щоб якогось хабара з 
когось здерти. 

«У Царичанці некомплект 
особового складу двацять 

шість відсотків»
Тиждень тому Генпрокурор 

України Юрій Луценко радісно по-
відомив, що Кабінет Міністрів знай-
шов можливість встановити пра-
цівникам прокуратури підвищені 
оклади.  У липні Юрій Віталійович 
отримав 70 тисяч гривень зарплати, 
а відтепер, за даними Мінсоцполі-
тики, може мати 166 тисяч гривень, 
його нижчі рангом колеги – менше. 
Певно ж, це ще не НАБУ з його фік-

сованими сотнями тисяч зарплати. 
Простежується закономірність - чим 
вищі зарплати, тим менші доходи 
до держбюджету від діяльності цих 
структур… Найсправедливіше було 
б встановити розумні межі кратності 
зарплат - і прокурорських, і поліцей-
ських працівників, та й звичайних 
трудівників. У розвинених державах 
ця відмінність дорівнює 5-ти, і ніхто 
не нарікає. Та й чи не є «космічні» 
зарплати високопосадовців «моти-
вацією» до «вирівнювання» нижчих 
рангом правоохоронців своїх «дохо-
дів», про що йдеться вище? Хто наве-
де лад?

Як  повідомив «Фермеру Прид-
ніпров’я» начальник Царичанського 
відділення прокуратури Новомос-
ковської місцевої прокуратури Євген 
Михайлов,  сьогодні силові структу-
ри району діють за буквою закону:

- Кримінальне провадження 
щодо збройного нападу на ферме-
ра Василя Коваля не стоїть на місці, 
воно перебуває на контролі в про-
куратурі Дніпропетровської облас-
ті. Царичанське відділення поліції 
проводить розслідування за фактом 

підробки свідоцтва про реєстрацію 
транспортного засобу «Мерседес» 
Олександра Маркова, цей  автомо-
біль не перетинав кордон України. 
З приводу замаху на незаконне за-
володіння ним і нанесення тілесних 
ушкоджень середньої тяжкості влас-
нику братами Кусковими Новомос-
ковський міськрайонний суд розгля-
дає кримінальну справу, де вони зви-
нувачуються за двома статтями ККУ. 
Марков має право заявити в суді 
цивільний позов про відшкодування 
завданих матеріальної та моральної 
шкоди. Така ж сама ситуація і щодо 
«Мерседеса» Володимира Силки. 

Практично схожі пояснення 
надав і нещодавно призначений на-
чальник  Царичанського відділення 
поліції Олексій Калениченко:

- За замахом на Коваля прово-
дяться слідчі дії, справа перебуває 
на контролі Національної поліції. 
Автомобілів, які знаходяться на май-
данчику Царичанського відділення 
поліції безпідставно, немає. Чорний 
«Мерседес» О. Маркова незаконно 
ввезений в Україну, на ньому «ліві» 
номери. Після завершення слухан-
ня справи братів Кускових у суді, де 
цей автомобіль є предметом доказу, 
його долю вирішуватиме суд. Білий 
«Мерседес» В. Силки арештований 
судом, він перероблений, рішення 
щодо нього ухвалюватиме суд. Сірий 
«Мерседес», яким приїхали бандити 
з Дніпра, арештований і знаходиться 
на нашому майданчику, він чекає 
рішення по основній судовій справі. 
Мікроавтобус «Газель», сподіваюся, 
незабаром буде повернений спадко-
ємцям власника. 

При вилученні цих автомобілів 
допущені порушення, у нашому від-
діленні некомплект особового складу 
найбільший в області – 26 відсотків, 
працівники вчаться. Бачу, в районі 
людям потрібен порядок, створю-
ються громадські об’єднання тощо. 
Чим більше в краї буде позитивних 
моментів, тим краще. Як позитив 
зазначу, що наприкінці серпня біля 
Бабайківки знайдені 1 435 кущів ко-
нопель, все знищене. Трохи раніше 
в  Царичанці в громадянина П. ви-
лучені 15 кілограмів марихуани, він 
під особистим зобов’язанням про 
невиїзд. Цей запобіжний захід за-
стосований і до жителя Михайлівки, 
у якого в липні вилучена граната, та 
до двох мешканців Бабайківки - в од-
ного вилучений пістолет, в іншого – 
два кг марихуани. До того ж тепер у 
відділенні немає відділу по боротьбі 
з розповсюдженням наркотиків, цим 
треба займатися нам. Дуже багато 
роботи, фізично не все встигаємо.

Тож будемо сподіватися, що гро-
мадські об’єднання і не байдужі гро-
мадяни допоможуть царичанським 
правоохоронцям позбутися непро-
стої «спадщини» попередників. А 
українські законотворці підсоблять 
в ліквідації правових щілин, завдяки 
яким і буяють корупція, наркоманія 
та інші подібні «бізнеси». Пора!

Остап ВЕРНИГОРА. 
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Обмеженість земельних ре-
сурсів являє собою головний 
фактор, який впливає на ціну 
землі й капітальні витрати, не-
обхідні для купівлі ферми. На 
рівні окремої ферми кількість 
землі також фіксована, при-
наймні в короткостроковому 
періоді. Якщо який-небудь 
фермер відмовляється від 
сільськогосподарської діяль-
ності або виходить на пенсію, 
інші можуть купити або взя-
ти в оренду його землю. Але 
така можливість не виникає 
дуже часто, тому ферми, що 
розвиваються за умов Західної 
Європи, відчувають певну ску-
тість через нестачу землі.

Ціни на сільськогосподар-
ські землі у країнах Європей-
ського Союзу (ЄЄ) відобража-
ють не тільки велику різницю 
в якості землі й вигідності 
розташування, але й попит на 
землі несільськогосподарсько-
го використання. Тому найви-
щі ціни в густозаселених ра-
йонах Північно-Західної Євро-
пи, наприклад, у 1996 р. близь-
ко 19,7 тис. дол. за 1 га ріллі в 
Німеччині та Нідерландах, 
тоді як 1 га ріллі у Франції 
коштував лише 3200 екю. В 
Іспанії ціна землі у цей період 
становила 13,3 тис. дол., Бель-
гії - 14,2, у Великобританії - 11,4 
тис.. За експертними оцінка-
ми, сьогодні середня вартість 
одного гектара сільськогоспо-
дарської землі в Україні ста-
новить лише близько 500 дол., 
тоді як у нашій сусідній Поль-
щі - 6 500 дол. У найбільш роз-
винених країнах цей показник 
ще вище: Франції - 12500 дол., 
Англії - 17100 дол. за гектар.

Орендна плата також ко-
ливається в широких межах. 
Так, у Німеччині ти Нідерлан-
дах вона сягає більше 200 екю 
за 1 га ріллі, а в Уельсі й Шот-
ландії тільки 90 екю. Такий 
розмір орендної плати стано-
вить 1/3% ціни землі. Українці 
отри-мують незначну орендну 
плату, яка приблизно у 10-15 
разів менше, ніж, наприклад, 
у Німеччині. 

У країнах ЄЄ в цілому на 
землі, які займають власники, 
припадає близько 1/2 сільсько-
господарських угідь. Оренда 
відіграє важливу роль у Бель-
гії (68% земель) і Франції (53%). 
У Німеччині в повній власно-
сті виробників знаходиться 
до 22% сільськогосподарських 
угідь. А у США 54% фермерів 
володіють усіма землями своїх 
господарств, 37% фермерів ма-
ють у власності певну частину 

Фермер-європеєць - 
передусім бізнесмен
Тих, хто займається пи-

таннями розвитку у сфері 
сільгоспвиробництва, в Євро-
пі сміливо називають бізнес-
менами. Люди тут у першу 
чергу зацікавлені в обов’яз-
ковій сертифікації продук-
ції, щоб стовідсотково реа-
лізувати її на ринку як своє 
надбання. Ніхто в Європі не 
має наміру перекуповувати. 
І вимоги до фермерів у Євро-
пі відрізняються неабиякою 
лояльністю. Так, на відміну 
від торговельних мереж, яких 
зобов’язують, скажімо, дотри-
муватися норм розміру огір-
ків, фермерів це оминає. Слід 
пам’ятати, що у країнах ЄС у 
сільське господарство інвесту-
ється величезний капітал. У 
більшості країн фермери на-
віть користуються урядовою 
підтримкою. Так, у Великій 
Британії частка державних 

Європейські фермери добре працюють,                                    
але й рішуче протестують, якщо рішення влади 

суперечать їхнім інтересам.

Досвід країн Європи показує можливість розвитку невеликих 
селянських господарств товарного типу. Так, у Польщі середній розмір 
селянського господарства складає 4-8 га. У Данії середня ферма має 32 
га землі, в Німеччині - 18, у Бельгії - 15, у Франції - 14, в Італії - 6, у Греції 
- 4 га. Характерною особливістю для цих країн є виробництво основної 
маси сільськогосподарської продукції великими фермами. Крім того, 
більшість цих ферм існує лише завдяки різним державним субсидіям, 
які одержує безпосередньо їх власник. У країнах ЄС розмір державних 
субсидій складає 50% на сільськогосподарську продукцію, у США - 35,             

в Японії - 75%. Без такої допомоги фермерські господарства 
не змогли б вижити.

       ермерство
     по-європейськи Ф

землі, решту орендують, а 9% 
фермерів орендують усі землі. 
Середній розмір господарств 
у Німеччині становить 17 га. 
Більш як у 54% господарств 
площа сільськогосподарських 
угідь менша 10 га і тільки 
5,5% - більше 50 га. При цьому 
малі й середні господарства, 
як правило, розбиті на кілька 
ділянок. Тому федеральний 
уряд важливого значення на-
дає заходам щодо усунення 
черезсмужжя, на що виділя-
ють до 1/5 частини коштів, 
призначених на здійснення 
урядових аграрних програм.

У Німеччині орендар може 
робити потрібні зміни, ве-
сти нове будівництво. Проте 
в судовому порядку потріб-
но підтвердити, що ці захо-
ди доцільні для збереження 
або підвищення родючості 
ґрунтів, рівня рентабельно-
сті господарства і за умови, 
що їх зміг би здійснити сам 
господар, однак він цього не 
зробив. У Франції у 80-х роках 
прийнято закон, яким дозво-
лено проводити на землі деякі 
види робіт проти волі влас-
ника за згодою спеціального 
суду.Сільськогосподарська 
освоєність землі у Франції ста-
новить 35,2%, Німеччині - 34,5, 
у США - 19,5%. Не так давно 
була здійснена земельна ре-
форма в Італії. Мета її - вилу-
чення у землевласників лиш-
ків землі (понад 300 га), поділ 
великих господарств на малі й 
передача землі селянам.

А як сформовано ринок 
землі в країнах Східної Євро-
пи. Аграрні реформи там як 
стратегічні цілі передбача-
ють перехід від одержавле-
них та колективно-громад-
ських форм землеволодіння 
та землекористування до при-
ватних (індивідуальних або 
колективно-пайових) форм. У 
більшості країн землі, які зна-
ходилися в державній влас-
ності сільськогосподарських 
кооперативів, майже повністю 
приватизовані, у деяких із них 
цей процес знаходиться в за-
вершальній стадії.

Угорщина пішла шляхом 
майнової колективізації села, 
модель кооперованого сіль-
ського господарства, яка тут 
склалась завдяки проведен-
ню глибоких економічних ре-
форм ринкового типу, істотно 
відрізнялася від такої більшо-
сті інших колишніх соціаліс-
тичних країн. Наділи селян, 
що вступили до кооперативів, 
залишались юридично в їхній 

власності, частина доходів ко-
оперативу із самого початку 
розподілялася залежно від 
розміру земельних внесків.

Основна частина сільсько-
господарських угідь країни 
нині розділена між 3 млн. 
приватних селянських гос-
подарств, при цьому площа 
кожного із них у середньому 
становить менше семи гекта-
рів. Це в 10 разів менше від 
площі раціонального фер-
мерського господарства у 
країнах ЄС. Площа сільсько-
господарських угідь селян-
ських господарств коливаєть-
ся по воєводствах від 2,5 га в 
південних передгірних регі-
онах до 16,9 га у північних і 
західних рівнинних регіонах.

Важливу роль у регулю-
ванні перетворень в сільсько-
му господарстві Німеччини 
(колишньої соціалістичної) 
відіграли закон Сейму «Про 
управління аграрним май-
ном Державного казначей-
ства» (від 09.11.1991 р.), а також 
створення з 1 січня 1992 р. 

Агенції аграрного майна Дер-
жавного казначейства (ААМ-
ДК). Вона виконує завдання 
на засадах самофінансування, 
а основним джерелом для 
фінансування її діяльності є 
доходи від продажу, оренди, 
найму і використання майна, 
що перебуває у складі ресур-
сів ААМДК.

Значно ефективнішим 
способом використання дер-
жавних земель є оренда. До 
кінця 1996 р. було укладено 
171 тис. угод на оренду 3433 
тис. га землі (або 76,2% при-
йнятих площ), з яких 3139 тис. 
га - землі колишніх держгос-
пів. У структурі орендованих 
площ домінують ділянки до 
1 га (48% угод), а також від 1 
до 10 га (40% угод), проте част-
ка останніх становить лише 
7,3% загальної площі орен-
дованих земель. В основному 
угоди на оренду земельних 
ділянок укладено з сімейни-
ми господарствами, а госпо-
дарства розміром менш як 
100 га орендували тільки 20% 
землі колишніх держгоспів. 
З решти 80% площі орен-
дованих земель сформовані 
великі сільськогосподарські 

підприємства, з яких 17 748 
мають середню площу 500 га 
і більше, а 483 - понад 1000 га. 
близько 70% сільськогоспо-
дарських земель колишньої 
НДР формально залишали-
ся приватною власністю се-
лян у сільськогосподарських 
підприємствах і кооперати-
вах (СГПК), питання перехо-
ду до нових організаційних 
форм вирішувалося віднос-
но просто, без серйозних 
конфліктів.

Розпайована земля серед 
колишніх сільгоспкооперати-
вів перетворена на різні фор-
ми сільськогосподарських 
підприємств, на частку яких 
припадає 73% усіх земель, що 
обробляють. Члени цих коо-
перативних об’єднань, засно-
ваних на колективно-діловій 
формі приватної власності, 
вільно розпоряджаються сво-
їми земельними ділянками. 
Розмір останніх в індивіду-
альній приватній власності 
обмежений до 20 га. 

Земельний ринок у цілому 
в Німеччині суворо регулює 
держава, яка встановила доз-
вільний порядок купівлі-про-
дажу землі. 

За місце під сонцем

Ми є те, що ми їмо. У давні часи так висловлювалися наші 
предки. Нині ж ця теза породжує безліч запитань. Що корисно 

– тваринна чи рослинна їжа? Саме від способу харчування, а 
ще важливіше – від виготовлення продукції залежить здоров’я 

нації. Виявляється, що буденне життя європейців має неабияке 
відношення до стану розвитку сільського господарства. Воно 

продукує основні запаси для приготування смачної та корисної 
їжі. В силу розвитку сучасних технологій і винайдення нових 

модифікованих продукцій сільське господарство кидає виклик 
штучним ароматизаторам, замінникам, консервантам і барвникам. 
Наприклад, справжнє парне молоко замінити неможливо нічим. І 
це є доконаним фактом. Інша річ, коли навколо нас поширюється 
діагноз «харчових наркоманів», які віддають перевагу смаку їжі, а 
не її користі. Знову ж таки, стимулювання природного розвитку 

сільського господарства і тут бере гору. Отже, про те, яким воно є – 
фермерство в Європі, можна говорити мовою фактівПогляд зсередини

субсидій у вартості продукції 
сільського господарства ста-
новить понад 25% та є однією 
з найбільших у світі.

Примітним є те, що Євро-
па раз і назавжди вирішила, 
що вона має сама забезпечу-
вати себе усім, особливо на-
туральною продукцією. Від-
повідно ЄС виділяє величезні 
кошти у продовольчу сферу, 
для підтримки фермерів-ви-
робників. Але робить це 
продумано, оптимально. На-
справді лише частина коштів 
іде у вигляді прямих платежів 
фермерам (нині пряма під-
тримка європейському фер-
меру в середньому становить 
243 євро/га). Інша стаття пе-
редбачає інтервенції в аграр-
ний ринок: це своєрідний за-
пас на випадок надзвичайних 
подій, форс-мажору, а також 
для цінового регулювання. 
Крім того, вкрай важливи-
ми є видатки на підтримку 
сільських територій. Саме за 

рахунок цього розвивається 
середовище, де живуть і пра-
цюють агровиробники.

 Особливість ведення єв-
ропейського фермерського 
бізнесу полягає передусім у 
розвитку інфраструктури від-
далених міст, сіл. Що більш 
аграрно привабливою є та 
чи інша місцевість, то розви-
ненішою є система зв’язку з 
модерним містом. Європей-
ський фермер виграє за ра-
хунок оперативності в доне-
сенні своєї продукції до лінії 
переробки або й споживача. 

Потенційних членів 
ЄС оцінюють                      

по перспективах 
у галузі сільського 

господарства
Доволі справедливо і спе-

цифічно виглядає пропорція 
допомоги фермерам у так 
званих старих стабільних єв-

ропейських країнах і у нових 
членів ЄС, що дуже відрізня-
ється. 

Скажімо, Франція, Бель-
гія, Велика Британія субси-
дують відповідно по 310, 447 
і 247 євро/га прямої підтрим-
ки фермерам, але значно 
менше – по 47, 57 і 46 євро/
га – на розвиток сільських 
територій. Воно й зрозумі-
ло, адже ці країни встигли 
сформувати пристойну інф-
раструктуру і тепер лише 
підтримують її. Це і є наслід-
ки 50 років спільної аграрної 
політики. 

Зовсім протилежно ви-
глядає стан справ у новач-
ків Євросоюзу. Наприклад, 
болгарські фермери у 2008 
році отримували по 55 євро/
га прямої підтримки, але по 
191 – на розвиток територій. 
Але це прямо відкриває две-
рі новообраним членам ЄС 
до світлого розвитку сіль-
ського господарства. Та сама 
тенденція із країнами Бал-
тії, Польщею, Хорватією. Іде 
фактичне вирівнювання еко-
номічних, соціальних умов 
країн, які вступають в євро-
пейську спільноту. 

Змінюється ситуація – 
змінюється підтримка: вже 
у 2013 році та ж Болгарія 
отримала по 190 євро/га для 
фермерів і по 130 – на тери-
торії. А, скажімо, Литва – по 
143 евро/га фермерських і по 
96 – адміністративних. 

З вищенаведеного випли-
ває оцінка того, який саме 
фактор соціальних перспек-
тив має вплив на розвиток 
такої важливої галузі для на-
ціональних економік ЄС, як 
сільське господарство. Якщо 
ж розглядати фермерство як 
перспективу, то це неодмін-
ний плюс для будь-якого біз-
несмена у Європі. Навіть Уго-
да про Асоціацію, яку під-
писують країни-члени ЄС з 
потенційними учасниками, 
передбачає значні зусилля 

на розвиток сільського госпо-
дарства. Це чи не перше пи-
тання, яке турбує європейців 
при оцінці спроможності 
кандидатів на вступ до спіль-
ноти.

Фермери знаходять 
додаткові джерела 

прибутку
Окрім сільськогосподар-

ських справ, кожен європей-
ський бізнесмен має можли-
вість втілювати свої задуми, 
коли ситуація в економіці 
ускладнюється. Так, відомо, 
що виробництво молочної 
продукції на селі для фер-
мерів у Німеччині відкриває 
широкі обрії для того, аби 
прогодувати сім’ю. Але піс-
ля посилення наслідків еко-
номічної кризи один з фер-
мерів зазначає, що 60 корів 
замало для того, щоби про-
годувати дві сім’ї. Саме тому 
фермер прийняв рішення 
заощаджувати у дечому і на-
віть не залежати від дорогих 
енергоносіїв. 

За допомогою спеціаль-
ної біогазової установки він 
забезпечує собі потрібну 
кількість тепла та електро-
енергії для виробничих по-
треб. Зважаючи на це, у Ні-
меччині невеличкі ферми 
поступово перетворюються 
на аграрні мініфабрики, де 
за допомогою біогазових 
установок фермери здобу-
вають додаткове джерело 
прибутку та енергетичну не-
залежність.

Се ля ві, а ті умови в яких 
перебувають європейські 
фермери змушують кожного 
з них боротися за місце під 
сонцем. От і виходить, що 
раціональні шляхи ведення 
бізнесу і прогрес народжу-
ється у головах фермерів.

Ґреґорі ПЕРОН, 
французький журналіст і 

видавець.

С оціальні шляхи-дороги

! Десять людей залишать 
слiди на землi, сотня – 
протопче стежку, а тисяча - 
дорогу

ЯКОСЬ у відрядженні 
мені довелося стати 

свідком «нетипової» 
ситуації, коли власник 
аграрного підприємства, 
громадянин іноземної 
держави, сердито викреслив 
із кошторису, що приніс 
йому для затвердження 
виконавчий директор, він же 
– місцевий житель, пункт 
витрат на встановлення 
металопластикових вікон 
у сільській школі і ремонт 
шкільної вбиральні. У 
перекладі на українську його 
палка  та емоційна промова 
звучала приблизно так: «Що 
це за нісенітниця? Чому я 
повинен це фінансувати? Хіба 
недостатнього того , що я 
справно плачу податки?»
З точки зору здорового глузду 
– так, безперечно, він мав 
рацію. Ремонтувати дороги, 
фінансувати соціальну 
сферу села має держава 
в особі місцевих органів 
самоврядування, і аж ніяк 
не суб’єкт господарювання, 
що добросовісно і в повному 
обсязі виконує свої податкові 
зобов’язання.
У всіх цивілізованих країнах 
так воно і є. Тільки не в 
Україні, на жаль, держава 
наша не здатна забезпечити 

цивілізовані соціальні 
стандарти життя своїх 
громадян. Тому  й доводиться 
підпрягатися до цієї справи  
за мірою можливостей та 
бажання підприємницьким 
структурам, в у селах 
– агроформуванням та 
фермерам.
Хоча вже більшає кількість 
тих, хто, залишаючись 
українцем, сповідує принцип 
«соціальні проблеми – то не  
мій головний біль».
- Причому серед таких  
далеко не бідні люди, - каже 
Костянтин Надха, голова 
фермерського господарства 

«ЮКАН-2005» з с. Надеждівка 
Новомосковського району 
і продовжує: - як депутат 
районної ради я зробив  запит 
до облавтодору з проханням 
надати проект, за яким 
ремонтуватимуть сільські 
дороги у Дніпропетровській 
області. І що ви думаєте мені 
відповіли? Коротко: його не 
існує взагалі!
Костянтн Надха, не 
роздумуючи, звернувся із 
закликом до своїх колег-
фермерів, до всіх небайдужих, 
місцевих підприємців: 
«Хлопці, доб’ємо ці дороги, 
що є , і… пересядемо дружно 

на коней». Та чимало 
«хлопців», тримаючи керма 
крутих «позашляховиків» 
проігнорували це прохання. 
Деякі так і сказали: «Ми 
платимо податки, тож 
нехай ремонтують їх ті, 
кому це належить робити».
Відгукнулися найменші 
господарства – ФГ 
«Поправка», ФГ «Фільченко», 
ФГ «Ялоза». Так з’явилося 
десять кілометрів 
відремонтованої дороги 
між селами Василівка – 
Надеждівка. Це був перший 
етап. Слідом почався другий: 
ямковий ремонт двадцяти 

двох кілометрів дощенту 
розбитої дороги з Надеждівки 
до Голубівки.
Костянтин Надха, приміром, 
за власні кошти придбав сто 
тонн асфальтобетону, до 
слова: вартість однієї тонни 
– три тисячі гривень.
Крім того, на ремонті була 
задіяна бригада робітників та 
техніка ФГ «ЮКАН-2005» 
- навантажувач та КамАЗ 
працювали з першого й до 
останнього дня.
- Я щиро вдячний своїм 
колегам за активну життєву 
позицію, - підсумовує 

Костянтин Надха, - ФГ 
«Чубенка», ФГ «Росток», 
особисто  йог керівнику Юрію 
Мясоїду. Але найбільше 
мене вразив своїм вчинком 
наш героїчний «ДАР», що 
донедавна був у всіх на слуху 
через зухвале рейдерське 
захоплення.  Уявіть, це 
господарство, що спинається 
на ноги після всіх кіл пекла 
та зазнало економічних 
втрат, виступило одним 
із спонсорів у ремонті 
дороги! Допомагало не 
лише фінансово, але й дало 
для ремонту власний 
асфальтовий каток.
А що ж пожертвував з 
барського плеча на ремонт 
сільських доріг одіозний пан 
Кузнєцов, що аж із шкури 
лізе, агітуючи місцевих 
селян здавати йому в оренду 
земельні паї?
Дірку від бублика!
Таких «добродіїв» на витрати 
не заженеш, бо вони звикли 
рахувати чистоган,  а не 
вибоїни на сільських дорогах, а 
тим паче, їх латати.
Тож може варто вірити і 
довіряти простим сільським 
господарям, що виросли на 
землі своїх батьків і дідів, а не 
пихатим зайдам.

Лариса НЕСІНА.
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Нещодавно Мінсоцполітики 
запровадило Е-послугу  оформлення 
допомоги при народженні дитини              
на порталі: e-services.msp.gov.ua

ВІДТЕПЕР допомогу при народженні батьки 
можуть оформити онлайн.
Основні переваги нової опції від Мінсоцполі-

тики:
послугою ви можете скористатись не вихо-

дячи з дому чи офісу: подати заяву та отримати 
результат;

скористатися послугою ви маєте змогу ціло-
добово, кожного дня;

перелік документів скорочено.
 
Як скористатися послугою онлайн 

оформлення допомоги при народженні 
дитини

Необхідно заповнити електронну форму за-
яви на сайті Мінсоцполітики: e-services.msp.gov.
ua

Заяву необхідно засвідчити електронним 
цифровим підписом та подати її на розгляд.

Процес авторизації користувача на порталі   
https://e-services.msp.gov.ua/  відбувається у 

два способи: або через електронну пошту, або 
завдяки ЕЦП.

Далі відкривається електронна форма, яку 
слід заповнити. Власне, слід зазначити відомо-
сті про дитину, матір, батька, місце реєстрації 
та фактичного проживання, якщо вони відріз-
няються. Також – обрати спосіб, у який зручно 
отримувати виплати. Це може бути особистий 
банківський рахунок або відділення «Укрпо-
шти». І насамкінець – система автоматично під-
каже територіальний орган соціального захисту, 
який має розглянути запит.

Завдяки автоматичній перевірці і підказкам, 
заповнення електронної форми відбувається 
легко і просто – із мінімальним ризиком припу-
щення помилок.

2. Далі ця заява потрапляє автоматично 
через виплатну систему Мінсоцполітики до 
кабінету працівника соцзахисту (Управлін-
ня соціального захисту) за місцем реєстрації 
(прописки) заявника;

3. Працівник соцзахисту перевіряє подані 
документи і призначає допомогу;

4.  Далі ви вже маєте отримувати допомо-
гу на вказаний банківський рахунок або че-
рез відділення Укрпошти, якщо обрали саме 
її для отримання допомоги.

Дана електронна послуга, яку  разом запро-
вадили Міністерство соціальної політики, Мініс-
терство юстиції та Державне агентство з питань 
електронного урядування запроваджена 30 бе-
резня 2017 року.

Завдяки налагодженій взаємодії між реєстра-
ми Мінсоцполітики та Мін’юстом скорочено 
кількість документів, які мають пред’яви-
ти заявники.

Відтепер не потрібна копія свідоцтва про 
народження дитини – працівники управлінь 
соцзахисту самостійно перевіряють онлайн 
наявність відповідного свідоцтва у реєстрі 
актів цивільного стану.

Якщо користувач має електронний цифро-
вий підпис (ЕЦП), результати розгляду заявки 
також надходять онлайн – на електронну пошту 
заявника. Але відсутність ЕЦП не є перешкодою 
для користування сервісом. У такому разі онлайн 
можна направити документи на попередній 
розгляд, що скоротить час особистого візиту до 
управлінь соцзахисту.

Розгляд документів щодо призначення дер-
жавної допомоги відбувається протягом десяти 
днів від дня звернення.

Рішення про призначення допомоги надси-
лається заявникові електронною поштою (або 
надається особисто – під час візиту) протягом 
п’яти днів після прийняття відповідного рішен-
ня. Однак завдяки автоматизації, яка значно 
пришвидшує процес розгляду документів, заяв-
ник часто отримує рішення раніше встановлено-
го законодавством терміну.

За інформацією порталу «Варто знати».

Умови призначення пенсії по інвалідності:
Пенсія по інвалідності призначається в разі 
настання інвалідності, що спричинила повну 
або часткову втрату працездатності в наслідок 
загального захворювання, в тому числі каліцтва, 
не пов’язаного з роботою, інвалідністю з 
дитинства) за наявністю страхового стажу. 
Пенсія по інвалідності призначається 
незалежно від того, коли настала інвалідність: 
у період  роботи, до влаштування на роботу чи 
після припинення роботи.

Групи інвалідності
Залежно від ступеня втрати  працездатності  
визначено  три групи інвалідності. Причина, 
група, час настання інвалідності, строк, 
на який встановлюється інвалідність,       
визначаються органом медико-соціальної 
експертизи.

Механізм встановлення групи 
інвалідності
Лікарсько-консультативна комісія 
лікувального профілактичного закладу 
охорони здоров’я направляє осіб, що 
звертаються для встановлення інвалідності, 
на огляд медико-соціальної експертної 
комісії за формою, затвердженою МОЗ. 
Медико-соціальна експертиза проводиться 
після повного медичного обстеження.
Медико-соціальна експертиза проводиться 
хворим, що досягли повноліття, інвалідам, 
потерпілим від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання. 
Документи, що використовуються для 
визначення причинного зв’язку інвалідності,  
подаються в оригіналі або копії, засвідчені в 
установленому законодавством порядку.
Медико-соціальна експертиза осіб, що 
звертаються для встановлення інвалідності, 
які за станом  здоров’я не можуть з’явитися 
на засідання комісії, проводиться за місцем їх 
проживання або інших місцях перебування 
особи.
Датою встановлення інвалідності вважається 
день надходження до комісії документів, що 
підтверджують стійке порушення функцій 
організму.
Комісія проводить огляд тимчасово 
непрацездатної особи, що звернулася для 
встановлення інвалідності, протягом семи 
днів з дня надходження  документів на 
МСЕК.
Інвалідність та ступінь втрати професійної 
працездатності (у відсотках) такого 
потерпілого встановлюється до першого 
числа місяця, що настає за місяцем, на який 
призначено повторний огляд.
Органи Пенсійного фонду та застрахована 
особа мають право в установленому законом 
порядку оскаржити рішення органів медико-
соціальної експертизи.

Розмір пенсії по інвалідності
Пенсія по інвалідності залежно від групи 
інвалідності призначається в таких розмірах: 
інвалідам I групи — 100 відсотків пенсії за 
віком; інвалідам II групи – 90 відсотків пенсії за 
віком; інвалідам III групи – 50 відсотків пенсії 
за віком. Мінімальний розмір пенсії за віком 
за наявності вказаного страхового стажу у 
чоловіків та жінок встановлюється в розмірі 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, визначеного законом.

Період, на який призначається                      
пенсія по інвалідності 
Пенсія по інвалідності призначається 
на весь строк встановлення інвалідності. 
Інвалідам, які досягли пенсійного віку 
пенсії по інвалідності призначаються 
довічно. Повторний огляд цих інвалідів 
провадиться тільки за їх заявою. У разі зміни 
групи інвалідності пенсія в новому розмірі 
виплачується з дня зміни групи інвалідності.  

Пенсія                       
по інвалідностіоформлення 

допомоги при              
народженні 

дитини

Онлайн:

Розмір допомоги 
при народженні дитини

Допомога при народженні дитини 
призначається у розмірі 41 280 

гривень.  Виплата здійснюється 
одноразово у сумі 10 320 гривень, 

решта суми виплачується протягом 
наступних 36 місяців рівними 

частинами 
(860 грн. на місяць) у порядку, 

встановленому урядом.

В арто знати
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Як відомо, баклажани 
дуже корисні людям,що  

страждають на хвороби 
серця, судин. Їх потрібно 

вживати при атеросклерозі. 

СВІЖОЗРУБАНІ дрова ма-
ють вологість 50 відсотків. 

Щоб висушити, потрібно про-
тягом року тримати їх на від-
критому повітрі або ж у примі-
щенні, що добре провітрюєть-
ся.

Для зберігання дрова скла-
дають у стіс. Можна вбити 
біля стіни будинку або сараю 
чотири кілки, які будуть під-
тримувати стіс із боків. Униз 
укладають цеглини або ка-
мені, щоб дрова не поглинали 
вологу із ґрунту та не зволо-
жувалися.

Також можна скласти дрова 
«стогом». Зовні це дійсно дуже 
схоже на стіг сіна. Для цього 
дрова укладають радіально, як 
пелюстки ромашки, створюю-
чи невеликий підйом у центрі, 
щоб дощова вода стікала з та-
кого стосу. Поліна укладають 
ряд за рядом, немов черепицю. 
Створюючи напуск наступного 
ряду на попередній.

Якщо стіс знаходиться не 
під навісом, його потрібно 
вкрити. Приміром, руберой-
дом або поліетиленом. При 
цьому бічні поверхні мають 
бути відкриті для просушки.

Стіс улаштовують зазвичай 
біля стіни будинку, двірської 
будівлі або глухого паркана. 
Біля стіни вбивають чотири 

Так дотепно колись казали  у народі. Здавалось би, що за 
наука – зберегти дрова. Та виявляється – таки потрібно дещо 
знати, щоб кожна тріска пішла в діло, адже нині дрівця в ціні.

Припаси на зиму

Чиї дрова - 
того й тріски

кілки, які повинні втримувати 
поліна з двох боків. Щоб нижні 
поліна не опинилися на воло-
гій землі, під них підкладають 
цеглини або камені. У стосі 
поліна укладають торцями на-
зовні так, щоб вони були трохи 
нахилені.

Кілки, що обмежують полі-
на, не повинні прогинатися 
під напором полін, тому при-
близно на однаковій відстані 
один від одного на ряди полін 
укладають гіллясті березові 
суки. Їхніми розвилками, не-
мов петлями, обхоплюють кіл-
ки, притискаючи гілки верхні-
ми рядами полін. Щоб додати 
стосу стійкість, поліна також 
укладають у нього «клітинкою» 
. Стіс продовжують нарощува-
ти доти, поки верхні поліна не 
виявляться під самою стріхою. 
Якщо стіс споруджений біля 
паркана, то зверху на нього 
кладуть який-небудь водоне-
проникний матеріал, що захи-
щає від проникнення вологи 
зверху, наприклад, жерстини 
або руберойд.

Коли ж з’ясовується, що 
дров заготовлено стільки, що 
в стінному стосі їх укласти не 
вдається, тоді із частини дров, 
що залишилася, улаштовують 
стіс на відкритому місці, де-не-
будь недалеко від будинку. Зда-
леку вільно розташовані стоси 
можна прийняти за копиці 
сіна. Подібна форма для стосів 
нашими предками була обра-
на не випадково. Адже після 
того, як поставлену на косовиці 
копну сіна обчесували грабля-
ми або вилами, всі стеблинки 
лугових трав, що знаходяться 

ближче до поверхні, лягали 
так, що утворювали подобу 
покрівлі, по якій дощова вода 
стікала вниз. У стосі поліна теж 
укладають так, щоб вони мали 
невеликий нахил.

Крім «копиць» використо-
вують стоси у вигляді круглих 
будиночків з вертикальними 
або зі скошеними усереди-
ну стінками. Конусоподібний 
верх таких стосів споруджуєть-
ся з полін за всіма правила-
ми покрівельного мистецтва. 
Поліна укладаються по колу 
рядами подібно черепиці або 
трісці, з напуском наступного 
верхнього ряду на нижній.

Зрозуміло, стіс із подібною 
покрівлею, так до того ж і зі 
скошеними усередину стінка-
ми, більш надійно захищає 
дрова від дощу, краще прові-
трюється, але на відміну від 
стосу-копиці він є менш стій-
ким.

Розміри стосів найрізно-
манітніші - від двох до п’яти 
метрів висотою. Зустрічають-
ся й більші стоси, які скоріше 
можна порівняти зі стогами.

Як бачите, забезпечити пра-
вильне зберігання дров не так 
вже і складно, але це потріб-
но зробити, щоб ваші дрова 
завжди були сухими, давали 
багато тепла і мало диму. У 
тому випадку, якщо дрова бу-
дуть зберігатися неправильно, 
це може призвести не тільки 
до поганого розпалювання вог-
ню, задимлення кімнати, але 
навіть і до пожежі в димоході, 
тому не варто зневажати най-
простішими рекомендаціями з 
їхнього зберігання.

Баклажан

Варто відзначити, що, оскільки ці овочі смачні, 
а головне, малокалорійні, добре перетравлюють-
ся шлунком, їх часто включають в різноманітні 
дієти, складають меню лікувального харчування.

Кількості вітаміну С, який міститься в баклажа-
нах, достатньо, щоб вважати ці овочі ефективним 
профілактичним засобом простудних захворю-
вань. Вітаміни групи В, що знаходяться в їх складі, 
самим позитивним чином впливають на нервову 
систему людини. Також їх дуже корисно їсти при 
діабеті і при відновленні після інсульту.

Достатній вміст в цих овочах заліза підвищить 
гемоглобін, тому їх часто рекомендують вживати 
вагітним жінкам і людям, що страждають від не-
докрів’я. Фахівці відзначають і їх регенеруючі вла-
стивості. Тому вживання баклажанів, зовнішнє 
застосування їх соку допоможуть швидко виліку-
вати ранки, подряпини та садна на шкірі.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ЛІКУВАННІ

 Приготування соку
Сік цих овочів володіє вираженими антибак-

теріальними властивостями. Його приймають 
всередину при різних запаленнях, а також вико-
ристовують зовнішньо для змочування шкірних 
ушкоджень.

Для приготування соку потрібно вимити свіжі, 
молоді, міцні плоди, а потім натерти їх на дрібній 
тертці. Потім отриману масу слід віджати через 
марлю. Пити сік по половині склянки перед їжею.

Приготування настою
Цей засіб сприяє прискоренню виведення 

жовчі, тому настій корисно вживати при хворо-
бах жовчного міхура, печінки. Для приготуван-
ня корисного настою молоді баклажани вими-
йте, наріжте дрібними кубиками. Потім 1-2 ст. 
л. викладіть в каструлю, додайте 250 мл крутого 
окропу. Поставте на водяну баню, томіть півгоди-
ни. Після чого настій процідіть. Пийте по поло-
вині склянки до вживання  їжі.

З доровенькі були!
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Передплатити                                      
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у будь-якому поштовому відділенні 
області до 25 числа щомісяця. 
Передплатний індекс 60092.

Календарик

З  діда-прадіда

ПОБРАТИМСТВО – древній звичай, за яким 
чоловіки (іноді і жінки; тоді цей ритуал 

називали «посестримство»), між якими вини-
кла міцна дружба, скріплювали свої відносини 
особливими ритуалами. Під час них «обмі-
нювались» кров’ю один одного і змішували її. 
Таке «штучне» породичання нерідко ставало 
сильнішим за родинні зв’язки, бо присягали по-
братими саме для допомоги в небезпеці. Адже 
людина могла втратити родину, рід, плем’я, із 
них могли навіть вигнати, а заприсяжений по-
братим повинен стати у пригоді навіть попри 
волю більшості.

Побратимство на Русі
Про існування традиції братання на наших те-
ренах у період розквіту Київської Русі першим 
почав писати український історик М. Костома-
ров. Так, в «Історії» Лева Диякона (X ст.) відзна-
чається, що київський князь Святослав зв’язався 
«узами побратимства» з візантійським патрикі-
єм Калокіром, який був посланий візантійським 
імператором для укладення союзу з русами для 
походу на болгар. Таким же обрядом, схоже, 
примирився і воєвода Претич з печенізьким ха-
ном, якого відігнали від Києва.
Про існування побратимства говорить і твір 
Феодосія Печерського «Друге послання до князя 
Ізяслава Ярославови ча» (XI ст.). У ньому автор 
попереджує про зростання впливу католиків 
(«лати нян») і закликає не «брататися» з ними. 
Відтак, судячи з контексту, братання-побратим-
ство за часів Русі було поширеним явищем.
Численні билини київського циклу також прямо 
говорять про поширення цієї традиції у дружин-

Святкування Дня Дніпра 
проводиться з 70-х років                
XX століття, а в 2001-му був 
прийнятий статут міста, 
яким затверджена офіційна 
дата - друга неділя вересня. 
Місце, на якому знаходиться 
нинішній Дніпро,                                 
з давніх-давен було досить 
сприятливим для проживання.

НА ТЕРИТОРІЇ міста і найближ-
чих околиць археологи відкри-

ли стоянки людини епохи кам’я-
ного віку (40-16 тис. років. до н. е.), 
неолітичних мисливців, кочівників: 
кіммерійців, скіфів, сарматів (II тис. 
до н.е. - початку I тис. н.е.). Уже з 
тих  часів існував зв’язок по Дніпру 
і Чорному морю зі Східним Серед-
земномор`ям. У III-IV століттях за 
40 км на південь від Дніпро (зараз с. 
Башмачка) знаходився один із цен-
трів Готської імперії, а за деякими 

День Дніпра

версіями і її столиця Данпрстадт. 
Існували поселення і в межах міста. 
Потім через край пройшли войов-
ничі орди гунів, аварів, булгар, ма-
дярів...

У 1776 році на річці Кільчень 
при впадінні її в Самару було за-
сновано нове губернське місто - Ка-
теринослав. Однак, зважаючи на 
невдале географічне розташування 

на болотистій місцевості і, як на-
слідок, частих повеней і хвороб се-
ред населення, яке встигло досягти 
декількох тисяч чоловік, проіснува-
ло місто тут лише кілька років.

Офіційно місто було засновано 
під час візиту Катерини другої, яка 
заклала перший камінь у будівни-
цтво Преображенського собору 9 
травня 1787 року. Колишній Кате-

ринослав на Кільчені був залише-
ний у ранзі центру повіту і незаба-
ром «переведений» на місце сучас-
ного Новомосковська, на той час 
- село Новоселиця.

У 1796 році Катеринослав за ука-
зом нового імператора Павла було 
перейменовано на Новоросійськ. А 
у 1802 році імператор Олександр I 
повернув місту стару назву - Кате-
ринослав.

У 1918-1919 роках місто мало 
офіційну назву Січеслав. У лип-
ні 1926-го було перейменоване на 
Дніпропетровськ - завдяки розта-
шуванню на річці Дніпро та на 
честь одного з діячів комуністич-
ного руху Григорія Петровського, 
який починав тут трудову та ре-
волюційну діяльність. Наприкінці 
1920 - 1930-х років Дніпропетровськ 
перетворився на основну базу ме-
талургійної промисловості Півдня 
СРСР, а згодом на один із світових 
космічних центрів. 

У травні 2016 відповідно до зако-
ну про декомунізацію місто зміни-
ло назву на Дніпро.

Побратимство
В історії України є чимало таких особливостей, які стали брендами 

нації. Серед них – воїнське суспільство козаків, довгі чуби-оселедці,                                  
козацькі ж вуса, співці бойової слави-бандуристи, самопожертва

 у битві заради товаришів та побратимство... 
ному середовищі. Так, у билині «Ілля Муромець і 
Святогор» дійшов опис цього ритуалу: майбутні 
побратими розповідали кожен про себе, діли-
лися сокровенним, обмінювалися подарунками, 
золотими натільними хрестами, обнімали один 
одного, цілувалися, браталися на все життя і, по-
куштувавши хліба та солі, ставали побратимами.

Козацьке побратимство
Як зазначають дослідники, починаючи з Миколи 
Костомарова, українське козацтво успад кувало 
ритуал побратимства традиції з часів Русі. Він стає 
наче одним з наріжних каменів січового братства, 
адже рівні між собою козаки зверталися один до 
одного «брате, братчику», а усе січове військо на-
зивали «козацьке братство».
Перший ритуал братання у козаків був про-
стим: майбутні побратими пили алкогольний 
напій та обмінювались дорогоцінними пода-
рунками. З часом обряд почали освячувати і 
фіксувати у церкві: козаки йшли до церкви, і 
в при сутності священика давали клятву перед 
Богом, що з цього часу вони стали братами, 
а на того, хто зрадить, чекає Боже прокляття 
і гнів. Побратими зобов’язувалися любити і 
допомагати один одному у будь-якій життєвій 
ситуації, а якщо треба, то і пожертвувати жит-
тям заради братчика. Після цього робили за-
пис у церковній книзі, слухали молитву, дару-
вали один одному хрести та ікони і виходили з 
церкви немовби справжні рідні брати до кінця 
свого життя. Подібний обряд зафіксований у 
метричній книзі села Протопопівка Олексан-
дрійського повіту Херсонської губернії.
Після знищення Запорозької Січі у 1775 р. тра-
диція побратимства поступово відмирає. Так, 
у тогочасному збірнику українських приказок 
Номиса серед 14 тисяч варіантів знаходимо 
лише декілька про побратимство: «Добре 
брацтво краще багацтва», «При добрій годині 
усі побратими, а при лихій нема і родини», 
«Сватання не братання», «Побратався собака з 
горобцем», «Не братайся, з ким телят не пас!».
У кінці XIX ст. етнографи зафіксували два при-

клади побратимства (так зване «горівчане брат-
ство») в Катеринославській і Херсонській губерні-
ях. Так, у м. Дмитрівці на Херсонщині братання 
відбувалося між двома щирими приятелями, які 
були сиротами. Обряд проводили у хаті одного з 
побратимів у при сутності сусідів. Після приходу 
гостей знімали зі стіни ікону, перед якою майбутні 
побратими молилися та обіймалися. Потім від-
бувався святковий обід з горівкою (горілкою), під 
час якого госпо дар дарував побратиму ікону, цінні 
речі, а іноді обмінювався з ним хрестиками. Це ж 
саме відбувалося у хаті іншого побратима. Між 
такими братчиками та їхніми сім’ями панувала 
дружба і взаємодопомога. Серед українців існува-
ло повір’я, що братання - один з перших ступенів 
споріднення, і тому діти побра тимів не могли 
вступати в шлюб поміж собою. 

РЕКЛАМА
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