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Світочі
«До Івана Франка 

треба йти все життя!»

- Саме так і не інакше, - пояснюва-
ла нам бідова Тамара Чернега, котра 
виступала за  старшу у гурті вкрай 
розгніваних жінок. – У цьому полі 
п’ятдесят два гектари – це паї людей, 
котрі здали їх в оренду фермерсько-
му господарству «Агро-Ніка плюс». 
Та скосити їх усі гептом хижим, яни-
чарським способом  поперед ферме-
рів Бурденюків, Руслана і його дру-
жини Ольги, спішить сусіднє КСГ 
«Дніпро», яке контролює відомий в 
області агрохолдинг Сергія Касьяно-
ва KSG AGRO.

- Тут зібралися всі,  - продовжува-
ла Тамара Петрівна, - хто ще має здо-
ров’я і сили захистити своє. Оскільки 
переважають старі та немічні, яким 
уже важко бігти у степ «і лягати на-
переріз не інакше, як справді загарб-
никам». Та бабуня Люба Супрун, 
якій всімдесят два роки від роду, 
сюди і не дійде. Не дошкандибає. 
Тим часом як їй бути, якщо і відра 

Те, що столося у неділю, 10 вересня, сколихнуло Україну, а мас-медіа 
назвали «проривом Саакашвілі».

ОТЖЕ, у минулу неділю, 10 вересня, в Україну повернувся екс-глава Одеської ОДА                
та колишній президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. У липні вн був позбавлений 

українського громадянства і з тих пір не був в Україні.
Саакашвілі перейшов кордон через КПП «Медика – Шегині». На польську митницю 
політик в’їхав на автобусі, а українську митницю перейшов пішки. 
Спочатку політик мав намір в›їхати в Україну через КПП «Корчова – Краковець»               
на автобусі. Але, остерігаючись провокацій тітушок у Краковці, Саакашвілі з 
депутатами і журналістами вирушив на залізничний вокзал в Перемишлі.
Однак «Інтерсіті» з Саакашвілі не поїхав в Україну. Керівництво поїзду заявило,                    
що з Саакашвілі на борту склад не рушить з місця.
Близько шостої вечора Саакашвілі виїхав до прикордонного селище Медика, щоб перетнути 
кордон через КПП «Медика – Шегині». Польську сторону кордону Саакашвілі пройшов без 
проблем, але на українську митницю автобус не пропустили через раптове «замінування».
Якось надто неоковирні дії чинної української влади важко навіть оцінити.  Але згодом це, 
звичайно, буде зроблено.
Повідомимо, щ у суботу, 9 вересня, чимала група прихильників Михайла Саакашвілі 
на чолі  з головою Асоціації фермерів та землевласників Дніпропетровської області 
Анатолієм Гайворонським виїхала зустрічати його до державного кордону.

Звіт про цю поїздку та оцінки надзвичайної події -                                          
у наступному номері газети.

«Прорив» кордону
П одія тижня

П  РО НЕЧЕСНИХ ДЕРЖАВНИХ  РЕЄСТРАТОРІВ 
   та «НУЛЬОВИХ» ДЕПУТАТІВ

А нтирейдер

ОЛЮВАННЯ  НА  УРАЖЕННЯП

Степом кілометрів за чотири від селища Святовасилівка 
Солонянського району, яке ще недавно знали як Єлізарове, в 
камуфляжному обмундируванні і бронежилетах наступали 
рішучі ширенги – зі зброєю в руках і з захисними щитами поперед 
себе бійці батальйону спецпризначення «Донбас». Правда, їхній 
командир – ротний Анатолій Виноградський – нам сказав, що 
місія його хлопців – не дати емоціям, пристрастям і войовничим 
настроям хлюпнути і завирувати через край. Щоб справа не 
дійшла до силових протиборств і, тим паче, до кровопролиття. 
Хоч воднораз і допомогти людям захистити те, що їм належить, 

також входить у завдання.  Бо назустріч спецпризначенцям, 
мобілізованим фермерською Самообороною області, наступали 
такі ж вояки батальйону «Дніпро-1», та уже покликані сюди 
«іншою, супротивною стороною». А поміж ними не густо стояли 
наряди Національної поліції. І все це відбувалося практично уже у 
вечірніх сутінках край поля з дозрілим урожаєм соняшнику, де вже 
приступив збирати насіння комбайн, якому спершу навперейми 
з порожніми руками, але сміливо й кинувся чималий гурт жінок. 
Аби зупинити і прогнати комбайн з загінки, ясна річ. Оскільки його 
сюди вислала агрофірма, якій не належить соняшник – і квит!

зерна, аби прогодувати нещасних 
курей, через це КСГ «Дніпро» ще 
не одержала, а тепер загроза, що не 
одержить і бутля олії?! Разом з нею в 
аналогічному становищі пенсіонери 
Ніна Плохих, Катерина Самохвало-
ва, Юрій Гойденко… Перелічувати 
всіх, чи як?

- Справа у тім, - внесла остаточ-
ну ясність Тамара Чернега, - що це 
соняшникове поле не перше, де зе-
мельні паї мешканців відразу кіль-
кох сіл перебувають в оренді ФГ 
«Агро-Ніка плюс», а раніше урожай 
пшениці та ячменю скосило КСГ 
«Дніпро». Таких полів набереться 
уже не менше шести-восьми. То хто з 
людьми має розрахуватися збіжжям 
за оренду землі? І одне діло, що «Дні-
про» цього робити не спішить. А 
інше, що його мірки нас і не влашто-
вують. Якщо фермери наділяють нас 
трьома тоннами зерна і двома цент-
нерами насіння соняшнику, двома 

мішками борошна і мішком цукру 
- це крім тонни соломи та осінньої 
оранки городів, - то в «Дніпрі» нам 
кажуть, наче це дуже жирно…

Тамара Петрівна, за освітою бух-
галтер, якийсь час працювала в КСГ 
«Дніпро». Але воно їй дуже й дуже 
не сподобалося. Каже: «Ставиться до 
людей – до пайовиків – як до бидла, і 
в притик не хоче ні бачити їх, ні ша-
нувати та належним чином цінити». 
Отож й поготів зрозуміло, чому у 
селян скінчилося терпіння, як «Дні-
про», яке «з середини літа внадилося 
жнивувати там, де паї людей, котрі 
навзаєм ніяких справ з ним не хочуть 
мати», тепер посміло залізти ще й на 
соняшникову плантацію. Скільки, 
мовляв, можна? І що покликали собі 
на підмогу Фермерську самооборону, 
то це добре. Це їх бодай в даному ви-
падку і врятувало.  Адже в самісіньку 
ніч комбайн «Дніпра» мусив відсту-
пити, оскільки комбайн Бурденюків 

під прикриттям спецпризначенців  
прорвався на «спірне» поле. І наступ-
ного ранку збиральний агрегат про-
тивників поткнутися сюди не посмів. 
Але чи надовго «перемир’я»? І що та 
як буде далі? – ось питання, яке не 
дає спокою. Адже коли ми запита-
ли ту ж Тамару Чернегу, а чому ФГ 
«Агро-Ніка плюс» потрапило у таку 
немилість до «сусідів» з «Дніпра», з 
нею разом в один голос усі жінки хо-
ром відповіли:

- Та тому, що фермер Руслан Бур-
денюк разом зі своєю дружиною 
Ольгою Костянтинівною, як кістка, 
поперек горла тим, хто випхався тут 
уже майже у земельні магнати. Хто 
гребе зараз під себе сотні і тисячі гек-
тарів, жадаючи величезних землево-
лодінь, і їм все мало, давай ще. Такі, 
як Бурденюки-фермери «недоречно»  
плутаються ділкам під ногами і зава-
жають – хіба це не ясно?

І як на тверде переконання селян, 
вся їхня каша заварилася не лише у 
Єлізарово-Святовасилівці, а і в Неза-
будиному, Хижиному, Наталівці, Ор-
ловому та інших населених пунктах 
аж трьох сільських рад з осені мину-
лого року. Це коли рейдери силомі-
ць і підступно, справді як ті хижаки, 
захопили  та підпільно й протиправ-
но перереєстрували агрофірму Рус-
лана Васильовича ТОВ «Агростеп» в 
офшорній зоні аж Британських Вір-
гінських островів на нового власни-
ка-мешканця не відомого жителям 
солонянщини острова Тортуга. Адже 
від тих пір і до цих не в степу лови  в 
пелену вітер, а серед далеких морів та 
океанів. До яких вітчизняним право-
охоронцям ніби не дістати…
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Протидія

Потім шість названих дружних ко-
манд на батьківщині Фермерської Само-
оборони – у Спаському - завзято вибо-
рювали першість у військово-спортив-
ній естафеті, підійманні гирь, змаганнях 
з волейболу, підтягуванні, стрільбі з 
пневматичної гвинтівки і перетягуванні 
канату. Пліч-о-пліч із хліборобами зма-
галися і жителі обласного центру, попри 
те, що вдома в них шумів День міста. 
Оксана Еськова, міський підприємець, 
написала з цього приводу в «Фейсбуці»:

- У День народження Дніпра «Само-
захист підприємців» вирішив не тішити 
себе карнавалами та концертами, які ми 
вважаємо недоречними в період війни 
зовнішньої та агресії внутрішньої. «Са-
мозахист» гідно представив Дніпро на 
військово-спортивних зборах у Спасько-
му, де виборов волейбольну першість, 
а Андрій Василенко святкував особисту 
перемогу на гирьовому помості. Ще 
одну нагороду отримав Василь Волков - 
за найкращий куліш; окрема подяка Ма-
рині Самітовій за проведення змагань 
Дитячої сотні «Самозахисту підприєм-
ців». Великі вітання спаському сільсько-
му голові Андрію Горбу за прекрасні 
збори та організацію поруч із стадіоном 
сучасного тренажерного залу, який всі 
селяни можуть відвідувати безкоштовно! 

Поза сумнівом, належна підготов-
ка такого масового заходу потребувала 
неабияких зусиль. Варто зазначити, що 
Андрій Горб, син одного з перших фер-
мерів Новомосковщини Івана Горба, є 
одним із наймолодших очільників міс-
цевої громади Дніпропетровщини - на 
момент обрання в 2014 році йому випов-
нився 31 рік. Та він не лише організову-
вав спортивне свято, а й взяв особисту 
участь в змаганнях, що, погодьтеся, для 
підростаючого покоління є найпозитив-
нішим прикладом. 

- У розширеній збірній команді 
Спаського вже не було місця, тож сусіди 
попрохали мене виступити за Очерету-
вате, - з усмішкою повідомив «Фермеру 
Придніпров’я» Андрій Іванович. – Разом 
із очеретуватівським колегою Іваном 
Гуртовим та молодими фермерами вда-
лося вибороти першість у перетягуванні 
канату. У різних видах переможці були 
різними, але всі отримали грамоти і на-
городи. Приємно, що підтримати учас-
ників прийшло чимало земляків-убо-
лівальників. А декому з дітей вдалося 
і збирати автомат, постріляти з пнев-
матичної гвинтівки. Я сам з дитинства 
займаюся бігом, граю в футбол тощо. 
Спорт допомагає дітям набути лідер-
ські якості, знайти себе в цьому житті, 
уникнути шкідливих звичок, тож стаття 
витрат на нього найбільша в кошторисі 
Спаської сільської ради. Вже готовий до 
занять тренажерний зал, завершується 

Фермерська Самооборона Дніпропетровської області провела 
ще один потужний захід для зміцнення взаємодії з іншими 
організаціями захисників краю та пропаганди спорту і здорового 
способу життя. У селі Спаське Новомосковського району у суботу 
9-го вересня відбувся велелюдний військово-спортивний збір, 
в якому взяли участь фермерські збірні команди господарів 
свята та сусіднього села Очеретувате Магдалинівського району, 
Територіальної оборони Дніпропетровської області, громадської 
організації «Самозахист підприємців», мережі «Опора» з Дніпра, 
військово-патріотичного «Правого сектору». На початку свята 
відбулося урочисте підняття Державного прапора України, звучало 
рідне «Слава Україні!», «Героям слава!»

Військово-
спортивний збір          
у Спаському 

 

ремонт спортзалу, де проходитимуть 
змагання з футболу, волейболу, боксу, 
дзюдо, він опалюватиметься, працю-
ватимуть душові. Зроблене освітлення 
сільського стадіону, де можна займати-
ся й увечері. Добре в цьому плані допо-
магає Асоціація фермерів і приватних 
землевласників, а наш депутат Дніпро-
петровської обласної ради Анатолій Гай-
воронський спрямував частину виділеної 
обласної субвенції на закупівлю деяких 
тренажерів. З Нового року у спортзалі 
працюватимуть штатні тренери - чим 
більше дітей і дорослих займатиметься 
спортом, тим краще. Взимку селянам у 
Новомосковському районі нема де зби-
ратися, тож будемо проводити і районні 
змагання. 

До цього варто додати, що постійно 
бути в гарній спортивній формі вже стає 
нормою для багатьох громадян України. 
Це не лише престижно, а й економіч-
но доцільно, погодьтеся. Добре, що ця 
норма зусиллями фермерів і влади ціле-
спрямовано поширюється в Спаському, 
Хуторо-Губинисі, Дмитрівці, Очеретува-
тому тощо.

Така масова поведінка свідомих гро-
мадян особливо необхідна в часи війни і 
сплеску сучасного беззаконня. На цьому 
наголошує керівник Фермерської Само-
оборони Дніпропетровської області Ва-
силь Строгий:

- У Спаському зібралися надзвичайно 
різноманітні, судячи хоча б із приїжджих 
автомобілів, люди. Але вони мають єди-
ний, рівний статус громадянина Украї-
ни; не дивлячись на те, в кого які статки, 
мають і єдине гаряче серце, вщерть на-
повнене любов’ю до України. Приємно 
бачити, як у таких змаганнях гартується 
і тіло, і отой непереможний генний ко-
зацький дух, що зберігає українську на-
цію на своїй землі впродовж тисячоліть. 
Удвічі приємно, що у найбільш видо-
вищному герці – перетягуванні канату – 
фермери показали, що найсильнішими є 
люди від землі! А наприкінці всі учасни-
ки змагань за одним столом двісті літрів 
кулішу ще й з шурпою на додачу мов за 
себе кинули! Це ж найкращі робітники 
для України. Мрію про єдиний довгий 
український стіл від Львова до Донецька, 
на якому стоятимуть ті ж самісінькі укра-
їнські страви – борщ, вареники, цибуля, 
сало, помідори, а за ним будуть усі гро-
мадяни України. Впевнений – люди, які 
сиділи за одним дружнім столом, вже не 
стануть підіймати зброю один на одно-
го. І швидше зрозуміють, хто саме їхній 
споконвічний ворог та кому вигідно, щоб 
українці вічно чубилися між собою.

Збережи, Боже, оцю єдність, яка па-
нувала в суботу в Спаському, і пошли її 
на всі терени України!

Остап ВЕРНИГОРА. 
На знімках: святкові моменти козацьких 

герців побратимів по зброї і духу. 
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Марина та Сергій 
Дяченки, 

українські 
письменники

Вражаюче, як мало знають великі начальники про життя,                      
яке відбувається ну прямо під ніжками їхніх високих стільців         

УЧАСТЬ в розширеному засідан-
ні комітету взяли представники 

Асоціації фермерів та приватних 
землевласників України, міністр юс-
тиції України Павло Петренко, його 
заступник з питань державної реє-
страції Олена Сукманова, перший 
заступник міністра аграрної політи-
ки та продовольства Максим Мар-
тинюк, перший заступник голови 
Держгеокадастру Людмила Шеме-
линець, уповноважені представники 
міністерства внутрішніх справ Украї-
ни, Національної поліції України, Ге-
неральної прокуратури, профільних 
аграрних асоціацій, фермерських 
господарств і суб’єктів господарю-
вання. 

З оцінкою проблем фермерства 
виступили віце-президенти АФЗУ 
Леонід Кириченко та Віктор Шере-
мета, голова Дніпропетровської АФЗ 
Анатолій Гайворонський, голови гос-
подарств, які постраждали від рей-
дерських захоплень, народні депута-
ти та інші представники міністерств 
та відомств. 

Виступ 
очільника 
фермерської 
асоціації 
Придніпров’я 
вийшов за межі 
передбачених 
регламентом 
п’яти хвилин. 
Бо йому було 

багато про що сказати, адже 
Дніпропетровщина серед сумних 
лідерів України за кількістю 
зухвалих рейдерських атак.

- Рейдерство поділяться на чо-
тири види, - наголосив на початку 
свого виступу Анатолій Іванович, - і 
найперший – це коли державний 
реєстратор, не маючи  відповідних 
документів, зумисне змінює справж-
нього власника на підставну особу, а 
та в свою чергу переписує господар-

     РО НЕЧЕСНИХ ДЕРЖАВНИХ  РЕЄСТРАТОРІВ 
      та «НУЛЬОВИХ» ДЕПУТАТІВП
Минулого тижня Комітет Верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних відносин розглянув питання: 

«Рейдерство в аграрному секторі. Діяльність органів державної влади 
по запобіганню захоплення аграрних підприємств» 

ство на самого рейдера, якому, як 
колись поміщику, переходять і люди 
із земельними паями. Так, скажімо,  
сталося з ФГ «ДАР», що у Новомос-
ковському районі. Ми тричі зверта-
лися із заявами до міністра юстиції 
пана Петренка, причому ще на тому 
етапі, коли він міг одним розчерком 
пера зупинити це свавілля. Та цього 
не зробив! Тому боротьба за «ДАР»  
велася власними силами. Довга і 
виснажлива. А все тому, що у нас де-
які судді і самі  з рейдерами в одній 
упряжці. Також і випадків, коли дер-
жавні реєстратори йшли на змову з 
бандитами, в області чимало.

За подібним механізмом «від-
жали» орендовану землю у ТОВ 
«Агрофірма «Степ» та ТОВ  «Земля»,  
ТОВ «Відродження», «Богданівське» 
СТОВ «Оріон», ТОВ «Побєда Агро», 
СФГ «Олександроволодимирівське».

Що стосується ФГ «ДАР», за яке 
боротьба була особливо запеклою, 
то у нас є небезпідставна підозра, що 
до його захоплення причетний на-
родний депутат Вадим Нестеренко. 
Звичайно, крапку в цій ганебній істо-
рії повинні поставити правоохоронні 
органи.

Другий вид рейдерства – подвій-
на реєстрація договорів оренди. Така 
доля спіткала ТОВ «Алєкс», СТОВ 
«Добробут Агро», ТОВ «Олімпекс 
Агро» - велике й потужне товари-
ство, яке також зазнало рейдерської 
атаки і зараз перебуває у стані судо-
вих слухань. До чого, власне, й праг-
нуть рейдери – загнати людей у суди, 
в коридорах яких селянин не знайде 
правди. Правий той, у кого більше 
грошей!

Третій вид рейдерства, на мій по-
гляд, особливо цинічний. Рейдер в 
особі ТОВ «Агро Альянс» захопило 
орендовану землю ФГ «Приданце-
ве» й, користуючись нею незаконно, 
збирає врожай, а податки сплачує 
фермер Тетяна Приданцева. До речі, 
ТОВ «Агро Альянс» підконтрольне 
пану Нестеренку.

І, нарешті, четвертий вид рейдер-
ства, мабуть, найнебезпечніший за всі 
часи незалежності України! Загарб-
никами виступили слідчі прокурату-
ри Апостолівського району на чолі з 
самим прокурором. І відкрили шіст-
надцять (!) кримінальних справ про-
ти ФГ « Зозулино» та його власника 
Олександра Зозулі, навишкрібавши з 
під нігтя такого, що психічно здоровій 
людині і в голову б не прийшло.

Дочекалися, поки дозріє вро-
жай, і… налетіли, мов ті круки. Коли 
фермер Зозуля виїхав у поле,  де ко-
лосився  хліб, вирощений власними 
руками, слідчі прокуратури наклали 
арешт на його комбайн, виставивши 
на штрафмайданчик, а вночі весь уро-
жай зібрали невідомі особи. Через 
кілька днів арешт з техніки зняли, 
тільки  врожаю вже катма.

То хто в такому разі рейдер? Ви-
ходить – сам прокурор? Чи ж його 
підлеглі? До речі, кримінальної спра-
ви проти прокурора Апостолівсько-
го району й досі не відкрито.

Усі види рейдерства об’єднує 
одне – за кожним з таких випадків 
стоїть влада: чи то прокуратура, чи 
то поліція, чи то наша доблесна юс-
тиція…

Що потрібно зробити, щоб подо-
лати ганебне явище?

Найперше – покласти край ко-
рупції в державі. Яким чином зму-
сити правоохоронні органи чесно та 
непідкупно виконувати свої безпо-
середні службові  обов’язки. Наведу 
прилад. Цього року, при збиранні 
ранніх зернових, фермери Дніпро-
петровщини не зазнали жодного на-
паду рейдерів чи бандитів. Не було 
жодних погроз. Я пов’язую це безпо-
середньо з дієвою реакцією керівни-
ка поліції області Віталія Глуховері, 
котрий створив спеціальну групу, 
що покликана оперативно реагувати 
на сигнали рейдерських захоплень. І 
група належним чином реагувала, а 
ми спокійно збирали хліб. І так по-
винно бути!

Анатолій Гайворонський висло-
вив власні пропозиції щодо поліп-
шення антирейдерського захисту в 
аграрному секторі:

Виокремити слідчий відділ поліції 
з підпорядкування начальника 
поліції.
Законодавчо створити 
детективні агентства як 
альтернативу слідчим органам.
Верховній Ради прийняти 
закон про успадкування права 
постійного користування 
землями, наданими для ведення 
селянського фермерського 
господарства.
Підвищити рівень 
відповідальності за скоєні злочини 
державними реєстраторами.

ХОЧЕТЬСЯ ВІРИТИ: засідання 
на такому рівні  - це не чергове 

блюзнірство державних чиновників, 
господарів високих міністерських 
кабінетів, що вони нарешті почули  
голоси з сільської глибинки, яка не 
може і не хоче жити, як раніше. Тим 
паче, судячи з телетрансляції каналу 
«Рада» засідання комітету, міністр 
юстиції Павло Петренко дуже уваж-
но слухав виступаючих, інколи робив 
«здивовані» очі і навіть щось запису-
вав… Варто лиш, як сказав Анатолій 
Гайворонський, чесно й добросовісно 
виконувати свої службові обов’язки.

Принагідно не можна змовчати й 
про інше. Нардеп  та, до слова, член 
комітету Верховної Ради з аграрної 
політики та земельних відносин Ва-
дим Нестеренко, котрого згадував 
у своєму виступі очільник дніпров-
ських фермерів, у тому ж таки телеві-
зійному кадрі почувався досить нер-
вово та невпевнено.

Отож, коли перші робитимуть  
те, що їм і належить, другі – не мати-
муть морального права називатися 
народними, допоки не перестануть 
той народ грабувати…

Лариса НЕСІНА.

P.S. Обговоривши питання «Рейдерство в 
аграрному секторі. Діяльність органів державної 
влади по запобіганню захоплення аграрних 
підприємств», комітет відзначив наступне. 
Тема рейдерства в аграрному секторі є надзвичайно 
актуальною, оскільки рейдерське захоплення 
сільськогосподарських підприємств в Україні 
набуло загрозливого для економіки країни 
характеру. 
За інформацією Генеральної прокуратури України 
впродовж поточного року слідчими підрозділами 
органів Національної поліції розслідувалися 44 
кримінальних провадження вказаної категорії. 
За результатами досудового розслідування 
надіслані до суду обвинувальні акти лише 
у трьох кримінальних провадженнях, одне 
провадження зупинено у зв’язку необхідністю 
розшуку підозрюваного, ще одне закрито, решта 39 
перебувають у провадженні. 
Тобто фактично впродовж поточного року із 
44 кримінальних проваджень до суду передані 
обвинувальні акти лише по трьом провадженнях. 
Жертвами рейдерів в основному стають 
фермерські господарства, у яких в користуванні 
знаходиться від 1000 до 3000 га землі. Їх 
господарства привабливі для захоплення, оскільки 
вони є беззахисними перед махінаціями рейдерів, 
на відміну від великих агрохолдингів, які мають 
значний ресурс для захисту власних інтересів. 
Цього року рейдерські захоплення вийшли на новий 
рівень. Так, якщо у попередні роки це відбувалося 

в основному за допомогою та під прикриттям 
озброєних угрупувань, то на сьогодні рейдери не 
тільки займаються фальсифікацією договорів 
оренди і крадіжками врожаю, вале й почали 
захоплювати цілі підприємства, переоформлюючи 
їх на себе з грубим порушенням вимог Закону. 
Члени Комітету з питань аграрної політики 
та земельних відносин  звернули увагу на те, що 
на сьогоднішній день в Україні немає досконалої 
системи захищеності прав власності як об’єктів 
нерухомості, так і корпоративних прав. 
Під час обговорення даного питання учасниками 
засідання Комітету, зокрема, зазначалося, що 
рейдерство в Україні набуло такого розмаху ще 
й через такі фактори, як недосконалість судової 
влади, неефективна робота правоохоронних органів, 
корумпованість органів влади і низький рівень 
правової культури. Зважаючи на такий стан 
речей представники профільних громадських 
організацій, асоціацій, фермерських господарств і 
аграрних підприємств запропонували забезпечити 
більш дієву співпрацю з громадськістю шляхом 
включення її представників до відповідних 
оперативних штабів, утворених при обласних 
державних адміністраціях для боротьби з аграрним 
рейдерством, а також внесення необхідних змін 
до законодавства з матою посилення захисту 
майнових прав власників і користувачів земельних 
ділянок, запобігання протиправному поглинанню і 
захопленню аграрних підприємств. 
З огляду на результати обговорення Комітет 
вирішив прийняв відповідне рішення, зі змістом 
якого можна ознайомитися на сайті Верховної Ради

Обраний по виборчому округу №38, 
Дніпропетровська область. Член Комітету 
Верховної Ради України з питань аграрної політики 
та земельних відносин. Є членом депутатської 
фракції партії «Блок Петра Порошенка». 
За інформацією сайту Верховної Ради депутат 
Нестеренко має відсоток відвідуваності комітетів 
– 50, відвідуваність пленарних засідань - за фактом 
участі у кожному з голосувань -  43, за письмовою 
реєстрацією - 42, за електронною реєстрацією 
- 17. Ним пропущено 7 пленарних засідань 
лише в лютому 2017 року за даними письмової 
реєстрації народних депутатів та десять засідань 
за даними електронної системи. За звітний період 
не зареєстровано жодного проекту закону та 
постанови, підписаний один колективний запит 
народних депутатів України. 
Результатом його діяльності в Верховній Раді є: 
постанови - 0, законопроекти – 0, законопроекти 
щодо проблем округу – 0, законопроекти, що 
стосуються питань виборчої програми – 0, 
здійснено запитів – 1, запитів щодо проблем 
округу – 0, сутнісних виступів – 0, провів особистих 
прийомів громадян – 0. Про свою роботу у окрузі 
не звітував. 
Загальна оцінка за законодавчу роботу – 22 з 
максимальних -100, а за роботу у окрузі – 11 з 
максимальних 100.

Інформація 
про нардепа 
В. Г.  Нестеренка
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ЯК І ТУТ ВИНИКЛА 
«ЛІНІЯ РОЗМЕЖУВАННЯ»
Так то воно так, але і не зовсім так. 

Не торік все насправді почалося, а 
значно раніше. Може, що навіть від 
перших днів, як Руслан Бурденюк, 
агроном за фахом та чоловік теж під-
приємливої дружини і батько двох 
дітей, розпочав свій бізнес в аграрній 
сфері виробництва. Уже незабаром 
він орендував більше тисячі земель-
них паїв не тільки у Солонянському, 
але і в сусідніх Софіївському та Кри-
ничанському районах. Діло у Рус-
лана Васильовича, коротше, пішло, 
а люди довіряли йому. Якийсь час 
фермер «курирував» відразу п’ять 
фермерських господарств – уявляєте? 
І здібностей не позичав, мав свої. А го-
ловне - успішно господарював. На за-
видки багатьом довкіл. Здавалося, що 
вхопив Бога за бороду, і триватиме це 
вічно. Але, як написала ще майже де-
сять літ тому одна місцева газета, «не 
довго бадьора музика грала – рівно до 
того моменту, коли зусилля фермера 
почали приносити йому реальні при-
бутки». І як уже згодом розповідав 
адвокат Бурденюка Сергій Довгаль, 
«йому частіше і частіше стали відвер-
то заважати працювати, встромляти 
палиці в колеса люди або якоїсь нез-
розумілої ділової зовнішності, які обі-
цяли золоті гори, щоб тільки фермер 
ділився з ними, або й хлопці спортив-
ної виправки, отож типові «тітушки», 
котрі приходили на поля Руслана Ва-
сильовича «конфісковувати» врожаї, а 
то й свої комбайни заганяли збирати 
не ними вирощене». 

Та це були лише квіточки. Ферме-
рувати у великих масштабах ніяк не 
можна без партнерських стосунків 
та зав’язків з колегами-бізнесменами, 
які здатні і ладні, якщо треба, допо-
магати та виручати, підсобляти мате-
ріально чи фінансово і тому подібне 
– згодні? Ось тут на Бурденюка і че-
кали фатальні для нього наслідки від 
«опасных связей», як назвуть їх жур-
налісти газети «Лица».  Або Руслан, 
будучи напрочуд талановитим аграрі-
єм, не вельми розбирався у людях, не 
міг відрізнити з хорошими та щири-
ми намірами від тих, у кого підступні, 
або був не перебірливим, вступаючи з 
тими або іншими у ділові відносини 
– але результати виявилися однознач-
но не на його користь. Хоч не можна 
не виключати й того, що Бурденюку 
раз-у-раз попадалися дуже непоряд-
ні компаньйони. Він якось вчасно не 
зметикував, що площа угідь, котрі 
орендував, набула настільки поміт-
них розмірів у масштабах усієї об-
ласті, що його фермерські господар-
ства – ласі «приманки» для рейдерів 
та усіляких пройдисвітів «з великих 
доріг», яких розвелося нині у нас, як 
дощових черв’яків у травні.  Чим це 

Жахи беззаконня П
скінчилося, дізнаємося з «хронології», 
оприлюдненої кілька літ тому. Тим, 
що не «спонсорів» фермера, а його 
звинуватили в шахрайстві. Так що на 
цей рахунок гіркий «досвід» Руслана 
для всіх інших фермерів наука і засте-
реження. Отже, цитуємо хроніку:

«Шахрайство Бурденюка призвело 
до матеріальних збитків фізичних 
осіб і цілих підприємств на загальну 
суму близько 32 млн. грн. Скажімо, 
у листопаді 2009 року він звернув-
ся в ТОВ «Дніпроуніверсалкомп-
лект», де знайомий йому Дмитро 
Пелих позичив ФГ 896 тис. грн. на 
придбання селітри. Причому, ніби 
для вигідної  «операції»: фермер 
мав зберігати її рік у себе, а  потім 
продати за вищою ціною. Після і 
поверне Пелиху «позичку», а поверх 
неї і половину отриманого зиску. 
Одначе продав Бурденюк селітру чи 
не продав, Пелих так ніби і не дізнав-
ся. Але що грошей йому не вернув – 
так на цьому він наполягає. Більше 
того, поскаржився, наче фермер ще 
й зник – утік – в невідомому йому 
напрямку. Хоч  - о диво! – швидко, 
виходить, і повернувся, оскільки у 
2010 році Пелих ще раз позичив йому. 
Тепер аж 1.6 млн. грн. на придбання 
двох КамАЗів. Чому Дмитро Івано-
вич знов не пожалів неплатоспро-
можному  фермеру ледве не вдвічі 
більшу суму, ніж першого разу, якщо 
зважити на те, що першого боргу він 
не відшкодував – нам залишається 
лише здогадуватися. Зрозуміло, що 
Бурденюк тепер твердить, наче ні-
чого подібного – борги він вертав. Не 
відразу, з запізненням, але вертав. З 
процентами за затримки. Інакше з 
якої радості пан Пелих через якийсь 
час  позичив йому і втретє у вигляді 
«матеріальної допомоги» на при-
дбання насіння?
Дійсно виникає реальний сумнів в 
адекватності навіть позичальника, 
якщо він так розкидається своїми 
грошима, не отримуючи їх назад? 
Або навпаки, якщо у кредитора 
більш ніж здоровий глузд, виникає 
сумнів у справедливості звинувачен-
ня, яке висунули Руслану, згодні?»
 

Скринька відчинилася ж з несподі-
ваного для фермера боку. Точні-

ше, закрилася для нього пастка, у яку, 
як незабаром зрозумів, влип по самі-
сінькі вуха. Бо коли за третім разом 
Бурденюк у «багатолітнього перевіре-
ного» партнера попросив у борг уже 
аж 12 млн. грн., той, як писала ще у 
жовтні позаминулого року київська 
газета «Україна молода», «свої ризики 
ретельно прорахував і погодився за 
умови, що Руслан  поділиться 50-ма 
відсотками-частками двох своїх сіль-
госппідприємств з… рідним братом 
«щедрого» Пелиха, якого впише ще 
й співзасновником обох». Мова йшла 

про ФГ «Відродження» і «Агро-степ», 
майно яких «в прикидку на око» 
компаньйон Пелих оцінив в 5 млн. 
грн. А слідом викликався посприяти 
«кредитом» знов. Знов на придбання 
насіння соняшнику. Тепер неважко 
здогадатися, не мине і року, як все це 
скінчиться повною «втратою» ферме-
ром двох своїх господарств.

- Пелих, - згадував пізніше Бурде-
нюк, - сказав мені: «Давай так, друже: 
у тебе п”ять господарств, то на ті три, 
до яких мій брат не має відношення, 
даю тобі позичку, а на два інших, де 
мій брат співзасновник, її не пере-
кладай. Але саме насіння соняшнику 
на мої гроші будеш купувати у мого 
брата…

- Я уже тоді подумав, - продовжу-

вав Руслан Васильович, - що «щось 
тут не те». Хитрістю тхне. І як у воду 
дивився: на полях двох підприємств, 
засіяних насінням, яке придбав у бра-
та Пелиха, соняшник не вродив. А на 
полях трьох інших підприємств, де 
використав насіннєвий матеріал ін-
шого постачальника, все було гаразд. 
Отож виходить, що навмисне брати 
Пелихи підсунули негодне насіння. 
Немає урожаю – немає чим Бурде-
нюку і розраховуватися. Зостається 
тільки своїми 50-ма відсотками «Від-
родження» і «Агро-степу» - зрозумі-
ли?

Але й це не все. Уже на початково-
му етапі фермерської діяльності Рус-
лан познайомився ще з одним «благо-
дійником» - Сергієм Бордюгою. І пра-
цював з ним «в одній упряжці» доволі 
тривалий час. Бордюга був мало не 
постійним покупцем оптом продук-
ції фермерських господарств Бурде-
нюка. І тут історія та сама сталася – 
спіймався, мов у сільце, знову Руслан 
Васильович. Звернемося до цитованої 
вище хроніки:

«Далі на потреби господарств Бурде-
нюк почав позичати гроші і в Сергія 
Бордюги. Брав на сівбу ярих. Але 
особливо коли вирішив перекупити 
сільгосптовариство «Земля» у Со-
фіївському районі. На цю оборудку 
Бордюга виділив йому 12 млн. грн., 
які фермер мав погасити восени на-
сінням соняшнику, котрі, як стало 
«ясно» пізніше із заяви Бордюги у 
правоохоронні органи, ніби не погасив. 
Хоч Бурденюк і тут наполягає на 
протилежному. І як йому не вірити, 
якщо незабаром нічого ж бо не завади-
ло Бордюзі вдруге виділити фермеру в 
борг ще 10 млн. грн., а через пару років 
навздогін пожалувати 4.5 мільйона?! 
Знову, коротше, «загадка»: як чоловік, 
котрий розпоряджається настільки 
значними сумами, міг так легковаж-
но давати їх в борг «під розписку», 
якщо не раз уже пересвідчився, що 
назад їх не отримує? Або Руслан Ва-
сильович великий комбінатор рівня 
Остапа Бендера, котрий володіє гіп-
нозом чи й здібностями екстрасенса, 
або на це у його «колег» були свої дале-
коглядні наміри і задуми».

Як би там, зрештою, не було, та і в 
цьому випадку на  полях фермер-

ських володінь Руслана Бурденюка 
виникли «лінії розмежування» інте-
ресів. По один бік інтересів фермера, 
по другий – «інтересів» його «креди-
торів». Звідси дуже сумний фінал, 
оскільки неважко здогадатися, хто 
зміг перемогти в сутичках-двобоях. 
Яким чином – це інша річ.  Як і те, 
навіщо заганяли у глухий кут ферме-
ра. Про це і піде мова в наступному 
розділі нашої публікації. А в цьому 
насамкінець не можемо не сказати, 
що лінії розмежування у ФГ Бурденю-
ка виникли не лише між ним і його 
«доброзичливими» партнерами. На 

жаль, і між останніми та численними 
власниками тих земельних паїв, які 
перебували в оренді Руслана Васи-
льовича. Оскільки власницею ниніш-
нього ФГ «Агро-Ніка плюс» є дружи-
на Бурденюка Ольга Костянтинівна, а 
його останнє «Агро-степ» опинилося, 
як ви уже знаєте, у власності якогось 
аборигена з геть недосяжних Британ-
ських Віргінських островів, то Руслан 
залишився ніби як при бубнових ін-
тересах – ні з чим. Але ж багато хто з 
його орендодавців не забажали мати 
справу з «правонаступниками» за-
хоплених господарств. Тим паче, що 
сам Бурденюк угод з ними не роз-
ривав. А наслідок наступний: дійсно 
не менше 10-ти полів зараз таких, на 
яких в перемішку – через лінії роз-

межування – паї людей, у яких угоди 
з Бурденюком чи ФГ його дружини, і 
паї тих, хто дістався в «спадщину» но-
вим власникам колишніх господарств 
Руслана. Спірні поля, згодні? Але що 
й страждають тепер від цього і лю-
ди-приватні землевласники – це теж 
ясно. Не тільки Бурденюк-фермер, а 
і ті, хто свого часу йому повірив і до-
вірився. То, користуючись нагодою, 
ми закликаємо всіх інших фермерів 
не підставляти так «необачно» сво-
їх  орендодавців. Оскільки це тільки 
шкодить загалом фермерському руху. 
А потрібно домагатися, щоб ферме-
рів поважали у селах. Позаяк вони 
мають в першу чергу забезпечувати їх 
розквіт і добробут.

РОЗПРАВА З НЕПОКІРНИМ
Інша річ, що є сили, котрі цьо-

го якраз і не хочуть, яким настільки 
успішні фермери, як Руслан Бурде-
нюк, дійсно мов перепона поперек до-
роги. Одне діло, що фермера спершу 
грабували і врешті-решт обібрали та 
обдерли, як липку, ще зі «стратегіч-
нішою» метою. Навіть далекі від вій-
ськової науки і тактики знають, що є 
попереджувальний вогонь по «воро-
гу», є й вогонь на пригнічення його, 
себто на подавлення, потім на затри-
мання та взяття у полон, а є і вогонь 
на ураження. Себто на знищення. На 
смерть! Кінець-кінцем Руслан Васи-
льович і потрапив під останній – ни-
щівний та безжальний, який нічого 
не мав і не має спільного з чинним в 
Україні законодавством. Навпаки, це 
ще один приклад переростання пра-
воохоронних органів і судочинства в 
організовані бандитські та корумпо-
вано-мафіозні угрупування.

Хоч би вже тому, що ще у 2011-2012 
роках «партнери» Бурденюка кіль-
ка разів, виявляється, скаржилися 
на нього у прокуратуру та міліцію, а 
Бурденюк наче не з’являвся на викли-
ки-допити і навіть був оголошений 
в розшук, хоча насправді він про це 
сном-духом не знав і не відав. Як і того 
спочатку не знав, що під кінець цієї 
«епопеї», на початку літа 2013-го, про-
ти нього було порушено кримінальну 
справу. До останньої миті фермер на-
діявся і вірив, що все можна залагоди-
ти «мирним шляхом». Так, це правда, 
що той же Сергій Бордюга йому по-
зичав і 10 мільйонів, і згодом ще чоти-
ри з половиною. Але ж правда і те, що 
Бурденюк продав Бордюзі насіння со-
няшнику на 27 млн., а той і не допла-
тив… 14.5 мільйона. То квити, чи як? 
Замість порозуміння у липні 2013-го 
гримнув грім: на цей момент фермер 
наче уже перебував у бігах, утікаючи 
від кримінальної справи, переховував-
ся від стражів правопорядку та «со-
ратників-кредиторів» і так далі. Ко-
ротше, шахрай та пройдисвіт, негід-
ник, «якого Дніпропетровщина ще не 
бачила, а світ уже й не побачить». Та, 
забігаючи трохи наперед, скажемо: як 

потім з’ясував адвокат Сергій Довгаль, 
«ніяка кримінальна справа проти 
Руслана Васильовича не порушува-
лася – немає датованої тими числами 
в реєстрі». Скільки адвокат не шукав, 
стільки не робив запити – у відповідь 
йому надсилали довідки, що нічого 
подібного не було. Інша версія – наче 
Бурденюк таки перебував у розшу-
ку, бо пропав, як голка у сіні – теж не 
знайшла свого підтвердження. Опе-
ративно-розшукова справа стосовно 
фермера знову-таки не заводилася. Ви 
зрозуміли? Це все одно, що згуртува-
лися прокурорські та міліцейські ще 
на той час працівники та «у вільний 
від основної своєї роботи час» на рівні 
власного захоплення-«хобі» влашту-
вали полювання на фермера. Цілу 

облаву,  як на загнаного звіра, влашто-
вують мисливці! І що цікаво – в обох 
випадках хвацькі лицарі правопоряд-
ку Жовтневого – нині Соборного – ра-
йону у місті Дніпропетровську (тепер 
Дніпрі). Яке відношення вони мали до 
суто сільських Солонянського та Кри-
ничанського, ніхто сказати зараз не 
може. У Солоному, коротше, фермер, 
а в обласному центрі - грізний дядько 
в погонах. Насправді ж ніхто не хоче 
вникати, з якої речі «міські служаки 
полізли у чужий город»? Бо якщо за 
місцем проживання «компаньйонів» 
Бурденюка, то це навіч ОЗГ – органі-
зована злочинна група у складі пра-
воохоронців і ділків від «бізнесу».

Момент істини – «прозріння» - для 
Руслана настав в останній день липня 
2013 року, коли у центральне його гос-
подарство в Солонянському районі не-
сподівано прибула зграя хлопців спор-
тивної статури з автоматами наперевіс 
– а було їх 120 чоловік, - і заходилася 
трощити та молотити все підряд: 
трактори, комбайни, сівалки і т. д. Там 
і тут топтати посіви. Оточили кілька 
сіл, після чого «гуляли їх вулицями 
зі зброєю в руках», лякаючи не лише 
дітей, а й дорослих. Адже і били-гам-
селили механізаторів та водіїв, які мов 
по тривозі прибували зі степу. Викли-
кані ж наряди місцевої міліції спиня-
ти розбійників не наважувалися. Тим 
часом з’явився і давній «приятель» 
Бурденюка Сергій Бордюга. Разом з 
озброєним молодиком, якого відреко-
мендував своїм водієм та «по сумісни-
цтву» його особистим охоронцем. По-
чав звинувачувати Руслана у всіх мис-
лимих і не мислимих гріхах, від яких 
фермер отетерів і слова мовити одразу 
не міг. Тоді водій-охоронець підступив 
до Бурденюка впритул і завдав йому 
кілька ударів автоматом у груди, а 
потім  і по голові. Це була «команда» 
іншим прибулим «воякам». Згодом ад-
вокат Сергій Довгаль дозволив собі так 
висловитися про подальший перебіг 
подій: «Так звані «тітушки» з автомата-
ми повалили Бурденюка на землю, за-
ламали йому руки та наручники одяг-
ли на них, запхнули в один зі своїх ав-
томобілів і відвезли в обласний центр 
у Жовтневий райвідділ міліції». Ще 
Довгаль каже, що постанова слідчого, 
на підставі якої Руслана затримали та 
доставили у міський райвідділ міліції, 

теж виявилася липовою та фальши-
вою. Підробкою. До Єдиного реєстру 
досудових розслідувань її не вносили. А 
у нашому ж розпорядженні є письмове 
свідчення дружини Руслана Васильо-
вича Ольги Костянтинівни. Це її заява, 
адресована тодішньому прокурору то-
дішнього Дніпропетровська. Читаємо:

«Повідомляю, що невідомі люди, 
які прибули у наше господарство, 
були озброєні автоматами Калаш-
никова. Вони били мого чоловіка 
прикладами, кулаками і ногами. 
Врешті закували його у кайдани, ви-
крали і відвезли у Дніпропетровськ 
у Жовтневий, як з’ясувалося, РВВС. 
Там з метою вивідати у мого чоло-
віка Бурденюка Р.В., скільки, чого 
і де посіяв, домагалися від нього 

карти-плану розташування посі-
вів, передусім соняху. Вимагали й 
інформації стосовно усіх земель, 
які орендують фермерські господар-
ства, які належать нашій сім’ї. Цей 
«допит» відбувався в приміщенні 
райвідділу міліції і тривав більше 
8-ми годин. Допитували міліціоне-
ри на прізвища Демшевський і Куче-
ровський та ще троє в цивільному. 
Допит супроводжувався побоями 
і знущаннями на рівні катування 
та з погрозами «побесідуємо до 
твоєї кончини», бо «ти звідси жи-
вим не вийдеш», навіть «до ранку 
не доживеш, якщо не слухаєшся». 
Демшевський приносив і підсував 
Руслану Васильовичу якісь папери і 
кричав, щоб він їх підписував, поки 
не  пізно – передавай свої господар-
ства «тому, кому ми скажемо», а 
реєстраційні документи та доку-
менти прав власності «ми і самі 
знайдемо». Мій чоловік навідріз 
відмовився це робити, за що його ще 
дужче били. Чоловіку стало нуди-
ти, він не раз втрачав свідомість. 
Коли приходив до тями, стогнав від 
болю і просив викликати лікаря, але 
міліціонери-садисти та кати на це 
не реагували».

На цей раз Руслан Бурденюк вирі-
шив не здаватися. І на зауважен-

ня, що «врятується лише тоді, коли 
відкупиться своїми господарствами, 
перепише їх на інших», заявляв чіт-
ко та ясно, що «цього не буде». Такого 
супротиву катюги стерпіти не могли. 
І уже майже поночі схопили та пове-
ли фермера… у суд. Ви не повірите, 
але близько 21-ї години вечора й від-
булося судове засідання. Під голову-
ванням судді Євгена Башмакова. А 
тепер слухайте адвоката Довгаля:

«Відомо, що згідно з КПК України 
існує автоматизована система 
розподілу справ до слухання між 
суддями. Я зробив не один запит 
до Жовтневого суду і сьогодні з 
твердою впевненістю можу заяви-
ти, що у такий необхідний спосіб 
ніхто не призначав Башмакова 
слухати «справу» Бурденюка. Це 
була його особиста ініціатива. 
Самодіяльність. Далі ще більш 
вбивчий факт: судове засідання 
відбувалося без секретаря. У жур-
налі-стенограмі значиться, наче 
секретар був і оголошував учасни-
ків засідання, їхні обов’язки і права. 
Я витребував аудіозапис засідання, 
а на ньому промовляє не секретар, 
а… сам суддя Євген Башмаков. 
Причому не оголошуючи фермеру 
його права. Про те, що в присутно-

сті не було адвоката Бурденюка, я 
уже й не кажу. Тобто фактично за-
конного суду, який рішуче відправив 
фермера за грати слідчого ізолятора 
«для тимчасового позбавлення волі 
і утримання», і не було. А був екс-
промтом розіграний спектакль, аби 
залякати фермера, приборкати його 
силу волі і бажання боротися за себе 
до кінця. Хоч тільки цим того дня 
нечувані зловживання не скінчилися. 
Бурденюка доправили назад у рай-
відділок міліції якраз з надією отри-
мати над ним остаточну перемогу. 
Вважали, що снагу чинити опір вида-
вили з нього, тому пора живого місця 
від фермера не залишати. Як скаже-
ні собаки накинулися так на нього, 
що Руслан не витримав і…»…

з нього без права виїздити з дому 
і нашого села. Ще рік знадобився, 
щоб скасувати заборону залишати 
місце свого постійного проживання. 
А до злочинців у погонах та їхніх 
«замовників» ніяких заходів не за-
стосовано до цих пір».

ДАЛІ  БУДЕ?
Отака історія трапилася недавно 

ще з напрочуд успішним фермером. 
То, з одного боку, ми детально пові-
дали її з тією метою, щоб інші ко-
леги Руслана Васильовича «мотали 
собі на вуса» і остерігалися подібних 
«соратників».  Але, з другого боку, в 
першу чергу, щоб допомогти Бур-
денюку відновити правду та спра-
ведливість і заодно повернути  свої 

ОЛЮВАННЯ  НА  УРАЖЕННЯ

Фермер, якщо хочете знати, тієї 
ночі не потрапив у камеру попе-

реднього ув’язнення, а потрапив нато-
мість у реанімацію обласної клінічної 
лікарні імені Мечникова. Чому? У нас 
рука не піднімається писати про це. 
Тому цитуємо знову скаргу дружи-
ни Руслана Васильовича, адресовану 
прокурору м. Дніпра:

«Не витримавши нічних тортур, 
які після суду сягнули рівня не-
людських катувань, мій чоловік з 
відчаю вистрибнув з вікна третього 
поверху Жовтневого райвідділу 
міліції. Рятувався! За що озвірілі 
міліціонери, злякавшись, що Руслан 
їх «дуже тепер підведе», заходилися 
мститися непокірному «клієн-
ту»: під вікнами свого управління 
лежачого і в наручниках з усіх сил 
били ногами по голові і тілу. Мені 
достовірно відомо, що передусім 
бив Кучеровський і співучасником 
явного злочину був слідчий на пріз-
вище Смик. Далі розперезалі кати 
залишили мого чоловіка самого на 
асфальті стікати кров’ю, сховалися 
назад у приміщення міліції радити-
ся, як далі їм бути з «навіженим». 
А в цей час сторонні перехожі угле-
діли, може, що вже й не живого Бур-
денюка і викликав швидку медичну 
допомогу. Мого чоловіка з перело-
мами рук і ніг та ушкодженнями 
внутрішніх органів госпіталізува-
ли. Він пережив кілька операцій. У 
тому числі і ампутацію частини 
стопи та частини шлунку. Пере-
бував він у реанімації більше міся-
ця. Його виписали для лікування на 
стаціонарі за місцем проживання, 
призначивши цілу купу процедур, 
крапельниць та уколів, а також 
медикаментів. Одначе практично 
рік після цього мій чоловік лікува-
тися не міг. Оскільки його за рі-
шенням судді Башмакова швидень-
ко посадили в СІЗО  Вийшов же він 

фермерські господарства. І  покара-
ти кривдників, ясна річ. Причому на 
повну котушку - по заслугах кожно-
го. Справа у тім, що за заявою Рус-
лана як потерпілого уже порушено 
кримінальну справу. Та неважко ж 
здогадатися, що з її розслідуванням 
зволікають. А щойно за підтримки і 
нас, журналістів, Руслан Васильович 
побував у Києві - в Генеральній про-
куратурі. Його там прийняв Юрій 
Луценко. На зустріч відводилося 
п’ять хвилин, а на ділі тривала вона 
півтори години. Наслідок?  Справу 
Бурденюка Генпрокуратура з Дніпра 
затребувала в столицю. Є надія, що 
Луценко свого слова дотримається, і 
«історією» солонянського селянина 
займуться слідчі Генпрокуратури. З 
усіма наслідками, на які наш фермер 
сподівається.

Так що його історія обіцяє мати 
продовження. У зворотному на-
прямку, звичайно – щоб дати пра-
вову оцінку усім тим, хто вів вогонь 
по Бурденюку справді на його зни-
щення. То буде далі чи не буде? – ось 
питання, яке не може не хвилювати. 
Тим паче, що у  Чечелівському (Крас-
ногвардійському) суді ще за одним 
позовом Руслана Васильовича зараз 
розпочалися слухання. За позовом 
до Соборного (Жовтневого) суду і 
його судді Євгена Башмакова. Якщо 
судочинство явно у змові зі злодіями 
в погонах та рейдерами, які здійс-
нили «безпрецедентну» операцію з 
окупації фермерських господарств, 
фактично без справжнього суду і 
слідства ув’язнює  сільського това-
ровиробника – хіба можна це за-
лишати без наслідків? Гадаємо, не 
знайдеться жодного, хто погодився 
б, що так. Зло має бути покаране – і 
нічого іншого вигадувати-мудрувати 
не треба. Так що чекаємо на належне 
закінчення цієї історії.

Микола ЯСЕНЬ. 

Оскар Уайльд
! Гірше Несправедливості тільки 
Справедливість без караючого меча
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Прогноз                       
на осінь

В арто знати

У Кабміні розповіли, до чого буде 
прив’язана пенсія після реформи

За словами прем’єр-міністра, виплата пенсій буде 
прив’язана винятково до внесків у Пенсійний фонд.

Виплата пенсій українцям буде прив’язана винятково до 
їніх внесків у Пенсійний фонд України, заявив на круглому сто-
лі прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Дуже важливо, що в новій пенсійній системі ми прив’язу-
ємо виплати виключно до внесків у Пенсійний фонд», - сказав 
прем’єр-міністр. Він підкреслив, що підвищення пенсійного 
віку не передбачається, і українці продовжуватимуть виходить 
на пенсію в 60 років, для жінок трохи менше згідно з рішенням 
2012 року, за умови наявності необхідного страхового стажу.

«Уряд має достатньо ресурсів, щоб з 1 жовтня 2017 року 
впровадити реформу в життя», - додав Гройсман.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 липня прийняла в пер-
шому читанні законопроект про пенсійну реформу, який не 
передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги 
до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно 
буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 ро-
ків на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 
15 років – до 65 років. У той же час люди, в яких немає страхо-
вого стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при 
досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися виходя-
чи з рівня доходів сім’ї пенсіонера.

З 1 жовтня 2011 року набув чинності Закон «Про заходи 
щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної 
системи», прийнятий парламентом 8 липня 2011 року. Цим 
законом встановлено єдиний для чоловіків і жінок вік виходу 
на пенсію – в 60 років. Підвищення пенсійного віку для жінок 
здійснюється поступово – щороку він зростає на півроку.

Який стаж дасть право на пенсію 
незалежно від віку

«Поправка народних депутатів, і ми її підтримуємо - з 
2028 року ті, що матимуть сорок років стажу, будуть іти на 
пенсію незалежно від віку», - сказав міністр соцполітики 
Рева.

Водночас він нагадав, що згідно з проектом пенсійної ре-
форми особи, які матимуть 35 років страхового стажу, зможуть 
виходити на пенсію у 60 років, від 25 до 35 років стажу - у 63 
роки, не менше 15 років стажу - у 65 років.

Бабине літо буде 
недовгим, в жовтні – перші 
заморозки, а ось листопад 
очікується «плюсовим».

УКРГІДРОМЕТЦЕНТР 
обіцяє у вересні 

середньодобову температуру 
14-20 градусів тепла, а в 
гірських районах країни – 
12-13 вище нуля. Стосовно 
опадів, то синоптики 
заспокоюють – дощитиме 
в межах норм, властивих 
першому місяцю осені, – у 
вересні випаде приблизно 
35-70 мм.
ПО-НАРОДНОМУ.                                
У середині вересня до країни 
прийде бабине літо – буде 
сухо і сонячно, а вдень 
термометри покажуть 19-27 
градусів тепла. Але скоро 
«спека» закінчиться, і до 
кінця місяця температура 
піде на спад – до 17-18 
тепла. Стосовно опадів, то 
народний прогноз обіцяє 
відносно сухий початок осені. 
ОНЛАЙН. З народним 
прогнозом солідарні і 
погодні сайти – спеки 
в вересні не буде, 
а середньомісячна 
температура у всіх областях 
не підніметься вище 
+22 градусів. На заході 
середня денна температура 
становитиме +20, а нічна 
+12. Трохи тепліше буде 
в центральних регіонах 
країни – в середньому 
+19 вдень і +12 вночі. У 
північних і східних областях 
повітря прогріватиметься 
до +18 вдень і +11 вночі. А 
найтепліше традиційно 
буде на півдні – в середньому 
близько +22 градусів вдень, а 
вночі +15. 
СЕРЕДИНА ОСЕНІ.                       
Як розповів народний 
синоптик Леонід Горбань, 
перших два жовтневих тижні 
майже кожен день йтиме 
дощ. У цей час термометри 
покажуть середньодобову 
температуру 12-14 градусів 
тепла, а денну – 15-17. 
Шостого жовтня похолодає – 
середньодобова температура 
опуститься приблизно до +9, 
а денна – до +12 градусів. У 
середині місяця українцям 
доведеться дістати теплий 
одяг – за словами Горбаня, 
15 жовтня очікуються перші 
заморозки. З огляду на те, 
що середня температура за 
добу опуститься до +5, вночі 
стовпчики термометрів 
цілком можуть впасти нижче 
нуля. Правда, так холодно 
буде всього кілька днів – вже 
до 20-х чисел жовтня повітря 
вдень прогріється до 14-15 
градусів тепла. Така погода 
триватиме до кінця місяця, а 
в останні дні жовтня вдарять 
нічні морози – до трьох 
градусів нижче нуля. Тоді 
ж очікуються дощі, які, на 
думку народного синоптика, 
можуть перейти в мокрий 
сніг. 

 З вересня гривня почне падати 
щодо долара, прогнозують 

експерти. Це може вплинути 
на вартість ліків.

Як змінилася вартість ліків за рік
Порівняно з минулим роком ціни на 

ліки зросли на 12,3 відсотка. Про це йдеть-
ся в дослідженні Proxima Research. При 
цьому українці стали більше купувати до-
рогих ліків і рецептурних препаратів.

«Середня вартість однієї упаковки то-
варів «аптечного кошика» за підсумками 
першого півріччя 2017 року становила 
41,7 грн. І підвищилася на 14,8 відсотка 
порівняно з аналогічним періодом 2016 
року. Найдорожчою категорією є косме-
тика, середньозважена вартість однієї 
упаковки якої становила 55,3 грн., лікар-
ські засоби – 53,0 грн., дієтичні добавки 
– 51,7 грн., медичні вироби – 11,5 грн.», – 
зазначають дослідники.

Ліки українського виробництва подо-
рожчали більше, ніж закордонні. Вітчиз-
няні виробники підняли ціни на 14 відсо-
тків, а вартість іноземних медикаментів 
піднялася на 7,2 відсотка. При цьому в 
аптеках більшість ліків імпортні – 52,1.

Але за перше півріччя ціни на ліки 
суттєво не зросли, каже директор Аптеч-
ної професійної асоціації України Воло-
димир Руденко.

«Щось подорожчало, щось подешев-
шало. Ці зміни були в рамках інфляції і 
курсу валют», – зазначає експерт.

Як зміняться ціни 
на ліки? За рік в Україні ліки 

подорожчали на 12,3 відсотка

Що буде з цінами на ліки восени
«Ми не бачимо серйозних переду-

мов для подорожчання ліків. Курс до-
лара і євро поки що стабільний. Може 
потім будуть зміни, але зараз ситуація 
стійка. Ніхто поки не говорить про по-
дорожчання комунальних послуг, тому 
немає передумов, щоб ціни зростали в 
аптеках», – коментує Володимир Руден-
ко.

Вартість ліків залежатиме від вироб-
ників, зазначає експерт. Аптеки в Україні 
можуть поставити націнку максимум до 
20 відсотків. Ціноутворення виробників 
медпрепаратів менш зарегульоване.

«Якщо з вересня виробник підніме 
ціну на свій препарат, то на якийсь відсо-
ток він подорожчає в аптеках. Але аптека 
– останній ланцюжок, оскільки вона най-
більш зарегульована», – додає директор 
Аптечної асоціації.

Курс валют визначатиме 
вартість ліків
Ціни на ліки також залежатимуть 

від курсу валют. При цьому долар з осе-
ні почне дорожчати. Так, Центр Разум-
кова прогнозує курс долара в районі 27 
гривень у другому півріччі, а в Concorde 
Capital припускають, що наприкінці цьо-
го року долар коштуватиме 28,5 гривні.

«Ризиком може стати, наприклад, 
відмова Міжнародного валютного фон-
ду або інших міжнародних фінансових 
організацій надавати кредити Україні. 
Іншим ризиком може стати падіння 
світових цін на зерно, метали і інші екс-
портні товари України, а також падіння 
світової ціни на нафту, що може нега-
тивно вплинути на попит зарубіжних 
імпортерів на українські товари», – за-
значає аналітик Наталя Мільчакова.

При цьому виробництво ліків в Укра-
їні дуже імпортозалежне, каже Володи-
мир Руденко. В країні не виробляють 
багатьох компонентів для ліків і паку-
вальних матеріалів. Все обладнання ви-
робники імпортують.

«Якщо виробнику доводиться це все 
імпортувати і відбуваються курсові ко-
ливання – вони вкладають це до ціни 
препаратів. Очікується, що подорожчає 
холодна і гаряча вода. А вода потрібна в 
багатьох технологічних процесах», – до-
дає експерт.

П енсійна реформа
Українці мають право на пенсію за 

наявності 15 років страхового стажу
Щоб отримати право на пенсію в Україні, потрібно 

мати щонайменше 15 років страхового стажу, передає Ukr.
Media. Про це розповів міністр соціальної політики Ан-
дрій Рева.

«Ви маєте право на пенсію за наявності 15 років страхового 
стажу. Максимальний стаж залишається точно таким же – 35», 
- сказав міністр.

Водночас він нагадав, що згідно з проектом пенсійної ре-
форми особи, які матимуть 35 років страхового стажу, зможуть 
виходити на пенсію у 60 років, від 25 до 35 років стажу - у 63 
роки, не менше 15 років стажу - у 65 років

Також А. Рева зазначив, що той, хто повністю виконав умо-
ви страхування, матиме преференції.

«З нашої точки зору, людина, яка мінімізувала свої зусилля 
і виконала умови страхової програми в мінімальному розмірі і 
людина, яка виконала повністю умови страхування, не повинні 
бути в одному стані. Преференції повинен мати той, хто вико-
нав повністю страхову програму», - сказав міністр.

Представлена нова формула 
розрахунку пенсії

Пенсійна реформа передбачає єдину формулу розра-
хунку пенсій з прив’язкою до середньої зарплати в країні.

Законопроект про пенсійну реформу передбачає єдину 
формулу розрахунку пенсій з прив’язкою до середньої заро-
бітної плати в Україні, повідомила прес-служба Міністерства 
соціальної політики.

Зокрема, розмір пенсії кожного громадянина України буде 
розраховуватися за формулою: «Розмір пенсії = Сз * ІКЗ * Кс», 
де Сз - розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки пе-
ред зверненням за призначенням пенсії, ІКЗ - індивідуальний 
коефіцієнт заробітної плати (співвідношення розміру отриму-
ваної зарплати щодо середньої зарплати, з якої сплачувалися 
внески, - цю інформацію кожен може отримати у будь-якому 
відділенні Пенсійного фонду), а Кс - коефіцієнт страхового ста-
жу, визначається як множник тривалості років стажу роботи 
людини на величину оцінки одного року страхового стажу.

«У разі реалізації заходів щодо осучаснення пенсій тим пен-
сіонерам, кому пенсія вже призначена, – буде використовува-
тися показник середньої заробітної плати, який встановлений 
для призначення пенсії в 2017 році - показник за 3 роки - 2014, 
2015 і 2016 роки», - йдеться в повідомленні. Нині величина оцін-
ки одного року страхового стажу дорівнює 1,35, а з 1 січня 2018 
року складе 1, при цьому в результаті зміни коефіцієнта зміни 
розміру пенсій у бік зменшення не станеться, підкреслюється 
в повідомленні.
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На порі, на часіСЕКРЕТИ ЗБЕРІГАННЯ 
Ріпчаста цибуля
Перед закладанням на зиму ци-

булю гарненько просушуємо. Час су-
шіння залежить від температури пові-
тря, розміру та вологості самих овочів. 
Дрібні цибулини сушимо не менше 7 
днів, а великі - до 20 днів. Очищаємо 
їх від покривних лусок і сухої частини 
листя. Щоб зберегти цибулю до ін-
шого врожаю, вкладаємо її в ящики 
на підстилку, якою може виступати 
щільний нетканий матеріал або старі 
покривала. Дуже добре зарекомен-
дував себе вертикальний варіант збе-
рігання даної культури. При цьому 
овочі укладаємо в сітки або кошики 
і підвішуємо їх на стінах або до стелі. 
Ще раніше як тару використовували 
старі капронові колготки, в яких ци-
буля довго зберігала свої корисні вла-
стивості.

Часник
Часник — вибаглива культура, збе-

реження якої нерідко завдає клопотів. 
При неправильному підході цей овоч 
може згнити, засохнути або прорости. 
Перед зберіганням його добре просу-
шуємо і очищаємо від засохлої землі. 
Найкраще зберігати часник на зиму 
вертикально в плетених «косах». Для 
цього сплітаємо його бадилля. Голов-
ки повинні опинитися зовні коси. Вмі-
щуємо в мішки з-під цукру (з пропі-
ленової тканини). Найголовніше - це 
розташувати його подалі від тепла.

Капуста
Капуста при неправильному збе-

ріганні може повністю згнити. Саме 
тому так важливо дотримуватися во-
логості, температурний режим і пра-
вильно підготувати до зими. Капусту, 
відрізавши у неї качани і обірвавши зо-
внішнє листя, поміщаємо в дерев’яні 
ящики або контейнери, пересипавши 
соломою. Укладаємо головки без зітк-
нення один з одним. Коли їх не дуже 
багато, підвішуємо за качан у підвалі 
(погребі) під стелею, попередньо очи-
стивши від листя, що розкрилося.

Умови зберігання: температура від 
-1 до +1 С, вологість 90 - 98%. Взимку 
частіше оглядаємо качани, видаляючи 
підгниле або зів’яле листя.

Зима літо з’їдає... 

Помідори
Цю культуру зберігаємо деякий 

час і без переробки. Це можливо зро-
бити, якщо зібрати всі плоди (зелені, 
молочні, бурі, дозрілі) перед загрозою 
заморозків. Розсортувавши овочі за 
ступенем зрілості, укладаємо різно-
го кольору помідори в ящики подалі 
один від одного, щоб при дозріванні 
томатів етилен, який виділяється, не 
прискорював дозрівання зелених пло-
дів. Зберігаємо помідори в темряві, 
витримуючи відповідні температури: 
для стиглих томатів - 1 - 2 С, зелених 
і молочних - 10 - 12 С, бурих - 4 - 6 С. 
Довше зберігаються помідори, обгор-
нуті папером (кожен окремо). Укла-
даємо овочі в шухлядки в один шар і 
пересипаємо їх соломою або тирсою. 
Плоди розташовуємо плодоніжками 
догори.

Морква
Вона прекрасно зберігається в 

глині. Для цього моркву вмочаємо 
в бовтанку з глини і висушуємо її на 
сонці. Серед городників популярний 
метод зберігання моркви в зволоже-
ному піску. Укладаємо її в гірки до 1 м. 
Овочі розташовуємо головками назо-
вні. Всі ряди коренеплодів пересипає-
мо вологим піском, утворюючи шар в 
1 см. У міру його висихання скроплю-
ємо гірки водою.

Є хороший варіант із застосуван-
ням вологої суміші тирси і стружки в 
ящиках з маленькими отворами (щоб 
вона не висипалася) або картонних 
коробках. При цьому, виклавши по-
чатковий шар тирси зі стружкою, ви-
кладаємо пошарово моркву і суміш. 
Якщо в підвалі підвищена вологість, 
можна використовувати і суху суміш, 

але в даному випадку розміри моркви 
за зиму трохи зменшаться через змен-
шення в ній вологи. Втім, на великих 
овочах це абсолютно непомітно. Хо-
роший результат дає і вмочення коре-
неплодів в крейдяний розчин. Після 
процедури її просушуємо і формуємо 
з неї невеликі купи.

Картопля
Про неї варто поговорити деталь-

ніше. Є багато перевірених роками 
способів зберігання цієї культури. У 
деяких селах картоплю досі зберіга-
ють у траншеях, накриваючи бульби 
великим шаром соломи і дерну. Цей 
коренеплід повинен добре просох-
нути на повітрі в тіні при 14 — 18 С. 
Укладаємо бульби в дерев’яні ящики 
і контейнери зі щілинами в стінках, 
розташувавши їх на піддонах, що 
відокремлюють овочі від підлоги на 
20 — 25 см. Товщина шару бульб у 
контейнерах не повинна бути більше 
1 м. Зверху картоплі укладаємо різні 
коренеплоди (підійде буряк), які бу-
дуть нормалізувати вологість. Буль-
би не будуть сиріти, а коренеплоди 
вберуть вологу і надовго залишаться 
свіжими.

Якщо картоплі не надто багато, 
можемо зберігати її і на нетканому 
матеріалі, на якому бульби розкла-
даємо максимально рівномірно. 
Зверху накриваємо їх мішковиною. 
У давнину картоплю на зиму пере-
сипали засушено. червоною м’ятою, 
полином, чебрецем, листям берези, 
бузини, горобини. Ці рослини виді-
ляють фітонциди і очищають атмос-
феру від бактерій, сприяють схорон-
ності овочів.

Картоплю для посадки зберігає-

мо окремо, пересипаючи її товченою 
крейдою або деревним попелом, 
підтримуючи оптимальну темпера-
туру в 2 - 4 С. 

Хрін
У холодний осінньо-зимовий пе-

ріод затребуваний і свіжий хрін. Для 
його зберігання вибираємо неушко-
джене коріння, у якому відрізаємо 
бадилля. Хрін зашпаровуємо у воло-
гий пісок, що знаходиться в ящиках. 
Оптимальна температура - 4 - 5 С.

Редиска
Деякий час можна зберегти ре-

диску осінніх сортів свіжою, не до-
пускаючи її в’янення. Для цього 
відрізаємо бадилля в 2,5 — 3 см від 
коренеплоду. Корінці залишаємо 
недоторканими. Редиску укладаємо 
в поліетиленові мішки. Така про-
цедура дозволить зберегти овоч у 
холодильнику свіжим протягом де-
кількох тижнів. Такі сорти редиски, 
як Червоний велетень і Дунганський 
зберігаються і до грудня. Для цього 
зібраний перед настанням замороз-
ків урожай очищаємо. У корене-
плодів відрізаємо бадилля, коріння 
і укладаємо овочі рядами в ящики, 
пересипаючи їх вологим піском. 
Зволожуємо його періодично шля-
хом сприскування водою, витриму-
ючи температуру в 1 - 2 С.

Зберігання фруктів 
Для зберігання придатні неуш-

коджені фрукти. Яблука та груші 
укладаємо в дерев’яні ящики. Пе-
ресипаємо фрукти сухою тирсою, 
стружкою, сіном. Дуже хороший 
результат отримуємо від зберіган-
ня плодів, загорнутих у спеціаль-
ний папір, оброблений олією. Так 
можна запобігти масовому гниттю. 
Хороший результат дає і обробка їх 
гліцерином. Для цього кожен фрукт 
протираємо ганчірочкою, змоченою 
в даній речовині. Плоди бажано три-
мати подалі від овочів, які сильно 
пахнуть. Оптимальна температура 
0 - 5 С, а вологість 85 - 90%.

  «Дикрасин» можна придбати в аптечних установах    ЦІНА 1 УП. В АПТЕКАХ ВІД 85 грн.
Або замовити в ДП «Гамай» ТОВ «Краків ООД» з 9-30 до 16-00 щодня, крім суботи та неділі за телефонами: (04595) 6-88-59; 6-54-60; 093-098-16-63; 097-221-47-66;                        

099-508-73-75. Професійна консультація надається в понеділок  з 10.00 до 16.00, п’ятницю з 10.00 до 13.30. Офіційний сайти:    www.dicrasin.com.ua    www.dicrasin.com
Висновок Держсанепідслужби МОЗ України №05.03.02-03 / 53579 від 07.12.2015р. Виробник ЕТ   «Дикрасин-Димитр Кристев-Георгі Кристев», Болгарія.

Природа завжди дає людині все не-
обхідне для життя, тільки потрібно вмі-
ти це знаходити. Так робили в усі часи. 
За таким принципом Димитр Кристев 
з Болгарії і створював свій Дикрасин, 
взявши за основу натуральні компонен-
ти і додавши речовини, які підсилюють 
їх властивості.

Дикрасин – препарат зовнішньої 
дії, по суті водно-кислотний  настій трав 
(звіробоя, материнки, листя та квітів 
глоду.)

Ще у 4 ст. до н.е. «Історія тварин» 
Аристотель розповів про кровоспинні, 
протизапальні, ранозагоювальні власти-
вості материнки. Адже вона стимулює 
регенерацію, омолоджує та підвищує 
еластичність, також зафіксовані спазмо-
літичні та дезинфікуючі  властивості.

Звіробій має в’яжучу, протиза-
пальну, протимікробну дію, що сприяє 
швидкій регенерації тканини.

Квіти та листя глоду мають спазмо-
літичну  та заспокійливу дію.

Всі ці чудодійні властивості зу-
мовлюють вміст в розчині флавоноїдів, 
ефірних олій і дубильних речовин лікар-
ських трав:

ДИКРАСИН - НАДІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ДЛЯ СПИН
Флавоноіди: володіють капіляро-

тонізуючою дією, зменшують ламкість, 
крихкість капілярів, запобігають зу-
мовленому різними факторами пошко-
дженню базальної мембрани ендоте-
ліальних клітин. Мають інгібіруючий 
ефект на гіалуронідазу й антиоксидант-
ну активність, беруть участь в окис-
лювально-відновлювальних процесах, 
володіють протизапальною, протиалер-
гійною, венотонізуючою дією.

Ефірні олії: володіють місцевою 
подразнюючою  і  ревульсуючою шкіру 
дією, не токсичні в застосовуваних дозах.

Дубильні речовини: володіють зне-
болюючою, протизапальною та бакте-
рицидною дією. 

Унікальна комбінація натуральних 
компонентів та хлористоводнева кис-
лота (у застосованій концентрації) дає 
змогу  швидкої «доставки» активних ін-
гредієнтів до місця ураження суглобів, 
сполученої тканини, м’яких тканин.

Це є унікальна функція Дикрасину. 
Тому засіб має чітко виражену протиза-
пальну, знеболюючу, антисептичну дію, 
покращує мікроциркуляцію крові, запо-

бігає симптомам  передвчасного зносу 
суглобів.

Застосування Дикрасину дозволяє 
зменшити дозу НПЗП ( нестероїдних 
протизапальних препаратів).

Від багатьох людей доводиться чути 
скарги на відкладення солей, це поняття 
трохи застаріле, але повністю описує по-
рушення живлення тканини, погіршен-
ня кісткового кровопостачання. Тому 
Дикрасин тут також допоможе. Адже 
його антиоксидантна дія (вітамін Р і 
танін) зміцнює судини, покращує кро-
вопостачання, живить тканини і шкіру, 
виводить шлаки, розчиняє солі, а хря-
щові тканини захищає від руйнування.

Важливо, що препарат не сприяє 
реакції гіперчутливості, не впливає на 
артеріальний тиск , не змінює структуру 
шкіри.

Клінічні  випробування та багато-
річний досвід підтверджує 70 відсотків 
ефективності  Дикрасину  при його за-
стосуванні. 

Дикрасин рекомендують при: осте-
оартрозах різної локалізації (гонартроз, 
коксартроз, плечолопатковий періар-

трит, артроз плечових суглобів); дефор-
муючому остеоартрозі; остеохондрозах; 
хворобі Бехтєрєва; при больових симп-
томах; облітеруючому ендартареїті; ді-
абетичній ангіопатії нижних кінцівок; 
подагрі; «п’яточних шпорах».

Не рекомендовано: дітям до 15 ро-
ків; коксартрозі 3-4 ст.; при нестабіль-
ності в хребцевих сегментах; при алер-
гічних, запальних і інфекційних  захво-
рюваннях шкіри; під час вагітності

Для того, щоб застосування було 
ефективним Дикрасин потрібно вико-
ристовувати при перших проявах хво-
роби.

Використання Дикрасину безпеч-
не, ефективне, що дає змогу якісно по-
легшувати стан людини.

Дикрасин застосовується зовніш-
ньо!

Існує два способи застосування:
1. Основний курс.
2. Локальний курс.
При основному курсі Дикрасин 

втирається по схемі (докладніше - ди-
віться інформацію до застосування). 
Курс застосування - 18 днів. На курс 

необхідно 3 флакона. Повторні курси 
можна проводити через два тижні.

При локальному курсі Дикрасин 
втирається в окремі суглоби легкими 
масажними рухами один раз на день 
щодня або через день,  поки не настане 
полегшення.

Тривалість курсу залежить від ха-
рактеру, ступеня тяжкості та особливос-
тей перебігу захворювання, стабільності 
досягнутого терапевтичного ефекту, пе-
реносимості препарату.

Дикрасин допоможе покращити 
стан суглобів, а також сприяє живленню 
і відновленню тканин.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ
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С ини твої, Україно!

МІЖНАРОДНА премія Івана Фран-
ка започаткована торік, до його 
160-ти літнього ювілею. Це недер-

жавна нагорода, яка має дві номінації: за 
вагомі здобутки в галузі суспільно–гумані-
тарних наук та в галузі україністики. Після 
офіційного відкриття святкувань у Нагує-
вичах, покладання квітів до могили Каме-
няра та його батьків Івана і Марії Франків 
вручення премії відбулося у Дрогобичі. 
Сорок дев’ять вчених із 12 країн світу пода-
ли на престижний конкурс два десятки на-
укових робіт. У Відні засідало міжнародне 
журі, яке і обрало двох лауреатів.

У номінації «за вагомі здобутки в га-
лузі україністики» премію і золотий знак 
лауреата отримав професор Віденського 
університету Міхаель Мозер. Було ціка-
во почути від нього, що з творчістю Івана 
Франка він познайомився ще у студентські 
роки, це й спонукало його досконало ви-
вчити українську мову. А Олегу Шаблію, 
академіку та почесному професору Націо-
нального університету ім. Франка, вручили 
нагороду за вагомі здобутки у галузі сус-
пільно–гуманітарних наук.

- До Івана Франка треба йти все життя! 
І ніколи остаточно не прийдеш. Дивуєш-
ся, що те, що Франко  писав сто років тому, 
це те, до чого ми тільки зараз доходимо, - 
сказав лауреат Міжнародної премії Олег 
Шаблій.

Організатори вручення премії пові-
домили, що вона вже є визнаною у всьо-
му науковому світі. А внук поета Роланд 
Франко зауважив:

- Премія Івана Франка – це своєрідний 
«ліфт» для українських вчених, які можуть 
показати свої надбання всьому світу. 

Як відомо, Іван Якович був номінова-
ний, але через смерть не отримав Нобелів-
ської премії. 

- Це премія його імені, що увічнить 
великого українця у працях вчених, які 
будуть об’єктивізувати українську науку, - 
повідомив присутній на церемонії народ-
ний депутат Олег Березюк. 

У 2017 році преміальний фонд Міжна-
родної премії Івана Франка становить 500 
тисяч гривень і фінансується благодійника-
ми. Для прикладу, Державна премія імені 
Тараса Шевченка становить 190 тисяч.

Геніальність Франка  дійсно вра-
жає; погляди на життя, коли перечитуєш 
його твори, є глибокодумними і надзви-
чайно актуальними донині. Його епісто-
лярна спадщина є дуже великою і налічує 
три тисячі наукових і літературних праць! 
Ось як у статті «Дещо про себе самого» він 
пояснює причини такої титанічної пра-
цездатності:

«Як син українського народу, вигодува-
ний чорним селянським хлібом, працею 
твердих селянських рук, почуваю обов’я-
зок панщиною всього життя відробити ті 
шеляги, які видала селянська рука на те, 
щоб я міг видряпатися на висоту, де видно 
світло, де ясніють вселюдські ідеали».

«До Івана Франка треба 
йти все життя!»

В одному ряду з велетом українського духу Тарасом Шевченком стоїть Іван Франко – вчений-енциклопедист, 
письменник, поет, мислитель і громадський діяч. Його абсолютно заслужено називають пророком у своїй 
Вітчизні. Олесь Гончар залишив свою найвищу оцінку його подвижницького життя «Іван Франко є розумом і 
совістю української нації». А сучасники називали Каменяра велетом думки і титаном праці.
Два дні поспіль – 27 та 28 серпня - Україна та світ відзначали 161-у річницю з дня народження Івана Франка. На 
батьківщині письменника, в селі Нагуєвичі Дрогобицького району Львівської області та місті Дрогобичі, пройшла 
ціла низка урочистих заходів. Атмосфера тих днів у Нагуєвичах була піднесено-святковою, усіх відвідувачів 
привітно зустрічали працівники садиби Івана Франка та його музею. Звучала автентична троїста музика 
позаминулого століття гурту «Буття», львівські артисти показали казку письменника «Лис Микита» та 
фрагменти давньоруської повісті «Захар Беркут», відбулося кілька лекцій на теми творчості Франка тощо. 
Майстри Підгір’я на тому ж прадідівському місці відновили хату, в якій народився Іванко, кузню його батька 
Якова, стайню для худоби тощо. Хата вкрита тими ж «китицями жита», або снопами, і топиться, як і тоді, 
по-чорному, щоб не платити з куцих селянських статків цісарський податок «за дим з димаря». У заходах взяла 
участь і велелюдна делегація, яка складалася з рідні Франка, запрошених до нагороди лауреатів Міжнародної 
премії його імені та інших шанувальників його творчості. 

«Марксова держава буде 
величезною народною 

тюрмою»
Ще зі студентських років Іван Франко 

відзначався радикалізмом у відстоюванні 
прав українського народу, роздертого на 
шматки між Австро-угорською та Росій-
ською імперіями. Через це зазнав чимало 
злигоднів і поневірянь, його на півроку 
було кинуто за тюремні грати. Та це не до-
помогло ворогам зломити вільний дух Ка-
меняра. Франко не оминув своєю увагою 
вчення Енгельса та Маркса про гегемонію 
робітничого класу як «найпрогресивнішо-
го», одразу зазначивши: 

«Маркс звернув головну свою увагу на 
фабрики й промисли, а села й рільництво 
полишив якось на боці».

Ця штучність нової теорії після деталь-
ного ознайомлення з нею дозволила Фран-
кові у фундаментальній праці «Що таке 
поступ?» ще 1903-го року зробити геніаль-
не передбачення неминучого тоталітарно-
го режиму:

«Життя в Марксовій народній державі 
було би правильне, рівне, як добре заведе-
ний годинник. Але є й у тім погляді усілякі 
гачки, що будять поважні сумніви. Попе-
реду усього та всемогутня сила держави 
налягла би страшенним тягарем на жит-
тя кождого поодинокого чоловіка. Власна 
воля і власна думка кождого чоловіка му-
сили би щезнути, занидіти, адже держа-
ва визнає їх шкідливими, непотрібними. 
Виховання, маючи на меті виховувати не 
свобідних людей, але пожиточних членів 
держави, зробилось би мертвою духовою 
муштрою, казенною. Люди виростали б 
і жили би в такій залежності, під таким 
доглядом держави, про який тепер у най-
абсолютніших поліційних країнах нема й 
мови. Народна держава сталась би вели-
чезною народною тюрмою».

Так Іван Якович ще за півтора деся-
тиліття до більшовицького перевороту 
1917-го яскраво змалював усі жахи, що 
чекають будь-який народ на цьому страш-
ному шляху. Удвічі прикро, що саме його 
рідна українська нація через незгоди своїх 
поводирів на сім десятиліть потрапила в 
нове тоталітарне рабство, яке відібрало в 
неї кілька десятків мільйонів життів… А 
ще Франко пророчо висловлював тверде 
переконання, що «марксистська» держава 
лише посилить соціальну нерівність:

«І стара біда – нерівність, вигнана две-
рима, вернула би вікном: не було би ви-
зиску робітників через капіталістів, але 
була би всевладність керманичів – усе 
одно, чи родовитих, чи вибраних над міль-
йонами членів народної держави. А маю-
чи в руках таку необмежену владу, хоч би 
лише на короткий час, як легко могли би ті 
керманичі захопити її на завсігди » 

І це пророцтво фактично збулося, адже 
ті керманичі повне життя цілого поколін-
ня перетворили на суцільний жах і казку 

про «світле майбутнє». Коли 
люди в «союзі непорушнім» 
не наїдалися хліба і не знали, 
лягаючи спати, чи буде для 
них завтрашній день. Ще й 
досі з-під кремлівської пліс-
няви лунають розпачливі 
зойки про «возз’єднання», 
мов рик старого конаючого 
пса, та летять Донбасом вогняні «привіти» 
від колишніх співкамерників із завбаченої 
Каменярем «тюрми народів». 

У творах Каменяра яскраво вираже-
ний ідейний стрижень. Це постійне нама-
гання надійно вкоренити українській нації 
думку про власну самостійну соборну дер-
жаву Україна, ідея державницького буття 
українського народу. Поет категорично за-
стерігав українців від участі в загальноро-
сійських рухах та їхніх привабливих зовні 
партіях на шкоду національним інтересам. 

«Селянин без землі не має 
ніякої вартості» 

Кожному українцеві ці слова Івана 
Франка більш ніж столітньої давності вар-
то просто закарбувати! Народжений на 
бідних глинистих ґрунтах Підгір’я україн-
ських Карпат, поет дуже любив свою зем-
лю. В нашому суспільстві кілька останніх 
років йде жорстка полеміка між прихиль-
никами і противниками продажу землі. 
Та Франко, як дбайливий батько нації, по-
дбав про все. Хоча для декого досі є таїна, 
що саме Іван Якович зробив величезний 
внесок у вічну тему «Земля і Людина», яка 
залишається визначальною в наші дні. Від 
того, хто володітиме українською землею, 
залежить доля усього суспільства, а, отже, 
доля і кожного з нас. Окрім згаданого, в 
земельному питанні Іван Франко зробив 
чимало фундаментальних висновків: 

«Крім значення, яке має земля для 
селянина тим, що вона його годує і є для 
нього поштовхом для розбудження ціло-
го ряду незвичайних почуттів, вона має 
для нього ще й інше значення – політичне 
і соціальне… Земля для селянина є осно-
вою його громадянства, бо вона, а не щось 
інше, вводить його у зв’язок з державним 
організмом, у взаємини з різними пред-
ставниками влади. Більша, або менша 
кількість землі, що нею володіє селянин, 
визначає його більше, або менше суспіль-
не значення».

Сам по собі напрошується Франків ви-
сновок: якщо сьогодні дозволити зубожі-
лому селянину продавати землю в умовах 
«дикого ринку» і правового хаосу, то зав-
тра цей селянин не матиме ніякої вартості. 
Невже це потрібно нашій державі? І що 
тоді вартуватиме вона сама?

Ще зовсім нещодавно шкільні підруч-
ники видавали за остаточну істину, що 
«знищення приватної власності на землю 
приведе людину до визволення з–під вла-
ди землі». І «визволяли» селянина, не пи-

таючи його згоди, за допомогою револю-
цій, громадянських воєн, колективізації, а 
найдужче голодоморами та репресіями...

Сьогодні деякі зацікавлені політики 
теж намагаються вже по-сучасному його 
«визволити», довівши людину до бідності 
на межі злиднів. Коли у селянина відсут-
ні кошти на життя, лікування, навчання 
дітей, поховання рідні та інші потреби, 
то, доведений до відчаю, він може віддати 
за копійки отриманий нещодавно пай. А 
що потім - найматися до того, ймовірно, 
іноземця, який її купить? Буде тоді укра-
їнський селянин дійсно «нічого не вартим» 
за Франком на «нашій, не своїй землі», як 
писав Кобзар.

«Позбуття частини землі, що досі була 
в його володінні, – робить ще один пере-
конливий висновок Франко, – для земле-
роба однаково боляче, як втрата частини 
власного тіла… Сила землі огортає селя-
нина своєрідною атмосферою, впливає на 
його характер і світогляд».

Чимало у Івана Франка і думок про об-
лаштування держави. На його глибоке пе-
реконання, головним засобом здійснення 
народом своєї влади є громади, які вико-
нуватимуть усі функції управління суспіль-
ством, господарсько-економічну й культур-
но-освітню, судову. Громади можуть нада-
вати і представницькі функції, мати мож-
ливість дієвого контролю за ними. Хіба це 
сказано не про сьогоднішній день, коли ні 
виборці, ні сам голова парламенту з Прези-
дентом і урядом разом не можуть змусити 
народних обранців просто приходити на 
роботу? А основу майбуття Іван Франко ви-
значає з пристрастю публіциста:

«Земля, се головна основа добробуту й 
поступу не лише теперішніх, але й буду-
щих поколінь. І для того вона не повинна 
бути власністю одиниці, яка би могла її псу-
вати, грабувати та висисати. Суспільство, 
свідоме свого інтересу, повинне мати саме 
в руках свою землю, давати її своїм членам 
на вжиток, але не на власність, а надвишку 
доходів із неї брати на свою користь, а не 
лишати в руках багачів та нероб». 

Теж звучить надзвичайно актуально, 
чи не так? Тож у всіх визначальних для 
країни питаннях нам усім варто частіше 
звертатися за батьківською порадою до та-
ких велетів думки, яким був Іван Франко. 
Він творив трохи більше сотні літ тому, але 
сьогоднішній день бачив так добре, як ще 
не видимо його ми… У цьому й полягає 
геніальність Каменяра, за те йому і вдячні 
люди довіку, поки й Сонця.

 Підготував  Григорій ЛУК’ЯНЕНКО, 
спеціально для «Фермера Придніпров‘я».

Фото автора.
Львівська область.

ЗЕМЛЕ, МОЯ ВСЕПЛОДЮЩАЯ МАТИ...
Іван Франко

На знімках: у музеї-садибі в Нагуєвичах; 
гурт «Буття» біля хати Івана Франка 
виконує троїсті мелодії давніших часів.
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