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Вимога: мораторію бути!

П ротест

Як відомо, мораторій на продаж 
землі сільськогосподарського 
призначення завершиться 1 січня 
2018 року (за умови прийняття 
закону щодо обігу земель). Що 
далі? Заслухавши доповідь з 
надважливого питання президента 
Асоціації фермерів та приватних 
землевласників України, співголови 
Комітету захисту рідної землі 
Івана Томича, комітет вирішив:  

Минулого четверга, 19 жовтня, у столиці відбулося засідання 
Всеукраїнського комітету захисту рідної землі

1. Звернутися до Верховної Ради 
щодо прийняття закону про 
продовження мораторію на купівлю-
продаж сільськогосподарських земель                        
до 01.01.2022 р. у термін 
до 17 листопада 2017 року. 
У випадку ігнорування цих вимог 
звернутися до громадських організацій, 
політичних партій, суспільства щодо 
вжиття всіх можливих заходів, наданих 
Конституцією України для захисту 
української землі. 

2. Звернутися з вимогою до 
Верховної Ради України щодо 
прийняття закону про викуп 
земельних ділянок (паїв) 
державою у пенсіонерів, які 
бажають їх продати, а також 
обернення у державну власність 
так званих «нічийних» земель                                  
(невитребуваних паїв, відумерлої 
спадщини тощо) для формування 
Земельного фонду з метою 
розвитку сімейного фермерства.

3. Звернутися до Верховної Ради 
України щодо невідкладного прий-
няття Закону «про інвентаризацію 
земель», в якому передбачити її про-
ведення протягом 2018 року.
4. Звернутися до Верховної Ради, 
до Кабінету Міністрів України 
щодо створення фінансово – кре-
дитної фундації, яка забезпечить 
кредитування розвитку сімейних 
фермерських господарств та їх ко-
операції. 

                              Продовження, початок в № 29

ПОСИЛЕНІ наряди Національної поліції почали перевіряти автобуси з фер-
мерами Дніпропетровщини ще в містечку Березань, за 70 кілометрів від 

столиці. Оглядали увесь громадський транспорт, який уночі 17-го жовтня віз 
людей до Києва для участі в акції «За велику політичну реформу». Основні вули-
ці столиці були заповнені яскравими в передсвітанковій темряві автомобілями 
полісменів. Після кількох за час подорожі зупинок автобуси перед центром міста 
о п’ятій ранку розвернули і «повели» на окраїну. Та фермери – люди винахідли-
ві; хутенько домовилися з київським водієм, що возить людей за чотири гривні 
визначеним маршрутом, і на київському автобусі добираються в центр. 
Зліва на підвищеній швидкості прориваються кілька переповнених «Богданів», 
поліція з включеними сиренами летить навздогінці... Вулиця Грушевського й 
інші на підході до Верховної ради заблоковані правоохоронцями, деякі з них з 
собаками, скрізь рамки з металошукачами. Так негостинно зустріла українська 
влада людей, на податки яких живе. А громадяни приїхали публічно висловити 
свою думку про її «працю». Будівля парламенту оточена величезною кількістю 
нацгвардійців і полісменів. Кияни кажуть, що так було лише в часи попередньо-
го «гаранта», що десь забіг. 

В останню неділю 
жовтня, вночі о 4 годині, 
в Україні проводиться 
перехід на зимовий 
час: стрілки годинника 
переводять нa годину 
назад.

 ПЕРЕПОЛОХ НА ВСЮ ЄВРОПУ
У номері за 21 вересня ц. р. газета «Твій 

рідний край», яка в межах двох районів на-
шої області, Новомосковського та Магдали-
нівського, видається за підтримки народно-
го депутата Вадима Нестеренка, видрукува-
ла щось схоже на скандальний репортаж. А 
швидше - з розрахунку на гучний розголос. 
У селі Личкове сталася, мовляв, спроба рей-
дерського захоплення посівів соняшнику та 
кукурудзи, яка «викликала величезний сус-
пільний резонанс». «Потрапивши на місце 
події, - читаємо в газеті, - ми застали велике 
скупчення народу, два екіпажі поліції, пред-
ставників Магдалинівської райадміністра-
ції і Личківської сільради. Господар фірми 
«Агроволодар» Василь Кузнєцов палив 
сигарети в буквальному сенсі слова одну за 
одною». 

З якої причини завирували тут пристра-
сті і дізнаємося далі з вуст Василя Кузнєцова. 
У скороченому вигляді його версія наступна: 
«Минулого року ми прийшли на землі у 
Новомосковському і Магдалинівському ра-
йонах.  Провели агітацію та почали уклада-
ти договори оренди. Станом на лютий у нас 
уже було зареєстровано близько трьох тисяч 
гектарів. Зараз ця цифра становить майже 
три з половиною тисячі»…

Тут мусимо на хвилину відірватися від 
пояснення пана Кузнєцова. Адже 3 тисячі 
500 га, які йому вдалося «назбирати» прак-
тично протягом двох-трьох місяців – це, по-
годьтеся, не мало. Навпаки – досить багато 
як для районів, де сьогодні  густо працюють 
ефективні і доволі успішні аграрні форму-
вання різних форм власності і розмірів. Явно 
відбувся «перетік» земель з котрихось із них 
– хіба не ясно? І Василь Кузнєцов не прихо-
вує, що попередніми орендарями паїв, які 
дісталися йому, була агрофірма-товариство 
«Олімпекс-Агро» та  в парі з нею «Агро-Ві-
та». І через те, виявляється, що останні не 
зовсім припали ніби власникам ділянок до 
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душі – і люди «стали йти від них не тіль-
ки до мене, а і до інших. Тим більше, 
що терміни дії договорів з колишніми 
орендарями закінчилися восени-взим-
ку минулого 2016 року». Останні слова 
Кузнєцова жирним шрифтом виділяємо 
не випадково. Бо доведеться повертатися до 
них, аби з’ясовувати, настільки відповідають 
вони дійсності?

А цього року, дізнаємося зі сповіді в 
газеті «Твій рідний край» засновника ТОВ 
«Агроволодар», «ми на орендованих зем-
лях провели посівну, виростили урожай і 
готувалися до його збирання… І раптом до 
цього спокійного життя втручаються ко-
лишні орендарі (себто «Олімпекс-Агро» та 
«Агро-Віта» - Авт.), які не мають уже жодних 
прав на цю землю. Вони через комісію при 
Мін’юсті, минаючи правове поле й судові 
інстанції, фактично скасовуючи право 
селян вільно розпоряджатися своїми зе-
мельними паями, незаконно і безпідставно 
скасували наші договори оренди». Тут знову 
ми виділили шрифтом слова Василя Кузн-
єцова, оскільки вони також потребують іс-
тотного коментаря, до якого нижче у цій пу-
блікації обов’язково дійде черга. Як і до слів 
Василя Віталійовича, що «частину прав ми 
зуміли відстояти, але частина паїв на даний 
момент має  подвійну реєстрацію». Остан-
нє й спричинило те, що звернення «Агро-
володаря» до Мін’юсту та Антирейдерської 
комісії при Верховній Раді, а також до Пре-
зидента, Кабміну і губернатора не принесли 
бажаних результатів. Навпаки, як продов-
жував розповідати пан Кузнєцов, «9 верес-
ня ми раптово дізнаємося, що за нашими 
діючими угодами порушено кримінальну 
справу», як наслідок – «через слідчого суддю 
Бабушкінського суду накладено арешт на 
право  володіння та використання врожаю, 
вирощеного на наших полях».

- Це звичайне рейдерство, спроба ви-
красти у нас нами вирощене, - каже Василь 
Кузнєцов, маючи уже на увазі і події, які за-
вирували далі.

Бо далі у Личкове «прибула слідча бри-
гада, а під її прикриттям сім чужих комбай-

нів, які націлилися збирати наше збіжжя». 
Зі свого боку «Агроволодар» викликав у село 
наряд поліції та збіглося ніби «близько 60 
пайовиків – і старі, і молоді». Зчинилося не 
просто протистояння – зав’язалася битва за 
врожай. Агрофірмі “Олімпекс-Агро» разом 
з «Агро-Вітою» дісталося перш за все за те, 
що вони контролюються холдингом аграр-
ного бізнесмена Олега Бахматюка. 

- Нас із нашою землею, як колись за ца-
рів, нинішні чиновники розчерком пера не 
інакше, як обертають у кріпаків пана Бахма-
тюка, - заявила місцева мешканка Вален-
тина Нор. – А як наші договори оренди, 
які ми підписували добровільно і власно-
ручно?

Як ви уже зрозуміли, і до Валентини 
Нор та добровільно і власноручно підпи-
саних людьми угоди з «Агроволодарем» 
ми також згодом повернемося. А поки що 
повідомимо, що під час «битви за врожай», 
котра досі не скінчилася і триває, у Личко-
вому створена ініціативна група «із захисту 
прав пайовиків», Яка попередила, що «якщо 
це свавілля не буде вирішено згідно із зако-
ном на місцевому рівні або в Києві, ми гото-
ві винести проблему на рівень Євросоюзу та 
МВФ і Світового банку». Більше того, Тетяна 
Стець, жінка, яка увійшла до ініціативної 
групи, заявила, що «домовилися запросити 
до нас спостерігачів місії ОБСЄ». 

- Нехай про це неподобство дізнається 
вся Європа, - пояснила вона. – Може хоч 
звідти зможуть дати по руках рейдерам і 
змусити цього міністра (мається на увазі мі-
ністр Мін’юсту – Авт.) слідувати законам, а 
не корупціонерам… 

Сказано – зроблено. Як потім похвали-
лися,  свої слова на вітер вони не кидали: 
28 вересня у Личкове дійсно завітали два 
спостерігачі місії ОБСЄ. На зустріч з ними 
зібралося «з десяток пайовиків і співробіт-
ників постраждалої від рейдерства  агро-
фірми, а також її власник - фермер  Василь 
Кузнєцов». Як написала все та ж газета «Твій 
рідний край», «представники місії нагадали 
селянам, що, згідно з їхнім мандатом, вони 
не мають права втручатися у конфлікт та від-

Навіть не здогадувалися перші 
личківські трактористи, на 
честь яких встановлено цей 
пам‘ятнк у центрі села, що 

на землях, які вони обробляли 
у часи колективізації, 

кипітимуть такі пристрасті 
у столітті двадцять першому.

На «зимовий» час

стоювати інтереси тієї чи іншої сторони. Од-
нак запевнили дуже твердо, що викладуть 
ситуацію з орендою паїв і спробою рейдер-
ства в селі у своєму звіті, який  поширюється 
серед керівних структур  Євросоюзу».

То чого-чого, а дзвону частина жителів 
– з десяток пайовиків, нагадаємо, та співро-
бітників «Агроволодаря» – села Личкове на-
робила справді на всю Європу. А якщо так, 
то друга частина жителів цього села, котра 
залишила свої земельні ділянки в оренді 
агрофірм «Олімпекс-Агро» та «Агро-Віта», 
а також інші орендодавці названих фірм ви-
рішили і від себе подати свою інформацію 
до звіту місії ОБСЄ. Бо якщо пустили Дуньку 
в Європу, то як відомо з крилатого вислову 
ще автора знаменитої колись п‘єси «Любов 
Ярова», добропорядна Європа мусить про-
демонструвати усі свої чесноти і переваги 
справедливого арбітра.

Під гаслом «Дістало!»
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ХТО ПІДСТРИБНЕ, 
КОЛИ КРИКНУТИ,                                
ЩО НА РЕЙДЕРАХ 
ШАПКА ГОРИТЬ?

Відразу доводиться поправ-
ляти тлумачників перебігу ба-
талій на землях Личкового, які 
відстоюють інтереси ТОВ «Агро-
володар», оскільки хроніку цих 
подій необхідно починати не з 
перших днів нинішньої осені, а 
ще з цьогорічної весни. Це коли 
сюди прибули сівачі ТОВ «АФ 
«Олімпекс-Агро» для добра, як 
колись казали, трудитися – роз-
починати сівбу ярових культур. 
Для цього слід знати, що «Олім-
пекс», який загалом порає 14 ти-
сяч гектарів, розділений на п’ять 
відділків. На п’ять бригад, як в 
минулому називали. Так одна 
така бригада якраз Личківська. 
Тут агрофірма орендує людські 
ділянки загалом площею 2 200 
га. Зрозуміло, що загодя розпла-
нували, які поля засіяти ячме-
нем, які соняшником та кукуру-
дзою і так далі.

- Але як тільки наші трактори 
з сівалками з‘явилися край ла-
нів, їм під колеса кинулися зграї 
молодиків у спортивній формі, - 
розповідає директор АФ «Олім-
пекс-Агро» Валентин Коваленко. 
– Наші механізатори спершу не 
могли збагнути, чому ці хлопці 
не пускають техніку в степ та що 
їм треба. Стрибали, кричали та 
бігали поперед тракторів і вима-
гали, аби зникали звідси сівачі, 
«щоб і духу вашого тут не було», 
бо це вже наче землі, які «Олім-
пексу» не належать.

Так доповіли механізатори 
про несподівану ситуацію Ко-
валенку, якому нічого не зали-
шалося, як терміново особисто 
виїжджати в район Личкового. 
А прибувши туди, він збагнув, 
що з по-бойовому налаштова-
ними молодиками перемовини 
вести марно – вони одержали 
наказ не пускати  «Олімпекса» і 
«нічого більше знати не хотіли». 
Тоді директор агрофірми сам 
сів за важелі одного з тракторів, 
об‘їхав отетерілих хлопців і повів 
агрегат полем.

- Найняті молодики від поди-
ву навіть ніби розгубилися, тіль-
ки кліпали та проводжали очи-
ма мене, - розповідає Валентин 
Коваленко. – А як отямилися, то 
похапали свої мобільні телефо-
ни. Дзвонили тим, хто послав їх 
заважати нам сіяти… 

І не минуло й п’яти хвилин, 
як побігли слідом за Коваленком 
на тракторі, випередили його і 
знову ледь не лягли поперек.  Це 
«позиційне протиборство» три-
вало весь день, потім і кілька на-
ступних. «Коротше, - підводить 
риску Валентин Анатолійович, 
- жодного гектара з усіх двох ти-
сяч двісті нам завадили  засіяти». 
Тобто, каже він далі, личківський 
відділок у нас силоміць відібра-
ли. Позаяк не будеш же давити 
живих людей, яких виставляв 
«Агроволодар» «під проводом 
Василя Кузнєцова, котрий невідь 
ким був сюди завезений з дале-
ких країв». Це так парирує Кова-
ленко слова голови Личківської 
сільради Анатолія Чуприни, 
який пізніше сказав, що «Олім-
пекс-Агро» «виявився беззубим», 
аби захистити свої землі фактич-
но від рейдерського їх захоплен-
ня. Так, ми зазнали рейдерської  
атаки, погоджується директор 
агрофірми, у новому, якщо хо-
чете, варіанті, несподіваному для 
нас і ще не надто поширеному. 
Тому й поготів сподівалися від-
битися від загарбника з участю 
влади,  покладаючи на неї на-
дії, та правоохоронних органів, 
яким сам Бог велів зупиняти по-
рушників законів. Звісно, звину-
вачувати  Валентина Коваленка 

в наївності ми зараз не станемо. 
Бо як не розраховувати на владу 
і правників, якщо маємо владу, 
яка прийшла з перепитій Рево-
люції гідності, а правоохоронна 
система України мусить на ділі 
сповідати основи нашої держа-
ви, котра проголошує себе пра-
вовою?!

Тим часом хроніка личків-
ської «битви за урожай» на-
справді почалася і не навесні, 
а ще пізньої осені минулого 
та взимку цього року. То дово-
диться ще далі повертатися на-
зад у часі. Згадати події, котрі 
передували і весняним сутич-
кам. І  про які ми дізналися, за-
вітавши у село. Як на зустріч з 
місією ОБСЄ, так на зустріч і з 
«місією» газети «Фермер Прид-
ніпровя» зібралося «з десяток 
пайовиків та співробітників» - на 
цей раз АФ «Олімпекс-Агро». І 
розповіли, що дійсно ще торік 

Завгородня. – В останню мить, 
поки була жива, мама встигла 
забрати документи назад. Але 
напереживалася.

- По суті ми всі пережили 
терор, - вважає Іван Кацай і до-
кидає: - Людям, які здалися на 
милість «Агроволодарю», до-
коряти язик не повертається. 
Люди наші або похилого віку з 
мізерними пенсіями, або без ро-
боти, щоб безбідно жити, отож 
кожній навіть не тисячі, а зайвій 
і сотні гривень раді. Але навіщо 
так безсовісно користуватися ну-
жденністю селян? Якщо біднота 
на бідноті, так ще й зверху насту-
пити треба?

- Усім голови проторочили, 
наче «Олімпекс-Агро» банкрут, 
не сьогодні, так завтра сконає, 
- озивається і Валентина Коно-
ненко, - а тепер, коли дійсно 
колотнеча у колись заможному 
й багатому та дружному селі, 

ХРОНІКА  ОДНІЄЇ  

з листопада-грудня Личківка за-
знала потужної атаки агітаторів 
мерщій, поки не пізно, кидати 
«Олімпекс» - припиняти з ним 
договори оренди земельних паїв. 
«А хто не встигне чи і не зважить-
ся, хай потім картає себе – таку 
чутку поперед себе запустили 
«пропагандисти», -  повідомляє 
Валентина  Вовченко, яка пер-
шою взяла слово. І не лише на її 
переконання, але й на думку усіх, 
хто зібрався, «ініціативу» у цім 
ділі перебрала на себе Валенти-
на Нор, яка в минулому пра-
цювала тут, у Личковому, зем-
левпорядником від агрофірми 
«Олімпекс-Агро» і володіла 
усією базою-досьє орендодав-
ців-власників паїв, їхніми те-
лефонами і тому подібним. Ви 
зрозуміли, про кого мова? Про 
жінку, яку в газеті «Мій рідний 
край» представили як рядову 
місцеву мешканку.

- Та ні, саме її і найняли 
розвалювати наш відділок 
«Олімпексу», - каже все та ж 
Валентина Вовченко. – Чим їй 
не вгодив «Олімпекс», що вона 
на нього так розсердилася, нам 
не відомо, та що новий «робо-
тодавець»-«Агроволодар» її не 
обижав, нам відомо достеменно. 
Усе село знає, скільки платив за 
кожен підписаний з ним договір.

А кожному, хто зголошу-
вався з людей, виплачували як 
винагороду чи й премію по три 
тисячі гривень, - в один голос за-
гукали люди. – Не ясно досі, чи 
то був аванс у рахунок майбут-
ньої орендної плати, чи «заохо-
чувальні». Декому дуже убогому 
ще й по відру картоплі на додачу 
давали.

- Собі в підсобники-помічни-
ки Валентина Нор взяла пенсіо-
нерку Дарину Суббот, - каже від 
себе Надія Кирпа, - і приходи-
ли не раз до двору, вдень і вночі 
дзвонили, перестрівали, згорали 
від нетерпіння і переймалися, 
коли ж і я відцураюся від «Олім-
пексу» та підпишу угоду з «Агро-
володарем».

- А моїй мамі Анастасії Сте-
панівні померти помогли. Умо-
вили її підписати новий договір 
з Кузнєцовим, - свідчить Ганна 

поховалися і пересиджують у не-
зібраній кукурудзі – хіба не так? 
Люди крайні у цій «битві за уро-
жай»…

Отже, все ясно, як на долоні: 
земельні ділянки, які перебува-
ють в оренді АФ «Олімпекс-А-
гро», личківський народ майже 
поголовно передав в оренду 
ТОВ «Агроволодар». Чи мав на 
це право? Звичайно! Земельні 
паї у приватній власності селян, 
і можливості вільно розпоряд-
жатися ними ніхто у них ще не 
відбирав.  Але в рамках чинного 
в Україні законодавства – згод-
ні? Згідно з яким коли договір 
на оренду укладено на той або 
інший термін з кимось іншим, 
у даному разі з «Олімпексом», 
то достроково його розривати 
можна тільки або коли орендар 
не виконує обіцяні умови орен-
ди, чого у нашому випадку не 
спостерігалося, або тоді лише за 
обопільною згодою сторін.

- У тому то й річ, що догово-
ри, які ми маємо зі своїми орен-
додавцями, - укладалися у 2011-
2012 роках на сім літ, - говорить 
директор фірми «Олімпекс» 
Валентин Коваленко. – Таким 
чином строки їх завершен-
ня припадають на 2018 – 2019 
роки. А ми не просто не дава-
ли згоди на дочасне їх припи-
нення – до нас ніхто з власни-
ків земельних ділянок з подіб-
ними проханнями навіть і не 
звертався.

Досить зазирнути в реєстр 
договорів, яким опікується Дер-
жгеокадастр, аби переконатися, 
що правда на боці  Валентина 
Анатолійовича. Але ж Василь 
Кузнєцов, нагадаємо, послан-
цям місії ОБСЄ повідомив, наче 
терміни оренди паїв, котрі «пе-
рейшли» у його користування, 
закінчилися «восени-взимку 2016 
року». То що, обманув європей-
ських діячів, збрехав їм, якщо 
вживати народну лексику? Вихо-
дить, що так. Але й більше того – 
пан Кузнєцов тепер навздогін ще 
й заявляє, ніби «до  попередньо-
го орендаря у селян накопичило-
ся чимало претензій». Не знає-
мо, може у Василя Віталійовича 
і є факти на цей рахунок, але ми 

не виявили жодної ні письмової 
скарги, ні «усного скандалу, щоб 
він мав місце». Навпаки, уже то-
рік «Олімпекс-Агро» виплачував 
людям 6.5% від вартості земель-
ної ділянки, а цього року, «вра-
ховуючи здорожчання життя», 
виплачуватиме 7.5%». Як усім тут  
відомо, що директор  Валентин 
Коваленко по черзі за графіком 
регулярно зустрічається з орен-
додавцями у всіх п‘яти відділках. 
Так що коли й виникають непо-
розуміння чи запитання, у лю-
дей є змога вчасно з‘ясувати їх. 

- І тут про інше треба го-
ворити, - каже Валентин Ко-
валенко. – Про те, що паї, які 
заграбастав «Агроволодар», 
потрапили у пастку подвій-
ної реєстрації – залишаються 
у нашому розпорядженні, але 
воднораз ділки-рейдери і на 
себе їх переоформили. Тобто 
навіч афера і шахрайство, за 

які Кримінальним кодексом 
передбачається відповідаль-
ність…

 Але як таке можна вткнути? 
– запитаєте ви. Запитали і ми 
Коваленка. Бо державні реєстра-
тори, перш ніж узаконювати 
аналогічні акти, мусять звіряти, 
чи не перебуває уже той або 
інший земельний пай в оренді 
будь-кого іншого?

- У тім і річ, - каже Валентин 
Анатолійович, - що знаходяться 
реєстратори, які затуляють очі 
і нічого не бачать, коли бачать 
гроші, котрі їм підсовують за 
оборудку-«послугу».

Так це чи якось інакше – по-
говоримо нижче. А зараз далі 
про те мова, що «беззуба» агро-
фірма «Олімпекс-Агро» не стер-
піла настільки злодійської нару-
ги над собою. При Міністерстві 
юстиції створена і діє спеціальна 
Комісія з розгляду скарг у сфе-
рі реєстрації та нотаріату, яка й 
покликана втручатися саме у по-
дібні «конфлікти». До неї й звер-
нувся «Олімпекс»: допоможіть! 
Верніть земельні паї, котрі на за-
конних підставах ми орендуємо. 
І маємо орендувати як мінімум 
до кінця 2018 – 2019 років. Якщо 
хочете тепер знати, висока Ко-
місія задовольнила клопотання  
агрофірми. І войовничі баталії 
в Личковому не на жарт розго-
рілися фактично після того, як 
рішення Комісії Мін‘юсту на-
дійшло порушнику для вико-
нання – себто товариству «Агро-
володар». Яке і викликало місію 
ОБСЄ «через проблему, суть якої 
– спецкомісія Мін‘юсту незакон-
ним чином,  минаючи правове 
поле та судові інстанції, скасува-
ла держреєстрацію нашої орен-
ди земельних ділянок на користь 
попереднього орендаря». І далі: 
«А розуміючи неможливість нам 
власними силами змусити міні-
стра юстиції Петренка виконува-
ти закон, ми й винесли ситуацію 
на міжнародний рівень, привер-
нули до неї увагу структур Євро-
союзу та головних донорів Украї-
ни – МВФ і Світового банку».

Як на нас, то це чіпляють-
ся агроволодарці за останнє, за 
що можуть ще вчепитися, аби 
їхнє залишилося зверху. Що 
й змушує нас дещо пояснити 
пану Кузнєцову і його покрови-
телям в області. Так, Комісія з 
розгляду скарг у сфері реєстра-
ції орендних, майнових і інших 
прав наділена повноваженнями 
брати на себе правничі функції. 
Оскільки в Україні рейдерів 
уже розвелося більше, ніж 
собак нерізаних, особливо в 
аграрному секторі економіки, 
що суди справами з їх злодіянь 

перевантажені і завантажені 
по вінця, на місяці і роки уже, 
а «конфлікти» необхідно за-
лагоджувати терміново. Тому 
й довелося владі створювати 
спецкомісію та наділяти її над-
звичайними правами. Адже чи 
варто все перекладати на судову 
гілку влади, якщо існує й викона-
вча, яка ходить під Адміністраці-
єю Президента і Кабінетом Міні-
стрів? Це раз. І друге: а влада на 
те і влада, щоб змушувати всіх у 
державі виконувати закони. Як 
от і в даному випадку. В дано-
му випадку їй доводиться зму-
шувати не міністра Петренка, 
звичайно, а засновників ТОВ 
«Агроволодар». Владу ж треба 
не нехтувати і не ігнорувати, а 
слухатися і поважати.

Не знаємо, як на всю Європу,  
а на всю Україну гамір навколо 
Личкового здійнявся. «Олігарх 
Олег Бахматюк, агрохолдингу 

якого підпорядковані фірми 
«Олімпекс-Агро» і «Агро-Віта» 
на Дніпропетровщині, засвітив-
ся у рейдерських схемах з участю 
чиновників Мін‘юсту» - навпере-
бій сповіщають сьогодні перш 
за все електронні ЗМІ. І ніхто у 
цьому гаморі не хоче чути офі-
ційний коментар Міністерства 
юстиції України. А саме: «З пов-
ною відповідальністю заявляє-
мо, що звинувачення на адресу 
Мін‘юсту та Комісії з питань 
розгляду скарг у сфері держав-
ної реєстрації з боку керівника 
сільгосппідприємства «Агро-
володар» Василя Кузнєцова не 
відповідають дійсності. Під час 
держреєстрації договорів орен-
ди землі, укладених власниками 
земельних ділянок з «Агроволо-
дарем», приватний нотаріус не 
перевірив раніше вже зареєстро-
вані права оренди на ці ділянки. 
Відтак повторно зареєстрував 
оренду паїв, вже орендованих 
іншим сільгосппідприємством. 
Саме тому рішення Комісії про 
скасування реєстрації договорів 
оренди з ТОВ «Агроволодар» є 
правомірним. Комісія у межах 
своїх  повноважень та згідно з 
вимогами законодавства скасува-
ла реєстрацію, яка була вчинена 
для «Агроволодаря» і котра ви-
никла другою, оскільки у іншого 
підприємства були чинні на той 
момент договори оренди, зареє-
стровані ще до 2013 року у вста-
новленому законом порядку».

Отже, навіч подвійна реє-
страція, яка є новим різнови-
дом рейдерства на селі. Тобто 
яка за всіма ознаками є злочи-
ном, котрий пройшов, дуже 
схоже, апробацію саме на Дні-
пропетровщині, а тепер ді-
стає поширення в масштабах і 
України. І боротися з якою, як 
засвідчила остання практика, 
саме й спроможна оператив-
но та ефективно створена при 
Мін‘юсті  Спецкомісія з роз-
гляду скарг у сфері державної 
реєстрації. Оскільки правоохо-
ронна система у цім ділі буксує 
і фактично з різних  причин 
покищо не справляється з  по-
кладеними на неї обов‘язка-
ми. Генеральна прокуратура 
щойно подала інформацію, 
що «кожного тижня в Україні 
відбувається одна-дві спро-
би рейдерського захоплення 
майна аграріїв, і це тільки ті, 
які стають відомими загалу, 
однак за фактами аграрного 
рейдерства цього року пору-
шено лише 41-ну кримінальну 
справу, а до суду дійшла тільки 
одна з них».

Посланцям місії ОБСЄ личківські «ініціатори» 
все перекрутили з ніг на голову.
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Народна 
мудрість Де сила панує, там правда мовчить

!Правда дванадцять ланцюгів розірве

«БИТВИ  ЗА  УРОЖАЙ»

А ОСКІЛЬКИ з Личкового сьо-
годні  погрожують, що його 

жителі «без бою свій урожай не 
віддадуть», не можемо не запи-
тати: а які це конкретно жите-
лі та кому свій урожай вони не 
віддадуть? Бо треба знати, що 
село поділилося з волі «Агрово-
лодаря» на два табори. Тут май-
же третина селян, у спільному 
володінні яких 700 гектарів ріллі, 
не спокусилися перспективою 
«переписати свої паї непроше-
ному фермеру Кузнєцову». Тоб-
то вони залишили їх в оренді 
«Олімпекс-Агро». Але і на їхніх 
700 гектарах «Агроволодар» не 
дозволив цього літа «Олімпек-
су» вирощувати заплановані 
культури. Захопив і їх навіть 
без  подвійної реєстрації – хіба 
не чистої воли рейдерство, за 
котре, будемо сподіватися, 
рано чи пізно саджатимуть у 
буцегарню?!

Як при цій нагоді не згада-

ти давню баєчку про те, як один 
нишпорка ніяк не міг збагнути, 
хто поміж трьома ним затрима-
них обікрав крамницю. Тоді він 
забіг у камеру з затриманими і 
закричав: «На крадієві шапка го-
рить!» Крадій і схопився за свою 
голову. А якщо у нашій ситуації 
гукнути, що на рейдері шапка 
палає – кому доведеться підхо-
плюватися і хапатися за свою го-
лову? Отож!

ЗНАННЯ ЗАКОНІВ 
ПОДВОЮЄ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Якщо думаєте, що личків-
ська «епопея» єдина, від якої 
постраждали ТОВ «Олімпекс-А-
гро» і «Агро-Віта», то – гай-гай! 
– дуже помиляєтеся. Загалом за 
минулу осінь і цьогорічну зиму 
ТОВ Василя Кузнєцова «відтяпа-
ло», даруйте, разом у них 3 тисячі 
700 га угідь. Оскільки до незакон-
ної повторної реєстрації прав 
оренди вдалося і в Голубівці, Но-
востепанівці, Перещепиному та 
Бузівці. Як розповідає з очевид-
ними доказами в руках юрист 
регіонального управління Олена 
Приходько, «працювали» як за 
«традиційною» схемою («заохо-
чували» у свої «ряди» тих, хто за-
ймався земельними питаннями 
в обох агрофірмах, приміром, 
Ольгу Савочку, котра свого часу 
керувала земельним відділом), 
так і не цуралися вдаватися до 
«нових методів» - і до фальсифі-
кацій та підробки документів. 

Візьмемо Бузівку, де мало-не 
багато – 58 власників земельних 
ділянок «Агроволодар» зумів 
обернути у свої орендодавці. Ре-
єстрацію його угод з якими все 
та ж Комісія з розгляду скарг 
Мін‘юсту України відмінила. 
То як на думку директора ТОВ 
«Агро-Віта» Валентина Ковален-
ка, «фактично Мін‘юст встановив 
факти зловживань з боку орга-
нізаторів «перереєстрації» та 
самих державних реєстраторів, 
скоєння ними правопорушень, 
за які передбачається криміналь-
не покарання від 8 до 12 років». 
Валентин Анатолійович заува-
жив при цьому, що «тимчасово 
заблокований строком на три 
місяці приватному нотаріусу 
Дніпровського нотаріального 
округу Євгену Рудкевичу, який 
вчинив вказану повторну реє-
страцію, доступ до Державного 
реєстру речових прав на нерухо-

ме майно – це занадто не повне 
покарання за його протиправні 
дії». З цих міркувань керівництво 
«Агро-Віти» ще в кінці літа ц. р. 
і подало на ім‘я заступника на-
чальника Головуправління Наці-
ональної поліції у нашій області, 
начальника слідчого управління 
Михайла Куратченка заяву про 
кримінальне правопорушен-
ня. Давайте перечитаємо її: «До 
ТОВ «Агро-Віта» не раз і не два 
звертався директор ТОВ «Агро-
володар» і інші його працівники, 
заявляючи, наче згідно з їхніми 
документами право користуван-
ня великою кількістю земельних 
ділянок, які перебувають в оренді 
нашого підприємства, належать 
товариству «Агроволодар», а 
тому вони мають намір зібрати 
урожай, який вирощений на пе-
релічених ними ділянках. Про-
аналізувавши дану інформацію, 
«Агро-Віта» дійшла висновку, 
що «Агроволодар» шахрайським 

шляхом заволодів правом кори-
стуватися земельними ділянка-
ми, на яких сівби сільгоспкультур 
не  проводив. Натомість, незва-
жаючи на наявність чинних заре-
єстрованих з «Агро-Вітою» прав 
оренди вказаних земельних діля-
нок, Державний реєстратор-при-
ватний нотаріус Дніпропетров-
ського міського нотаріального ок-
ругу Євген Рудкевич повторно, 
всупереч положенням Закону 
України «Про державну реє-
страцію речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень» 
зареєстрував договори орен-
ди земельних ділянок з іншим 
орендарем ТОВ «Агроволодар». 
Тобто на підставі злочинних 
рішень реєстратора Євгена 
Рудкевича ТОВ «Агроволо-
дар» заволоділо  майном, в 
даному випадку земельни-
ми ділянками, які наразі пе-
ребувають в користуванні 
«Агро-Віти». Наполягаю, що 
приватний нотаріус Є. В. Руд-
кевич чітко усвідомлював, що за 
такі дії може понести і кримі-
нальну відповідальність, міг по-
годитися вчинити незаконну реє-
страцію лиш з метою отримання 
неправомірної вигоди в значній 
грошовій сумі. А відповідно до 
ст.38 згаданого Закону Украї-
ни «державні реєстратори за 
порушення законодавства у 
сфері державної реєстрації 
прав несуть дисциплінарну, 
цивільно-правову, адміністра-
тивну або КРИМІНАЛЬНУ від-
повідальність» - кінець однієї 
цитати. 

Тепер ще одна, друга цита-
та: «Повторні реєстрації було 
вчинено на підставі підроблених 
документів, оскільки юридичній 
службі ТОВ «Агро-Віта» досто-
вірно відома схема реєстрації 
фіктивних угод і маються копії 
документів, які підтверджують 
наступне: записи про інші ра-
ніше зареєстровані нами права 
оренди з Держреєстру вилучено 
реєстратором КП «Реєстратор 
майнових прав» Петропавлів-
ської селищної ради Ганною 
Шуміліною. На підставі угод 
про розірвання ніби договорів 
оренди, на яких я, Коваленко 
В.А., як директор ТОВ «Агро-Ві-
та», не ставив своїх особистих 
підписів та відбитків печатки  
підприємства, оскільки не мав 
наміру розривати договори 
оренди. Тим паче, що за стату-
том товариства (пункти 7,8, 12) 
мене як керівника господар-

ства обмежено правом уклада-
ти договори оренди і договори 
змін, припинення/розірвання 
договорів та додатків до них. 
Всі ці документи оформляють-
ся винятково за рішеннями і з 
участю регіонального управ-
ління. Акти ніби як прийо-
му-передачі об’єктів оренди я 
також особисто не підписував 
і не ставив на них відбитки пе-
чатки товариства, яке очолюю. 
Нарешті й доручення, яким 
гром. Олесю Бацун наче було 
уповноважено діяти від імені 
ТОВ « Агро-Віта», я власноруч-
но не підписував і не видавав. 
А той факт, що наступного дня 
після того, як я зробив пись-
мову заяву про це, гром. Бацун 
О.М. несподівано померла за 
нез’ясованих досі обставин та 
причини, не може не виклика-
ти підозр правоохоронних ор-
ганів. Враховуючи вище викладе-
не, керівництво ТОВ «Агро-Віта» 

вважає, що в даному випадку ма-
ють місце правопорушення, які 
підпадають під ознаки, передба-
чені рядом статей Кримінально-
го кодексу України, а саме: ч.2 
ст.190 – шахрайство, ч.1 ст.365-
2 – зловживання службовими 
особами, які надають публіч-
ні послуги, і ч.1 ст.358 – підро-
блення документів, печаток, 
штампів та бланків».

При цій нагоді не можемо не 
додати, що настільки свавільно 
нехтувати законодавством дер-
жавним реєстраторам дозволя-
ють і правові довільності, котрі 
навмисне чи не навмисне, але 
«прогавив» законодавець. Ска-
жімо, з тієї причини, що у різ-
ні роки в Україні діяли то Дер-
жавне управління земельних 
ресурсів, то Державне земельне 
агентство, а нині діє Держгеока-
дастр, і різні підпорядковані їм 
служби здійснювали реєстра-
цію договорів оренди землі, в 
тому числі і земельних ділянок 
селян. Так от, ці реєстри після 
кожної чергової реорганізації 
не передавалися і не зводилися 
в єдиний (?), то ще недавно ніби 
як не відомо було, де шукати й 
звіряти, перебуває чи ні та або 
інша ділянка уже в оренді. Отож 
частіше… ніхто й не перевіряв 
та не звіряв. Тільки недавно 
край цьому поклали. Зате була 
і залишається інша «дурниця»: 
вчинивши реєстрацію договору 
оренди, реєстратори видають… 
електронні копії документів. 
І тільки. Оригіналів на папері 
фактично і не існує. Більше того, 
реєстраторам дозволено після 
не зберігати і оригінали тих до-
кументів, на підставі яких вони 
здійснили реєстрацію. Оригіна-
ли можна знищувати – і кінці, 
як то кажуть, у воду. Чим реє-
стратори-порушники залюбки 
й користувалися. Сподіваючись, 
що нікому не вдаватиметься до-
копатися до правди, якщо діло 
дійде навіть й до суду.

Однак це ні в якій мірі не 
значить, погодьтеся, що можна 
творити казна-що, плювати на 
законодавчі вимоги, і все мина-
тиме з рук. У нашому випадку 
це навпаки значить, що кри-
мінальна відповідальність дер-
жавних реєстраторів має бути 
неминучою. Що ті, хто дозволив 
собі відверте шахрайство й сва-
вілля, мають сісти у в‘язницю. 
Від 8 до 12 років. Тому доводить-
ся запитувати слідче управлін-
ня Національної поліції у Дні-

пропетровській області, коли 
ж справи, порушені за заявами 
«Агро-Віти» та «Олімпекса» про 
очевидні кримінальні правопо-
рушення, будуть розслідувані і 
передані до суду? Є такий майже 
крилатий вислів: незнання зако-
нів не звільняє від відповідально-
сті. Якщо так, то знання законів 
при їх явному  порушенні має 
подвоювати відповідальність! 
Тим паче, у випадках подвійної 
реєстрації оренди землі. Зло 
повинно бути покаране, згодні? 
Знову таки, тим паче, зло, назва 
якому – рейдерство.

ДЕЛІКАТНИЙ 
МОМЕНТ, 
ЯКИЙ ТАКИМ І НЕ Є
Одна з причин, якою вербу-

вальники пояснювали, чому на 
їх думку мешканці Личкового 
мали ледве не строєм шику-
ватися у живу чергу і якомога 

швидше укладати угоди оренди 
з ТОВ «Агроволодар», висува-
лася і наступна: залишатися в 
«Олімпексі» - значить залиша-
тися у рабстві олігарха Бахматю-
ка. Валентина Нор, нагадаємо, 
як і сама власниця тут земель-
ного паю, виказувала, «чому це 
я, маючи у приватній власності 
землю, не можу, немов я кріпач-
ка, самостійно розпоряджатися 
нею?» Більше того, Валентина 
Петрівна лякала земляків «зем-
лебароном, який за фальшиви-
ми документами відбере у нас 
потім землю, що ми і пікнути не 
встигнемо».

Що ж, не заперечуємо і не за-
мовчуємо, що ТОВ «АФ «Олім-
пекс-Агро» у складі аграрного 
холдингу Олега Бахматюка. Не 
приховують цього і керівники 
господарства. Але якщо селяни 
нині, напередодні запроваджен-
ня в Україні ринку землі, мають 
усі законні підстави вибирати, з 
ким їм надалі, як то кажуть, по 
дорозі, то дійсно мають вибира-
ти.  Власним розумом, глуздом 
та виходячи зі своїх інтересів. І 
повинні знати вони, перш за все 
ті, яких звабили незаконним чи-
ном перебігти в ТОВ «Агроволо-
дар», що їх віднадили від «Олім-
пекс-Агро» з одною-єдиною 
метою – знищити «Олімпекс» 
та залишити без землі. Не місце 
йому тут, де уже ледве не дві тре-
тини земель контролює «свій» 
нардеп Вадим Нестеренко. На-
віщо йому сторонній «барон»? 
Вадим Григорович не світиться, 
заперечує свою причетність до 
скандалів навколо підконтроль-
них іншому «олігарху» сільгосп-
підприємств. Та служба безпе-
ки тутешнього регіонального 
управління Бахматюка володіє 
іншою інформацією. Зрештою, 
обидва райони, Новомосков-
ський і сусідній Магдалинів-
ський, знають і гудуть, що нар-
деп Нестеренко весь їхній край 
задумав перетворити у свою 

«вотчину». Недавно і на засі-
данні парламентської Комісії з 
агропромислового комплексу 
йшла мова про «високий рівень 
впливу, яким народний депутат 
Вадим Нестеренко тисне у Но-
вомосковському і Магдалинів-
ському районах своєї області»

- А у Личковому, - кажуть 
люди, - Валентина Нор  «пере-
конувала» нас тим, що чи знає-
мо ми, хто «за усім цим стоїть»? 
Вадим Григорович! То чи нам 
тягатися з ним? Тим паче, чи 
опиратися йому?

Коротше, для сільського 
люду настають вирішальні часи. 
Ринок землі або вдасться запро-
вадити цивілізований, який по-
служить нарешті селянам, або, 
на превеликий жаль, не вдасться 
протистояти здичавілому, ска-
женому і безцеремонному. Але 
в обох випадках ми б не радили 
людям у Личковому, Переще-
пиному, Новостепанівці, Голу-
бівці, Кільчені і т.д.  мило міня-
ти на шило. Особливо, врахову-
ючи, що, коли цей матеріал уже 
був готовий до друку, події на 
зразок личківських спалахнули 
і в Голубівці та Новостепанівці. 
Там і там ТОВ «Агроволодар» 
раптом висунув липові права 
розпоряджатися разом тепер 
ще аж трьома тисячами гектарів 
земель, які на законних і неро-
зірваних підставах числяться за 
«Олімпекс-Агро» та «Агро-Ві-
тою». Що ж, губи, як то кажуть, 
у загарбників не з лопуцька. Але 
у нас запитання до правоохо-
ронних органів і судової влади 
Дніпропетровської області: чи 
спроможні вони врешті-решт 
справитися з настільки безпре-
цедентним і нахабним розбоєм 
рекетирів з дуже «великої до-
роги»? Чи для цього фермерам 
області доведеться скликати 
Третій майдан у масштабах усієї 
України?

Тим паче, що мусимо на-
гадувати: недавно саме Василь 
Кузнєцов, нині власник «Агро-
володаря», тероризував  відоме 
ФГ «Дар» у селі Попасному з 
метою стати і його «агроволо-
дарем». Правда, першим по-
купцем «Дару» був ніби без-
хатченко-бомж з Дніпродзер-
жинська-Кам‘янського, котрий 
зроду не тримаючи у своїх руках 
жодної і стодоларової купюри, 
раптом знайшов цілий міль-
йон баксів і спільницю-реєстра-
торшу аж в Одеській областів і 
придбав собі «Дар». Який на-
ступного ж дня наче перепродав 
за цілих 5 мільйонів Кузнєцову 
Так чи звісно вам, як сьогодні 
чудернацько-безсовісний суд 
зумів витлумачити цю оборуд-
ку? А так, що в усьому винен 
бомж Іванченко, а добросовіс-
ний покупець Кузнєцов уже 
потерпілий. Ми про це нага-
дуємо не лише для того, аби 
авторитетно заявити, що на-
стільки юридично підступних 
слідчих і суддів не можна уже 
залишати «при виконанні їхніх 
обов‘язків».  Нагадуємо про це 
також для людей. Якщо «Агро-
володар» по-доброму не відче-
питься від «Агро-Віти» і «Олім-
пекс-Агро», то у праві останніх 
подавати позови до суду на тих 
своїх орендодавців, які дали 
згоду на другу передачу своїх 
паїв в оренду, не припинивши 
першої. Справа у тім, що за 
діючим законодавством це ве-
лика вина власників земельних 
ділянок, і вони мають відшко-
дувати господарствам як зав-
дані їм виробничі збитки, так і 
судові витрати. Тому, як пише 
один наш колега-журналіст, ду-
майте, люди добрі. Є над чим.

Микола ЯСЕНЬ.

Личківські землі межують 
із сусідньою Харківщиною.
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Окремі думки

! Є боротьба за долю України. Все інше - 
то велике мискоборство

4
 

Очі завидющі,                                         
руки загребущі…
На площу Конституції перед 

Верховною Радою делегація нашої 
області, яка, за даними її очільни-
ка, голови АФЗУ Дніпропетров-
щини Анатолія Гайворонського 
налічує близько півтисячі чоловік, 
прибула другою після запорізької. 
Причини приїзду всі називають 
одразу, а «базою» є відоме «Діста-
ло!» Група людей відразу проголо-
шує звернення до правоохоронців 
бути мудрими і виваженими.

- У Павлограді ми створили на-
ціональне об’єднання «Характер-
ник», прагнемо відродити народні 
традиції, - пояснює ставний моло-
дий його голова Юрій Марченко. 
– Приїхали сюди з побратимами 
нагадати народним депутатам, 
що парламент України має пра-
цювати для власного народу, а не 
витанцьовувати під дудку кількох 
олігархів. 

- Ми всі платимо податки, а 
вони на ці гроші проти нас силови-
ків зі всієї України звезли! – обурю-
ється один з побратимів. – Юрій 
Косюк скупив тисячі гектарів зем-
лі, а Порошенко передав йому ще 
й вісімсот мільйонів гривень, бу-
цімто, щоб курятина пішла в Єв-
ропу. Піти то вона пішла, але чому 
ціна на курей і в нас піднялася?

- Ми – бідні, але на Конститу-
ційний суд планують виділити три 
мільярди гривень! В 91-му було 
в Україні 65 тисяч державних чи-
новників, тепер 385! Нащо скіль-
ки? – емоційно запитує Микола 
Фурсенко з «Народної ради» Запо-
ріжжя. – Розрослися поліція, про-
куратура, різні перевіряючі орга-
ни, Кабмін і адміністрація Прези-
дента стали дуже потужними. Хіба 
цього прагнув Майдан? Вони ж усі 
сидять на шиї платників податків!

- Щоб обрати Президента, тре-
ба пройти двісті метрів на виборчу 
дільницю. А щоб його зняти, необ-
хідно десять разів з’їздити в Київ, 
та ще й попостояти тут… Дістало! 
– докидає фермер з Перещепино-
го Новомосковського району. – То-
рік улітку Юрій Луценко приїхав у 
Дніпро на нашу вимогу. Ми пере-
дали йому цілу купу паперів щодо 
захоплення земель рейдерами. 
Клявся і палко обіцяв розібратися. 
І досі розбирається… Треба всту-
пати в Асоціацію фермерів і при-
ватних землевласників, захищати 
свої права. У нас залишилася лише 
земля, без неї ми станемо переко-
типолем. 

Багато й інших цікавих думок 
справжніх патріотів України дове-
лося почути 17 жовтня під Верхов-
ною Радою. Вони геть не узгоджу-
ються з визначенням «проплачена 
масовка», яку дозволили собі деякі 
кишенькові політологи, що тих 
людей на площі Конституції і в очі 
не бачили. Чимало з учасників, до 
речі, були на обох попередніх Май-
данах, воювали в АТО і є відомими 
у своїх краях борцями за права лю-
дини. Тому огульно звинувачувати 

в чомусь людей, які полишили на 
певний час свої заняття, не слід. 

- У нас квитки на потяг Маріу-
поль-Київ не давали, а поїзд вия-
вився порожнім, - розповіла пенсі-
онерка Валентина Дудкіна з Марі-
уполя. – Довелося згадати «совок» 
і «діставати» квиток із небияким 
трудом. Я не вільна в нашій нень-
ці-Україні, тому що позбавлена 
права на вільне переміщення! За 
мою боротьбу проти системи мене 
вкидали в «психушку». 

- Сім років у мене крали ви-
плати, я мати-героїня, приїхала з 
Вінниці електричкою, бо грошей 
на плацкартний квиток не маю, 
- розповіла 69-річна пенсіонерка 
Антоніна Вербицька з велики-
ми плакатами спереду себе і на 
спині. – Виграла у них сім судів, 
тут (показує на плакати) все про 
це написано. У Вінниці всі не лю-
блять Гройсмана і Реву, та й ін-
ших, бо в них надто хитромудра 
політика. Подумайте, за трид-
цять лва роки трудового стажу і 
п’ятьох народжених і вихованих 
дітей дали мені оце з доплатою 
дві тисячі гривень пенсії! Хіба це 
не геноцид? Якщо в Україні гро-
шей обмаль, чому ж собі вони 
понараховували десятки тисяч? 
Коли буде справедливість?

У цьому випадку соціальні мо-
тиви беруть гору. Соціальна нерів-
ність часів Януковича щойно «уза-
конена» так званою «пенсійною ре-
формою». Та це скоріше наслідок 
невиконання політичних вимог, за 
які й вийшли люди на площу Кон-
ституції.

- Дивуюся «апетитам» наших 
можновладців. Вони що, збира-
ються жити ціле тисячоліття? 
– обурюється інвалід 1-ї групи Ва-
лентина Олійник з Києва. – Оце 
через того падлюку, що втік – Во-
лодимира  – збиралася навіть пріз-
вище змінити. Та Віктор Олійник, 
депутат попереднього скликання, 
добре працював у парламенті, то я 
передумала. А ще були поети Сте-
пан і Борис Олійники. Стоятиму 
тут, як не важко, поки влада сха-
менеться і почне виконувати наші 
вимоги. 

- Запам’ятай, онучку, вчила 
мене бабуся, разом з українським 
живуть й представники іншого 
народу. Очі в них завидющі, руки 
загребущі, а в г….і й дна немає… - 
з гіркою усмішкою пригадує бабу-
сину науку фермер з Новомосков-
щини. – Бійся їх, бо вони вміють 
ошукати людину на рівному місці. 
Тепер деякі не найкращі представ-
ники цього народу прийшли до 
влади в Україні. Поки їх не зміни-
мо, добра не буде. Ми фермеруємо 
і все на світі робимо, а тут в парла-
мент навіть про людське око депу-
тати й поріг не переступають... Не 
беру до уваги тих, хто воює. Ота-
кий «труд». А скільки хлопців хоті-
ли приїхати, так ще в полі скільки 
роботи залишається!

Робіть або йдіть геть! 
До десятої ранку площа перед 

Верховною Радою була заповне-
на протестуючими зі всіх куточків 
України. Увесь день підходили кия-
ни, розуміючи, що влада лише тоді 
починає думати про народ, коли 
бачить його в живі очі. На щойно 
змонтовану сцену піднялися народ-
ні депутати демократичного табору, 
громадські активісти. В повітрі десь 
узявся дрон, все фіксує. Виступаючі 
чітко пояснюють, чому реформи 
треба починати зі скасування недо-
торканності, зміни виборчого зако-
нодавства і створення Антикоруп-
ційного суду. 

- В Україні досі не притягли до 
відповідальності жодного топ-чино-
вника часів Януковича, - констатував 
Єгор Соболєв, огорнутий україн-
ським стягом. – У суді врятувалися 
Насіров, Охендовський, Розенблат, 
Мартиненко, Поляков та інші ко-
рупціонери. Тому негайно потрібен 
незалежний Антикорупційний суд. 
Під час війни гріх збагачуватися, але 
це триває. Владо, будь розумніша за 
Януковича, щоб усіх вас не довело-
ся викидати з крісел, як його! Ніхто 
й ніколи не зможе спинити народ 
України, який піднявся за свою 
волю!

Як завжди емоційно звернув-
ся до присутніх Юрій Левченко зі 
«Свободи»:

- Дякую кожному з вас, хто при-
йшов боротися за права українсько-
го народу! Коли нас багато, влада 
починає боятися. Порошенко у сво-
їй передвиборчій програмі обіцяв 
скасувати депутатську недоторкан-
ність, та робить це по-шулерськи. 
Ми вимагаємо, щоб його команда 
в парламенті скасувала цю дику 
середньовічну норму, коли увесь 
народ живе за одними законами, а 
влада – за іншими. 

Гучне «Банду – геть!» розляглося 
на площі, де з вікон Верховної Ради 
визирали нашорошені обранці. На 
це вказав відомий правозахисник, 
депутат Віктор Чумак: 

- Ви колись бачили страх? Він 
там, сидить за цими стінами! Нове 
виборче законодавство з відкрити-
ми списками пропорційної систе-
ми змінить правила потрапляння 
в парламент, дозволить прийти до 
нього справжній еліті України. Є 
два законопроекти про нові вибо-
ри, але фракції БПП і «Народного 
фронту», які зайшли до ВР на крові 
героїв Майдану, ігнорують їх. Зму-
симо їх це зробити! Коли країна 
котиться в прірву, не можна сидіти 
вдома! 

Чимало й інших прекрасних 
ідей було висловлено з трибуни того 
дня. Зокрема лідер «Громадянської 
позиції» Анатолій Гриценко зазна-
чив, що українська громада вже не 
дозволить втекти безкарно з Украї-
ни сучасній банді казнокрадів, як це 
сталося з поплічниками Януковича. 
А Денис Котенко з «Національного 

корпусу» наголосив на неприпусти-
мості збереження мажоритарки:

- У 2014 році українська нація 
загартувалася на Майдані, потім зі 
зброєю в руках на східному фронті. 
Нам остогидло дивитися, як давні 
владні обличчя перетворюються на 
казнокрадів. Олігархи «закришу-
ють» свої округи брудними грошима 
і стають депутатами. Сьогодні ми ви-
ступаємо проти цього, ці зміни вже 
відбулися в наших головах і душах! 

На невідповідності правових і 
економічних систем України і Єв-
ропи, зближення з якою давно заде-
клароване владою, наголосив лідер 
«Європейської партії» Микола Ка-
теринчук:

- Ми всі вже бачимо, що означає 
«жити по-новому». За останні чоти-
ри роки кожна українська родина 
стала біднішою, це неприпустимо. 
Або приймайте наші вимоги, або 
йдіть геть! Нам треба викорінити 
корупцію з влади та судової систе-
ми. Ми більше не хочемо «жити 
по-новому», прагнемо жити по-єв-
ропейськи! 

Практично всі виступи підтриму-
валися скандуванням «Слава Украї-
ні!», «Героям слава!», аплодисмента-
ми учасників акції. Особливо гучно 
зустріли Михайла Саакашвілі, лідера 
партії «Рух Нових Сил»:

- Це дуже важливий момент, що 
люди зі всієї України прибули сюди, 
щоб уся Верховна Рада побачила 
– держава єдина в прагненні гідно-
го життя! За три – чотири роки ми 
зрозуміли, що один чоловік скон-
центрував у своїх руках усю владу. 
В Україні через те немає зараз по-
літичного процесу. Якщо до кінця 
дня ці люди не виконають жодної 
вимоги протестуючих, то мають 
піти у відставку! Треба думати і про 
висловлення недовіри Президенту 
Петру Порошенку.

Приблизно ті ж заклики лунали 
з уст колишнього депутата ВР Олега 
Рибачука, діючих нардепів Муста-
фи Найєма, Сергія Лещенка, Юрія 
Дерев’янка, Івана Крулька, Юрія 
Іллєнка, колишнього прокурора 
Давида Сакварелідзе, мерів Львова 
Андрія Садового і Глухова Мішеля 
Терещенка, молодих громадських 
активістів Олександри Дрик, Гали-
ни Янченко, Олексія Гриценка, Свя-
тослава Сірого. В один з моментів 
неподалік пролунав надзвичайно 
сильний вибух. На мить Майдан 
заціпенів… Та коли вибухи почали 
повторюватися, зі сцени пролунало:

- Заспокойтеся, люди добрі! Це 
влада робить салют двадцять одним 
пострілом з гармати, буцімто ради 
візиту президента Мальти. Насправді 
вона хоче залякати нас. Не вдасться! 

А ще присутні зазначили, що 
в Києві давно не було таких «салю-
тів», а тут раптом чомусь закортіло. 
До владних «пустощів» можна зара-
хувати й те, що мобільні телефони 
приїжджих з інших країв раптово 
опинилися поза мережею зв’язку. 
Та бувалі майданівці пригадали, що 

Під гаслом «Дістало!»

такі «коники» викидалися й на Май-
дані, і порадили кожному виклю-
чити, а потім включити телефон. 
Таким чином зв’язок одразу віднов-
лювався. Ось такі два «гостинці», чи 
привіти, поспіль.

«Ми не хочемо жити 
в клітці!»

Певно ж, невиконання трьох за-
явлених вимог людей лише збіль-
шить невдоволення українського 
суспільства, це зрозуміло навіть без 
політологів. Та погоджувальна рада, 

яку зранку провів спікер Андрій Па-
рубій, не дала згоди розглядати три 
вимоги протестуючих в залі парла-
менту. Тому обідньої пори число 
учасників акції збільшилося, люди 
оточили Верховну Раду з усіх боків. 
До молодих бійців Національної 
гвардії і полісменів через мегафон 
постійно зверталися старші учасни-
ки протесту зі словами:

- Хлопці, побійтеся Бога! По-
думайте добре, що треба зробити 
в Україні, щоб у всіх, і у вас в тому 
числі, було гідне життя! Ви молоді, 
здорові, гарні, нащо вам захищати 
купку негідників, які ховаються від 
народу за вашими спинами? Ви 
присягали на вірність народу Укра-
їни, а не цим грошовим мішкам, що 
воліють і далі грабувати нас із вами! 
Не підіймайте руки на своїх батьків 
і братів, бо прощення не буде, як 
немає його колишньому «Беркуту»! 
Одумайтеся, доки не пізно!

Чи дійшли ці проникливі сло-
ва до молодих чоловіків у формі 
захисників України, покаже час. На 
ту пору народний депутат Воло-
димир Парасюк запитав керівника 
Управління Держохорони Валерія 
Гелетея – а чи не замало він виставив 
своїх підлеглих для захисту олігархів 
від народу? У відповідь пролунала 
образа, почалася бійка. Парасюк 
пообіцяв, що за Іловайськ Гелетей, 
тодішній міністр оборони, таки по-
стане перед трибуналом. 

На жаль, ніхто з керівників Вер-
ховної Ради до людей так і не вий-
шов, попри неодноразові гучні за-
клики. Ніхто не обізвався словом, не 
спитав, як доїхали. Навіть колишній 
майданівець Андрій Парубій… В за-
обіддя він знову скликав голів парла-
ментських фракцій на нараду. «За» 
розгляд трьох вимог сучасного Май-
дану чи щиро, чи не зовсім вислови-
лися «Самопоміч», «Батьківщина», 
Радикальна партія, Опозиційний 
блок. Проте більшість з БПП, «На-
родного фронту», «Відродження» і 
«Волі народу» затялася і відмовила-
ся почути людей. З трибуни Сергій 
Лещенко близько сімнадцятої вечо-
ра повідомив:

- Парубій сказав, що немає го-
товності голосувати. Почали серіал 
із медичною реформою, вони зами-
люють нам очі. На четвер питання 
про виборчу систему і скасування 
недоторканності внесені до порядку 
денного. Двісті колишніх «беркутів-
ців» заблокували в одному з дворів 
будинку на сусідній вулиці десять 
наших активістів з наметами. Ми 
намагалися провести їх, одна з ді-
вчат у сутичці зазнала травми. Кіль-
ка депутатів подали заявки на вста-
новлення наметів до мерії, мусимо 
стояти, щоб влада нас почула. 

Присутні підтримали ідею про-
довження акції до четверга. Завдяки 
зусиллям протестуючих суцільний 
кордон з правоохоронців був про-
рваний, намети внесені на площу 
перед Верховною Радою. В сутич-
ках зазнали травм кілька чоловік. А 

увечері почалися справжні веселощі 
– майданівці перекрили всі виходи з 
Верховної Ради і почали повертати 
депутатів більшості, які їх не почули, 
назад до Верховної Ради. Хто чинив 
спротив, тому легенько допомага-
ли. Трохи дісталося Олегові Барні 
та курячими яйцями Олексієві Го-
нчаренку... Увечері протестуючі ще 
ходили на Банкову до Президента 
Петра Порошенка, щоб той вніс 
законопроект про Антикорупцій-
ний суд до Верховної Ради. Близько 
трьохсот чоловік розбили намети 
і ночували під українським парла-
ментом, в т. ч. і з нашої області. За 
словами одного з них, вони не хо-
чуть жити в клітці, в яку заганяє їх 
нинішня влада. Тому й стоять і но-
чують на асфальті, щоб до всіх нас 
і влади дійшло, що «нехай» – пога-
ний чоловік, не треба нічого відкла-
дати на потім. У наметах перебуває і 
декілька народних депутатів.

«Ситуація набуває 
небезпечних 
тенденцій»

Так Верховна Рада фактично не 
притлумила, а дала «зелене світло» 
протестам, які тривають до сьо-
годні. Всі сподівалися, що в четвер, 
19-го жовтня, парламентарі таки 
дослухаються до вимог своїх вибор-
ців. Частково це сталося. Депутати 
направили два законопроекти про 
скасування депутатської недотор-
канності до Конституційного суду. 
Скільки їх там розглядатимуть, не-
відомо. Після висновку КС потрібні 
повторні 226 голосів Верховної Ради 
на підтримку скасування, далі необ-
хідне голосування конституційною 
більшістю в 300 голосів за внесення 
змін до Конституції України. Як вид-
но, процес непростий, але дорогу 
долає той, хто йде. 

Минулими вихідними протесту-
ючі провели в Києві два Віче, на яких 
вимоги до влади збільшені. Прези-
денту висунули ультиматум – дали 5 
днів на підготовку Верховною Радою 
двох законопроектів, про імпічмент 
Президенту України та Антикоруп-
ційний суд. Депутати заявили, що 
готові навіть відкликати власний за-
конопроект про Антикорупційний 
суд, щоб Президент вніс свій. Напе-
редодні Петро Порошенко заявив, 
що обидві вимоги давно узгоджені і 
найпізніше до весни будуть ухвалені. 

На Віче Михайло Саакашвілі 
оприлюднив свій план порятунку 
України, який був підтриманий 
учасниками фракції. Висловлений 
намір людей стояти під Верховною 
Радою мінімум два тижні, до почат-
ку її пленарних засідань. У неділю 
була заблокована правоохоронця-
ми машина із звукопідсилюваль-
ною апаратурою, видно намагання 
влади в такий спосіб «вирішити» 
проблему з протестами. Є й інші 
провокації, наприклад, несподіва-
не депортування трьох грузинів, 
учасників акції, до Грузії. Загалом 
сучасні події під Верховною Радою 
не висвітлюються українськими те-
леканалами, а лише коментуються 
в небезвигідному для влади ракурсі. 
Ось що про них розповідає учасник 
дніпропетровської делегації Василь 
Підгірний, який 17 жовтня увечері 
залишився з групою земляків і вже 

кілька діб ночує у наметовому мі-
стечку:

- Є велике піднесення, в кож-
ного з учасників гордість за те, що 
долучився до цієї, переконаний, 
історичної події. Утворені цивіль-
ний і військовий наметові табори, 
останній - це батальйон «Донбас», 
яким командує Семен Семенчен-
ко. Скрізь дисципліна, спиртного 
й краплі немає, всі стоять за ідею 
– змусити владу виконати обіцяне 
народу. Молоді хлопці варять обі-
ди, дуже смачно, особливо коли 
бігаєш цілий день. У четвер 19-го, 
коли мали ухвалити наші вимоги, 
під парламентом дуже багато лю-
дей було. А коли направили звер-
нення в Конституційний суд, чима-
ло жінок плакали:

- Це ж вони, іродові душі, нас 
знову одурили…

Непатріотів там немає. Трапля-
ються провокації від «тітушок», які 
намагаються напасти на поліцію, 
щоб організувати сутички і таким 
чином дати підстави для атаки на-
метових містечок. Та ми цих прово-
каторів швидко виявляємо і пере-
даємо поліції. Усі в нас, коли треба, 
тримають оборону, не шкодуючи 
себе, разом старші і молодші. До-
бре допомагають кияни, приносять 
харчі і самі приходять. Мої колеги 
по наметовому містечку відвідують 
домівки і повертаються, привозять 
з собою однодумців. Бачу, що влада 
не поспішає з повним виконанням 
вимог громадян, тому протести 
триватимуть і далі, до повної пере-
моги.

Коли ж нарешті українська 
правляча більшість зрозуміє, що 
тримати свій народ кожної вже хо-
лодної ночі на асфальті перед очи-
ма всього світу – це прямий доказ її 
власної неспроможності? Директор 
Агенства моделювання ситуацій Ві-
талій Бала застерігає:

- Ситуація набирає небезпеч-
них тенденцій, бо політики постій-
но намагаються петляти. Всі гово-
рять про скасування недоторканно-
сті, створення Антикорупційного 
суду, але нічого й досі нема. 

Політологи наголошують, що 
головне для влади – не зробити 
хибних висновків. Янукович думав, 
що протести замість діалогу можна 
розігнати кулями. Довелося втіка-
ти самому, щоб порятувати власну 
шкіру… Щойно ініціативна група 
«Перше грудня», до якої входять 
В’ячеслав Брюховецький, Мирос-
лав Попович, Ігор Юхновський, 
Юрій Щербак та інші моральні 
авторитети нації, оприлюднила 
«Звернення» (скорочено):

«Українці вже ніколи не почува-
тимуться «маленькими людьми», бо 
інакше й держава ніколи не вийде 
зі своїх пелюшок. Український на-
род, що зростає у свободі, набуває 
високої політичної культури і чітко 
бачить свою мету. Кожен, хто хоче 
досвідчити і одне, і друге на керів-
них верхах, повинен утвердити їх у 
своєму житті.

Відтепер відкритим залиша-
ється питання – коли це станеться? 
Скільки ще разів українські політи-
ки мусять наступити на ті самісінькі 
граблі, щоб вони луснули їх по лобі і 
допомогли втямити, що виконувати 
дані обіцянки – головна їхня чесно-
та? Тож робіть або йдіть геть!»

Остап ВЕРНИГОРА.

Кардинал Рішельє
! Щоб керувати державою, потрібно трохи менше 
говорити і більше слухати Наметове містечко дніпропетровських протестувальників.

Вимоги протестувальників - 
чіткі  і досить конкретні.

Прибули в столицю 
висловити свою позицію                  
і фермери Придніпров‘я.

Є документальні свідчення того, що в кінці XIX 
століття Україна була №1 експортером зерна 
у світі. Це ще одне історичне підтвердження 
тому, що українці мають особливий хист до 
аграрної справи.  Навіть більше  - ми знаємо, як 
бути успішними в аграрному бізнесі тоді, коли 
інші країни списують його з рахунків.
Україна сьогодні - №1 у світі з виробництва 
деяких видів аграрної продукції. Однак ми є в 
десятці світових лідерів з сільгоспвиробництва 
в цілому. І що найважливіше, маємо невичерпні 
можливості для того, щоб підкорювати нові 
ринки.
Так, Україні дуже повезло зі «стартовим ка-
піталом». По-перше, у нас є родючі чорноземи 
і сприятливі погодно-кліматичні умови. А 
по-друге, українці традиційно обізнані в аграр-
ній справі і мають бажання нею займатися. 
Справа лише за одним — залученням інвести-
цій. І хоча АПК є однією з найбільш привабли-
вих для інвесторів галузей, є проблеми, які над-
звичайно стримують надходження коштів.
Але є ще одне надзвичайно важливе питан-
ня - державна політика у сфері АПК. Від того, 
яку стратегію зараз обере держава, залежить і 
надходження інвестицій, і розподіл дотацій, і 
зрештою те, якою буде аграрна галузь України 
через 20-50 років.
Зараз є дуже багато думок з цього приводу. На-
приклад, за взірець нам ставлять фермерський 
устрій ЄС. Багато розмов про це. Багато попу-
лізму: «А давайте роздамо кожній селянській 
сім»ї по дві корови і 20 курей, і люди будуть 
жити, як в Європі!».
Є й інша точка зору - можливо, Україні варто 
використати досвід США, де середній розмір 
господарства складає близько 200 га? Чи, мож-
ливо, варто створювати такі підприємства, як 
в Аргентині, Бразилії, Австралії, де компанії 
мають мільйони гектарів в обробітку? Ска-
жімо, саме таким шляхом зараз іде Китай, в 
якому створюються великі вертикально інте-
гровані підприємства.
Багато хто говорить про те, що Україні краще 
стимулювати створення підприємств середніх 

Яким має бути 
агробізнес в Україні 
через двадцять років?

Саме зараз держава 
має прийняти 
стратегічне рішення, 
якою буде аграрна 
галузь у найближчі 
20-50 років. Яку роль 
у цій стратегії повинні 
отримати фермерські 
господарства, 
середні компанії та 
агрохолдинги? Про це 
в блозі на agroportal.
ua розмірковує та 
запрошує до розмови 
Леонід Козаченко, 
президент Української 
аграрної конфедерації.

розмірів (до 2000 га) і кооперативів. Є також 
думка, що для держави більш ефективними 
будуть вертикально інтегровані потужні 
агрохолдинги. Єдина умова — держава повинна 
чітко стежити за тим, щоб не виникали моно-
полії, які зловживатимуть своїм становищем.
Звичайно, для того, щоб обрати правильний 
шлях, потрібно проаналізувати потенційні 
можливості дрібних, середніх та великих під-
приємств.
Кожен з цих суб’єктів господарювання може 
знайти своє місце на ринку. І завдання вла-
ди - створити однаково комфортні умови для 
їх розвитку. Очевидно, що найменші госпо-
дарства потребують найбільшої державної 
підтримки, дотацій. Середнім та великим 
компаніям потрібні зовсім інші форми дер-
жпідтримки.
Наразі Українська аграрна конфедерація ро-
бить детальний аналіз ефективності агропід-
приємств залежно від того, якою діяльністю 
вони займаються та скільки землі мають в 
обробітку. Ми аналізуємо, скільки фермер-
ські господарства, середні та великі компанії 
створюють робочих місць в перерахунку на 
гектар, скільки сплачують податків, скільки 
вкладають коштів у соціальну сферу, яка їх 
ефективність з точки зору врожайності куль-
тур, продуктивності тварин.
Результати цього дослідження УАК презен-
тує 31 жовтня під час круглого столу «Аграрна 
Україна. Концепція світової першості» в рамках 
виставки «АгроКомплекс 2017». Учасниками 
круглого столу будуть фермери, топ-менедже-
ри середніх і великих компаній, представники 
переробних підприємств, а також науковці, 
експерти  міжнародних та вітчизняних галу-
зевих організацій і представники Міністерства 
аграрної політики і продовольства України.
Долучайтеся до обговорення! Від того, яке рі-
шення ми приймемо зараз, залежить майбутнє 
не лише аграрної галузі, але й всієї економіки 
України. Давайте зробимо правильний вибір і 
забезпечимо Україні лідерство на світових аграр-
них ринках.

З 31 жовтня по 2 листопада у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» 
(м. Київ, вул. Салютна, 2Б) відбудеться 
представницька виставка «АгроКомплекс2017» 
Це міжнародний інтерактивний майданчик для 
обговорення актуальних трендів світових аграрних ринків 
та визначення найбільш перспективних напрямків розвитку 
агропромислового виробництва України з врахуванням 
реального стану та можливостей агропромислових підприємств різних форм організації 
та власності. 
Традиційно будуть діяти наступні виставочні секції: управління технологічними про-
цесами; селекція та насінництво; системи живлення та захисту рослин; біологічні препа-
рати; внутрішньогосподарська логістика; техніка та обладнання; фінансові та страхові 
технології. 
Очікується: близько 450 компаній з 20 країн світу, національні експозиції Німеччини та 
Франції, близько 18000 відвідувачів з усіх регіонів України, а також відвідувачі з Білорусі, 
Болгарії, Вірменії, Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Молдови, Польщі, Хорватії, Угорщини. 
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Н аш «лікбез»

Юридична особа є платником 
земельного податку з дати 
державної реєстрації права 
власності на земельну ділянку
Головне управління ДФС у Дніпропетровській 
області інформує. Відповідно до п.п. 14.1.147 п. 14.1 
ст. 14 Податкового кодексу України від   2 грудня 
2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями 
(далі – ПКУ) плата за землю - обов’язковий платіж у 
складі податку на майно, що справляється у формі 
земельного податку або орендної плати за земельні 
ділянки державної і комунальної власності (далі – 
орендна плата).
Земельний податок – обов’язковий платіж, що 
справляється з власників земельних ділянок 
та земельних часток (паїв), а також постійних 
землекористувачів (п.п. 14.1.72 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Орендна плата – обов’язковий платіж, який орендар 
вносить орендодавцеві за користування земельною 
ділянкою (п.п. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Згідно зі ст.ст. 269, 270 ПКУ платниками земельного 
податку є, зокрема власники земельних ділянок, 
земельних часток (паїв), а об’єктами оподаткування – 

Що варто знати
Безвіз поширюється лише 

на короткострокові поїздки. 
Він надає право на перебу-
вання в ЄС протягом 90 днів в 
проміжку 180 днів. Простіше 
кажучи, українці мають право 
перебувати в країнах ЄС кож-
ні півроку по 90 днів.

Безвізовий режим не надає 
права на роботу, навчання в 
країнах ЄС. Ідеться лише про 
ділові чи туристичні поїздки 
тощо.

Дія безвізу поширюєть-
ся на держави, які підписали 
Шенгенську угоду. Це 22 з 28 
країн-членів ЄС. Але безві-
зовий режим не діятиме у 
Великій Британії та Ірландії 
(обидві не підписали Шен-
генську угоду). Також мати-
мемо право їздити до країн, 
які не є членами ЄС, але до 
угоди долучились. Це Іслан-
дія, Ліхтенштейн, Норвегія та 
Швейцарія. Також безвізовий 
режим розповсюджується на 
країни ЄС, які не входять у 
Шенгенську зону, але зобов’я-
залися підтримувати Шен-

генське законодавство. Це Ру-
мунія, Болгарія, Хорватія.

Головна умова – 
біометричний 
паспорт
В’їжджати до ЄС без візи 

зможуть лише ті особи, які 
мають біометричний паспорт. 
Тобто документ із чипом, на 
якому міститься фото, підпис 
та відбитки пальців.

Такі вимоги до всіх держав 
і в самому Євросоюзі давно ви-
дають виключно біометричні 
паспорти. Змінювати старий 
на біометричний паспорт у 
ЄС не вимагають. Тобто якщо 
у вас відкрита мультивіза в па-
спорті старого зразка, ви мо-
жете спокійно користуватися 
документом, поки не вийде її 
термін.

Якщо у вас немає біоме-
тричного паспорта, але ви-
никла потреба поїхати до ЄС, 
можна, як і раніше, звертати-
ся до посольства по візу. Тож 
можливість поставити візу у 
старий паспорт лишатиметь-
ся й надалі.

Чи можуть
«завернути»?
В ЄС діє так званий «Шен-

генський прикордонний ко-
декс» (Schengen border code), де 
зазначені порядок та правила 
перетину кордону іноземця-
ми. У документі немає жод-
ної додаткової вимоги до осіб, 
які їдуть до ЄС за безвізовим 
режимом. Тобто на митниці 
так само запитуватимуть про 
мету поїздки у тих, хто їде за 
безвізом, як і у власників візи. 
Навіть якщо ви маєте візу в па-
спорті, вас можуть не пустити 
до країни, якщо, наприклад, 
прикордонник з’ясує, що ви 
їдете працювати за туристич-
ною візою.

У прикордонному кодексі 
є п’ять вимог до всіх іноземців. 
В’їзд до країн ЄС дозволений 
тим громадянам, які:

– мають документ для пе-
ретину кордону (закордонний 
паспорт, проїзний документ 
дитини, диппаспорт тощо);

– можуть обґрунтувати 
мету та умови свого перебуван-
ня в ЄС;

– мають достатньо фінансо-
вих засобів як для перебування 
в ЄС, так і для повернення в 
Україну, або ж здатні отрима-
ти їх законним чином;

– не перебувають у переліку 
осіб, яким заборонений в’їзд до 
ЄС (ідеться про порушників ві-
зового режиму – тих, хто неле-
гально працював в ЄС, хто ли-
шився на довший термін, ніж 
передбачено візою, а також 
про злочинців, засуджених у 
державах-членах ЄС і висланих 
на Батьківщину. І якщо термін 
заборони в’їзду для конкретної 
людини ще не вийшов, її точно 
не пропустять на кордоні).

– не становлять загрози для 

Міністр соціальної політики Андрій Рева 
пояснив, що вплинуло на розмір перерахованих 
пенсій.
Розмір перерахованих пенсій, які отримують 
українці після прийняття закону про підвищення 
пенсій, залежить від зарплати за останні три роки, 
індивідуального коефіцієнта заробітку працюючого 
і страхового стажу, передає Ukr.Media.
«Сам розмір пенсії, він різний, бо все залежало 
від трьох різних показників: заробітної плати 
за три останніх роки, вона єдина для всіх - 3764 

Міністр відповів: кому та чому
гривні, індивідуального коефіцієнта заробітку, 
він залежав від кожного, хто скільки отримав і 
платив, і третє - страхового стажу», - повідомив 
Рева.
Він підкреслив, що врахування цих показників 
при нарахуванні пенсії призвело до різниці у 
пенсійному забезпеченні українців.
«Це і називається «боротьба із зрівнялівкою». 
У нас 8,5 млн пенсіонерів мали однакову пенсію, 
зараз мають різну. Хто скільки напрацював», - 
зазначив міністр соціальної політики.

Г аряча тема

громадського порядку, безпе-
ки, громадського здоров’я та 
міжнародних відносин (ті, хто 
є в базах Інтерполу або Євро-
полу);

Головна мета візової та при-
кордонної перевірок – переко-
натися в тому, що людина не 
планує порушувати міграційні 
правила – не працювати без ро-
бочої візи та дотримуватися так 
званого «правила 90 днів» (пе-
ребування в Шенгені не більше 
90 днів на кожні 180 днів).

Перелік документів, про які 
може спитати прикордонник, 
залежить від мети поїздки.

Для відряджень це:
• запрошення на зустріч, 

або інший документ, який під-
тверджує торговельні чи ділові 
відносини, або

квиток на виставку чи 
зібрання, якщо метою поїздки 
є їх відвідування.

Для бізнес-поїздок зворот-
ний квиток не входить до пе-
реліку обов’язкових документів, 
і це логічно – часом візит може 
затягнутися. Але будьте готові 
пояснити це прикордоннику.

Для туризму або приватних 
поїздок у вас спитають про:

• бронювання проживання 
або запрошення, якщо ви зби-
раєтеся зупинитися в друзів;

• зворотний квиток;
• маршрут чи план вашої 

поїздки.

Чи потрібна довідка 
з банку?
Останній пункт із переліку 

умов перетину кордону – про 
фінансову спроможність.

Нагадаємо, ці прикордонні 
правила стосуються того, що у 
вас є кошти для проживання. Є 
кілька варіантів:

1) готівка (але майже ніхто в 

ЄС не возить значні суми готів-
кою);

2) тревел-чеки (застарілий 
та неактуальний варіант);

3) сплачене проживання та 
квитки;

4) фінансові гарантії сторо-
ни, що запрошує;

5) кредитні картки.
Не секрет, що кредитки – 

зараз основний механізм збері-
гання і витрачання коштів. У 
більшості випадків, коли на 
кордоні питають про гроші, 
достатньо пред’явити картку 
міжнародних платіжних си-
стем. І, звичайно ж, радимо 
мати на ній кошти або достат-
ній кредитний ліміт, адже вас 
можуть попросити зателефо-
нувати на «гарячу лінію» бан-
ку та перевірити баланс. Сума 
залежить від країни та трива-
лості перебування.

Раніше міністр закордон-
них справ України Павло 
Клімкін називав безвізовий 
режим із ЄС одним із пріо-
ритетів для країни. Проте, на 
думку політологів, до питання 
лібералізації візового режиму 
прикута дуже велика увага, 
хоча воно не найважливіше у 
відносинах України та ЄС.

Втім, якщо говорити про 
практичну користь безвізового 
режиму для кожного українця, 
то насамперед вона полягає в 
тому, що їздити в країни Євро-
союзу стане простіше і дешев-
ше, нехай і не всі зможуть це 
собі дозволити.

Зокрема, безвізовий ре-
жим спрощує низку бюрокра-
тичних бар’єрів в отриманні 
візи, дозволяє уникнути ви-
падків відмов і обмежень на 
в’їзд. Крім того, за візу більше 
не потрібно буде платити 35 
євро. 

Безвіз
Як відомо, навесні Європейський парламент 

проголосував за надання безвізового режиму з ЄС 
для українців. Але ще багато  хто достеменно

 не розуміє, як безвіз працює на практиці.

земельні ділянки, які перебувають у власності.
Платником орендної плати власності є орендар 
земельної ділянки  (п. 288.2 ст. 288 ПКУ).
Відповідно до ст. 125 Земельного кодексу України 
від 25 жовтня 2001 року № 2768-III зі змінами 
та доповненнями (далі – ЗКУ) право власності 
на земельну ділянку, а також право постійного 
користування та право оренди земельної ділянки 
виникають з моменту державної реєстрації цих 
прав.
Право власності, користування земельною ділянкою 
оформлюється відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» (ст. 126 ЗКУ).
Статтею 9 Закону України «Про оренду землі» 
від 06 жовтня 1998 року№161-XIV зі змінами та 
доповненнями (далі – Закон №161) визначено, 
що орендар, який відповідно до закону може 
мати у власності орендовану земельну ділянку, 
має переважне право на придбання її у власність 
у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, 
що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в 

разі продажу на аукціоні – якщо його пропозиція 
є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із 
запропонованих учасниками аукціону.
Відповідно до ст. 31 Закону № 161 договір оренди 
землі припиняється, зокрема у разі поєднання в 
одній особі власника земельної ділянки та орендаря.
Враховуючи наведене, якщо юридична особа 
придбала орендовану нею земельну ділянку 
державної або комунальної власності на підставі 
договору купівлі-продажу, то така особа є платником 
земельного податку з дати державної реєстрації права 
власності на земельну ділянку.
До дати державної реєстрації права власності на 
земельну ділянку юридична особа сплачує орендну 
плату відповідно до договору оренди землі.

П одаткова інформує

ПРАВОВЕ ПОЛЕ
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З доровенькі були!

Н а порі, на часі

Інфаркт міокарда 
- дуже серйозне 
захворювання, 
що представляє 
собою некроз 
однієї з ділянок 
серцевого м’яза, що 
сталося внаслідок 
порушень 
кровообігу в ній. 
Дана ділянка 
не виконує 
своїх функцій і 
призводить до 
патологічного стану.

ПРИ інфаркті міокарда 
послаблюється (або ж 

зовсім припиняється) при-
плив крові до певної ділянки 
серця, внаслідок чого гинуть 
м’язові клітини. В основному 
цим захворюванням стражда-
ють люди у віці 40-60 років. У 
більш молодих людей і навіть 
у дітей інфаркт може виявити-
ся при важких стресах і супут-
ніх захворюваннях.

Інфаркт міокарда ніколи не 
відбувається просто так. Йому 
передують «дзвоники», на які 
багато хто просто не звертає ува-
ги. До них належать як основні 
симптоми, які не можна зали-
шати без уваги, так і додаткові 
ознаки інфаркту, що насуваєть-
ся, про які також необхідно зна-
ти. Познайомимося спочатку з 
основними симптомами, які не 
можна залишати без уваги.

Чотири провісники 
інфаркту
 Біль і тиск у грудях. По-

чатком серцевого нападу може 
бути раптовий біль у грудях, що 
змушує вас кинути всі справи. 
Люди, що пережили інфаркт 
міокарда, описують свої відчут-
тя, начебто слон наступив на 
груди, у грудях все напружуєть-
ся, болить, і особливо боляче в 
середині грудей. При серцевому 
нападі ви намагаєтеся зітхнути, 
але це несе із собою біль, і цей 
біль не минає або минає і знову 
повертається через якийсь час. 
Не думайте, що ви «відлежите-
ся», негайно викликайте лікаря!

 Підвищене потовиділення. 
Якщо ви потієте під час фізич-
ного навантаження або в спекот-
ні дні, то це природна реакція 
організму. Але якщо вас раптом 
кидає в холодний піт без види-
мих причин, або шкіра раптово 
покривається липким потом, 
- усе це може бути ознакою за-
купорки коронарної артерії. 
Також варто звернути увагу на 
сильне нічне потовиділення. Не 
пропустіть ці симптоми, зробіть 
ЕКГ і зверніться до кардіолога.

 Біль «під ложечкою», нудо-
та, блювота, печія. Неприємні 
відчуття в епігастральній об-
ласті теж можуть бути ознака-
ми інфаркту, що насувається. 
Відбувається це через те, що 
мозок не завжди диференціює 
болючі імпульси від рядом 
розташованих органів, і біль у 
серці відчувається як шлункові 
болі. Це досить неспецифічний 
симптом, просто запам’ятайте, 
що біль у шлунку - це привід на-
сторожитися і прислухатися до 
свого організму.

 Відбитий біль. При інфар-
кті міокарда біль може вини-

Як розпізнати 
перші ознаки 

інфаркту 
міокарда?

кати в лівій руці, нозі, віддача 
йде в ліве плече, нижню щеле-
пу, може ломити зуби, турбує 
спина або живіт. З одного боку, 
викликати «Швидку допомо-
гу», якщо заболіли зуби, було б 
дивно. З іншого боку, будь-яка 
неполадка в організмі вимагає 
підвищеної уваги. Постарайтеся 
запам’ятати, що іноді біль - це 
зовсім не те, що здається. І якщо 
раптом заболіла ліва рука, варто 
зробити кардіограму.

Додаткові ознаки
Самі по собі ці симптоми 

просто повідомляють про певне 
неблагополуччя й можуть бути 
ознаками різних захворювань, 

ля зниження навантаження, у 
період спокою частота серце-
вих скорочень зменшується, 
а ритм нормалізується. Якщо 
пульс почастішав без видимих 
причин, а серцевий ритм зби-
вається, то, можливо, ваш ор-
ганізм дає сигнал про початок 
серцевого нападу.

 Задишка. На задишку 
часто не звертають увагу. Але 
ускладнене дихання може бути 
й через недолік кисню, що жи-
вить серцевий м’яз. Якщо у вас 
з’явилася задишка в сполученні 
з іншими ознаками, то ймовір-
ні проблеми із серцем і необ-
хідно терміново звернутися до 
лікарів.

 Безпричинна тривога. Усі 

Що і де сіяти
Підзимова сівба овочів – не нове віяння моди, а перевірений 

століттями агротехнічний прийом. Він має великі переваги. Най-
головніша – сівба «під зиму» значно полегшує роботу навесні. 
Крім того, вона дозволяє отримати врожай на 15-20 днів раніше, 
ніж при звичайній весняній сівбі.

Але не всі культури і сорти годяться для підзимового посіву. 
По-перше, посіяні під зиму овочі, дозріваючи раніше, гірше 
зберігаються. Тому все те, що потрібно закласти на зиму в льох і 
підвал, сіють лише навесні!

По-друге, при особливо несприятливих погодних умовах по-
сіяне під зиму на грядку насіння, особливо прострочене, часто 
гине, і замість густих весняних сходів виходить... порожня грядка.

Та й не всі овочі годяться для цього. Найчастіше під зиму 
сіють цибулю (чорнушку, батун), кріп, щавель, моркву, петруш-
ку, редиску, ріпу, салат, селеру, деякі однорічні квіти, наприклад, 
чорнобривці.

Велике значення для успіху підзимового посіву має правильно 
вибраний сорт. Часто у таких сортів у назві є слово «Підзимовий». 
У крайньому випадку, можна спробувати посіяти сорти раннього 
терміну дозрівання.

Для підзимового посіву дуже важливо правильно вибрати 
місце. Найкраще для цього підходить ділянка, де взимку накопи-
чується багато снігу. І, навпаки, на грядці, де взимку вітер здуває 
сніг до самої землі, сходи навесні вимерзнуть. Адже в холодну 
пору року сніг для насіння, як тепла ковдра.

 
Як підготувати грядку

 Ґрунт для осіннього посіву необхідно готувати більш ретель-
но, ніж ми це робимо навесні. Землю глибоко перекопують і за-
правляють добривами – по відру перегною або витриманого ком-
посту, стол. ложці суперфосфату, чайній ложці калійних добрив 
і склянці попелу на кв. метр грядки. Залежно від якості ґрунту 
при необхідності треба внести торф і мінеральні добавки – глину, 
крупнозернистий річковий пісок.

 Потім на грядці нарізають борозни для насіння, роблячи їх на 
1,5 см глибше, ніж при весняному посіві. Далі грядку накривають 
плівкою, яку притискають по краях. 

 За якої температури сіяти
Найважливішу роль відіграють терміни проведення підзимо-

вого посіву. При занадто ранньому посіві насіння швидко проро-
стає і ніжні паростки гинуть з настанням холодів. Тому насіння 
висівають при настанні стійкої холодної погоди, коли температу-
ра ґрунту знизиться до 0-1 градусів. Це зазвичай збігається з по-
чатком серйозних ранкових заморозків.

 У цей час зазвичай на самій поверхні землі утворюється стійка 
проморожена «скоринка». Залежно від температури повітря під-
зимові посіви проводять приблизно в самому кінці жовтня — на 
початку чи у першій половині листопада.

Якщо до цього часу випаде сніжок – не біда, бо сіяти в під-
готовлені заздалегідь грядки ще можна довго, до самого Нового 
року. Тільки чим більше випаде снігу, тим більше доведеться його 
відгрібати, щоб дістатися до борозенок. 

 Перед самим посівом з грядки знімаємо плівку. Якщо при 
підготовці грядки її накрити плівкою забули, теж не біда. Треба 
буде просто змести віником чи лопаткою сніг з борозенок.

 Сіяти треба з таким розрахунком, щоб посіяне насіння восени 
тільки набрякло, але не встигло проклюнутися і прорости.

 У приготовані борозенки сіють насіння і присипають його заз-
далегідь припасеним незамерзлим ґрунтом. Поливати такі посіви 
ні в якому разі не можна!

 Для підзимового посіву треба використовувати тільки насіння 
з високою схожістю, збільшуючи при цьому норму висіву насіння 
на 30% у порівнянні з нормою висіву насіння навесні. 

 Насіння в борозенки сіють тільки сухим (це – основна умова 
підзимової сівби), потім борозенки засипають піском або торфом 
і зарівнюють перегноєм.

івба «під зиму»С

Ось і закінчився овочевий сезон, вже 
спорожніли овочеві грядки. Але робо-
ти на ділянці й у листопаді вистачить! 
Наприклад, посіяти кілька видів го-
родніх культур чи квітів «під мороз».

зазнають почуття тривоги час 
від часу, і зазвичай цей стан су-
проводжує стресові ситуації й 
емоційні сплески.

Як з’ясувати, що тривога 
саме безпричинна? Дайте від-
повідь собі на декілька питань:

 Чи є у вас симптоми, пе-
рераховані вище?

 Ви відчуваєте подібну 
тривогу перший раз?

 Ваша тривога - це реак-
ція на якусь ситуацію?

Якщо ви відповіли «так» 
на кожному з пунктів, то існує 
ймовірність виникнення сер-
цевого нападу й потрібно тер-
міново звернутися до лікаря. 
Краще помилитися, чим потім 
шкодувати.

Пам’ятайте!
Інфаркт міокарда прояв-

ляється по-різному. Важко 
знайти людей, у яких збіглися 
б симптоми й важкість нападів. 
Одна людина може відчувати 
сильний біль у грудях, а в іншої 
інфаркт починається з оніміння 
лівої руки. Інфаркт міокарда 
може наступити раптово або 
його симптоми можуть посту-
пово наростати. Але кожний 
повинен знати: чим більше пе-
рерахованих вище симптомів ви 
спостерігаєте, тим вище ймовір-
ність інфаркту.

але в комплексі ці прояви зму-
шують запідозрити наближен-
ня інфаркту міокарда.

 Втома. Підвищена утома 
- розповсюджений симптом 
практично будь-якого захворю-
вання, але важливо знати, що в 
сполученні з розладом шлунка, 
болем у грудях, пітливістю та 
відбитими болями утома може 
бути ознакою інфаркту, що на-
сувається. Найбільш характер-
на ця ознака для жінок.

 Запаморочення. Навряд 
чи хтось вважає запаморочення 
ознакою серцевих захворювань, 
частіше інфаркт починають 
підозрювати при виникненні 
болю в серці. Проте, запаморо-
чення не варто ігнорувати. Цей 
симптом пов’язаний з кисне-
вим голодуванням головного 
мозку і виникає через те, що 
серце не справляється зі своїми 
функціями. У важких випадках 
можлива втрата свідомості. У 
будь-якому разі, запаморочен-
ня - досить серйозна причина 
для звернення до лікаря.

 Тахікардія або аритмія. 
Це складний симптом. Ви пе-
рехвилювалися, випили зайву 
чашку кави, пробіглися за ав-
тобусом - усе це може привести 
до прискореного серцебиття. 
Тахікардія - ознака напруже-
ної роботи серця. У нормі, піс-
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ПОСИДЕНЬКИ

З  діда-прадіда

Саме 25 жовтня у Римі 1995 року був встановлений 
Всесвітній день макаронів. Так, так, під час цього  
міжнародного свята у світі пропагують споживання 
макаронів, а також підкреслюють, що це корисна, 
недорога і смачна страва.Любителі макаронів з усього 
світу обговорюють господарчу і гастрономічну всебіч-
ність макаронів, обмінюються кулінарними ідеями і 
досвідом, але в першу чергу святкують і насолоджу-
ються їх смаком.
Макарони можна і треба вживати (у помірній кіль-
кості), не переймаючись тим, що вони можуть стати 
причиною ожиріння. Насправді «винуватці» зайвих 
кілограмів не вуглеводи, а зайві калорії... От хоча б 
жирні соуси, якими люблять щедро поливати мака-
рони. А якщо готувати до них овочеві соуси можна 
і схуднути, і не страждати від постійного відчуття 
голоду.
Дієтологи рекомендують їсти спагеті тільки з твер-
дих сортів пшениці тим, хто хоче схуднути. У таких 
макаронів складна структура вуглеводів, і організму 
потрібно багато часу, щоб їх переробити. Крім того, в 
них немає жиру, що полегшує засвоєння білків і вуг-
леводів.
Тому, макарони з твердих сортів пшениці засвою-
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Центральна Україна
До неї входять Київська, Пол-

тавська, Сумська, північ Харківсь-
кої, Черкаська, південь Житомир-
ської, північ Дніпропетровської і 
Запорізької областей. Цей район 
характеризує те, що звичайно 
прийнято вважати загальноу-
країнським. Тут склалася загаль-
нонаціональна українська мова, 
шляхом злиття київської та пол-
тавської говірок. Танцем культура 
цього району дуже багата. Тут 
переважають гопак, і козачки, 
веснянки, хороводи та інші танці. 
Потрібно відзначити, що на ство-
рення української танцювальної 
культури, як і культури взагалі, 
величезний вплив мали культури 
сусідніх народів: Росії, Білорусії, 
Польщі, Угорщини, Кримського 
ханства та інших.

Полісся
Тут особливо позначаєть-

ся географічне положення цієї 
зони і її кліматичні умови, і 
сусідство з іншими народами. 
Золотиста місцевість і до цього 

Український танок
Танок України - то задумливо ліричний, то нестримно 
веселий, скромний і ніжний. Мистецтво України, як і будь-
яке мистецтво, відображало в собі всю історію та життя 
українського народу, його минулого нелегкого життя. 
Запекла і тривала боротьба з народами, які захопили 
Україну, наклала відтінок на всю народну творчість. 
Український народ, в силу постійних бід, що обрушилися 
на нього з усіх боків, за своїм складом характеру швидше 
драматичний, ніж веселий. Особливо це помітно у піснях 
і танцях жінок, у яких йдеться про важку жіночу долю. У 
силу необхідності постійно відбивати набіги іноземців, 
чоловіче населення України, утворивши Запоріжжя та інші 
козацтва, майже весь час проводило у походах. На плечі 
жінок лягав тягар нелегкої праці і самотності.
Сьогодні народне мистецтво України за своїми відмінними 
рисами і етнографічними особливостями ділиться на 
п‘ять етнографічних зон.

дня незаймані ліси, особливий 
рід занять породили в цьому 
краю своєрідну манеру виконан-
ня танців. Кроки танців більш 
дрібні, з прискоком, обережні, 
мало чим схожі на рухи танців 
степової України. Найбільш 
поширеними в цих краях є такі 
танці як «Крутняк». Сама назва 
цього танцю говорить за себе - 
це значить крутитися. Малюнок 
цього танцю більше побудова-
ний по колу. Але велике коло зу-
стрічається рідко, частіше за все 
воно дробиться на дрібні гуртки 
і кружечки. Швидко, на дрібних 
кроках танцівники обертаються 
по руху годинникової стрілки. 
Ще поширений тут і «полісь-
кий гопак», який є різновидом 
громадського гопака. До Полісся 
входять: Волинська, Рівненська, 
північ Київської та Житомирсь-
кої, південний схід Львівської та 
деякі частини інших областей. 
З географічного положення 
видно, що на творчість Полісся 
великий вплив мають Польща і 
Білорусь.

Поділля
Район України, що при-

микає до Карпат і виходить 
до кордону з Угорщиною, Ру-
мунією, Чехією. Вона включає 
в себе Хмельницьку, Терно-
пільську, південний захід Івано-
во-Франківської областей.

У цих місцях здавна розви-
валися вівчарство, скотарство, 
які мають вирішальне значення 
в оформленні побуту і культури 
цього краю. У танцях переважа-
ють трудові та ігрові теми. По-
всюдно побутують в цій місцево-
сті такі танці як»Роман», «Ніко-
ла», «Марина» тощо, які частіше 
за все будуються на ігровому 
елементі і на відносинах між 
учасниками. Дуже поширені тут 
обрядові танці та хороводи.

Карпати
Найбільш в етнографічно-

му плані велика зона. Карпати 
населяє безліч великих і малих 
народів. Культура тут дуже бага-
та і своєрідна, часом навіть кон-
трастна одна одній. Тут як ніде 

позначається близькість і вплив 
сусідів. Кожен район та область 
мають свої особливості. Гуцули, 
буковинці, бойки, станіславці, 
верховинці і безліч інших народ-
ностей, що населяють Карпати, 
- всі мають свою пісню, танцю-
вальну культуру, свій костюм, 
свої обряди та звичаї. Вивчення 
цієї багатої культури становить 
окрему тему.

Південна Україна
Сюди входять: Одеська, Хер-

сонська, Миколаївська області, 
південь Запорізької і Дніпропе-
тровської областей. Тут відчу-
вається вплив татарської куль-
тури, так як ця територія була 
територією Кримського ханства. 
З танців, що належать до україн-
ських, тут найбільш поширений 
херсонський гопак. Це танець 
українських чумаків, що їздили 
на волах до Криму по сіль. Твор-
чість чумаків, їхні пісні та танці 
мали величезне значення для 
розвитку українських тенденцій 
у Криму.

Вершиною танців України 
є гопак. Він в початковій своїй 
формі недавно. Це був вой-
овничий танець запорізьких 
козаків, і спочатку танцювати 
гопак дозволялося тільки чо-
ловікам. У гопаку козак показу-
вав свою спритність, завзятість, 
сміливість. Часто зображува-
лися у гопаку цілі сцени бою, 
походів. Про танець гопак ко-
зака в народі говорили: «Козак 
танцює, як на коні скаче». У 
запорізьких козаків гопак мав 
особливе значення. Так, відо-
мо багато фактів, коли в таборі 
козаків не було єдності вони 
використовували гопак. На-
приклад, коли в таборі козаків 
не було єдності відносно плану 
дії і коли всі способи для до-
сягнення єдності були вичер-
пані, гетьман, взявши в руки 
булаву - символ гетьманської 
влади - виходив в коло і, заз-
далегідь піднісши козакам по 
чарці горілки, починав танцю-
вати гопак. Той з козаків, що 
входив до кола танцювати, тим 
самим давав згоду на покору 
гетьманові, і часто траплялося 
так, що гопак всіх захоплював 
у танок.

Пізніше гопак почали тан-
цювати не лише на Січі, але і в 
селах, і в містах. Спочатку, як і 
на Січі, його танцювали одні 
чоловіки, але поступово вхо-
дять і жінки. Так він поступово 
придбав парадну форму, яку 
ми спостерігаємо зараз. Юна-
ки виконують важкі рухи муж-
ньо, темпераментно, з великою 
спритністю і легкістю.А дівчата 
танцюють м’яко, скромно, то 
лірично, то весело, то пустот-
ливо,розповідає портал «Ду-
ховність і культурна спадщина 
українського народу».

ються організмом повністю, а клітковина, якої у них 
міститься чимало, очищає організм від токсинів.
Ще один «міф» – чудодійна сила безглютенових ма-
каронів, які начебто допомагають знизити вагу. Ні, це 
неправда! Більше того, існує ризик того, що спожи-
вання безглютенових макаронів може стати причи-
ною того, що організм почне компенсувати недолік 
складних вуглеводів з інших продуктів, таким чином, 
ефект буде зовсім протилежний. Не зниження ваги, а 
накопичення зайвих кілограмів.
За інформацією міжнародної асоціації AIDEPI , оп-
рилюдненій на ЕКСПО-2015, вся справжня італійська 
паста виготовляється винятково з твердих сортів 
пшениці. Це пшениця найкращої якості. У процесі 
підготовки вона піддається процесу генетичного 
поліпшення її властивостей, але не містить ГМО. 
Пшениця для виготовлення італійської пасти має ве-
ликий вміст білка і клейковини. Паста виготовляється 
з суміші різного борошна, отриманого з різних сортів 
зерна, але також може бути вироблена й лише з одного 
типу зерна (мова про традиційні типи макаронів).
Макарони винайшли араби, а не китайці, як вважає 
чимало людей. В Італії паста вперше з’явилася на 
Сицилії у ХІVстолітті. Щодо секретів правильного її 
приготування: сіль слід додавати в пасту тільки тоді, 
коли вода закипить.
Як запевняють представники міжнародної асоціації 
AIDEPI, макарони роблять людей щасливими. У 
макаронах дуже багато вуглеводів, вони повільно 
засвоюються, тому макарони дають багато енергії. 
Крім цієї користі, під час перетравлення макаронів, 
утворюється велика кількість амінокислоти трипто-
фан. Через кров вона надходить у мозок, де перетво-
рюється в гормон щастя серотонін, і людина, яка з’їла 
порцію смачної пасти не лише відчуває себе ситою, 
але й щасливою.

День макаронів
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