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У   Мін‘юсті

стор. 4

Продовження - 
стор. 2, 3

У фокусі дня

НА МАЙДАНІ КОЛО 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ

І хода під сніговою завісою

Уже вкотре «ожив» 
чвертьстолітній 
довгобуд України – об’їзна 
автодорога Дніпро – 
Царичанка – Кобеляки – 
Решетилівка. З жовтня 
на майбутній трасі 
поблизу Петриківки 
та Клешнівки, на місці 
частини колишнього 
Великого озера, удень і вночі 
гудуть потужні двигуни, 
ревище стоїть на всю 
округу… За знищені цією 
дорогою болота і озера, 
сплюндровані пасовища і 
сінокоси її в Петриківському 
районі називають «дорогою 
смерті». Державне 
фінансування будівництва 
об’їзної здійснювалося 
нерегулярно, аж до повного 
затухання останніми 
роками. 

ХТО ЗУПИНИТЬ  «ДОРОГУ  СМЕРТІ»?         

Міністерство 
юстиції запровадило 
механізм 
автоматичного 
обміну даними 
між реєстром 
майнових прав і 
Держгеокадастром, 
який унеможливить 
реєстрацію подвійних 
договорів оренди 
землі. Про це заявила 
заступник міністра 
юстиції з питань 
державної реєстрації 
Олена Сукманова, 
повідомляє прес-
служба Мін’юсту.

«Ми запровадили на 
технічному рівні автома-
тичний обмін даними між 

Національна поліція                                                 
з червня цього року запобігла                             
75 спробам рейдерських 
захоплень сільськогосподарських 
підприємств.  Про це минулого тижня 
повідомив міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков, пише прес-служба МВС 
України.  «Майже 80 відсотків з них 
сталися через неналежне оформлення 
документів власником з метою 
уникнути сплати податків», - 
зазначив міністр. Аваков запевнив, 
що Нацполіція буде жорстко 
протидіяти рейдерам.
Як відомо, десятого 

За 5 місяців - 75 рейдерських  атакОрдинська навала
листопада прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман під час години 
запитань до уряду у Верховній 
Раді закликав правоохоронні 
органи миттєво реагувати на будь-які 
прояви рейдерства в країні.
«Я хотів би підкреслити і закликати 
правоохоронців усієї країни, це позиція 
глави Національної поліції і міністра 
внутрішніх справ - якщо десь у будь-
якому куточку України здійснюється 
фізичне захоплення майна, відразу 
реагувати, заарештовувати», - заявив 
Гройсман. 

За інформацією Agronevs.

Законопроект про обіг земель сільгосппризначення 
буде подано на розгляд парламенту в лютому-березні 
наступного року, вважає президент Української аграрної 
конфедерації (УАК), народний депутат Леонід Козаченко.

«У нас все готово для того, щоб на наступній сесії по-
ставити це питання (ринку землі) на розгляд парламенту. 
Узгоджені практично всі головні питання. Більшість пред-
ставників громадськості та депутати підтримують ці про-
позиції», - сказав він під час Українського бізнес-форуму в 
Києві.

За словами депутата, підготовлений документ надає 
першочергове право на купівлю землі фермеру, який пра-
цює в регіоні, де розташована ділянка. При цьому продаж 
землі іноземцям буде заборонена мінімум на 5 років.

Л. Козаченко уточнив, що, як і передбачалося раніше, 
законопроект передбачатиме обмеження на концентрацію 
землі в одних руках в розмірі 200 га. Водночас, він зазначив, 
що питання, протягом якого періоду можна буде перепро-
дувати землю після її покупки, ще обговорюється.

Надважливий 
законопроект буде 

розглянуто навесні?
нашим реєстром майнових 
прав і Держгеокадастром. 
Тепер реєстратор фізично 
не може завершити про-
цедуру внесення даних і 
закрити розділ у реєстрі, 
поки автоматично не «під-
тягнуться» дані від Держге-
окадастру про наявність 
чи відсутність реєстрації 
земельної ділянки», – пові-
домила Сукманова.

За її словами, більше не 
потрібно сподіватися на по-
рядність, законослухняність 
та педантичність реєстра-
торів, оскільки «вони зму-
шені будуть витримати про-
цедуру, хочуть вони цього, 
чи ні».

«Окрім того, це техніч-
не нововведення є черговим 
кроком Мін’юсту у бороть-
бі з тими, хто захоплює аг-
ропідприємства. Автома-
тичний обмін даними між 
реєстрами звузить мож-
ливість для рейдерських за-
хоплень, адже саме подвійні 
договори оренди часто вико-
ристовуються рейдерами як 
інструмент старту атаки на 
фермерські господарства», – 
сказала заступник міністра.

Вона підкреслила, що 
однією з головних причин 
виникнення конфліктів в 
аграрному секторі є існу-
вання подвійних договорів 
оренди землі. 

Новий механізм  
унеможливить подвійні 
договори оренди землі

Проекти і прожекти

Мало хто гадав, що в сучасній вою-
ючій Україні знайдуться кошти, щоб 
зрушити з місця велетенський довгобуд 
з чотирма смугами руху для автомобіль-
ного транспорту. Тим паче – знову по 
болотах і озерах, коли, за словами буді-
вельників, «каміння висипаємо, висипа-

ємо, а воно йде, як у воду…» Та кошти 
для «розмороження» довгобуду уряд 
знайшов – на 2017 рік виділені 350 міль-
йонів гривень, 150 з яких отримала Дні-
пропетровщина, решту Полтавщина. 
Служба автомобільних доріг Дніпро-
петровської області за допомогою сис-

теми «Прозоро» влітку провела тендер 
на виконання дорожніх робіт від селища 
Лобойківка Петриківського району до 
межі Дніпропетровської та Полтавської 
областей.  Одеське ТОВ «Автомагістраль 
– Південь» виграло його і розпочало під-
готовчі роботи.

Прокладати недолугий, багатостраж-
дальний для людей і природи шлях роз-
почали на початку 90-х років минулого 
століття. За аналогією з відомим висло-
вом найбільша біда цієї дороги в тому, 
що в неї є лише напрямок – з Дніпра на 
Решетилівку. А конкретний маршрут 
визначається, точніше «нащупується» 
у живій природі, практично всупереч 
існуючій дорожній мережі, проекту 
створення єдиного в Дніпропетровській 
області Національного природного пар-
ку «Орільський» та й просто здоровому 
глузду. Із самого початку все робиться за 
помахом таємничої чарівної палички, а 
на «фініші» - безжальний до живої при-
роди бульдозер виконавця… 

ЩОНЕДІЛІ - ВІЧЕ
Лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі 
під час  «Маршу обурених» заявив, що народні 
віче будуть проходити біля будівлі Верховної 
Ради щонеділі до 3 грудня, і, якщо й тоді влада 
не відповість на вимоги протестувальників, 
розпочнеться процедура народного імпічменту 
Президента.



222 листопада 2017 року
№ 34 (34) ПРОЕКТИ І ПРОЖЕКТИ

Продовження. Початок - стор. 1

Чому дорогу стелять 
по болоту?

Протести місцевих жителів, 
права яких суттєво порушує 
нова об’їзна, були особливо 
значними в 90-х роках минуло-
го століття в Петриківському 
районі. Про це розповідає жи-
телька Лобойківки, пенсіонерка 
Катерина Птишник:

- Всі люди, що живуть на 
південь від діючої автотра-
си до Дніпра в Петриківці, 
Лобойківці і Балівці, опини-
лися в «асфальтовому мішку». 
Бо нова дорога прокладена 
всього за 2 – 3 кілометри від іс-
нуючої, тому рев і чад машин 
і від старої дороги є, та ще й 
нова додає! Тут на Пісках вона 
йде під самісінькими города-
ми, ніде й козеня вивести по-
пасти, не те що корову… Рані-
ше у нас був рай земний; коли 
розливався Дніпро, усе було 
залите водою аж до самісінької 
Зеленої могили. Та збудоване 
море в 60-х роках геть знівечи-
ло наші плавні, а нова дорога 
добила їх. Були озера Велике, 
Глибоке, Панське, Покасі і По-
касики, Куряче озеро мілке, на 
ньому лебеді сиділи. Ото якраз 
по Курячому і простелили до-
рогу. Птиця прилітає, кружляє, 
кружляє над ним, та й далі ле-
тить… З приходом дороги геть 
упав і рівень води в колодязях. 
Ми протестували проти будів-
ництва об’їзної, збирали підпи-
си, наші звернення публікувала 
петриківська районна  газета. 
Але в області і за вухом не за-
свербіло нікому.

На жаль, жителям Петри-
ківського району не вдалося 
тоді достукатися до влади. І в 
1992 році з Дніпра прямо по 
болотах південніше Кам’янки, 
Балівки й Лобойківки почали 
стелити новий шлях. Цим рі-
шенням знехтувана не лише 
воля місцевих жителів, їхні 
господарські потреби та зни-
щене прекрасне навколишнє 
середовище. На початок 90-х 
припадає офіційне відновлення 
Петриківського району, тоді ге-
неральний план його розвитку 
розробляв відомий київський 
архітектор В. Ступаченко. І 
коли постало питання про міс-
це будівництва об’їзної до Ре-
шетилівки, то фахівець добре 
вивчив його і впевнено накрес-
лив лише один варіант дороги 
– по давньому Чумацькому, або 
Брильовому шляху. По цьому 
торгово-візницькому шляху чу-
маки кілька століть возили сіль 
із Криму, а туди – хліб та інші 
продукти. Згадується він і в пер-
шому томі «Історії запорізьких 
козаків» Дмитра Яворницького:

- Вздовж земель Протовчан-
ської та Орільської паланок, з 
північного заходу на південний 
схід пролягав Чумацький, або 
Брильовий шлях. Ішов повз Пе-
триківку, Чаплинку, Михайлів-
ку, Кам’янку і Мануйлівку. 

Він і сьогодні майже на всій 
довжині рівний і має дві смуги 
асфальтового покриття, іде на 
тому ж визначеному пращура-
ми місці поза сучасними села-
ми Чумаки, Зоря, Степове, Но-
вопідкряж, Калинівка, по пів-
нічній стороні Петриківки і Ца-
ричанки. Не треба, як кажуть, і 
до ворожки йти – готова дорога, 
рекомендована фахівцем, роз-
ширюйте її та й користуйтеся, 
як віки досі. Але й цим припи-
сом архітектора В. Ступаченка 
теж знехтували…

- Звичайно, діючий багато-
віковий Брильовий шлях для 
розширення під об’їзну дорогу 
підходить набагато краще, ніж 
обраний напрямок, - пояснює 
колишній представник Прези-
дента України в Петриківсько-

ХТО ЗУПИНИТЬ

му районі Микола Швидкий. 
– Та Лазаренко наполягав – пів-
денний варіант. І тодішній голо-
ва Петриківської районної ради 
Ф. Гаркуша зібрав підлеглих 
працівників установ району, 
таким чином було забезпечене 
«громадське обговорення».

Кампанія підтримки пів-
денного варіанту об’їзної, обра-
ному, за деякими свідченнями, 
за зручність під’їзду до дач ко-
лишнього керівництва області, 
велася і в Дніпрі. Втім, тепер за 
цей злочин проти природи бу-
дуть розплачуватися і майбутні 
покоління, вважає колишній 
депутат Петриківської районної 
ради Віталій Панко:

- Варіант будівництва об’їз-
ної по Брильовому шляху не 
лише вигідний з точки зору 
збереження живої природи, 
але й економічно доцільні-
ший. Він дозволяє сполучити 
території Новомосковського, 
Петриківського, Магдалинів-
ського і Царичанського райо-
нів зручною сучасною трасою 
з Полтавою та Києвом і дає 
можливість аграріям вивозити 
вирощений урожай. Кряжо-
ва гора, або Підкряж, це вер-
хів’я, там і лежить Брильовий, 
або Чумацький шлях. Балівка, 
Петриківка – це плато, або се-
редина. А землі на південь від 
Іванівки, Шульгівки, Гречаного 
неподалік Дніпра у Петриківці 
називали «Низом», ніхто б ра-
ніше і в голову не взяв думки 
про постійну дорогу там, де 
все заливала весняна повінь. 
Мій дід Іван Квак розказував, 
коли восени з Низу гнали табу-
ни молодняка сірої української 
породи, який влітку пасся у 
плавнях, то аж страшно ста-
вало, така сила худоби йшла, 
курява стояла неймовірна. Низ 
біля Дніпра – це м’ясо, моло-
ко, мед, відпочинок, рибалка, 
полювання тощо. Ми ж все 
це природне добро морем та 
дорогою вгробили. А які були 
Чарикомиші, де ще після вій-
ни водилися дикі коти, полози, 
безліч усякого птаства! Полю-
вання в них описане класиком 
української літератури Олесем 
Гончарем, а ми й це знищи-
ли… Це рівень інтелекту. За 
нього будуть розплачуватися і 
майбутні покоління. На жаль, 
протести наші не дійшли до 
Києва, людей не почули. Па-
радокс, але за часів Союзу під 
час будівництва траси Москва 
– Сімферополь мисливці Но-
вомосковського району два 
роки поспіль їздили в Москву, 
доказуючи, що біоценоз озера 
Горіле є унікальним, тому тра-
су слід відвести. Кінець-кінцем 
це вдалося зробити. Тепер в 
розвинених країнах люди наці-
ональні природні парки ство-
рюють, щоб зберегти незайма-
ним довкілля і саму людину. 
Ми ж, оголосивши про ство-
рення Національного парку 
«Орільський», одразу й захо-
дилися затято його знищувати. 

Дійсно, виходить, що й 
сьогодні наша свідомість за-
лишається на рівні 90-х років? 
Не віриться, що це так. Удвічі 
прикро, що «дорога смерті» 
знищує низинні болота. З курсу 
географії 6-го класу відомо, що 
вони утворюються в зниженнях 
рельєфу, в річкових долинах, 
навколо озер, живляться грун-
товими водами. У річковій сис-
темі Дніпропетровської облас-
ті переважають саме низинні 
болота. Утримуючи воду, вони 
дають початок річкам і забезпе-
чують їхню водність у найсухі-
шу пору року. «Плоди» нашого 
невігластва можна було бачити 
кілька років тому поруч із Ба-
лівкою, де на місці перерізаних 
об’їзною, висохлих боліт у веле-
тенських сірих «блюдцях» гли-

боко розтріскалося їхнє дно, без 
ознак будь-якого життя… Як 
сказав один із водіїв, не можна 
без глибокого сердечного жалю 
їхати по цій дорозі і дивитися на 
сотворену руками людськими 
природну згубу. Та якось їзди-
мо, і таку ж долю надзвичайно 
цінним для екосистеми Дніпра 
низинним болотам надалі на 
«маршруті» об’їзної готуємо.                                                                                                                                         
                                      

Зручна дорога                    
до столиці потрібна

Необхідність надійного 
сполучення Дніпра з Києвом 
виникла ген коли. Згадана ав-
тодорога Р – 52 давнішими ча-
сами проходила передмістям 
Дніпра Кам’янкою, далі цен-
трами густозаселених Балівки, 
Лобойківки, Петриківки, Моги-
лева, Китайгорода, Царичанки 
і Ляшківки нашої області. Але 

інтенсивність руху автомобіль-
ного транспорту стала такою, 
що існуючі можливості двосму-
гового шляху з поворотами ін-
коли до 90 градусів, з будинка-
ми місцевих жителів усього за 
5 – 10 метрів від траси уже давно 
не відповідають його запитам. 
Не позаздриш і мешканцям 
згаданих сіл - неймовірно зріс 
шум двигунів великотоннаж-
них фур, збільшилося число 
ДТП, є випадки розтріскування 
прилеглих будинків жителів, в 
спеку колії шляху просто про-
давлюються і т. п. Ось що про 
будівництво нової траси чита-
чам «Фермера Придніпров’я» 
розповідає в. о. начальника 
Служби автомобільних доріг в 
Дніпропетровській області Ген-
надій Немога:

- На початку 2000-х років 
було завершене прокладання 
перших 40 кілометрів об’їзної 
чотирисмугової автодороги 
Дніпро – Царичанка – Кобеля-
ки – Решетилівка до сполучен-
ня з автошляхом Кам’янське – 
Лобойківка. Позаяк значна ча-
стина її пройшла через болота, 
то скептики запевняли, що в 
нас нічого не вийде. Але авто-
дорога існує вже два десятки 
літ, і глобальних просадок не-
має! Болота виторфовуються, 
забутовуються, зверху робить-
ся піщаний насип, потім 26 
сантиметрів доменного шлаку, 
15 см щебеневої суміші і три 
шари асфальтобетону 25 см. 
Від лобойківського перехрестя 
до шляху Петриківка - Сот-
ницьке раніше прокладені 11, 
4 кілометрів нижнього шару 
асфальтобетону. Для приско-
рення будівельних робіт у 2015 
році розроблений державний 
інвестиційний проект «Розви-
ток автодороги Дніпро – Цари-
чанка – Кобеляки – Решетилів-
ка Р – 52», який затверджений 
«Укравтодором», пройшов 
відбір міжвідомчої комісії та 
включений до Держбюджету 

України. В серпні ц. р. катего-
рія цієї автодороги Кабінетом 
Міністрів підвищена за класи-
фікацією до національної, іме-
нованої Н - 31. Цього року виді-
лені 350 мільйонів гривень, 200 
з яких пішли на роботи з обхо-
ду Решетилівки та влаштуван-
ня розв’язки Н - 31 з автодоро-
гою Полтава – Олександрія у 
Полтавській області. 

У нас на 150 мільйонів гри-
вень зараз проводиться під-
готовка основи з доменного 
шлаку і далі за технологією 
на ділянці протяжністю 1,9 км 
в районі Петриківки. Проек-
тно-кошторисна документація 
траси від автошляху Петриків-
ка – Сотницьке до каналу 
Дніпро – Донбас довжиною 17, 
2 км, на який вийдемо півден-
ніше Протовчів, розробляєть-
ся інститутом «Дніпродіпро-
дор». Оріль від Іванівки у нас 

увесь час внизу залишається, а 
потім за каналом ми її перехо-
димо. На лобойківському, пе-
триківському та іванівському 
перехрестях для здешевлення 
проекту замість розв’язки в 
двох рівнях проектуються ко-
лові розв’язки, заплановані і 
тунелі для прогону худоби, а 
канал перейдемо мостовим 
переходом. Від Дніпра – Дон-
басу до межі з Полтавською 
областю проект об’їзної в ме-
жах Царичанського району 
завдовжки 29 км не готувався. 
Це в планах на 2018 рік, не-
обхідно проводити тендер на 
ці роботи. Могилів обійдемо 
повністю з оселями всіх жи-
телів, далі траса проляже між 
Цибульківкою,  Китайгоро-
дом та Рудькою. Доведеться 
зрізати частину гори Калитва 
між Рудькою і Китайгородом, 
щоб півколом вийти на існу-
ючу дорогу Царичанка – Ор-
лик. Перед Царичанкою плав-
но повертаємо на 90 градусів, 
оминаємо її і Ляшківку та ви-
ходимо до межі Полтавської 
області на існуючу автодоро-
гу. А біля Решетилівки Н - 31 
з’єднається з національною 
автотрасою Довжанськ – Хар-
ків – Київ. Буде прямий зв’язок 
Дніпра, Запоріжжя і Донбасу 
зі столицею, швидше перево-
зитимуться вантажі. Будувати-
муться кемпінги, СТО, заправ-
ки, кафе, скрізь працювати-
муть місцеві жителі. Де дорога, 
там життя, а загрози для Наці-
онального парку «Орільський» 
не буде. Н – 31 лише впродовж 
3 – 7 кілометрів зачепить його. 
В разі чого можна поставити, 
наприклад, з обох боків проти-
шумові плити, щоб зменшити 
для птахів шум від двигунів.

Що ж, плани величез-
ні. Шкода лише, що фахова 
енергія дорожніх будівничих 
направлена геть не в тому на-
прямку, який швидко і без 
проблем приведе їх, та й усіх 

нас, до мети. Бо «підводних 
каменів» для прокладення ши-
рокої прямої дороги там, де 
її зроду-віку не було, трапля-
ється безліч. Ось що про них 
розповів тодішній головний 
інженер «Дніпродіпродору» 
Олександр Діхтяренко:

- Проектувальникам у Пе-
триківському районі не вда-
ється зробити трасу прямою, є 
чимало перешкод. Від Петри-
ківки до Гречаного виникли 
проблеми із вибором місця 
її прокладення. Біля Іванівки 
довелося обійти давнє людське 
поселення. Вимушені «відрі-
зати» частину Гречаного, але 
людські хати не постражда-
ють. На просіку в листяному 
лісі біля села Кабмін ще не дав 
дозволу. Біля Протовчів дове-
деться входити в зарезервова-
ні під Національний природ-
ний парк «Орільський» землі, 

інакше вскочимо в Могилів. За 
Оріллю підемо по державних 
лісах поблизу Цибульківки 
і Китайгорода. Вивчили по-
треби місцевих жителів, і на 
відрізку Петриківка – канал 
Дніпро – Донбас завдовжки 17, 
2 кілометри проектуємо 10 ту-
нелів для прогону худоби. 

 Справді, нелегко працюва-
ти в таких умовах. Але «кара-
ван» потроху йде, поховавши 
на своєму шляху не одну рай-
ську місцину колишніх земель 
Славного Війська Запорізького 
низового. Сучасні козацькі на-
щадки сприймають майбутнє 
тіло об’їзної автодороги, що 
гігантською покрученою змією 
вишукує собі нову природну 
поживу, як щось чужорідне і 
геть не потрібне в давніх воль-
ностях.

- Наше товариство кате-
горично проти цього варіан-
ту дороги, - коментує появу 
непроханих гостей на прио-
рільських луках отаман Про-
товчанської паланки Анатолій 
Ламза. – Галушківські хутори 
збираються перетяти трасою 
навпіл, під неї розпайована 
земля потрапляє, пастівники і 
сінокоси. Від нашої Галушків-
ської січі збираються постели-
ти цю дорогу всього за півтори 
сотні метрів. Нащо нам таке 
сусідство? Цю дорогу не всти-
гли й побудувати, а вже ре-
монтувати цьогорік довелося 
біля Обухівки та Балівки. Та й 
невідомо, як вона поведе себе 
надалі, чи не буде в майбутньо-
му катастрофічних просадок? 
Навіщо ризикувати природ-
ними угіддями і такими вели-
кими державними коштами, є 
ж історичний, надійний Бри-
льовий шлях, що йде степами 
оддалік людських осель! Роз-
ширюйте його, окультурюйте, 
ніхто й «але» не скаже проти! 

Плавні Галушківки, що поховає нова дорога.
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Народна 
мудрість

«ДОРОГУ СМЕРТІ»?

СПРАВДІ, протести проти та-
кого варіанту об’їзної навряд 

чи виникли б. Навіть у Хутір-
ському, єдиному селі, декілька 
будинків якого могли опини-
тися на лінії траси. Бо всім зро-
зуміло, що вона таки потрібна. 
Очевидним є факт, що про-
кладання об’їзної по твердому 
Брильовому шляху було б на-
багато дешевшим за намічений 
«обпливний» варіант із забуто-
вуванням природних джерел, 
трясовини боліт і т. п. Тож вра-
хувавши всі негаразди і ризи-
ки його продовження, немож-
ливість проходження дороги 
вздовж по Національному при-
родному парку «Орільський», 
землі під який шириною біля 
500 метрів по обидва боки Оре-
лі зарезервовані рішенням Дні-
пропетровської облради ще 16 
жовтня 1998 року, плюс немож-
ливість законного знищення 
частини заповідного урочища 

Калитва, краще добре подума-
ти й зупинитися вже сьогодні? 
І почати cтелити дорогу по дав-
но наміченій пращурами лінії 
Чумацького шляху, просипана 
сіль з возів якого і сьогодні при-
крашає небосхил над Україною? 
Вже самою своєю назвою він би 
неабияк привабив майбутніх ін-
весторів, туристів до краю! Коли 
бодай це зрозуміємо?

«Дороги вже обрали, 
задовго до нас» 

А у наші часи уже немає міс-
ця для них. Так вважає голова 
Царичанської районної органі-
зації Українського товариства 
мисливців і рибалок Павло Сі-
рий:

- Завжди кажу – дорога на 
Київ потрібна. Вона вже є! Ди-
віться, в Кам’янському з пра-
вого берега Дніпра на лівий 
збудований широчезний мо-
стовий перехід, який виходить 
на автодорогу до Орлика і Ко-
беляк. Розширюйте її з двох до 
чотирьох смуг, і все, питань не-
має. Вона рівна і йде поза насе-
леними пунктами. І транспорт 
з Дніпра через лобойківське пе-
рехрестя доїде до Лівого Берега 
без проблем. Можна ту дорогу 
й розширити. А схема, яку нам 
сьогодні пропонують, нікуди не 
годиться. Проекти ці скільки ра-
зів міняли, і знову все робиться 
мов із зав’язаними очима. Ми 
вже розорали всі луки, екоба-
ланс порушили так, що далі 
нікуди… Ви тільки уявіть, яка 
техніка там працюватиме – вся 
звірина розбіжиться! З могилів-
ського боку Орелі – дубові ліси, 
і з цибульківського – теж дуб-
няки… На Дніпропетровщині 

таких лісів майже немає, а тут 
збираються знищити не лише 
їх, а всю природну основу На-
ціонального природного парку 
«Орільський»! «Ляжуть» болота 
між Цибульківкою і Салівкою, 
Свиняче, ліси Каланчака. Не 
доведи, Боже, Царичанський 
район «розріжуть» трасою нав-
піл, тоді від наших угідь нічого 
не залишиться. 

Майбутньою надзвичай-
ною ситуацією переймаються 
не лише мисливці та рибалки 
краю. Члени Царичанської ра-
йонної організації «Комітет по-
рятунку Орелі» теж переконані, 
що об’їзну дорогу суміщати з 
Національним парком не слід 
ні в якому разі. Ситуацію ко-
ментує заступник голови орга-
нізації, кандидат технічник наук 
Олександр Вишняк: 

- Цією широчезною доро-
гою, якій виділяють смугу зав-

ширшки 65 метрів, унікальна 
приорільська природоохорон-
на зона буде повністю знівече-
на. Станеться катастрофа для 
всього довкілля! А людей, які 
зазіхають на заповідне урочище 
Калитва, необхідно вже притя-
гати до відповідальності згідно 
із законодавством! Так само і 
за Журівський ліс, де віковічні 
дуби, знаю, раніше їх не пуска-
ли «під ніж». Ми десятки років 
воюємо за Оріль, за те, щоб на 
її берегах був Національний 
природний парк і проводилися 
лише наукові дослідження для 
покращення гідрологічного ре-
жиму річки. Якщо ж допустити 
потужну техніку на її піщані бе-
реги впродовж 20-ти кілометрів, 
від Іванівки до Цибульківки, як 
намічено - то хіба це буде Наці-
ональний парк? Танкодром! А 
новий широчезний міст збуду-
вати через заплаву і русло річ-
ки без шкоди для неї, невже це 
можливо? Раз дорожники «пій-
мали гаву» і не пішли найкорот-
шим шляхом – Брильовим, то 
можна використати автодорогу 
з Кам’янського до Кобеляк, і не 
вигадувати велосипед! Або ж 
зупинитися і почати стелити 
трасу по Брильовому шляху, 
так буде надійніше, повірте. 
Готуємо звернення до Кабміну 
України з вимогою якнайшвид-
ше розглянути ці пропозиції і 
припинити недолугий експе-
римент з потоплення народних 
грошей в бездонній болотяній 
трясовині. Окрім цього, будів-
ництво автодороги абсолютно 
незаконне і з правової точки 
зору. Жодна сільська громада не 
дала своєї згоди бодай на один 
міліметр «дороги смерті».

Мимоволі згадується Фауст 
із безсмертним:

- Що труднощі, коли ми самі
завзято шкодимо собі? 

Заповідні території – 
лише на папері?

У нас є те, чого немає біль-
ше ніде в світі. Гора Калитва, за 
визначенням «Географічної ен-
циклопедії України», є цінним 
пам’ятником природи льодо-
викового періоду. Являє собою 
підняття осадових порід, зсуну-
тих внаслідок руху Дніпровсь-
кого льодовика на південь. «Ка» 
з литовської означає «місто», 
тобто Калитва - «литовське мі-
сто», на ній відбулося чимало 
історичних битв. Раніше звалася 
Замком, Половецьким валом. 
За легендою, саме на ній, на 
краю Половецького поля, стояв 
історичний камінь з написом:

- Прямо підеш – смерть 
знайдеш, направо підеш – коня 
втратиш, наліво підеш – одру-
женому бути.

А по південно – східних 
схилах Калитви пролягала 
знаменита Українська укріпле-
на лінія, залишки якої в місці 
переходу об’їзної збереглися 
досьогодні. Рішення про ви-
знання Калитви заповідним 
урочищем ухвалене Дніпропе-
тровським облвиконкомом ще 
14 жовтня 1982 року! Невже на 
чималій таки Дніпропетров-
щині немає іншого маршруту 
об’їзної, щоб не нищити це 
унікальне з багатьох вагомих 
підстав урочище? Гора до того 
ж засаджувалася жіночими ру-
ками, щоб не руйнувала її вод-
на стихія, а ми плануємо рити 
її насунені льодовиком грунти? 
Одумаймося, доки не пізно, 
доки пісок і глину Калитви 
знову не понесли водяні згони 
на сільські городи!

Подібне можна сказати й 
про Національний природ-
ний парк «Орільський». За да-
ними еколого – туристичного 
об’єднання «Орлан», яке ще з 
90-х років завзято бореться за 
збереження унікальної екосис-
теми Орелі, у Приоріллі є 17 
видів птахів, в т. ч. надзвичай-
но рідкісний – орлан-білохвіст, 
розмах крил якого може сяга-
ти двох з половиною метрів, 
27 видів жуків, 7 тварин і деякі 
рослини, занесені до Червоної 
книги України. Є і ділянки рід-
кісних рослин із Зеленої книги 
України. Указ Президента Ві-
ктора Ющенка про створення 
Національного природного 
парку «Орільський» датуєть-

ся ще груднем 2008-го року. Та 
лише в жовтні 2016-го Дніпро-
петровська облрада проголо-
сувала про створення його на 
території Юр’ївського району. 
Рішення про заповідання площ 
наступного району – Царичан-
ського – немає й досьогодні. Чи 
не тому, щоб дорожні будів-
ничі недолугої об’їзної встигли 
«освоїти» заповідні території? 
Люди добрі, та на Дніпропе-
тровщині більше катма площ, 
на яких можна створити націо-
нальний природний парк! Ми 
не маємо права бездумно роз-
кидатися ними. Зупинімося!

Порушений «Наказ 
Мінохорони»

До ситуації, коли велетен-
ську автодорогу найвищої ка-
тегорії стелять не там, де слід, 
дорожні будівельники причет-

ні лише побіжно. Бо «замов-
ляють музику» інші. У Дніпро-
петровській філії державного 
підприємства «Укрдіпродор» 
«Дніпродіпродор» його дирек-
тор Юрій Крівченко так пояс-
нює роботу своєї установи:

- Все вирішує замовник. 
Нам дають конкретні завдання 
на проектування, і ми їх вико-
нуємо. У зв’язку з тим, що від 
часу проектування певної ді-
лянки об’їзної до її будівництва 
минає почасти чимало років, 
доводиться дещо переробляти 
- наука не стоїть на місці, онов-
люються технологічні рішення і 
т. п. А проектування дороги по 
лісах чи територіях, які підля-
гають заповіданню, обов’язково 
узгоджується з Міністерством 
екології. 

Підставою для проведення 
проектних робіт цією органі-
зацією є не лише замовлення 
Служби автодоріг, а і позитив-
ний «Висновок про можливість 
проходження траси автодороги 
Дніпро – Царичанка – Кобеля-
ки – Решетилівка в Царичан-
ському районі», датований 25 
квітня 2013 року. Підписаний 
він обласним управлінням лі-
сового та мисливського госпо-
дарства, обласним центром з 
охорони історико – культурних 
цінностей, головами прилеглих 
до автодороги сільських рад 
Царичанського району, началь-
ником відділу Держкомзему в 
районі. А затверджений тодіш-
нім головою Царичанської РДА 
Дмитром Ковальовим, меш-
канцем міста. Була тоді така 
практика в «біло-блакитних» 
- привозити з міста людей, мов 
котів у мішку, для керівництва 
райдержадміністраціями. Оце 
і всі «законні підстави» знищен-
ня кількох сотень гектарів жи-
вої природи та орних земель на 
додачу. Ні до широкого, ні до 
вузького громадського обгово-
рення справа й досі не дійшла. 

Замовником будівництва 
дороги виступає Служба ав-
томобільних доріг у Дніпро-
петровській області, підрозділ 
Українського агентства авто-
мобільних доріг, або «Украв-
тодору». Але і ця державна 
організація лише виконує рі-
шення Кабінету Міністрів – є 
замовлення на нову дорогу 
та фінансування, тож є і за-
мовлення на проектування та 
будівництво. Однак будь-які 

рішення з питань, що можуть 
справити негативний вплив 
на довкілля, повинні мати зго-
ду суспільства. Цього вимагає 
«Положення про участь гро-
мадськості у прийнятті рішень 
в сфері охорони довкілля», за-
тверджене Наказом Мінохоро-
ни навколишнього природно-
го середовища 18 грудня 2003 
року за № 168. Воно зареєстро-
ване в Міністерстві юстиції 4 
лютого 2004 р. за № 155/8754. 
Його стаття 2. 17 говорить: 
- Рішення, ухвалене з порушен-
ням норм цього Положення, 
може бути оскаржене зацікав-
леними особами у передбаче-
ному законом порядку.

До речі, строк громадського 
обговорення великих держав-
них проектів може дорівнюва-
ти і трьом місяцям. Досі його 
не було й дня… Тож в охорон-
ців природи є всі шанси зупи-
нити «дорогу смерті» у судовий 
спосіб.

До речі, не все так одно-
значно й зі згодою сільських 
голів. Після 2013-го відбулися 
нові вибори, а потім і вибори 
в об’єднаних громадах. Сьо-
годні іванівський сільський го-
лова Геннадій Негода вважає 
меншою шкодою порівняно з 
вигодами те, що дорога забере 
толоки, сінокоси і болота, а ще 
відкрає частину села, мов ски-
бу хліба. А ляшківський голова 
ОТГ Юлія Омелян проти того, 
щоб під об’їзну назавжди лягли 
50 гектарів ляшківських чорно-
земів. Бо площа орних земель 
громади й так невелика. Кіль-
кох десятків гектарів орендова-
ної ріллі позбудуться і ферме-
ри Могилева та Китайгорода. 
А наступного року землі за ме-
жами села Верховна Рада таки 
збирається передати громадам. 
Тож невідомо, чи будуть ново-
обрані депутати в захваті від 
гримотливого й чадного сусід-
ства об’їзної? Тим паче, ціною 
найбільшого національного ба-
гатства держави. 

Варто подумати, 
потім робити

У наших предків слов’ян ді-
брови й гаї були священними 
місцями і називалися «божен-
цями». Вони разом із річками, 
озерами і болотами вважалися 
джерелами божественної енер-
гії. Ми ж сьогодні ставимося до 
природних багатств як до без-
кінечної матерії, з якою можна 
робити, що заманеться. Відо-
мий режисер Влад Троїцький 
переконаний:

- У нас найпотужніша еколо-
гічна криза. Вона закладена вже 
в самому нашому ставленні до 
води, атмосфери, джерел енер-
гії. Сьогодні ми одержуємо все 
це немовби «задарма». Людство 
бездумно й самогубно посува-
ється в безодню. Вихід можли-
вий лише один – звернення до 
духовної суті людини. Кажу не 
лише про релігію. Звернення до 
духовної суті людини – це осно-
ва і мистецтва, і культури.

Сьогодні унікальна жива 
природа знищена приблизно 
на половині маршруту «доро-
ги смерті». Другу половину ще 
можна врятувати. Станеться це 
тоді, коли хоча б частина людей, 
які тримають у своїх руках вла-
ду, подивиться на ситуацію зрі-
лим оком і зрозуміє її справж-
ню вартість. Ту, яку ніякими 
папірцями не виміряєш…

Григорій ДАВИДЕНКО.
Фото автора. 

! Показує дорогу, а сам у болото лізе

Калитва в цьому місці буде відрізана об‘їзною.
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Будинок для відпочинку з сонячними батареями.
Конкур на кінному дворі.
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Павло  Тичина

Хто з нас ще зі шкільних літ 
не пам’ятає Павла Тичини 
«На майдані коло церкви 
революція іде»? Коло церкви 
– значить поруч з Богом. 
А якщо народ протестує і 
мітингує на майдані коло 
Верховної Ради? І не перший 
день! І не збирається 
припиняти свою акцію там, 
де сидять і наче нічого не 
розуміють та не помічають 
ті, кого недавно величали 
народними обранцями, 
а сьогодні проклинають 
останніми словами? 

ОСІННЬОГО недільного дня Михай-
лівська площа наповнилась вітром 

Майданівського романтизму, відчуттям 
гордості, силою народного спротиву. 

…Київ вітав нас першим промінням 
сонця. Проте, як хтось спрогнозував в ав-
тобусі, вітер змінить погоду. На заклик 
організаторів Віче з Дніпропетровщи-
ни прибули 37 дніпрян та 23 чоловіка з 
Кам’янського. Дорогою приєдналась ще 
група. Ми поспішали до наметового мі-
стечка і встигли на гарячий сніданок.

Запланована хода на Михайлівську 
площу - вшанування пам’яті героїв Небес-
ної сотні, пам’яті померлих і покалічених 
під час Евромайдану. Вона почалась під 
холодним дощем. А вже поблизу пам’ят-
ника княгині Ользі вітер бив в обличчя 
сніжною кашкою. Кияни - о, чудодійство 
Боже! - почали роздавати плащ-накидки 
з плівки. Хто не міг впоратись під сніж-
ним дощем, їм допомагали одягти вже на 
мокрий одяг. І це був добрий захист від 
снігу та дощу.

Негода не вщухала. Треба було бачи-
ти цього дня посланців міст і сіл України, 
чути їх гасла і пісні на київських пагорбах, 
аби відчути душевну повагу і гордість за 
тих, хто готовий до кінця відстоювати 
громадянську позицію, поступ до спіль-
ної мети. А це імпічмент, відкриті вибор-
чі списки, антикорупційний суд, зняття 
недоторканності, народний вибір земель-
ної реформи...

Короткими вдавалися промови мі-
тингуючих на знаковій, історичній пло-
щі. У них - дух свободи, виклик режиму, 
віра в перемогу. Під склепінням Ми-
хайлівського храму - багатоголосе від-
луння «Слава Україні - Героям слава!» 
На бруківці ніби карбується сьогодення 
України, історію якої без валер’янки чи-
тати не можливо. Михайло Саакашвілі, 
лідер «Руху Нових Сил», у своїй промо-
ві наголошує на вимогах, які підтримує 
абсолютна більшість громадян. Як на 
його переконання, нинішній парламент 
щойно довів, що ефективно працювати 
може лише під суворим наглядом гро-
мадськості. А це значить, що відступати 
тепер й поготів не доводиться.

Коли ми бачимо послаблення гривні 
втричі - розуміємо, що це заслуга прези-
дентської інвестиційної банкірші  Валерії 
Гонтаревої, яку головою Національного 
банку України призначив Петро Поро-
шенко. І ми розуміємо: Президент - це і 
є корупція. Коли ми бачимо регулярні 
вбивства відомих людей по всій країні, 
включаючи центр Києва, знов розуміє-
мо, що наші правоохоронні органи не 
здатні виконувати свої прямі функції. Це 
і не дивно, бо вони займаються захистом 
бізнесу Президента, а не виконанням 
прямих обов’язків. І це вони роблять не з 
власної ініціативи, тому  розуміємо: Пре-
зидент - це і є корупція.

Коли ми бачимо тарифи на кому-
нальні послуги, ми чудово розуміємо, 
що окрім вартості газу, вугілля та роботи 
шахтарів і енергетиків, завдяки злочин-
ним схемам типу «Ротердам+», в них за-
кладено новий будинок для Ахметова і 
нову яхту для Фірташа. І за цю складову 

НА МАЙДАНІ КОЛО 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ

С толичний репортаж

  І хода під сніговою завісою
вже скоро ми платити не будемо! А доки 
ми платимо - ми щомісяця бачимо напис 
в платіжці чорним по білому: Президент 
- це і є корупція. 

І найголовніше. Якби ж Порошенко 
забирав у нас лише гроші! Але він ще й 
забирає найкраще, що є в нашій держа-
ві - життя наших військових, найбільших 
патріотів України. Стаття в найавтори-
тетнішій газеті Німеччини «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» по полицях розкла-
ла його махінації у військовій галузі. Про 
ці злочини можна прочитати на інфор-
маційних стендах тут, на площі Консти-
туції біля Верховної Ради. Кожного з цих 
злочинів достатньо для відставки Пре-
зидента в будь-якій цивілізованій країні. 
Це ті злочини, за які Порошенко обіцяв 

відрубувати руки. Але якщо такий закон 
буде ухвалений, він сам лишиться не тіль-
ки безруким. Він бо ж обіцяв припинити 
війну і продати свій бізнес, а натомість 
наживається на війні і продає Україну. 
Отож Президент - це і є корупція. 

Всій країні зрозуміло, що риба гниє з 
голови. Основа корумпованої гідри в на-
шій країні - це корупція на найвищому 
рівні. Ми вимагаємо невідкладно ухвали-
ти закони про імпічмент та про антико-
рупційний суд.

ЯКЩО ЦЬОГО НЕ СТАНЕТЬСЯ 
- 3 ГРУДНЯ МИ ЗАПУСТИМО 
МЕХАНІЗМ НАРОДНОГО 
ІМПІЧМЕНТУ,
ЯКИЙ ВЖЕ НІЩО Й НІХТО НЕ 
ЗМОЖЕ ЗУПИНИТИ!
Ми хочемо допомогти парламенту 

зробити правильні кроки. І ми не відсту-
пимо, доки вони не будуть зроблені!

…Марш непокірних продовжував 
ходу під сніжною зливою до Алеї Небес-
ної сотні. Покладання квітів. Пам’ять про 
кращих синів і дочок люди збережуть на-
завжди. Герої не вмирають.

Організовано і мирними шеренгами 
мітингуючі повертаються на Конститу-
ційну площу. Мітинг продовжується. До 
мікрофону по черзі підходять всі, хто хоче 
поділитися думкою, висловити наболіле, 
наполягти на своїх вимогах.

Небайдужі січеславці, спадкоємці 
слави козацької, до зустрічі в неділю, 
3 грудня, на Михайлівській площі сто-
лиці.  Попереду визначальні події. У 
тому ж вірші «На майдані коло цер-
кви» Павло Тичина писав «Хай чабан! 
– усі гукнули, - за отамана буде!» Ну і 
«Прощавайте, ждіте волі». Але «гей на 
коні, всі у путь!» Отож за волю, прав-
ду, совість та справедливість дово-
диться боротися. Воювати. Революція 
гідності ще не скінчилася. Все ще йде 
на майдані коло Верховної Ради.

Володимир Жук,  журналіст.
м. Київ.

! Я єсть народ, якого Правди сила 
ніким звойована ще не була

КРЕДИТ ПІД ЗАСТАВУ 
МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ. 
ЩО ВАРТО ЗНАТИ 
АГРОВИРОБНИКУ?
На початку осені Прем’єр-міністр України 
ініціював розробку програми підтримки українських 
агровиробників з боку державних банків. Сьогодні 
агросектор є ключовою галуззю, яка забезпечує 
надходження 37 відсотків валютної виручки. Через 
це керівництво держави, як ніхто, зацікавлене в 
розвитку цієї галузі.
Разом з тим, сільгоспвиробнику не так вже й просто 
отримати фінансування для розвитку бізнесу. 
Банківські кредити інколи невигідні та потребують 
забезпечення нерухомістю або технікою, яке фермер 
не завжди може надати. Проблему можна вирішити, 
уклавши договір застави майбутнього врожаю або 
видати аграрну розписку.
Звертаючись за отриманням фінансового чи 
товарного кредиту під заставу майбутнього 
врожаю, фермери часто отримують відмову. 
Перед схваленням кредиту, ризик-менеджери 
банку або іншого кредитора проводять повну 
перевірку компанії. Перевіряють не тільки 
фінансові показники, а й історію співпраці з іншими 
контрагентами, наявність боргів, документи 
на землю. Що ж варто знати агровиробнику, 
щоб отримати кредит під заставу майбутнього 
урожаю?

Як підсилити рух 
«зеленої» економіки»?

повернути з Польщі додому дві 
сімейні пари, вони трудяться тут. 
Приймаємо «зелених» туристів, 
поряд добре збережені залишки 
Української укріпленої лінії, непо-
далік сосновий ліс, взяли в оренду 
7, 8 га ставків.

Ось так альтернативна енерге-
тика допомагає фермеру розви-
вати улюблену справу. Пізнаваль-
ною була і розповідь про котли 
на рослинних і деревних рештках 
комерційного директора згаданої 
сумської компанії Івана Щастно-
го. Вони мають різні потужності 
і вартість, тому цікавість до них 
була значною. Присутній на за-
ході голова Дніпропетровської 
облради Гліб Пригунов навіть за-
просив виробників відкрити свій 
філіал у Дніпрі:

- Сьогодні Данія та Голландія 
отримують більше сорока відсо-
тків необхідної енергії із відновлю-
вальних джерел – вітру, сонця, біо-
маси тощо. Нам потрібні особли-
во значні зусилля для реалізації 
засад «зеленої» економіки, треба 
відходити від використання доро-
гого природного газу, заощаджу-
вати кошти. Одна зі шкіл Си-
нельниківського району, до речі, 
обігрівається ефективним інф-
рачервоним випромінюванням. 
На хорошому прикладі «Лелек» 
заряджаймося оптимізмом усі, 
хто ще вагається, займатися «зе-
леною» енергетикою чи ні. Хочу 
почути промисловців і фермерів 
– які завдання повинна виконати 

обласна влада, щоб чимскоріше 
підсилити «зелений» рух? Що 
конкретно треба зробити?  

Мабуть, щонайперше знайти 
кредити під невисокий відсоток 
на купівлю обладнання. А най-
більше запитань учасників засі-
дання викликали цікаві фахові по-
яснення про вітчизняні новинки 
вітроенергетики директора «Аль-
тернативної енергетичної компа-
нії» Андрія Чекалкіна:

- Тривалий час ми експери-
ментували з матеріалом верти-
кальної вітроустановки, особли-
востями її констукції тощо. На 
ринку є розробки китайського 
виробництва, але вони недовго-
вічні. Нашими критеріями вироб-
ництва установок є безшумність, 
високий к. к. д., надійність і при-

йнятна вартість. Робимо їх потуж-
ністю 3 – 5 кіловат для приватних 
осель і виробничих баз. До речі, 
українське законодавство не об-
межує громадян у використанні 
вітру, за це не передбачений по-
даток. Сьогодні вітрова установка 
потужністю три кіловати, яка по-
дає до загальної електромережі 
енергію за «зеленим» тарифом 3, 
29 гривень за кіловат, приносить 
до чотирнадцяти тисяч гривень 
прибутку за рік. Окупність її 
всього кілька років. Більше мон-
туємо установки в Запорізькій 
області, на півдні України, щой-
но змонтували в Попасному Но-
вомосковського району. Ставити 
їх краще на висоті 5 – 10 метрів, 

там сильніші вітри. Для вибору 
місця встановлення слід користу-
ватися картою вітрів області. 

Інтерес до цієї теми тривав 
аж до завершення заходу. Зов-
сім недавно на підвищеннях біля 
сіл стояли вітряки, наші батьки 
й діди вміли «запрягати» вітер 
для господарських потреб. Теж 
самісіньке мусимо робити і ми, 
вже на базі сучасних технологій. 
Ще на засіданні йшлося про не-
обхідність ширшого використан-
ня зонних лічильників і дешев-
шої нічної електроенергії. Так 
опалюють, зокрема, виробничі 
примішення деякі підприємці 
Дніпра. Наводився і добрий при-
клад встановлення сонячних па-
нелей на дахах власних будинків 
жителями Нікополя і Марганця, 

які продають електроенергію за 
«зеленим» тарифом. Грунтов-
ною була і розповідь гендиректо-
ра ПРАТ «Оріль–лідер» Олексія 
Утешева про роботу найбільшо-
го в Європі біогазового комп-
лексу поблизу Єлизаветівки 
Петриківського району. Там пе-
реробляються на газ відходи пта-
хівництва, а опісля використову-
ються як добрива. 

У другій частині засідання 
його учасники ознайомилися з 
роботою твердопаливного котла 
та сонячних панелей СФГ «Ле-
леки». Леонід Любчич також 
продемонстрував присутнім на 
полі для конкуру вишкіл трьох 
коней, керованих вихованцями 

кінноспортивної школи, серед 
них і кандидат в майстри спорту, 
син фермера Юрій.  Ось що на-
прикінці заходу сказав про нього 
голова ПП «Віктор і сини» з Дні-
пра Віктор Шайтанов:

- Побачив дуже багато ко-
рисного. Кожен, хто розпочинає 
власну справу, думає - як забез-
печити тепло у виробничих при-
міщеннях, освітлення? Про доро-
гезний газ краще й не згадувати. 
У Рудьці «зелені» альтернативи 
добре видно наживо.

А голова Дніпропетровсько-
го інвестиційного регіонального 
агенства Валентина Затишняк 
звернулася до всіх зі словами:

- Головний інвестор «зеле-
них» рішень для сталого розвит-
ку економіки – в першу чергу ми 

самі. Наше агенство знаходиться 
в облраді і співпрацює з німець-
ким колегою «giz», Дніпропе-
тровською обласною організаці-
єю роботодавців. Ми їздимо по 
громадах і розповідаємо, що до 
альтернативної енергетики може 
бути причетний кожен фермер, 
кожен житель села. Запрошую 
всіх до співпраці задля власного 
добробуту! У березні буде цікава 
зустріч з жителями Волині, які 
мають екосадиби і займаються 
«зеленим» туризмом.

«Зелений» потенціал Дніпро-
петровщини вже рухається в єв-
ропейському напрямку, переваги 
– очевидні.
Остап ВЕРНИГОРА. Фото автора. 

- Основним напрямком діяль-
ності господарства є вирощування 
сільгоспкультур: озимої пшениці, 
кукурудзи, сої, ячменю, соняшни-
ку. А особливістю госодарства є 
те, що я з дитинства дуже люблю 
коней, тому створив кінноспор-
тивний клуб, розвиваю цей спорт. 
Беремо участь в першостях Украї-
ни, щойно у вересні провели тре-
тій  етап Кубку СФГ «Лелеки» з 
конкуру. Для проведення змагань 
довелося будувати кінний двір, 
приміщення для проживання і 
харчування людей. І тут виникло 
болюче питання – чим все опа-
лювати, гріти воду? Першими в 
районі поставили твердопалив-
ний котел на 150 кіловат компанії 
«Техно-Біо-Енерго-Сервіс» із Сум, 
який працює на соняшниковому 
лушпинні та рослинних рештках. 
А на даху будинку змонтували со-
нячні панелі, енергія сонця впро-
довж року нагріває до тридцяти 
градусів тепла біля двохсот тонн 
води в басейні. У «зеленій» енерге-
тиці все треба робити швидко, не 
стояти на місці, інакше опинишся 
позаду. Будівництво бази відпо-
чинку та будинку для механізато-
рів змусили залучити додаткових 
працівників. Проблема зайнято-
сті дуже актуальна для віддаленої 
нашої Рудьки, яка межує з Пол-
тавщиною. Приємно, що вдалося 

Мова про це йшла на 
засіданні Клубу підприємств-
лідерів «зеленої» економіки 
Дніпропетровщини, на 
ошатній базі селянського 
фермерського господарства 
«Лелеки» Царичанського 
району. Участь у важливому 
заході взяли директори 
підприємств, приватні 
підприємці області – 
амбасадори престижного 
об’єднання, фермери краю, 
яких з нагоди прийдешнього 
Дня працівників сільського 
господарства вітали доповідачі. 
Присутні з цікавістю слухали 
розповідь про незвичайний шлях 
до відновлювальної енергії 
голови СФГ «Лелеки»      
Леоніда Любчича:

Негативні судові рішення
Перше, що перевірить кредитор - наявність у Єдиному дер-
жавному реєстрі судових рішень інформації про порушення 
сільгоспвиробником кредитних зобов’язань. Однак наявність 
негативного судового рішень не завжди свідчить, що агровироб-
ник схильний до невиконання зобов’язань. Якщо зобов’язання не 
виконувалися через поважні причини, наприклад форс-мажор чи 
порушення зобов’язань кредитором, необхідно надавати креди-
тору письмові пояснення щодо кожної спірної ситуації.

Виконавчі провадження та податковий борг
Коли ви подаєте документи на отримання кредиту, перевір-
те чи існують відкриті виконавчі провадження або арешти 
відносно вашої компанії. Інколи агровиробник може навіть не 
здогадуватися, що його підприємство є боржником у виконав-
чому провадженні. Дуже часто це дрібні борги або виконавчі 
провадження, які не були закриті через неуважність держав-
них виконавців. Разом з тим, при перевірці кредитор не може 
перевірити суму заборгованості, адже цієї інформації немає 
у відкритому доступі. Тому навіть якщо борг становить 
кілька сотень гривень, агровиробник потрапляє в «чорний 
список». Якщо ж не вдалося вчасно закрити таке виконавче 
провадження, то підготуйте письмові пояснення та доку-
менти, які підтверджують погашення зобов’язань.
Ризик-менеджери кредитора також перевіряють на наяв-
ність податкового боргу. Проте інформація, яка є у подат-
ковому реєстрі, не завжди актуальна та може не містити 
розміру боргу. Тому перед подачею документів кредитору по-
дбайте, щоб у вас не було боргів перед бюджетом або надайте 
документи про сплату податкових зобов’язань.

Обтяження рухомого майна
Кредитор також перевіряє наявність обтяжень в Державно-
му реєстрі обтяжень рухомого майна.
Наведемо приклад. Минулого року ви передавали в заставу 

майбутній врожай озимої пшениці ІІІ класу, який мав бути 
вирощений на землях певної сільської ради. Цього року ви 
знову вирішили передати в заставу урожай з тієї ж земельної 
ділянки, але минулорічне обтяження так і не вилучили з реє-
стру. Кредитор бачить в реєстрі обтяжень, що урожай з цієї 
ділянки вже в заставі і відмовляє вам у наданні кредиту.
Тому якщо ви повністю виконали зобов’язання перед попере-
днім кредитором, подбайте,  щоб запис про обтяження був 
вилучений з реєстру. Особливо коли ви знову плануєте переда-
вати в заставу аналогічний врожай з тієї ж землі.

Вимоги до земельного банку
Земельні  ділянки, майбутній врожай з яких буде передава-
тися в заставу, мають бути належним чином оформлені. 
Тобто право власності на них та право оренди має бути за-
реєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно.
У випадку, якщо договори оренди укладені до 2013 року, то 
кредитору буває достатньо, щоб такі договори були зареє-
стровані в книзі записів державної реєстрації договорів оренди 
землі, а строк оренди не закінчувався в поточному році. Тому 
варто навести порядок в договорах та отримати докумен-
ти, що підтверджують реєстрацію договорів. Це може бути 
довідка сільської ради про підтвердження наявності договорів 
оренди, строку дії договорів та площ земельних ділянок, які 
орендуються.
Кредиторам також важливо, щоб земельні ділянки, майбутній 
врожай з яких буде передаватися в заставу, розміщувалися од-
ним масивом, а не були розкидані, по різних сільських радах.
У розмовах фермери часто скаржаться на бюрократію банків 
та інших кредиторів, на завищені вимоги та необґрунтовані 
відмови у видачі кредитів. Щоб не згаяти час дарма, потрібно 
провести аудит підприємства та земельного банку і правиль-
но підготувати усі документи. Тільки за таких умов агрови-
робник зможе швидко отримати кредит під заставу врожаю.

Напрямок
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ПРАВОВЕ ПОЛЕ

Які основні переваги 
цього договору?
В інтерпретованому україн-

ському емфітевзисі закріплено пе-
реваги обох сторін договору — як 
власника, так і емфітевта. Однією 
з основних переваг для власника 
є можливість отримання плати 
за землю одним платежем за весь 
строк користування землею, що 
на сьогодні є дуже актуально.

Емфітевзис більш орієнто-
ваний на сільськогосподарських 
виробників, які хочуть отримати 
землю в обробіток. Так, перевага-
ми для користувача (емфітевта) є 
необмежений строк дії договору, 
навіть більше, договір емфітевзису 
може бути укладено на невизна-
чений строк. Відсутня прив’язка 
до нормативно-грошової оцін-
ки землі, як основної складової 
у визначенні плати за землю, що 
дозволяє відійти від державного 
регулювання та визначити розмір 
плати за згодою сторін. Право ем-
фітевта може бути внесено до ста-
тутного капіталу господарського 
товариства, може бути передано 
в заставу, а також відчужене тре-
тій особі. Тобто право емфітевта 
вільне в обороті, що робить його 
звичайним товаром, який можна 
просто купити й продати. Ще од-
нією перевагою емфітевзису є те, 
що таке право може бути переда-
но у спадок як по заповіту, так і по 
закону.

 
Як укладається угода?
Порядок укладення договору 

емфітевзису аналогічний до того, 
який застосовується до договору 
оренди земельної ділянки. Тобто 
форма договору письмова. Може 
бути як проста письмова, так і но-
таріальна. Договір підлягає дер-
жавній реєстрації. Через це дого-
вір емфітевзису є сенс укладати в 
нотаріальній формі, оскільки но-
таріус як державний реєстратор 
одночасно проведе реєстрацію 
права користування земельною 
ділянкою за емфітевтом і видасть 
витяг із Державного реєстру ре-
чових прав. Окрім того, якщо 
емфітевт є юридичною особою, 
то для усунення додаткових ри-
зиків варто оформити протокол 
(рішення власника) про укладен-
ня договору емфітевзису, яким 
уповноважити на підписання та-
кого договору керівника або іншу 
особу.

 На практиці договори ем-
фітевзису укладаються по тих 
земельних ділянках, які ще пе-
ребувають в оренді. Оскільки 
право користування по догово-
ру емфітевзису є таким самим 
речовим правом, як і оренда, то 
закон виключає можливість од-
ночасного існування таких прав. 
Тобто перед укладенням догово-
ру емфітевзису спершу потрібно 
припинити оренду. Це ще один 
аргумент укладати договори ем-
фітевзису в нотаріуса, оскільки 
це надасть можливість уникнути 
проміжку в часі між відсутністю 
зареєстрованої оренди та наявніс-
тю емфітевзису.

Уряд обіцяє ще одне підвищення пенсій - 
тим, у кого вони залишилися мізерними 
після осучаснення. Про це заявив 
міністр соцполітики Андрій Рева. За 
його словами, йдеться про тих людей, 
хто багато працював, але отримував 
маленьку зарплату. А нинішня формула 
розрахунку пенсій враховує «трудодні» 
менше, ніж заробітки. Термінів 
підвищення міністр не назвав, як і 
способів підвищення, згадавши лише, 
що Кабмін такий механізм розробляє.

Кому недодали
За інформацією Пенсійного фонду, з майже 12 млн. 
пенсіонерів надбавку отримали 86%. До останніх               
14% потрапили люди, у яких пенсія навіть після пере-
рахунку не змінилася через невеликий стаж роботи і 
низьку зарплату, що не дотягує до середньої зарплати 
по країні на той час. Також серед них ті, хто отримує 
спец пенсії, – науковці, держслужбовці тощо (крім 
силовиків), адже закон про пенсійну реформу не 
передбачає їх перерахунку. Але зазвичай такі пенсії 
становлять 3-5 тис. грн.
До 40% пенсіонерів (майже 4,8 млн. осіб), які отрима-
ли мінімальну надбавку (до 200 грн..), увійшли низь-
кооплачувані, про які згадав міністр.
«Це люди, які все життя тяжко працювали в колго-
спах за «трудодні», ті, хто працювали санітарками та 
фельдшерами, та інші, які відпрацювали по 30 років і 
більше. Ми обов’язково забезпечимо їх право на гідну 
пенсію», – пообіцяв Рева.
За даними Держстату щодо зарплат за  1940-1991 рр., 
заробітки в агросекторі в усі часи були нижче, ніж в 
промисловості,в 2,5-3 рази. Тому колгоспники і робіт-
ники радгоспів, крім трактористів, комбайнерів, яким 
платили в 2-3 рази вище середнього, отримали міні-
мальні надбавки, потрапивши до 40%.
Аналіз зарплат за галузями за 1992-2017 рр. показує, що 
до 40% тих, хто отримали мінімум, потрапили також 
медсестри, лікарі, вчителі, бухгалтери, які більшу части-
ну життя працювали при СРСР, рибалки, лісники.

Кому дали більше
Надбавку в 400-500 грн отримали робітники-верстат-
ники, будівельники, дорожники зі стажем роботи 
понад 40 років, механізатори. Від 500 до 1000 грн. 
надбавки отримали начальники цехів, директори 
виробництв, професори вузів (якщо це не наукова 
пенсія). Несподівано серед щасливчиків опинилися 
і ті, хто отримував пенсії по 949 грн. через неповний 
трудовий стаж (менше 15 років). Їм додали аж                                
по 503 грн (+53%) до мінімальної пенсії в 1452 грн.
Понад 2000 грн. надбавки отримали робітники гаря-
чих цехів (ливарники, зварювальники) і шкідливих 
виробництв (хімпром), шахтарі, моряки, метробудів-
ці, банкіри. Нарешті, найвищі надбавки – понад 4500 
грн. – менше ніж у 1% пенсіонерів, які мали зарплати 
на порядок вищі за середні по країні і великий стаж. 
До них належать льотчики-випробувачі, шахтарі зі 
стажем більше 20 років, авіатори. Багато з цих людей 
нагороджені орденами, удостоєні звань Герой Со-
цпраці, Герой України, «заслужений», «народний», за 
які покладена надбавка до пенсії в розмірі 20-40% від 
прожмінімуму для працездатних (зараз 1247 грн).

«Потрібні єдині 
правила розрахунку»
Експерти з пенсій неоднозначно оцінюють ініціативу 
міністра соцполітики про додатковий перерахунок 
пенсій. Так, за словами екс-голови Пенсійного фонду, 
а нині незалежного експерта Віктора Колбуна, це 
буде відхід від єдиних принципів перерахунку та осу-
часнення пенсій, затверджених новим законом про 
пенсійну реформу.
«Те, що трудівникам хочуть збільшити пенсії, це 
добре, але правила мають бути єдиними для всіх, 
інакше вийде зрівнялівка, – роз’яснив нам Колбун. – 
Якщо пристати на пропозицію міністра соцполітики, 
то нівелюється цінність висококваліфікованої праці: 
образно кажучи, і землекоп, і професор можуть отри-
мувати майже однакові пенсії».
Стосовно механізму перерахунку пенсій малоопла-
чуваним, то Колбун допустив, що для них можуть 
залишити нинішній коефіцієнт за стаж (з 1 січня   
2018 року він знизиться з 1,35 до 1), щоб арифметично 
збільшити їх нинішні пенсії на 25%. Але експерт про-
ти доплати за рахунок коштів Пенсійного фонду, він 
пропонує, щоб держава виплачувала таким людям 
якусь соцдопомогу з держбюджету.

Який максимальний 
строк договору?
Це питання цікавить усіх. За-

коном не передбачено жодних 
обмежень по строку дії договору 
емфітевзису земельної ділянки при-
ватної власності. Ба більше, договір 
може бути безстроковим, проте в та-
кому разі будь-яка зі сторін не менш 
як за один рік може направити по-
відомлення про його розірвання, й 
договір буде припинено через рік 
із моменту отримання такого пові-
домлення. Безстрокові договори на 
практиці трапляються дуже рідко, 
оскільки переважна більшість агро-
виробників зазвичай хочуть уклада-
ти договори на максимально мож-
ливий строк. Одразу зазначу, по 
договору емфітевзису такий строк 
відсутній, тобто це може бути і 50, і 
100, і 200, і навіть 500 років. 

 
Що з орендною 
платою?
Поняття орендної плати в дого-

ворі емфітевзису відсутнє. Так само, 
як і прив’язка до нормативно-гро-
шової оцінки земельної ділянки. 
Отже, відповідно до положень стат-
ті 409 Цивільного кодексу України, 
власник земельної ділянки має пра-
во на отримання плати за користу-
вання нею. Розмір плати, її форма, 
умови, порядок і строки її виплати 
встановлюються договором. Тобто 
сторони договору емфітевзису вста-
новлюють розмір плати за корис-
тування за взаємною згодою. Крім 
того, як уже було вказано раніше, 
така оплата може бути сплачена 
одноразово за весь строк користу-
вання. Варто зазначити, що зазви-
чай оплата по договору емфітевзи-
су нижча від оренди, проте це лише 
за умови отримання кошів за весь 
період користування. 

 
Яка звітність 
подається?
Оскільки емфітевзис не є роз-

повсюдженим договором, то й 
офіційні роз’яснення по його опо-
даткуванню відсутні. Проте, судя-
чи з комплексного аналізу Подат-
кового кодексу України та листів 
Державної фіскальної служби, 
для цілей оподаткування різниці 
між орендою та емфітевзисом не-
має. Тобто звітність по договору 
емфітевзису подається аналогічна 
тій, що й за оренди.

 

Чи має користувач 
переважне право?
Так, звичайно, переважне пра-

во емфітевта на подовження дого-
вору емфітевзису передбачається 
умовами договору. Варто додатко-
во прописувати переважне право 
емфітевта на викуп земельної ді-
лянки в разі припинення мора-
торію на продаж земель сільсько-
господарського призначення..

Окремо варто зазначити, що й 
власник землі також має переваж-
не право по договору емфітевзису. 
Так, перед відчуженням емфіте-
втом свого права користування зе-
мельною ділянкою третім особам 

він зобов’язаний письмово повідо-
мити власника земельної ділянки 
про продаж права користування 
нею. Якщо протягом одного міся-
ця власник не надішле письмової 
згоди на купівлю, право користу-
вання земельною ділянкою може 
бути продане іншій особі.

 
 Що відбувається 
з емфітевзисом                                              
після смерті власника?
За загальним правилом дія до-

говору емфітевзису триває неза-
лежно від зміни власника, тобто 
коли помирає власник земельної 
ділянки договір є чинним на тих 
самих умовах, а права й обов’яз-
ки власника переходять до спад-
коємців. У разі якщо спадкоємці 
відсутні, така земельна ділянка 
може бути визнана відумерлою 
спадщиною. У такому разі за ви-
знання земельної ділянки відумер-
лою спадщиною вона переходить 
у власність територіальної грома-
ди, тому існує ризик того, що якщо 
договір емфітевзису був укладений 
на понад 50 років, то потрібно буде 
зменшити строк до 50 років. Усі 
інші права й обов’язки за догово-
ром і далі є незмінними.

 
Чи може емфітевзис 
бути прирівняний              
до купівлі-продажу?
Так, таке твердження має право 

на життя. Й основними підставами 
прирівнювати договір емфітевзису 
до купівлі-продажу є його строк і 
можливість емфітевта вільно роз-
поряджатися своїм правом корис-
тування. Такий стан речей надає 
емфітевзису як переваги, так і не-
доліки. Перевагою вважатиметься 
строк, оскільки, уклавши договір 
емфітевзису умовно на 100 років, 
емфітевт забезпечить право корис-
тування земельною ділянкою про-
тягом усього свого життя. 

Проте, укладаючи договори ем-
фітевзису, основне не перегнути па-
лицю. Оскільки потенційний зем-
лекористувач, укладаючи договір 
на 100 років, хоче максимально га-
рантувати собі права на цю земель-
ну ділянку в майбутньому. Тому на 
практиці разом із договором емфі-
тевзису, особливо за оплати за весь 
строк користування, користувач 
намагається підписати з власником 
максимально велику кількість доку-
ментів. Такими документами є по-
передній договір купівлі-продажу 
землі у простій письмовій формі, 
оскільки нотаріус відмовить в по-
свідченні такого договору через дію 
мораторію. Заповіт на емфітевта. 
Навіть трапляються випадки, коли 
власники землі підписують різного 
роду боргові розписки та договори 
позики. І все це лише з однією ме-
тою — отримати права на землю.

Проте в такому разі існує один 
значний ризик: такий договір ем-
фітевзису відповідно до судової 
практики може бути визнаний не-
дійсним, оскільки був укладений 
удаваний правочин, який прихо-
вував договір купівлі-продажу під 
час дії мораторію. 

Емфітевзис - це довгострокове, відчужуване 
й таке, що успадковується, право 
користування чужою земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб. Право це 
встановлюється договором між власником 
земельної ділянки й особою, яка виявила 
бажання користуватися цією земельною 
ділянкою для сільськогосподарського 
виробництва (емфітевт).

Емфітевзис Наш «лікбез»
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Н а порі, на часіМіфи про укриття рослин
УКРИТТЯ ПОТРЕБУЮТЬ 
УСІ РОСЛИНИ САДУ
Більшість багаторічних рослин на 

вашій ділянці здатні прекрасно пере-
зимувати і без спорудження навко-
ло них додаткових укриттів - просто 
тому, що вони чудово адаптовані до 
клімату вашого регіону. 

Звичайно, є не занадто стійкі до 
капризів погоди види, подбати про 
які доведеться. Насамперед, це всі 
види троянд, клематиси, які квітують 
на торішніх пагонах, флокси, півонії, 
лілії, рододендрони та інші... Але не 
перестарайтеся з укриттям! Так, на-
приклад, основна частина троянд гине 
не від морозів, а від випрівання.

УКРИТТЯ РОСЛИНИ - 
ЦЕ ГАРАНТІЯ 
ЇЇ УСПІШНОЇ ЗИМІВЛІ
Загинути рослини можуть не 

стільки від сильного морозу, стільки 
від різкої зміни температури, особ-
ливо під час осінніх і весняних від-
лиг. Саме нестійка погода з різкими 
перепадами температур провокує 
надмірне промерзання та перезво-
ложення ґрунту. Результат: різні 
механічні ушкодження рослин, заг-
нивання їхньої кореневої системи, її 
випрівання і - як наслідок - загибель. 
Укриття - це тільки один з методів, 
що допомагають підвищити зи-
мостійкість рослин. 

Займайтеся підготовкою рослин 
до зимівлі комплексно: приділіть ува-
гу не тільки правильній посадці рос-
лин, але і їхньому своєчасному поли-
ву, підживленню.

ПІДГОРТАННЯ ЗЕМЛЕЮ - 
ДОСТАТНІЙ СПОСІБ УКРИТТЯ 
НИЗЬКОРОСЛИХ РОСЛИН
Підгортання - створення над корін-

ням і залишками стебел рослини 
горбка із ґрунту - традиційний метод 
зимового укриття рослин. Завдяки 
підгортанню ми не стільки захищає-
мо рослини від морозів, скільки ство-
рюємо навколо них рельєф ґрунту. За 
рахунок цього рельєфу навесні краще 
відводяться талі води, а сама рослина 
захищена від вимокання.

КРАЩІ УКРИВНІ МАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ РОСЛИН НА ЗИМУ -
 ЛАПНИК І ОПАЛЕ ЛИСТЯ 
Ялиновий і сосновий лапник вва-

жається одним із кращих укривних 
матеріалів. Причому береже їх не 
тільки від сильних морозів, але й від 
гризунів. 

Опале листя - непоганий укрив-
ний матеріал: воно надійно захищає 
ґрунт від перших холодів і служить 

прекрасною їжею дощовим черв’я-
кам, які, у свою чергу, підвищують 
родючість цього самого ґрунту. Але 
чи все листя можна використовувати 
для зимового укриття рослин? 

Кожному садівникові доводилося 
спостерігати, наскільки швидко роз-
кладається листя більшості садових 
дерев. Крім того, саме в листях дуже 
люблять улаштовуватися миші. За 
зиму не встигає згнити тільки дубове 
листя - саме його краще використо-
вувати в якості укривного матеріалу. 
Як альтернативу можна використо-
вувати листя берези, клена й кашта-
на. 

Перш ніж укрити листям ваші 
рослини, його потрібно правильно 
заготовити: листя необхідно зібрати 
свіжоопалим й абсолютно сухим. 

НЕТКАНІ МАТЕРІАЛИ - 
ІДЕАЛЬНИЙ СПОСІБ УКРИТТЯ
Безумовно, неткані укривні ма-

теріали істотно полегшили нашу пра-
цю. З їхньою допомогою стало легше 

вирощувати деякі культури і вони 
дійсно служать відмінним матеріа-
лом для зимового захисту рослин, але 
тільки в тому випадку, якщо ви вико-
ристовуєте їх правильно! 

Ретельно вкрита щільним чохлом 
з нетканого матеріалу ялина після 
зими попросту може загинути. У наші 
суворі зими - коли відлиги чергуються 
із сильними морозами - використо-
вувати подібні чохли потрібно дуже 
обережно! Не вкутуйте в нього хвойні 
рослини повністю - накиньте його на 
верхню частину крони дерева, при-
близно на 1/3, залишивши нижню ча-
стину без укриття. Тільки в жодному 
разі не обмотуйте нетканим матеріа-
лом верхню частину рослини, зробіть 
щось типу куреня. Тоді ніжні гілочки 
хвої не будуть торкатися до мокрого й 
холодного «панцира» з нетканого ма-
теріалу. 

А ось прекрасним захистом ниж-
ньої частини хвойних послужить сніг. 
Якщо ви неодмінно хочете використо-
вувати нетканий укривний матеріал 
для зимового захисту троянд, клема-
тисів та інших рослин - використо-
вуйте, але знову ж, комбінуючи його 
з іншими способами захисту: тим 
же листям або лапником. Тільки так 
ви зумієте створити ідеальне зимове 
вкриття для рослин. 

Ще у якості зимового вкриття мож-
на використовувати керамзит, що слу-
жить не тільки прекрасним укривним 
матеріалом, але й відмінною муль-
чою, гарним дренажем і теплоізоля-
тором, повідомляє «Домовик».

З доровенькі були! Г

РО корисні властивості 
граната говорять часто, 
але ось про кісточки мов-

чать! Виявляється, гранатові 
кісточки — дієтичні вуглеводи, 
які являють собою клітковину, 
що не перетравлюється в хар-
човому тракті. Їжа, що містить 
такого роду клітковину, швидко 
проходить по травній системі 
людини, виводить токсини, шла-
ки та інші шкідливі продукти 
життєдіяльності.

Гранатові зерна складаються 
з вітаміну E, поліненасичених 
кислот і рослинних жирів, завдя-
ки чому здатні покращувати гор-
мональний баланс в організмі. 
Якщо вживати в їжу гранат з 
кісточками, вдасться знизити 
артеріальний тиск і позбутися 
головного болю.

Вживання такого корисного 
продукту допомагає підвищити 
кількість гемоглобіну в крові, за-

ранат їжте з кісточками!
Приємний кисло-солодкий смак і неймовірна користь 
роблять цей рубіновий плід справжнім улюбленцем 
мільйонів. Однак сам процес поїдання стиглих зерен 
зазвичай перетворюється в справжню епопею: хтось 
з’їдає гранат цілком і повністю, а хтось проводить                    
нехитрі маніпуляції у роті, випльовуючи кожну           
кісточку.
А чи можна їсти гранат з кісточками,                                                
не побоюючись за своє здоров’я?

побігаючаючи ризику виникнен-
ня анемії.

Також гранатові кісточки ко-
рисні жінкам під час клімаксу 
і менструації. Сильній же статі 
варто вживати насіння, пере-
терті з цукром, щоб підвищити 
чоловічу витривалість. Так ро-
блять всі китайці!

Якщо ж надумали вживати 
стиглі плоди граната з кісточка-
ми, слід бути обережними. При 
поїданні гранатових кісточок, їх 
необхідно обов’язково розжо-
вувати! В іншому випадку вони 
просто не принесуть користі.

До того ж існує думка, що цілі 
кісточки граната здатні затриму-
ватися в апендиксі, провокуючи 
його запалення. Проте, якщо до-
тримуватися міри, не переїдати, 
таких негативних наслідків мож-
на уникнути.

Слід пам’ятати, що зерна гра-
ната можуть бути дуже тверди-

ми, то жувати їх варто обережно, 
щоб не пошкодити зубну емаль.
Важливо! Через здатність 

знижувати артеріальний тиск, 
вживати гранат з кісточками не 
рекомендується під час вагіт-
ності, так як в цей період у жінок 
активно виробляється прогесте-
рон, розширює судини і знижує 
кров’яний тиск.

Як бачимо, є гранат з кісточ-
ками або без - справа не лише 
смаку, але і користі! Дотримуй-
теся наших рекомендацій, і ваш 
організм оцінить всі корисні 
властивості гранатових кісто-
чок.

А якщо все ж таки волієте 
випльовувати кісточки, то не 
кваптеся викидати їх у смітник. 
Якщо посадити висушені зерна 
у ґрунт, то життєздатне насіння 
граната проросте протягом двох 
тижнів. Тільки уявіть, власне гра-
натове деревце... Краса!

Найкращі ліки в осінній 
період від застуди
Для того щоб зміцнити імунітет і захистити себе під 
час холодів, варто звернути увагу на такий корисний 
продукт, як імбир.
Найпростіший і найпоширеніший метод лікування – 
використовувати його корінь при додаванні до чаю. 
Але, крім цього, варто відзначити, що саме імбир 
надзвичайно багатий вуглеводами, антиоксидантами, 
амінокислотами і різними вітамінами, передає Ukr.
Media.
Чай з 50 грамами імбиру вилікує від застуди і 
миттєво знизить температуру. Однак у імбиру, 
як і у будь-якої рослини, є протипоказання. Не 
рекомендований імбир при стійкій гіпертонії, гострих 
запальних процесах в органах травлення, при каменях 
в жовчному міхурі.
Регулярне вживання напоїв з імбиром зміцнює імунітет. 
А все завдяки антиоксидантам, які збільшують 
стійкість організму перед інфекціями. Одне горня 
імбирного чаю у день у рази знижує ризики інсульту, 
адже імбир спалює жирові клітини, які можуть 
накопичуватися в артеріях.
Імбир покращує кровообіг, дозволяючи організму 
отримувати більше кисню та вітамінів з крові. До 
того ж, він захищає від цукрового діабету. Ця рослина 
має 6-джинджеріол, який вбиває до 76% ракових клітин 
у легенях.
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Смачний рецепт

Календарик

Навіть у часи жорстоких 
воєн проти турків, татар, 
московитів, поляків чи інших 
ворогів люди в козацькому краї 
вміли відпочити. Улюбленими 
осінньо-зимовими вечірніми 
розвагами українців були 
вечорниці, на яких розповідали 
казки й легенди, співали, 
танцювали, веселилися «до 
третіх півнів» – тому вечорниці 
називали ще й досвітками. 
Господиню хати, де збиралися, 
величали «вечернична» або 
«досвітчана мати».

ВЕЧОРНИЦІ починалися пізньої 
осені і тривали до початку Ве-
ликого посту . За приміщення 

молодь розплачувалася хлібом, тка-
ниною або ж іншими продуктами.Ве-
чорниці відвідували молоді люди, які 
були неодруженими. 

Незаміжні дівчата кожного вечора 
сходилися до хати переважно самот-
ньої вдови чи солдатки (її називали 
паніматка) і приносили з собою пряд-
ки, днища та веретена. Пізніше до них 
приєднувались і парубки. У кожному 
кутку села, а то й на кожній вулиці 

Вечорниці З  діда-прадіда

були свої вечорниці. Рідним братам і 
сестрам ходити на одні і ті самі вечор-
ниці не годилося.

Якщо вечірні зібрання закінчували-
ся до півночі, їх називали «вечорниці», 
а якщо тривали аж «до третіх півнів» 
– це вже були досвітки. Домовляти-
ся про приміщення для гулянь було 
завданням дівчат. За гостинність вони 
намагалися віддячити господині хати: 
кожна несла з собою трохи хліба, пшо-
на, борошна, картоплі, приносили та-
кож дрова. Раз на тиждень досвітчаній 
матері одпрядали пряжу. Особливим 
чином віддячували паніматці на Ва-
силя, коли молодь гуртом приходила 

з гостинцями (хлібиною, шматком 
сала), вона ж усіх приймала та приго-
щала.

У будні дівчата на вечорницях не 
просто розважались, а пряли, вишива-
ли, шили сорочки, вишивали рушни-
ки собі на придане. Уявіть, як радісно й 
весело йшла робота у гурті своїх одно-
літків – із піснями і сміхом, під оповіді 
різних бувальщин та небилиць.

Дбали дівчата й про власну репу-
тацію, адже вміння спритно працю-
вати бачили не лише подружки, але 
й хлопці, потенційні кавалери. Чи не 
на таких молодіжних зібраннях скла-
далися різноманітні характеристики 

їхніх учасниць, що відбилися згодом 
у прислів’ях та приказках: «У роботі 
«ох», а їсть за трьох», «На роботу ззаду 
волочиться, а з хлопцями хихочеться», 
«До роботи недужа, а до танцю – як 
ружа», «Як на вечорниці іде, то земля 
гуде, а як до роботи, то нема охоти».

За поведінкою молоді на вечорни-
цях суворо стежила господиня хати, 
про яку говорили: «Паніматка як сова, 
а очі шулічі». Із наближенням ночі 
до хати приходили хлопці і… затіва-
ли жарти та бешкети: могли прядку 
вкрасти або куделю підпалити, через 
гребінь цілувалися із дівчатами, які 
їм сподобалися. Парубки жартували 
один з одного і глузували. Коли хтось 
із них починав куняти, йому мастили 
обличчя сажею, до одягу пришивали 
«хвости», а в чоботи наливали води чи 
насипали попіл і ганчірки там «золи-
ли». Таке покарання могло спіткати 
хвальків та задавак, або ж новачків, які 
вперше прийшли на вечорниці. Десь 
після 1-2-ої ночі на долівки трусили со-
лому, і молодь лягала відпочивати.

Таким чином, осінньо-зимовий, пе-
редріздвяний час був особливим для 
молоді. Дівчата щовечора збиралися 
в одній хаті, де вони пряли, шили та 
вишивали. Ближче до ночі до них при-
єднувалися хлопці, після чого розпо-
чиналися залицяння, бешкети та весе-
лощі.

Незабаром, 24 листопада                     
у світі, в тому числі і в 
Україні, відбувається Black 
Friday (чорна п’ятниця) – день 
масових розпродажів. Деякі 
магазини обіцяють знижки до 
90 відсотків. Однак, багато 
експертів скептично оцінюють 
ці розпродажі, мовляв, це 
не більше, ніж маніпуляція 
довірливими покупцями.

ВІДОМО, що чорну п’ятницю влаш-
товували ще в XIX столітті, а термін 

вперше вжили у 1966 році. Тоді він оз-
начав сильні затори на дорогах в п’ят-
ницю після Дня Подяки в США. Та це 
свято не є офіційним навіть в Штатах, 
однак багато американців у цей день 
беруть відгул. Магазини у чорну п’ят-

ницю відчиняються дуже рано - близь-
ко пятої ранку, а є й такі, що почина-
ють роботу ще з опівночі.

В Україні цей день ще не став на-
стільки популярним, але більшість 
торгових центрів, а також інтернет-ма-
газинів організовують різноманітні ак-
ції. Особливо активно українські мага-
зини долучаються до чорної п’ятниці в 
останні роки.

До речі, зараз в Україні є кілька 
порталів, які структурували інформа-
цію про знижки та допомагають по-
купцям знайти всі необхідні товари за 
нижчою ціною.

Експери радять заздалегідь скласти 
список бажаних покупок, порівняти 
ціни в декількох магазинах на ці това-
ри і записати їх. Така підготовка допо-
може зробити справді вигідну покупку 
і не потрапити на хитрощі деяких ма-
газинів, які маніпулюють цінами і ро-
блять фіктивні знижки. 

Фарширований гарбуз у духовці
Інгредієнти: невеликий гарбуз, яблуко,  гру-
ша,  півлимона, 200 г рису, 100 г ізюму, 
100 г кураги,  50 г вершкового масла, 2 
ст. ложки меду, щіпка меленої кориці, 
кардамон, сіль за смаком,  200 мл води.
Курагу та ізюм помити і замочити в 
теплій воді на 30 хвилин. Потім курагу 
подрібнити.
Гарбуз помити, зрізати  верхівку, але не 
викидати. Очистити гарбуз від насіння, 

волокон і м’якоті, скропити соком лимона. Налити у нього воду, помісти-
ти на деко і запікати у розігрітій до 180°С духовці приблизно 40 хвилин до 
м’якого стану.
Рис відварити в підсоленій воді до готовності. Яблуко і грушу очистити від 
шкірки і насіння і порізати невеликими кубиками. Викласти фрукти в ско-
вороду з розтопленим вершковим маслом і трохи обсмажити. Потім додати 
сухофрукти і обсмажити ще 3-4 хвилини. Наприкінці покласти мед, кори-
цю, кардамон, перемішати і зняти з вогню.
Змішати фрукти з відвареним рисом і цією сумішшю нафарширати печений 
гарбуз. Зверху покласти шматочок вершкового масла. На деко додати ще 
води. Відправити гарбуз у духовку ще на 30 хвилин.
Такий фарширований і запечений гарбуз подається теплим. Перед подачею 
розріжте його на порційні шматочки і викладіть в тарілки разом із фрукто-
вим пловом.
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