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У рожай-2018

Децентралізація

Частина  посівів озимих зернових культур в 
Україні, які знаходяться в хорошому стані, мак-
симальна за останні чотири роки.
Зокрема, в південному регіоні озима пшени-
ця ранніх і оптимальних строків сівби після 
пару і на зрошенні знаходиться в фазі кущіння, 
утворила від 3 до 6 пагонів. На посівах першої 
половини жовтня вона знаходиться в стадіях від 
2-3-го листка до початку кущіння.

Передача повноважень із розпо-
рядження землями за межами на-
селених пунктів об’єднаним тери-
торіальним громадам посилить їх 
інституційну спроможність та сфор-
мує економічно справедливу модель 
використання земельних ресурсів. 
Про це заявив перший заступник 
міністра аграрної політики та продо-
вольства України Максим Мартинюк, 
виступаючи на конференції «Децен-
тралізація, управління землями та 

Водночас на півночі, місцями на заході і в цен-
трі Херсонщини запаси продуктивної вологи 
в орному шарі ґрунту (0-20 см) під пшеницею 
озимою на початок грудня становили 10-17 мм, 
що є недостатнім показником. На решті тери-
торії запаси вологи – хороші, на рівні 23-32 мм.
Зараз озимі культури у стадії неглибокого 
зимового спокою. У цілому стан посівів озимих 
культур оцінюється як добрий та задовільний.

Озимина у доброму стані

ОТГ - власники своєї землі
розвиток громад», організованій про-
ектом USAID «Підтримка аграрного 
і сільського розвитку» (Агросільро-
звиток) та Всеукраїнською асоціацією 
сільських та селищних рад.

«На сьогоднішній день питання 
передачі повноважень із розпоряд-
ження землями на місця є безальтер-
нативним. Це необхідно не лише з 
огляду на загальнонаціональний курс 
на децентралізацію, але і для форму-
вання прозорої архітектури земель-

них відносин», - підкреслив перший 
заступник міністра.

За часи незалежності були ре-
алізовані різні формати розподілу 
повноважень в сфері земельних від-
носин, зокрема за посередництва 
Держземагентства, районних дер-
жадміністрацій, які продемонстру-
вали високу корупційну складову та 
неефективність.

Він також нагадав, що в парла-
менті зареєстровано декілька законо-

проектів, якими в різних редакціях 
пропонується вирішення питання пе-
редачі повноважень розпорядження 
землями ОТГ, однак жоден із них досі 
не був проголосований. «Зважаючи 
на високу суспільну значимість та 
внесення президентського законопро-
екту 7363, ми сподіваємося, що вирі-
шенню цього питання буде надано 
потужний імпульс», - сказав Максим 
Мартинюк. 

Прес-служба Мінагрополітики.

НЕ КИЄМ, ТАК ПАЛИЦЕЮ          
Мало знайдеться поміж нас сьогодні, 

кого 2017 рік, який кінчається, весь час 
радував. Навпаки, сумних та й обур-
ливих новин було в рази більше від 
тих, котрих він тішив. Не знаємо, як 
хто, а ми точно не можемо позбутися 
враження, що нинішня влада в особі 
Президента і Прем’єр-міністра разом 
з усім складом Верховної Ради цього 
року тільки й старалися якомога до-
шкульніше пригнути і стусонути свій 
народ. Обдерти його, як липку, загна-
ти у чимдуж безнадійний кут. А що 
сільський народ чи не в першу чергу 
діставали, так це поза сумнівом. 

Це ж треба, що в переддень Свя-
того Миколая, коли час думати про 
диво-Різдво і Новоріччя та подарунки 
для дітей й онуків, батьків, коханих і 
рідних, змусити селян виходити на 
акції протесту. Причому, які спершу 
«оптимістичні» чутки пустили? Ледве 
не всі провладні ЗМІ навперебій спо-
вістили, наче аграрії України там і тут 
збираються пікетувати та перекри-
вати гамірні автомагістралі, дуже ви-
магаючи… скасування мораторію на  
продаж землі. Невже знаходилися ті, 
які у це вірили? Не інакше насправді, 
що чули дзвін, та не второпали, де він. 
Як у роки нашого дитинства у нашо-

У фокусі дня

му селі, даруйте, казали - попали 
пальцем у небо. Бо ж відразу у 
трьох областях - Черкаській, Рів-
ненській і Хмельницькій – сіль-
ськогосподарські товаровироб-
ники дійсно зупинили рух ав-
тотранспорту на своїх головних 
трасах. Але з якої причини і після 
Святого Миколая селяни не мог-
ли ніяк заспокоїтися? Чого їм за 
лічені дні до Нового року довело-
ся домагатися? Виявляється, ска-
сування… скасування (даруйте за 
тавтологію) повернення експорт-
ного ПДВ на олійні культури, пе-
редусім на насіння соняшнику, а 
також ріпаку та сої.

Це такий подарунок під ялин-
ку, як свиню, підсунули аграрникам, 
перш за все фермерам, наші нинішні 
народні депутати: мов у гарячці взя-
ли і проголосувати за таку ось зміну 
до Податкового кодексу. Не треба, 
мовляв,  вертати ПДВ – нам ці гро-
ші, і крапка. Ніби й логіка є, оскільки 
йдеться про відшкодування експорт-
них витрат зернотрейдерів та пере-
робників. Але ж про відшкодування, 
котрі допомагали тримати прийнят-
ними закупівельні ціни на збіжжя. 
Експерти уже підрахували, що ця 
«поправка» нардепів наступного 

року відбере у селян-товаровироб-
ників України не мало, як кажуть, і 
не багато - загалом 15 – 16 мільярдів 
гривень. А якщо хтось втрачає, то 
хтось при цьому знаходить, згодні? 
У даній ситуації не важко здогада-
тися, хто. Звісна річ, що наближені 
до владних коридорів олігархи. Вва-
жайте, що на ті ж 15 – 16 мільярдів 
гривень вони розбагатіють. То вер-
сія, наче не вертати ПДВ вирішили 
з благородною метою стимулювати 
переробку вирощеного на вітчизня-

них потужностях, не витримує 
критики. Власного виробника 
розумні державники стимулю-
ють зовсім іншими важелями. 
Бо спершу думають про країну і 
свій народ, а уже потім про влас-
ні кишені. 

До речі, як і підтримують сіль-
ських виробників не порожніми 
словами, а конкретними вагоми-
ми дотаціями. У нас же усіляких 
заохочень і компенсацій займа-
тися тим або іншим аграрним 
бізнесом, доплат ніби вистача-
ло, одначе мало з усього, щедро 
обіцяного, перепадало малим 
та середнім підприємцям, се-
лянським і фермерським госпо-

дарствам. Тепер не перепадатиме 
й поготів. Адже народні депутати 
заодно проголосували ще за одне 
«нововведення» - з наступного року 
запровадили автоматичну систему 
фінансової підтримки усім сільгосп-
виробникам «ручним» розподілом 
бюджетних дотацій. Коротше,  дам 
тому, цьому дам, а всім іншим - дзу-
ськи! Приходьте, кланяйтесь, і буде-
мо домовлятися стосовно «відкатів» 
- хіба не так?
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Т лумачник новин

Т очка зору
МОЖНА було б і ставити 

печальну крапку у цій 
новині, якби не комедія, ко-
тра сталася після її оприлюд-
нення. Одразу троє нарде-
пів-членів Комітету з аграр-
них питань порізно дали ін-
терв’ю різним електронним 
ЗМІ, але в один голос усі троє 
«зізналися», що не можуть 
збагнути і до пуття поясни-
ти, яким чином з’явилися, 
дозволу сказати, зміни. Їх не 
повинно було бути! Коли за-
конопроект №6776-д голосу-
вали ще у першому читанні, 
то виникло дійсно чимало 
запитань. Але за часів спікера 
парламенту Андрія Парубія 
виробилася хитра «техно-
логія»: народних обранців 
«умовляють» таки проголо-
сувати у першому читанні, 
бо законопроект важливий і 
мало не доленосний, а лож-
ка, як відомо, дорога до обі-
ду. А у кого є поправки, змі-
ни чи доповнення – внесуть 
за другим читанням. Та чи 
часто поправки набирають 
необхідну кількість голосів 
при другому читанні? Тим 
паче, що їх змісту уподоба-
ли не оголошувати – тільки 
називають номер поправки, 
а депутати або мають знати, 
про що іде мова, або встигну-
ти знайти чергову поправку у 
своєму «талмуді».

- Який на руки часто-густо 
отримуєш, - розгублено вніс 
ясність народний депутат 
Валентин  Ничипоренко, - за 
півгодини до пленарного за-
сідання…

І далі Валентин Микола-
йович прямо сказав, як від-
різав, що ймовірно у даному 
разі це був той випадок, коли 
депутати не знали, за що 
вони тиснули на кнопки. Тре-
ба, уряд просить – будь-ла-
ска! Навздогін ніби стверджу-
вали, що Аграрний комітет 
стосовно відмови відшкоду-
вання ПДВ на олійні культу-
ри та дотацій за рішеннями 
столичних відомств схвалив 
поправки. «Але я приходив, 
- заявив у телеефір каналу 
NEWSONE Валентин Ничи-
поренко, - необхідного ж кво-
руму не зібралося, і засідання 
не відбулося. Правда, згодом 
я дізнався, наче наступного 
дня таки вистачило присут-
ніх, одначе бажання у них 
ретельно вникнути не знайш-
лося. За іншою версією – часу 
забракло!» 

То що ж насправді від-
булося, судіть тепер, шанов-
ні читачі, самі. Як на нас, то 
вийшов новорічний «пода-
рунок», від якого довго сіль-
госпвиробникам-фермерам  
чухатися доведеться. Але не 
тільки їм. Як прогнозують 
фахівці, це перший крок до 
згортання й аграрного бізне-
су в Україні. Не стало багато 
колись існуючих у нас галу-
зей, котрі несли золоті яйця. 
Тепер черга дійшла до села. З 
остаточною метою його зни-
щення. Разом з українським 
годувальником свого наро-
ду. За принципом «якщо не 
києм, так палицею». А тож 
занадто живуче у нас селян-
ство! Не інакше, як скоро ду-
стом ладні будуть його труї-
ти. 

Адже фінал ції історії досі 
не зрозумілий. На минулому 
тижні у середу народний де-
путат Олександр Бакуменко 
поширив оптимістичну ін-

формацію, наче його колеги 
таки перелякалися розгніва-
них аграрників, і (далі цитує-
мо дослівно) «уже завтра Вер-
ховна Рада може проголосу-
вати ряд поправок, які бодай 
частково врахують вимоги 
сільгоспвиробників щодо ра-
ніше внесених поправок з пи-
тань податкової та митної по-
літики і стимулювання аграр-
ного сектору». Тим паче, що 
наступного дня починало 
роботу загальнонаціональ-
не аграрне віче, яке попере-
дило, що «це буде останній 
етап комунікації з владою, і 
якщо селян не почують, то 
вони будуть всюди блокува-
ти дороги і бойкотувати тих 
виробників, які пролобіюва-
ли поправки про скасування 
«олійного ПДВ». А назавтра, 

тобто у четвер минулого тиж-
ня, АФПЗУ повідомила, ніби 
«Верховна Рада відтермінува-
ла скасування відшкодування 
ПДВ при експорті сої до 1 
вересня 2018 року і ріпаку до 
1  січня 2020-го, а неповернен-
ня ПДВ при експорті насіння 
соняшнику скасувала зовсім. 
Так от, досі жодне інше дже-
рело до пуття не підтверди-
ло, так це чи не так. Все одно, 
що пообіцяли і тепер випро-
бовують терпіння.

Та навіть якщо строки  від-
міни повернення ПДВ дійсно 
перенесено, це ще не значить, 
що варто гучно плескати в 
долоні,  підкидати догори 
капелюхи і на всі заставки 
кричати «Ура!» Два відомих 
в Україні економіста, Володи-
мир Лановий і Віктор Пин-
зеник, які останнім часом 
уникали публічно коменту-
вати перебіг нинішніх подій, 
щойно порізно таки дали 
свої коментарі. З них витікає, 
що уряд Гройсмана наче гра-
ється з народом у жмурки. 
Він то виявився голим, але 
сам ховається, як  страус, ко-
трий свою голову встромляє 
у пісок і думає, що його ніхто 
не бачить і не викриє, то на-
томість народу волає: «Хто не 
заховався - ми не винуваті». 
Оскільки грошей на задово-
лення вимог  аграріїв немає і 
не буде. Так що будьте одна-
че готові ще дужче затягувати 
паски, поки олігархів не розі-
пре від переїдання.

СТЕРЕЖІТЬСЯ 
«РЕВІЗОРІВ» 
Ще один «подарунок» 

суто від Кабміну Володимира 
Гройсмана: якщо мораторій 
на продаж землі селянам вда-
лося продовжити, то морато-
рій на так звані планові пере-

вірки бізнесу в Україні, який, 
нагадаємо, тривав з 2014 
року, отож був запровадже-
ний нинішньою владою, від-
мінено. Якщо хочете знати, то 
уже з січня нового 2018 року 
намічено більше тридцяти 
тисяч фронтальних переві-
рок приватних підприємств 
і підприємців. Причому, се-
ред галузей, яким у першу 
чергу слід очікувати грізних 
ревізорів, домінує сільське 
господарство. Як повідомляє 
сайт 1-NEWS, а йому доки-
дає Асоціація «Всеукраїнська 
аграрна рада», це не випадко-
во. Аграрний бізнес сьогодні 
ласими до дармової наживи 
чиновниками і держслужбов-
цями  контролюючих органів 
розглядається як найбільш 
спроможний «ділитися». 

Достеменно відомо, що 
свої перевірки готуються 
здійснювати податкові служ-
би і служби праці та з питань 
безпеки харчових продуктів 
і захисту прав споживачів. 
Серед областей, де слід очіку-
вати найбільшу «активність» 
цих та інших служб, і наша 
Дніпропетровська. Скасовано 
мораторій на перевірки ніби 
винятково з метою напов-
нення державного бюджету. 
Але чи великий секрет, що 
подібні візити у господарства 
давно у нас асоціюються зі 
здирництвом та хабарниц-
твом численних «ревізорів»? 
Усі вони переймаються ніби 
інтересами країни і народу, а 
про те, що зазіхають на права 
трудівників аграрного секто-
ру економіки собі та людям 
на достатки працювати на 
рідній землі, не платити ко-
рупціонерам і шахраям «да-
нину» та отримувати гідну 
винагороду за свої старання, 
мати й змогу сповна плати-
ти найманим робітникам і 
допомагати фінансово селам 
і територіальним громадам, 
підтримувати їхні соціальні 
тили. Шкода, що перевелися 
нині сатиричні таланти рівня 
Миколи Гоголя, а то б давно 
уже з’явилася б у нас новітня 
п’єса «Ревізор». Не менш до-
шкульніша, ніж гоголівська. 
Адже сучасний «матеріал» 
так і проситься бути висмія-
ним і рішуче затаврованим, 
згодні? Хоч про цю новину 
ми сповіщаємо задля того 
передусім, аби застерегти, 
попередити фермерів та ін-
ших сільських підприємців 
від неприємностей, які на 
них чекають буквально з пер-
ших днів нового року.

Лейтмотивом звіту голови асоціації фермерів і приватних землев-
ласників Новомосковського району Олександра Сулими, що прозвучав 
на підсумкових зборах минулого тижня, стала теза, що ця громад-
ська організація насправді показала свою здатність вирішувати  
серйозні насущні проблеми сьогодення. Передусім доповідач мав на 
увазі протидію злочинному рейдерству. Саме у Новомосковському 
районі за помахом «диригентської палички»  певної одіозної особи з 
депутатським мандатом це ганебне явище набуло нечуваного роз-
маху. Актив фермерів району разом з Фермерською Самообороною, 
обласною фермерською асоціацією завдяки численним акціям опору 
та протесту відстояли  ФГ «ДАР», що ледь не опинилося в рейдер-
ських пазурах.
Саме небайдужість й громадську активність новомосковських фер-
мерів відзначив у своєму виступі голова Дніпропетровської обласної 
асоціації фермерів і приватних землевласників Анатолій Гайво-
ронський, у той же час наголосивши, що боротьба з рейдерами не  
закінчилася. Вони тільки пригнули голови, але явище поки не вирване 
з корінням. Бо те «коріння» у високих столичних кабінетах, бо під-
ступні плани «віджиму», захоплення бізнесу виношуються саме там, 
переконаний керманич фермерів Придніпров’я.
Він закликав не жити за принципом «моя хата скраю», сподіваючись, 
що хтось комусь принесе на тарілочці готовеньке, варто бути у 
вирі, на вістрі життя, тримати руку на пульсі часу. Чимало слуш-
них думок щодо розвитку фермерства, засторог з приводу загроз, на 
які чекає рух у найближчому вже майбутньому, прозвучало і в інших 
виступах на означених вище зборах. Зупинимося на окремих з них.

Фермер і пенсія
Можливо, деякі службовці чи бюрократи Пенсійного фонду вже вва-
жають, що фермери - це щось на зразок «вічного двигуна», можуть 
безкінечно трудитися, вирощувати хліб і до хліба, платити страхові 
внески і т. д.  На жаль, вітчизняна наука ще  не винайшла такого уні-
версального фермера-робота. Люди мають властивість старіти, йдуть 
літа – їхній ресурс вичерпується, часом швидше, ніж у машин. Тому 
фермери, незважаючи які статки за роки своєї діяльності заробили чи 
не заробили, мають на рівні з усіма право на пенсійне забезпечення 
з боку держави, якій вони сплачували соціальні внески і за себе, а не 
тільки за пайовиків.  Взагалі-то більшість  фермерів сплачують так зва-
ний фіксований податок, левова частка якого перераховується до Пен-
сійного  фонду. Тоді чому, як виявилося, у Новомосковському відді-
ленні ПФУ немає інформації  про таку сплату? Це німим запитанням 
виступаючого - власника ФГ «Прогрес-агро» Володимира Господинька  
- полинуло залом, але голова районної асоціації Олександр Сулима 
деяку відкрив «таємницю». Мовляв, людський фактор, стверджують у 
Пенсійному фонді, хтось забув, хтось не вніс. Хоча вкрадається підозра, 
що за «якоюсь» вказівкою інформація на облікові картки фермерів не 
потрапила умисно.
Тому В.Господинько закликів фермерів самостійно простежити за 
внесенням облікових даних у своїй пенсійні справи, навіть якщо на 
заслужений відпочинок ще й не близько. І до цієї поради таки варто 
дослухатися.
Ще важливий момент. Мінагрополітики розробляє закон, де про-
понується скасувати норму, коли  землі перебувають у постійному 
користуванні, і перевести їх в оренду. Або ж запропонувати на викуп 
через тридцять років.
- Кожен може по-своєму на це подивитися. Але моя думка така: 
оскільки ці землі надавалися від імені держави, то  ніяке Мінагрополі-
тики, яке зараз взагалі без керівника, не може вирішувати їхню долю. 
Якщо ж це питання візьме на розгляд Верховна Рада, ми повинні орга-
нізовано висловити свою позицію. Не можемо проґавити такі важливі 
речі, ми повинні тримати руку на пульсі, - підкреслив Володимир 
Господинько.                          

«Держава вас «не забуває»
Декого, можливо, спантеличив початок виступу юриста обласної асо-
ціації фермерів і приватних землевласників Олександра Глущенка:
- З приводу страхового стажу та тих непорозумінь, про які йшлося. Ви 
повинні пам’ятати, що держава вас «не забуває». Я не знаю таких зако-
нів, які були б прийняті на користь людини, на користь громадянина 
України. Законодавці настільки все заплутують, щоб, зрештою,  все 
оберталося тільки на шкоду. 
Звісно ж, кваліфікованій юрист знає, про що каже. Оскільки вже не 
секрет, що держава передусім дбає про власні інтереси та інтереси 
тих, хто нібито собою уособлює державу – численний бюрократичний 
апарат. 
О. Глущенко навів такий красномовний приклад. Є так звані неви-
требувані паї. Скажімо, фермер їх обробляє, сплачує податки. Але 
раптом приходить цидулка з райдержадміністрації, що дія договіру 
оренди без будь-яких поважних на те причини припиняється. Це 
означає, що хтось цю земельку  уподобав. Повідмляють, що нібито 
з’явився якийсь власник. А починається перевіркка – ніякого власника. 
Все просто - «претендент» на землю сидить у якомусь кабінеті…
Отож, пам’ятайте, шановні, «турботлива» держава про вас «не забу-
ває»…
І наче на продовження думок, висловлених попереднім виступаючим, 
Леонід Безсмертний, член Фермерської Самооборони, процитував 
пророчі, як тепер з’ясовується, слова видатної історичної особистості 
Михайла Грушевського: «Біда України в тому, що нею керують ті, 
кому вона не потрібна».
Л. Безсмертний  розповів, що фермери, в тому числі з Новомосков-
щини, вдень і вночі стоять у наметах саме на столичній вулиці Грушев-
ського, в урядових кварталах супроти свавілля влади.  Відстоюють не 
інтереси партій, а  саме інтереси села, аграріїв. І не полишатимуть ці 
намети, поки на шляху розбудови  праведної, справедливої України 
будуть такі перешкоди та перепони.  

Микола ПАВЛИШ.

Тримати 
руку 
на пульсі
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«ПРОВАЛЬНА ЯМА»
Зазвичай на фініші кож-

ного року заведено підбивати 
підсумки. А коли бажають 
чи воліють у новому році но-
вих успіхів, завжди мислять 
так, шо нові будуть набагато 
вагомішими від минулих, 
якими є підстави пишатися. 
Але цього разу ні втішатися 
немає чим, ні сподіватися на 
краще даремно. Бо хто б про 
що як би не говорив, а голов-
ний показник рівня життя 
населення – розмір середньої 
заробітної плати. «Останній 
звіт Євростату (статистичної 
служби Європейської комісії 
з офісом у Люксембузі – Авт.) 
, - свідчить оглядач газети 
«Сільські вісті» Олена Кощен-
ко, - став черговим неприєм-
ним «подарунком» україн-
цям до новорічних свят: се-
ред усіх країн Європи, також 
пострадянського простору, 
у нашій державі наразі най-

нижча заробітна плата». Хоч 
вона сягає за курсом Нацбан-
ку ніби пристойних 6 тисяч 
48 гривень. Але ж це лише 
190 євро, якщо в перерахунку 
на спільну валюту континен-
ту. Навіть менше, ніж в Мол-
дові (там середня зарплата 
216 євро на місяць), Азер-
байджані (232 євро), Вірменії 
(251 євро) і, тим паче, аніж у 
Грузії Михайла Саакашвілі, 
де люди зараз отримують на 
місяць в середньому 293 євро. 
Це не кажучи  про Швейца-
рію з її чотирма з половиною 
тисячами євро, Норвегію і 
Данію, де люди отримують 
по три з половиною тисячі. 
Або про  Францію, Фінлян-
дію, Швецію і Німеччину – в 
останніх зарплата біля двох 
з половиною тисяч євро. На-
віть недавні наші «родичі» 
- Естонія, Литва і Латвія,  а 
також Білорусь - значно по-
переду нас.

Тим часом експерт з 
економічних питань інтер-
нетсайту UBR Олександр 
Охріменко  звефртає увагу 
на парадоксальний момент: 
«Продукти у всьому світі 
нині дешевшають – на відмі-
ну від України, де, навпаки, 
постійно дорожчають, і ця 
тенденція лише наростає». 
Причому, Україна ледве не 
єдина така зараз, коли про-
відні держави роблять біль-
ше, ніж могли б робити, аби 
виробники харчів мали мож-
ливість за прийнятними для 
населення цінами збувати 
свою продукцію. Ви зрозумі-
ли, що йдеться про розмаїті 
економічні, фінансові та інші  
важелі підтримки там і тут 
фермерів у першу чергу, про 
що в Україні роками чешуть 
язиками, а на ділі нічого не 
роблять. Особливо подорож-
чали м’ясо та молоко, з при-
воду яких той же Охріменко 
іронізує, що «ні свині, ні ко-
рови безплатно харчувати 
народ не квапляться, а укра-
їнський уряд гадає, наче це 
клопіт винятково селян та 
підприємців аграрного сек-
тору виробництва». Хай собі 
як знають, божеволіють й 
конають, а нам, мовляв, своє 
робить. 

Зависокі ціни не просто не 
вигідні й сільським товарови-
робникам – вони їх стриму-
ють, змушують згортати свої 
господарства. Знову скорочу-
ється у нас поголів’я свиней і 
худоби, оскільки утримувати 
їх стає збитково. Буквально 
в останні місяці національна 

«гордість»  України сало в ціні 
зросло майже на 70%, мясо 
свинини на всі 50, яловичина 
на 40 і більше відсотків. І це 
в країні, де купівельна спро-
можність населення котиться 
в прірву! А ще треба врахува-
ти, що оті 190 євро зарплатні, 
які перепадають на одного 
українця, це ще й значне «пе-
ребільшення». Бо якщо вира-
хувати з них багатотисячні, а 
то й мільйонні «внески» до-
ходів чиновників-владців, то 
місячні зарплати пересічних 
людей уже навіть нижчі від 
злиденних. «Розподіл дохо-
дів у нас дуже не рівномір-
ний, - пише сільськовістян-
ська оглядачка Олена Кощен-
ко. – За нинішніх умов наші 
співгромадяни, котрі живуть 
на суми понад 300 – 400 дола-
рів на одного члена сімї, уже 
вважаються заможними, хоч 
є жебраками порівняно з єв-
ропейцями. Але таких «бага-

тіїв» в Україні не більше 8%. 
Гірше, що уже більше тих, 
місячні оклади яких вимірю-
ються сотнями тисяч і навіть 
мільйонами. Абсурд, якого 
світ ще не бачив».

Вибачайте, але і коневі, як-
то кажуть, ясно, що здолати 
настільки згубні «перекоси» 
можна лише шляхом розвою 
власного вітчизняного вироб-
ництва. Які ж успіхи на цей 
рахунок нинішнього укра-
їнського уряду? Щойно екс-
перти аграрного ринку пові-
домили, що «зараз в Україні 
найбільш низьке поголів’я ве-
ликої рогатої худоби і свиней 
за усі роки незалежності». І 
читаємо далі: «Молочні про-
дукти  подорожчали в серед-
ньому на 30%, а хліб на 20%. 
Усе йде до того, що на весну 
2018 хліб в Україні коштува-
тиме 15 гривень за буханець. 
Ціни на харчі ростуть швид-
ше, ніж інфляція, зарплати і 
пенсії. На них люди уже ви-
трачають більше половини 
своїх сукупних доходів. Коли 
врахувати, що друга за пи-
томою вагою стаття витрат 
населення – це комуналка з 
її захмарними тарифами, ко-
трі відбирають кожну третю 
гривню навіть пристойних сі-
мейних бюджетів, то можна 
казати, що все, приїхали».

Але ж «їдемо» і далі, в 
наступний рік аналогічним 
чином. Чим хизувався Каб-
мін Володимира Гройсмана 
ось в оці останні грудневі дні 
2017 року? Тим, що «вдало-
ся» вчасно, не «під ялинку», 
прийняти бюджет на наступ-
ний 2018-й. І наче це бюджет 
неухильного зростання, соці-
альний та стимулюючий для 
усієї української економіки. 
А насправді? Насправді, як 
стверджує економіст сайту 
ГОЛОС-UA Віктор Скаршев-
ський, «це бюджет злиденної 
й відсталої сировинної краї-
ни, який буде наповнюватися 
через інфляційні та деваль-
ваційні механізми . Уряд сам 
розраховує на девальвацію 
національної валюти, оскіль-
ки заклав на кінець наступно-
го року 30 гривень 10 копійок 
за долар. Це на 12 – 14 відсо-
тків знецінення гривні. Звідси 
висновок, що це явно бюджет 
консервації бідності в Укра-
їні з одного боку і бюджет 
для олігархів та чиновників 
з другого». Більше того, ще 
й бюджет олігархічно-полі-
цейської держави, оскільки 
на поліцію та інші правоохо-
ронні органи навіть не разом, 

а порізно передбачені у рази 
більші видатки, ніж у вою-
ючій країні на армію. Себто 
влада захищає себе, а не краї-
ну та народ. 

А Гройсман, знай, хва-
литься, обіцяючи у 2018-му 
продовжувати «рішучі» ре-
форми освіти, охорони здо-
ров’я, судової гілки влади 
– кінчаючи аж тією ж децен-
тралізацією. Адже з торішніх 
трьохсот мільйонів гривень 
до півтора мільярда зростуть 
видатки на координацію ре-
форм – чуєте? Тим часом 
Фонд «Демократичні ініціа-
тиви» провів незалежні соці-
ологічні опитування і заявив, 
що населення вважає так: 
п’ять реформ, про які так ба-
гато, уперто і гучно весь ми-
наючий рік говорили кадри 
Блоку Петра Порошенка і 
«Народного фронту», прова-
лилися з тріском. Результат, 
який вони принесли – погір-

шення в Україні становища 
до рівня катастрофи. Майже 
84% опитаних українців за-
явили, що «нас завели в ту-
пик і ведуть туди й далі, як 
на налигачі». Зрозуміло, що 
в першу чергу опитані мають 
на увазі пенсійну, освітню та 
медичну реформи. Але не 
тільки. Більше 87% наших 
співгромадян розчаровані 
боротьбою й з корупцією та 
«розбещеністю» судової вла-
ди. З приводу цих двох остан-
ніх «реформ» лиш 1 (один) 
відсоток українців відгуку-
ються позитивно. Хоч понад 
63 відсотків не сумніваються, 
що це зараз найбільш пріо-
ритетні завдання нашого су-
спільства. А що з ними спра-
виться чинна наразі в Україні 
влада, вірить тільки вісім від-
сотків опитаних.

Особливо ж народ у тран-
сі від того, що нинішня влада 
однозначно не справляється 
та уже не справиться з еконо-
мічним безладом в Україні, 
котра, якщо ще хтось не знає, 
потрапила зараз у трійку 
держав з найбільш високим 
ризиком дефолту. Разом з 
Венесуелою і Грецією. Це 
єдиний «блискучий успіх» 
уряду Володимира Гройсма-
на і Адміністрації Петра По-
рошенка. Борг України перед 
МВФ та іншими світовими 
банками сягнув 77 мільярдів 
доларів. Щоб ясніше усвідо-
мити загрозу краху, треба 
знати, що це 84% від вну-
трішнього валового продук-
ту, який ми нині здатні ще 
виробляти. А критична межа 
для нас, як зробив уже висно-
вок той же Міжнародний ва-
лютний фонд – 60%. То хіба 
не ведеться до того, аби бла-
годатна і благословенна тери-
торія України звільнялася від 
тутешнього «бездарного» на-
роду? Щоб цей «нікчемний» 
люд поступився своїм місцем 
під сонцем іншим! 

Причому, у прямому 

розумінні зживають з цьо-
го світу не лише старших 
віком пенсіонерів – майже 
силоміць зганяють з «насид-
жених» гнізд людей й ціл-
ком працездатного. Поки 
віце-прем’єр-міністр і він мі-
ністр регіонального розвитку 
Геннадій Зубко розповідає, 
що дійсно необхідно «утри-
мати фермерів в Україні», а 
для цього «будуть створю-
ватися умови, аби вони самі 
займалися і переробкою 
вирощеного, бо іншого варі-
анту не дано»,  а заступник 
міністра  агрополітики Оле-
на Ковальова запевняє, що 
не менше половини ниніш-
нього сільського населення 
здатне займатися продо-
вольчо-переробним бізне-
сом, голова Комітету еконо-
містів України Андрій Новак 
з сумом повідомляє, що у 
нас зараз «з прискоренням 
згортається малий і середній 

бізнес, в тому числі й у сіль-
ській місцевості». Згортаєть-
ся тут, вдома, і тікає за межі 
держави. Новак далі уточ-
нює: «На великий жаль, це 
масове явище, коли українці 
закривають свої підприєм-
ства в Україні і відкривають 
їх у Польщі, Словакії, Чехії 
– та де завгодно, аби тільки 
уникати безглуздої  політики 
чинної української влади». За 
даними голови Комітету еко-
номістів  керівництво Польщі 
уже визнало, що «польська 
економіка не мала б такого 
зростання, якби не українці, 
котрі їдуть у Польщу не лише 
працювати за наймом, але 
й займатися підприємни-
цтвом». Одна з причин, як на 
думку Андрія Новака, чому 
малі і середні бізнесмени у 
нас втрачають шанси діяти 
на широку ногу – «і деваль-
вація гривні та занизька купі-
вельна спроможність нашого 
населення, оскільки малий і 
середній бізнес, як правило, 
зорієнтований на внутрішній 
ринок». У такому випадку 
українські фермери й поготів 
страждають ще й від того, що 
дорожчає, стає не по кишені 
багатьом і багатьом їхня ви-
сококондиційна, калорійна й 
екологічно безпечна продук-
ція, а та другосортна, низь-
коякісна, яку навзамін гора-
ми завозять з-за бугра, як-то 
кажуть, конкурентна лише 
нижчою ціною. 

Тоді у нас виникає питан-
ня: на яких підставах Мінагро-
політики щойно похвалилося, 
наче у 2018 році малим і се-
реднім бізнесом буде реалізо-
вано понад 230 інвестиційних 
проектів, що дасть змогу ство-
рити у селах більше 16 тисяч 
нових робочих місць? Чи це 
за принципом прокукуріка-
ти, а там хай і не світає?

Оскільки остання нови-
на, яку не можемо ми тут не 
прокоментувати – «Народна 
правда» на своєму сайті опу-

блікувала статтю «Мільярди 
з «секонд-хенду»: як ношений 
одяг став одним з найприбут-
ковіших бізнесів в Україні». І 
стверджує, що попит на «се-
конд-хенд» серед українців в 
останні три роки зріс вдвічі, і 
сьогодні торгівля ношеними 
на Заході одягом та взуттям 
«увійшла до числа найбіль-
ших наповнювачів бюджету 
України». Це в той час, як за-
сідання сесій Верховної Ради 
чи робота Кабінету Міністрів, 
коли їх також транслюють по 
телебаченню – не що інше, як 
демонстрація і показ вишу-
каних мод кращих світових 
модельєрів і брендів, вартість 
яких - десятки і сотні тисяч 
доларів! Приміром, у гарде-
робі депутатки Ірини Луцен-
ко є туфлі вартість яких сягає 
тринадцяти (!) середніх укра-
їнських пенсій.

…Коли цей матеріал ще 
був у роботі і готувався до 
друку, інформаційні агент-
ства попереджали, що «укра-
їнські  аграрії обурені ухвале-
ними змінами до Податкового 
кодексу і державного бюджету 
на 2018 рік і всюди готують-
ся до масових протестів, 
оскільки уряд, профільні мініс-
терства і парламентарі від 
цивілізованого діалогу відмо-
вилися». Так що не сумніває-
мося, що у ці дні ви уже стали 
свідками і учасниками також 
неабияких гарячих передново-
річних «сюрпризів» від рідної 
влади. А нам же закінчити цю 
свою добірку колючих та зі 
шпичаками новин хочеться 
ось якою бувальщиною: у селі 
Маломихайлівка Покровського 
району живе напрочуд розваж-
ливий чоловік – Сергій Плєхов. 
Він народився і виріс в Сибіру 
- у селі Червоний Камінь непо-
далік від Саяно-Шушенська. 
До речі, у родині голови колиш-
нього тамтешнього колгоспу. 
Але ще за радянських часів мо-
лодим Сергія доля привела на 
Дніпропетровщину. То їхати 
звідси він дуже швидко відмо-
вився навідріз. На своїй рідній 
російській мові Сергій Михай-
лович вигукував: «Да здесь же 
всего навалом, вы живете как 
жирные коты в масле! Где я 
найду лучшей судьбы?» А про 
місцевий народ відгукувався 
з певним ніби докором, а на-
справді з захопленням: «С вами 
не пропадешь! Вы же отды-
хать не умеете, а умеете 
только работать!».

Отак, проживши прак-
тично увесь свій вік поміж 
нас, Сергій Плєхов давно став 
українцем. А сьогодні він не 
може втямити, як при таких 
статках і такому роботя-
щому народі ми розгубили усе 
й те, що наче не можна було 
загубити і втратити?  Днями 
ми зустрілися з ним. І ниніш-
ній 2017 рік він назвав пропа-
щим – «провальною ямою», 
якщо хочете дослівно. Вибор-
сатися з якої «українцям ще 
й чомусь не дають». Не може, 
скажімо, такого збагнути 
Сергій: тутешній засновник 
товариства молодший Пучка 
на ім’я Олег, син старшого і 
знаного у цих краях Анатолія 
Пучки, в останні роки розгор-
нув кипучу діяльність. Відкрив 
плодорозплідник, пекарню, 
маслобійню, сироварню… А це 
все робочі місця, жива копійка, 
божі ціни для місцевих спожи-
вачів і тому  подібне. Але зараз 
все це за чутками та інформа-
цією Плєхова молодший Пучка 
збирається закривати. З тієї 
причини, що «дрібний» бізнес 
стає наче невигідним, збитко-
вим. «Я своїм розумом, - уже 
українською дивується Сергій 
Михайлович, - відмовляюся 
розуміти, як бажане для лю-
дей виробництво обертається 
в непосильний тягар для сіль-
ських підприємців? 

- Абсурд! Таку дурню ще 
треба зуміти уткнути! - ви-
гукує  Сергій Плєхов. І ви ска-
жете, що він не правий? 

Микола ЯСЕНЬ.
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Тарас Шевченко

НЕ ВИПАДКОВО свого часу 
ще автор «Слова о полку 

Ігоревім» наш сивочолий Дні-
про назвав Славутичем. Тобто 
славний чи славетний. Або той, 
що славить землю, по якій тече. 
Вся історія нашого народу, його 
матеріальні й духовні надбання 
та цінності пов’язані з цією ве-
ликою і потужною річкою. Як 
співалося згодом в одній з пісень,  
Дніпро і широкий, і могутній, і 
хвиля його чиста, як сльоза – над 
ним летять і летять журавлі. Хоч, 
як відомо, Гоголь писав, наче не 
кожна птаха насправді долетить 
до середини Дніпра. Що незаба-
ром, стверджують сьогодні еко-
логи - як вчені, так і ентузіасти, - 
може й здійснитися. Але не через 
те не перелітатимуть древній Бо-
рисфен-Славутич ті ж журавлі, 
що для них широчінь його досі 
завелика. Інша уже біда настала 
– в спеку Дніпро наскільки тепер 
смердить своїм «цвітінням», що 
сморід стає згубним і для перна-
тих. Себто не лише для усіх під-
водних мешканців. А це значить, 
що і для нас, людей, яким випало 
жити на його берегах.

Якщо  сказати чи нагадати, 
що Дніпро нині надто хворий і 
забруднений, то мало для кого 
це буде новиною. Але коли на-
голосити, що настільки хворий 
і деградований уже, що почав 
гинути й конати, тобто помира-
ти, причому майже безнадійно 
і безповоротно, то це має вреш-
ті-решт змусити нас схаменути-
ся. І збагнути, що річка-гордість 
уже втратила здатність самоту-
жки рятуватися та опинилася за 
межею підстав на своє існування 
– вона нині ближча до того, щоб 
зникнути назавжди, ніж текти 
ще віки і віки. Ще трохи, і забути 
доведеться назавжди пісню Пла-
тона Майбороди на слова Андрія 
Малишка, у якій  «знову цвітуть 
каштани, хвиля дніпровська б’є».

ЗАЯВЛЯЄМО це не від себе. 
Ще позаторік збирався Дніпров-
ський форум 23-х громадських 
організацій на зразок Фонду 
спасіння Дніпра, «Зеленого сві-
ту», Національного екологічного 
центру і Центру екологічних екс-
пертних об’єднань і так далі. За 
його підсумками оприлюднили 
Відкрите звернення до найви-
щого керівництва держави. То 
у ньому чорним по білому на-
писали, що Дніпро уже на грані 

ЧИ БУДЕ НА БЕРЕГАХ СТАРОДАВНЬОГО СЛАВУТИЧА-БОРИСФЕНА ЖИТТЯ ПІСЛЯ НАС?

ОЙ,  ДНІПРО,  ДНІПРО …
загибелі, а «якщо не стане його, 
то навряд чи й збережеться на 
нашій землі й українська нація». 
Згодом того ж року у Дніпрі міс-
цеві вчені провели круглий стіл 
«Сучасні проблеми природо-
користування, сталого розвитку 
і безпеки регіонів». Доповідь - 
«Основні напрямки реабілітації 
екосистем Дніпра» - виголосив 
директор Інституту природоко-
ристування і екології НАНУ Ар-
кадій Шапар. Її висновок приго-
ломшливий, як постріл – «кри-
тичний стан Дніпра очевидний і 
потребує оцінки системної кри-
зи та негайного пошуку виходу». 
Оскільки вже завтра буде пізно. 
Нарешті слідом і науковці та 
громадські поборники порятун-
ку найбільшої річки України тут 
об’єдналися і скликали облас-
ну громадську Раду з проблем 
екології, яка, вважайте, що про-
кричала біду. У посланні, підго-
товленому до Президента, Каб-
міну, Верховної Ради, а також в 
Академію наук України йдеться 
про «потребу термінової реакції 
на ситуацію, яка склалася з Дні-
пром і навколо нього». Позаяк 
ми уже не за крок від катастро-
фи, а «над нею, як над прірвою». 
Цитувати це послання навіть 
страшно. Якщо в середині ми-
нулого сторіччя американський 
геолог і природознавець Брайан 
Скіннер попереджав, що на пов-
ну деградацію так званих зарегу-
льованих, як і наш Дніпро, річок 
вистачить не більше двухсот ро-
ків, то ми «випередили» перед-
бачення вченого і «справилися» 
набагато швидше – приблизно 
за шістдесят років, якщо за від-
лік брати початок споруджен-
ня на Дніпрі Каховського водо-
сховища. Оскільки наш Дніпро 
дійсно вступив наразі у фазу 
перетворення на стічну канаву. 
Адже споживати рибу, вилов-
лену у Дніпрі, уже небезпечно 
– краще уникати. Як і не варто 
уже й купатися в ньому. І це не 
жарти та не передача куті меду – 
це сьогоденні реалії, стверджені 
щойно вченими та громадськи-
ми активістами. Рибу у Славу-
тичі – за свідченнями древнього 
грека-історика Геродота, колись 
«найбільш поживному своїми 
продуктами не тільки між скіф-
ськими ріками, але і поміж усіма 
взагалі» -- нині можна вважати 
(тепер за твердженням вітчизня-

них знавців) лише умовно їстів-
ною. Як й умовно придатною 
для питних потреб його воду.

А що це не жарти загалом 
для держави і народу, а, навпа-
ки, надзвичайна ситуація наці-
ональних масштабів, так сумні-
ватися не доводиться. Тим паче 
спокійно сприймати і не пере-
йматися. Дніпро загалом забез-
печує водою понад дві третини 
території України – більше, ніж 
півсотні великих і чималих міст 
та десять з лишком тисяч під-
приємств тільки середньої і ве-
ликої потужності. Плюс також 
50 зрошувальних мереж понад 
14 тисяч нинішніх сільськогоспо-

дарських формувань. За даними, 
які ми мали на кінець минулого 
століття, 30 мільйонів українців 
так чи інакше споживали або 
використовували дніпровську 
воду. А за даними, які опри-
люднили вчені у Дніпрі, за мір-
ками Європейської економічної 
комісії ООН до благополучних 
щодо водозабезпечення держав 
належать лише ті, у котрих на 
кожного мешканця припадає 
водних запасів не менше п’ят-
надцяти тисяч кубічних метрів. 
В Україні зараз припадає навіть 
менше одної тисячі – уявляєте? 
А якщо знати, що у нас і мен-
ше трьох відсотків прісної води 
можна спрямовувати сьогодні 
для питних потреб, то загроза, 
яка дійсно нависла над Дніпром, 
не видасться, як-то кажуть, пе-
ребільшенням. І не той випадок 
це, коли у страху великі очі. На-
впаки, ситуація, коли «тривалий 
розвій господарської діяльності 
і водовикористання без ураху-
вання наслідків і упереджених 
дій, аби максимально зводити 
нанівець шкоду, спонукає не 
просто пожинати фатальні пло-
ди, а розплачуватися дорогою 
ціною». Настав тобто час справ-
ді збагнути, що «самовідновлю-
вальна спроможність Дніпра та 
більшості річок його басейну 
вичерпалася і не забезпечує від-
творення екологічної рівноваги 
в природі». А звідси й висновок, 
як набат чи калатання дзвонів 
всенародної тривоги – «по-
дальше зволікання розв’язання 
проблем завдасть непоправної, 
нищівної шкоди середовищу, 
здоров’ю населення, економіці і 
суспільству в цілому».

ФАКТИЧНО хай і не за 60, а за 
80 років – якщо за відлік взя-

ти навіть спорудження ще Дні-
прогесу у Запоріжжі – знищили 
і зупинили те, що природа ство-
рювала тисячоліттями. Або  як 
точніше висловився згадуваний 
уже директор Інституту приро-
докористування А. Шапар, «ві-
дібрали у неї механізм її вічного 
існування». Тепер же про вічність 
говорити уже зась. На переконан-
ня вченого, якщо чимшвидше не 
схаменутися, то діти тих, хто нині 
ходить до школи, «ризикують от-
римати згадки про Дніпро у ви-
гляді відеодокументів, а також у 
вигляді міфів та дивовижних спо-

гадів».  Отож «гостро, жорстко  
ставити питання, як бути з го-
ловною річкою України, сьогодні 
все одно, що нікуди нам від нього 
не дітися». Бо якщо спробуємо 
уникнути – все одно, що станемо 
самогубцями. 

При цій нагоді просто тре-
ба бодай побіжно нагадати, від 
чого постраждав уже Дніпро й 
особливо, що ж загрожує йому 
смертельною небезпекою? У 
першу чергу це те забруднення, 
яке фахівці називають антропо-
генним. Антропологія взагалі-то 
вивчає походження та еволюцію, 
розвиток людей на планеті Зем-
ля. Та ось тільки, розвиваючись, 

людям і доводиться, мовляв, без-
мірно черпати земні багатства та 
замість них вертати відходи від  
своєї діяльності, в тому числі і 
господарської. Їх тільки у твердо-
му стані за статистикою щороку 
потрапляє у Дніпро не менше 
900 тисяч тонн. Уже достатньо, 
щоб забруднювати річку понад 
усі дозволені і не дозволені нор-
ми. Але ж Дніпро існує не сам 
по собі. Дніпро має свій басейн з 
безліччю рік та приток на зразок 
Прип’яті, Десни, Ворскли, Сама-
ри, Інгульця – більше 48% тери-
торії України. Це та територія, 
на якій нараховується нині ледве 
не півтори тисячі полігонів та ін-
ших місць зберігання та захоро-
нення відходів виробництва. І де 
зосереджено майже 43% наявних 
каналізаційних споруд. Нареш-
ті точно відомо, що у 1999 році 
в ріки і притоки басейну Дніпра 
разом було скинуто 5882 мільйо-
ни кубометрів стічних, шахтних 
та дренажних вод. Якщо гадає-
те, наче з тих пір сталися значні 
зміни на краще, то помиляєте-
ся. Незважаючи на те, що чима-
ло підприємств наказали довго 
жити, ситуація навіть погірша-
лася: поки що «новітній» бізнес  
питання збереження екології і за 
вухом не веде. Більше половини 
стоків скидаються зовсім неочи-
щеними, а очищеними за усіма 
нормативами і вимогами лише 
10 відсотків. Скільки ж всього 
нечистот уже нагромадилося у 
Дніпрі та водоймах його басейну, 
експертам, зізналися за «круглим 
столом» у Дніпрі, «остаточно досі 
не вдається визначити». Ясно 
лише, що «тут не тільки поверх-
неві води, але й питні та джерель-
ні характеризуються низькою 
якістю». З усіма наслідками, які з 
цього витікають.

Хоч сьогодні ніби гласність 
жодної надзвичайної події не дає 
замовчувати, однак чи знаєте ви, 
що в останнє десятиліття на зем-
лях дніпровського басейну стало-
ся 25 спалахів вірусних та бакте-
ріальних інфекцій, причина яких 
секрету не становить – забруднен-
ня хвороботворними  бактеріями 
тутешньої води? А це правда. Як 
твердять санітарно-епідеміоло-
гічні служби, «існує пряма за-
лежність між зростаючим рівнем 
забруднення води і  виникненням 
таких захворювань, як ентероко-
літи, дизентерії, сальмонельози, 
вірусний гепатит тощо». 

Ситуацію нині ускладнює, 

заганяючи наш Дніпро у глухий 
кут, явище, яке дістало назву 
евтрофікація. Що це таке? Пере-
насичення води біогенною ма-
сою, передусім планктонними 
водоростями. Нагромадження 
починається у верхніх шарах, 
коли прозорість Дніпра вглиб 
різко знижується. Сонячні про-
мені до його дна цілорічно уже 
практично не проникають, донна 
рослинність від цього гине. Спер-
шу рослинність, але потім і живі 
істоти. Зарегулювавши Славутич 
греблями гідроелектростанцій та 
водосховищами, ми загальмува-
ли, уповільнили течію своєї най-
більшої ріки, наплодили там і тут 
безліч майже стоячих мілководь. 
Як наслідок – прирекли Дніпро 
ще й на кисневе «голодування». 
Накопичені уже у значних обся-
гах, водорості та органічні решт-
ки і відмерлі організми сьогодні 
перебувають у бурхливому стані 
анеробного розкладання. А це 
значить, що й теж у значних об-
сягах «виробляють» зараз такі 
отруйні речовини, як феноли та  
сірководень. Чи треба тепер каза-
ти, чим це обертається для «по-
лоненої» ріки?

Але нищівні процеси відбува-
ються не лише в придонних го-
ризонтах. Хто не знає, що поверх-
неві у теплі пори року, особливо 
в спекотні літні місяці, все дужче 
страждають від катастрофічного 
«цвітіння». Теперішні кліматич-
ні зміни для цього явища наче 
дарунок долі. Хоч не вони у пер-
шу чергу винні. У водосховищах 
і руслі Дніпра уже скільки небез-
печного бруду, що для так званих 
ціанобактерій, «вибухове роз-
множення яких і викликає «цві-
тіння», не роздолля навіть, а рай! 
І коли нас влаштовує те, що ма-
ємо, то маємо наразі таке: якщо 

ще п’ять років тому в розпал літа 
сезонним «цвітінням» було охо-
плено 65-70 процентів акваторій 
дніпровських «морів», то в ос-
танні два-три – 90-95 процентів. 
За «свіжими» даними Інституту 
природокористування та еколо-
гії, наразі втрачено, знищено «під 
корінь» 80% природних екосис-
тем Дніпра. Ланцюгова ж реак-
ція лиха прискореними темпа-
ми поширюється на екосистеми 
всього басейну. Як ото колись за-
топленням Дніпровських порогів 
знищили неповторні ландшафти 
придніпровських і таврійських 
степів, аналогів яким не було у 
світі, точнісінько так навздогін 

тепер цілий каскад штучних дні-
прових морів знищує природне 
середовище «від гирла Прип’яті 
до Каховки і нижче». Тільки в ос-
танні роки «з рослинного складу 
тут зникло 25 видів судинних, 
а близько 40 видів тварин були 
якщо не втрачені сповна, то ви-
тіснені звідси». Це не кажучи про 
втрати самого Дніпра, цінних 
видів риби в якому стало рівно 
вдвічі менше, ніж було ще десять 
років тому. «Ще трохи, і у Дніпрі 
залишаться хіба що тільки ка-
расі», -- на повному серйозі по-
передили у Дніпрі науковці, які 
переймалися, нагадаємо, про-
блемами реабілітації «здоров’я» 
головної річки України.

АЛЕ Ж ТЕПЕР важливо знати, 
а що запропонували як вчені, 

так і активісти екологічних ру-
хів, котрі на Дніпропетровщині 
здійняли ґвалт на всю Україну? 
Заявили ж бо, що саме сьогодні 
вирішується і саме від нас наразі 
залежить, бути чи не бути Дніпру 
вічним і невмирущим?! Уявіть 
собі, елементарну і просту, як 
дишло, річ: не патякати язиками, 
не боротися за спасіння Славути-
ча-Дніпра лише струсами пові-
тря, пристрасними промовами 
і так далі, а братися за тяжку та 
конкретну роботу і крок за кро-
ком «вертати відібране у річки». 
Іншого ж не дано. І думаємо, що 
прихильники такої «концепції» 
праві на усі сто відсотків.

Чому? А послухайте: ще у 
лютому 1997 року Верховна Рада 
України своєю Постановою (за 
№123/97-ВР) схвалила «Націо-
нальну програму екологічного 
оздоровлення басейну Дніпра і 
покращення якості питної води». 
Гадаєте, якщо не всі, то бодай ча-
стину її вимог втілили на практи-
ці? Нічого подібного. Тобто нічо-
го насправді не втілили. І запере-
чувати цей висновок ніхто тепер 
і не стане. Оскільки усі строки 
реалізації наміченого минули, а 
звіту про виконання досі не було 
заслухано. Отож не аналізували. І 
не виставляли оцінок… бездіяль-
ності. Одначе недавно з великим 
ентузіазмом і неабияким опти-
мізмом порадували усіх новою 
суперпрограмою  - «Загально-
державною цільовою програмою 
розвитку водного господарства 

і екологічного оздоровлення ба-
сейну річки Дніпро на період до 
2021 року». Прокричали, проку-
курікали – і знов замовкли. Знов 
забули про те, що на цей рахунок 
наобіцяли. Навряд чи згадають і 
в 2021-му. Ситуація, власне, така: 
у всі роки незалежності України 
товчемо у ступі дніпровську воду, 
а ні пальцем об палець не б’ємо, 
аби хоч  якось захищати її від 
перетворення на помиї. Досить 
сказати, що майже усі роки своєї 
незалежності – з 1992-го – Україна 
серед тих, хто підписав так звану 
Водну конвенцію ООН. Конвен-
цію з захисту і бережливого ви-
користання водоймищ та водних 

потоків на планеті. Однак до цих 
пір в українське законодавство, 
включаючи і Водний кодекс, 
не внесено принципів та вимог 
Водної конвенції міжнародного 
співтовариства. Більше того, не 
напрацьовано й засад, як же нам 
займатися їх реалізацією у своїх 
складних умовах.

Зосередимося, скажімо, на 
такій гострій проблемі, як та ж 
забрудненість водосховищ каска-
ду дніпровських ГЕС. Колишній 
Радянський Союз залишив нам 
у спадщину дійсно величезну 
«дурницю»: до водосховищ нині 
прив’язані міста зі своїми кана-
лізаційними мережами і про-
мислові вузли з численними за-
водами, водозабірні потужності 
та очисні споруди – і т.д., і т.п. І 
всі прив’язані так, що дніпровські 
водоймища служать для того, 
щоб розбавляти виробничі та 
комунальні відходи і стоки. Така 
була «політика»: дніпровські 
моря поглинуть і наче нейтралі-
зують, знешкодять чи поховають 
усе, що викидатимемо, а тому 
замкнені цикли використання 
води нам не потрібні! Отож по-
літика, від якої навіть не зараз, а 
ще вчора чи й позавчора треба 
було відмовлятися. Бо це робота, 
котра затребує багато коштів і 
чимало часу. Та як не важко здо-
гадатися, «змінювати ставлення 
до використання водних ресурсів 
в Україні не спішать, наче мають 
цілі десятиліття в запасі». Але їх 
насправді уже немає – так заяви-
ли науковці-учасники згаданого 
«круглого столу» у Дніпрі.

Натомість Дніпровські водо-
сховища в останні роки, навпаки, 
ще і з іншого боку взялися «доби-
вати», як дозволяють собі вислов-
люватися громадські поборники 
екологічного відродження Дні-
пра. Що вони мають на увазі? А 
те, що найактуальніша сьогодні 
«розробка проектів і винесення 
в натурі прибережних захисних 
смуг водних об’єктів і зон сані-
тарної охорони джерел водопо-
стачання та водоспоживання в 
басейні Дніпра». Ви зрозуміли? 
Бо що тим часом коїться? Бере-
ги Дніпра, тим паче, чи не всіх 
більш-менш ще «пристойних» 
річок у його басейні забудову-
ються «крутими» маєтками, при-
ватними причалами та пляжа-

ми, «царськими селами» і тому 
подібним. Одне діло, що скоро 
простим смертним до їх берегів 
не буде де й підступити. А інше 
не менш загрозливе – річечки, 
річки і ріки позбавляють останніх 
можливостей відтворювати при-
родні засади існування. Особливо 
якщо врахувати, що на утриман-
ня заповідників та заказників, які 
спроможні зберігати відновлю-
вальні сили водних екосистем, у 
нас зараз не просто не вистачає 
ніби, а зовсім не знаходиться ко-
штів. Все одно, що проголошує-
мо, наче спасіння «потопаючого» 
Дніпра – справа тільки його осо-
биста, а не наша. 

Бо ще багато можна говорити 
про його нинішнє катастрофіч-
не становище, оскільки куди не 
кинь – всюди дійсно клин. На-
самкінець зупинимося лише на 
ще одній, але дуже гострій про-
блемі, в якій, як в краплі бруд-
ної дніпрової води, і видно усі її 
непереливки. Проблема ця – як 
бути з дніпровськими «морями»? 
Одні ратують за те, що їх треба 
чи доведеться «розгороджувати». 
Інші кажуть, наче це абсурд і наче 
ніхто не зважиться, тобто і не ри-
зикне спускати водойми. А що ж 
виголосили учасники обласної 
екологічної ради у Дніпрі? Що 
рано чи пізно з водосховищами 
доводеться «щось робити». І щоб 
не було пізно, краще раніше. Ось 
тільки і на цей рахунок ситуація 
така, що Україна не прагне – і 
не квапиться – визначатися, спу-
скати чи ні рукотворні моря? Усі 
гамузом чи лиш окремі з них? 
У тому числі і наука не працює 
на те, щоб знайти оптимальне 
рішення. Все одно, що вичікує: 
грякне чи минеться? Або «як 
буде, так і буде» - навіщо, мовляв, 
спішити поперед батька в пекло?

Справа у тім, що залишати 
Дніпро зарегульованим - зна-
чить, якомога швидше необхідно 
давати раду його морям. Інак-
ше вони незабаром труїтимуть 
все довкіл себе – територіально 
більше, ніж пів-України. Ми ж 
упередженням, як уже ясно, не 
займаємося і займатися не збира-
ємося. Розгороджувати греблі, не 
підготувавшись як слід – значить, 
перелякати Європу і весь світ, пе-
редусім країни Чорноморського 
і Середземноморського басейнів, 
новим… Чорнобилем. Оскіль-
ки, позбувшись перепон, Дніпро 
винесе у Чорне море чи не весь 
непотріб у вигляді фенолів, сір-
ководню, радіонуклідів та інших 
радіаційних і біогенних речовин. 
Все, що нагромадилося у його 
«відстійниках». З другого боку, і 
на свою голову, ми створимо ха-
лепу. Коли днища колишніх мо-
рів висохнуть – сіятимуть у довко-
лишній простір куряву»…

Коротше, ще багато нале-
жить виважено вивчити, багато 
й напрацювати ідей та пропози-
цій, щоб рішуче приступати до 
діла. Однак вітчизняна наука не 
націлена до цих пір на подібні 
пошуки. Таких завдань ніхто не 
ставить. А тим часом вчений-біо-
лог Володимир Манюк твердить, 
що не менше, ніж два століття, 
знадобиться, аби максимально, 
у первісному вигляді, відродити 
наш Славутич-Дніпро. Але чи 
вкладемося на цей раз у прогно-
зований строк – велике питання. 
Ще більші сумніви. Бо все той 
же Манюк і застерігає: якщо за 
життя покоління українців, які 
народжуються з перших років 
нинішнього столітті, не являться 
знову на очі затоплені дніпров-
ські пороги, Дніпро ми втратимо. 
А значить, що і себе, свій народ і 
генофонд своєї нації.

Микола ЯСЕНЬ.

! Здається - кращого немає нічого в Бога, 
як Дніпро та наша славная країна…

При цій нагоді
Мало не сто літ тому жінка на прізвище Віра Білецька написала і видала 
суто «мужицьку» книгу – «Рибальство в Дніпрових порогах». Збирала ж вона 
матеріали для своєї праці у Лоцманській Кам’янці, Мандирківці, Василівці, 
Микільському, Вовнигах, Чаплях, Військовому та інших селах на Дніпрі, води 
якого тут тоді ще вирували і пінилися поміж грізними порогами. «Рибалки 
були одночасно й селянами, - написала Білецька, - котрі займалися землероб-
ством, але рибалки були далеко розвиненіші, ніж ті селяни, які не рибалили». 
І далі: «Своїми легкими каюками вони безбоязно проникали між каміння і 
виступи порогів, де ставили рибальське знаряддя – хватки, кошелі, сапетки, 
кілмачі, сітки, ятері, тенета, клопила. Орієнтувалися не гірше від лоцма-
нів, бо чудово знали Дніпро, кожний надводний і підводний камінь і ходи між 
ними. У різних нещасних випадках виявляли дива спритності, рятуючись 
самі та рятуючи інших…»
Але зараз ми про інше: з книги дізнаємося, що ловили у двадцяті роки мину-
лого століття тутешні дніпровські рибалки 22 види промислової риби – від 
найбільшої, якими були, звісна річ, соми, і кінчаючи «красною» рибою, себто 
осетрами. Нині подібним розмаїттям хвалитися не доводиться. Нині Дні-
про уже називають «карасевою» річкою. Тобто водяться у ній лише карасі, а 
вдосталь ніякої іншої риби уже немає. Бо ще одну нечувану тепер «сенсацію» 
містить книга Віри Білецької: в середньому за сезон у порогах виловлювали 
не менше 50 тисяч пудів риби – тобто 800 тонн. Одного ж року лише біля 
Вовниг наловили 20 тисяч пудів – 320 тонн. Зрозуміло, що  в наші часи стіль-
ки риби у Дніпрі тут не набереться, якщо й через сита процідити геть усю 
його воду. Сита тільки заб’ються брудом-мулом та водоростями, яких за-
раз в Славутичі понад будь-які норми й потреби.
Як вважає професор Дніпровського аграрного університету та керівник на-
укового центру обласної громадської організації «Дніпровська природна ін-
спекція» Роман Новицький, наш Славутич збіднів на товарні рибні запаси в 
першу чергу через їх хижацьке виловлювання. Це ж бо не секрет, що особливо 
в останні 20 – 25 років браконьєрство сягнуло неймовірно нищівних і згубних 
масштабів. Звідси висновок вченого: навіть не настав, а вже минає час, коли 
необхідно здійснювати так зване компенсаційне зариблення Дніпра. Іншими 
словами, повертати йому те, що у нього забрали і продовжують ще з біль-
шими темпами забирати. Тільки забирати, не  відшкодовувати – значить 
незабаром спустошити, залишити головну річку України геть зовсім без 
«живих водних ресурсів». 
Хоч є ще одна фатальна причина, яка обернулася значним скороченням біо-
розмаїття Дніпра, як сказав директор департаменту екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації Руслан Стрілець. Зарегулювання каскадом 
гребель гідроелектростанцій стишило настільки течію річки, що вона чим-
далі надмірно заростає не лише водоростями, а й синьо-зеленою біомасою, 
котра викликає явище, яке у народі давно називають застоєм і смердючим 
цвітінням води. Чи можна з цим лихом боротися? Всілякі хімічні та меха-
нічні методи, які у світі давно придумали і застосовують, з різних причин 
фактично не виправдали себе. Або з другого боку знову шкодять водоймам, 
або надто дорогі, або такі, які регулярно, як-то необхідно насправді, здійс-
нювати немає можливості. Тим часом виник суто природний метод віднов-
лення у таких випадках прийнятний біологічний режим водних об’єктів, і 
передусім річок. І ще кілька років тому вперше саме на Дніпропетровщині і 
знайшлося фермерське господарство на чолі з Віктором Кузорою, яке в по-
рядку експерименту взялося новим методом чистити канал Дніпро-Донбас. 
Справа у тім, що полігон ФГ Віктора Кузори знаходився на річці Орелі у Ца-
ричанському районі, а зі згаданим каналом (подає воду у сусідні Харківську 
та Донецьку області) якраз там почалася «історія», що хоч його закривай: 
заріс до дна водоростями, і вже на початку кожного літа дуже неприємно 
«пахнув». Як його воду можна використовувати навіть для елементарних 
побутових, уже не кажучи що для питних потреб? Сьогодні колишнє фермер-
ське господарство перетворилося на потужне спеціалізоване підприємство, 
котре займається так званою біомеліорацією річок, ставків і озер. Як роз-
повідає рибовод-іхтіолог Олег Пильнов, за п’ять років у канал Дніпро-Дон-
бас було випущено 170 тонн мальків-біомеліораторів – товстолобика, 
білого амура і коропів. Ці види риби харчуються водоростями, в тому числі 
синьо-зеленою масою.  Вони й виїдають усю рослинність, котра забруднює 
ту чи іншу водойму. Повністю, до останніх пагонів навіть очерету. Нічого з 
того, що згодом пропадає і гниє, не залишають.
- Ми навіть не очікували результату, якого домоглися на даний момент, - в 
один голос кажуть Віктор Кузора і Олег Пильнов. – Адже канал Дніпро-Дон-
бас за чистотою своєї води зараз не має собі рівних в Україні. Прозорий на-
стільки, що не лише навесні, як зазвичай інші водні об’єкти, а цілісіньке літо 
прозорий на глибину трьох метрів. Про те, щоби «цвів синьо-синьо», тепер 
лише згадують у селах, котрі вздовж каналу…
Ви зрозуміли? Як не скористатися настільки очевидним досвідом, щоб при-
ступити до аналогічного біомеліоративного очищення і головної не тільки ж 
для Дніпропетровщини голубої артерії України? Цю потребу можна вважа-
ти національною. Тому царичанські фермери-першопроходці, не вагаючись, 
дали згоду «взятися і за Дніпро» - за його порятунок, «поки ще не пізно». 
Разом з виробничою фірмою «Елегія», до заснування якої мають відношення. 
Адже не знаємо як де, але якщо на Придніпров’ї і нижче в Херсонській області 
Дніпро ще кілька літ тому «цвісти» й завонюватися – будемо називати 
біду її іменем - починав ближче до серпня, то нині уже і в червні до нього хоч 
не підходь. А підходиш – затикай носа! Так от, торік тут вперше за багато 
останніх літ, як свідчить начальник управління Державного агентства 
рибного господарства в області Василь Волков, у Дніпро-Славутич було ви-
пущено спочатку 650 тисяч мальків товстолобика, білого амуру та коропа, 
а перегодом ще 550 тисяч. За рахунок обласного бюджету.
То минулого року це назвали акцією, здійсненою в рамках «Програми зі стра-
тегії екологічної безпеки та упередження небажаних кліматичних змін». А 
цього року прийняли окрему програму, розраховану до 2025 р.,  оздоровлення й 
відновлення біологічного режиму і загалом усієї екосистеми найбільшої у нас 
річки, від благополуччя якої фактично залежить майбутнє України. Підібра-
ли два місця поблизу обласного центру та одне неподалік від Камянського (в 
минулому Дніпродзержинська), де найсприятливіші умови для зариблення  – і 
чотирма заходами разом випустили 1 мільйон 700 тисяч мальків риб, яких 
тепер називають біомеліораторами. Професор аграрного університету Ро-
ман Новицький, якого ми уже згадували вище, і на цей раз вніс свій коментар.
- Полігони зариблення дійсно довелося шукати з особливою пильністю, - 
сказав він. – Є «кутки», де для мальків максимально безпечні умови уникати 
загибелі. А що майже пізньої осені випускаємо, так в цьому також є резон: з 
одного боку, рибка підросла, з другого - звикла і до зниженої температури – 
отож має усі шанси з найменшими втратами і достоту легко увійти в зиму 
та на весну зберегтися.
Риба, як відомо, слизька – у руках її ще треба уміти втримати. «Слизьке» 
це і діло – зариблювати таку річку, як Дніпро, щоб потім неодмінно отри-
мати бажаний результат. Також потрібне уміння й терпіння. А на Дніпро-
петровщині у межах області загалом намітили у наступні роки запустити 
ще 9 мільйонів мальків - ясна річ, товстолобика, білого амуру і коропа. 
Ініціатори і виконавці проекту, а також їхні спеціалісти підрахували, що 
лиш такої кількості вистачить, аби зарадити хворому наразі Дніпру. І обі-
цяють, ніби вже за п’ять років люди тут зможуть переконатися, що справа 
з природної меліорації нашої славної річки, «мов та гра, яка варта свічок і 
вичинки, як та шкірка». Що ж, як той казав, поживемо – побачимо!

М. Я.
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ЗЕМЕЛЬНІ Ділянки як основні 
земельно-кадастрові одиниці 
якісно неоднорідні, мають різні 

природно-історичні властивості і якості, 
що враховується при їх використанні і 
стосується різних угідь. Земельний кадастр 
у межах земельної ділянки ведеться за 
угіддями. У зв’язку з цим угіддя є основним 
елементом земельного кадастру. 
Початкове уявлення про угіддя пов’язане 
з даровими благами природи, які людина 
використовувала для задоволення 
своїх життєвих потреб. Тому першими 
угіддями були рибні, мисливські 
та інші. З розвитком скотарства і 
землеробства у самостійну групу 
виділилися сільськогосподарські угіддя. 
Таким чином, головною ознакою, яка 
відображає відмінності окремих видів 
угідь, служить характер використання 
землі. При цьому класифікація угідь 
проводиться з урахуванням основного 
призначення і систематичного 
використання окремих ділянок землі 
для певних виробничих цілей. Це 
означає, що тимчасове використання 
ділянки сінокосу для випасання худоби є 
підставою для переведення її в пасовище. 
Крім характеру використання землі, при 
класифікації угідь необхідно враховувати 
природні властивості, які відображають 
якісний стан окремих земельних 
ділянок. Таким чином, під земельними 
угіддями слід розуміти ділянки землі, 
що систематично використовуються або 
придатні до використання для конкретних 
господарських цілей і які відрізняються за 
природно-історичними ознаками (ГОСТ 
17.5.1.05-80, с.2). 
Сучасна класифікація виділяє 
сільськогосподарські угіддя, до яких 
належать землі, що безпосередньо 
використовуються для виробництва 
сільськогосподарської продукції: рілля, 
багаторічні насадження, сінокоси і 
пасовища, а також перелоги.

До ріллі відносять земельні ділянки, 
які систематично обробляються під 
посіви сільськогосподарських культур, 
а також чисті пари, включаючи посіви 
багаторічних трав у полях сівозмін зі 
строком користування, передбаченим 
сівозмінами, і вивідні поля. Міжряддя 
садів та інших багаторічних насаджень, 
тимчасово використовувані під посіви 
сільськогосподарських культур, у площу 
ріллі не включаються, а обліковуються як 
площі багаторічних насаджень. Так само 
до ріллі не відносять ділянки поліпшених 
сінокосів і культурних пасовищ, розорані 
на період оновлення травостою, а також 
зайняті посівами поперелніх культур 
(протягом не більше двох років), розорані 
з метою створення на них багаторічних 
пасовищ або поліпшених сінокосів.

До багаторічних насаджень належать 
земельні ділянки, зайняті штучно 
створеними деревними, чагарниковими 
або трав’янистими багаторічними 
насадженнями, здатними давати 
урожай плодово-ягідної, технічної або 
лікарської продукції. Обліку підлягають 
всі багаторічні насадження, в тому 
числі розміщені на терасах. Із загальної 
площі багаторічних насаджень окремо 
обліковують площі: 
- садів – земельних ділянок, зайнятих 
деревними або чагарниковими 
насадженнями (зернятковими, кісточковими, 
горіхоплідними, цитрусовими, 
субтропічними та іншими породами); 
- виноградників, зайнятих виноградними 
насадженнями; ягідників – ділянок, 
зайнятих культурними чагарниковими, 
напівчагарниковими і трав’янистими 
рослинами, які дають їстівні плоди; 
- плодорозсадників – ділянок, які 
використовуються для вирощування 
садивного матеріалу плодових, ягідних 
культур і виноградників. У плодовому 
розсаднику розмножують і проводять 
початкове формування рослин, відбирають 
і готують їх до пересадження в сад або 
ягідник.

Перелогами вважають землі, які раніше 
оралися, а тепер через певні обставини 
більше одного року, починаючи з 
осені, не використовуються для посіву 
сільськогосподарських культур і не 
підготовлені під пар. До перелогів не 
відносять розорані ділянки сінокосів 
і пасовиш. залишені для природною 
заростання травостоєм.

Сінокосами називають земельні ділянки, 
покриті багаторічною трав’янистою 
рослинністю, які систематично 
використовують для сінокосіння. Залежно 
від природно-історичних властивостей 

як елемент 
земельного кадастру, 
їх класифікація

Н аш «лікбез»

сінокоси підрозділяються на заливні, 
суходільні і заболочені. 
Заливні – це сінокоси з різнотравною 
рослинністю, розміщені в річкових 
долинах, заплавах рік і низинах, які 
систематично заливаються водами на 
тривалий час, що впливає на характер 
рослинності. Сюди не відносять лиманні 
сінокоси, розміщені в западинах 
засушливої степової зони. 
До суходільних належать сінокоси, 
розміщені в сухих лощинах, балках, на 
рівнинних ділянках, вододілах або схилах, 
на незначних пониженнях місцевості серед 
ріллі і на лісових полянах в усіх зонах і 
гірських районах країни, що зволожуються 
головним чином атмосферними опадами, 
а також у долинах мілких рік і струмків, які 
періодично заливаються талими водами на 
нетривалий період. Переважно це сінокоси 
нормального, а іноді й недостатнього 
зволоження.

Пасовищами називають землі, покриті 
багаторічною трав’янистою рослинністю, 
які систематично використовуються 
для випасання худоби, не придатні для 
сінокосів і які не є перелогами. Крім того, 
у складі пасовищ обліковують площі 
підкормових і карантинних ділянок, а 
також ділянки ското-прогонів. Пасовища 
підрозділяються на суходільні і заболочені. 
Суходільними називаються пасовища, 
розташовані в сухих улоговинах, на 
рівнинах, вододілах або схилах в усіх зонах і 
гірських районах країни, які зволожуються 
головним чином атмосферними 
опадами, а також в долинах рік, коротко 
і несистематично затоплюваних. Із 
суходільних пасовищ окремому обліку 
підлягають багаторічні культурні і 
поліпшені пасовища. До багаторічних 
культурних відносять площі пасовищ, 
на яких проведено комплекс заходів з 
корінного або поверхневого поліпшення 
і детального їх впорядкування. На них 
створено добрий травостій, систематично 
проводять догляд, вносять добрива, 
правильно використовують у системі 
пасовищезміни. У результаті проведених 
заходів продуктивність багаторічних 
культурних незрошуваних пасовищ в 
2,5-3 рази, а зрошуваних – у 3-4 і більше 
разів вища порівняно з вихідною. Із 
загальної площі багаторічних культурних 
пасовищ виділяють пасовища корінного 
поліпшення, на яких у результаті 
проведених заходів створений новий 
травостій, а також пасовища, створені 
на колишній ріллі. Поліпшені пасовища 
підрозділяють на пасовища поверхневого 
і корінного поліпшення. До пасовищ 
поверхневого поліпшення відносять 
ділянки пасовищ, на яких у результаті 
проведених заходів щодо осушення, 
розчищення деревно-чагарникових 
насаджень, зрізання купин, посіву трав без 
оранки природної дернини підвищилась 
продуктивність в 1,5-2 рази порівняно з 
вихідною. Пасовища корінного поліпшення 
– це площі, на яких в результаті проведення 
заходів з корінного поліпшення створено 
новий травостій. 
До заболочених належать ділянки 
пасовищ, розташовані в умовах надмірного 
зволоження на понижених елементах 
рельєфу або на слабодренованих, 
вирівняних, плоских територіях, а також 
краї боліт з вологолюбною низькоякісною 
трав’янистою рослинністю.

При обліку пасовищ необхідно 
виходити з місцевих особливостей 
сільськогосподарського виробництва 
і особливостей випасу худоби. Тому 
окремому обліку підлягають гірські 
пасовища, розташовані на території 
гірської системи від лінії її основи і вище, 
незалежно від висотного положення 
і ступеня розчленованості рельєфу. 
Окремо обліковують пасовища, які 
використовуються для відгінного 
тваринництва, з виділенням літніх, весняно-
осінніх, зимових, цілорічних. 
Із загальної площі пасовищ у степових і 
високогірних районах виділяють обводнені 
пасовища. До них відносять ті, які 
забезпечені водою для водопою худоби, яка 
випасається. Площі обводнених пасовищ 
обліковують відповідно до тимчасових 
вказівок щодо визначення обводнюваної 
площі пасовищ в степових і високогірних 
районах, затверджених Міністерством 
меліорації і водного господарства України. 
Для визначення площ обводнених пасовищ 
необхідно знати їх кормову ємність 
(потребу в пасовищах на одну голову 
худоби), допустиме віддалення тварин від 
водопійного пункту (радіус водопою) і дебіт 
вододжерела. 
Кормову ємність пасовищ установлюють за 
даними їх паспортизації. Для орієнтовних 
розрахунків площі обводнених пасовищ 
можна користуватись середніми даними 
кормової ємності пасовищ на одну голову 
худоби в різних природно-кліматичних 
зонах. Допустиме віддалення тварин 
від водопійного пункту залежить від 
кормової ємності пасовищ, кількості голів 
худоби, яка закріплюється за водопійним 
пунктом, що забезпечується дебітом 
водного джерела і рельєфом місцевості. В 
умовах горбистої або яружної місцевості 
радіус водопою зменшується на 30-40%. 
Допустима дальність відгону на водопій на 
гірських пасовищах залежить від крутизни 
схилу і видів пасовищ.

Лісові площі – це земельні ділянки, вкриті 
лісом, включаючи лісові культури, що 
зімкнулися і не зімкнулися, галявини, 
зруби, згарища і загиблі насадження, 
лісосіки, що не заліснилися, прогалини і 
пустирі, лісові розсадники.

Вкриті лісом площі – це площі, зайняті 
деревною, чагарниковою рослинністю 
з повнотою насадження від 0,3 до 1; 
лісові культури – штучно створені лісові 
насадження, не переведені в лісовкриту 
площу; галявини – ділянки лісової площі, 
деревостій яких, крім молодняку, має 
повноту менше 0,3: зруби – площі, на 
яких деревостій вирубаний, а молоде 
покоління лісу не зімкнулося: згарища 
і загиблі лісові насадження – ділянки 
насаджень, пошкоджених пожежами, 
тривалим підтопленням, хворобами і 
шкідниками лісу до ступеня припинення 
росту; лісосіки, які не заліснилися, – лісові 
площі з вирубаним деревостоєм, які не 
мають самосіву, підросту або порослевого 
поновлення: прогалини лісові площі, 
позбавлені дерев, але які зберегли елементи 
лісової рослинності; пустирі – згарища або 
зруби, які перебувають більше 10 років у 
необлікованому стані; лісові розсадники 
– площі, які використовуються для 
вирощування садивного матеріалу лісових 
культур і включають маточну плантацію, 
посівні відділення, школу, відділення 

зеленого живцювання і живцевих 
саджанців.

Серед деревно-чагарникових 
насаджень обліковують земельні ділянки, 
які не входять у лісовий фонд, зайняті 
полезахисними лісовими смугами та 
іншими захисними або озеленювальними 
деревно-чагарниковими насадженнями, 
деревами або групами дерев на землях 
сільськогосподарських підприємств, 
організацій, установ і громадян;               
захисними насадженнями на смугах 
відведення залізниць, автомобільних 
шляхів і каналів; озеленювальними 
насадженнями в містах та інших населених 
пунктах, що виростають на землях, не 
зайнятих міськими лісами; деревами і 
групами дерев на присадибних і дачних 
ділянках. До лісових смуг відносять 
лісові насадження, створені з метою 
захисту земельних угідь або споруд від 
несприятливого впливу кліматичних 
чинників. Розрізняють: 
полезахисні лісові смуги, створені з метою 
захисту полів сівозмін, зрошувальної й 
осушувальної мережі від ерозії ґрунтів, 
посух та інших несприятливих чинників; 
садозахисні лісові смуги, створені навколо 
садів, виноградників, розсадників, 
плантацій з метою захисту їх від шкідливих 
вітрів і поліпшення мікроклімату; 
прияружні і прибалкові лісові смуги, 
створені поблизу брівок ярів; 
яружні лісові насадження, розташовані по 
дну і укосах ярів і балок; 
прибережні лісові насадження, 
розташовані по берегах рік, озер, ставків 
та інших водойм з метою регулювання 
водного режиму, запобігання розмиву 
берегів, замуленню водойм і поліпшення 
навколишнього середовища; 
 захисні лісові насадження на пісках 
у вигляді смуг, куліс, куртин, масивів, 
створені з метою їх закріплення і захисту 
від ерозії.

Болота – надмірно зволожені ґрунтовими 
і атмосферними водами земельні ділянки 
з наявністю на поверхні розкладених і 
напіврозкладених залишків у вигляді 
торфу.

Залежно від рослинних умов, характеру 
водного режиму і покладів торфу вони 
підрозділяються на верхові болота, 
розташовані на підвищених ділянках, що 
зволожуються атмосферними опадами; 
низинні болота, розташовані на понижених 
ділянках, що зволожуються ґрунтовими і 
поверхневими водами; перехідні болота, 
які займають середнє положення між 
верховими і низинними, що зволожуються 
за рахунок атмосферних опадів, ґрунтових і 
поверхневих вод.

Обліковують землі, зайняті під водою – 
природними і штучними водоймами. 
При цьому окремому обліку підлягають 
землі, зайняті під ріками і струмками, 
озерами, в тому числі прісноводними, 
водосховищами, ставками та іншими 
штучними водоймами, каналами, 
колекторами і канавами.

Під дорогами, прогонами і 
просіками обліковують землі, зайняті 
залізницями, шосейними, міжселищними, 
внутрішньогосподарськими дорогами, 
скотопрогонами і просіками.

Під громадськими дворами, вулицями 
і площами обліковують землі, зайняті 
виробничими центрами, польовими 
станами, вулицями і площами; під 
громадськими будівлями – зайняті 
виробничими, культурно-побутовими та 
іншими будинками і спорудами.

Серед порушених земель обліковують 
землі, ґрунтовий покрив яких порушений 
при розробці родовищ корисних 
копалин і їх переробці, а також при 
геологорозвідувальних роботах, 
торфорозробках, проведенні будівельних та 
інших робіт.

Серед інших земель, які не 
використовують у сільському господарстві, 
виділяють: піски, що розвіюються, які 
позбавлені рослинності; яри – земельні 
ділянки лінійної форми рельєфу 
ерозійного походження глибиною 
від одного метра з відсутнім або 
слабосформованим ґрунтовим покривом 
і виходом на укосах нижніх генетичних 
горизонтів ґрунту; землі, зайняті 
оповзнями, осипами, глинистими й 
щебенистими поверхнями і галечниками; 
інші невикористовувані землі.

Марина ПОНЗЕЛЬ, юридичний портал 
«Протокол».
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З доровенькі були!

ЗА допомогою господарського мила 
можна відіпрати будь-яку білизну, 

включаючи дитячу, краще за будь-які 
новомодні засоби, причому воно підхо-
дить для усіх людей без винятку, оскіль-
ки не містить ніяких хімічних добавок, а 
тільки натуральні компоненти.

Якщо з першим варіантом все зрозу-
міло, то ось застосування господарського 
мила як противірусний засіб у деяких 
викликає, м’яко сказати, підозру або 
скептичну посмішку на обличчі. А ось 
і даремно. Саме його слід застосовува-
ти при перших підозрах на вірус. Яким 
чином? Ні-ні, ковтати його вам точно не 
потрібно, а ось змащувати носові пазу-
хи розчином господарського мила пару 
трійку раз на день не лише можна, але 
і необхідно. Після таких маніпуляцій ви 
розпрощаєтеся з нежиттю надовго. Так, 
трохи неприємно «пощипає», але це 
краще, ніж краплі, що вбивають разом 
з вірусом і мікрофлору слизової оболон-
ки.

На допомогу господарське мило 
прийде, якщо раптом ви випадково під-

Часто кажуть, що 
магній - це один з головних 
захисників організму 
від тривожності, 
втоми, безсоння та 
інших неприємних 
проявів стресу. Чи так 
це насправді? За що 
відповідає магній, чому 
він необхідний організму і, 
найголовніше, як і навіщо 
отримувати його з води?

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНИЙ 
МАГНІЙ?

У першу чергу необхідно 
визнати, що магній дійсно є од-
ним з найважливіших мінера-
лів, які допомагають забезпечи-
ти правильну і злагоджену ро-
боту організму. Він бере участь 
в сотнях біохімічних процесів і 
реакцій, що протікають в систе-
мах і органах людського тіла.

Однією з найважливіших 
(і найбільш відомих) функцій 
магнію є регуляція діяльності 
нервової системи. Магній спри-
яє зниженню надмірної збуд-
ливості, зменшує вплив стресу 
на організм, підвищує розу-
мову і фізичну працездатність. 
Також він надає розслаблюючу 
і заспокійливу дію на м’язи і до-
помагає боротися з безсонням.

Корисний магній і для сер-
цево-судинної системи: разом 
з кальцієм, він сприяє міцності 
і правильному функціонуван-
ню судин, а також зниження 
ризику серцево-судинних за-
хворювань. Крім того, магній 
позитивно впливає на роботу 
імунної системи і на обмінні 
процеси в організмі.Також:

Експерти вважають, що в холодну пору року потрібно регулярно 
вживати хрін.
Цей овоч містить безліч корисних речовин, які можуть подбати про 
здоров’я людини в цілому та допомогти їй перезимувати без нежиті 
та кашлю. 
Медики рекомендують взимку щодня вживати страви, в складі яких 
є хрін, тому як він зміцнює імунну систему й усуває хвороботворних 
мікроорганізмів.

ЧИМ БАГАТИЙ ХРІН?
Ефірна олія і корисні жирні кислоти, білок, каротин, рибофлавін, 
аскорбінова кислота, тіамін, лізоцим, алкалоїди та так далі. Не 
можна не врахувати наявності мінеральних солей калію, кальцію, 
заліза, магнію, міді, сірки та фосфору в складі хрону.

ХРІН У КУЛІНАРІЇ
У приготуванні різних страв використовуються коріння і листя 
хрону, адже в них концентруються всі корисні речовини. Його 
додають в консервовані продукти в свіжому вигляді, щоб вони брали 
пряний смак. З нього готують соуси до м’ясних і рибних страв, а 
також всіма улюблену міцну алкогольну настоянку «хріновуху».

Корисні властивості хрону:
антибактеріальний;
протизапальні;
знижує рівень холестерину в крові і артеріальний тиск;
відхаркувальний;
сечогінний;
кровоспинний;
імуностимулюючий засіб;
протигрибковий;
відновлюючий для органів зору і печінки.

Судячи з того, які властивості має хрін, можна стверджувати, 
що рекомендації медиків щодо вживання цього коренеплоду цінні, 
особливо в зимовий період.

Сьогодні в арсеналі для генерального прибирання у сучасних господарок у прямому розумінні сотні різноманіт-
них засобів. Прилавки супермаркетів рясніють відомими господарськими брендами, пропонуючи абсолютно 
все, що може полегшити цю далеко не приємну, але необхідну працю. Проте, так було не завжди.
Приміром, у розпорядженні наших бабусь і прабабусь був усього лише одно засіб - господарське мило. До речі, 
цей не занадто привабливий сірий брусок і зараз можна знайти в магазинах, а в XX столітті він був фактично 
безальтернативним способом тримати будинок і одяг в чистоті. Між тим, унікальність його доведена бага-
тьма ученими і застосування його не обмежується тільки генеральним прибиранням. 
вернули ногу або отримали забиття. 
Досить накласти на пошкоджену ділян-
ку компрес з цього чудо-зпсіб (добре 
намилений чистий шматок дрантя або 
бинта, складеного у декілька разів) і мі-
няти його у міру нагрівання і висихання. 
Повірте, до лікаря вам йти не доведеться 
- все як рукою зніме найближчим часом

При такій інтимній проблемі як ге-
морой 72%-ий  «бабусин» засіб «пере-
плюне» сам себе і впорається з цією не-
приємним чинником на усе 100%. 

В особистій жіночій гігієні рівних 
господарському милу антисептичних і 
антигрибкових засобів, мабуть, склад-
но знайти. Недаремно його пропону-
ють використати в пологових будинках 
відразу після процесу дітородіння. У 
повсякденному житті цей коричневий 
брусок з минулого прекрасно виступає 
як «бастіон», що захищає від багатьох 
гінекологічних «несподіванок». Приєм-
ним запахом, на жаль, таке мило не во-
лодіє, на відміну від новомодних засобів 
для інтимної гігієни, але в усьому іншо-
му - воно краще.

Якщо у вас у будинку живе малень-
кий непосидько, уникнути постійних 
ран і порізів вам навряд чи вдасться. 
Щоб швидко дезінфікувати будь-яке 
«поранення», необхідно просто проми-
ти його водою з господарським милом, 
і малюк навіть не запідозрить, що його 
вже почали лікувати, на відміну, напри-
клад від пекучого йоду.

Якщо ж ваш карапуз вже в статусі 
підлітка і його долають ненависні прищі 
і вугри, розв’язати проблему знову-таки 
допоможе господарське мило. За його 
допомогою можна ефективно здолати 
червонясті висипання і чорні точки на 
шкірі вашої майже дорослої дитини. 
Розведіть натерте на терці господарське 
мило з невеликою кількістю води і з 
ложкою кухарської солі і запропонуєте 
протирати уранці і увечері цим «елік-
сиром» проблемні ділянки шкіри, а ще 
краще - потримати хвилин десять цей 
засіб на обличчі, а потім змити його спо-
чатку терпимо гарячіше, а потім холод-
ною водою.

 Господарське мило допоможе впо-

ратися і з таким неприємним явищем 
як грибок на ногах. Досить двічі в день 
обробляти стопи господарським милом, 
з використанням щітки.

Найкращим дезінфектором для ва-
ших зубних щіток також стане госпо-
дарське мило. Намильте щітку госпо-
дарським мило і залиште на ніч - уранці 
щітка буде як новенька. 

 Якщо у вас існує така проблема як 
тріщини на п’ятах, необхідно робити 
ванночки двічі в тиждень з однією сто-
ловою ложкою господарського мила і 
такої ж кількості соди. Через час тріщи-
ни зникнуть, а п’яти стануть м’якими і 
гладкими

Окрім іншого, господарське мило 
прекрасно розправляється з лупою і 
надмірною сальністю волосся. Обро-
бляйте волосся мильним розчином 
один раз на тиждень, обполіскуючи їх 
після цього водою з оцтом.

-Вимита підлога з господарським 
милом не просто сяятиме чистотою 
- вони будуть повністю продезінфіко-
вана.

без магнію не засвоюється 
кальцій; 

магній, кальцій і фосфор пі-
клуються про міцності кісток;

 необхідний для обміну глю-
кози, амінокислот, жирів, тран-
спорту поживних речовин;

потрібний для вироблення 
енергії;

бере участь в синтезі білка; 
відіграє важливу роль в пе-

редачі нервових сигналів;
 необхідний для здорової 

серцево-судинної системи
 необхідний для хорошої 

роботи сечостатевої системи, 
запобігає утворенню каменів у 
нирках;

має антистресову дію;
допомагає при перевтомі, 

хронічної втоми;
знижує рівень холестери-

ну в крові згладжує симптоми 
ПМС і менопаузи у жінок.

У день дорослій людині по-
трібно близько 500 мг магнію.

ДО ЧОГО МОЖЕ ПРИВЕСТИ 
ДЕФІЦИТ МАГНІЮ?

На жаль, повсякденний ра-
ціон середньостатистичної лю-
дини не особливо багатий про-
дуктами, що містять магній. А 
повальне захоплення фаст-фу-
дом, надмірне вживання кави, 
регулярні стреси або прийом 
деяких препаратів і зовсім здат-
ні спровокувати його дефіцит.

Нестача магнію може про-
являтися в хронічному відчут-
ті слабкості і втоми, головних 
болях або запамороченні, 
стомлюваності, дратівливості 
або гіперозбудимості. У більш 
важких випадках мова може 
йти про погіршення пам’яті 

і здібностей до концентрації, 
безсоння, м’язових болях або 
неприємних судомах.

ЗВІДКИ МОЖНА ОТРИМАТИ 
МАГНІЙ?

Для профілактики можли-
вого дефіциту магнію зазвичай 
радять включати в свій раціон 
горіхи (особливо арахіс, кеш’ю, 
мигдаль), авокадо, цільнозер-
новий хліб, картопля, рис і ба-
нани. Але мало хто знає, що 
добре засвоюється організмом і 
магній, розчинений у воді!

Більше того, вода, збагачена 
магнієм, не тільки корисна для 
здоров’я, але і володіє прак-
тично нейтральним pH-баланс. 
Тобто напої, приготовлені на 
такій воді, володіють приєм-
ним смаком і насиченим аро-
матом. Так і в сирому вигляді 
мінералізована магнієм вода 
має м’який, «природний» смак, 
дарує відчуття свіжості і відмін-
но втамовує спрагу!

Звичайно, як джерела рід-
кого магнію можна купувати 
готові бутильовані мінеральні 
лікувально-столові води (уваж-
но вивчивши їх складу). 

 
Десять продуктів                                    

з найвищим вмістом магнію:
пшеничні висівки - 590 мг; 

какао - 440 мг (це в сухому по-
рошку, у плитці темного шоко-
ладу міститься близько 200 мг 
магнію);  кеш’ю - 270 мг; гречка - 
258 мг; соя - 249 мг; мигдаль - 170 
мг; рис (нешліфовані) - 157 мг 
(для порівняння: в шліфованої 
64 мг магнію);  вівсяні пластівці 
- 139 мг; шпинат - 58 мг; куряче 
яйце - 47 мг.

М агній

Медики назвали 
надзвичайно корисний 
овоч, який потрібно 
їсти взимку

Тому що господарське...
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Н оворічне
Існує безліч прикмет, 
як зустрічати Новий                                               
2018 рік – Жовтої 
Земляної Собаки.
 І справа навіть 
не в марновірстві. 
Слідування прикметам, 
так само як і розіграші, 
загадування бажань, 
вручення подарунків, 
– чудова можливість 
перетворити зустріч 
Нового року в яскраве, 
незабутнє і, головне, 
веселе святкування. 
Адже прикмети 
– це не статті 
Кримінального кодексу. 
Їх можна доповнювати, 
творчо обігравати, 
перетворювати                                               
в захоплюючі конкурси, 
а Собака – покровитель 
року – буде тільки 
задоволена. Адже вона 
і сама не проти весело 
грати і розважатися в 
дружній компанії.

ОСОБЛИВОСТІ РОКУ 
СОБАКИ
Отже, 2018 рік за схід-

ним гороскопом – рік Жовтої 
Земляної Собаки. Китайські 
мудреці завжди покладали 
на цей рік особливі надії. Вва-
жається, що атрибути року 
– жовтий колір і стихія Землі 
– роблять його стабільним та 
багатим, а Собака дарує мир і 
гармонію.

У рік Собаки має таланити  
людям, які володіють наступ-
ними якостями:

відповідальність; вірність; 
дружелюбність; принципо-
вість; ощадливість; любов до 
дітей; надійність;  доброта;  
працьовитість;  товариськість;  
сімейність.

Однак у Собаки є одна 
риса – кого вона незлюбить, 

то тримайся. Щоб не ризику-
вати, краще все-таки дотри-
муватися прикмет й інших 
рекомендацій щодо зустрічі 
Нового року.

ЯК ЗУСТРІЧАТИ 
НОВИЙ 2018 РІК
Перше питання, що вини-

кає перед приходом кожного 
Нового року (особливо у жі-
нок) – у чому його зустрічати, 
який наряд обрати?

У рік Жовтої Земляної Со-
баки нарешті можна забути 
про яскраві, «півнячі» кольо-
ри й вибрати м’яку, пастельну 
гаму. Це стосується не тільки 
одягу, але й оздоблення кім-
нат, сервірування столу. Геть 
червоні скатертини та інші на-
сиченого кольору аксесуари. 
Зараз повинні панувати гар-
монія і затишок.

До речі, стіл повинен бути 
багатим, повним різноманіт-
них «смаколиків». Собака лю-
бить поласувати та обожнює 
тих, хто балує її всілякими де-
лікатесами.

Кращим поєднанням в 

оздобленні кімнати та одязі 
буде гармонія зеленого і зо-
лотого. Вважається, що Жов-
тій Земляній Собаці до смаку 
така комбінація кольорів, ви-
шукана і ошатна одночасно.

До речі, про прикмети. 
Щоб рік був багатим і успіш-
ним, обов’язково потрібно 
мати в гардеробі хоча б одну 
нову річ або аксесуар.

КОРОТКИЙ ГОРОСКОП 
ДЛЯ ВСІХ ЗНАКІВ 
ЗОДІАКУ
Собака цінує працелюб-

ність, ґрунтовність і відчуття 
родини, тому одними з го-
ловних критеріїв успішності в 
2018 році буде кар’єра і міцна 
сім’я. Як складатимуться спра-
ви в знаків Зодіаку?

Овен. Ділових і підприєм-
ливих Овнів чекає успіх навес-
ні, далі потрібно закріплюва-
ти його

Телець. Для них рік буде 
досить напруженим, можли-
во, доведеться навіть зробити 
переоцінку цінностей

Близнюки. Близнюкам не-

обхідно спрямувати всю свою 
енергію на сім’ю, привести в 
порядок домашні справи

Рак. Недовірливі Раки 
повинні бути ще більш пе-
редбачливими, також мож-
лива приємна зустріч з ми-
нулим. 

Лев. Сміливих і рішучих 
Лвів чекає великий успіх у 
справах, головне – не забувати 
і про сім’ю.

Діва. А ось Дівам буде та-
ланити в особистому житті, і 
деякі з них, нарешті, всі сумні-
ви залишать позаду.

Терези. Гармонійні Терези 
зроблять правильні висновки 
і приймуть серйозні та плідні 
фінансові рішення.

Скорпіон. Скорпіони по-
винні ризикнути, і все у них 
вийде.

Стрілець. Цілеспрямовані 
Стрільці можуть сміливо по-
чинати нову справу.

Козеріг. Козероги будуть 
вибирати між яскравою зако-
ханістю і необхідністю багато 
працювати.

Водолій. Відкриються нові 

горизонти Водоліям тільки до 
кінця року, так що можна тро-
хи відпочити.

Риби. Мінливим Рибам 
Собака додасть стабільності і 
впевненості.

ПРИКМЕТИ 
В НОВОРІЧНУ НІЧ
Ось, що важливо в рік Жов-

тої Земляної Собаки, так це те, 
щоб прикмети в новорічну ніч 
були виконані по фен-шую. 
Вона хоч і Собака, але китай-
ська.

Особливо це стосується 
грошей. У наш нелегкий у 
фінансовому сенсі час навряд 
чи хто відмовиться від таких 
маніпуляцій. А раптом спра-
цює?

Отже, щоб гроші водили-
ся, необхідно:

взяти 4 жовті монети і по-
класти їх під скатертину по ку-
тах святкового столу;

не прибирати після зустрі-
чі Нового року святковий стіл 
повністю. Добре, якщо на ньо-
му залишиться ваза з манда-
ринами або іншими стравами 
жовтого кольору;

 повісити на ялинку купю-
ри жовтого або зеленого ко-
льору;

приклеїти на папір ки-
тайські монетки золотистого 
кольору. Потім згорнути па-
пір, обв’язати його жовтим 
шнуром і повісити на ялин-
ку.

Під знаком 

ЖОВТОЇ 
ЗЕМЛЯНОЇ 
СОБАКИ

Історичний факт: 28 грудня 1895 року в Парижі, у Гранд-кафе на 
бульварі Капуцинів, винахідники кінематографа- брати Люм’єри 
влаштували перший у світі кіносеанс. У той день було продано 
всього 35 квитків, вартістю один франк, зате потім до братів 
Люм’єрів шикувалися величезні черги бажаючих побачити кіно. 
Після такого успішного дебюту кінематограф швидко поширився 
по Європі. 
Цікаво, що найдешевшим фільмом за всю історію кінематографа 
вважається «Пограбування поїзда», що був знятий у 1903 році. Його 
створення обійшлося в 100 доларів, а виторг від його показу склав            
20 000 доларів. 
Найбільша кінопромисловість знаходиться в Індії. У середньому, ця 
країна випускає більше 800 картин у рік.

З цього дня ведеться його історія: 28-го грудня 1708 року з ініціативи Петра 
I був виданий перший цивільний календар під редакцією графа Якова Браса. 
Граф Яков Брас з 1706 року керував друкарською справою. З цієї дати почався 

літопис щорічних видань календарів на території колишньої Російської імперії. 
Перший календар мав назву «Брюсов» та мав велику популярність. У ньому був 
«прогностик: когда нужно «кровь пущать», мыслити почать, брак иметь, дома 
сизиждати, зверей и рыбу ловить, платье кроить и мыться в мыльне» та багато 
іншого. Цікаво, що приватним особам було заборонено друкувати календарі і, тим 
більш, привозити їх з-за кордону.
Григоріанський календар у Радянському  Союзі був введений в епоху революційних змін 
з 14-го лютого 1918-го року. Примітно, що в період з 1930-го по 1940-й рік радянська 
влада навіть встановила своєрідний радянський революційний календар, в якому був 
реалізований п’ятиденний тиждень і декілька суто політичних моментів.

Річниця першого у світі кіносеансу

Перед Новим роком на сільське поштове 
відділення надходить лист Діду Морозу від 
маленького хлопчика. Працівники пошти 
порадились і, позаяк доправляти того листа 
було нікуди, вирішили його прочитати.
«Здрастуй, дідусю Морозе! Живу я бідно, 
тата з мамою не маю, сирота я. Живу з дідом 
Васею, у нього маленька пенсія, та й п’є він, 
а моє пальтечко стареньке — мале зовсім, 
черевики подерлись, а рукавички я загубив. На 
вулиці - зима. Мені холодно, вийти погуляти 
ні в чім. Ось я й вирішив написати тобі ли-
ста. Ти ж приносиш усім подарунки на Новий 
рік, то чи не міг би ти й мені прислати в по-
дарунок нове пальто, черевики й рукавички?”
Прочитали працівники пошти листа, поп-
лакали й вирішили зібрати грошей і купити 
малому в подарунок на Новий рік усе, чого він 
просив.
Зібрали гроші, хто скільки дав. Купили пальто, 
черевики, а на рукавиці грошей не вмстачило. 
Завернули все це в пакет й віднесли малому, 
начебто від Діда Мороза, з почуттям глибокого 
задоволення! За день на пошту надходить лист 
від малого - Діду Морозу. Працівники відкрива-
ють і читають:
«Здрастуй, дідусю Морозе! Спасибі тобі велике 
за подарунки, я такий радий! Усе нове й тепле, 
й гарне! Пальто саме на мене, черевики добрі, а 
рукавиці, мабуть, на пошті поцупили!»
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