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Держгеокадастр узагальнив дані 
про середню вартість оренди 
сільськогосподарської землі                
в 2017 році. В середньому по 
Україні громадяни-власники паїв 
торік отримали 1369 грн. 
за гектар. 

НАЙВИЩА орендна плата за 
паї зафіксована у Черкаській 

(2961,8 грн./га), Полтавській (2553 
грн./га), Харківській (2111 грн./га) та 
Сумській (2100,2 грн./га) областях. 
Найдешевше користування землею 
обходилося у Закарпатській (718,9 
грн./га), Запорізькій (794,7 грн./
га), Миколаївській (825,8 грн./га) та 
Херсонській (842,3 грн./га) областях. 
Загальна площа цієї категорії сіль-

госпземель, переданих в оренду за 
договорами, складає 16,9 млн. гек-
тарів.

Середня орендна плата за пере-
дані на земельних аукціонах ділян-
ки із земель сільськогосподарського 
призначення державної власності 
станом на перше січня.2018-го скла-
ла 2793,2 грн./га, тоді як станом на 
01.01.2017 показник становив 2249,8 
грн./га. Зростання за рік становить 
24%.

Таким чином, в середньому за ос-
танній рік державні землі здавалися 
в оренду вдвічі дорожче, ніж приват-
ні.  Таке ж співвідношення  Держге-
окадастр зафіксував за підсумками 
2016 року.

Земельна оренда у цифрах

Нагадаємо, що в ЗМІ постійно лунають 
заяви про корупцію в Держгеокадастрі.
«При переоформленні договорів оренди 
земель фермери у Держгеокадастрі 
стикаються ся зі страшенним безладом. 
У мене є кілька  прикладів від фермерів, 
які займаються тваринництвом», — 
сказав він і додав, що у Держгеокадастру 
«зарубують» переоформлення таких 
угод, тому фермери вирізають через це 
стадо і втрачають бізнес.
А. Гайворонський звернувся до присут-
нього на зібранні першого заступника 
міністра аграрної політики та продо-
вольства з проханям, щоб він нарешті 
зупинив цей безлад, бо саме М. Марти-
нюк  контролює Держгеокадастр.

З  ЧУДОВИМ ВЕСНЯНИМ СВЯТОМ!

 ПОВТОРЕННЯ   ПЕРЕЖИТОГО 
Григорій Шевченко (на знімку) з потом-

ственного селянського роду, де  прадід по 
маминій лінії Кирило Довженко у Межівсь-
кому районі свого часу був головою доволі 
багатодітної заможної родини, котру чи не 
в першу ж чергу заходилися розкуркулюва-
ти більшовики, коли закортіло їм здійснити 
колективізацію українського села. Ясна річ, 
що Кирило з усіх сил впирався та ні в яку не 
хотів своє нажите тяжкими трудами майно 
та добро і худобу віддавати у колгосп. І як ви 
думаєте – що вчинили з Кирилом тодішні 
активісти села разом з енкаведистами? Роз-
стріляли як ворога народу, а його дружину 
Євдокію, котра намагалася врятувати бодай 
діточок своїх, вкинули та втопили в коло-
дязі. А невдовзі після цього, ранньої весни 
1932-го, почалося те, що згодом назвуть 
Голодомором, і Межівський район пер-
шим в Україні занесуть на Чорну дошку за 
саботаж з хлібоздачі. У людей витрушува-
ли до останньої зернини торбини і мішки, 
обшукували і палили сараї, клуні і комори. 
Невгодних, тим паче куркулів поголовно 
виселяли в Сибір, далеко не всі з яких доїха-
ли туди живими. Так починався практично 
у всіх селах геноцид української нації та хра-
нителя її генетичного фонду вітчизняного 
села.

Щодо правнука Кирила Довженка Гри-
горія, в якого ще більш дороге для українців 
по батьківської лінії прізвище Шевченко, то 
він ще недавно усі підстави мав вті-шатися, 
що розквіт життя його родини припав на 
жадане відродження українського селяни-
на-господаря. Отримавши аграрну освіту 

Чи вдасться успадкувати

фермерське господарство своїх батьків?

разом з теперішньою своєю дружиною 
Аллою, Григорій спільно з нею і трьо-
ма їхніми дітьми ще у 2007 р. заснував 
у селі Новоселівка Новомосковського 
району фермерське господарство «Со-
юз-ШАГ-Агро», де ШАГ ключове слово – 
Шевченко Алла і Григорій. Витребувавши 
ще раніше для себе і дружини по два гекта-
ри землі для ведення особистих селянських 
господарств, Григорій Вікторович та Алла 
Олександрівна спершу займалися винятко-
во вирощуванням овочів. Згодом же взяли 
в оренду і 15 гектарів пасовищ та сінокосів, 
обравши таким чином і другу спеціаліза-
цію – відгодівлю на м’ясо худоби та  свиней. 
І виробляли настільки калорійну і високоя-
кісну та екологічно чисту продукцію, отож 
сертифіковану за найвищими критеріями 
та вимогами, що дістали право постачати її 

А нтирейдер перш за все у дитячі садки, школи та лікар-
ні обласного міста Дніпра. А ще фермер-
ське господарство Григорія й Алли Шев-
ченків було платником податків на додану 
вартість – отож сумлінне й прозоре, чесне 
перед країною і споживачами настільки, 
що подібним мало інших фермерських 
осередків в масштабах і всієї України мо-
жуть хвалитися. І що засновники «ШАГу» 
та їхні діти, включаючи 12-літню Єлиза-
вету та 9-річного Тараса, котрі також були 
задіяні у трудовий процес, зажили собі нів-
року та безбідно, так це й зрозуміло – вони 
усі в міру своїх сил і знань працювали день 
і ніч, аби забезпечувати дітей дошкільного 
і шкільного віку та хворих у лікарнях. Хоч і 
не тільки, звичайно, їх – і міське населення у 
магазинах мережі «Свіжина: м’ясо від сіль-
ських товаровиробників».

В ерсії
Чи там поховали Великого 
Кобзаря, де він заповідав?РЕВЕ ТА СТОГНЕ 

 ДНІПР ШИРОКИЙ...
ДЕПУТАТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЗОБОВ‘ЯЗАНІ 

ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ ЩОДО ВИМОГ ГРОМАДИ 
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ВІД 18 ЛЮТОГО

АКЦІЯ ПРОТЕСТУ

Тарасу Григоровичу ШевченкуФермери закликали першого заступ-
ника міністра аграрної політики та 
продовольства Максима Мартинюка 
навести лад у роботі Держгеокадастру, 
який сьогодні колошматить фермерів 
під час переоформлення договорів оренди 
на землю. Із таким зверненням висту-
пив голова АФЗУ Дніпропетровської 
області Анатолій Гайворонський на 
зібранні Асоціації фермерів України.

Ще більший розрив спостеріга-
ється порівняно з орендною платою 
за землі державної власності, пере-
дані в користування на безконкурент-
них засадах за договорами минулих 
періодів. Станом на 01.01.2018 цей по-
казник в середньому по Україні стано-
вив всього 1053 грн./га.

Довідково:
Станом на 01.01.2018 в Україні 
укладено 4,9 млн. договорів 
оренди земельної частки 
(паю), із них із фермерськими 
господарствами – 0,75 млн. 
договорів. Більшість договорів 
(2,3 млн.) укладено терміном 
на 8-10 років.

ВОТУМ НЕДОВІРИ 

ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

Дорогі жінки, матері, наші невтомні трудівниці! 
Наближається 8 Березня – свято, схоже із загадковою жіночою душею, 
сповненою у весняному розмаї таємничості, трепетного очікування 
чогось нового і прекрасного. Воно приносить тепло перших променів 
весняного сонця, символізуючи життєдайне оновлення природи, вінцем 
якої є людство, а жінки були й залишаться його кращою половиною.
Шановні жінки – бабусі, матері, дружини, сестри, доньки, невістки, 
подруги! Виконуючи своє земне призначення, Ви народжуєте і 
виховуєте дітей, продовжуєте кращі традиції роду, оберігаєте 
домашнє вогнище від негод і бід.

Бажаю, щоб у кожній жіночій долі, і не тільки 
у святкові дні, було сонячно й затишно. Нехай надійною 
опорою для вас буде родина, яка, немов весняне деревце, 
квітує і приростає новими пагінцями.
Сердечно вітаю Вас із найпрекраснішим святом. Від усієї душі бажаю 
Вам жіночого щастя, любові і добра! Нехай поруч з Вами завжди 
будуть гідні люди, а передусім чоловік, з яким будуть не страшні будь-
які випробовування долі. Хай сонце заходить з весною в Ваш дім, несе 
тепло, достаток, благополуччя!

Анатолій Гайворонський, голова АФЗУ Дніпропетровської області.
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! Лише добро саме безсмертне, 
  зло подовгу не живе

З історичних переказів, 
тритомника «Історія 
запорізьких козаків» Дмитра 
Яворницького відомо, що 
повністю підготовленим воїном 
козак вважався після семирічної 
військової підготовки, аж тоді 
«сила його була тяженна». 
Сьогодні українським 
хліборобам, щоб захистити 
вільне господарювання на рідній 
землі від рейдерських зазіхань, 
теж доводиться наполегливо 
вчитися. Гартувати тіло і 
дух, опановувати поводження 
зі зброєю, основи права і 
рукопашного бою, навички 
взаємодії з побратимами в 
надзвичайних ситуаціях. 

ДВАДЦЯТЬ шостого лютого, коли го-
ломорозиця із північно-східним віт-

ром востаннє перед завірюхою добряче 
пекли озимі і все живе, у Спаському Но-
вомосковського району відбувся вишкіл 
Фермерської Самооборони Дніпропе-
тровської області, участь в якому взяли 
більше ста вільних селян з Новомосков-
ського, Павлоградського, Царичанського 
та Магдалинівського районів. До речі, 
Спаське (наголос на останньому складі) 
для Самооборони є тим особливим міс-
цем, що й Хортиця для запорізьких коза-
ків - з цього орлиного гнізда, як писав Ми-
кола Гоголь, хвилями разом із запорож-
цями лине воля по всій Україні… А ось 
що про історію зародження фермерсько-
го самооборонного руху на землях побіля 
Кільчені розповів командир Фермерської 
Самооборони Новомосковського району 
Олександр Стешенко:

- Почалося все в Спаському позами-
нулої зими на моїй садибі. Зібралося нас 
п’ять чоловік і вирішили, що варто спо-
діватися лише на самих себе. Бо за роки 
фермерства надивилися на все - як косять 
чуже, палять трактори і тому подібне… 
Ідею одразу підтримав наш земляк і го-
лова АФЗУ Дніпропетровщини Анатолій 
Гайворонський. Потім організувалися 
п’ятнадцять фермерів, зробили ремонт 
покинутого спортзалу, провели світло 
і почали необхідні для власної оборони 
систематичні заняття. Поступово ідея 
активних занять поширилася Новомо-
сковським районом і розлилася по всій 
області. Самооборону визнали люди, 
наші лави поповнили Спаський та Оче-
ретуватівський сільські голови. Тепер 
усілякого злодійства в селі стало набагато 
менше. Спаське ми вечорами і ночами 
патрулюємо, влітку і восени дивимо-
ся, чи не заїжджають чужі комбайни на 
поля, перевіряємо незнайомі автомобілі 
тощо. Налагодили тісну співпрацю з На-
ціональною поліцією, інколи її представ-
ники звертаються до нас за допомогою. 

Добре там живеться…
…де гуртом сіється і жнеться. У сучас-

них, не завжди правових, реаліях до цієї 
давньої приказки варто додати і «де ра-
зом до оборони  беруться». Вранці 26 лю-
того на місці збору біля клубу в Спасько-
му командир Фермерської Самооборони 
Дніпропетровської області Василь Стро-
гий поставив прибулим бійцям завдання: 

- Умовний рейдер захопив фермер-
ське господарство, необхідно деблокува-
ти його й очистити територію. 

Бійці отримали навчальну зброю. 
Було утворено кілька штурмових груп, 
які тримали зв’язок між собою за допо-
могою рацій і з різних сторін готувалися 
атакувати «захоплене» ФГ, роль якого ви-
конувало ФГ Анатолія Гайворонського. 
А група розвідників з «Кепом» на чолі 
висунулася на передові позиції, запусти-
ла безпілотник, учасник АТО «Біном» за-
безпечував охорону. Розвідники скрупу-
льозно вивчали на планшеті можливість 
найбільш безпечних підходів до об’єкта 
і передавали дані на командний пункт. 
Звідти поступали команди штурмовим 
групам.

Після проведеної підготовки настав 

       ишколу і мороз 
        не завадив

час штурму, попередньо всі групи допові-
ли про вихід на позиції та готовність до 
неї. Під час атаки вони діяли злагоджено, 
допомагаючи одна одній з флангів, у різні 
способи долаючи перешкоди у вигляді 
наглухо зачинених хвірток, воріт тощо. 
Врешті-решт кілька вибухів шумових гра-
нат завершили стрімку атаку, підрозділи 
доповіли про «чистоту» на своїх ділянках. 
Після завершення операції були про-
аналізовані її деталі, доведена сучасна 
криміногенна обстановка на теренах краю. 
Зокрема погіршилася вона в Попасному, 
активізувалися і «дерев’яні» злодії біля 
Гупалівки, Дмухайлівки Магдалинівсь-
кого району, де нещадно випилюються 
вітрозахисні смуги. Це загрожує не лише 
втратою медоносів, а й вітровою ерозією 
грунтів. За самовільне випилювання дерев 

Кримінальний кодекс України передбачає 
3 роки позбавлення волі, відтак намічені 
відповідні заходи реагування. А голова Но-
вомосковської районної організації АФЗУ 
Олександр Сулима звернувся до учасників 
вишколу зі словами:

- Дякую всім за своєчасну підмогу 
та успішне відбиття «рейдерського за-
хоплення» в Новомосковському районі! 
Буде краще, якщо ми збиратимемося 
лише на навчання. Та мусимо бути го-
товими до справжніх бойових дій, як це 
було добрий десяток разів у Попасно-
му, коли фермери інколи прямо з поля 
блискавкою летіли захищати від рейдерів 
та «тітушок» ФГ «Дар». А щоб таких за-
гроз надалі було менше, прошу вас, по-
братими, на майбутніх виборах в кількох 
об’єднаних територіальних громадах Сі-
чеславської області 29 квітня взяти найак-
тивнішу участь – висуватися кандидатами 
на посади голів громад і кандидатами у 
депутати, підтримати агітацією патріотів 
України і думаючих людей! Чим більше 
фермерів буде серед голів і депутатського 
корпусу ОТГ, тим більше коштів зали-
шиться громадам на вирішення соціаль-

них питань, розвиток місцевої інфра-
структури та збільшення робочих місць.

За порядок, за закон
Стосовно дати вишколу було зауваже-

но, що «погоду і час рейдерства вибира-
ють не фермери», тому навички бойової 
взаємодії фермерських підрозділів в нес-
приятливих погодних умовах є необхід-
ністю. Після завершення вишколу його 
учасники добре підкріпилися на кухні 
«деблокованого» фермерського господар-
ства. Опісля командир Фермерської Са-
мооборони Дніпропетровської області 
Василь Строгий відповів на кілька запи-
тань «Фермера Придніпров’я». 

- Василю Михайловичу, з якими 
основними надбаннями Фермерська 
Самооборона ввійшла в 2018 рік?

- Найголовнішим вважаю те, що нам 
повірили люди. Спочатку дехто остері-
гався – а це що за воїни в камуфляжній 
формі, зі зброєю патрулюють на авто-
мобілях сільські вулиці і поля? Та коли 
побачили, що фермери за порядок, за 
закон, одразу до нас потяглися селяни. 
Неодноразово доводилося чути захопле-
ні вигуки: «О, наша охорона!» На базі 
Асоціації фермерів та приватних землев-
ласників Дніпропетровщини ми форму-
ємо колективну безпеку і захист, діємо 
на підставі законів України «Про участь 
громадян в охороні громадського поряд-
ку і державного кордону» та «Про тери-
торіальну оборону». Торік з Головним 
управлінням Національної поліції в Дні-
пропетровській області підписана «Угода 
про співпрацю», тісно взаємодіємо і з 
Дніпропетровською обласною асоціаці-
єю об’єднань учасників АТО. А разом із 
побратимськими організаціями «Само-
захист підприємців» Дніпра та Терито-
ріальною обороною Дніпропетровської 
області провели кілька спільних навчань 
з бойового злагодження, поводження зі 
зброєю, рукопашного бою тощо в Дні-

прі, Залелії Царичанського та Попасному 
Новомосковського районів, в них взяли 
участь кількасот чоловік. Влітку у Спась-
кому був проведений цікавий командний 
спортивний турнір зі стрільби, перетягу-
вання канату, армреслінгу тощо, який 
завершився спільною козацькою кашею. 
Його головним здобутком вважаю поши-
рення здорового способу життя та зміц-
нення дружніх стосунків між людьми. 

- Вишкільні заходи більш помітні 
людям, а повсякденну велику роботу 
Фермерської Самооборони почасти да-
леко не всі бачать…

- Участі в запланованих подіях, як сьо-
годнішня, передують місяці інтенсивних 
занять, підготовки до реальних справ, 
постійних тренувань в спортивних залах 
тощо. Наші загони з охорони порядку 
по два – три чоловіки щодня патрулю-
ють північ краю – Попасне, Очеретувате, 
Спаське, Знаменівку, Піщанку, Магдали-
нівку, Булахівку, Карабинівку, Герасимі-
вку, Михайлівку, Юр’ївку, Могилів, Зале-
лію, Турове, Гнатівку, Кільчень тощо. Та-
ким чином злодії «витискаються» за межі 
нашої території. Подібна велика спільна 
робота маневрових груп була проведена 
восени в Павлоградському районі, плани 
рейдерів були зірвані. Тоді ж в Царичан-
ському біля Лисківки наші загони миттє-
во зреагували на рейдерське захоплення 
фермерського урожаю соняшника, ра-
зом із Нацполіцією вони застукали зло-
діїв «на гарячому», урожай повернутий 
фермеру. Бійці Фермерської Самообо-
рони мають право на силу відповідати 
силою в межах діючого законодавства, 
вони вивчають і удосконалюють способи 
захисту від збройного нападу на госпо-
дарські та особисті помешкання, торік 
було близько десяти таких резонансних 
випадків, на жаль, є постраждалі. 

- А якими є плани Фермерської Са-
мооборони області на цей рік?

- Окрім названих районів, де діяль-
ність маневрових фермерських груп з 
охорони правопорядку всі бачать в цен-
трах сіл, біля клубів, де збирається мо-
лодь, намічені масові вишкільні заходи 
із залученням фермерів Солонянського, 
Софіївського, Криничанського, Синель-
никівського, Межівського районів. Для 
отримання посвідчення члена Фермер-
ської Самооборони, яке дає право на во-
лодіння зброєю, необхідні певні знання, 
навички і психологічна стійкість. За сво-
єю природою кожен фермер звик діяти 
самостійно, на свій ризик ухвалювати рі-
шення по роботі тощо, з одного боку це 
добре. Але для злагоджених командних 
дій потрібні постійні тренування. Запов-
нюємо і нову нішу - з наших лав готуємо 
шерифів для Знаменівки, Спаського і 
Могилева, це вкрай важливе питання для 
сьогоднішніх сіл, де інколи в одиноких 
бабусь виносять все з погребів тощо. За-
цікавленість у співпраці з нами виявили 
працівники «Агро-Союзу» Синельників-
щини, там восени стався масовий напад 
«тітушок» на виборчу комісію під час 
виборів до ОТГ, Асоціація фермерів та 
приватних землевласників Полтавської 
області. Час показує, що рейдери не по-
лишають думок у силовий неправедний 
спосіб привласнювати чуже. Зокрема у 
листопаді сталися одразу два великі рей-
дерські захоплення – свинокомплексу і 
офісу ТОВ «Рантьє» в Ниві Трудовій Апо-
столівського району та ТОВ «Оржицьке» 
в селі Тарасенкове Оржицького району 
Полтавщини. Зафіксований «віджим» 
урожаю фермерів, які не входять до Асо-
ціації, в Солонянському, Павлоградсько-
му, Дніпровському та Криничанському 
районах. Тому цьогорічні плани в Фер-
мерської Самооборони дещо більші. 
Впевнений на 100 відсотків - чим ширши-
ми і досвідченішими будуть лави бійців 
Фермерської Самооборони в СІчеслав-
щині, тим менше бажаючих знайдеться 
випробовувати їхню міць.

- Дякую за розмову, бажаю успіхів 
у Вашій благородній справі, Василю 
Михайловичу!

Підготував Остап ВЕРНИГОРА.
Фото автора.

Запуск безпілотника для розвідки;.
Підбиття підсумків після завершення штурму.

Шота Руставелі, 
грузинський державний

діяч і поет
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Одна біда тільки сталася: ФГ 
«Союз-ШАГ-Агро» нині доживає 
фактично останні свої дні. Більше 
того, це й добре, що ще наче як 
існує. Бо насправді з усіх останніх 
уже сил бореться за своє право 
жити і хазяйнувати на рідній зем-
лі. Оскільки саме у ці дні рівно рік 
виповнюється, як підлими, під-
ступними зусиллями працівників  
обласного відділення Державної 
служби з питань геодезії, карто-
графії та кадастру – Держгеокада-
стру, як його називають скорочено 
– нищиться з корінням фермер-
ське господарство сім’ї Шевченків. 
Ще трішки, і від нього й сліду не 
лишиться. Минулий 2017 рік «Со-
юз-ШАГ-Агро» не зміг уже пра-
цювати. Не дали йому займатися 
своєю надто необхідною справою, 
натомість змусили оббивати по-
роги численних і всіляких фірм та 
контор, правоохоронних служб і 
навіть судів. Причому, як далі стане 
ясно, цілком безпідставно. Зате на-
хабно й відверто знущаючись над 
сумлінними селянами-трударями, 
яким за коефіцієнтами корисних 
дій та внеском у державотворення 
разом і порізно щури в кабінетах 
обласного Геокадастру і в підметки 
не годяться. А за мірками моралі 
та добропорядності й поготів не-
честивці, яким не місце сьогодні 
на державній службі. Їм місце на 
тюремних нарах, оскільки мова 
таки йде про те, що топчуться по 
честі і людській гідності та люд-
ських правах селянської родини, на 
сторожі котрих Конституція Украї-
ни та її закони. У багатьох правових 
державах за відверте нехтування 
конституційних прав громадян 
передбачаються навіть вищі міри 
покарання. І це правильно. Інакше 
і бути не може і у вільній та демо-
кратичній Україні!

Тим паче, що ігноруванням 
людських прав у даному випадку 
«конфлікт» то і не вичерпується. 
Відбувається явне розорення фер-
мерського господарства та його за-
сновників, обертання у жебраки ще 
недавно дійсно цілком забезпечену 
багатодітну селянську  родину. 
Адже Григорій та Алла Шевченки, 
котрі досі жодної гривні на дотації 
чи відшкодування своїх витрат у 
держави не просили,  бо обробля-
ли себе і сотні та тисячі на себе по-
дібних, цієї зими від матеріальної 
скрути вимушені були оформляти 
субсидії на оплату комунальних 
послуг. Без компенсацій за корис-
тування газом і електроенергією не 
змогли тепер обійтися. Але ж не 
тільки Шевченки постраждали. От 
ви стежите за тим, що відбуваєть-
ся нині в обласному граді Дніпрі? 
Його мер Борис Філатов і один з за-
ступників Олександр Шикуленко 
переймаються, що якість тих про-
дуктів харчування, які цього року 
постачаються у дитсадки і школи, 
не може задовольняти очільників 
міста. Адже батьки скаржаться і 
не дають спокою, а авторитетні 
перевірки підтверджують, що їхні 
скарги не безпідставні. То тепер 
знайте, що велика, навіть величез-
на доля вини в цьому і доблесних 
чиновників обласного відділення 
Геокадастру. Особливо враховую-
чи, що за свідченням медиків, біль-
ше половини школярів у нас зараз 
з серйозними відхиленнями здо-
ровя саме через неякісні продукти 

Чи вдасться успадкувати

фермерське господарство своїх батьків?

харчування, котрі їм доводиться 
споживати. То це замах і на на-
ступні покоління українців.

 Власне кажучи, оця руйнів-
на роль геокадастрівців у випад-
ку з фермерською родиною Гри-
горія Шевченка з Новоселівки 
Новомосковського району і зму-
сила «Фермер Придніпров‘я» 
друкувати статтю, яку неодмін-
но буде відіслано на реагування в 
Кабмін України на ім’я  Прем‘є-
ра Володимира Гройсмана. З тих 
міркувань, що Кабінет Міністрів 
підписав щойно розпоряджен-
ня, яким «структури Державної 
служби з питань геодезії, карто-
графії та кадастру позбавлено прав 
самостійно приймати рішення з 
розпорядження землями за межа-
ми населених пунктів». Як слідом 
пояснив Володимир Гройсман, без 
погодження з об’єднаними тери-
торіальними громадами віднині - з 
1 лютого ц. р. - структури Геокада-
стру втрачають права однобічно 
передавати або виділяти землі у 
будь-яке користування чи оренду, 
влаштовувати аукціони і тому по-
дібне. І далі  Володимир Борисо-
вич, якщо цитувати його дослівно, 
заявив наступне: «НЕ ДАЙ БОГ 
ХТОСЬ В ЯКОМУСЬ КУТОЧКУ 
УКРАЇНИ ЧИ РАЙОНІ СПРО-
БУЄ ПЕРЕДАТИ ЗЕМЛЮ, ЯКА 
ПОЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНО-
ГО ПУНКТУ, БЕЗ ЗГОДИ ОТГ, 
ХОЧУ ЗАПЕВНИТИ, ЩО ЗА ЦЕ 
БУДЕ ЧІТКА КРИМІНАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ». І далі 
Прем’єр докинув, що «ПРЕЗИ-
ДЕНТ УКРАЇНИ ПЕТРО ПОРО-
ШЕНКО ПРОПОНУЄ ПОЗБУ-
ТИСЯ РЕЙДЕРСЬКИХ ЗАХО-
ПЛЕНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
ПРИ ДОПОМОЗІ СТВОРЕННЯ 
ЄДИНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО РЕЄ-
СТРУ – ОТОЖ ГЛАВА ДЕРЖА-
ВИ ПРОПОНУЄ ПОЗБАВИТИ 
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ ТІЛЬКИ 
ФУНКЦІЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
І КОНТРОЛЮ ЗА ЕФЕКТИВ-
НОЮ РОБОТОЮ ЦЬОГО РЕЄ-
СТРУ».

Ми ловимо шановного 
Прем’єр-Міністра на слові і відси-
лаємо йому на реагування дану 
публікацію. Оскільки згодні з ним, 
що злодії, які чинять неприховані 
злочини при виконанні делегова-
них їм державою повноважень, 
мають сидіти у в’язницях так же 
точнісінько, як і ті злодії, котрі гра-
бують свій народ та з головою по-
грузли в корупцію. Тим паче, що 
у нашому випадку зі знищенням 
фермерського господарства Григо-

рія й Алли Шевченків, як далі стане 
чітко і ясно зрозуміло, Дніпропе-
тровський обласний Геокадастр діє 
на виконання замовленого рейдер-
ського захоплення 15 гектарів пасо-
вищ і сінокосів на користь досі до 
пуття не відомих ділків. Не виклю-
чено, що і в погонах правоохорон-
ців. А в будь-якому разі це  змова і 
групова спроба справді рейдерства, 
за що передбачається більш висока 
кара. Так що будемо чекати реакції 
шановного Володимира Грой-
смана – вважайте, що здійснюємо 
перевірку його на такій «м’якині», 
як гарантія захисту інтересів сіль-
ських трударів-товаровиробників. 
ОСОБЛИВО ВРАХОВУЮЧИ, 
ЩО НОВОСЕЛІВКА, ДЕ Й ГО-
СПОДАРЮВАЛИ ШЕВЧЕНКИ, 
В МЕЖАХ ЩОЙНО СТВОРЕНОЇ 
ПІЩАНСЬКОЇ ОБ‘ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. 
ЦЕ РАЗ. А ПО-ДРУГЕ, НАЙ-
МЕНШИЙ СИНОК ГРИГОРІЯ 
ТА АЛЛИ ТАРАСИК – ОТОЖ 
ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕН-
КО – УЖЕ СЬОГОДНІ БАЧИТЬ 
СЕБЕ ГІДНИМ СПАДКОЄМ-
ЦЕМ БАТЬКОВОГО І МАТЕРИ-
НОГО ГОСПОДАРСТВА. Невже 
і мрії хлопченяти цього не немає 
шансів збутися?

ХОЧ КІЛКИ 
НА ГОЛОВАХ ТЕШИ
Більше того, оскільки це наша 

повторна публікація з Новоселів-
ки, отож перша не помогла і не 
змусила чиновників обласного від-
ділення Геокадастру опамятатися, 
схаменутися та залишити в спо-
кої ФГ «Союз-ШАГ-Агро» (першу 
«Пасовище… на припоні» дивіться 
у номері «Фермера Придніпров’я» 
від 13 грудня минулого 2017 р.), то 
це також, як на наше переконання, 
подвоює вину й відповідальність за 
свавілля і шахрайство. А в чому те 
й інше полягає, нам залишається 
зараз ще раз повторити і нагада-

ти. У середині минулого літа – 17 
червня 2017, якщо точно – стікав 
10-літній термін, на який Григорій 
Шевченко і його дружина взяли 
в оренду 15 га пасовищ і сінокосів 
на околиці населеного пункту, де 
з трьох боків їх оточують заплави 
річки Самара. Але ще за чотири 
місяці до цього, у березні, Григо-
рій на своїх володіннях раптом на-
трапив на… кілочки, рівненькими 
рядочками і квадратами забитими 
по полю з його краю в край. Тоб-

то непрошеними гостями тут 
явно, не попереджаючи про свій 
візит, побували землеміри. Щоб 
поділити-«порізати» ділянку для 
передачі комусь або кількома ок-
ремими шматками, або вроздріб.

Це й спонукало Шевчен-
ка-фермера негайно - поки не 
пізно, як міркував він - зайнятися 
продовженням оренди. Оскільки 
згідно з чинним законодавством 
мав першочергове право на це. І 
сподівався, що таємну, якщо й не 
підпільну спробу захопити його 
територію вдасться присікти. Хоч 
для цього довелося знайомити-
ся якраз з такою існуючою нині 
структурою, як Держгеокадастр. 
Бо якщо десять років тому дого-
вір оренди оформляв, не виїжд-
жаючи з району, у Новомосков-
ській райдержадміністрації, то 
тепер довелося в обласний центр 
вирушати. Спершу подав там 
письмове подання – на мові за-
конодавчих вимог лист-повідом-
лення – про бажання продовжи-
ти оренду. Через місяць отримав 

з обласного управління Геокада-
стру відповідь, яка не могла не нас-
торожити: якщо приймаючи лист, 
працівники управління ніяких за-
уважень не висловили - прочитали 
і прийняли, мов води у роти набра-
ли, а також не знайшли за потрібне 
консультувати відвідувача, як треба 
оформляти подання і що в ньому 
вказувати, то у відповіді несподіва-
но виклали скільки претензій, які 
фермер міг елементарно врахувати 
за першим ще разом, що хоч кри-
чи «Рятуйте!» А головне, необхідно 
було, виявляється, подавати про-
ект додаткової угоди, чого Григо-
рій Шевченко не міг знати і про що 
його мали неодмінно попередити 
в управлінні Геокадастру. 

Однак сціпивши зуби, Григо-
рій Вікторович покірно виконав 
усі вимоги та зауваження і підго-
тував повторне повідомлення, що 
продовжуватиме термін оренди. 
Може, й на більше, ніж 10 років. 
Фермерувати він збирається й 
далі, адже все у нього виходить. 
Оскільки чоловіку не давали спо-
кою оті кілочки, котрі стриміли 
по його пасовищах і сінокосах, 
також вразив навіть не стільки 
байдужий, скільки ворожий чи 
бодай неприязний прийом, який 
за повторним разом виявили сто-
совно його візиту. Шевченко до-
бився зустрічі з виконуючою тоді 
обов’язки начальника управління 
Катериною Чередник. І почув від 
неї щось на зразок того, що, мож-
ливо, і буде у подальшому розгля-
нуто питання щодо поновлення 
договору, але це бабця ще надвоє 
гадала – хай знову чекає письмо-
вої відповіді. І закінчила монолог 
холодним тоном Катерина Олегів-
на, як відрізала, російськомовним 
словом «СВОБОДЕН». Отож віль-
ний! Не мороч більше мені голо-
ви, іди гуляй та їж стружки. 

А через якийсь час дійсно 

надійшло письмове послання, 
котре підписала все та ж Катери-
на Чередник. І перше, чим вона 
спантеличила, каже Шевченко, 
повідомила, що «договір орен-
ди продовжується на тих самих 
умовах і на той  самий строк шля-
хом укладення додаткової угоди» 
- отож на умовах, на яких я, фер-
мер, орендував досі.

- Хоч зустрічаючись з Катери-
ною Олегівною в офісі, я не при-
ховував, що волів би тепер укла-
дати на довший термін, - каже 
Григорій Вікторович, - і вона мо-
вила, що це моє діло. Чому ж нав-
здогін знайшла за великий гріх, 
що я в проекті додаткової угоди 
вказав на майбутнє більший тер-
мін оренди? Тому й заявила, наче 
в поданому мною проекті до-
даткової угоди таким ось чином 
внесено зміни до попереднього 
договору, а це, мовляв, не допу-
стимо…

Але й це ще не все, що знову 
завадило Геокадастру надавати 
Шевченку земельну ділянку для 
подальшого користування нею. 
Виявляється, все той же проект 
додаткової угоди «не містить по-
силання, до якого вона договору 
укладається». Таке враження, наче 
Григорій Вікторович має кілька 
договорів на оренду кількох діля-
нок, і яку з них в даному випадку 
воліє використовувати й далі, в об-
ласному Геокадастрі і не зрозумі-
ли. Більше того, Шевченку також 
написали, що «Вами не надано 
обґрунтуванням, зокрема доказів, 
аргументів, фактів для переконан-
ня щодо продовження договору 
оренди та встановлення її строку 
саме у 10 років». Якщо ясніше й 
коротше, то не зміг Григорій до-
вести чиновникам управління, що 
йому дуже потрібні пасовища і 
сінокоси – то чому тоді він пороги 
оббиває? Насамкінець геть заплу-
тали діячі Держгеокадастру фер-
мера. Сповістили, що «крім того, 
постановою Кабміну затверджено 
Типовий договір оренди землі, а 
не проект додаткової угоди, як Ви 
вказуєте у верхньому правому куті 
поданого проекту». Отака тобі ха-
лепа: так потрібна у такому разі 
додаткова угода чи не потрібна? 
Іди туди, коротше, не знаю куди, 
а не хочеш іти туди і більше не 
вертатися, то неси те, не знаю що 
– хіба не так?

Тільки ж не на того напали: не 
сорока на хвості, а знаючі люди 
принесли Григорію Вікторовичу 
ясність, суть якої – 15 га за «ку-
рортною» Новоселівкою припали 
до вподоби «дуже крутим», аби 
мерщій забудувати їх престиж-
ними котеджами. Ще одні «Золо-
ті ключі» закласти на цій землі, 
і баста. Кому якесь фермерське 
господарство потрібне тут, якщо 
є люди, які готові щедро не лише 
грошима віддячити, а й «премію-
вати» цілим котеджем-маєтком?! 
Натякнули навіть Шевченку, ніби 
високі чини з обласних право-
охоронних органів «мають тут 
свій інтерес». Куди йому проти 
них? Знищать, переступлять і не 
оглянуться! У тому то й річ, що 
Шевченко-фермер вирішив од-
нак боротися за свої інтереси до 
кінця, скільки б і чого йому це не 
коштувало. 

Крім відгодівлі худоби, 
неабияких затрат 
праці від родини 
Шевченків  потребувало 
вирощування овочів.

Продовження. 
Початок - стор. 1

Тарасу Григоровичу Шевченку
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КОЛИ розкриваємо «Кобзар», то 
перші рядки, які у ньому читає-

мо, це «Реве та стогне Дніпр широ-
кий, Сердитий вітер завива, Додо-
лу верби гне високі, Горами хвилю 
підійма». І щоразу, як на Чернечій 
горі у Каневі вшановується пам’ять 
Великого Кобзаря, з неї на всю нашу 
Україну лине могутня пісня на ці сло-
ва. Дніпро Тарас Григорович величав 
Батьком, а сам став ним – Пророком 
і Провідником, Навчителем і Порад-
ником, духовним Велетнем, Апосто-
лом правди і добра – на всі віки для 
усієї української нації. Ще за життя 
Шевченка Михайло Максимович 
освічувався йому, що «Ви стали осо-
бою міфічною, про яку йдуть вже 
легенди». 

Колись давно у глибинному 
придніпровському селі Котівка, що 
лежить вздовж річки Оріль, сільський 

РЕВЕ ТА СТОГНЕ  
ДНІПР ШИРОКИЙ...

Чи там поховали Великого 
Кобзаря,де він заповідав?
вчитель-фронтовик Іван Кібець напи-
сав: «Без «Кобзаря» немає хати, нема 
вкраїнської сім’ї, по ньому вчилися 
читати, із ним ходили у бої». І вже 
згодом Павло Мовчан назве «Кобзар» 
абеткою, «оволодіння якою дає мож-
ливість кожному українцеві читати 
по складах книгу національного бут-
тя». А син Івана Кібця, Юрій Кібець, 
ставши поетом, видасть неповторну 
й зворушливу збірку «Легенди про 
Кобзаря». Моє життя, писав поет, і 
наповнене, і наснажене легендами 
про Кобзаря «як поле м’ятою напоє-
не, як луки росами зорять».

А далі читаємо, що ще дитин-
ство Юрка було освячене стежками, 
якими ходив Тарас. Справа у тім, що 
всі легенди та балади, котрі склали 
книжку Юрія Кібця, пов’язані з пе-
ребуванням Т. Шевченка на берегах 
мальовничої Орілі. Це коли він заду-
мав видавати альбом «Живописная 
Украина» і рушив у мандри Полтав-
щиною малювати її неповторні кра-
євиди та історичні і пам’ятні місця. 
Побував він тоді і в селі Шедієве Ко-
беляцького повіту – нині це Царичан-
ський район Дніпропетровщини. По 
сьогодні у музеї Т. Шевченка в Києві 
зберігаються його три малюнки, наз-
ви яких говорять самі за себе: «На 
Орілі», «На Орілі (село)» і «На Орілі 
(половецькі «баби»)». Історик та кра-
єзнавець і директор Царичанського 
народного музею Анатолій Білокінь 
давно відшукав на рідній землі ті бе-
реги прадавньої річки, котрі прива-
били й захопили Шевченка-худож-
ника. А існує і четвертий малюнок з 
трохи дивною і ніби несподіваною 
назвою – «Стінка». Дослідники твор-
чості Т. Шевченка до цих пір не ви-
значилися, який саме краєвид на 
ньому зображений. «Хоча як на мене, 
-- написав все той же Анатолій Біло-
кінь, - то і тут легко впізнається місце-
вість Шедіївських околиць – і зараз на 
Орілі поблизу села Турового є урочи-
ще, яке називається Стінка».

Але подорож Т. Шевченка берега-
ми Орілі була його другою поїздкою 
землями, які нині лежать в межах Дні-
пропетровської області. Першу Тарас 
Григорович здійснив у серпні-вересні 
1843 року. Було йому тоді лише 29 
років, тільки «п’ять з яких прожив він 
після викупу з кріпацтва». Отож тоді 
Шевченко вперше повернувся в Укра-
їну, яку залишив підлітком-козачком 
панських покоїв. А повернувся уже ві-
домою людиною, автором «Кобзаря» 
та драми «Назар Стодоля», а також 
нагородженим срібною медаллю 
Академії мистецтв. «Живучи на чу-
жині, - читаємо в нотатках завідуючої 
музеєм «Літературне Придніпров’я» 
Олени Аліванцевої, - Т.Г. Шевченко 
мріяв про повернення додому: пе-
ред його духовним зором дні і ночі, 
краючи серце, стояла рідна Україна 
в усій її принизливо тужливій красі, 
в усій величі героїчного минулого її 
волелюбного народу». Та не дивно, 
що в першу чергу Тарас Григорович 
волів побачитися з рідними, ступити 
на ті стежки, які «міряв я колись ма-
лими ногами». Тому одразу завітав 
у Київ, Переяслав та до батьківської 
Кирилівки. Але була ще одна при-
чина здійснити подорож у рідні краї, 

котра також не давала спокою моло-
дому Шевченку. Як писав ще відомий 
на Дніпропетровщині краєзнавець 
Павло Богуш, «поета вабили й хви-
лювали історичні місця та пам’ятки, 
пов’язані із запорізьким козацтвом». 
І далі: «Йому, як поету – історику, ху-
дожнику, просто людині, закоханій у 
рідний край – хотілося побувати на 
землях колишніх Запорізьких Січей. 
Він над усе прагнув тоді поглибити 
свої знання з історії України, а з чого 
починати, як не з історії запорізьких 
козаків?»

Сьогодні достеменно відомо, що 
через Пирятин, Лубни та Хорол Та-
рас Шевченко помандрував до Кре-
менчука. А там, наплавним мостом 
діставшись правого берега Дніпра, 
ступив у межі Верхньодніпровського 
повіту сусідньої Катеринославської 
губернії. Тут шлях його проліг через 

колишні козацькі поселення Роман-
ково та Карнаухівку, також Старий 
Кодак з його мурами Кодацької фор-
теці. Нарешті потрапив і на Хорти-
цю, а вже звідти у Нікополь і знову 
козацькі села Капулівку та Покров-
ське.

ОДНАЧЕ подорож Кобзаря шля-
хами козацької слави – це окре-

ма тема для розмови. А зараз зупи-
нимося і на третій меті, задля втілен-
ня якої Тарас Григорович вирушав у 
мандри. Шевченку не терпілося на 
власні очі побачити легендарні дні-
прові пороги, почути їх рокіт і рев, 
помилуватися струменями води над 
кам’яними брилами. І так не терпі-
лося, так він поспішав, що навіть не 
затримався у Катеринославі. Нічого 
не відомо про перебування поета у 
цьому місті. Сам він також жодним 
словом не згадував губернське мі-
сто Катеринослав, як наче і не був 
у ньому. Існує, правда, припущен-
ня, що Тарас Григорович не міг не 
провідати тут вчителя з малюван-
ня, креслення та каліграфії місцевої 
гімназії Івана Городницького – ще 
зовсім недавно свого однокашника 
по Академії мистецтв у Петербурзі. 
Але якщо така зустріч і відбулася, то 
була короткою. Шевченко дійсно, не 
сумнівався дослідник його творчості 
Петро Жур, негайно вирушив до по-
рогів. Адже «прямував до них одра-
зу, потрапивши в Катеринославську 
губернію». Тому не випадково не 
обминув усі ті села, котрі лежали 
на високих пагорбах Дніпра, куди 
день і ніч долітав невтомний гул по-
рогів – Лоцманку, Кодаки, Волоське, 
Звонецьке, Микільське, Вовниги... Як 
стверджував згаданий уже краєзна-
вець Павло Богуш, «своєю стихій-
ною розбурханістю зачарували пое-
та дніпрові пороги, бо він відвідав чи 
не всі – і Кодацький, і Сурський, Ло-
ханський, Стрільчий, Звонецький, 
Вовнизький, Будилівський, Вольний. 
Але найбільше враження справив на 
Шевченка Ненаситецький з його 12-
ма грядами і сімома брилами, з яких 
з висоти 4 – 6 метрів вода падала, 
кипіла і вирувала, як у величезному 
казані – казали, що в пеклі». Існують, 
зрештою, і записані у 1911 році з вуст 
столітнього тоді уже селянина Власа 
Сербиченка спогади «про спогля-
дання Шевченком» Ненаситецького 
порогу. В. Сербиченко у 1843-му був 
майже ровесником Тарасу Григо-
ровичу, і одного «жаркого серпне-
вого дня», порибаливши на Дніпрі, 
повертався додому. Коли назустріч 
подорожній – як згадував Влас, «не-
високий на зріст, з торбою через пле-
че та невеликою ношею у руці». Це і 
був Шевченко. «Ми розговорилися, і 
я, - продовжував Влас, - дізнався, що 
поет прямував до Діда-Ревуна – так 
ми тут між собою величали поріг 
Ненаситець».

Сербиченко охоче взявся прове-
сти Тараса Григоровича. І якщо віри-
ти тепер йому, своїм бурлінням Не-
наситець приголомшив Шевченка, 
«викликав захоплення, став дивом». 
Тарас не йняв віри, як можна не бо-
ятися наскільки страшних вирувань 
води поміж камінням, «щоб долати 

їх на суднах». Тому й затримався, не 
знаходячи у собі сил одразу йти далі, 
до самісінького вечора, а заночував, 
як стверджував Влас Сербиченко, у 
звичайній селянській родині в Ми-
кільському, де «на прохання селян, 
які зібралися, читав свою «Катери-
ну» та інші твори». А наступного дня 
«господар хати, в якій поет ночував, 
відвів його до Кічкаса, де можна було 
переправитися через Дніпро і діста-
тися на Хортицю». 

- То чи треба тепер шукати те 
місце, - запитує сьогодні вчителька і 
краєзнавець з села Василівка-на-Дні-
прі, що на іншому березі якраз на-
впроти Микільського-на-Дніпрі, 
Людмила Ленда, - де найдужче 
скаженів, шаленів та кипів, ревів і 
стогнав наш древній Славутич? Таки 
тут, де ні на мить не замовкав і не зу-
пинявся найбурхливіший дніпров-

ський поріг, який називали Ненаси-
тецьким. Іншого більш грізнішого і 
голоснішого на Дніпрі не було…

«Найбільший і найстрашніший 
з усіх Дніпрових порогів», - пи-
сав про Ненаситецький і Дмитро 
Яворницький. І далі читаємо: «З 
усіх дев’ятьох порогів тільки один 
Ненаситецький ніколи не замерзає 
зимньої доби через надзвичайне те-
чіння води». Нарешті чи не єдиний 
Ненаситець по різному і величали – 
тобто він мав кілька назв. Як свідчить 
той же Яворницький, Дід-поріг, Не-
нажера чи Ненаситний, Розбійник, 
Ревун, Ревучий – це суто народні 
назви, які носив Ненаситецький по-
ріг. Втім, Ревучим він значився навіть 
«офіційно» - на одній з карт Дніпра, 
яка була видана у 1868 році в Крако-
ві. Та й Самійло Величко, козацький 
Нестор, у своєму «Літописі» свого 
часу відтворив карту дніпровських 
порогів, а до неї написав коментар. 
У якому сказав, що страхітливий 
Ненаситець люди ще звали Ревуном 
або Ревучим. Згодом у «Реєстрі річок 
і прикмет» серед балок вздовж Дні-
пра згадується «балка Свідковська, 
нижче Ревучого». З таким пояснен-
ням: «Ревучий (Ревун) – камінь на 
порогах Дніпра біля острова Ревун». 
Це трохи дивне пояснення, бо про 
острів з такою назвою ніде більше 
немає відомостей. Не інакше, як 
укладачі «Реєстру» островом назва-
ли найбільші вали Ненаситецького 
порогу.

- А поновіть у пам”яті «Заповіт» 
нашого генія Шевченка, - закликає 
все та ж Людмила Ленда, - і спробуй-
те зрозуміти, де він хотів, щоб його 
поховали? Там, де «Щоб лани широ-
кополі, І Дніпро, і кручі Було видно, 
було чути, Як реве ревучий». Чуєте, 
там де реве ревучий!

До речі, у Дмитра Яворницького 
читаємо: «Лівий берег Дніпра проти 
Ненаситця низький, зовсім непо-
казний і не дає того, що дає правий 
берег. Правий високий, скелястий, 
розгортає перед очима надзвичайну 
картину. Од правого берега одходить 
і впирається в поріг так звана скеля 
Монастирко, або Царицина скеля, і 
коли вилізти на цю скелю і погляну-
ти на поріг, то він ось увесь як на до-
лоні, а там, за Дніпром – безкраї сте-
пи з курганами по них». То як можна 
не розуміти, продовжує Людмила 
Ленда, що Тарас Шевченко підні-
мався на Царицину скелю – не міг не 
піднятися, потрапивши сюди, -- і з 
неї оглядав на протилежному березі 
простори Великого Лугу.

- І читаймо знову «Заповіт», - 
каже жінка. – «Як умру, то поховайте 
Мене на могилі, Серед степу широ-
кого, На Вкраїні милій». Не в могилі, 
а на могилі – чуєте? Могилами ж у 
нас здавна називали древні і скіфські 
та сарматські, і половецькі та козачі 
могили-кургани, порослі травою-ко-
вилою та полином і густо розкидані 
по придніпровських степах. Як і ось 
цей курган, на якому я зараз стою…

А піднялася Людмила Ленда на 
прадавню скіфську могилу по ліво-
му березі Дніпра, що проти колиш-

ньої скелі Монастирко – зараз скеля 
разом з порогом Ненаситець глибо-
ко під водою. А могила однак висо-
чить досі, тепер з неї відкривається 
неповторна й мальовнича панора-
ми Дніпра та в далекому минулому 
Дикого степу. Звідси справді видно 
і Дніпро, і його кручі, і лани широ-
кополі. Так що жінка ні на йоту не 
сумнівається, що саме на цій могилі 
заповідав поховати себе геніальний 
Тарас Григорович Шевченко. «За-
повіт», не забуваймо, він написав 
через два роки після того, як побував 
на землях Запорізьких Січей. Два 
роки, отож, перед його очима – а 
потім і все життя - стояли побачені 
тут степи та пороги на Дніпрі, кру-
тий правий його берег і пологий з 
сивими курганами в глибочині віків 
лівий. Волів геніальний поет лягти 
у тисячолітню могилу рідної землі, 
аби навіки поєднатися з нею єством і 
душею. І Ненаситець-Ревучий, поки 
його не затопили водою, дійсно було 
і видно, і чути з древньої та майже 
міфічної могили.

СКАЖЕТЕ, ЩО це ще одна леген-
да про Кобзаря або хай і цікава, 

але версія, і не більше? Тільки ж 
ось два роки тому у Дніпропетров-
ську видали книгу «Шевченкіана 
Придніпров‘я», і для неї племінчата 
прапраонука Тараса Григоровича 
по сестрі Катерині Людмила Кра-
сицька передала рукопис статті Ві-
ктора Фурсенка, яка досі ніде ще не 
публікувалася. Називається стаття 
«Де Тарас Шевченко заповідав себе 
поховати?» І починається вона сло-
вами: «Вкотре читаючи «Заповіт» 
геніального сина українського на-
роду, знову замислююся над питан-
ням: чи ж виконали ми, його діти і 
онуки, священну останню волю пое-
та?» Бо там, читаємо далі, «де зараз 
похований Тарас, він тривалий час 
сам і з допомогою троюрідного бра-
та Варфоломія намагався вибрати і 
придбати клаптик землі, щоб збу-
дувати хату, одружитися і прожи-
ти життя, відпущене йому Богом, 
разом з дружиною і діточками». А 
й справді, якщо згадувати поетичні 
рядки Шевченка – «Посажу коло ха-
тини На вспомин дружині І яблунь-
ку, і грушеньку», і «Дружина Під 
древами тими Сяде собі в холодоч-
ку З дітками малими».

Про те, що на Чернечій горі Та-
рас Григорович дуже мріяв осели-
тися і жити, дізнаємося й з книги 
«Святиня» Зінаїди Тарахан-Бере-
зи. Дізнаємося, що «сильно бажав 
співець поселитися над могутнім 
Дніпром, на горі, з якої б було вид-
но Україну». А для цього шукав ді-
лянку землі «на гористому березі 
Дніпра між Каневом і Пекарями». І 
починаючи з липня 1860 р. й до ос-
танніх його днів «саме про землю на 
Чернечій горі йде мова в поетових 
листах». Та відомо й інше. Власник 
цих земель поміщик Н. Парчев-
ський і київський генерал-губер-
натор І. Васильчиков доклали усіх 
зусиль супротиву, аби мрія Тараса 
Шевченка не здійснилася. «Лише 

прах поета, -- читаємо у Зінаїди Та-
рахан-Берези, -- було перенесено до 
древнього Канева, на береги Дніпра, 
щоб поховати у тому місці, яке так 
подобалося йому за життя і яке він 
волів придбати у власність».

«Ось так і поховали поета там, 
де він мріяв жити! – вигукує тепер 
у своїй статті Віктор Фурсенко. – Як 
же це сталося? Чому по смерті пое-
та ніхто не звернувся до «Заповіту» 
і не спробував визначити те місце 
поховання, на яке він сам вказував?» 
Відповіді на ці запитання, здається, 
є. Перепоховання Шевченка здій-
снювалося під орудою художника 
Григорія Честахівського за участю 
все того ж троюрідного брата Та-
раса Григоровича Варфоломія. Так 
от, як стверджує Віктор Фурсенко, 
«Варфоломій двічі вдався до обма-
ну друзів поета з метою поховання 
Тараса Шевченка саме на придні-
провських горах Канева». Так це чи 
ні, перевірити зараз тяжко. Може, 
що й щиро брат прагнув, аби на 
вічний спочинок Великий Кобзар 
ліг поближче до рідної Кирилівки 
і «там, де хотів жити». Та й чи знав 
Варфоломій, «яке враження спра-
вили на чутливу душу поета безкраї 
степи з сивими могилами, могутній 
там Дніпро-Славута і ревіння його 
найгрізнішого та найвеличнішо-
го порога Ненаситця»? Та й як міг 
сповна збагнути «Заповіт» Шевчен-
ка Варфоломій, якщо і деякі наші 
з вами сучасники запитують: якщо 
у «Заповіті» мова дійсно йде про 
поріг Ревучий, то чому Шевченко 
це слово написав з малої літери? 
«Думаю, - заперечує В. Фурсенко, 
- що тут поет використав його не 
для назви порога, оскільки він уже 
мав своє точне наймення Ненаси-
тець, а як другу, народну назву-е-
пітет для його характеристики». І 
врешті-решт Віктор Фурсенко ро-
бить остаточний висновок, що «з 
великою долею впевненості мож-
на стверджувати, що місцем свого 
останнього земного пристанища 
Тарас Григорович хотів мати одну 
із степових могил, що лежали тоді 
найближче до ревучого Ненасит-
ця». У такому разі і найвірогідніше, 
що якраз на тій тут найвищій, на яку 
вказує сьогодні Людмила Ленда з лі-
вобережної Василівки-на-Дніпрі.

Адже як писав Дмитро Явор-
ницький, «справжні цінувальники 
красот природи, мрійники в душі 
і художники в піснях – запорізькі 
козаки» часто сиділи і милувалися 
«тут, біля заповітного порога, біля 
його величних скель, у мальовничо-
му безладді розкиданих і по самому 
руслі, й по берегах, біля високих мо-
гил, що здіймаються в степу обабіч 
річки і мимоволі наводять на сумні 
думи про минувшину людського 
роду». То ні в якому разі не міг не від-
чути і не збагнути усього цього пра-
вічного та заповітного та не прийняти 
його глибоко у своє серце наш геній, 
поет і художник, виразник усіх дум та 
національних святинь українського 
народу!

Микола НЕЧИПОРЕНКО.

Для цього ще раз особисто завітав 
в управління Держгеокадастру. Щоб 
по-доброму і по-людськи попросити, 
аби не знищували господарство і весь 
сімейний бізнес, який так необхідний 
людям та і їх дітям, а не лише його, 
котрі у Шевченків трудяться разом 
з батьками. О, наївний Григорій Ві-
кторович ще не знав сповна, з якими 
акулами безчестя і свавілля життя 
змушує його мати справу! Хоч вий-
май з землі оті пакільці-кілки, яких 
назабивали на пасовищі, і теши їх 
на головах чиновників – поможе, як 
мертвим припарка. В обласному ві-
домстві Геокадастру на той момент 
відбулися внутрішні пертурбацій, і 
тепер змінився в. о. його начальника – 
ним став Олег Цвях. То цей Олег Ми-
колайович не забарився уточнити, 
що без додаткової угоди таки ні туди, 
ні сюди, але «за змістом повинна бути 
угодою про поновлення раніше укла-
деного договору та не містити нової 
редакції початкової угоди». Але це 
ще півбіди. Гірше, що хоч Григорій 
Шевченко  дійсно справно  сплачував 
орендну плату, одначе мусить долу-
чити довідки про відсутність заборго-
ваності і про відсутність нарахування 
штрафних санкцій. Ще необхідний 
агрохімічний паспорт на земельну 
ділянку, який за замовленням орен-
даря готує спеціальна лабораторія. 
А він його якраз і не подав – отака 
біда, котра знову спонукає відкласти 
розгляд листа- подання. Шкода і при-
кро, звісно, що фермера про потребу 
такого паспорта раніше не попере-
дили, а на його виготовлення знадо-
биться місяців зо два і не менше, та 
що поробиш! Без цього паспорту 
твоя земля і не земля сільськогоспо-
дарського призначення, а так собі – 
нікудишні угіддя!

Як тепер зовсім не важко зрозу-
міти, мов у лабіринт бюрократичних 
кіл загнали дніпровські геокадастрів-
ці Шевченка-фермера. Явно ж бо з 
таємною надією, що з нього йому не 
вибратися. Найближчим часом при-
наймні кінця в глухому тунелі чолові-
ку не угледіти. Звідки було знати під-
лим чиновникам, що наші селяни не 
в тім’я биті. Григорій Вікторович не 
тільки швидко упорався з докумен-
тами, але й зумів за тиждень отри-
мати той же агрохімічний паспорт. 
Чого-чого, а такої оперативності від 
нього не чекали. Тому від подиву 
майже заклякли, коли фермер знову 
з’явився на порозі і запитав, які ще 
можуть бути до нього претензії? Точ-
ніше запитав й пряміше: невже ще 
якісь придумаєте? 

Ви, мабуть, не повірите, але за 
цим візитом Григорія Шевченка в 
обласне управління Держгеокада-
стру тут знову змінився виконуючий 
обов’язки його начальника. 

Оскільки не минуло ще трохи 
більше чергового місяця зволікань, 
як фермер отримав листа, котрого 
уже підписав в.о. Віталій Мацак. За 
участю Віталія Анатолійовича чи без 
нього, нам це не відомо, але справді 
придумали таки причину, на підставі 
якої нарешті, здавалося, що здихали-
ся невідступного чоловіка. Бо Мацак 
у кінці жовтня минулого року підпи-
сав листа Шевченку, що закінчувався 
«вироком»: «Враховуючи вищеска-
зане, укласти додаткову угоду щодо 
продовження терміну дії договору 
оренди не вбачається можливим».

А що ж було сказано вище? Що 
з виїздом на місце було здійснено 
огляд-перевірку дотримання вимог 
земельного законодавства, за резуль-
татами якої «виявлено, що частину 
запитуваної земельної ділянки пло-
щею 1.2 га розорано та використову-
ється як рілля, тобто не за цільовим 
призначенням». Це раз. А по-друге, 
також виявлено, що «гр. Шевченко 
Г.В. обробив і використовує суміж-
ну земельну ділянку площею 0.8 га». 
Зрозуміли? І згодні, що це дійсно 

Чи вдасться успадкувати

фермерське господарство своїх батьків?

! Не вмирає душа наша, не вмирає воля Тарас
Шевченко

суттєві порушення? Тим паче, що пе-
ревірку здійснив і склав відповідний 
Акт дуже відповідальний працівник 
-  Антон Холоділін. Тільки назва його 
посади займе кілька рядків у нашій 
газеті: державний інспектор у сфері 
державного контролю за викорис-
танням та охороною земель і дотри-
манням вимог законодавства України 
про охорону земель Держгеокада-
стру у Дніпропетровській області-го-
ловний спеціаліст відділу здійснення 
державного контролю за додержан-
ням земельного законодавства та 
оперативного реагування управлін-
ня з контролю за використанням та 
охороною земель Головного управ-
ління Держгеокадастру у Дніпропе-
тровській області… Хуг, нехай йому 
грець! Чи ви не заморилися? Так от, 
чи варто тепер Григорію Шевченку 
сперечатися з висновками настільки 
поважного інспектора Холоділіна, 
який Антон Миколайович?

Варто! Скажемо й більше – тре-
ба. Бо людина, яка обіймає посаду з 
такою довгою на словах і на папері 
назвою, м’яко кажучи, потрапила 
зі своїм актом в халепу. Як мінімум 
прикру промашку зробив Антон Ми-
колайович. Осічку. Хоч або він не ту 
земельну ділянку обстежував,  котру 
орендував Шевченко, або з якихось 
причин був, як то кажуть, не в собі і 
йому просто привиділося. Якщо й 
не повилазило. От і угледів те, чого 
там немає. Оскільки зораної плугом 
смужки площею 1.2 гектара на пасо-
вищі-сінокосі Григорія Вікторовича 
катма. А що ж є? Ага, є довідка Ново-
московського міжрайонного відділу 
Державної служби з надзвичайних 
ситуацій: «Повідомляємо, що 23.07 
та 25.07.2017 року за межами села Но-
воселівка зареєстровано дві пожежі, 
які знищили травостій на вказаних 
землях». І є ще один Акт обстеження 
фатальної земельної ділянки, який на 
цей раз підписали члени комісії-депу-
тати Піщанської сільської ради на чолі 
з сільським головою Миколою Маз-
ницею. Читаємо: «З виїздом на місце 
оглянуто дану земельну ділянку і вста-
новлено, що використовується вона за 
цільовим призначенням відповідно 
договору оренди. Смужка площею 1.2 
га була вимушено задискована, щоб 
запобігти розповсюдженню вогню. 
Було дві спроби пожежею повністю 
знищити придатність пасовища для 
випасу худоби, і фермер Шевченко 
Г.В. рятував його. Задисковану смуш-
ку шириною 55 – 60 м і довжиною 135 
– 140 м орендар негайно засіяв різно-
трав’ям, щоб і надалі використовувати 
ділянку як пасовище».

- Саме так, а ніяк не інакше і було, 
- підтверджує Григорій Шевченко. – 
Хоч було ще й таке: у мене виникла 
велика підозра, що підпалювали нав-
мисне, аби вижити мене з ділянки, 
визнати її непридатною для сінокосу 

та па пасовищіасовища. Але ця вер-
сія не зацікавила правоохоронців. 
Вчиняти слідство відмовилися. Зате 
згодом грізний інспектор, не пові-
домляючи, до речі, і не залучаючи 
мене до обстеження ділянки, не інак-
ше як з переляку дійсно побачив те, 
чого немає.

Та і це ж, як пам’ятаємо, ще не 
все. Шевченка інспектор Антон Хо-
лоділін ще й звинуватив у тому, наче 
він прихопив та розорав поруч з ді-
лянкою, котру орендував, ще й «за-
йві» 0.8 гектара. У цьому випадку все 
одно, що пальцем у небо поцілив ша-
новний Антон Миколайович. У акті, 
який підписав Піщанський сільський 
голова Микола Мазниця, чорним по 
білому написано: «Стосовно суміж-
ної ділянки, яка розташована поруч 
з ФГ Г.В. Шевченка, пояснення надав 
учасник АТО Ю.М. Салогуб. Що це 
він займає дану земельну ділянку з 
квітня 2017 р. під особисте селянське 
господарство, оскільки подав доку-
менти на неї якраз до обласного Дер-
жгеокадастру. Але в зв’язку з повер-
ненням у зону бойових дій не встиг 
до кінця оформити і тільки зараз, 
повернувшись з фронту, займається 
оформленням своєї земельної ділян-
ки». А щоб цього не здалося мало, 
Юрій Салогуб ще й особисто подав 
пояснювальну записку на ім’я все 
того ж інспектора Холоділіна: «Вва-
жаю за необхідне повідомити Вам, 
що в квітня 2017 року я звернувся в 
Держгеокадастр області з прохан-
ням надати мені земельну ділянку 
площею до 2 га, на яку маю право 
як учасник АТО. На що мені дівчата 
з 318-ої та 320-ої кімнат заявили, що 
ділянку собі я повинен знайти сам, а 
вже потім прийти до них. Я знайшов 
таку ділянку на території Піщанської 
сільської ради і навесні разом зі своєю 
сім’єю привів її в порядок і навіть по-
чав використовувати. Однак права на 
це оформити не встиг через подаль-
шу участь у бойових діях на Донбасі, 
і тільки зараз маю нарешті час узако-
нити ділянку за собою».

То як ви гадаєте, інспектор Ан-
тон Холоділін негайно скасував свій 
акт та попросив вибачення у Григо-
рія Шевченка, а Головне управління 
Державної служби з питань геодезії, 
картографії та кадастру в Дніпропе-
тровській області теж аж бігом про-
довжило чи поновило йому оренду 
пасовища-сінокосу? Та й не поду-
мали, не те що пальцем поворуши-
ли. Більше того, дуже розгнівалися 
на нього. Щоб очевидно упертому 
пану фермеру врешті-решт заткну-
ти рота і кінці кинути у брудну воду, 
обласний Держгеокадстр у жовтні 
минулого року приймає постанову 
за №220-дк/0112по/08/01/17, якою 
накладає штраф на фермера ніби за 

кричущі порушення ним земельно-
го законодавства. Сума то невелика, 
лише 340 гривень, але ж тут не в гро-
шах справа. Досить Шевченку покір-
но сплатити, як це означатиме, що 
він визнав за собою провину. Визнав 
себе порушником – і присікатися до 
липового акту Антона Холоділіна 
втратить підстави. Тому Григорій 
Вікторович і не став сплачувати і не 
сплачує до цих пір «хитрі» 340 грн. 

Уявіть собі, що не збирався відсту-
пати і Геокадастр з трьома в.о. на чолі 
керманичами – за його поданням Но-
вомосковський міськрайонний відділ 
виконавчої служби територіального 
управління юстиції у Дніпропетров-
ській області відкриває виконавче 
провадження з примусового стяг-
нення штрафу з Григорія Шевченка. 
Явно з підступною надією, що тепер 
він нікуди не дінеться і не відкрутить-
ся. Сплатить, як миленький! Одначе 
фермер подає у виконавчу службу 
свою заяву, у якій детально описує, 
що насправді сталося, а точніше, що 
дозволяє собі витворяти Геокадастр, 
який «не маючи доказів моєї вини, 
уже фактично переслідує мене». І за-
кінчує заяву чітко і ясно: «За наявності 
моєї вини готовий сплатити штраф 
340 грн. у добровільному порядку». 
Закрутив не на жарт Шевченко «скан-
дал», коротше. Дійсно ніхто не чекав 
від нього такого. Дійшов Григорій 
Вікторович до обласної адміністра-
ції. Але, певно, не державна адміні-
страція в нашій області править бал, 
а злочинно-корумпована братва. Бо 
юридичне управління ОДА мерщій 
послало фермера подалі. Сповістив-
ши, що «Відмова, також наявне зво-
лікання в укладанні додаткової угоди 
до договору оренди землі може бути 
оскаржена в суді». Ви зрозуміли, так? 
Відпрацьована це схема зараз у нас 
– засилати «клієнта» у нове й нескін-
ченне судове коло тяганини. Що з 
успіхом й реалізується тепер у випад-
ку з Шевченком. Окружний Адміні-
стративний суд уже розглянув його 
позов з вимогою «визнати нечинним 
(читайте фальшивим – Авт.) та скасу-
вати акт перевірки вимог земельного 
законодавства на об’єкті земельної ді-
лянки, якою я 10 років користувався 
на правах орендаря». І в задоволені 
позову, як не важко здогадатися, від-
мовив. Причому, винахідливо. Якщо 
ми зараз видрукуємо у повному об-
сязі рішення суду, винесене іменем 
України, то ви, наші шановні читачі, 
будете сміятися. Хай не ображається 
на нас суддя Олена Рябчук, але факт 
залишається фактом: почуттям гумо-
ру вона таки наділена. Так накрутила 
на трьох сторінках правові тлумачен-
ня з приводу навмисне підробленого 
акту Антона Холоділіна, що це при-
вело до висновку, наче «в такому ви-
падку належним способом захисту 
порушеного права є не оскарження 
акту перевірки, а звернення до суду 
з позовом про визнання протиправ-
ною бездіяльность Головного управ-
ління Держгеокадастру у Дніпропе-
тровській області щодо не продов-
ження строку дії договору оренди та 
зобов’язання продовжити строк дії 
договору оренди шляхом укладання 
додаткової угоди».

Отже, якщо для ясності вислов-
люватися коротше і зрозуміліше, то 
суд вернув Григорія Шевченка назад 
оббивати пороги по-шахрайськи ви-
конуючим свої обов’язки керівникам 
Геокадастру. Або й цих же керівників 
примусивши знову самим розби-
ратися з Шевченком. Бо навряд чи 
зі сподіванням, наче в Геокадастрі 
покличуть люб’язно Григорія, виба-
чаться перед ним і швиденько подов-
жать термін оренди. Причому, і не 
на 10 літ, а й на довше – на стільки, 
на скільки фермер забажає. Адже 
якщо хочете знати, версію про те, 
наче продовжувати можна тільки на 
тих же умовах, на яких орендував він, 
назвало надуманою і таким чином 
ненароком з потрухами й видало ге-
окадастрівців юридичне управління 

обласної держадміністрації. Теж в.о. 
начальника цього управління спові-
стив Шевченку: «Слід додати, що при 
поновленні договору оренди землі 
його умови можуть бути змінені за 
згодою сторін».

Тільки про яку згоду обох сторін 
– про яке порозуміння – може іти 
мова, якщо Григорію Вікторовичу 
доводиться зараз дійсно судитися те-
пер уже з Головним управління Дер-
жгеокадастру?! Оскільки останнє і не 
збирається припинити свавільнича-
ти та відступати, а фермер Григорій 
Шевченко добре знає слова свого 
великого однофамільця Тараса Шев-
ченка-поета, що борітеся – поборете! 
Навіть дев’ятирічний син Григорія 
Вікторовича Тарас Григорович Шев-
ченко, який уже твердо мріє бути 
фермером у рідному селі, декламує 
ці Кобзареві слова. Кожного разу, 
коли батько вирушає за правдою 
в область. Тим часом постраждав і 
учасник АТО Юрій Салогуб, котрий 
так «необачно» попався геокада-
стрівцям під гарячу руку: якого біса 
він захопив 0.8 гектара, які інспектор 
Холоділін хутко й хвацько приписав 
Григорію Шевченку? Завадив тобто 
«чисто» здійснити оборудку – то хай 
також тепер знає, як бігти поперед 
батька в пекло! Це тема уже для ін-
шої, наступної публікації, але не мо-
жемо не повідомити, що Ю. Салогуб 
теж отримав цікаву цидулку-дульку 
з Геокадастру. Читаємо: «Підставою 
відмови у наданні дозволу на розроб-
ку документації із землеустрою може 
бути невідповідність місця розташу-
вання об’єкта вимогам законів і при-
йнятих відповідно до них норматив-
но-правових актів. Земельна ділянка, 
яку Ви бажаєте отримати у власність, 
не увійшла до переліку ділянок, які 
можуть бути передані у приватну 
власність, в тому числі насамперед і 
учасникам антитерористичної опе-
рації, у зв’язку з чим Головне управ-
ління відмовляє у задоволені Вашого 
клопотання» - і з привітом, мовляв, 
заступник начальника ГУ Держгеока-
дастру в області В.М. Безкровний.

А посудіть, справді, самі: яка може 
бути відповідність розташування 
знайденого і уже освоєного атовцем 
окрайця землі, якщо він перекриває 
«перешийок», котрий веде на «півост-
рів», де між самарськими плесами та 
затоками лежать 15 гектарів сінокосів 
і пасовищ Григорія Шевченка? Збуду-
ють там котеджі один кращий від ін-
шого, а прокладати широкий проїзд 
зась! Та кому потрібен і Салогуб-фер-
мер разом із Шевченком-фермером, 
якщо когось там за «послуги» пообі-
цяли презентувати «фортецями»-до-
моволодіннями, за які ого-го які гроші 
можна буде взяти?! Чи ви ще не знаєте 
про таку практику?

НА РОБОЧИЙ 
СТІЛ ПРЕМ’ЄРУ
 ВОЛОДИМИРУ ГРОЙСМАНУ
Повертаємося до Григорія 

Шевченка, який сьогодні судиться 
з Головуправлінням Держгеока-
дастру у нашій області. Як і пора-
див окружний Адміністративний 
суд, Григорій Вікторович своїм 
позовом домагається «визнання 
протиправною бездіяльність» 
цього самого Геокадастру «щодо 
не продовження строку дії дого-
вору оренди» та зобов’язати його 
«продовжити строк… шляхом 
укладання додаткової угоди». І 
от що тут виходить: якщо попе-
редження Прем’єра Володимира 
Гройсмана чиновникам на місцях 
кінчати «жартувати» не порожні 
слова, то суд неодмінно має ста-
ти на бік фермера. Але геть усі 
«знавці» місцевих «традицій» в 
один голос твердять, наче нічого 
у Шевченка не вийде, то це значи-
тиме одне-єдине: і державну владу 
в Україні ніхто уже й за вухом не 
веде, а злочинно-корумпована по-
творна «еліта» нації розперезалася 
далі нікуди… 

Микола ЯСЕНЬ.

Продовження. 
Початок - стор. 1,3

Торік  навесні на пасовищі 
з‘явилися кілочки від інкогніто...

Тарасу Григоровичу Шевченку
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Дев’ять правил пошуку в Єдиному державному 
реєстрі судових рішень України, про які мало хто 
знає.
1. Пошук по точній фразі
Він здійснюється за допомогою подвійних лапок («»). Якщо 
ви шукаєте рішення з якоїсь точною фразою або словом, вам 
потрібно взяти його в лапки. У такому випадку Реєстр судових 
рішень видасть вам документи, що містять пошуковий запит в 
тому вигляді, в якому ви його написали. Приклад: «відновлен-
ня становища, яке існувало до порушення».
2. Пошук, якщо точний номер справи невідомий
Якщо ви не знаєте точного номера справи, замість невідомого 
символу в Судовий реєстр можна написати знак питання (?). 
Приклад: рішення № 247/1?4-13.
3. Пошук по основній частині пошукового слова
Здійснюється за допомогою зірочки (*). Вона замінює один 
або кілька символів. При цьому треба пам’ятати, що перед 
зірочкою повинно бути не менше трьох символів. В іншому 
випадку пошук в Єдиному судовому реєстрі за вказаними 
вами параметрами виконаний не буде. Наприклад, якщо по-
трібно знайти рішення щодо будівельної компанії, то в поле 
контекстного пошуку можна ввести корінь основного слова, а 
після нього поставити зірочку. Приклад: будівельн*
4. Пошук одного з декількох пошукових слів
Здійснюється за допомогою логічного оператора OR, який 
обов’язково повинен бути зазначений великими літерами.             
В Єдиному реєстрі судових рішень будуть сформовані доку-
менти, які містять одне з написаних вами слів або словосполу-
чень. Приклад: рішення OR постанова.
5. Пошук за декількома пошуковими запитами
За замовчуванням пробіл між пошуковими запитами означає, 
що пошук буде здійснюватися одночасно за всіма перерахо-
ваними словами. Однак якщо пошук в Державному судово-
му реєстрі планується робити не за окремими словами, а за 
пошуковими фразами, то більш доцільним є використання 
такого логічного оператора, як AND. Він, як і будь-який інший 
логічний оператор, повинен бути зазначений великими літе-
рами. У такому випадку за результатами пошуку буде сфор-
мований список документів, які одночасно включають обидві 
пошукові фрази. Приклад: визнання права власності AND 
нерухоме майно.
6. Пошук з виключенням окремих слів
Для виключення з результатів пошуку окремих значень між 
пошуковими запитами потрібно поставити логічний опера-
тор NOT. У такому разі всі слова, які були вказані перед ло-

НЕ ТАК багато сусідів з плином 
багатьох років змогли зберегти 
добросусідські відносини.

І, як правило, причиною, погір-
шення стосунків стала нова будівля 
чи дерево, яке з’явилося прямо на 
спільній межі. На прохання трохи 
відступити від паркану, часто можна 
було почути тільки незгоду, що і пе-
реходило у затяжні спори та сварки.

Для того, щоб уникнути подіб-
них ситуацій, необхідно кожному із 
нас знати про встановлені законодав-
ством обмеження та одразу вимагати 
їх дотримання.

Отже, Державними будівельни-
ми нормами — ДБН 79-92 «Житлові 
будинки для індивідуальних забудов-
ників України» — були встановлені 
такі відстані для зелених насаджень:

від стін будинків і споруд до осі де-
рев — 5 м, для кущів — 1,5 м;

від межі сусідньої ділянки до осі 
дерев — 3 м, для кущів — 1 м.

Однак, варто пам’ятати, що гілки 
дерев та кущів не повинні перетинати 
меж сусідніх ділянок.

У разі проникнення коренів і гілок 
дерев з однієї земельної ділянки на 
іншу власники земельних ділянок, на 
які виступають гілки та корені мають 
право самостійно відрізати корені, 
дерев і кущів, які проникають із сусід-
ньої земельної ділянки, якщо це є 
перепоною у використанні земельної 
ділянки.

Також, відповідно до ДБН 360-

 
ПФУ має намір почати 
виплати перерахованих 
пенсій колишнім 
військовослужбовцям у 
березні.
Пенсійний фонд завершив 
підготовчу роботу для початку 
виплати перерахованих пен-
сій колишнім військовослуж-
бовцям і готовий почати їх 
виплату у березні. Про цеі під 
час публічного звіту правління 
Пенсійного фонду України за 
2017 р. заявив голова правлін-
ня Фонду Олексій Зарудний.
«Буквально цими днями 
завершилися всі підготовчі 
процеси по перерахунку 
«військових» пенсій, зокрема, 
підготовлено необхідне про-
грамне забезпечення, передані 
всім силовим структурам 
списки всіх, кому будуть 
перераховані пенсії... Далі по 
мірі надходження від силових 
структур довідок про грошове 
забезпечення, перерахунок 
«військових» пенсій буде 
проходити автоматично, без 
звернення пенсіонерів. Пла-
нуємо завершити цей процес 
у квітні», - сказав він.
Зарудний зазначив, що загаль-
ні видатки Пенсійного фонду 
в поточному році складуть 
345,8 млрд. гривень, а загальні 
доходи - 353,6 млрд. гривень 
(з урахуванням залишку на 
початок 2018 року).
«Запланований залишок у 
розмірі 7,8 млрд. гривень буде 
спрямовано на підвищення 
пенсій колишнім військо-
вослужбовцям», - зазначив 
голова Фонду.
 Кабінет міністрів 21 лютого 
затвердив перерахунок пенсій 
військовим пенсіонерам.                    
У результаті пенсії військовим 
будуть рости відповідно до 
можливостей бюджету Пен-
сійного фонду.

Отримають 
нові пенсії 
вже в березні

Правила пошуку
в Єдиному державному 
реєстрі судових рішень

гічним оператором, будуть враховані, а все, що після, ні. Про-
писується він великими літерами і може бути використаний 
в Державному реєстрі судових рішень тільки за наявності не 
менше двох пошукових слів. Приклад: нерухоме майно NOT 
земельна ділянка.
7. Пошук з обов’язковим включенням 
потрібного слова
Якщо хочете, щоб у Єдиному державному реєстрі судових 
рішень знайдені вами документи обов’язково включали в себе 
певне значення, то перед пошуковим словом потрібно поста-
вити знак + (плюс). Приклад: визнання права власності +авто-
мобіль.
8. Пошук з виключенням певного слова
Для того, щоб результат пошуку в Реєстрі судових рішень 
України не містив певного значення, перед таким пошуковим 
словом потрібно поставити знак — (мінус). Приклад: накла-
дення арешту -рухоме майно.
9. Комбінований пошук
Передбачає одночасне використання різних способів пошуку 
і здійснюється за допомогою дужок. При цьому використання 
дужок на початку пошукового запиту в Єдиному реєстрі судо-
вих рішень України не дозволяється. Приклад: визнання права 
власності AND (нерухоме майно OR нерухомість).
Таким чином, використовуючи зазначені правила, можна 
досить ефективно не тільки стежити за станом конкретної су-
дової справи, але й здійснювати аналіз існуючої судової прак-
тики. Сподіваємося, використання Судового реєстру рішень 
стане для вас приємним доповненням або заміною комерцій-
них законодавчих баз.

повинно бути до межі, якщо сусід 
будує новий будинок, садить 
дерева чи створює інші об’єкти?

СКІЛЬКИ 
МЕТРІВ

92** «Містобудування. Планування 
і забудова міських і сільських посе-
лень», якщо з іншого боку межі нема 
забудови, то відстань до бічної межі 
ділянки від найбільш виступної кон-
струкції стіни повинна становити не 
менше 1 м.

При цьому має бути забезпечене 
влаштування необхідних інженер-
но-технічних заходів, що запобігати-
муть стіканню атмосферних опадів 
з покрівель та карнизів будівель на 
територію суміжних земельних діля-
нок.

Згідно із санітарними нормами 
туалети потрібно розташовувати не 
ближче 15 м від житлового будинку і 
літньої кухні, а від питного колодязя 
— за 20 м.

Вимоги щодо огорожі (висоти, 
конструкції, матеріалу) встановлю-
ються місцевими правилами забудо-
ви. Огорожа має проходити по межі 
і не повинна створювати перешкод 
для використання за призначенням 
сусідської земельної ділянки,затіню-
вати її та ін.

Також, власники і землекори-

стувачі земельних ділянок повинні 
обирати такі способи використан-
ня земельних ділянок відповідно до 
їх цільового призначення, при яких 
власникам, землекористувачам сусід-
ніх земельних ділянок завдається 
найменше незручностей: затінення, 
задимлення, неприємні запахи, шу-
мове забруднення інше.

Варто наголосити, що ДБН на сьо-
годні втрачають чинність, оскільки 
тепер такі питання уже не є компе-
тенцією центральних органів влади, а 
віднесені до повноважень органів міс-
цевого самоврядування.

Сьогодні такі норми встановлю-
ються в місцевих правилах забудови 
або проекті забудови і благоустрою 
населеного пункту, які затверджують-
ся місцевою радою після погодження 
з місцевим органом містобудування 
та архітектури. Але варто відзначи-
ти, що встановлені норми колишнім 
ДБН повністю знаходять своє відо-
бражання у актах органів місцевого 
самоврядування.

А у разі наявності серйозних спорів 
щодо дотримання сусідами правил до-
бросусідства та стосовно меж земель-
них ділянок, які перебувають у влас-
ності, вирішуються судом за відповід-
ного звернення власника до суду через 
свого адвоката, оскільки на сьогодні 
встановлено порядок отримання від 
адвокатів правової допомоги у судах.

 Сергій ГУЛА, адвокат.
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На порі, на часіБ

Сторінку підготував 
Іван ЗЕМЛЯНИЙ.

ерезень і снігом сіє, і сонцем гріє

Які добрива можна 
вносити в березні?
Одним з найважливіших 

пунктів весняної підготовки го-
роду вважається його удобрення. 
Ґрунт можна «зарядити» кілько-
ма способами:

Внести органіку. Для цього 
використовують лежаний гній, 
який розкидають по полю. Зви-
чайно, при такому способі за-
стосування він втратить зі свого 
складу частину азоту, але не так 
багато, як при осінньому внесен-
ні. Якщо необхідно обробити ве-
лику площу, то цей спосіб опти-
мальний.

Деякі мінеральні добрива та-
кож можна вносити вже в берез-
ні. Наприклад, суперфосфат. Він 
«пропалює» собі дорогу крізь сніг 
до ґрунту, а фосфор з його складу, 
якому потрібен час для дисоціа-
ції з ґрунтовими рідинами, легше 
переноситься до коренів рослин 
разом з талими водами.

Мінусом цього способу є 
значна втрата азоту зі складу до-
брива, тому необхідно вносити 
його (азот) додатково, вже в квіт-
ні-травні, коли починається ак-
тивна вегетація. Рослину, що зна-
ходиться в стані спокою, підгодо-
вувати цим хімічним елементом 

Аспірин - це не тільки 
болезаспокійливий засіб.
 Це незвичайна пігулка з безліччю 
застосувань, які можуть полегшити 
ваше життя.
Аспірин є одним з найбільш 
поширених у світі лікарських засобів. 
Це болезаспокійливий засіб, і люди 
використовують його при різних 
проблем зі здоров’ям.
до вашої уваги найбільш цікаві засоби 
застосувань аспірину.

Укуси комах
Якщо ви застосовуєте аспірин при 

укусу комах, це може допомогти вам 
зменшити інфекцію.

Вам просто потрібно розчавити пі-
гулку аспірину і розчинити її у воді. На-
несіть на місце укусу, і ви відчуєте полег-
шення вмить.

Усуває лупу
Роздавіть 2 пігулки аспірину. Додай-

те їх в шампунь, який ви використовуєте. 
Мийте волосся, як завжди. Це допоможе 
вам ефективно видалити лупу.

Незвичні способи використання аспіріну
 Усуває прищі
Аспірин відмінно справляється з 

проблемами шкіри, оскільки містить 
саліцилову кислоту.

Розчавіть  пігулку аспірину. Змі-
шайте її з декількома краплями води. 
Нанесіть на цю зону, де у вас є прищі, 
перш ніж лягати спати. Залиште діяти 
на ніч.

Вранці промийте обличчя холодною 
водою. Повторюйте цей процес кожну 
ніч, перш ніж лягати спати. Не викори-
стовуйте цей метод, якщо шкіра роздра-
тована.

Пом’якшує і видаляє мозолі з ніг
У разі, якщо ви помітили, що на 

шкірі ваших ніг утворюються дуже жор-
сткі форми, які з’являються через занад-
то велике тертя, це зветься мозолями.

Це проблема, яку дуже важко лікува-
ти, але аспірин може допомогти вам.

Ви повинні розчавити 7 пігулок і 
з’єднати їх 1/2 чайної ложки лимонно-

го соку. Ви також можете додати трохи 
води, якщо хочете.

Помістіть цю пасту прямо на мо-
золі і загорніть ноги в теплий рушник. 
Потім накрийте їх поліетиленовим па-
кетом.

Залиште на 10 хвилин. По закінчен-
ні часу потріть мозолі, використовуючи 
пемзу. Ви можете повторювати цю про-
цедуру щодня, поки не помітите, що мо-
золі зникли.

Видаляє плями  поту з сорочок
Якщо у вас є плями від поту на одязі, 

вам допоможе аспірин! Розчавіть 2 пі-
гулки аспірину.

Змішайте їх з 1/2 чашки теплої 
води. Нанесіть цю суміш на плями. За-
лиште свій одяг просоченим всю ніч. 
Вранці вимийте, як зазвичай. Плями 
зникнуть.

Надає блиску волоссю
З часом наше волосся втрачає об’єм і 

блиск, але аспірин може допомогти нам 
повернути їх. Змішайте 8 подрібнених 
аспірінових пігулок з  склянкою води.

Нанесіть на волосся. Залиште про-
тягом 15 хвилин. Після цього промийте 
волосся великою кількістю води.

Ваше волосся буде більш блискучим 
і шовковистим, ніж коли-небудь! Ви та-
кож можете додати 5 подрібнених пігу-
лок аспірину в шампунь, який ви вико-
ристовуєте.

Збільшує довговічність квітів
Свіжі квіти з легкістю будуть довше 

залишатися такими з аспірином. Додай-
те  подрібнену пігулку аспірину в свою 
вазу, і ви помітите різницю!

У березні                         
в багатьох 
кліматичних зонах 
земля ще частково 
або повністю 
знаходиться під 
сніговим покривом. 
Але і в цей період 
можна провести 
цілий ряд корисних 
робіт в саду і на 
городі.

можна, але вона може передчас-
но «прокинутися» і замерзнути.

Починаючи з середини берез-
ня, в підготовлений з осені ґрунт, 
сіють морозостійкі сидерати. 
Наприклад, гірчицю білу. Сходи 
цієї рослини витримують темпе-
ратуру до -5 ° C, що дозволяє про-
вести повний вегетативний цикл 
до початку посадки основних го-
родніх культур.

Гірчицю скошують в кінці 
квітня, але не прибирають з поля. 
Під час весняної оранки її закла-
дають в землю. Вона насичує 
ґрунт легко доступним азотом, 
який життєво необхідний рос-
линам для повноцінного початку 
вегетації.

 
Роботи в теплиці
У середині першого весня-

ного місяця можна зайнятися 
підготовкою ґрунту в теплиці. 
Для початку необхідно відновити 
розібраний на зиму дах теплиці, 
щоб внутрішній простір швидше 
прогрівся, а пізні весняні сніго-
пади не засипали землю. Після 
цього ґрунт сушать протягом 7-10 
днів. Коли в теплиці стане сухо, то 
можна починати її перекопуван-
ня. Перед початком цього проце-
су ґрунт треба знезаразити. Для 

цього відмінно підійде розчин 
марганцівки, світлорожевого від-
тінку. У середньому береться літр 
цього розчину на 1 м. кв. Також 
можна обробити ґрунт сіркою, 
для профілактики павутинного 
кліща. Для цього береться близь-
ко 150 г хімікату на 1 м.кв. Роботи 
з сіркою необхідно проводити в 
протигазі.

Після знезараження при-
ступають до удобрення ґрунту. 
Якщо застосовується органіка, то 
її вносять в першу чергу. Через 
пару днів після перекопування 
землі з органікою, вносять міне-
ральні добрива.

Азот ґрунт отримує з гною 
або компосту, а ось наситити 
її фосфором допоможуть мі-
неральні добрива, наприклад, 
суперфосфат. Найзручніше в 
теплиці застосовувати гранульо-
ваний вигляд цього агрохімікату, 
який точніше і легше дозується.

Догляд за городом
З середини і до самого кінця 

березня можна спостерігати на 
городі наступну картину - удень 
сніг тане, оголюючи землю, але 
вночі грядки вкриваються кри-
жаною кіркою. Це відбувається 
через те, що земля ще дуже во-

лога, і в ній міститься багато талої 
води. Для прискорення процесу 
прогрівання ґрунту можна в ден-
ний час присипати грядки попе-
лом, а на ніч прикрити їх плівкою 
або агроволокном. Днем укриття 
прибирають, для того, щоб ґрунт 
максимально прогрівся.

Наприкінці березня за умови, 
що нічні температури не падають 
нижче нуля, можна висаджувати 
в підготовлені грядки редиску і 
морозостійку зелень.

Догляд за садом
Навесні садові рослини (де-

рева, чагарники, багаторічні 
квіти), можуть потребувати 
екстреної «реанімації», напри-
клад, при підмерзанні пагонів 
або кореневої системи. Те, що 
з рослиною щось не так, мож-
на помітити по нерівномірних 
сходах багаторічних садових 
квітів (вимерзло коріння), по 
бруньках, що не розпустилися 
на деревах і чагарниках. На по-
шкоджених пагонах не почи-
нають розвиватися і набухати 
бруньки. Необхідно відзначити 
ці рослини, для подальшого 
внесення підживлення.

Перед тим, як почати екстре-
не підживлення кущів і дерев, 
необхідно провести їх обрізання. 
Видаляються мертві гілки, об-
морожені пагони, зайві відгалу-
ження. Зрізи замазують садовим 
варом. Після проведення «гігі-
єнічних» процедур, дерева і ча-
гарники підгодовують. Роблять 
це не раніше кінця березня. По 
краю пристовбурного кола вно-
сять гранульований суперфос-
фат. Ті, хто не любить мінераль-
ні добрива, може скористатися 
готовими органічними туками, 
призначеними для весняного 
підживлення.

Чагарники в кінці березня 
можна обробити окропом, для 
захисту від шкідників, але тільки 
за умови, що після цієї проце-
дури прогноз погоди не обіцяє 
сильних заморозків.

Наприкінці першого весня-
ного місяця можна починати 
посадку садових чагарників - 
смородини та аґрусу. Роблять це 
відразу, як тільки відтане ґрунт. 
Ями готують за кілька днів до по-
садки, щоб земля встигла осісти. 
Ширина посадкового котловану 
не повинна бути менше 50 см, 
глибина така ж. Верхній шар 
ґрунту акуратно знімають, і скла-
дають по один бік ями. Ниж-
ній - змішують нітроамофоску 
(близько 0,5 склянки) з відром 
перегною або минулорічного 
компосту. У цю суміш і занурю-
ють коріння рослини.

 
Добрива для розсади
На початку весни починаєть-

ся активна компанія по посадці 
розсади. У березні в захищений 
ґрунт висаджують найбільше 
овочевих культур. Це улюблені 
всіма помідори, баклажани, пер-
ці і капуста. Починати садити 
розсаду раніше 10 березня не-
доцільно - можна отримати за-
надто рослі рослини, які будуть 
погано і довго приживатися в 
ґрунті або теплиці.

Світловий день все ще корот-
кий, тому необхідно додатково 
підсвічувати свої посадки, і під-
годовувати їх. Існує безліч рецеп-
тів ґрунтових сумішей, нижче 
представлені найпопулярніші 
варіанти, перевірені роками: 

Для розсади томатів: 2,5 лі-
трів чорнозему, 1,5 л перегною 
і 1 л торфу. На відро такої су-
міші додають 10 г сечовини, 40 
г простого суперфосфату і 40 г 
калійних добрив.

Для розсади огірків, кавуна 
та дині: земля городня - 1,5 л, 
торф-1 л, перегній - 1 л.

Для розсади капусти: 0,5 л 
піску, 1,5 л перегною, 1 л город-
ньої землі.

Двотижневій розсаді будь-
яких культур можна дати легку 
підгодівлю з вермикомпосту, 
розмістивши його на поверхні 
ґрунту тонким шаром.
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Наймасовіший тижневик рідного краю 
Тираж «Фермера Придніпров‘я» у березні  - 27 215!

ТОВ «ІП НАДЕЖДА» ПРОПОНУЄ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

    Гібриди 
    КУКУРУДЗИ      

 ФАО
  ГКТ 211      220
ГКТ 250      250
ГКТ 288      290

Сегеді 386      390
МВ  255      260

МВ ТС 251      280
Гунор      300

МВ ТС 277      310
МВ 355      340

Гібриди 
СОНЯШНИКУ
                         ФАО
IH 5543 108-110
Тамара 114-118

Підвищена посухостійкість
Швидка вологовіддача
Стійкість до вилягання

(056) 721-85-85; 
(067) 611-60-50

babolna.dnepr@gmail.com          
www.ipnadejda.com

Надаємо послуги  зі 
збору врожаю ранніх 

і пізніх зернових

ïîñ³âíèé ìàòåð³àë óãîðñüêî¿ ñåëåêö³¿

ТОВ «ПБЮ-КОНСАЛТИНГ»
КОМПЛЕКСНА БУХГАЛТЕРСЬКА ТА ПОДАТКОВА ДОПОМОГА! 
- Оптимізація оподаткування (ПДВ, Прибуток і т. д.)
- Ведення і відновлення обліку (1С, МЕДОК, Банк)
- Консультування з Бухгалтерського 
                                                  та Податкового обліку
- Правовий захист від Контролюючих органів
- Незалежний Аудит для Власника

Дотримання повної конфіденційності!
        м. Дніпро, проспект Слобожанський, 40-А
                 (066) 285-98-47; (067) 842-53-72
                          pby.consalting@gmail.com

Приймаємо попередні 
замовлення на поставку 

комплексних добрив: 
NPK 15:25:15+8S 
та NP 12:24+6S.

Ціни залежно від обсягу 
замовлення.

Термін поставки – 
березень.

Доставка здійснюється 
авто- та залізничним 

транспортом.

098 -55-66-270

068-68-41-741
050-32-02-624

Кабінет Міністрів схвалив і почав впровадження низки рішень, 
які повинні зробити 2018 роком якісного прориву в аграрному 
секторі. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман під час зустрічі з колективом одного з переробних 
підприємств Тернопільської області. «У цьому році ми будемо 
мати інструменти для якісного прориву в агросфері. Причому 
рішення вже прийнято», - зазначив Гройсман. Прем’єр пояснив, 
що мова йде про програми прямої підтримки фермерів, ком-
пенсації вартості будівництва нових молочно-товарних ферм та 
здешевлення кредитів на таке будівництво, компенсації вартості 
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, а також 
розстрочки по сплаті ПДВ при імпорті унікального обладнання 
та технологічних ліній.

Невелика комуна Ешіре, що 
налічує трохи більше трьох тисяч 
жителів, здобула популярність не 
тільки у Франції, але і за її межами 
завдяки знаменитій маслоробні.  
Вершкове масло марки «Ешіре» 
вважається кращим в Європі.  
Його ніжний смак, еластична 
фактура та аромат справжнього 
коров’ячого молока надовго зали-
шаються в пам’яті ваших рецеп-
торів.  Точно так же наш організм 
пам’ятає аромати французьких 
парфумів, які не можна ні з чим 
сплутати... 

Назва комуни збігається з 
ім’ям самого містечка, яке знахо-
диться в департаменті Де-Севр об-
ласті Пуату-Шарант на Заході кра-
їни.  На цій території традиційно 
займаються сільським господар-
ством.  Саме там розводять одну з 
найпопулярніших у Франції порід 
м’ясних корів - «партенез». 

 При цьому близькість сіль-
ськогосподарських угідь від голов-
ного міста цього регіону - Ніорі 
надає місцевості той самий су-
часний вигляд, який часто можна 
спостерігати в рекламних роли-
ках, і який якісно відрізняє місцеві 
села від так званої глибинки, що 
знаходиться в центральній частині 
Франції.  

Європейське сільське госпо-
дарство переживає сьогодні не 
найсприятливіший час.  Ось уже 
понад п’ятнадцять років число 
фермерів знизилося у всіх краї-
нах Європейського Союзу.  З 378 
мільйонів громадян ЄС тільки 7 
мільйонів професійно зайняті в 
сільському господарстві.  При цьо-
му навіть ті представники нового 
покоління, які хотіли б зайнятися 
сільською працею, стикаються ча-
сом з непереборними проблема-
ми, пов’язаними з легалізацією їх 
діяльності 

Офіційний представник до-
слідницького центру Руху міжна-
родної організації з продоволь-
ства, яка займається просуванням 
ідеї регулювання світових сіль-
ськогосподарських ринків, Жак 
Карл пояснює криза в  цій галузі 

Очільник уряду 
пообіцяв якісний прорив 
у аграрному секторі

Спадкоємці фермерів комуни Ешіре

структурними чинниками.  В ін-
терв’ю паризькій газеті «Фігаро» 
він заявив, що ця криза виклика-
ний загальноєвропейської сіль-
ськогосподарської політикою, яка 
не може протистояти «волатиль-
ності» цін.  

Що стосується Франції, то Жак 
Карл вважає, що її слабкість в 
аграрній сфері в умовах кризи по-
яснюється не тільки високою вар-
тістю робочої сили, а й величезною 
владою закупівельників, зокрема 
великих дистриб’юторських ме-
реж, які встановлюють рівень цін. 

За останні 20 років ціна на м’я-
со у Франції збільшилася на 56%. 
Голова Національної федерації 
рогатої худоби П’єр Флері називає 
ще одну причину зростання цін: 
«порочне коло» нескінченних но-
вих норм,  дотримання яких з осо-
бливим завзяттям домагаються у 
цій країні: «Від фермерів постійно 
вимагають вписуватися в нові нор-
ми, в той час як у них немає фінан-
сових можливостей це зробити».

Однією із загальних проблем 
галузі є спадкоємність поколінь.  
Навряд чи можна сьогодні знайти 
країну, де молодь з радістю біжить 
займатися сільським господар-

ством.  Важка праця без субот і не-
діль, далеко від мішури сучасних 
розваг навряд чи може служити 
приманкою для молодих людей.  І 
все ж, як вважають жителі Ешіре, 
ситуація потихеньку виправля-
ється.  У цьому регіоні з гордістю 
показують великі господарства, на 
чолі яких стоять молоді фермери. 

 Жерому Гийоме 33 роки.  Він 
одружений і вже має трьох дітей.  
У Ешіре народився.  Його батьки 
також потомствені фермери. Як 
у будь-якої дитини, котра з на-
родження живе на фермі, у нього 
могло бути тільки два шляхи: або 
тікати подалі до великого міста, 
або продовжити сімейну спра-
ву.  Другий варіант, на перший 
погляд, здається більш логічним 
і простим.  Але в реальності саме 
наступність в аграрній галузі може 
виявитися ведмежою послугою.  
Справа в тому, що, згідно з фран-
цузьким законодавством, діти не 
просто отримують від своїх бать-
ків сімейну справу, а повинні са-
мостійно викупити її.  Найчастіше 
молоді люди не в змозі це зроби-
ти, враховуючи офіційно певну 
вартість батьківського сільгоспви-
робництва.  

«Я взяв кредит і викупив у 
батька його ферму, - каже Жером.  
–Триста п’ятдесят корів-партенез 
- серйозна відповідальність.  Але 
мене це не лякало.  Я з дитинства 
вмів за ними доглядати.  І потім я 
вважаю, що бути фермером - це 
найпочесніше заняття людини.  
Адже ми годуємо людей.  Що 
може бути важливіше? »

Батько Жерома живе в сусід-
ньому будинку.  Сам яловичину 
ніколи не їсть.  Чи не тому, що 
шкода корів, яких виростив.  «Ні, 
ніякої жалості немає, - хитро по-
сміхається він.  - Адже це моя ро-
бота.  Просто я в дитинстві багато 
хворів.  Сучасних ліків не було.  А 
у моєї матері під рукою була тіль-
ки свіжа яловичина.  Коли тобі да-
ють кожен день антрекот з кров’ю, 
потім ти на це блюдо дивитися не 
можеш ». 

 Щоб стати офіційним наступ-
ником своїх батьків, потрібно не 
просто викупити їх господарство, 
а й відповідати ряду обов’язко-
вих умов.  Будь-який громадянин 
Франції, який вирішив легально 
займатися сільським господар-
ством, повинен спочатку пройти 
професійну підготовку та отри-
мати диплом фахівця в тій галузі 
сільського господарства, в якій він 
збирається займатися.  Цей же ди-
плом необхідний, щоб мати право 
отримати допомогу від держави, а 
також право на ведення фермер-
ської діяльності.  Зазвичай май-
бутні фермери отримують освіту в 
спеціалізованих ліцеях або здають 
іспити спеціальної комісії, підго-
тувавшись з усіх предметів само-
стійно.  

Щоб залучити молодь до 
сільськогосподарської діяльності, 
муніципалітети та комуни стали 
проводити в життя програми про-
дажу землі під присадибні госпо-
дарства, а також під будівництво 
сучасних торгово-розважальних 
комплексів у сільській місцево-
сті.  Також набуває поширення 
система, при якій комуни купу-
ють територію, а потім здають її 
в оренду або перепродують май-

бутнім фермерам за доступною 
ціною.  Реалізація цих програм 
вже приносить результати.  Пев-
на роль в просуванні молодих 
фермерів належить профільним 
профспілкам.  Профспілка «Мо-
лоді аграрії», створена в 1957 
році, вважається ключовою і на-
лічує понад 50 тис. чоловік.  Всім 
її виборним керівникам менше 
35 років. Профспілка діє на де-
партаментному рівні й об’єднує 
представників усіх секторів сіль-
ського господарства.  Цікаво від-
значити, що основа цієї проф-
спілки була закладена ще під 
час Другої світової війни.  Тоді 
була заснована Генеральна кон-
федерація сільського господар-
ства - базова профспілка аграріїв 
Франції.  І вже в 1947 році було 
прийнято рішення організувати 
секцію молодих аграріїв у рам-
ках Генеральної конфедерації, 
головною стратегічною метою 
якої стала модернізація сіль-
ського господарства, його дивер-
сифікація та спеціалізація. 

 Примітно, що сьогодні ця 
молодіжна профспілка однією зі 
своїх головних цілей вважає по-
всюдне використання нових тех-
нологічних можливостей, таких 
як безпілотники, робототехніка 
для доїння домашніх тварин, ви-
користання супутникової системи 
навігації (GPS), стеження за твари-
нами за допомогою комп’ютера 
- ось тільки найпоширеніші техно-
логічні  нововведення, які активно 
використовують французькі фер-
мери. 

 Стратегія на привабливість і 
комфортність фермерської діяль-
ності, на полегшення бюрокра-
тичних процедур оформлення 
господарств, допомога держави в 
реалізації сільськогосподарської 
продукції націлена на залучення 
молоді до роботи на землі.  Завдя-
ки цим заходам молоді аграрії по-
винні відчути всю значущість своєї 
роботи, відчути себе головними на 
нашій планеті, відповідальними 
за майбутнє людства

Портал «Вся Європа».


	Fr01
	Fr02
	Fr03
	Fr04-05
	Fr06
	Fr07
	Fr08

