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«Золоте кільце 
Січеславщини»? 

Під час чергової сесії Дніпропетровська облрада 
прийняла рішення, згідно з яким 2018-ий у краї 
оголошено роком письменника Олеся Гончара.
Відповідно до цього, облрада 
рекоменує структурним підрозділам 
облдержадміністрації, райдержадміністраціям, 
органам місцевого самоврядування, закладам 
культури, освіти та науки, громадським 
організаціям розробити план заходів щодо 
підготовки організації та відзначення на 
Дніпропетровщині 100-річчя від дня народження 
Олеся Гончара з відповідним фінансуванням.
Планується, що цього року в області будуть 

Не вбий, Людино, світ оцей –
сама себе уб’єш, Людино.
Природа плаче кровоплином
варфоломіївських ночей.

Олександр Зайвий.

ПРИМХЛИВА нинішня весна із зимою, 
яка ніяк не вгамується, залишає на-

дії щодо великої повені на Орелі. Вона 
вкрай потрібна, аби потужні весняні води 
вперше за багато років добре прочисти-
ли річище, вмили її береги, бодай трохи 
прибрали різноманітні перешкоди на її 
та посестер-приток підводних шляхах. 
Повінь необхідна і для збереження жит-
тєдайної весняної вологи в озерах, боло-
тах і старицях широкої орільської запла-
ви для підтримки річки в період літньої 
межені, коли рівень її вод найнижчий. 

Ще з кінця 90-х вчені Дніпра, Полта-
ви і Харкова, громадськість Приорілля 
чекають від української влади дій з на-
дання відповідного статусу «степовій 
перлині України», як звуть річку поети. 

Зачарований її красою «козацький бать-
ко» Дмитро Яворницький називав Оріль 
«Палестиною, де в медових берегах 
тече молочна ріка». Вочевидь, сьогод-
ні згадана бурхлива повінь потрібна 
і чи не у всіх чиновницьких кабінетах 
Січеславської, чи офіційно ще Дніпро-
петровської, області, щоб необхідні по-
годження, рішення та резолюції щодо 
завершення створення Національного 
природного парку «Орільський» хутчі-
ше «винесло» догори, і світ нарешті їх 
побачив. Аби вся унікальна екосистема 
Орелі, яка налічує 117 видів раритетної 
флори (22 з них входять до Червоної 
книги України) і належить до Смараг-
дової мережі Європи, нарешті була за-
хищена законом від неймовірних за по-
тужністю зазіхань на її води, ліси і луки. 
Бо усіляких «претензій» до майбутнього 
Національного парку сьогодні аж через 
вінця – повзе і знищує незайману приро-
ду, болота і озера надпотужна об’їзна 
Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Реше-

тилівка, по-народному «дорога смерті», 
ще й насичуює підземні води радіоак-
тивним шлаком з домен Кам’янського, 
на 44-х ймовірних заповідних гектарах 
«вкорінюється» Шульгівська звірофер-
ма в Петриківському районі, «зачищені» 
майже всі дерева на 20 приорільських 
гектарах у Туровому Царичанського ра-
йону гендиректором компанії «Комфі» 
Ігорем Хижняком, на звільненій площі 
створюється приватний парк з двома 

озерами, періодично споруджуються 
незаконні греблі в районі Йосипівки 
Магдалинівського району, риються при-
ватні ставки уздовж орільських берегів, 
розорюються береги річки на Магдали-
нівщині, за цими фактами, повідомляє 
департамент екології та природних ре-
сурсів Дніпропетровської ОДА, поруше-
ні кримінальні справи і т. п.

організовані урочистості з нагоди відзначення 
100-річчя від дня народження Олеся Гончара 
за участю представників органів місцевого 
самоврядування, депутатів місцевої ради, 
громадських, релігійних та міжнародних 
організацій, науковців тощо, тематичні 
просвітницькі і культурно-мистецькі заходи, 
всеукраїнські та регіональні виставки, присвячені 
Олесю Гончару.
Також будуть проведені «Гончарівські читання» в 
освітніх та наукових закладах області.

СОБОРИ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА
Нинішній 2018-ий оголошено роком видатного письменника

Нещодавно у рамках програми 
підвищення кваліфікації пасічників 
Дніпропетровщини у пансіонаті 
«Лісний», що  с. Орлівщина, на високому 
організаційному рівні був проведений 
семінар «Технології та методи 
промислового бджільництва». Своїм 
досвідом пасічникування поділилися 
кращі бджолярі України. Були також 
пасічники з багатьох регіонів України 
і навіть керівники Асоціації фермерів 
Дніпропетровської області Анатолій 
Гайворонський, Олександр Щербина та 
інші. Присутність останніх –  це знакова 
подія для мене. Нижче я поясню свою 
думку.
Я почав мандрувати полями і степами 
Придніпров’я наприкінці  50-х років, 

Як бджоли - в одному рою
Про спільні проблеми пасічників і фермерів України

Коли постане
Далі - стор. 2

У понеділок Асоціа-
ція фермерів та приватних 
землевласників Дніпропе-
тровської області шляхом 
проведення мирної акції під 
стінами Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів Украї-
ни, висловила недовіру судді 
Шевченківського (Бабушкін-
ського) районного суду мі-
ста Дніпра Андрію Леонову. 
Якраз повинно відбуватися 
кваліфікаційне оцінювання 
тестів цього судді.

За інформацією адвока-
та Сергія Сироватка,  головні претензії 
фермерів до цього служителя Феміди в 
тому, що він брав безпосередню участь 
в схемі рейдерського захоплення фер-
мерського господарства «ДАР» Новомо-
сковського району Дніпропетровської 
області. Цей суддя приймав неправо-
мірні, незаконні рішення в цій справі. 
Він докладав максимум зусиль для роз-
валу справи, яка відкрита проти осіб, 
які здійснювали рейдерське захоплення 
фермерського господарства «ДАР». На 
нього була подана скарга в Вищу раду 
правосуддя, яка має право відстороню-
вати суддю від займаної посади. Вища 
кваліфікаційна комісія оцінює суддю на 

коли в нашій родині з’явилися перші 
бджоли. Мені ще пощастило бачити 
живі малі ріки з прозорою водою і 
великою кількістю риби (я захоплювався 
підводним полюванням) – Самару, 
Оріль, Вовчу, Татарку та інші. Я бачив 
у Новомосковських, Обухівських лісах 
багато лосів, кабанів, косуль (під час 
змагань зі спортивного орієнтування). У 
степах – дуже багато ховрахів. Природа 
була жива, здорова! Зараз, на жаль, 
довкілля України в критичному стані. 
І велика доля провини за цей її стан 

лежить на сільгоспвиробниках. Надмірне 
використання хімії вбиває все живе!
Прагнення сільгоспвиробників збільшити 
врожай за допомогою хімії – згубне  для 
природи. Гинуть не тільки фауна і 
флора, але і головне багатство України – 
наші знамениті на ввесь світ чорноземи. 
Адже чорнозем – це теж живий організм. 
Хімією забруднена вода в криницях, яку 
п’є більшість сільського населення (і ті ж 
самі сільгоспвиробники).
Саме по собі прагнення працівників 
сільського господарства підвищити врожаї 
і заробити за свою важку працю більше 
грошей цілком природне. Але ж треба 
думати і про наших дітей, онуків – яку 
землю ми їм залишимо.

«Ні!» судді  Леонову

професійні знання, моральність, чесність 
і тому подібне.

У фермерів відбулася зустріч з голо-
вою Вищої кваліфікаційної комісії Сергі-
єм Козьяковим, який пообіцяв приділити 
посилену увагу при розгляді документів 
цього судді та співбесіді з ним, та дати 
оцінку його діям.

Поспілкуватися фермерам вдалося і з 
самим суддею Леоновим, який вранці за-
ходив в приміщення Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України. Незважаючи на 
«маскування» обличчя у капюшоні, його 
впізнали та провели до дверей приміщен-
ня вигуками «Ганьба!».

Михайло ДАНКЕВИЧ. 
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РОКІВ 30 – 40 тому природа деяких 
розвинутих країн Західної Європи 

(особливо в Німеччині) була майже в та-
кому ж стані, як зараз в Україні. Багаті і 
розумні європейці зуміли вирішити цю 
величезну проблему – ввели жорсткий 
контроль за забрудненням, розмістили 
свої шкідливі виробництва в інших кра-
їнах (приклад – акумуляторний завод 
ISTA в Дніпрі). А пшеницю, соняшник, 
ріпак для них вирощує Україна. Свою 
природу німці вилікували. А українці?

У світі існує багато технологій зі 
збільшення врожайності сільськогоспо-
дарських культур. Яскравий приклад – 
сільське господарство Ізраїлю. У журналі 
«Агроіндустрія» за вересень 2017 р. я ви-
читав інформацію про Ізраїль, яка мене 
здивувала і викликала захоплення. За 
останні десятиріччя продуктивність сіль-
ського господарства країни збільшилась 
у вісім разів. Площа оброблених земель 
зменшилась на 20%, використання води в 
сільському господарстві – на 50%, зайня-
тість зменшилась з 17% до 2,5%.

І все це диво сталося в країні, 80% 
площі якої – це пустеля і води майже не-
має (пісок і каміння). З березня по листо-
пад дощів не буває. Прісну воду роблять 
з морської (а у нас під боком могутній 
Дніпро). Зате є розум, працелюбність і 
підтримка держави.

У пустелях збудовані багаторівневі 
теплиці з штучним кліматом, які повні-
стю комп’ютеризовані, вирощують свої 
фрукти, виноград. Вода разом з розчи-
неним добривом подається прямо в ко-
ріння рослин, міжряддя залишається су-
хим. Врожаї вражаючі. З одного квадрат-
ного метра – 250 кг  ягід, томатів – 300 кг  
(за один вегетаційний період, а їх у рік 
декілька, бо у них увесь рік тепло, а тома-
ти у них – багаторічна культура).

До речі, ізраїльтяни розробляють і 
продають агротехнології для усього сві-
ту.

Працюють ізраїльські аграрії на зем-
лі, яку надала їм в оренду держава. Хоча 
кажуть, є у них і приватна земля. Але го-
ловне для аграріїв – це надійність у відно-
синах між орендарями і державою.

У Канаді земля також є власністю 
всього народу країни, а працюють на 
цій землі ті, хто хоче і вміє працювати. 

Як бджоли - в одному рою
Про спільні проблеми пасічників і фермерів України

Як бджоли - в одному рою
Про спільні проблеми пасічників і фермерів України

Продовження.   Початок - стор. 1
Під конкретний план кожен може отри-
мати від влади ділянку землі, фінансову 
допомогу (вільної землі в Канаді багато, 
бо щільність населення дуже мала). І впе-
ред, працюй на користь собі і країні!

Але влада не тільки видає у користу-
вання бажаючим землю, а і постійно кон-
тролює правильність використання цієї 
землі. І якщо фермер не досить ефектив-
но працює, не використовує сучасні тех-
нології, то досить скоро у нього цю зем-
лю відберуть і віддадуть у користування 
іншому бажаючому працювати на землі. 
Про це мені розповів професор Дніпров-
ського аграрного університету, який кіль-
ка років працював у Канаді.

На мою думку, більшість українських 
фермерів, працюючи в Канаді, так, як 
вони звикли працювати а Україні, досить 
швидко втратили б ліцензію на користу-
вання землею. Бо вони не використову-
ють у землеробстві навіть такі прийоми, 
які для них нічого не варті, а збільшують 
врожай на 30 – 60 відсотків. Я маю на ува-
зі запилення ентомофільних культур – 
соняшника, ріпаку, гірчиці, гречки та ін. 
Можливо, таке ставлення до бджіл пов’я-
зане  з тими часами, коли на запилення, 
крім бджілок, працювали дикі комахи. 
Але зараз у природі цих комах залиши-
лось стільки, скільки ховрахів та зайців – 
їх знищили хімія і пожежі (паління стер-
ні), тобто знищили самі аграрії.

Крім того, більшість фермерів мабуть 
вірять у те, що гібриди не потребують 
запилення бджолами. Це звичайна ре-
кламна брехня! Ще в середині ХІХ сторіч-
чя видатними вченими було доведено, 
що перехресне запилення комахами на-
багато ефективніше ніж самозапилення 
або запилення вітром! Цього факту ще 
ніхто не скасував.

І, мабуть, це нарешті зрозуміли і наші 
фермери. Ось чому на початку цієї статті 
я написав, що поява керівників фермер-
ської асоціації на зібранні пасічників – це 
знакова подія.

Фермери і пасічники повинні працю-
вати разом, єдиною командою! Виграють 
від цього всі разом.

Але крім взаєморозуміння є ще одна 
проблема, яку можливо вирішити тільки 
спільними зусиллями пасічників і фер-
мерів.

У сезон 2017 р. моя пасіка у 150 бджо-
лосімей стояла на краю с. Веселого Си-
нельниківського району Дніпропетров-

щини. Від Любимівки до Веселого я їздив 
на пасіку польовою дорогою – вона кра-
ща, ніж розбитий асфальт. Вісім км май-
же суцільних масивів соняшнику (тисячі 
гектарів) – і жодної пасіки.

І коли на вищезгаданому семінарі 
пасічників голова Асоціації фермерів 
Дніпропетровщини Анатолій Гайворон-
ський розповів, що на 2018 рік заплано-
вано посіяти 70 000 га. ріпаку і 500 000 га. 
соняшнику, я його запитав, а чи знає він, 
скільки бджолосімей потрібно для запи-
лення таких масивів?  Я весь час тримаю 
це в голові – від 500 тис. до 1 млн. бджоло-
сімей! Згідно з рекомендаціями науков-
ців для нормального запилення потрібні 
1–2 сім’ї на 1 га. соняшнику,  2,5 – 3 сім’ї  
на 1 га. ріпаку.

Такої кількості бджолосімей на Дні-
пропетровщині не існує. І не буде існува-
ти, доки між фермерами і пасічниками 
не налагодяться взаємовигідні ділові (і 
дружні) стосунки. Поясню.

На сьогодні в Україні пасіка у 200 
бджолосімей вже вважається досить ве-
ликою. Таку пасіку може обслуговувати 
один бджоляр з одним–двома помічника-
ми. Існують пасіки у 400 – 500 бджолосі-
мей, на яких працюють великі пасічниць-
кі родини. Є в Україні декілька промисло-
вих пасік у декілька тисяч бджолосімей (їх 
можна перерахувати на пальцях).

І ці великі пасіки виникли не за раху-
нок поступового розвитку менших, а за 
рахунок інвестицій. А також за прибуток 
від закупівлі та експорту меду, здобутого 
на пасіках досить великого регіону.

У США, Канаді пасіка у 2 – 3 тисячі 
бджолосімей – це ще не велика

Справа ось в чому. Основна доля за-
робітку американського пасічника (до 
90%) – це оплата фермерами послуг за 
запилення. На законодавчому рівні фер-
мер платить пасічнику 120 – 160 доларів 
США за кожну бджолосім’ю, яка працює 
на запиленні його агрокультури. Десять 
відсотків заробітку – від реалізації меду, 
лише доповнюють основний заробіток 
американського бджоляра, який може 
сягати мільйонів доларів. За такі гроші 
він може купити будь-яку техніку для 
обслуговування пасіки і найняти поміч-
ників.

Наші пасічники мають дохід тільки 
від реалізації меду. Це кілька відсотків 
від доходу американців, бо ціни на мед 
у нас у рази менші. За такі заробітки 
ми не можемо придбати собі сучасну 
техніку, яка допомогла б обслуговува-
ти більшу кількість бджолосімей (лінії 
для відкачування меду, навантажувачі, 
платформи для перевезення вуликів і 
т. п.) і не можемо найняти помічників, 
тобто ми не можемо розвиватись!

От і виходить, що більша частина 
соняшнику на наших полях залишаєть-
ся не запиленою.

Мабуть, і доходи українських фер-
мерів не такі, як у американських чи 
канадських, і вони не зможуть плати-
ти своїм пасічникам 120 – 160 доларів 
США за бджолосім’ю. Але ж є і інші 
варіанти, як збільшити дохід і ферме-
рів, і пасічників. Наприклад, замість 
500 тис. га. посіяти 350, використати 
бджолозапилення і отримати такий 
же врожай (валовий), як із 500 тис. га. 
Але ж і витрати будуть меншими! А на 
зекономлених 150 тис. га. посіяти ме-
доноси – сидерати (фацелію, гірчицю, 
гречку, буркун, люцерну, еспарцет та 
ін.). Пасічники зберуть мед, фермери 
отримають зелене добриво або ж корм 
для тваринництва.

Науковий інститут бджільництва 
ім. П. І. Прокоповича  ще у 2015 році 
розробив рекомендації з використання 
бджолиних сімей для запилення енто-
мофільних культур. У цих рекоменда-
ціях є таблиця з нормами постановки 
бджолосімей для запилення 1 га. посі-
вів, а також пропонується формула для 
розрахунку орендної плати за викори-
стання бджіл для запилення. За цією 
формулою фермер повинен сплатити 
пасічнику вартість 30 відсотків додат-
кового врожаю, отриманого за рахунок 
бджолозапилення за умови, що пасіч-
ник використав для запилення реко-
мендовану кількість і якість бджолосі-
мей.

Але це тільки рекомендації. Я ду-
маю, пасічники і фермери самі можуть 
про все домовитись. Головне – це по-
важати важку працю один одного, по-
важати матінку Природу. І хай наша 
співпраця принесе користь і нам, і всьо-
му українському народу.

Віктор КУНЧЕНКО, 
почесний пасічник України..

Напрямок

спільного напрацювання підходів щодо 
поновлення та перегляду істотних умов 

договорів оренди земель 
сільськогосподарського призначення 

державної власності та забезпечення 
внесення даних до Державного земельного 

кадастру щодоземельних ділянок, 
які перебувають у користуванні 

фермерських господарств

МЕМОРАНДУМГоловне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській 
області в особі першого заступника начальника управління 
Нагорного Євгена Володимировича, що діє на підставі Положення 
про Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській 
області, затвердженого наказом Держгеокадастру від 17.11.2016 
№308, та Асоціація фермерів та приватних землевласників 
Дніпропетровської області в особі Голови Асоціації 
Гайворонського Анатолія Івановича, які далі разом іменуються 
Сторони, а кожний окремо - Сторона, уклали цей Меморандум 
про таке: 

1. Мета та предмет Меморандуму
Метою цього Меморандуму є:
- визначення основних вимог та підходів, що застосовувати-

муться при поновленні, перегляді істотних умов договорів оренди 
земель державної власності сільськогосподарського призначення на 
території у Дніпропетровській області з урахуванням вимог Закону 
України «Про оренду землі» та інших нормативно-правових актів 
України;

- забезпечення внесення даних до Державного земельного када-
стру щодо земельних ділянок, які перебувають у постійному корис-
туванні фермерських господарств (селянських (фермерських) госпо-
дарств).

Предметом цього Меморандуму є:
- спільне напрацювання підходів щодо поновлення договорів 

оренди земель сільськогосподарського призначення державної влас-
ності та перегляду по діючих договорах, і договорах, які поновлю-
ються, істотних умов договору з урахуванням забезпечення балансу 
інтересів держави та сільськогосподарських товаровиробників;

- забезпечення внесення даних до Державного земельного када-
стру;

щодо земельних ділянок, які перебувають у постійному корис-
туванні фермерських господарств (селянських (фермерських) госпо-
дарств).

2. Засади співпраці
Задля досягнення мети цього Меморандуму та розвитку парт-

нерських відносин, налагодження структурних взаємообов’язків 
через соціальне партнерство, консолідації інтересів держави та сіль-
ськогосподарських товаровиробників, Сторони домовляються про 
співпрацю на засадах:

- консультативного, інформаційного, експертно-аналітичного та 
іншого забезпечення діяльності Сторін під час поновлення догово-
рів оренди земель сільськогосподарського призначення державної 

власності, перегляду їх істотних умов, внесення даних до Державного 
земельного кадастру щодо земельних ділянок, які перебувають у по-
стійному користуванні фермерських господарств (селянських (фер-
мерських) господарств);

- забезпечення відкритості, прозорості, послідовності ді-
яльності під час поновлення договорів оренди земель сільсько-
господарського призначення державної власності, перегляду їх 
істотних умов, внесенню даних до Державного земельного ка-
дастру щодо земельних ділянок, які перебувають у постійному 
користуванні фермерських господарств (селянських (фермер-
ських) господарств);

- проведення спільних організаційних, комунікативних, інфор-
маційних та інших заходів, спрямованих на розвиток та захист сіль-
ськогосподарського товаровиробництва.

3. Організація співпраці
З метою реалізації цього Меморандуму Сторони здійснюють 

співпрацю та забезпечують:
- застосування механізмів захисту прав вітчизняних сільсько-

господарських товаровиробників при поновленні та перегляді істот-
них умов договорів оренди земель сільськогосподарського призна-
чення державної власності, внесенні даних до Державного земельно-
го кадастру щодо земельних ділянок, які перебувають у постійному 
користуванні фермерських господарств (селянських (фермерських) 
господарств);

- проведення роз’яснювальної роботи в ході розгляду заяв (кло-
потань) про поновлення та перегляд істотних умов договорів оренди 
земель сільськогосподарського призначення державної власності, 
внесення даних до Державного земельного кадастру щодо земельних 

ділянок, які перебувають у постійному користуванні фермерських 
господарств (селянських (фермерських) господарств);

- можливість представникам Сторін брати участь у роботі колегі-
альних органів, нарад, семінарів, зустрічей тощо.

4. Взаємні зобов’язання
Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, відкритості 

і доброчинності.
Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів 

даного Меморандуму через уповноважених представників, що де-
легуються Сторонами для розгляду поточних питань та проведення 
спільних заходів.

Сторони домовилися, що умови цього Меморандуму не є конфі-
денційними та можуть надаватися заінтересованим третім особам у 
разі необхідності.

Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечити збереження 
переданих іншою Стороною для ознайомлення, розгляду та опра-
цювання документальних матеріалів іншої Сторони, повернути їх в 
цілісності і за першою вимогою.

Всі зміни та доповнення до даного Меморандуму оформлюються 
письмово та за згодою Сторін.

5. Прикінцеві положення
Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про на-

міри, що не призводять до юридичних чи фінансових наслідків або 
зобов’язань для будь-кого з них.

Відносини Сторін, які виникли у цьому Меморандумі, є виключ-
но відносинами незалежних Сторін.

Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з 
будь-яких питань, подібних до тих, які передбачаються цим Мемо-
рандумом.

Усі суперечки стосовно тлумачення і застосування положень 
цього Меморандуму будуть вирішуватися шляхом переговорів та 
консультацій між Сторонами.

Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання і 
є безстроковим. 

Дію Меморандуму може бути припинено за зверненням однієї 
із Сторін, а саме - через десять днів після отримання повідомлення 
відповідною Стороною, після чого Меморандум втрачає чинність, за 
винятком врегулювання питань, що виникли до того дня, в який Ме-
морандум втратив чинність. 

Текст Меморандуму складений українською мовою, у двох при-
мірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної 
із Сторін.
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Продовження.   Початок - стор. 1

! Те, що противно природі, до добра 
ніколи не веде Фрідріх Шиллер, німецький філософ і письменник

Петриківка «гальмує»
 створення парку
Вочевидь, усіх цих негараздів 

було б у рази менше, якби бодай 
за рік після 1 грудня 2008-го – дати 
виходу Указу Президента України 
Віктора Ющенка про створення 
НПП «Орільський» - він таки по-
чав діяти. Та цього немає і досі, 
вже десятий рік… Десятки міль-
йонів державних гривень «пірну-
ли» за цей час на берегах Орелі 
начебто «для покращення її гідро-
логічного стану», але діла, або ре-
зультату, катма, ніякісінького. Бо 
немає єдиного наукового центру 
ухвалення  рішень, яким стане На-
ціональний парк. Задля приско-
рення робіт щодо його створення 
група приорільських екологів з ГО 
Шульгівська громада» та Цари-
чанської РГО «Комітет порятунку 

«Золоте кільце 
Січеславщини»? 
Орелі» відвідали 12 березня де-
партамент екології та природних 
ресурсів Дніпропетровської ОДА. 
Під час запланованої зустрічі за-
ступник директора департаменту 
Євгенія Попович повідомила:

- Для НПП «Орільський» за-
резервовані прибережні орільські 
землі в п‘яти районах, по Юр’їв-
ському та Царичанському вже є 
рішення місцевих рад та Дніпро-
петровської обласної ради. Листа 
щодо погодження заповідних 
територій у Петриківському ра-
йоні надіслано голові Петриків-
ської РДА Андрію Столбченку 
ще в квітні 2016-го, повторного 
– 1 листопада минулого року, але 
відповіді немає й досі. Коли вона 
буде, документи підуть до облас-
ної ради на затвердження. Опіс-
ля така ж процедура погодження 
буде проходити в Магдалинівсько-
му та Новомосковському районах, 
там затримок не повинно бути. 
Можлива широка нарада за участі 
представників місцевого самовря-
дування приорільських районів 
для ґрунтовного роз’яснення, що в 
господарській зоні парку дозволя-
ється випасати худобу, косити сіно 
тощо, в рекреаційній – відпочива-
ти, купатися, ловити рибу, збира-
ти гриби і лише в заповідній зоні 
існують обмеження. Проект парку 
зроблений із врахуванням інтере-
сів місцевих жителів, а межі його 
трьох зон затверджують місцеві 
депутати. Дозволів на будівництво 
об’їзної Н – 31 Дніпро – Царичан-
ка - Кобеляки – Решетилівка по 
території Національного парку 
наш департамент, заснований 
2013 року, не надавав, висновків 
експертиз щодо неї у нас немає. 
Громадські слухання з приводу 
оцінки впливу об’їзної на довкіл-
ля буде проводити Мінохорони 
навколишнього природного се-
редовища, бо це найвища, перша 
категорія дороги.

На закономірне питання гос-
тей – чому засновницькі докумен-
ти «Орільського» не готуються 
одночасно по всіх районах – про-
лунала відповідь «так передбачено 
процедурою». Була надана і копія 
листа директора Департаменту 
Руслана Стрільця до Петриків-
ської РДА:

- У рамках Дніпропетровської 
обласної комплексної програми 
(стратегії) екологічної безпеки та 
запобігання змінам клімату на 
2016 – 25 роки триває процедура 
погодження матеріалів проекту 
НПП «Орільський». Відповідно до 
ч. 2 ст. 52 ЗУ «Про природно-за-
повідний фонд» у разі схвалення 
клопотань центральними орга-
нами виконавчої влади в галузі 
охорони навколишнього середо-
вища та його органами на місцях, 
проводиться їхнє погодження з 
власниками та первинними ко-
ристувачами природних ресурсів 
у межах територій, рекомендова-
них для заповідання. З метою за-
безпечення виконання доручення 
голови Дніпропетровської ОДА 
від 25. 06. 2016 р. «Про забезпечен-
ня біологічного та ландшафтного 
різноманіття, збільшення пло-

щі природно-заповідного фонду 
Дніпропетровської області», а та-
кож внесення питань щодо пого-
дження проекту створення НПП 
«Орільський» на території Петри-
ківського району на розгляд сесії 
обласної ради, просимо, спільно з 
виконавчими органами сільських 
і селищних рад, забезпечити роз-
гляд картографічних матеріалів 
НПП «Орільський» та направити 
до Департаменту для подальшої 
процедури погодження проекту. 

Як видно, підстави для опера-
тивного реагування на обґрунтова-
ний запит вагомі. Чому ж з Петри-
ківської райдержадміністрації вже 
майже два роки (!) ні слуху, ні духу 
на листи вищого рангом держав-
ного органу? Ось як пояснює це 
голова Петриківської РДА Андрій 
Столбченко:

- У громадян є острах, вони ко-
ристуються луками для випасу ху-
доби, сінокосами – чи не відберуть 
їх у них? Переконуємо, говоримо, 
зараз працюємо над звуженням 
запропонованих зон. Розуміння 
ситуації є, але автоматичного схва-
лення з огляду на децентралізацію 
не буде. Давні погодження парку 
за 2010 рік Петриківської районної 
ради і сільських рад до уваги бра-
ти не будемо. Діючі депутати міс-
цевих рад повинні самі зрозуміти, 
що Національний природний 
парк «Орільський» потрібен. Тут 
треба ширше вести роз’яснюваль-
ну роботу. 

Певно ж, потрібно. Цікаво, а 
як проводиться вона на місцях? 
Ось що розповідає шульгівський 
сільський голова Олександр 
Шовкопляс:

- Ніякого листа з приводу по-
годження меж Національного 
парку в Шульгівську сільську раду 
за час моєї кількарічної роботи не 
надходило. За діючими законами 
землями поза межами села роз-
поряджається держава, тож наше 
погодження може бути рекомен-
даційного характеру. Розумію, є 
рослини Червоної книги України, 
їх треба охороняти. З другого боку 
бажано, щоб НПП не був пере-
шкодою для інвесторів. У багатьох 
є сподівання на «зелений» туризм, 
але для цього потрібні серйозні 
вкладення.

Безперечно, і в «зеленому» ту-
ризмі, і в інших проектах без ко-
штів мало що зробиш. Та в прио-
рільських селах є безцінна база 
«зеленого» туризму – унікальні 
природа і річка, це найбільший 
«плюс» для «зелених» інвесторів. 
А ось що повідомив голова Петри-
ківської РДА Андрій Столбченко з 
приводу ненадходження листа до 
Шульгівської сільради:

- Листа надсилала мій заступ-
ник в лютому, я перебував у цей 
час у відпустці. Тож повинен бути 
в сільраді. 

Повинен, але ж його нема!? 
Вочевидь, з такою «роз’яснюваль-
ною роботою» доручення голови 
ОДА Валентина Резніченка від 25 
червня 2016 року про збільшення 
заповідних площ в області у Пе-
триківському районі нескоро буде 
виконане. 

«Батіг» для чиновників є
Але змусити державних і міс-

цевих чиновників займатися сво-
їми прямими обов’язками не так 
важко, вважає голова громадської 
організації «Шульгівська громада» 
Вікторія Льовкіна:

- У Кримінальному кодексі 
України є цілий розділ, присвяче-
ний відповідальності чиновників 
за порушення екологічного зако-
нодавства. Є закони «Про охоро-
ну навколишнього природного 
середовища», «Про природно-за-
повідний фонд України», «Про 
рослинний світ», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про 
Червону книгу України», згідно з 
ними державні органи та органи 
місцевого самоврядування повинні 
здійснювати заходи для збережен-
ня червонокнижних видів флори і 
фауни. Найкраще цьому служить 
Національний парк, а за «гальму-
вання» йому теж передбачена кри-
мінальна відповідальність. НПП 
«Орільський» вже побив усі рекор-
ди – і щодо тривалості часу його 
створення, і витрачених державних 
коштів, на це пішло близько двох з 
половиною мільйонів гривень.  

Окрім такої солідної суми, 
впродовж цих десяти років на різні 
сумнівні проекти в районі Нехво-
рощі тощо в Орелі «булькнуло» 
приблизно в десять разів більше! 
Тож десятирічний «марафон» 
створення Національного парку і 
несамовитого потоплення народ-
них коштів пора завершувати. Та 
11 січня 2018 року розпоряджен-
ням голови Дніпропетровської 
ОДА Валентина Резніченка на 
цей рік передбачено з обласного 
бюджету 800 тисяч гривень «на 
відновлення гідрологічного та сані-
тарного стану старого русла річки 
Оріль на території Царичанського 
та Петриківського районів». Що 
саме хочуть сотворити, ніхто не 
знає і не пояснює, навіть проектант 
ФОП Сергій Лоба, за плечима яко-
го перемога лише в одному тендері 
на 84 тисячі гривень. Тож вісімсот 
тисяч ідуть на розробку проекту, а 
на його здійснення народний депу-
тат від Царичанського району Олег 
Кришин обіцяє «підгорнути» з 
державної кишені аж 40 мільйонів 
гривень! Отака «щедрість» за кош-

ти платників податків, загнаних 
відсутністю інформації у сліпий 
кут. Шкода держбюджету, жаль 
і річки, яку можуть в котрий раз 
сплюндрувати. Бо її гідрологіч-
ний режим у межах Царичан-
ського та Петриківського райо-
нів можна частково покращити, 
лише прибравши численні греблі 
на кожній з 60 приток Орелі пер-
шого, другого і третього порядків 
вище за течією! Невже це важко 
зрозуміти?

Так і живемо – об’їзна вже до-
повзає до природно-заповідних 
територій «Орільського», державні 
і приватні проекти на Орелі мно-
жаться в геометричній прогресії, 
затято плюндруючи екосистему, а 
створення Національного природ-
ного парку усіляко гальмується. 
Інакше процес не тривав би деся-
тий рік (!) поспіль…

Де знак «Стоп!» 
на корупційному 
варіанті об’їзної?
Дванадцятого березня група 

приорільських екологів провела 
і зустріч із заступником голови 
Служби автодоріг Дніпропетров-
ської області Сергієм Кочаном. 
Ось його розповідь про сьогод-
нішні будні установи:

- Зараз будуємо дві ділянки 
об’їзної Дніпро – Царичанка – Ко-
беляки – Решетилівка по два кіло-
метри кожна від автошляху Пе-
триківка – Сотницьке до Іванівки. 
Згідно з новим законом України 
«Про оцінку впливу на довкілля» 
маємо проводити її, та реєстр 
оцінки впливу на довкілля запра-
цює лише з червня. Але якими 
коштами проводити громадські 
слухання, ми ж існуємо за раху-
нок коштів державного бюджету? 
Законодавство недосконале, навіть 
не знаю, як все відбуватиметься. 

Були обговорені маршрути 
будівництва об’їзної, але «зійти» 
з визначеного південного варіанту 
Служба самостійно не має права. 
А спочатку він був геть іншим.

- Після утворення Петриків-
ського району я був депутатом 
районної ради і головою постій-
ної комісії з екології, - розповів 
пенсіонер Віталій Панко. – Було 
поставлене завдання – підібрати 
маршрут автодороги на Київ поза 
населеними пунктами. Разом із 
київським архітектором В. Ступа-
ченком ми все детально вивчили 
і одноголосним рішенням коміте-
ту намітили об’їзну по давньому, 
діючому й сьогодні Чумацькому, 
або Брильовому шляху, повз Чу-
маки, Зорю, Степове, Новопід-
кряж. Та згодом приїхав тодішній 
голова Служби автодоріг Микола 
Грищенко і прямим текстом ска-
зав, що південний варіант – по бо-
лотах і озерах – кращий, бо на ньо-
го виділятимуть більше коштів! 
І тодішній голова райради Федір 
Гаркуша піддався тиску. За пу-
блікацію в районці статті «А пан 
Гаркуша стелить дорогу» на мене 
подали до суду, я зібрався подати 
зустрічний позов, тож заява була 
забрана. Вважаю, дорогу краще 
повернути на північний варіант 
хоча б тепер.

Відомі свідчення тодішнього 
представника Президента Украї-
ни в Петриківському районі Ми-
коли Швидкого про наполягання 
на південному варіанті і тодішньо-
го голови області Павла Лазарен-
ка. На жаль, найбільш затратний 
для держбюджету і згубний для 
довкілля корупційний варіант 
об’їзної робить свою чорну спра-
ву і досі... На підсумковій зустрічі 
екологів голова обласного відді-
лення Всеукраїнської екологічної 
ліги, проректор з наукової роботи 
Дніпропетровського державного 
агро-економічного університету 
Юрій Грицан зазначив:

- Неприпустимо навіть ду-
мати, що «дорогу смерті» вже не 
можна звернути з її трагічного для 
природи Січеславщини маршру-
ту. Для цього діла є інший шлях, 
хай навіть відтепер дорожчий. 

Заводи, фабрики – все з часом 
відійде, а природа єдина буде ко-
зирною картою всіх наступних 
поколінь. А так ми йдемо шля-
хом обезводнення степової зони. 
Зараз будь-які водні екосистеми 
в Степу не можна чіпати! Болота, 
озера – нічого не можна чіпати! 
Це водні екосистеми природ-
но-заповідного фонду, вони вже 
перебувають в нашій області під 
особливою охороною. Прикро, 
що в державних органах пере-
важає неконструктивна позиція 
щодо завершення створення НПП 
«Орільський», а в Петриківському 
районі, де найбільше лісів, існує 
«осине гніздо» з протидії йому. 
Болить серце і за Самарський бір, 
який двічі підпалювали. Там 16 
тисяч гектарів сосни в Степу, це 
елемент ЮНЕСКО! Подивіться на 
карту, Самарський бір на берегах 
Самари в Новомосковському та 
Павлоградському районах разом 
із петлею Національного парку 
«Орільський» від Юр’ївського і до 
Петриківського районів та Дні-
провсько-Орільським природним 
заповідником створюють чудове  
«Золоте кільце Січеславщини». 
Оце наше найвагоміше надбання, 
треба негайно завершувати його 
створення.

Справді золоті слова про уні-
кальну українську природу степо-
вої Січеславщини. Вони звучать в 
унісон з висновками конференції 
ЮНЕСКО 19 березня в Бонні:

- Якщо нинішні світові тенден-
ції зростання чисельності населен-
ня, принципів ведення сільського 
господарства і споживання збе-
режуться і надалі, то до 2050 року 
від гострої нестачі води страждати-
муть біля п‘яти мільярдів жителів 
планети. Людство незабаром може 
зіткнутися з такою проблемою, як 
війни за воду. 

Тож подумаймо ще раз, що 
залишимо нащадкам для життя 
– вічнозелене «Золоте кільце СІ-
чеславщини» чи пустелю? Вибір 
треба робити негайно, потім буде 
пізно!

Григорій ДАВИДЕНКО.
Фото автора. 

Зустріч у департаменті 
екології та природних ресурсів 

Дніпропетровської ОДА.

Коли постане
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Олесь 
ГончарА кабелі ріжуть, ріжуть...
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ЗВОРУШЛИВІ публікації друкували в остан-
ні роки Радянської влади численні київські 
видання в пам’ять про незабутнього пись-

менника-автора «Прапороносців», «Тронки» 
і «Собору» Олеся Гончара. Але для Дніпропе-
тровщини вони лунали й докором за те, що тут 
продовжували недооцінювати свого славетного 
земляка. Щоб гідно, шляхетно й належно ша-
нувати, так цього справді тривалий час не було. 
Складні стосунки Олеся Терентійовича з рідним 
краєм, до якого він ніколи не був байдужим, і до 
недавніх пір давалися взнаки.

Всі довідники й енциклопедії раніше писа-
ли, що Гончар народився у селі Сухе, яке тоді 
називалося Сухою Слободою, що нині у Кобе-
ляцькому, а в минулому у Козельщинському 
районі Полтавської області. Однак рідна сестра 
славетного письменника Олександра Терентіїв-
на Сова, котра майже до ста своїх літ від народ-
ження почувала себе нівроку і навіть самотужки 
поралася у власній домівці, одного разу несподі-
вано заявила, що насправді її брат на світ божий 
з‘явився у Ломівці на околиці Катеринослава – 
нинішнього Дніпропетровська-Дніпра.

- Я навіть хату пам’ятаю, у якій Олесь наро-
дився, - розповідала жінка. – Вона досі перед мо-
їми очима як намальована. Низенька і глиняна, 
з зовсім невеличким віконцем над припічком. А 
стояла по вулиці, яка тоді називалася Оселедів-

Наша влада не спроможна 
казати правду народові. 
Бо не хоче. Натомість,  
успішно розваливши 
державну промисловість, 
вона наплодила 
зажерливих олігархів, 
котрі розграбували все, шо 
могли. Загнавши Україну 
в най глибшу боргову яму 
Міжнародного валютного 
фонду, демоліберали 
всіх кольорів і мастей 
чують тільки вказівки 
МВФ. Чиновники мріють 
остаточно дограбувати 
село – відібрати у селян 
землю. Як не купів лею, то 
рейдерством. Саме тому 
мусимо і будемо боротися 
не тільки за про довження 
мораторію на розпродаж 
української землі, але й за 
повну заборону торгівлі нею.

ЗБЕРЕЖЕМО 
РІДНУ ЗЕМЛЮ!

О кремі думки

ЛЮДЯМ нав’язується дум-
ка, шо нічого страшного не 
станеться, якщо землі сіль-

ськогосподарського призначення 
стануть приватною влас ністю но-
вітніх магнатів та плантаторів. Ці 
сентенції, які вкидаються в інфор-
маційне поле, готують суспільство 
до чорного дня. Реально земля вже 
перетворилася у фактор наживи 
шляхом тотального пограбування 
місцевих громад і, по суті, кожного 
громадянина окремо, який втрачає 
свою частку суспільного продукту. 
Протестні заяви окремих політиків 
та громадських діячів не приносять 
практичних результатів. 

Не знаю, чи всі звернули увагу 
на те, шо почали плодитись у нас 
всі лякі заїжджі агенції, готові безо-
платно допомагати укра їнським 
селянам одержати документи про 
право власності на землю (чи їм вдо-
ма немає роботи?). Чого це вони так 
заметушилися? Адже США чи будь-
яка розвинута країна Заходу ніколи 
не викидали гро ші на вітер. Отже, 
мають вони якийсь інтерес. У чому 
ж він? Щоб це зрозуміти, згадаймо, 
хто найбільше в світі зацікавлений у 
тому, щоб Україна не мала власного 
хліба. Щоб купувала його за океа-
ном, а не збивала ціни зерна на сві-
тових ринках власними врожа ями. 
З подачі різноманітних „експертів” 
головною рушійною силою аграр-
ної політики в Україні стали гроші 
і соціально-політичні технології. На 
жаль, носіями сумнівної правди про 
ці технології здебільшого є непро-
фесійні журналісти-заробітчани. У 
гонитві за тридцятьма срібляника-
ми вони забувають заповіт класика 
світової літератури Льва Толстого, 
який радив початківцям-графома-
нам: „Якщо можете не писати – не 
пишіть”.

До речі, граф Толстой був не-
примиренним противником при-
ватизації землі та гендлю вання 
нею, стверджуючи: «Власність на 
Землю за самою суттю своєю від-
різняється від власності на пред-
мети, створені працею. Відніміть 
у народу гроші, товари, худобу, і 
ваше пограбування припиниться, 
щойно ви підете геть. Але відніміть 
у народу землю, і ваше пограбу-
вання триватиме вічно. Воно буде 
новим пограбуванням для кожно-
го нового покоління...Твердження, 
що земля може бути чиєю не будь 
власністю, так само несправедли-

ве й жорстоке, як рабство. Земля 
є власністю всіх поколінь людей. 
Ніхто не може мати права влас-
ності на землю...Той, хто володіє 
землею в більшо му обсязі, ніж по-
трібно йому, щоб прогодувати себе 
і свою сім’ю, - ви нуватець злиднів 
і нещасть народу. Продаж землі є 
прихованим продажем особи (в на-
шому випадку — цілого українсько го 
народу) в рабство. Суть рабства по-
лягає в наданні одній людині влади 
привласнювати працю іншої, не 
винагороджуючи її. Приватна влас-
ність на землю надає цю владу так 
само, як і рабство”.

Англійський економіст і філо-
соф Джон Стюарт Мілль також 
вважав, що приватна власність на 
землю не є необхідною умовою 
ви ведення сільського господарства 
з кризи. Щоб користуватися — не 
обов’язково володіти, адже земля 
є не това ром, а засобом виробництва 
і, отже, має бути однаково доступ-
ною для всіх. Він пояснив, як це 
треба зробити: «Держава повинна 
виступати в ролі єдиного землев-
ласника, а землекористувачі мають 
бути оренда рями, які отримують 
свої ділянки на засадах договору — 
безстроково або на певний термін».

Аналогічних переконань до-
тримувався і прогресив ний еконо-
міст-аграрник О. В. Чаянов. Його 
формула була: хто хоче продати зе-
мельний пай — хай продасть його 
державі. Приблизно так вирішува-
лися питання власності на землю 
практично в усіх державах, які нам 
тепер наводять як взірець держав 

з ринко вою економікою: країнах 
Скандинавії, Нідерландах, Японії, 
Південній Кореї, Тайвані, Китаї, 
Ізраїлі тощо. В Ізраїлі, зокрема, 
95% землі перебуває в державній 
власності. І лише 5% — у приват-
ній, і то тільки тому, що ця земля 
була скуплена у палестинців до 
1948 року. А в знаменитих кібу цах 
заборонено продавати чи переда-
вати земельні ділянки у приватну 
власність; також заборонено кори-
стуватися зарубіжними кредитами 
й інвестиціями (!!!), бо це може на-
кинути на кібуци борговий кап кан і 
призвести до зміни власника землі. 

Інший авторитетний англійський 
вчений Ф. Гаррісон принципово за-
стерігав, що відродження приват-
ної власності на землю може стати 
трагедією в історичному масштабі: 
«Якщо цю помилку буде зроблено, 
то одного чудового дня за неї дове-
деться дуже дорого заплатити».

Наші урядовці, мабуть, не ма-
ють часу для вивчення подібних 
міркувань, зате слова „інвестиції” 
та „кредити” їм добре відомі, хоч 
і не до кінця зрозумілі. Прагнучи 
наслідувати США, в яких начеб то 
земля є товаром, вони забувають, 
як стали безземельними жебрака-
ми амери канські індіанці. До того 
ж, СЩА є країною з діаметраль-
но іншими традиціями, укладом, 
культурою, побудовою сільських 
общин, ніж Україна. 

В Україні налічується по-
над 30 мли. гектарів орної землі. 
Приблизно таку ж кількість ма-
ють окремо Франція і Туреч чина. 
Відмінність полягає в тому, що в 
Україні якість грунтів значно вища 
від згаданих країн. Шо ж стосується 
продуктивності землі, то у Франції 
і Туреччині вона висока, а в Україні 
чомусь низька. В результаті ті краї-
ни мають надлишки сільськогоспо-
дарської продук ції, а ми постійне її 
иедовиробництво. Україна ніяк не 
може забезпечити своїм громадя-
нам норми харчування за європей-
ськими стандартами.

Все залежить від системи дер-
жавного управлінн: наша система 
занадто корумпована і вкрай неза-
довільна, якщо не сказати руйнівна. 

З добрими намірами підпису-
вав Л. Кучма ука з від 3 грудня 1999 
р. про передачу землі у приватну 
власність. Тоді гадалося, що це по-
чаток реальної земельної рефор-
ми. Дійсно, приватизація землі 
ніби стала позитивним кроком для 
відродження господаря землі та 
своєї долі. Селяни отримали у при-
ватну власність землю, закони доз-
воляють здійснювати ефективне 
господарю вання, у державі панує 
демократична система влади пра-
цюйте, шанов ні селяни, збагачуйте 
себе і державу. Теоретично вигля-
дає дуже прива бливо. Мовляв, се-

лянин століттями мріяв отримати 
землю у свою влас ність і не міг цьо-
го зробити, а тут влада піклується 
про хлібороба, віддає йому землю 
у довічне приватне користування. 
А насправді виявилося зовсім інак-
ше.

На момент одержання селя-
нином землі колективна техніка 
вже була привласнена місцевим 
начальством. Селянин голими ру-
ками нічого не міг зробити зі своїм 
паєм землі. Йому залишився один 
вихід – віддати за безцінь свій пай в 
оренду тим дядькам, які ще вчора 
були головами колгоспів або спеці-
алістами господарств.

Іншими словами, фактич-
но селянин як був безправним 
колгоспни ком, найманцем, таким 
і залишився, маючи статус госпо-
даря землі. Вся трагедія сучасного 
села якраз полягає в тому, шо селя-
нина не визнано справжнім госпо-
дарем землі, господарем своєї долі, 
господарем сільської сфери в ціло-
му. Він, як індивід, не може стати 
впливовою силою в окремому селі 
та в країні. Лише в терито ріальній 
громаді він міг би реалізувати себе 
як господаря. Якби ж та територі-
альна громада була реальним го-
сподарем землі, засобів  виробни-
цтва, тваринництва, іншого майно-
вого статку на своїй території! 

Українська влада від 1991 року 
й понині не дала можливості нор-
мально діяти ні територіальним 
громадам, ні інституту самоорга-
нізації. Внаслідок цього селянин 
залишився батраком у сучасних 

можновладців, безправною люди-
ною, беззахисною особою. Оренда 
землі в тому вигляді, який існує 
тепер, веде до непоправної трагедії 
всієї України.Мораторій на про-
даж землі ніби існує, але він схо-
жий на фіговий листок: реальний 
продаж землі відбува ється досить 
інтенсивно за тіньовими схема-
ми. Ці схеми побудовані так, шо 
селяни продають свою землю за 
безцінь. Слід зауважити, що роз-
хитати свідомість селян виявилося 
досить просто, адже протягом де-
сятиліть їх кваліфіковано готували 
до «останньої» земельної реформи 
свої й чужі пропагандисти, вико-
ристовуючи різноманітні методи й 
засоби, аж до фізичного знищення 
тих селян, які не бажали «розземе-
люватися».

Без жодного сумніву, найбіль-
ший і найвагоміший «внесок» у 
руйнування українського селянства 
припав на долю більшовицьких 
вождів та їхніх посіпак. Не аналізу-
ючи всіх їх «подвигів», досить буде 
зауважити, що саме вони знелюд-
нили українські села. А тепер чор-
ну справу легендарних комісарів 
довершують їхні безпутні онуки. 

Чергова фішка – перетворення 
землі на товар. Не обтяжуючи чи-
тачів зайвими цитатами, наважуся 
нагадати нашим неореформато-
рам слова того ж таки Ф. Гаррісона: 
«Державні діячі на пострадянських 
просторах перебувають у полоні 
міфів, поширюваних західними 
«експертами». Якщо землю будуть 
вільно продавати й купувати, то її 
швидко приберуть до рук багатії, 
яким і дістануться потім рентні до-
ходи. А держава втратить на цьому 
до третини національного прибут-
ку».

Та не тільки прибуток втратить 
Україна; вона опиниться в ситуації, 
коли молоді люди при до сягненні 
дітородного віку не зможуть одер-
жати безкоштовно землю для жит-
ла і будуть стояти перед пробле-
мою придбання землі, замість того, 
щоб народжувати дітей. Таким 
чином, в країні по глибиться демо-
графічна проблема, і молоді сім’ї, 
як соціальний капітал, будуть втра-
чати свою суспільну вартість.

А запропонована з подачі МВФ 
реформа вигідна лише олігархам, 
владі, політиканам і тій частині 
селян, які бажають якнайшвидше 
продати свій пай. Вони, безумовно, 
є також частиною народу України, 
але чи є вони більшіс тю і. головне, 
чи керуються інтересами держави, 
всього народу? Мабуть, що ні! А в 
таких визначальних питаннях саме 
інтереси ВСЬОГО народу мають 
бути пріоритетними, і не рахувати-
ся з цим просто злочинно! Навіть 
якщо вдасться знову обдурити лю-
дей бадьорими публікаціями в ЗМІ 
чи бутафорським референдумом.

Торгіля українською землею 
повинна бути заборонена навіки!

Володимир ЯРОШЕНКО.

  СОБОРИ  ОЛЕСЯ  ГОНЧАРА

кою. Згодом це Петрозаводська. Хата зберегла-
ся й до цих пір, але її добряче перебудували і 
обклали цеглою...

У цій хаті свого діда Біличенка народилася 
і на чотири роки старша від Олеся Олександра 
Терентіївна. То хоч і була ще мала, а запам’ята-
ла по-весняному теплий ранок, коли дідусь вий-
шов на ґанок і сказав: «Шуро, а ми тобі братика 
впіймали». Інша річ, що через тиждень-півтора 
тут, у Катеринославі – а це ж був 1918 рік – зав’я-
залися запеклі бої з австрійсько-німецькими 
вояками. Тому молода мама Тетяна Гончар 
мерщій і схопила-спеленала немовля та пішки 
подалася з ним від біди і страху подалі – до своїх 
батьків у Суху Слободу. У хутір, який загубився 
в степах. Втекла від стрілянини і різанини. А її 
чоловік Терентій Біличенко зі старшою дочкою 
залишився у Ломівці.

Тетяна Гончар так і не повернулася у Ломів-
ку до чоловіка. Там, у Сухій Слободі, вона дуже 
тяжко захворіла і невдовзі померла. Батько ж, 
Терентій Біличенко, після похорону одружився 
вдруге – на рідній, але молодшій віком сестрі 
Тетяни Гончар. Та лише нову дружину і при-
віз додому. Сина назад не забрав. Отак сестра 
та брат і росли порізно. Олександрі чомусь і не 
нагадували про те, що в неї є брат. І батько ні-
коли не згадував про сина. Аж поки у 1935-му 
17-річний Олександр та не приїхав у Дніпро-
петровськ. Забажав, розповідала Олександра 
Терентіївна, побачити саме її, сестру Шуру, бо 
вона якраз вийшла заміж. Ще рідні йому сказа-
ли, що Шура дуже схожа на їхню покійну маму 
Тетяну Гончар – «вилита Тетяна». А батько Те-
рентій Біличенко тут, у Ломівці, навіть не впі-
знав свого сина.

- А в моїй пам‘яті той перший приїзд брата 
залишився на все життя, - згадувала Олександра 
Терентіївна. – Якщо з батьком він дійсно близь-
ко не зійшовся, то ми з ним поріднилися дуже й 
дуже. Нам одне одного досі якраз і не вистачало. 
Я чи не вперше тоді відчула, що не одна на цім 
світі. Що є у мене рідний брат, який полюбив 
так щиро і приязно мене, як ніхто ще не любив, 
і я стала найщасливішою у світі...

Оця розповідь на схилі літ і після смерті 
Олеся Гончара Олександри Біличенко-Сови ба-
гатьох у Дніпропетровську схвилювала. А пра-
цівників тутешнього обласного архіву заціка-
вила. Вони вирішили по можливості докумен-
тально підтвердити або спростувати свідчення 

сестри Олеся Терентійовича. І вдалося знайти 
книгу метричних записів новонароджених і 
хрещених немовлят колишньої Покровської 
церкви, яка містилася колись неподалік від Ло-
мівки у селі Кам’янка тоді ще Новомосковсько-
го повіту. Книга датована 1917 – 1918 роками і 
майже збереглася. Тобто час її однак не пошко-
дував: багато сторінок втрачено, а вцілілі пере-
плутані місцями. Але є Бог на землі: дивом не 
загубився розділ із записами новонароджених 
хлопчиків. Під 47-м номером у ньому і значив-
ся Олександр Терентійович Біличенко. Про 
батьків сказано так (цитуємо за оригіналом): 
«Крестьянин села Каменки (села, яке ще понад 
півстоліття тому спершу увійшло до Ломівки, а 
вже згодом у складі Ломівки потрапило і в межі 
сучасного Дніпра) Терентий Исидоров Били-
ченко и законная жена его Татьяна Трофимова 
Гончар, оба православные». І далі написано, що 
«восприемниками (себто хрещеними батька-
ми – Авт.) оказали желание быть крестьяне Ка-
менки Филипп Артемиев Лазарь и Доминикия 
Сампсонова Нечипоренко, а таинство креще-
ния совершил священник Покровской церкви 
Виталий Лашкевич». Але і це ще не все дивне 
та несподіване. Цим записом стверджувалося 
«о рождении ребенка мужского пола, крещен-
ного 1 апреля с. г. под именем Александр, 29 
марта 1918 года». Отож зовсім не 3 квітня, а на 

п’ять днів раніше, 29 березня насправді наро-
дився майбутній письменник. Більше того, сам 
церковний запис про його народження, як стає 
зрозуміло, було зроблено уже 1 квітня.

Чому ж Олесь Гончар так ніде жодного разу 
і не зізнався, що він родом з околиці Дніпро-
петровська і що народився за три дні до кінця 
березня? Чому не вніс, погодьтеся, суттєвих по-
правок у свою біографію? Навпаки, сам завжди 
і всюди писав, що місце його народження – 
Суха Слобода на Полтавщині, дата народження 
– 3 квітня. А це ж бо не дрібниці для наскільки 
великої людини, якою він був. Особливо врахо-
вуючи, що з другого боку письменник ніколи 
не приховував: спочатку дві перші книги «Пра-
пороносців», а потім і повністю чи частково ро-
мани «Тронка» та «Собор» були написані ним у 
Ломівці. У будинку рідної сестри по вул. Клуб-
ній, 25.

- Олесь часто казав мені, що йому ніде так 
легко і хороше не писалося, як у моїй хаті, -- 
пригадувала бабуся Шура-Олександра Сова. – 
Він тут у мене жив не тільки після війни, коли 
доучувався в університеті, а й не раз приїздив то 
на ціле, то на півліта відпочивати. Хоч який то 
був відпочинок, якщо писав кожного дня.

Так от, чому Олесь Терентійович змовчав 
про істинне місце свого народження, зараз нам 
залишається тільки здогадуватися. Було в цьому 
щось глибоке, потаємне та особисте, чого нам, 
може, до кінця і не збагнути. Треба бути Олесем 
Гончарем, щоб материну Суху Слободу на Пол-
тавщині, Суху Слободу маминого роду, свідомо 
вважати своєю батьківщиною і колискою.

Тетяна Гончар в Ломівку до Дніпра у дім 
старого Сидора Біличенка потрапила служни-
цею. У діда Біличенка своїх було шестеро дітей, 
коли померла його дружина. Дід незабаром 
узяв за себе вдову, котра мала своїх троє. Ціла 
орава, яку треба було порати. От і найняв най-
мичку Тетяну Гончар, яку йому порадили якісь 
далекі родичі аж з Сухої Слободи за Кобеляка-
ми. Дівчина, мовляв, роботяща і охайна, без ро-
боти ні хвилини не сидить, а лагідна і добра, хоч 
до рани її прикладай – не пошкодуєш. А вже за 
одного з синів Біличенка, Терентія, у 1913 році 
Тетяна і вийшла заміж. Наступного року на-
родила донечку Олександру, ще через чотири 
роки сина Олександра.

Дивно, правда ж, і дочка Олександра, і син 
Олександр? Саме Тетяна і синочка наполягла 
назвати так, як і дочку. І Терентій, і всі інші Бі-
личенки впиралися і не хотіли: «Навіщо після 
Шури Шурко?» А мама Тетяна уже там, на Пол-

тавщині, ще й записала, що її синок народився 
3 квітня. Тільки тому, що чотирма роками рані-
ше, у 1914-му, саме 3 квітня вона народила і доч-
ку Олександру. Лише від Олеся сестра дізналася 
про цю забаганку матері. Як і те, чим мама її по-
яснювала. Тетяна ніби сказала: чує її серце, що 
ростимуть діти без неї і порізно, довго їм не ви-
паде триматися разом – то нехай будуть як одне 
ціле. Отоді тільки й не розпадуться назавжди.

Що так і сталося, ми вже знаємо. Терентій 
Біличенко, одружившись вдруге, Олеся зали-
шив у сім’ї Якова Гончара – рідного брата обох 
своїх дружин. Залишив – і забув про нього. Від-
різав від себе, як скибку. Гончарі на Полтавщині 
виховували Сашка, від них він пішов і в школу. 
А в школі записався Гончарем. Малий-малий, а 
вистачило дитячої упертості чи волі. Йому каза-
ли, що він Біличенко, а він заперечував, що ні, не 
Біличенко. Тоді йому казали, що Гончарі, якщо 
розібратися, чужі для нього люди, а хлопченя 
перехитрило дорослих.

- А я хочу собі прізвище мами, - насупилося 
і заплакало.

- Не плач, - заспокоїли його. – Якщо справді 
хочеш, то буде по-твоєму. Будеш Гончарем...

Мав з цим, розповідала все та ж Олександра 
Сова, клопіт і згодом. Адже на прізвище Гончар 
одержав і свідоцтво про середню освіту. Поїхав 
до Харкова вчитися. А там дивляться у метрику 

– Біличенко, дивляться в атестат – Гончар. Так ти 
Біличенко чи Гончар?

- Гончар, - сказав, як відрізав, Олесь.
І в інституті, уявіть собі, не просто «зрозу-

міли абітурієнта», а «пішли йому назустріч». 
Взяли і допомогли «визнати як не дійсним та 
замінити на новий» документ, «з яким найлег-
ше таке можна було вчинити» - метрику про 
народження.

А Олесем Олександр став зовсім не задля, 
як багато хто тепер думає, хорошого псевдоні-
ма. Тоді він навряд чи ще й писати збирався. 
Бо насправді умисне нічого не вигадував. Оле-
сем-Олесиком хлопця-сироту ласкаво, по-ма-
теринськи ніжно називала у школі його перша 
вчителька. Він був дуже вдячний їй за це. І вже 
ніколи не цурався цього імені.

- Олесь став Олесем Гончарем від бажан-
ня не залишитися безбатченком серед рідних 
йому людей, - твердила Олександра Терентіївна 
Сова. – У маминому роду наше з ним коріння. Я 
сама, коли виходила заміж, не знаю й чому раді-
ла, мов дитина, що відтепер у мене не таке довге 
прізвище - Біличенко, а коротке – Сова...

А щодо іншої версії, наче її Олесь «кріпко» 
образився на Дніпропетровщину, тому як ніби 
і «не захотів бути народженим тут», то Олексан-
дра Терентіївна не бралася говорити за брата. 
Він не був таким, щоб ображатися на непутніх. 
Одначе сестра знала: справді незаслужено, на-
перекір совісті обидили та обмовили земляки 
Олеся. Люди старшого покоління пам’ятають, 
які утиски та гоніння чинилися на письмен-
ника після виходу у світ його роману «Собор». 
Заходилися ж дубасити з усіх сил передусім на 
Дніпропетровщині. Робітник з металургійно-
го заводу ім. Карла Лібкнехта писав, що такий 
роман робітникам не потрібен. Завідуюча фер-
мою з Магдалинівського району, що «в її селян-
ському середовищі Гончара не зрозуміли». Хоч 
потім з’ясувалося: ні робітник, ні завфермою 
«Собору» не читали і в очі не бачили. А все це 
було ініційовано тодішнім компартійним керів-
ництвом області. Воно не могло стерпіти кину-
тих і йому межи очі слів, що «не туди, отроки 
мої, ідете, ось вам інше знамено». А ще більше 
за живе «отроків» зачепило те, що огидний 
Лобода з «Собору», якому геть байдужі були 
цінності українського народу, «здав свого бать-
ка в будинок престарілих» – точнісінько так, як 
у житті вчинив і тодішній дніпропетровський 
партійний секретар. А тут ще й чутки, яких не 
перепинити, поповзли областю: «І собор, зма-
льований Гончарем, схожий на неповторний 
козацький храм, що у Новомосковську, і все 
інше списано з Дніпропетровщини».

Та дійсно не відразу, коли «Собор» було 
визнано першим сміливим і голосним закли-
ком-набатом до воскресіння нашого багато-
страждального народу, Олеся Гончара гідно 
зашанували у його рідному краї. Не ставши без-
батченком, Олесь Терентійович став духовним 
батьком-наставником для всього українського 
люду, а на Дніпропетровщині довго наче як не 
для всіх. Може, й не треба цього робити, але 
нагадаємо, що коли виникла ідея нашому тоді 
єдиному державному університету присвоїти 
ім’я Олеся Гончара, то місцеві можновладці і 
ледве не вся Вчена рада університету з усіх сил 
упиралася цьому.

Або на Полтавщині у колишній Сухій Сло-

боді, у хаті Якова Гончара, де минуло дитинство 
малого Олеся, ще в Радянські часи відкрили му-
зей письменника. А у Дніпропетровську є по-
дібний же дім на вулиці Клубній, 25, де Гончар 
мало не три роки, з 1945 по 1947-й жив, де йому 
легко й хороше писалося, та перетворити його 
на музей ніяк не спромагалися. Дніпропетров-
щина ніби й сама не бажала признати відомого 
письменника своїм вихідцем. Її майже силомі-
ць змусили після більше, ніж десятилітнього 
супротиву, наректи тутешній університет таки 
іменем Олеся Терентійовича. Добре, що хоч 
Анатолій Клименко, котрий сам виріс по-су-
сідству з сестрою Гончара і пам’ятає, як «бабуся 
Шура» таких, як він, дітлахів частувала молоком 
з медом, ставши народним депутатом, допоміг 
у місцевій середній школі № 115 обладнати на-
решті кімнатку-музей Олеся Гончара. Однак же 
кімнатки замало. Все, що зберегла в пам’ять про 
брата Олександра Терентіївна, не просто родин-
не. Це для всіх значуще, дороге і святе. Пора, 
давно пора створити музей виразника великих 
духовних надбань українського народу в буди-
ночку по вулиці Клубній, 25, який у 1938 році 
своїми руками зі своїм чоловіком збудувала 
його рідна сестра, а колишню мазанку по вули-
ці Петрозаводській, 69, нині обкладену цеглою, 
у якій і явився Олесь Терентійович на світ, зане-
сти до реєстру пам’ятників історії та культури 
нашої нації.

- Я весь вік була віруючою і завжди потай-
ки молилася за Олеся, просила у Бога для нього 
благословення, - зізнавалася Олександра Те-
рентіївна Сова. – Олесь про це знав і ніколи не 
заперечував та не забороняв. Навпаки, був вдяч-
ний мені за божий захист. Я для нього була як 
заступниця і ангел-хранитель…

Та сьогодні хранительницею пам’яті Оле-
ся Гончара мусить стати вся Дніпропетровська 
область. Цього від неї чекають в Україні. Вона 
й задля себе, аби, коли заходить мова про Гон-
чара, не залишалася міченою провиною, мала 
б давно зробити усе, щоб причащатися у собо-
рах земляка-витязя українського духу. Бо доля 
письменника розпорядилася так, що вся Укра-
їна наша – його Батьківщина. А сам він у мину-
лому сторіччі став і залишається досі совістю 
свого народу. І дякувати Богу, що перші ознаки 
повернення глибокої шани земляку починають 
в області стверджуватися. Чимдалі традиційни-
ми вимальовуються напередодні дня народжен-
ня Олеся Терентійовича Гончарівські читання у 
легендарній тепер аудиторії № 909 першого 
корпусу нині Національного університету, у 
якій і вчився у перші повоєнні літа автор «Пра-
пороносців», «Тронки», «Собору» і багатьох ін-
ших невмирущих творів. Відбулися вони і цього 
року. І одне з бажань, яке учасники святкових 
читань вирішили домагатися – неодмінно зве-
сти у Дніпропетровську пам’ятник письмен-
нику. Заодно ще один цікавий і теж важливий 
факт з життя Олеся Гончара оприлюднили на 
цей раз: тут, на вулиці Клубній, зустрів Олесь 
Терентійович і свою долю – свою дружину Ва-
лентину Данилівну, без якої, якщо хочете знати, 
не можна сьогодні уявляти Гончара-письмен-
ника і Гончара-велику людину. Людину, котра 
заповіла усім нам найперше берегти чистими, 
світлими і благородними собори наших влас-
них душ.

     Микола НЕЧИПОРЕНКО.

Собори душ своїх бережіть, друзі. Собори душ!..

Хата-музей О. Гончара в с. Сухе          
на Полтавщині.

Освітній захід згуртував за круглим столом активіс-
тів з різних куточків регіону, більшість з яких  вперше 
виявили бажання балотуватися у депутати  ОТГ. 
«Я звичайний мешканець міста Перещепине Новомо-
сковського  району Дніпропетровської області вирішив 
брати участь у виборах ОТГ, що призначені на кінець 
квітня цього року тому, що прагну змін. Більш не сила 
терпіти те, що відбувається зараз на локальному рівні. 
Йдеться насамперед про проблеми  сільської медицини, 
освіти, відсутність доріг та інфраструктури в ціло-
му» , - зауважив учасник заходу  Олександр Небрат.         
 Під час семінару  мова йшла про очевидні і беззаперечні 
переваги форми управління ОТГ перед тими, що існу-
ють зараз  у вигляді  районних державних адміністра-
цій і районних рад.  Йшлося також про повноваження 
та відповідальність нових депутатів, ефективні 
методи  управління майном, залучення інвесторів та 
шляхи збільшення бюджетів задля вирішення проблем 
громади.  
«Сьогодні слухачі семінару також  отримали великий 
об’єм інформації щодо виборчої системи.  Ми намага-
лися  поділитися практичними секретами та автор-
ськими напрацюваннями щодо  того, як за рахунок мі-
німального ресурсу виграти вибори і розпочати процес 

реальних  змін на місцях.  Ми прагнемо щоб депутатами 
ОТГ стали особи непідконтрольні  олігархам та групам 
з великими фінансовими ресурсами, аби в подальшому не 
стикнутись  із ситуацією, коли депутати відроблятимуть 
гроші,  витрачені на їхні передвиборчі кампанії замість від-
стоювання інтересів громади.  Новими депутатами об’єдна-
них територіальних громад мають стати люди,  які дійсно  
душею вболівають за свій край і прагнуть покращити 
життя на тих землях, де вони живуть», - відзначив спікер 
семінару, член експертної групи Міністерства регіонального 
розвитку з питань добровільної ОТГ Антон Соболівський.  
Перший навчальний семінар по підготовці до виборів в ОТГ 
відбувся за ініціативи координатора обласного осередку пар-
тії «Рух нових сил Михайла Саакашвіл»і Дніпропетровщи-
ни  Анатолія Гайворонського.  

До уваги усіх зацікавлених! 
Інформацію про проведення наших подальших 
заходів  можна знайти на офіційній сторінці 
у мережі Facebook: https://www.facebook.com/
RNS.Dnipro/, а також у громадській приймальні 
обласного осередку РНС Михайла Саакашвілі               
за адресою:  м. Дніпро, вул. Старокозацька, 7 

В обласному осередку політичної партії «Рух нових сил 
Михайла Саакашвілі» відбувся навчальний семінар для 
кандидатів у депутати  об’єднаних територіальних громад 
Дніпропетровщини. Темою семінару стала  підготовка до 
прийдешніх  виборів в ОТГ 29 квітня цього року.

Вибори в громадах
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ХОЧЕШ ЛІКУВАТИСЯ ВЗИМКУ - 
ШУКАЙ ЛІКАРЯ ВЛІТКУ
Масовий ажіотаж навколо чергово-

го нововведення Верховної ради України 
та Міністерства охорони здоров’я (далі - 
МОЗ) щодо так званих «угод із сімейни-
ми лікарями» набуває все більших мас-
штабів.

Українців, які турбуються про власне 
здоров’я, цікавлять питання щодо того, 
як укладати договір, коли, із ким, що для 
цього потрібно та - що буде, якщо його не 
укласти до початку квітня поточного року?

Нагадаємо тим, хто в курсі, і розка-
жемо тим, хто зацікавився, що основною 
концепцією таких змін є надання особі 
можливості самостійно, без будь-яких 
перешкод фінансового характеру, зверта-
тися до обраного нею ж самою фахівця з 
сімейної медицини для отримання пер-
винної медичної допомоги. Плату ж за 
таку допомогу здійснюватиме держава.

У мережі Інтернет часто спливають 
відповідні тематичні заголовки та заміт-
ки, а тому ознайомившись із деякими з 
них, можна зробити ряд висновків, які, 
сподіваємося, дадуть відповіді якщо не на 
всі, то хоча б на найактуальніші питання

По-перше, закон №6327 «Про дер-
жавні фінансові гарантії надання медич-
них послуг та лікарських засобів», який 
передбачає відповідні зміни в первинній 
ланці надання медичної допомоги, (далі - 
Закон) на даний час уже підписаний Пре-
зидентом України, але конкретна дата 
щодо початку всеукраїнської кампанії з 
вибору лікаря та підписання договору з 
ним ще не визначена.

На своєму офіційному сайті МОЗ 
розмістило доступну кожному українцю 
та зрозумілу покрокову інструкцію щодо 
того, яким чином обрати сімейного ліка-
ря та підписати відповідну декларацію, і 
навіть виклало попередній зразок потен-
ційного документу.

Зокрема, МОЗ зазначає, що обрати 
лікаря кожен зможе самостійно на влас-
ний розсуд, із урахуванням індивідуаль-
них побажань та можливостей. Відповід-
но до Порядку надання первинної медич-
ної допомоги, який має бути найближ-
чим часом затверджений Наказом МОЗ, 
лікар не зможе відмовитися від підписан-
ня декларації, якщо тільки кількість його 
пацієнтів уже не досягла 2000 осіб.

Отже, українці відтепер самі обирати-
муть, хто їх лікуватиме.

Що треба знати громадянам для отри-
мання медичної допомоги від сімейного 
лікаря (за інформацією з сайту МОЗ):

КРОК ПЕРШИЙ – ВИЗНАЧІТЬСЯ 
З ЛІКАРЕМ
Найпростіший варіант – ви знаєте хо-

рошого лікаря, обслуговувались у нього 
і залишились задоволені результатами. 
Якщо ж такого лікаря ви поки не знайш-
ли, поцікавтеся у родичів, сусідів, друзів, 
колег – можливо, у них був позитивний 
досвід у амбулаторії сімейної медицини 
або поліклініці, яка підходить вам гео-
графічно.

Ви також можете звернутись у міс-
цевий відділ охорони здоров’я. Там вам 
розкажуть, які лікарі працюють у вашо-
му населеному пункті чи районі. Інший 
варіант – просто зверніться у будь-який 

Г аряча темаВ Україні в 2017 році стартувала пенсійна реформа, яка 
викликала чимало суперечок і питань.
Уряд поетапно запроваджує зміни, які порадують дале-
ко не всіх українців. Експерти розповіли, що чекає пенсіо-
нерів вже в недалекому майбутньому.
Осучаснення пенсій уряд почав з осені 2017 р. За цей час 
пенсії кілька разів підвищували у різних груп українців. 
У ПФУ повідомили, що пенсії збільшилися у 87,2% пен-
сіонерів. У середньому розмір мінімальної пенсії зріс на 
35,7%.
З початку 2018 р. змінилася формула розрахунку пенсії. 
Розмір пенсійних виплат буде розраховуватися з індиві-
дуальної формули.
Також уряд оголосив, що будуть підвищені виплати вій-
ськовим пенсіонерам, які проведуть в три етапи.
У Мінсоцполітики заявили, що розробляють механізм, 
який підвищує роль стажу при розрахунку пенсій. Над-
бавки, які отримали пенсіонери в жовтні 2017 р. були 
маленькими саме тому, що при розрахунку враховувався 

розмір зарплати, а не кількість опрацьованих років.
Саме недостатній стаж роботи може стати причиною 
того, що кожен 20-й українець пенсійного віку в 2018 р. не 
зможе вийти на пенсію. Експерти відзначають, що кіль-
кість таких людей буде невблаганно зростати.
Уже в 2018 р. на пенсію не зможуть вийти 60-річні 
українці, які мають менше 25 років стажу. Людям, які 
мають від 15 до 25 років стажу збільшили пенсійний 
вік до 63 років.
За прогнозами ПФУ, через 10 років 45% українців, які до-
сягли 60-річного віку не зможуть піти на пенсію, так як 
не матимуть необхідних 35 років стажу роботи. Їм до-
ведеться чекати ще 3-5 років, щоб отримувати належні 
пенсійні виплати.
В Україні введено «гнучкий коридор пенсійного віку». Для 

Загрози пенсійної реформи

виходу на пенсію визначений мінімальний стаж - 15 років, 
ця величина залишається незмінною, але будуть додава-
тися умови для виходу на пенсію в 60-річному віці.
З 2019 р. бажаючим вийти на пенсію в 60 років потрібно 
буде мати 26 років стажу. Ті, у кого від 16 до 25 років 
стажу, вийдуть на пенсію в 63 роки. А тим, у кого всього 
15 років стажу, доведеться чекати до 65 років.
За прогнозами експертів, вже в цьому році багато 60-річ-
них українцві не зможуть вийти на пенсію.

ДОГОВІР
з сімейним лікарем 

медичний заклад і познайомтеся з лікаря-
ми. Інформацію про них можна отримати 
у місцевому відділі охорони здоров’я або 
безпосередньо в реєстратурі. Деякі медич-
ні заклади вже мають свої власні сайти з 
такою інформацією.

Пам’ятайте, що зараз ви не мусите 
звертатись до лікаря «строго за пропи-
скою» - можете обрати лікаря, який пра-
цює біля вашого дому, роботи тощо.

КРОК ДРУГИЙ – ПІДПИШІТЬ 
ДЕКЛАРАЦІЮ
Заклади первинної медичної допомо-

ги, в яких працюють сімейні лікарі, підпи-
сують контракт з Національною службою 
здоров’я, а пацієнти – декларацію з тими 
лікарями, яких самі собі обрали.

Декларація підписується безстроково, 
тобто вам не потрібно буде перепідписува-
ти її щороку. З іншого боку, якщо ви вирі-
шите підписати угоду з іншим лікарем, ви 
зможете зробити це у будь-який час.

Документи, які знадобляться для під-
писання угоди з лікарем, – ваш паспорт 
та ідентифікаційний номер. Якщо ж ви 
підписуєте декларацію з педіатром (чи 
сімейним лікарем, який буде обслугову-
вати вашу дитину), то також знадобиться 
свідоцтво про народження дитини та до-
кументи (паспорт та код) одного з її батьків 
або опікунів.

Основний спосіб заповнення деклара-
ції -  електронний: лікар внесе ваші дані в 
систему. Важливо, що декларація з’явить-
ся в системі після подвійної авторизації: 
лікар попросить назвати код, який надійде 
вам СМС-повідомленням. Якщо ж у вас 
немає мобільного телефону, лікар сфото-
графує чи відсканує ваші документи, щоб 
долучити їх до декларації.

Потім лікар роздрукує декларацію, 
яку ви підпишете у двох примірниках 
(один із них залишається у вас), – і з цього 
моменту ви можете звертатись до лікаря у 
будь-який час.

На випадок відпустки або хвороби у 
вашого лікаря має бути заміна — інший 
лікар первинної ланки або черговий за-
клад первинної медичної допомоги. Якщо 
вам знадобиться допомога, а ви знаходи-
тесь в іншому місті, звертайтесь до най-
ближчого закладу первинної медичної 
допомоги.

Один лікар може обслуговувати мак-
симум 2 тисячі пацієнтів. Таку кількість 
пацієнтів рекомендує МОЗ. Можуть бути і 
виняткові ситуації, наприклад, коли лікар 
працює в селі, де проживає більше 2 тисяч 
людей. Тож якщо ви впевнені, що знайш-
ли хорошого лікаря, не гайте часу, адже у 
нього може просто не залишитись місць 
для нових пацієнтів.

КРОК ТРЕТІЙ – ЗВЕРТАЙТЕСЬ 
ПРИ ПЕРШІЙ НЕОБХІДНОСТІ
Ви зможете звертатись до вашого ліка-

ря з будь-якими питаннями, пов’язаними 
зі здоров’ям. Як показує світовий досвід 
більшість проблем із здоров’ям можуть 
бути вирішені на рівні первинної ланки, 
особливо у разі вчасного звернення. Крім 
безпосереднього обстеження і лікування, 
лікарі первинної ланки в разі необхідності 
будуть також видавати направлення до 
вузькопрофільних спеціалістів, виписува-
ти рецепти на ліки, в т.ч. які підпадають 
під програму «Доступні ліки» (безкоштов-
ні ліки в аптеці, за які платить держава), та 
будь-які медичні довідки, наприклад, до 
басейну тощо.

Тож з цих міркувань краще обирати 
лікаря, який практикує поруч з вами – це 
скоротить витрати часу на дорогу.

Будь якій особі цікаво знати, а що ж 
вона отримає від лікаря, який має її об-
слуговувати. МОЗ надає наступні роз’яс-
нення:

ЩО ВХОДИТЬ ДО ОБОВ’ЯЗКІВ 
ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ?
 Безпосереднє надання первинної ме-

дичної допомоги пацієнтам.
 Формування та контроль виконан-

ня плану обстежень та лікування, аналіз 
результатів досліджень, призначення ме-
дичних препаратів та інших лікувальних 
заходів.

 Надання медичної допомоги пацієн-
там у невідкладному стані.

 Направлення відповідно до медич-
них показань пацієнта, який не потребує 
екстреної медичної допомоги, для надан-
ня йому вторинної (спеціалізованої) або 
третинної (високоспеціалізованої) медич-
ної допомоги.

 Координація роботи з іншими ланка-
ми медичної допомоги.

 Ведення пацієнтів, що хворіють на 
соціально небезпечні інфекційні захворю-
вання відповідно до законодавства.

 Здійснення імунопрофілактики від-
повідно до чинного законодавства.

 Консультування щодо здорового спо-
собу життя.

 Проведення заходів масової та індиві-
дуальної профілактики інфекційних за-
хворювань.

 Оцінка індивідуальних ризиків за-
хворювань і консультування з питань 
профілактики. Розробка індивідуальних 
програм обстеження та спостереження за 
здоров’ям.

 Інформування пацієнта щодо націо-
нальних скринінгових програм та вико-
нання інших функцій відповідно до зако-
нодавства або до програми.

 Динамічне спостереження за не-
ускладненою вагітністю.

 Здійснення медичного догляду за здо-
ровою дитиною.

 Ведення хворих із психічними розла-
дами, зокрема, враховуючи рекомендації 
спеціаліста.

 Надання паліативної допомоги, що 
охоплює:

 оцінку ступеню болю;
 призначення наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів;
 лікування больового синдрому;
 оформлення рецептів на наркотичні 

засоби, психотропні речовини і прекурсо-
ри відповідно до чинного законодавства.

 Координація та організація виконан-
ня лабораторних досліджень, проведення 
забору біологічного матеріалу.

 Проведення лабораторних дослід-
жень, у тому числі з використанням швид-
ких тестів.

 Призначення лікарських засобів з 
оформленням документів відповідно до 
законодавства.

 Підготовка медичної документації 
для направлення осіб з ознаками стійкої 
втрати працездатності на медико-соціаль-
ну експертизу та на медико-соціальну ре-
абілітацію.

 Оформлення довідок, форм, листків 
непрацездатності.

 Тобто всі перелічені дії лікар має 
здійснювати безкоштовно, та за них ро-
зраховується держава.

Щодо термінів підписання таких де-
кларацій - офіційні відомості поки що 
відсутні, однак різні інформаційні ресур-
си з непрямим посиланням на сайт МОЗ 
вказують, що відповідні декларації бажано 
підписати до 01.07.2018 року. У протилеж-
ному ж випадку первинна медична допо-
мога надаватиметься за місцем проживан-
ня пацієнта в загальному порядку, як це 
відбувається і зараз, але це не триватиме 
постійно, оскільки реформа має на меті 
переведення обов’язку надання первинної 
медичної допомоги виключно на «заде-
кларованих»  сімейних лікарів.

Радимо всім громадянам пильніше 
придивитися до знайомих лікарів, оскіль-
ки встановлене обмеження кількості па-
цієнтів на одного лікаря може призвести, 
що найкращих «розметуть» швидко, а гро-
мадяни змушені будуть обирати серед тих, 
хто залишився.

За інформацією юридичного порталу 
«Протокол».
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ОЛИСЬ Томас Мор вигадав уто-
пічну державу, яка існувала лише 
в його багатій уяві. Країна, про яку 

йтиме нині мова, теж дещо фантастич-
на і дивну назву має - Кумляндія. Тільки 
не подумайте, що ймення її походить 
від слова кОмунізм (будували, будували 
його колись та й не вибудували, і вий-
шов кУмунізм). Тобто основою назви 
є слово «кум». Оскільки живуть в ній  
зажерливі великі куми, їх ще звуть олі-
гріхами, і маленькі бідні, але чисельні 
кумляндці. Є й ще один, поки що пере-
важно малочисельний прошарок, їх на-
зивають думляни, які бунтують  проти 
олігріхів і намагаються напоумити  на 
шлях праведний кумляндців. На жаль, 
змінити  систему відносин в цій державі 
їм поки що зась.  Мало їх… 

 Питаєте, хто такі олігріхи? То, ви-
бачайте на слові, особлива каста «недо-
торканих» або небожителів, які стоять 
над законом. До неї можуть потрапити 
лише ті, хто вміє добре брехати, красти 
і хвацько замітати сліди. Вам цікаво, де 
вони цьому навчились? О…. то особли-
ва наука. Треба мати до цього надзви-
чайний хист та ще й шліфувати його.  
Деяким просто повезло: вони народи-
лись у касті «недоторканих» і отримали 
від батьків цю  «науку», у спадок, так 
би мовити. Лицедійство сидить у них із 
пупку в крові, вони не те, що вміють ніс 
за вітром тримати, а навіть самі управ-
ляти його напрямком і у повітрі пере-
взуватись. Навчились… Хоча деякі, за 
невеличким винятком, із кумленят туди 
потрапили. Але цим доводиться, ой, як 
старатися, щоб у касті утриматися. Вони 
тобі і землю на трибуні їстимуть і коро-
ву  в губи поцілують привселюдно, аби 
лиш показати кумляндцям:

           - Та дивіться, я ж свій, за вас 
боротимусь! Вірте мені і нікому іншому!

І кумляндці вірять, обирають його 
знову і знову. А він  потім «краде і бреше 
– бреше і краде», самозадоволено насмі-
хаючись з одурених. Треба сказати, що 
процес виборів у Кумляндії ніколи не 
закінчується. І головне, що вже  всі  зна-
ють:  знову  «за кермом»  буде або ж кум, 
або ж кума з касти олігріхів, але нічого 
не змінюють. Страшенно трудолюбиві, 
але бідні кумляндці потерпають, кля-
нуть тих кумів потому і знову прирече-
но ходять все по тому ж зачарованому 
колу. Протестують лише думляни. Та 
на них можна і не зважати особливо. А 
коли кого олігріхи вважають за потріб-
не, то за чуба його та геть з Кумляндії, а 
кого й за грати. А якщо деякі особливо 
допікають, то можна і голови їм попро-
валювати. Кажете, то ж карна справа? 

Фейлетон

Або кум, або кума -  
більше й вибору 
нема?     

Помиляєтесь, нікому й нічого за це не 
буде. Принаймні, до цього часу ще не 
було… 

Треба віддати належне олігріхам: 
вони переважно натури творчі і стіль-
ки спектаклів цікавих показують кум-
ляндцям!  Гарячі, запеклі дебати на лю-
дях влаштовують, зображаючи  щире, 
страшне обурення  з приводу  тяжкого 
життя кумляндців. Дивишся, слухаєш, 
іноді й повіриш кому: ти диви, перей-
мається як, бідолашний… Що й казати: 
уміють, стараються, навіть режисерів 
особливих наймають, що піаргріхами 
звуться. Благо, що у кожного кумляндця 
є вдома зомбоящик, з якого представ-

ники касти обраних щоденно навівають, 
переконують, добираються до підсвідо-
мості і кодують її однією думкою: тільки 
оцей кум чи ця кума до керма, а біль-
ше у вас і вибору нема! Грошей на цю 
справу не шкодують, бо добре знають, 
що потрапивши знову до корита, по-
вернуть собі втричі більше. Чого тільки 
не побачиш і не почуєш по зомбоящи-
ку! Як послухаєш декого, що сорочку на 
собі рве, вболіваючи за бідний і знедо-
лений люд, то аж хочеться по голові, як 
мале дитя, погладити і заспокоїти:

- Та не хвилюйся так, потрапиш ти 
знову в «недоторкані»! Кумляндці ж  до-
брі й довірливі. Хто просто в твою брех-
ню повірить, кому знову гречки даси на 
виборах чи оковитої наллєш, і рулюй 
собі! Бреши і крадь, крадь і бреши, і ні-
чого  тобі наслідками перейматися!

І дарма, що думляни постійно закли-
кають олігріхів користуватися совістю, 
не дурити кумляндців та не грабувати 
всіх так нещадно. Уже навіть з інших, 
заможних країн, громадяни знавісніло 
кричать ненажерам Кумляндії:

- Набридли! Остогидли! Скільки 
можна вам допомагати? Нащо бреше-
те,  що хочете  жити достойно і чесно, 
та видурюєте у нас гроші на допомогу? 
Ви ж ті гроші розкрадаєте, кумляндцям 
тільки дірка з бублика дістається та бор-
ги  за ті кредити!

Байдуже… Запит породжує пропо-
зицію. Поки одні дозволятимуть себе 
одурювати і обкрадати, інші з успіхом 

цим користуватимуться.  Численні те-
лешоу, які можна об’єднати під загаль-
ною назвою «Хто кого перекричить, та 
ще й перебреше» звичайно захоплю-
ють кумляндців, і тільки з того обме-
женого кола брехунів і крикунів вони 
знову і знову роблять свій вибір. Тому 
одні, переважно бунтарі-песимісти, 
зневірившись, з Кумляндії втікають світ 
за очі, інші, теж бунтарі, але оптимісти, 
виходять на вулицю з протестами. А 
кумляндці чекають головної вистави під 
назвою «Вибори»  і гречки…

Кажете, а якщо не з касти «недо-
торканих» обирати?  Питання дійсно 
актуальне і вже давно таким є, стільки 
ця держава існує. Тільки ось у чому го-
ловна проблема: у них же коштів немає! 
Ну звідки у  порядного кумляндця  вони 
на вибори візьмуться? Із чесної зарпла-

ти? Та не смішіть, будьте ласкаві. Він з 
родиною ледь – ледь кінці з кінцями 
на ті копійки зводить, а тут, кажуть, 
треба 2,5 млн. мати, щоб претендувати 
на головного кума країни. Що простий 
кумляндець  чи думлянин може дати? 
Тільки свої чесні обіцянки? А ось олігріх 
до обіцянок (нехай і брехливих) ще й 
гречки додасть. Смакота… Байдуже, що 
на один день, але ж смакота… Ось таке 
зачароване коло виходить. Кумляндці 
не звикли питати:

 - А де ж ти ті кошти взяв, що такий 
щедрий на виборах? А чи чесно їх заро-
бив?

Головне, щоб хоч щось у руки ти-
цьнув, дарма, що крадене. Тим ніхто, 
окрім думлян, у цій країні, не перей-
мається. А потім усі стогнуть, плачуть і 
сварять  «недоторканих»:

- За що нас одурили? Чому так гарно 
обіцяли і не виконали? Чому  грабують? 
Ой ле –ле! Гвалт! Корупція в країні! 
Судді хабарі беруть! Правоохоронці не 
захищають! Р-я-т-у-й-т-е..!

А хто вас врятує, кумляндці? Оті 
кум чи кума, які  «гречку засівали»?  
Так дарма сподіваєтесь. Відповідь про-
ста: бачили очі, що брали, даруйте, що 
обирали, тепер їжте, хоч повилазьте! 
Голос свій віддали, точніше, прода-
ли то й маєте і злидні, і корупцію та 
безвихідь. Якщо вас обкрадають що-
денно, почуваєтеся безправними, то 
згадуйте смак отієї гречки і нехай вам 
буде солодко. Як не брати  подачку, то 
й не буде сенсу її давати. А декого це 
змусить реально добрі справи робити. 
Отоді, можливо, й зміниться щось на 
краще у країні. В заможних, передових 
державах світу вже давно це зрозуміли.  
Так то ж в передових, кажете? А що ж в 
цій країні заважає?

Петро ЛУК’ЯНЕНКО.

ЯКА історія цього свята?
1 квітня - цей День не внесений ні 

в які календарі знаменних дат і всена-
родних свят, але його цілком можна 
віднести до міжнародних, оскільки 
він з однаковим успіхом відзначається 
і в Україні і в Росії, і в Німеччині, і в 
Англії, і у Франції, і в Скандинавії , і 
навіть на Сході.
Кожна людина любить поприколю-

ватися над ким-небудь, пожартувати 
або розіграти, але один день в році 
цим займаються абсолютно всі, від 
дитини до дорослого, від студента 
до ділової людини. Але ось чому цей 
день припадає саме на перше квітня, 
точно сказати ніхто не може.
На цей предмет існує кілька версій, 
одні приписують зародження цього 
свята Стародавньому Риму, де в сере-
дині лютого (а зовсім не на початку 
квітня) святкувалося свято Дурних. 
Апулей вважав, що в древньому Римі 

першоквітневий обман був пов’язаний 
зі святом на честь божества Сміху.
Інші стверджують, що це свято заро-
дилося ще в стародавній Індії, де 31 
березня відзначали свято жартів. Та-
кож є припущення, що 1-го ж квітня в 
стародавньому світі жартували тільки 
ірландці, та й то в честь Нового року. 
Ісландські саги свідчать, що звичай об-
манювати 1 квітня, був введений бога-
ми на згадку про Скадею, дочку Тіасса.
Ще за однією версією, звичай жарту-
вати 1 квітня, пов’язаний з перенесен-

ням нового року. До другої половини 
XVI століття, європейський новий 
рік починався в кінці березня. До 
цієї події готувалися, ходили один до 
одного в гості, дарували подарунки. 
Сама зустріч Нового року відбувалася 
1 квітня. Пізніше, за указом французь-
кого короля, початок року офіційно 
стали відзначати 1 січня, але багато 
підданих продовжували святкувати 
1 квітня. Щоб зжити старі традиції, 
їх стали називати «першоквітневими 
дурнями», стало модним їх розігрува-
ти і висміювати.
Є й версія, за якою цим святом ми 
зобов’язані неополітанському королю 
Монтерею, якому на честь свята з на-
годи припинення землетрусу піднес-
ли рибу. Через рік цар зажадав точно 
таку ж. Таку ж знайшли, але кухар 
приготував іншу, дуже схожу. І хоча 
король розпізнав підміну, він не роз-
гнівався, а навіть розвеселився. З тих 
пір і увійшли в звичай першоквітневі 
розіграші.

Першого квітня в світі відзначають Міжнародний день сміху.                       
У цей день прийнято розігрувати родичів, друзів, знайомих і просто 
незнайомих людей.
В одних країнах 1 квітня називають Днем сміху, в інших - Днем 
дурня. Принаймні, так вважають в Англії і США, а в Шотландії - 
«Днем зозулі», в Японії - цього  дня кожен не проти пожартувати 
над оточуючими, ніхто не застрахований від розіграшів і навіть 
найсерйозніші мимоволі посміхаються.
Як показують соцопитування, більше 70% людей збираються 
розіграти кого-небудь зі своїх знайомих. Причому все за тими ж 
опитуваннями найбільше каверз слід очікувати від студентів і, як 
не дивно, людей, що займаються бізнесом і мають свою фірму, зате 
бабусь побоюватися не варто...
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Наймасовіший тижневик рідного краю 
Тираж «Фермера Придніпров‘я»                     

у березні  - 27 315!

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

ПРОДАМ 
млинок Фермер 600 для 

виробництва борошна вищого 
та першого Ґатунку; легковий 

автомобіль 
BMW-750, пробіг 200 тис. км, 
у хорошому стані; польову 

пересувну кухню; ГАЗ 
(бортовий); новий причіп для 

перевезення  зернових та 
технічних культур – 20 м3; УАЗ 
(газ-бензин); сівалку Дутсі, ш.з. 
4,2 м (No-Till); культиватор КПЄ-

3,8 причіпний; КПС-4,2 причіпний; 
обприскувач Campo (Італія), ш.з. 
24 м; К-701, євроремонт, 400 к. с.

Пшеницю канадської селекції 
сорту Омаха, потенціал 

врожайності 100 ц/га, 
ціна договірна. 

Насіння соняшнику сорту 
Добродій селекції Харківського 

інституту ім. Юр‘єва

097-333-21-83

вИсокоякісний ремонт 
вашої оселі

050-045-39-54
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