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ШАНОВНІ ФЕРМЕРИ, СЕЛЯНИ-ОДНООСІБНИКИ, 
АГРАРІЇ, НАШІ ЧИТАЧІ!

Нині триває передплата на  «Фермер 
Придніпров’я» на друге півріччя 2018-го.  А отже, 
тим, хто оформив передплату на перші шість 

місяців року, варто завітати на поштове 
відділення, щоб продовжити її на новий термін. 

Чимало наших читачів  отримували газету 
завдяки редакційній передплаті.  Ми пішли на 

цей безпрецедентний крок заради популяризації 
«Фермера Придніпров’я» як нового, відмінного 

від існуючих в області, незаангажованого 
владою видання.               

Судячи з ваших листів та телефонних дзвінків  
до редакції, газета багатьом сподобалася,                          
а її публікації знайшли відгук у ваших серцях 

завдяки їх правдивості, безкомпромісності. Отже, 
сподіваємося, що ви забажаєте і надалі бачити наш 

«Фермер Придніпров’я» у своїх оселях.
Ми також сподіваємося, що фермери, передусім 

члени асоціації, підтримають газету й оформлять 
передплату на друге півріччя для своїх пайовиків, 

насамперед для пенсіонерів.
У  свою чергу обіцяємо, що не схибимо                   

з обраного шляху. Газета й надалі стоятиме  
на захисті інтересів фермерського руху,  

селян, простих людей праці, надаватиме,                                  
як і раніше, їм безкоштовну правову допомогу, 

консультуватиме з юридичних питань.                    
І навпаки: дошкульно битиме друкованим словом 

бюрократів усіх мастей, нечистих на руку 
корупціонерів, зухвалих рейдерів, що, як ті круки, 

ладні поживитися  плодами чужої праці.
Отже, не відмовляйте собі у спілкуванні   

з «Фермером Придніпров’я». 
Наш передплатний індекс 60092.

НАПРИКІНЦІ літа 2007 року 
тодішній міністр МВС Василь 

Цушко на всю Україну оголосив, 
що спіймано на гарячому і запро-
торено у буцегарню «на даний мо-
мент найбільшого за всю історію 
незалежної України хабарника». 
Він наче зажадав і… майже отри-
мав за свою «послугу» 400 тисяч 
американських доларів. Уявляєте? 
Виходило, неначе доблесні лицарі 
правопорядку завадили такому не-
гіднику на таку ось аж суму розба-
гатіти. То честь їм і хвала?

Насправді діло було навіть не 
трохи, а кардинально інакше. Ха-
барником виявився учорашній 
військовий льотчик-полковник Пе-
тро Лісний, котрий, коли вийшов 
у відставку, повернувся на рідну 
батьківщину у славнозвісну своїм 
художнім розписом Петриківку. 
Та сам Петро Гнатович передусім 
зайнявся тут фермерством і пові-
рив настільки на ту пору кандида-
ту в Президенти України Віктору 
Ющенку, що очолив у районі штаб 
його прихильників. Посівши зго-
дом посаду голови райдержадміні-
страції, Лісний сумлінно заходився 
втілювати заклик Ющенка, що 
злочинці повинні сидіти у тюрмах. 
По-військовому взяв під козирок та 
почав виконувати тепер накази го-
ловнокомандуючого.

Тільки зовсім не так міркував 
тодішній обласний на Дніпропе-
тровщині прокурор Володимир 
Шуба. Він викликав Петра Гнато-
вича на килим і пояснив, що не 
Ющенко ж, а він, Шуба, для нього 
цар і Бог. Тому кому, які і де землі 
нарізати під забудову елітного мі-
стечка навколо тутешньої перли-

ни-Голубого озера, командуватиме 
«пахан», а Лісному лишатиметься 
підписувати дозволи. Правда, не 
безкорисно. За «підсумками» кож-
ного року голова РДА на блюдечку 
з голубою каймою має приносити 
пану прокурору по 400 тисяч і не 
менше доларів. Ця цифра – 400 ти-
сяч – потім не випадково відгукну-
лася Петру Гнатовичу. 

З тієї причини, що Петро Гна-
тович не послухався прокурора – 
навпаки, кинув йому виклик. Зем-
лі, на яких можновладці воліли 
зводити собі заміські хороми, а ще 
будувати приватні зони відпочинку 
та розваг і утіх під виглядом псевдо-
мисливських угідь, Лісний вперто 
передавав під сінокоси та пасовища 
сільським громадам, а також фер-
мерам, які займалися тваринни-
цтвом. І це незважаючи на те, що 
«через другі і треті вуста» отримав 
чи то нагадування, чи попереджен-
ня «не жартувати з вогнем». Більше 
того, під орудою районного проку-
рора Трегубова одного дня Петра 
Гнатовича ні з того, ні з цього, як 
кажуть, хапають на порозі райдер-
жадміністрації і відвозять до СІЗо. 
Звинувачуючи у тому, що він, як ще 
з часів свого фермерування один з 
співзасновників Фонду Петра Кал-
нишевського, «міг кошти фонду 
розбазарювати по своєму умислу». 
Зверніть увагу: не розбазарював і 
не розкрадав, а лише міг те й інше 
здійснити. На допитах комедія 
якась шилася, коли очевидна недо-
лугість прокурорських працівни-
ків видавала їх з головами, а вони 
тупими, як сибірські валянки, себе 
малювали. Не Лісного допитували 
слідчі, а Лісний слідчих запитував: 

ВИЩИЙ ПІЛОТАЖ

то хто я – голова  Фонду? Ні! Ди-
ректор? Теж ні! Бухгалтер? Знову 
ні! Касир? І поготів ні. То як я міг 
на власний розсуд розпоряджати-
ся коштами фонду – до речі, суто 
громадського і благодійного, до 
якого моє фермерське  господар-
ство також добровільно переказу-
вало гроші? А  слідчі дивилися на 
Лісного порожніми й вирячиними 
очима і скалили свої зуби: невже 
тобі, мовляв, невтямки, що якщо 
потрапив у наші лапи, значить, це 
не випадково. Значить, що… однак 
винен – краще думай, у чому саме 
і кайся. Тоді Петро Гнатович питав 
ще пряміше: а що, нестачі чи неці-
льові витрати коштів Фонду Кални-
шевського виявлені? Ні? Так в чому 
ж тоді річ? Відповіли безсоромні 
прокурорські посіпаки теж прямо, 
не відчуваючи ніяких гризот сові-
сті, що фактів розтрати дійсно ще 
не встановлено, але це не значить, 
що не вдасться встановити. Отож 
зачекай, коли не хочеш по-добро-
му зрозуміти, за що потрапив у не-
милість обласної прокуратури – чи 
таке ще буде!

,

Садівники у 2018 році 
очікують збільшення врожаю 
зерняткових, кісточкових, 
ягідних та горіхоплідних 
культур до 400-500 тис. тонн, 
тоді як минулого року валовий 
збір становив 382 тис. тонн. 

Про це заявив голова Асоціації 
«Укрсадпром» Дмитро Крошка. 
«У разі сприятливих погодних 
умов валовий збір плодово-ягідних 
культур буде більшим, ніж у 2017 
році, на 10-30%. Погодні умови 
— основний фактор ризику для 
урожайності, тому наразі прогнози 
обережні», — сказав Крошка. 
За його словами, різке потепління 
спричинило швидке цвітіння 
культур: 5-10 днів замість 
нормативних 2-3 тижнів, а перепади 
температур загрожують посухою та 
градом. 
Крошка зауважив, що у вегетаційний 
період плодово-ягідні культури 

Садівники в очікуванні  
високого врожаю

Рентабельність вирощування зелені дуже висока, у 
найсприятливішому випадку вона може доходити 
до 500 відсотків.
Фахівці зазначають, що зелень затребувана на 
ринку, на неї є попит круглий рік. При цьому 
найбільший дохід можна отримати в міжсезон-
ня.
Вкладення в такий бізнес відносно невисокі, можна 
починати з кількох тисяч гривень. Для «зеленої» 
справи знадобиться приміщення, земельна ділян-
ка або теплиця.
Поточні витрати — це посівний матеріал, ящики і 
коробки, добрива, електроенергія для освітлення, 

отримують удвічі менше вологи за 
потребу, що вплине на майбутній 
урожай. Експерт повідомив, що в 
Україні лише 15% господарств мають 
зрошувальні системи.
Загалом, під плодово-ягідними 
культурами в державі зайнято понад 
200 га землі, офіційно зареєстровано 
близько 1,5 тисячі господарств із 
вирощування цих культур. 
Директор розплідника «Бруснява» 
Ліліана Дмітрієва повідомила, що 
лідерами серед фруктів і ягід, які 
вирощують в нашій країні, є чорна 
смородина, суниця, малина, лохина, 
обліпиха та жимолость. 
За її словами, на формування цін 
вплинуть подорожчання добрив та 
засобів захисту рослин, збільшення 
відрахувань до бюджету у зв’язку з 
підвищенням мінімальної заробітної 
плати та інші чинники.  

транспортні витрати. Сума цих витрат для одного 
невеликого приміщення (до 60 кв. м) складе від 
6400 грн. З цієї ж кімнати вдасться отримати 600 кг 
зелені, наприклад, цибулі.
При оптовій ціні 20 грн./кг виручка сягне 12 000 
грн., а прибуток — 5600 грн.
Якщо дозволяють кліматичні умови, можна виро-
щувати зелень в теплиці. Але це додаткові витрати 
на будівництво чи її придбання.
Ще один варіант – гідропонна установка. Тоді зе-
лень вирощується в живильному розчині.
Також привабливий спосіб — вирощування зелені 
в маленьких горщиках і продаж разом з ними. 

Така зелень добре виглядає і коштує дорожче, ніж 
зелень у пучку.
Нагадаємо, нині вітчизняні виробники закривають 
потреби українського ринку в зелені лише на 15 
відсотків. 

Суперрентабельна зелень
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(дістає посвідчення), ніхто на нього й 
не глянув.

Десь за півгодини після виступу 
Президента людей так само не про-
пускають. «Нема наказу», кажуть. 
Двоє молодих ставних чоловіків го-
лосно обурюються діями поліції:

- Ви живете на наші податки! За 
що ми вас годуємо?

- За Конституцією мені гарантова-
на свобода пересування! Пропустіть 
негайно!

Емоції, підігріті палючим сонцем, 
закипають, ситуація ледь не дохо-

Концерт 
від... президента

ЗА СОТНЮ метрів по обидва боки 
від сцени - ряди металевої огорожі 

з «рамками» перевірки на метал. Ме-
трів за тридцять далі – вже суцільний 
паркан, між ним за порядком сте-
жать військові і полісмени з Дніпра, 
Кривого Рогу. Нікого не пропуска-
ють через «посилені заходи безпеки 
багатолюдного заходу». На початку 
четвертої дня ситуація проясняється 
- на сцену виходить Президент Украї-
ни Петро Порошенко і вітає усіх зі 
святом. Люди у вишиванках вже три-
валий час стоять біля огорожі.

- Для кого цей фестиваль виши-
ванок? Як пояснити дитині, що нам 
туди не можна? – обурюється молода 
мама. – Запрошення на сайті місь-
кради було ж для всіх!

- Мені абсолютно однаковісінько, 
буде тут президент чи ні, - коментує 
працюючий Анатолій Антонов, - я 
прийшов поспілкуватися з людьми, 
відчути дух свята, за роботою нечасто 
така нагода випадає.

З динаміка з уст президента лу-
нає:

- Українці – найкраща нація в світі!
- Це яка? Та, що біля Вас стоїть? – 

голосно викрикує хтось з-за огорожі. 
- Дико, що таке відбувається в 

місті… - нарікає жінка середніх літ. - 
Я українка, хочу послухати концерт. 
На тому боці сказали, що тут про-
пустять, але пройти можна лише за 
попереднім записом, який готувала 
облдержадміністрація. На святі дуже 
багато дітей, та навіть батькам не до-
зволяють подивитися їхні виступи.

- Влаштували танці для придвор-
них, всі інші мають смажитися на 
сонці подалі, - ремствує сивий ве-
теран військової служби Микола з 
Павлограда. – Я учасник бойових дій 

День Вишиванки у Дніпрі 17 травня ознаменувався ще одним рекор-
дом України – біля півтори тисячі школярів і студентів Січеславщини в 
національному одязі відтворили візерунки української вишивки усіх 

країв держави. Свято паленіло красою виробів народних майстрів з рай-
онів області, юні гості з Волині, Полісся, Слобожанщини й місцеві арти-
сти радували прекрасними українськими піснями й танцями. Та жителі 

міста й області не змогли побачити дійство, позаяк до площі між облдер-
жадміністрацією та облрадою, де воно відбувалося, нікого не пропуска-
ли. Навіть двері обох державних установ у робочий час були зачинени-
ми. А два великі екрани демонстрували подію… всередину фестивалю.

З  приводу

дить до активної фізичної фази. За 
кілька хвилин до завершення кон-
церту, ледь не в «свинячий голос», 
загорожу таки відчиняють, люди 
йдуть крізь «рамки». Стає відомо, що 
й на святі дітям було не з медом - із 
Петриківки, Магдалинівки й інших 
районів школярів привезли сюди 
на десяту ранку! Їм довелося чекати 
приїзду Президента кілька годин під 
пекучим сонцем, голодними. Дехто 
знепритомнів, допомагала «Швид-
ка». Ось таке свято з гірким присма-
ком «кращих традицій» радянського 
минулого.

До речі, полісмени спілкувалися 
із жителями переважно не держав-
ною мовою. Коли одного з них запи-
тали, чому він порушує закон, той 
без тіні сумніву відповів:

- А я звик так говорити, мені так 
зручно!

Тоді подумалося – не лише цей 
правоохоронець топчеться по Кон-
ституції та законах України, бо «йому 
так зручно». Саме для зручності ор-
ганізаторів свята сільських дітей 
зранку привезли до обласного цен-
тру, де вони півдня пеклися на сонці. 
Для зручності охорони першої особи 
держави жителів міста тримали за 
надійними подвійними парканами, 
де ті нічого не бачили і майже нічо-
го не чули. Коли ж нарешті усі, хто 
тримає в своїх руках владу, почнуть 
думати не лише про себе, а і про всіх 
громадян України, які найняли їх на 
конкретну державну службу? Коли 
своїми діями вони створюватимуть 
зручності усім громадянам України? 
Тим паче – на святі національної гід-
ності?!

Григорій ДАВИДЕНКО.
Фото автора.

Побачити через «шлагбаум» чудовий концерт в День Вишиванки 
у Дніпрі пощастило не всім.

У СВОЄМУ виступі перед аудито-
рією член Політради партії Ан-

тон Соболівський відзначив: 
«Наша мета - Михайло Саакашві-

лі - Прем`єр міністр України, що є 
можливим лише за умови перемоги 
у парламентських виборах! З цією 
метою були розроблені прозорі 
правила висування кандидатів на 
майбутніх виборах у Верховну Раду 
та план їх роботи, враховуючи ін-
формаційну блокаду та відсутність 
фінансування олігархами».

Зауважимо, що Рух нових сил 
Михайла Саакашвілі - перша полі-
тична партія, яка прийняла прави-
ла формування виборчого списку 
шляхом рейтингування кандидатів 
залежно від їхньої роботи.  Це дає 
можливість кожній людині стати де-
путатом від РНС навіть без підтрим-
ки грошових мішків. У партії спо-

діваються, що саме така відкритість 
дасть можливість висунути справж-
ню альтернативу діючому режиму, 
яка буде принциповою і працюва-
тиме на країну, а не на олігархів.

Також, у рамках семінару з роз-
будови партійних осередків та  під-
готовки до парламентських виборів, 
учасники мали нагоду поспілкува-
тися із  Михайлом Саакашвілі через 
Skуpe-зв’язок. Звертаючись до лю-
дей, лідер Руху нових сил запевнив 
у своїй підтримці кожного, хто не 
згодний з діючою прогнилою сис-
темою влади в Україні. Кожен ба-
жаючий мав унікальну можливість 
поставити питання Михайлу Саа-
кашвілі у «прямому ефірі» та почути 
вичерпну відповідь. До слова, серед 
присутніх таких виявилось багато.  
Цікавились різним: від вдало прове-
дених ефективних реформ у Грузії 

та можливості здійснення «еконо-
мічного дива» в Україні, до питан-
ня строків повернення Саакашвілі в 
країну.  Діалог виявився насиченим 
та  змістовним. Лідер РНС закликав 
людей бути терпимими і продовжу-
вати мирний протестний рух.  

«Моє вимушене перебування 
за кордоном жодним чином не по-
винно впливати на боротьбу україн-
ського народу проти корумпованої 
влади. У нас з вами спільна мета і ми 
досягнемо перемоги! Я обов’язково 
повернусь в Україну, вже незабаром! 
Я з вами, українці!», - відзначив Ми-
хайло Саакашвілі. 

Звертаючись до учасників семіна-
ру, Саакашвілі висловив свою вдяч-
ність всім, хто сприяє процесу розбу-
дови партійної організації на Дніпро-
петровщині та залученню нових при-
хильників до партійних лав.  Також 

План перемоги на 
майбутніх виборах

П олітичний практикум

Цими днями у рамках планової роботи з розбудови 
партійних організацій Руху нових сил Михайла Саакашвілі                                          

на Дніпропетровщині відбувся навчальний семінар для членів 
осередків різних рівнів, активістів та соратників РНС. Його 
учасниками стали більше сотні членів партії, прихильників 
ідеології, а також ініціативних громадян з різних куточків 

області. У ході семінару було презентовано  «план перемоги 
на виборах», метою якого є визначення стратегії участі РНС                          

у зміні влади шляхом участі у виборах. 

лідер РНС наголосив на своїй відкри-
тості та «доступності в режимі on-line». 

Підбиваючи підсумки заходу, ко-
ординатор Дніпропетровського об-
ласного осередку РНС Анатолій Гай-
воронський підкреслив:          

   «Рух нових сил Михайла Саа-
кашвілі – єдина політична сила на 
теренах нашої держави, лідер якої 
– людина відверта та відкрита до ді-
алогу зі своїми прихильниками.  Хто 
ще з українських політичних партій 
може похвалитися цим?  І хто реаль-
но практикує такий формат кому-
нікації? Ніхто, я абсолютно  переко-
наний в цьому! Тож ми закликаємо 
всіх, хто небайдужий до долі нашої 
держави, долучатися до Руху і разом 
проводити незворотні та якісні зміни 
в Україні».  

Олена МЕРЕЖКО.
м. Дніпро.

Ліна Костенко
! Не говоріть від імені народу, - 
розперетричі ви йому впеклись
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Найбільше від засилля рейдерства 
страждають аграрії Вінницької, 
Дніпропетровської та Київської 
областей, де за останні роки було 
зафіксоване зростання незаконних 
захоплень врожаїв, техніки та земель 
сільгоспвиробників.

«Лідерами по спробах рейдерських захоплень за 
останні півроку є Вінницька, Дніпропетровська, 
Київська, Одеська області. Тому це будуть перші 
області, в яких будуть проведені засідання 
антирейдерських штабів в поточному році», — 
зазначив директор охоронної компанії «Гайдамаки» 
Сергій Баличев в інтерв’ю Аgravery.com.
За його словами, найбільш поширені схеми 
рейдерских захоплень можна розділити на три 
основні типи.

Найбільше від рейдерських захоплень страждають 
Вінницька, Дніпропетровська, Київська та Одеська області

ДО РЕЧІ, півтора роки тому у 
фермера із Прядивки Сергія 

Житнього згорів комбайн, через 
півроку після цього в царичан-
ських фермерів Анатолія Кри-
вулі та Анатолія Тарасенка на 
базі ТОВ АФ «Оріль» у Канавах 
сусіднього Кобеляцького району 
двічі з інтервалом у місяць стали-
ся підпали сільгосптехніки. Тоді 
керівництво Фермерської Самоо-
борони заявило: 

- У підпалах на Приоріллі 
вбачаються витоки можливого 
міжетнічного конфлікту, коли 
окремі представники некорінної 
національності в такий спосіб хо-
чуть принести кавказькі методи 
ведення справ на наші землі. 

Окрім цих злочинів, три роки 
тому поблизу Ляшківки стався 
зухвалий збройний напад на ін-
касаторський автомобіль з люд-
ськими жертвами. А першого 
квітня минулого року відбулося 
групове збройне пограбування 
родини ляшківського овочівника 
Василя Коваля, внаслідок отри-
маного поранення в голову фер-
мер став інвалідом. Випадкова 
така концентрація нерозкритих 
резонансних злочинів у краї чи 
ні, правоохоронці мовчать. Тож 
Фермерській Самообороні, ко-
зацьким та іншим громадським 
об’єднанням, що ставлять за-

конність і прядок на українських 
землях за основу своєї діяльності, 
займатися є чим. 

У Юр’ївці фермери в ко-
роткий після напруженої сівби 
ярих культур день перепочинку 
14 травня спочатку провели ре-
когносцирування. У перекладі 
це слово означає огляд. В сучас-
ному розумінні - розвідка, що 
проводиться перед боєм, для 
виявлення характеру місцевості 
та сил ворога, одержання інших 
відомостей, необхідних для ор-
ганізації бойових дій. Чотири 
мобільних групи – «Душмана», 
«Лихача», «Колобка» і «Трампа» 
- з раціями виконали це завдан-
ня. Далі бійці вчилися охоро-
няти базу по опорних пунктах, 
визначати стежки ймовірного 
підходу злодіїв до об’єкта, стави-
ти і знешкоджувати на них «роз-
тяжки». Один з фермерів навів 
цікавий власний метод бороть-
би зі злодіями:

- До дверей ангару з технікою 
з середини на ніч чіпляю нитку, 
яка тримає під дахом кришки від 
каструлі. Коли хтось зніме замок 
і почне відчиняти двері, нитка пе-
реривається і кришки летять на 
металевий бак. Гуркіт страшен-
ний, у повній темряві… Якщо 
злодій не дремене одразу, то все 
почують охорона і собаки. 

Ваше авто – 
ваша зброя
Опісля детально відпра-

цювали в теорії і на практиці 
правила поводження з автомо-
білем в надзвичайних ситуаці-
ях. Інструктаж вів фахівець з 
рукопашного бою Андрій:

- Основна ваша зброя – ува-
га. Сідаєте до машини, оглянь-
те її зовні зусібіч, потім салон і 
задні сидіння. Якщо в момент 
посадки до вас намагається 
заговорити красива жінка, 
на лобовому склі справа під 
«двірником» знаходиться гро-
шова купюра і т. п. – будьте го-
тові до атаки! У нападника вже 
«розігнана» психіка, а вам ще 
треба її «розігнати», необхід-
но вчитися це робити негайно. 
Запам’ятайте: ваш автомобіль 
– ваша зброя. Користуйтеся 
дверима, в разі нападу знесіть 
ними нападника. Перед тим, 
як вийти з машини, треба ог-
лянутися. Ніколи не вставляй-
те навушників до вух, як це 
інколи робить молодь – це по-
тенційні об’єкти для атаки чи 
кишенькових злодіїв. 

На прикладах були показа-
ні способи витягування з авто 
злочинця, протидії нападу із 
салону. Розглянули і недавній 
випадок пограбування ферме-
ра у Дніпрі.

- Чоловік зібрав значну суму 
грошей в гривнях, щоб обміня-
ти їх на долари для придбання 
сільгосптехніки, - розповів Ан-
дрій. – На виході з обмінника 
на проспекті Яворницького 
до нього намагалася заговори-
ти гарна жінка, він абсолютно 
логічно зігнорував її. Потім 
на вулиці Січових стрільців, 
колишньої Артема, його авто 
притиснули, моментально роз-
били заднє скло битою і швид-
ко вихопили сумку з грошима, 
що була на задньому сидінні. 

Все відбулося за лічені секунди, 
фермер не встиг навіть зреагува-
ти. Основна помилка постраж-
далого: на серйозні операції з 
грошима, цінними паперами 
необхідно брати з собою побра-
тима зі зброєю, або двох. Варто 
знати, що почасти «навідник» 
злочину сидить в міському об-
міннику чи банку, які ви щойно 
відвідали. Тож серйозні фінан-
сові справи по спромозі надій-
ніше робити в своєму районно-
му центрі, однак теж обов’язко-
во із охороною. 

Громада – 
великий чоловік
В один з моментів навчань 

надійшов сигнал «бойова три-
вога!» із села Дмитрівка Ново-
московського району від двох 
бійців місцевої Фермерської 
Самооборони. З’ясувалося, що 
злочинці на двох автомобілях 
серед білого дня під’їхали до 
одного з будинків, де госпо-
дарів не було вдома, і поча-
ли красти майно. Та швидко 
збіглися сусіди. Нападники 
на одному з автомобілів зумі-
ли втекти, а злодюг із друго-
го люди заблокували в хаті і 
викликали поліцію. За кілька 
хвилин жителі Дмитрівки пе-
редали правоохоронцям по-
ловину «тепленької» організо-
ваної групи крадіїв, і навчання 
продовжилися.

До слова, селяни громадою 
не лише ловлять злодюг, а й 
вимагають дієвого покарання 
для них. Шостого квітня в селі 
Бутенки поблизу Кобеляк Пол-
тавської області відбувся масо-
вий протест жителів з вимогою:

- Утримуйте підозрюваних 
під вартою, або ми перекриє-
мо автодорогу на Київ!

За кілька днів до цього 
вранці жителі виявили гру-
пу злодіїв у селі і разом із за-

ступником сільського голови, 
що мав мисливську рушницю, 
почали їх переслідувати. Ті 
відстрілювалися, і лише підо-
спіла поліція змусила їх склас-
ти зброю. Та суддя Наталія 
Тимошенко з Полтави винесла 
несподіване рішення – підо-
зрювані в разі внесення заста-
ви можуть вийти з-під варти 
на волю, що й відбулося на-
ступного дня. Лише рішучі дії 
бутенківських селян з наміром 
перекрити трасу змусили-таки 
полтавську Феміду повернути 
злодіїв за ґрати.

З приводу крадіжок в селах 
командир загону «Душман» 
дав добру пораду побратимам:

- На своїй вулиці ми з су-
сідами дивимося, до кого яке 
авто під’їжджає. Коли незна-
йоме, одразу телефонуємо 
– чи не потрібна допомога? 
Мені теж дзвонять, це взаємо-
підтримка.

Очевидно, що коли в кож-
ному селі і на кожній вулиці 
люди будуть такими спосте-
режливими, то швидше вдасть-
ся «виполоти» чортополох 
злодійства на українській зем-
лі. Насамкінець бійці Фермер-
ської Самооборони, серед яких 
є учасники війни в Афганістані 
та Антитериростичної опера-
ції, провели бойові стрільби з 
автомата Калашникова, пом-
повика та пістолета, вчилися 
застосовувати бойові гранати. 

Після цього оглянули план-
тації полуниць, винограду та 
малини, вирощуванням яких 
Вікторія Анатоліївна та Андрій 
Іванович Головки із сином На-
заром займаються поблизу 
Юр’ївки. Всі з хліборобським 
розумінням оцінили оту вели-
чезну працю, яку доводиться 
виконувати родині з поміч-
никами на полі для плекання 
смачної, але вибагливої про-
дукції. І зайвий раз подивува-
лися нахабству непрошених 
«гостей», що поривають очі на 
чужий коровай, на плоди такої 
пекельної праці. Пізніше був 
братерський обід на польово-
му стані СФГ «Вікторія». Ним 
і завершився вишкіл фермерів. 
І водночас воїнів, які власними 
руками, єдністю і відчайдуш-
ністю відстоюють споконвічне 
селянське право – бути госпо-
дарем на рідній землі.

Остап ВЕРНИГОРА.
На знімку: моменти нав-

чань Фермерської Самообо-
рони в Юр’ївці.

Фото автора.

авчання Самооборони в Юр’ївціН

Перше — це силове захоплення земельних ділянок та 
збір чужого врожаю, або ж здійснення власної сівби 
на чужих ділянках.
Іншим досить поширеним методом є захоплення 
врожаю через державних виконавців, коли на підставі 
підроблених документів з підприємства намагаються 
стягнути заборгованість через суд. І поки триває 
розгляд справи в суді, на урожай чи сільгосптехніку 
накладається арешт, вони передаються на зберігання 
рейдерам, які успішно їх реалізують на ринку.
Третя «схема» є найважчою. Мова йде про 
заволодіння податковим кредитом, або ж, простіше 
кажучи, правом на відшкодування ПДВ, адже в 
аграрному бізнесі сума податкового кредиту може 
коливатись в межах кількох сотень тисяч доларів. За 
допомогою підроблених договорів купівлі-продажу 
корпоративних прав рейдери змінюють власника 
підприємства, міняють електронні ключі для подання 
звітності та адміністрування ПДВ і вже за декілька 

годин переводять кошти на інші рахунки.
Баличев відмітив, що в Україні спостерігається 
негативна динаміка рейдерських захоплень.
«Лише за минулий рік кількість рейдерських 
захоплень сільськогосподарських господарств зросла 
майже в 3 рази, і це офіційні дані. Кожного дня в 
Україні фіксували близько 20 скарг на рейдерські 
посягання, але невідомо, скільки ще випадків 
залишаються необлікованими. Сьогодні практично за 
лічені хвилини аграрій може залишитись без власного 
врожаю, або ж техніки, і держава абсолютно не в змозі 
його захистити», — повідомив директор охоронної 
компанії «Гайдамаки».
За його словами, аби вберегти себе від можливих 
рейдерських захоплень, аграріям необхідно 
упорядкувати документообіг на підприємстві, 
заручитись підтримкою професійних юристів, 
організувати на господарстві надійну систему безпеки 
з використанням відеонагляду.

Спекотного 14 травня побратими Фермерської Самооборони 
Новомосковського і Магдалинівського районів із бойовими 
колегами Царичанського краю провели в його степовій Юр’ївці 
на базі СФГ «Вікторія», яке очолює голова Асоціації фермерів 
та приватних землевласників Царичанського району Вікторія 
Головко, комплексний вишкіл. Провели з єдиною, вистражданою 
селянами метою – щоб вільна праця на рідній землі була надійно 
захищена від будь-яких злочинних посягань. Командир Фермерської 
Самооборони Дніпропетровської області Василь Строгий розповів 
про тривожний день, який довелося пережити працівникам цього 
господарства: 
- Два тижні тому організоване злочинне угруповання некорінної 
національності України заїхало в село і зробило спробу 
«віджиму» «Вікторії». Атака спільними зусиллями Фермерської 
Самооборони та правоохоронців відбита. Але мусимо завжди 
бути в формі, щоб злочинці знали, що українська земля буквально 
горітиме в них під ногами, коли вони йтимуть до нас не з 
людськими, а вовчими законами. 
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Народна мудрість

ВИЩИЙ ПІЛОТАЖ

МИ ЛАДНІ припускати тепер, 
що слідчі, яким було доручено 

«провчити» Петриківського голову 
РДА, і самі до пуття не відали, чим 
провинився він перед «паханом». 
Адже вони тільки слухняно й по-
кірно, але протизаконно, а значить, 
злочинно виконували наказ проку-
рора області Володимира Шуби. 
Від них вимагалося єдине: щоб 
врешті-решт нескорений і норовли-
вий Лісний-льотчик приповз на 
колінах до Шуби, як та приборкана 
собака - з сотнями тисяч доларів у 
зубах. І коли з «розтратою» коштів 
Фонду Петра Калнишевського тра-
пилася «осічка», вірнопіддані Шуби 
придумали чергову «операцію 
И» - можна і так сказати. Бо здіб-
ностями, талантами вони не надто 
виблискували. Навпаки, як і всюди 
у державних органах та службах 
усіх трьох гілок влади з настанням 
української незалежності задомі-
нували посередні, примітивні, ін-
телектуально недоучені і бездарні 
кадри, в яких тільки були розвине-
ними хапальні рефлекси , в органах 
прокуратури аналогічній сірятині з 
бандитськими нахилами, тим паче, 
була дорога. Особливо на Дніпро-
петровщині, де правив неправед-
ний бал Шуба. Він тут підгинав під 
себе усіх підряд: і бізнесменів та під-
приємців, і державних чиновників, 
з яких можна було ледве не вилами 
здирати дань. У випадку з нездолан-
ним Лісним далі події розгорталися 
наступним чином: в обідню пору 
одного дня у кабінет голови РДА 
Петра Гнатовича, відпихаючи геть 
секретарку, забігає чоловік кавказь-
кої національності і кидає йому на 
стіл, як за кілька хвилин з’ясується, 
дві тисячі гривень. Лісний і запита-
ти не встиг, що все це значить, як 
слідом в кабінет вриваються хлоп-
ці в міліцейській формі і одразу 
намагаються трактувати ситуацію 
так, що це вірменин-власник якоїсь 
придорожньої на трасі Дніпро-Ко-
беляки харчевні приніс затребува-
ний Лісним від нього хабар. За що 
мав платити – достеменно не  стали 
навіть з’ясовувати. Вимагав Лісний 
від нього дві тисячі гривень – і бас-
та. Так спішилися, аж дух їм забило, 
«зафіксувати» факт дачі хабаря, що 
не дочекалися, до речі, аби Лісний 
ті дві тисячі узяв до своїх рук. Гривні 
буди «помічені», руки Петра Гнато-
вича, якби він їх узяв, «засвітилися 
б». Але оскільки нічого подібного не 
сталося, зі столу гроші швиденько 
згребли… самі хвацькі міліціонери. 
Отож затримувати і бодай тимча-
сово позбавляти «хабарника» волі 
підстави, на які робили ставку,  вони 
геть «необачно» втратили, однак 
нашвидкуруч зліплену справу не-
гайно передали до суду.

Та знову стався, м’яко кажучи, 
казус: у Царичанському суді суд-
дя Віктор Рітов спершу зупиняє 
розгляд подання міліції, а потім і 
припиняє зовсім. Адже надміру 
«бідові» правоохоронці не інакше, 
як в гарячці «виконати і доповісти» 
не спромоглися засвідчити факт 
правопорушення – злочину – з боку 
Лісного. Це по-перше. А по-друге, 
не долучили до  справи речовий 
доказ у вигляді двох тисяч гривень. 
Чи то не знайшли за потрібне діяти 
відповідно до вимог Кримінального 
кодексу, оскільки діяли «під при-
криттям» прокуратури, чи то не 
посміли, бо ж ними Петро Гнато-
вич своїх рук у прямому розумінні 
не заплямував, чи то відверто спо-
кусилися собі гроші привласнити 
– по сьогодні це не відомо. З другого 
боку, єдиний свідок-«хабародавець» 
якийсь вірменин, кинув смажене 
й варене у своїй харчевні і чи то з 
переляку, то за «порадою» міліціо-
нерів миттю зник не лише з траси, 
району і області, але й безслідно та 
невідомо куди з України взагплі. 
Все одно, як не бажана тут персо-
на «нон-грата». Виконавці злої волі 
прокурора Шуби знову бездарно 
спіймали облизня – тому мусили 
нарешті, як вважав голова Петри-

ківської РДА, змиритися з тим, що 
він для розперезалого далі нікуди 
обласного прокурора твердий і не 
по зубах горішок. Що є такі чесні й 
сумлінні люди, як Петро Гнатович, 
яких справді не подолати.

Наївним впертий у своїх діян-
нях виявився однак Лісний! Здо-
гадатися не зміг, що Володимир 
Шуба тим часом потайки створює 
підступну спецгрупу у складі своїх 
підлеглих-слідчих облпрокуратури 
на прізвища Ганзій, Шипунов і Ше-
вяков та прокурора Петриківського 
району Трегубова, для яких в управ-
лінні МВС області «позичає» ще й 
шість бойових «багнетів», а керівни-
ком призначає слідчого з особливо 
важливих справ - начальника відді-
лу тієї ж своєї обласної прокурату-
ри Сидорова. Завдання – «зіграти в 
підкидного». Тобто підкинути Пе-
тру Гнатовичу хабаря-«наживку» і 
спіймати його на неї.

І «підкинули». Незграбним та 
нахабним, навіть злодійським чи-
ном. Діло, якщо коротко, було так: 
перевертні у погонах знаходять у ра-
йоні підприємця на прізвище Гре-
ков, фірма «Легіонер» якого орен-
дувала там 52 га земель. Цей Греков 
зацікавив «правників» тим, що сам 
по собі якраз виставив на продаж 
свою фірму. Йому служаки про-
курора В. Шуби і підсовують свого 
«покупця» - якогось Зайцева, ко-
трий їде до Ростислава Грекова і не 
питає, за яку ціну той продає «Ле-
гіонер» з орендованими землями 
в купі, а сам пропонує… 400 тисяч 
доларів. Уявляєте, яка лафа нежда-
но-негадано ішла у руки Грекову?! 
Він від радості, ясна річ, вигукнув 
«Згоден!» І в одній з міських нотарі-
альних контор одного дня негайно 
було оформлено купівлю-продаж. 
Та коли Греков отримав готівкою ці-
лих 400 тис баксів і мерщій подався 
у банк класти на свій рахунок – тут 
його і перейняв наряд тодішньої мі-
ліції, який чекав за рогом у засідці. 
Греков, до речі, не злякався, оскіль-
ки подумав, що схопили його липо-
ві менти, і тому здійняв крик: «До-
поможіть! Грабують!»  Але не тут то 
було волати. Бо ще до цього зовсім 
на іншій вулиці автоінспектор зупи-
нив, затримав і битих дві години до 
пуття невідомо за що не відпускав… 
ніби порушника правил вуличного 
руху… голову Петриківської РДА 
Петра Лісного. Петро Гнатович 
дійсно ну ніяк не міг второпати, в 
чому полягала його провина. Ця 
«заминка» уже нагадувала сумну та 
дивну комедію, затіяну з незрозумі-
лою метою. Однак загадка тривала 
лише до тих пір, поки автоінспек-
тор не отримав команду «Подати 
сюди нам хабарника!» Себто, хабар, 
який ніби призначений для Лісно-
го, уже… зафіксовано.  

Коротше, хоч не зовсім й блиску-
че, з «натяжками» та «проколами», 
але «операцію» правоохоронцям 
вдалося здійснити за їхнім розумін-
ням доволі успішно. Тобто на рівні 
злодійства і кримінального злочи-
ну. Цілком доказово заслужений 
юрист України і відомий тут адвокат 
Микола Бесараб незабаром зробив 
однозначно точний висновок, що 
«при відсутності факту злочин дія-
ла не інакше, як створена у надрах 
прокуратури організована злочинна 
група, якій було поставлене завдан-
ня за будь-яку ціну знешкодити і на 
багато років посадити за грати чи не 
найбільш порядного в області голо-
ву РДА, який єдиний з усіх інших 
не забажав служити «пахану»-зло-
дію Шубі. Отож переслідувалася і 
мета «застерегти» від непослуху та 
норову й решту тутешніх колег Ліс-
ного. А вже «паралельно прокурор-
сько-міліцейська ОЗГ ще й з розма-
хом бандитів пограбувала бізнесме-
на Грекова, якому наче поталанило 
за хороші гроші продати свою посе-
редню фірму, та… не судилося».

ЦІ ВИСНОВКИ Бесараба впро-
довж 12 років лунали під час 

безкінечних судових засідань-слу-
хань у справі «хабарника Лісного». 
Вони відбувалися у три  заходи за 
головування різних суддів Царичан-

ського районного суду. Хоч  якби 
сповідувалося верховенство законів, 
то жоден суддя насправді не мав 
права приймати справу до розгля-
ду. Оскільки доказова база білими 
нитками не шита навіть, а латана. 
А ще й на тій підставі, що обвинува-
чення і в цьому випадку знову не на-
дало змоги оглянути головний ре-
човий доказ – 400 тисяч доларів. Де 
вони? Як крізь землю провалилися. 
Одразу стало ясно, що у «покупця» 
Зайцева таких грошей не було. Їх 
для нього прокуратура позичила в 
одному з банків. Але і не поверну-
ла назад і не зберегла для суду. Уя-
віть собі, тільки згодом дивовижне 
«таємне» стане явним: Лісного то 
затримали у день народження про-
курора Шуби, тому доповідаючи 
йому про виконання наказу, запо-
падливі опричники вручили шефу 
і… «подарунок». У вигляді чи роз-
мірі… чотирьохсот тисяч «зелених».

Однак суддю Євгена Тарабана 

відсутність речових доказів – дола-
рів, на котрі наче зазіхнув Лісний - 
не зупинила. Інша річ, що він мури-
жив її з місяця в місяць, не знаючи, 
що з нею робити. Врешті-решт на 
всякий випадок Тарабан і на холод-
ну воду дмухнув, бо на свою душку 
гріха брати не ризикнув: повернув 
прокурорам справу на дорозслі-
дування. Позаяк слідство з одного 
боку навіть не переобтяжило себе 
пошуками і «зв’язків» покупця За-
йцева з Лісним. Щоб перший про-
сив собі землі у районі, а другий 
вимагав від нього хабаря – такого не 
було у матеріалах справи. А з дру-
гого боку й самого факту отриман-
ня Лісним 400 тис доларів також не 
було зафіксовано. У даному випадку 
як для того п’яного море по коліна, 
так для прокурорських працівників 
по коліна були дійсно закони, вклю-
чаючи процесуальні.

І хоч рішення зовсім не влаш-
товувало компанію Володимира 
Шуби, вона мовчки утерлася від ля-
паса та облизня, а Тарабана дозво-
лила піднести навіть у ранг голови 
районного суду. Все-таки чоловік 
заслужив. Не посмів заявити, що  
справа - чистої води фальсифікація. 
Зліпили її з того, що з горем попо-
лам в силу своїх куцих здібностей 
спромоглися вигадати і висмокта-
ти з пальців. А це через якийсь час 
надало право прокуратурі, не здійс-
нивши ніяких додаткових слідчих 
дій, вернути  свій опус назад в Ца-
ричанський суд. І тепер потрапив 
він до Ольги Гудим – жінки, яку 
учасники процесу глузливо назива-
ли шептухою. Бо шепотіла-бубоні-
ла собі під ніс, щоб ніхто нічого не 
чув, однак зуміла утнути, здавалося, 
щось зовсім неймовірне і неможли-
ве. Її вирок звівся до того, що Лісний 
хабаря хоч і не вимагав та не брав, 
одначе він… винен. У чому? – на це 
зрозумілої відповіді судове рішення 
просто не дало. Все одно, що хай 
Лісний здогадується сам. Йому ж у 
судовому засіданні винахідлива Гу-
дим з цих, певно, міркувань не нада-
ла права виголосити останнє слово. 
Теж Гудим «молодець» - згодні? Це 
ж треба було так зуміти! Тому хоч 

Апеляційний суд скасував відвер-
ту нісенітницю, Ользі Михайлівній 
після Тарабана перейшла в нагоро-
ду посада голови районного суду. І 
це незважаючи на те, що Заслуже-
ний юрист України адвокат Микола 
Бесараб готував подання-скаргу на 
Ольгу Гудим у Вищу раду правосуд-
дя. «Розглядаючи справу Лісного, - 
пояснював Микола Іванович, - вона 
примудрилася порушити навіть 
більше від того, що можна було 
порушити, причому так, що на це 
могла сподобитися тільки людина, 
для якої правничо-юридична і су-
дова теорія та практика – густий і 
темний ліс».

Бесараб – разом, до речі, з Ліс-
ним – потім зайшов на бесіду до 
Ольги Михайлівни. І нагадав, що 
чинний зараз в Україні Криміналь-
ний кодекс від неї вимагав не просто 
відмовитися слухати липову спра-
ву, але ще й порушити криміналь-
не провадження стосовно праців-

ників прокуратури, які дозволили 
собі «навергати сім мішків гречаної 
каші, і всі сім фальшивої, підроб-
ної». Ще й розгорнув примірник 
Кодексу, показав відповідні на цей 
рахунок статті.

- А у нас Кримінальний кодекс 
таких норм не містить, - відповіла 
Миколі Бесарабу Ольга Михайлів-
на.

- Як не містить!? – від настіль-
ки «несподіваної» відповіді Заслу-
жений юрист аж отетерів. У нього 
промайнула думка, що не у кабінет 
судді потрапив. Або що прийняла 
його з Лісним жінка-двійник Ольги 
Гудим, котра ніякого до судочин-
ства відношення не має. Та оговтав-
шись, Бесараб попросив примірник 
Кодексу, який лежав на столі судді, 
розкрив його і показав, що і її при-
мірник… містить статті, на які він 
посилається.

- Отак?! – аж здивувалася Ольга 
Михайлівна і пояснила: - Але ми 
ними не користуємося…

ТИМ ЧАСОМ у цей же Царичан-
ський суд без будь-яких дороз-

слідувань повернулася справа уже 
давно в минулому «найбільшого 
хабарника України». За цим ра-
зом і сталося те, чого хлопці з ко-
лишньої організованої злочинної 
групи прокурора Шуби зовсім не 
очікували. Точніше, їм зовсім не 
потрібен був на дванадцятому році 
збиткувань над Петром Лісним 
такий «сюрприз». Дійсно громом 
серед бодай і захмареного, однак 
наче ж бо свого неба пролунало 
для прокурорських посіпак рішен-
ня, винесене суддею Юрієм Бойко. 
Більше місяця Юрій Олександро-
вич «перебував» у дорадчій кімна-
ті. За цей час він встиг розглянути  
і прийняти рішення за 85-ма інши-
ми справами. А коли ж нарешті 
«вийшов» з вироком на Лісного, 
то читав його мало не три години  
поспіль. Під кінець оголосивши 
нарешті, що за всіма статтями, за 
якими Петра Гнатовича вперто 
звинувачувала прокуратура, необ-
хідно виправдати, оскільки «дока-
зи вигадані та неспроможні, жоден 

з них не знайшов належного під-
твердження в судовому розгляді». 
Одна місцева газета наступного ж 
дня гучно написала: «Вперше за 
роки незалежності України, зама-
ло не половину з яких колишній 
льотчик-офіцер був в’язнем совісті, 
репресованим державною караль-
ною машиною, у залі провінційно-
го суду пролунав виправдальний 
вирок і водночас звинувачувальний 
корумпованому організованому 
злочинному угрупуванню екс-за-
ступника Генпрокурора Украї-
ни-прокурора Дніпропетровської 
області В. Шуби, з якою наш герой 
вступив у нерівний бій».

Дійсно суддя Юрій Бойко зва-
жився врешті-решт поставити єди-
но чесну крапку у цій дикій історії 
прокурорського бандитизму й сва-
вілля. Віддаючи собі звіт, який ви-
кличе гнів з «протилежного боку». 
Тепер неминучим вималювався 
рух у зворотний бік: перевертням, 

по-перше, треба відповідати за 
багатолітній терор над невинним 
посадовцем. А, по-друге, ще й 
вертати 400 тис доларів сумлінно-
му продавцеві фірми «Легіонер»  
Ростиславу Грекову, адже той ви-
нятково зі згоди покупця Зайцева 
за такі «шалені» гроші продавав те, 
що йому належало, а про «апетит» 
Петра Лісного навіть не підозрю-
вав. Більше того, рішення судді 
Юрія Бойка виправдати «хабар-
ника» виперло боком організато-
рам вкрай зухвалої оборудки ще 
й через те, що й не оскаржиш же 
його в Апеляційному суді: в остан-
ній також треба надати в наявності 
речовий доказ у сумі тих же 400 тис 
американської «зелені». Причому, 
не знову десь «позиченої», а кон-
кретної, бо у матеріалах справи всі 
ніби як вилучені у Лісного банкно-
ти перелічені за їхніми номерами. 
А ще ж рішення, винесене суддею 
Бойком, означало, що усі ті, хто 
більше року ще й мордував Лісно-
го у камерах попереднього утри-
мання, організовував криміналь-
них в’язнів, аби ті бітами, гирями, 
ногами і кулакали ледве не забили 
до смерті Петра Гнатовича, тепер 
мусять самі постати перед суддя-
ми і понести за свої злодіяння пов-
ноцінну відповідальність.

То загнав Юрій Бойко своїм рі-
шенням колишніх уже служак по-
кійного Шуби? Здавалося, що так. 
Точніше скажемо, що так повинно 
було і статися. Бо скільки мотуз-
ка-удавка не вилася б, кінця їй не 
уникнути. Ось тільки вийшло, що 
все ще не у нас можна сподіватися 
на верховенство законів, сумлінних 
і совісних стражів правопорядку 
та справедливе судочинство. Адже 
рятуватися від розплати за безпре-
цедентне злодійство негідникам 
тепер взялася судова влада. Ще 
точніше – Вища рада правосуддя. 
На її офіційному порталі недавно 
з’явилося повідомлення, що Рада 
звільнила Юрія Бойка з посади 
судді– «за вчинення істотного дис-
циплінарного проступку». Звіль-
нила ж за скаргою, яку подала го-
лова Царичанського райсуду Ольга 

Гудим. З її скарги і дізнаємося, в 
чому провинився Юрій Олексан-
дрович. Протягом 2015 – 2017 років 
за 35-ма окремо взятими справами, 
за якими виніс рішення, «обмежив-
ся оголошенням тільки вступних  та 
резолюційних частин, а їхніх пов-
них текстів станом на 17 березня 
2017 року все ще не склав».  

Ми, уявіть собі, не станемо 
стверджувати, що це не така вже 
й завелика провина судді Бойка. 
Навіть враховуючи те, що він мало 
не вдвічі більше був завантажений 
справами, ніж голова райсуду О. 
Гудим. Не візьмемо під захист Юрія 
Олександровича і на тій підставі, 
що його авторитет серед жителів 
району набагато вищий, ніж про-
фесійний авторитет О. Гудим. Як 
перший, так і другий аргументи 
можуть бути суб’єктивними. Але 
ми не можемо тут не сказати, що 
насправді собака зарита в іншому 
місці. В Апеляційному суді, коле-

гія якого під головуванням судді 
Володимира Кленцаря розглядала 
апеляцію прокуратури на виправ-
дальний вирок Юрія Бойка по спра-
ві екс-голови Петриківської РДА Пе-
тра Лісного. Розглянула і, як потім 
уточнив голова Громадської орга-
нізації «Дніпропетровська правоза-
хисна група» Василь Сухов, «відвер-
то й публічно в залі суду згвалтувала 
КПК, схваливши рішення в угоду та 
в інтересах обласної прокуратури». 
Далі правозахисник пояснив: «І не 
тому, що прокуратура змогла нада-
ти неспростовні і незаперечні дока-
зи своєї правоти та порушень норм 
КПК судом першої інстанції, який 
повністю виправдав П. Г. Лісного. А 
тому, що про це попросив обласний 
прокурор, оскільки 400 тисяч аме-
риканських доларів, які приписува-
лися як хабар-неправомірна вигода 
Лісному, ще дванадцять років тому 
безслідно розчинилися в кабінетах 
облпрокуратури, а деякі з учасників 

того «фокусу» досі сидять у кріслах 
різних прокурорських інстанцій, 
хоч давно заслужили пересісти на 
лави підсудних та переміститися 
на нари тюремних камер»

Як же апеляційний суддя Во-
лодимир Кленцар зумів «зіграти 
назад», аби вирок Юрія Бойка 
– людини, між іншим, яка має 
дві вищі освіти, економічну та 
юридичну, а ще воднораз канди-
дат наук – визнати помилковим? 
А дуже просто: у сфабриковану 
справу і від себе вніс сфальсифі-
кований «нюанс». Ось як про це 
написав все той же правозахисник 
Василь Сухов: «Три суди першої 
інстанції і наступні за ними також 
три апеляційної, незважаючи на 
наполегливі вимоги підсудного і 
його захисників надати в суді дока-
зи хабара, так і не змогли на власні 
очі побачити-оглянути їх «нажи-
во». Ну немає їх, зникли, випару-
валися 400 000 доларів США. І не 
корови їх своїми язиками злизали, 
оскільки ж бо були по-грабіж-
ницьки відібрані у Руслана Греко-
ва – особи, яка не мала ніякого від-
ношення до голови Петриківської 
РДА. А суддя Кленцар ні з того-ні 
з сього погодився, наче долари ці 
в природі існують, їх просто… не 
показували. А ось тепер є довід-
ка – правда, достеменно невідомо 
якого банку і невідомо з чийого 
приватного рахунку в ньому – наче 
там зберігаються долари, про які 
скільки літ поспіль якраз і трива-
ють дискусії. Кленцаря влаштував 
папірець, коротше, з якого вихо-
дить, що 400 000 доларів, повторю-
ємо, в природі існують, інша річ, 
що на рахунку приватного вклад-
ника, який невідомо, чи існує, та 
ще й в банку, про існування якого 
в природі також нічого до пуття не 
відомо».

Так чи інакше, а суддя першої 
інстанції Юрій Бойко не зміг зми-

ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ… БАНДИТІВ
Коли пішов другий рік утримання Лісного в неволі, а він про-
довжував не здаватися, була перша спроба усунути Петра 
Гнатовича фізично. Тобто вбити. Тільки вирішили, що не в 
камері СІЗО, а краще поза нею. Не довго думали і ламали собі 
голови – знайшли за потрібне вивозити його у район, аби про-
вести там… слідчий експеримент. Надміру гордий Лісний, 
мовляв, і скористається нагодою… втекти. Та так прудко, 
що ніби нічого іншого не залишатиметься, як стріляти на 
враження…
Одначе в офіцера-полковника Лісного знайшлися серед право-
охоронців люди, які або поважало його, або співчували, а в обох 
випадках точно знали, що над ним чиниться розправа проку-
рора Шуби. То вони й попередили Петра Гнатовича про небез-
пеку. І порадили, на яких підставах рішуче відмовитися від 
«експерименту», тим паче, наодинці лише з ментами і слід-
чими. Ось так і врятувався першого разу від смерті Лісний.
Другого разу намагалися його ліквідувати, коли Лісного дове-
лося з-під варти звільнити. Він зразу ж поїхав у Київ в Адмі-
ністрацію Президента Віктора Ющенка. Зустрівся там з 
першим заступником голови Адміністрації. Розповів усе, як 
на духу, за що його «пресують». Заступник мовчки вислухав 
і сказав: «А чим ми вам можемо допомогти? Нічим! Шуба 
дійсно пахан, який зазіхається уже й на посаду Генерального 
прокурора. Якби його не стало, то і тут, у Києві, раді знайш-
лися б, багато хто з полегшенням зітхнув би. Так що вам 
треба вертатися у Дніпропетровськ і шукати спільну мову з 
Шубою».
Розчарований і пригнічений, Петро Лісний «розбитим» сів у 
потяг. А як тільки потяг почав рушати від перону київського 
вокзалу, задзвонив мобільний телефон.  Лісний почув голос 
невідомого: «Петро Гнатович, вам треба негайно залишити  
поїзд і знайти, де сховатися у Києві. Якщо залишитеся – вас 
уб’ють». Лісний не знайшов нічого іншого, як запитати, хто 
це? «Це не важливо, - сказав голос у трубці. – Послухайтесь 
моєї поради. Ви не звернули увагу, що вагон переповнений, а у 
вашому купе ви один? Як думаєте, чому?» Думати, зрозумів 
Петро Гнатович, дійсно не доводилося. Тим паче, що потяг 
набирав швидкість. Він сховав у кишені усі свої документи, 
повісив на руку полотенце і пакет з милом та зубною пастою 
рушив у кінець вагону до туалету. Ніби як готуватися до сну. 
Однак туалет ще був зачинений, а Лісному наче і в невтям-
ки, що санітарна зона ще не скінчилася – швидко перейшов у 
«пошуку» до сусіднього вагону. І є, мабуть, Бог на світі: двері з 
тамбура назовні сусіднього вагону були не зачинені на «замок». 
Багатолітній військовий гарт дозволив Лісному майже без 

ритися з настільки брутальним 
дійсно зґвалтуванням законів. Ви-
ник конфлікт, який уже загрожу-
вав його колегам з апеляційної 
інстанції. Це з одного боку. А з 
другого - продовжував вимагати 
кримінального провадження за 
фактом злочинних дій прокурор-
ських працівників. Але «шахова 
партія» у даному випадку була 
продумана ретельно і далекогляд-
но. Суддя Володимир Кленцар, 
котрий очолював колегію суддів 
в Апеляційному суді, нині уже у 
відставці. А суддя-бунтар Юрій 
Бойко, як ви зрозуміли, за «страш-
ні» провини звільнений з органів 
судової влади. Все. Кінці кинуто у 
каламутну, смердючу воду, яка б 
мала викликати огиду та відразу, 
але тепер не викликає.

От тільки одне очевидне за-
питання виникає до Вищої ради 
правосуддя: а як бути надалі неза-
служено знеславленому і оббріха-
ному Петру Гнатовичу Лісному? 
Так і жити до скону своїх літ з тав-
ром хабарника і здирника, яким 
він ніколи не був і не міг собі доз-
волити ним бути? Якщо так, то ми 
тут друкуємо насамкінець кілька 
фрагментів з останнього слова Пе-
тра Гнатовича у судовому засідан-
ні, котре виправдало його. Отже, 
читайте, панове з Вищої зараз 
ради кривосуддя, і на кращі слова 
на свою адресу не сподівайтеся:

«Прийнято, що підсудний в ос-
танньому слові захищає себе. Я ж 
себе захищати не стану. Я захищав 
себе цілих дванадцять років, про-
тягом яких прокурорська та судо-
ва системи намагалися звинувати-
ти і знищити не мене, а моральні 
цінності і гідності. Ті цінності і гід-
ності, які сповідував і сповідую я 
усім своїм життям. І які не сприй-
мають корумповані кровожерливі 
вовки-перевертні в прокурорських 
погонах і суддівських мантіях. На-

магаючись з мене зробити здирни-
ка та хабарника, людину без мора-
лі і честі, вони так і не зрозуміли, 
що не все у житті вимірюється 
грошима. Тим паче, не американ-
ськими доларами, до чого вони 
уже звикли. Я служив Батьківщи-
ні, вони служать мамоні.

Мені 64 роки і мені не сором-
но ні за жоден день мого життя. З 
18 літ я став жити самостійно, не 
беручи у батьків ні копійки. Сам 
здобув вищу освіту, вчився у зна-
менитому Качинському вищому 
льотному училищі, потім закінчив 
Військово-повітряну академію іме-
ні Юрія Гагаріна. За весь час своєї 
військової служби не вчинив жод-
ного вчинку, який би заплямував 
мою офіцерську честь. Я залишав-
ся вірний своїм принципам, пра-
цюючи після армії і фермером та 
керівником підприємства, а також 
на посаді голови державної адмі-
ністрації Петриківського району. 
Тому кримінальна справа стосовно 
мене давно стала тим лакмусовим 
папірцем, подивившись на який, 
люди зможуть розгледіти, до чого 
дожилася колись горда і благопо-
лучна Україна. Присяга військово-
го і присяги прокурорів та суддів 
близькі й тотожні по духу. Тільки 
для більшості прокурорів і суддів 
слова їхніх присяг нині порожні 
звуки, а я був і залишаюся вірним 
своїй. Залишався вірним і при 
виконанні бойових завдань, зали-
шався вірним і в мирний час роз-
будови незалежної України, коли 
довелося очолити Петриківський 
район. На дотриманні присяги 
військовими, часто дійсно ціною 
життя і здоров’я, тримаються не-
залежність, свобода і суверенітет 
країни. А на ігноруванні присяги 
прокурорами і суддями процвітає 
корупція і руйнується наша дер-
жава».

Микола НЕЧИПОРЕНКО.

ушкоджень вистрибнути і приземлитися на ноги. Інша річ, 
що темрява була уже непроглядна, а «приземлитися» льотчи-
ку на цей раз довелося на околиці Києва…
А тепер є необхідність розповісти й про те, як Петра Гнато-
вича звільнили з посади голови Петриківської РДА. Справа у 
тім, що скільки перебував він під арештом, стільки залишався 
не звільненим. Прокурор Шуба особисто підписав петицію-по-
дання на ім’я Президента Ющенка на звільнення «надміру 
злісного хабарника». Але до честі Віктора Андрійовича, він 
надіслав заперечення: «У мене претензій до Лісного немає. Якщо 
вони є у законів, доводьте це у суді». Шуба й прикусив язика. 
Але мету за всяку ціну звільнити Лісного не залишив. І одного 
дня у камеру до Петра Гнатовича підселяють двох на вигляд  
бандюг-головорізів. Ще й з такими «знаряддями», як бейсбольні 
біти та пудові гирі. Зрозуміли? Вони били й калічили голову 
Петриківської райдержадміністрації три дні поспіль. І будемо 
бити, якщо навіть і вб’ємо, казали, поки не напишеш заяви на 
звільнення зі своєї роботи за власним бажанням.
- Збагнувши, що справді уб’ють, якщо не напишу, я написав, 
- розповідав згодом Петро Лісний. – Надіючись, що якщо моя 
заява дійсно потрапить у Київ, там же мають знайти за по-
трібне вислухати мене…
Але заява ще цілий рік до столиці не доходила, що дало Петру 
Гнатовичу думати про черговий «прокол» Володимира Шуби. 
І мало не рік, перебуваючи під судом, Лісний продовжував вико-
нувати обов’язки голови Петриківської РДА. Аж поки з облас-
ної адміністрації, котру тоді у Дніпропетровську очолював 
Віктор Бондар, не надійшла – таємна, ясна річ – рознарядка, 
що кожного року він мусить везти в обладміністрацію… 400 
тисяч доларів данини.
- Отуди до біса, - вилаявся Лісний. – То чотириста тисяч ви-
магав, поки був живим, не убитим Шуба, а тепер знайшлася у 
нього заміна, чи як це розуміти?
Обуритися Петро Гнатович дозволив собі привселюдно в ОДА. 
Як і дати зрозуміти, що не збирав він «подать» для Шуби, не 
збиратиме і… А наступного дня з Інтернету довідався, що він 
звільнений з посади голови Петриківської районної державної 
адміністрації… згідно з поданою заявою. Від тих пір і думає та 
гадає Петро Лісний, як у найвищих кабінетах держави, спершу 
у Кабміні, потім і Адміністрації Президента, задовольнили 
його власне бажання, висловлене у заяві, яка була написана 
майже за рік до того, як їй «надали рух»? І головне: де заява 
зберігалася і чекала своєї пори та як потрапила до голови ОДА 
Віктора Бондаря, а далі і на столи перших осіб держави, якщо 
її у нього тортурами та катуваннями – під загрозою смерті - 
вибили явні бандити в тюремній камері?

А 400 ТИСЯЧ ДЛЯ ГРЕКОВА? 
У цій же історії є ще один не просто безневинно постраждалий, 
а ніби навіть фатально чи випадково. Це Ростислав Греков – 
бізнесмен-підприємець, у якого у 2007 році «під час проведення 
оперативно-розшукових заходів щодо голови Петриківської 
РДА Лісного П. Г. було безпідставно вилученого власних коштів 
в іноземній валюті у сумі 400 000 (чотириста) тисяч дола-
рів США». Як в адресованій ще у 2016 році заяві в Генеральну 
прокуратуру України Ростислав Юрійович вказав, «ці кошти 
силоміць відібрано у мене, пограбовано було мене після того, як 
я їх отримав, нотаріально оформивши продаж-купівлю свого 
підприємства». Далі заявник уточнив, що пограбували його 
працівники силових структур, вилучаючи кошти «як речові 
докази у кримінальній  справі №443/1602/2012». Ці кошти ніби 
були покладені на депозитний рахунок  колишнього комер-
ційного банку «Катеринославський», нині ЗАТ «Фінансовий 
Союз-Банк», працівником обласного управління боротьби з ор-
ганізованою злочинністю УМВС України у Дніпропетровській 
області Лукіним Анатолієм Адольфовичем (службове посвід-
чення серії УДН №101103 від 14.04.2006 р.), але «достовірного 
підтвердження цьому немає».
Коротше кажучи, знайти кінці украдених у нього грошей Гре-
кову «від тих пір і до цих, коли вказаний банк знаходиться уже 
в процедурі банкрутства та ліквідації», не вдається. То хто і 
коли поверне йому силоміць викрадені гроші? – ось питання, 
котре над усе хвилює Ростислава Юрійовича. І тому це  спону-
кало його апелювати до Генпрокуратури. Греков виходив ще й 
з того, що «рішення суду по кримінальній справі стосовно Ліс-
ного П.Г. до цього часу остаточно не прийнято, а арештовані 
кошти в сумі 400 тисяч доларів, хоч і «тимчасово вилучених у 
мене, залишаються бути моєю власністю». Нарешті Греков і 
не заперечував би, щоб невідкладно було прийнято рішення про 
кримінальне провадження щодо працівників силових структур 
області, «які здійснили незаконне вилучення у мене коштів в 
іноземній валюті». 
Як неважко здогадатися, після цього звернення в Генпрокура-
туру жде ждаників Греков – ніхто йому грошей не вертає. 
Ні, Генпрокуратура спонукала Дніпропетровську обласну 
провести не лише службове розслідування, але й кримінальне, 
одначе обласна ще рік тому «з етичних міркувань» передала 
цю справу колегам з транспортної прокуратури. А після 
цього – тиша. І тишина! З тієї причини, звичайно (?), що по 
справі Петра Гнатовича Лісного вирок, який виніс суддя Юрій 
Бойко – виправдальний – Апеляційний  суд, як ви уже знаєте, 
скасував. А тепер знайте, що передав її у Новомосковський 
міськрайонний. З командою починайте все спочатку. Нехай й 
ще дванадцять років, якщо знадобиться, товкти воду у ступі, 
аби лишень правда не взяла гору.  

М. Н.

Каральна система української держави прогнила наскрізь і служить,
 як зазначив Петро Лісний, мамоні, себто ідолу багатства.

І два доповнення до цієї публікації

Сенека ! Осуд безневинного є осуд самих суддів
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Кодексом законів про працю 
України (далі – КЗпП України) 
забезпечується право працівника 
на відпочинок шляхом:

встановлення часу перерви 
для відпочинку і харчування;

гарантування працівникам ви-
хідних днів;

встановлення святкових і не-
робочих днів, а також заборони 
залучення працівників до роботи 
у вихідні дні;

визначенням святкових і неро-
бочих днів;

гарантуванням працівникам 
права на щорічні відпустки (осно-
вну та додаткові);

Вихідні та святкові дні
Кодекс законів про працю 

України передбачає, що при п’я-
тиденному робочому тижні пра-
цівникам надаються два вихідних 
дні на тиждень, а при шестиден-
ному робочому тижні – один ви-
хідний день.

За загальним правилом ви-
хідним днем є неділя. Другий 
вихідний день, при п’ятиденному 
робочому тижні, встановлюється 
графіком роботи підприємства 
і, як правило, повинен надавати-
ся підряд із загальним вихідним 
днем. Тобто, другим вихідним 
днем має бути або субота, або по-
неділок

В окремих випадках та на ок-
ремих підприємствах (пов’яза-
них з обслуговуванням населен-
ня, або на безперервно діючих 
підприємствах) можуть встанов-
люватись інші вихідні дні.

Кодексом законів про працю 
України передбачено, що трива-
лість щотижневого безперервно-
го відпочинку повинна бути не 
менш як сорок дві години.

Також законодавством забо-
ронено роботу у вихідні дні. За-
лучити окремих працівників до 
роботи у вихідні дні можна тіль-
ки з дозволу профспілки і лише у 
виняткових випадках.

У будь-якому разі, статтею 72 
КЗпП України передбачається, 
що робота у вихідний день по-
винна бути компенсована або 
шляхом надання іншого дня від-

До уваги сільгоспвиробників! 
Визначення загальної 
суми доходів
Головне управління ДФС у Дніпропетровській 
області звертає увагу, що відповідно до 
пп. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ 
зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 
сільськогосподарські товаровиробники для 
переходу на спрощену систему оподаткування 
або щорічного підтвердження статусу 
платника єдиного податку подають 
до 20 лютого поточного року, зокрема, 
розрахунок частки сільськогосподарського 
товаровиробництва (далі – Розрахунок) 
контролюючим органам за своїм 
місцезнаходженням та/або за місцем 
розташування земельних ділянок за формою, 
затвердженою центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної аграрної політики, за погодженням 
із центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику.
Частка сільськогосподарського 
товаровиробництва – питома вага 
доходу сільськогосподарського 
товаровиробника, отриманого від 
реалізації сільськогосподарської продукції 
власного виробництва та продуктів її 
переробки, у загальній сумі його доходу, що 
враховується під час визначення права такого 
товаровиробника на реєстрацію як платника 
єдиного податку ІV групи (пп. 14.1.262 п. 14.1 
ст. 14 ПКУ).
При складанні Розрахунку сільськогосподарські 
товаровиробники керуються даними 
бухгалтерського обліку.
Так, загальна сума доходу підприємства 
визначається відповідно до вимог Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 29.11.1999 № 290 «Про затвердження 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» 
зі змінами та доповненнями (далі – П(С)БО 15).
Згідно з абзацем першим п. 5 П(С)БО 15 дохід 
визнається під час збільшення активу або 
зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання 
власного капіталу (за винятком зростання капіталу 
за рахунок внесків учасників підприємства), за 
умови, що оцінка доходу може бути достовірно 
визначена.
Поворотна фінансова допомога – сума коштів, 
що надійшла платнику податків у користування 
за договором, який не передбачає нарахування 
процентів або надання інших видів компенсацій 
у вигляді плати за користування такими 
коштами, та є обов’язковою до повернення 
(абзац восьмий пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Таким чином, сума поворотної фінансової 
допомоги не є доходом та не включається до 
загальної суми доходу при визначенні частки 
сільськогосподарського товаровиробництва, 
оскільки така допомога є обов’язковою до 
повернення у визначений у договорі термін. 
Тільки у випадку, якщо сума поворотної 
фінансової допомоги не повертається у 
визначений у договорі термін, то така сума 
включається до загальної суми доходу при 
визначенні частки сільськогосподарського 
товаровиробництва.

Відповідно до частини 5 статті 
22 Земельного кодексу України землі 
сільськогосподарського призначення, 
до яких належать і земельні паї, не мо-
жуть передаватись у власність іно-
земцям.

Оскільки Ви є громадянином іншої 
держави, Ви не можете стати власни-
ком земельного паю.

Частиною 4 ст.81 Земельного 
кодексу України передбачена мож-

Ст. 45 Конституції 
України передбачено, 
що кожен, хто 
працює, має право 
на відпочинок.  Це 
право забезпечується 
наданням днів 
щотижневого 
відпочинку, а 
також оплачуваної 
щорічної відпустки, 
встановленням 
скороченого робочого 
дня щодо окремих 
професій і виробництв, 
скороченої тривалості 
роботи у нічний час.

  працівника
починку, або у грошовій формі у 
подвійному розмірі.

            
Відпустки. 
Їх види.  Тривалість 
основної щорічної 
відпустки. Порядок 
та умови надання 
відпусток 
Відносини працівників та 

роботодавців з приводу від-
пусток регулюються положення-
ми КЗпП України, а також Зако-
ну України «Про відпустки».

Кодексом законів про працю 
України передбачено наступні 
види відпусток:

щорічна основна відпустка;
щорічна додаткова відпустка;
творча відпустка;
відпустка для підготовки та 

участі в змаганнях;
додаткова відпустка окремим 

категоріям ветеранів війни;
відпустки без збереження за-

робітної плати;
Тривалість щорічної відпуст-

ки повинна становити не менш, 
як 24 календарних дні за відпра-
цьований робочий рік, який від-
лічується з дня укладення трудо-
вого договору.

Особи, яким не виповнилося 
18 років мають право на відпустку 
тривалістю 31 календарний день. 
Для окремих категорій праців-
ників законодавством може бути 
передбачена відпустка більшої 
тривалості.

Право на щорічну основну та 
додаткову відпустки повної три-
валості у перший рік роботи ма-
ють робітники після закінчення 
шести місяців безперервної ро-
боти на підприємстві, в установі, 
організації.

У випадку, якщо зазначені від-
пустки надаються до закінчення 
встановленого шестимісячного 
терміну, їх тривалість визначаєть-
ся пропорційно до відпрацьова-
ного часу.

За другий та наступний рік 
роботи щорічні відпустки нада-
ються в будь-який час відповідно-
го робочого року.

За загальним правилом чер-

говість надання відпусток визна-
чається графіком, який затвер-
джується власником або упов-
новаженим ним органом за по-
годженням з виборним органом 
первинної профспілкової органі-
зації.

На прохання працівника, що-
річна відпустка може бути поді-
лена на частини будь-якої трива-
лості, однак основна частина від-
пустки безперервної тривалості 
повинна бути не меншою, ніж 14 
календарних днів.

Невикористана частина від-
пустки повинна бути надана пра-
цівнику до кінця року, але не пі-
зніше 12 місяців після закінчення 
робочого року, за який надається 
відпустка.

Відкликати працівника із від-
пустки можливо лише за його 
згодою у передбачених законодав-
ством випадках.          

У передбачених законом ви-
падках щорічна відпустка на ви-
могу працівника переноситься. На 
вимогу власника щорічна відпуст-
ка може бути перенесена лише 
за згодою працівника та за по-
годженням з виборним органом 
первинної профспілкової органі-
зації.

Ненадання щорічних відпусток 
повної тривалості протягом двох 
років підряд забороняється. 

У випадку, якщо працівник 
звільняється з підприємства, йому 
виплачується грошова компенса-
ція за невикористані ним дні що-
річної відпустки.

За бажанням працівника ча-
стина щорічної відпустки може 
бути замінена грошовою компен-
сацією. При цьому тривалість на-
даної працівникові щорічної та 
додаткових відпусток не повинна 
бути менше, ніж 24 календарних 
дні.

Окрім щорічної основної та 
додаткової відпустки, законодав-
ством передбачені також і інші 
види відпусток, порядок надан-
ня яких буде розглянуто в інших 
статтях.

Максим ГЕРАСЬКО,  
юридичний портал «Протокол»

ливість отримання іноземцем у 
власність в Україні землі сільсько-
господарського призначення лише 
у випадку спадкування  земельного 
паю.

За таких умов, іноземець, що 
успадкував земельний пай, зобов’яза-
ний здійснити подальше відчуження 
(продаж, дарування) успадкованого 
земельного паю протягом одного 
року.

Як громадянин України, в 90-х 
роках я отримав сертифікат на зе-
мельний пай.

Згодом я виїхав до Росії, постійно 
проживав там та отримав грома-
дянство цієї країни. Повернувшись в 
Україну громадянином Росії, я постій-
но тут проживаю.

Чи маю я право на земельний пай ?
Зейбель Л.І., с. Чаплинка 
Юріївського району .
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На порі, на часі Буде літо, то буде й розмаїто...

Що садити в червні
За народними повір’ями 

справжнє літо настає після 10 
червня і знаменується цвітін-
ням шипшини. Тому вважа-
ються теплолюбними такі куль-
тури: томати, огірки, гарбуз, 
кабачок, патисони, пізні сорти 
капусти та ін.

Тим городникам, хто ви-
рішив довіритися прогнозам 
на предмет теплої погоди, по-
трібно все ж перестрахуватися 
і вкрити плівкою посадки, щоб 
уберегти їх від можливих замо-
розків.

Червень  на городі та в саду
Червень - гарячий час. Літо для 
людей, які ведуть присадибне 
господарство, означає безліч 

різноманітних робіт та заходів з 
догляду за рослинами на городі, у саду, 

на квітниках і у теплицях.

До 10 червня ще садять на-
сіння зимової редьки і цвітну 
капусту для розсади другого 
терміну. Саме час провести ще 
один посів кропу, салату та ін-
шої зелені.

Робота на городі 
Сходи огірків рекоменду-

ється прорідити до середини 
червня, залишаючи найбіль-
ші рослини. Під огірки треба 
підсипати родючу землю, по-
заяк рихлити не варто через 
небезпеку зачепити поверх-
неві корені. Коли на рослинах 

з’являться п’яті-шості листоч-
ки, верхівку слід прищепити, 
щоб стимулювати ріст бічних 
пагонів з жіночими квітками, 
на яких будуть утворюватися 
плоди.

Вищипайте стрілки цибулі 
та часнику.

Особливо боїться можливих 
заморозків на поверхні ґрун-
ту  картопля, тому обов’язково 
треба її підгортати, звертаючи 
увагу на появу колорадського 
жука.

У червні збирають редис, 
зелень цибулі, салат, шпинат. 

Після збору врожаю деяких 
культур, щоб вільне місце на 
грядках не гуляло даремно, 
можна посіяти листову ка-
пусту, ріпу, редьку або знову 
висадити шпинат, редис, са-
лат.

Роботи в саду 
Червень - місяць дозріван-

ня ягід. Якщо погода стоїть по-
сушлива, температура висока, 
то неодмінно потрібно щедро 
поливати кущі малини, суниці, 
обліпихи, смородини та ін.

Верхівки пагонів малини та 

ожини, які досягли довжини 
одного метра, треба прищипу-
вати. Такий захід допоможе от-
римати більш багатий урожай 
на наступний рік.

Кущі смородини, аґрусу 
треба уважно оглянути. Деякі 
ягоди можуть бути заражені 
личинками пильщика. Визна-
чити це можна за ступенем 
забарвленості, заражені ягоди 
виглядають вже дозрілими.

Якщо ви садили в теплиці 
живці аґрусу, то в першій де-
каді червня, ґрунт навколо них 
треба підрихлити і замульчу-
вати. Після того як смороди-
нові і аґрусові кущі відцвітуть, 
їх рекомендується обприска-
ти. Якщо на кущах помітні 
ознаки антракноза, іржі, то 
застосовують одновідсотковий 
розчин бордоської рідини, 
проти борошнистої роси до-
бре допомагає обприскування 
мильним розчином кальцино-
ваної соди (сода - 50 г, мило - 
40 г, вода 10 л.).

Найбільш поши-
реними домашніми 
«цілителями» вважа-
ються кішки. Якщо 
господареві вдається 
встановити з ними 
довірливі стосунки, 
кішки здатні знахо-
дити і лікувати хворі 
місця свого господа-
ря. Вони лягають на 
це місце, муркочуть, 
зігрівають його своїм 
теплом – і біль відсту-
пає. У серйозній си-
туації кішка може по 
кілька годин не відхо-
дити від хворого. За 
статистикою, люби-
телі кішок звертають-
ся до лікарів майже в пять разів 
рідше, ніж ті, у кого їх немає.

При серцево-судинних 
хворобах
Відомо безліч історій про те, як 

кішки рятували людей від серцево-
го нападу і гіпертонічного кризу. 
Кішка може навіть попередити 
про можливий напад. Власники 
кішок знають, що їхні улюбленці 
іноді починають ластитися, коли 
їх господар сильно роздратований 
або перебуває в напрузі,

Кішка в домі зменшує ризик 
повторного інфаркту міокарда. У 
людини, яка нещодавно перенесла 
напад, нормалізуються тиск і пульс 
після того, як вона протягом де-
кількох хвилин погладить улюбле-
ну кішку.

При хворобах шлунково-
кишкового тракту
Гладити кішок корисно для 

травлення. Короткошерсті або без-
шерсті кішки (сфінкси, сіамські, 
орієнтальні, абіссінські, корати, 
єгипетські мау) зазвичай краще ін-

ОДНІЙ жінці пару років тому поставили в очній клініці 
дуже неприємний діагноз - катаракта. Звичайно, 

вона засмутилася, але вирішила не запускати ситуацію 
і пройти лікування, призначене лікарями. Їй призначили 
спеціальні очні краплі й окуляри.
Однак через півроку перевірка показала, що катаракта як 
була, так і залишилася. Добре хоч, що стан не погіршився, 
хвороба не прогресувала. Одного разу жінка почула від людей 
в черзі, що для лікування катаракти є хороший народний 
спосіб відомої цілительки Наталі Петрівни Зубицької. 
Порадилася з лікарями, але вони поставилися до рецепту 
скептично. Тим не менше, приїхавши додому, жінка вирі-
шила випробувати цей спосіб.
Рівно місяць пролікувалася вона цим народним способом, 
не пропускаючи жодного дня, і що ж? При наступній пере-
вірці лікарі не виявили слідів катаракти - вона повністю 
зникла! І якість зору помітно покращилася.

Рецепт
Вам знадобиться байкова тканина досить щіль-
на, щоб утримати воду. Зшийте з неї два мішечки 
розміром приблизно 5 на 5 сантиметрів. Потім у 
кожен мішечок насипте по 3 чайні ложки (з гіркою) 
насіння кропу.
Мішечки зав'яжіть, покладіть їх в емальовану 
чашку, залийте холодною водою так, щоб ріди-
на покрила мішечок. Поставте кухоль на вогонь, 
нагрійте до кипіння і проваріть кріп у мішечках 
дві хвилини. Потім вийміть мішечки шумівкою на 
блюдечко, щоб стекла вода.
Ще теплими покладіть мішечки з кропом на закри-
ті очі. Зверху накладіть шар целофану і теплий 
рушник. Потримайте на очах до охолодження – 
приблизно 10-15 хвилин.
Таку процедуру слід робити на ніч, перед сном. 
Кожен мішечок можна використовувати два рази, 
а потім вже насіння потрібно викинути. Самі 
мішечки не викидаєте – просто прополощіть їх 
чистою водою без мила, засиптенове насіння,  далі 
продовжіть лікування. Вода кожен раз повинна 
бути свіжою.

Кріп проти... 
катаракти

Чому кішка лягає 
на хворе місце?

ших порід лікують хвороби шлун-
ково-кишкового тракту і сечостате-
вої системи.

 При стресі і втомі
Кішки здатні зняти втому, 

стрес, мігрень, знизити тиск, нор-
малізувати пульс. Відмінними пси-
хотерапевтами і невропатологами 
вважаються довгошерсті кішки — 
сибірські, ангорські, такі, перські, 
бірманські, норвезькі лісові кішки, 
які допомагають людям, що страж-
дають безсонням, дратівливістю, 
депресією.

Чорні кішки забирають у люди-
ни вдвічі більше негативної енергії, 
ніж кішки інших кольорів. Руді 
кішки самі віддають позитивну 
енергію. Кішки кремового окрасу 
«тонізують» нашу енергетику, ну а 
сіро-блакитні – заспокоюють. Білі 
ж кішки – неперевершені лікарі за 
показниками.

 Для підвищення імунітету
Якщо щодня слухати котяче 

муркотіння, що виконується на 
частоті 4 – 16 Гц, це позитивно по-
значиться на імунітеті. Вчені при-

пускають, що муркотіння 
схоже з лікуванням уль-
тразвуком, яке прискорює 
загоювання ран, зростанню 
і зміцнення кісток. Перські 
кішки здатні полегшувати 
біль у суглобах і симптоми 
остеохондрозу.

Для збільшення 
тривалості життя
Вчені інституту герон-

тології досліджували вплив 
кішок на тривалість жит-
тя їх власників і прийшли 
до висновку, що люди, які 
все своє життя тримали в 
будинку кішку, живуть в 
середньому на 10,3 роки 
довше, ніж ті, в кого кішки 

не було. У кошатників показники 
кров’яного тиску кращі і вміст хо-
лестерину в крові виявився нижчим.

Кішки-голкотерапевти
Кішки здатні виступати і в ролі 

«голкотерапевта»: коли вони вмо-
щуються на господаря і, муркаючи, 
випускають кігтики, то дратують 
рефлексогенні зони, як при сеансі 
голкотерапії. Цей спосіб лікування 
давно використовується в народній 
медицині.

Як енергоінформаційний 
прилад
Біоенергетики вважають, що 

кішка – це справжній енергоінфор-
маційний прилад. На їхню думку, 
якщо кішка часто лягає на голову 
свого господаря, у нього, швидше 
за все, гіпертонія або схильність до 
головних болей. Якщо улюбленець 
лягає на ліву лопатку або плече, це 
свідчить про проблеми з серцем. 
Кішка лягає на поперек, якщо відчу-
ває проблеми з нирками, на ноги – 
якщо господар страждає зниженим 
тиском або часто застуджується.
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ВИМІР ЧАСУ

ТРАДИЦІЯ тих часів закрі-
пилася за нинішнім святом 

і збереглася до наших днів. У 
пам’ять про зішестя Святого 
Духа апостолами було вста-
новлено свято для вшануван-
ня Святої Трійці, воно завжди 
припадає на неділю. 

У понеділок же прославля-
ють Святого Духа, тому його 
називають Духів День. Субота, 
що передує святу Трійці, нази-
вається Батьківського – в цей 
день поминають померлих 
близьких, моляться про спа-
сіння їхніх душ.

День Святої Трійці вважа-
ється найбільш веселим і ра-

НАЙДОРОЖЧА в світі спеція! Олег 
Демченко - одним із перших заці-

кавився екзотичною та перспективною 
рослиною. Відтак улітку на площі п’ять 
сотих гектара висадив цибулинки, а 
в листопаді, коли крокуси зацвіли, зі-
брав урожай.

Cкільки?
250 грамів. Ні, не квітів, а черво-

них приймочок. «Опісля висушив і 
все - присмака готова, - пояснює. - Її 
недарма називають королевою спецій: 
в Україні за один грам платять п’ять 
доларів, а на світовому ринку - вдвічі 
дорожче».

Тож на невеличкій грядці без осо-
бливих зусиль можна заробити від 
30 000 до 60 000 гривень.

Хіба з картоплі матимете такий до-
хід?

Ні. Фермер каже, що вирощувати 
шафранові крокуси неважко. Цибу-

З Трійці починається 
справжнє літо

             Фермер з  Любимівки  вирощує 
найдорожчу у світі спецію

С ільський бізнес

Городи в селі віднедавна перетворилися на 
експериментальні ділянки.

Тут не побачите ні картоплі, ні томатів, 
ні огірків, пише ЗМІ.Натомість ген-ген, од 
краю і до краю, вирощують шафрановий 

крокус. Що це таке?

линки висаджують у червні - липні, а 
в жовтні - листопаді з’являються квіти. 
Вони цвітуть лише 10 - 15 днів. Але чим 
швидше збереш і висушиш врожай, 
там кращою буде якість королівської 
присмаки. А відтак і ціна. «Ми з дру-
жиною зривали бутони крокусів вруч-
ну, -  веде далі Демченко. - Це неважко. 
Двоє людей можуть зібрати врожай із 
площі 20 сотих гектара. У шафранових 
крокусах найцінніше лише червоні 
приймочки. Отож акуратно відокрем-
люємо їх і сушимо. До речі, ці квіти 
ростуть на одному місці до восьми ро-
ків, і щосезону врожай збільшується. 
Уявляєте, у світі виробляють лише 300 
тонн таких спецій. Переважно в Ірані 
та Афганістані.

А тепер ось шафранові крокуси 

прижилися і на Херсонщині. А де Дем-
ченки брали садивний матеріал?

«В українсько-шведського подруж-
жя Боденів - Йохана та Лариси, - каже 
Олег. - Вони першими завезли екзо-
тичні цибулинки в наше село й запо-
чаткували незвичний бізнес. Виявля-
ється, можна менше працювати на 
землі, а мати більший дохід. Раніше я 
займався городиною. Нестабільні за-
купівельні ціни змусили шукати щось 
нове. Ось так і зацікався шафрановими 
крокусами. Невибагливі, посухостійкі, 
прибуткові. Щоправда, кілограм са-
дивного матеріалу коштує недешево 
- 4,5 євро. Але я вже підрахував - витра-
ти повністю окуповуються через два 
роки. Першого сезону з одно гектарної 
плантації збирають майже чотири кі-

лограми врожаю, а в наступні - від 8 до 
16. За кілограм королівської присмаки 
платять 1500 - 2500 євро. От і порахуй-
те, скільки можна заробити на одно-
гектарній площі. 

Нині великого попиту на коро-
лівську спецію в Україні немає. Олег 
Демченко переконаний, що це - тим-
часово. Селяни, відчувши заманливу 
перспективу, не скупляться на землю 
для крокусів. «Чим більше буде пропо-
зицій, тим швидше зростатиме попит, 
- підсумовує фермер. -- Зрештою, про-
дають не тільки присмаку, яка, до речі, 
не псується до десяти років, а й садив-
ний матеріал. Також вигідно. Думаю, 
що шафранові крокуси можуть вряту-
вати українське село від безгрошів’я. І 
насамкінець ще одна цифра: щоб ви-
ростити й зібрати кілограм червоних 
приймочок, треба затратити лише 350 
трудогодин» . 

Свято Трійці, або П’ятидесятниці, прийнято відзначати на 
п’ятдесятий день після Великодня. Саме в цей день, коли 

апостоли зібралися в Сіонській світлиці в Єрусалимі, відбулося 
зішестя на них Святого Духа у вигляді вогненних язиків 

полум’я. Після чого всі вони сповнилися благодаті Духа Святого 
і отримали можливість говорити і проповідувати різними 

мовами Христове вчення всім народам.
 Значення Дня Святої Трійці полягає в тому, що людям було 

показано велике таїнство – єдність Бога, котрий проявляється в 
трьох особах: Отець, Син і Дух Святий. 

дісним святом, в Україні його 
ще називають Зеленими свята-
ми. Дні перед Трійцею імену-
ються Клечальним або Русаль-
ним тижнем, а перші три дні 
після – Зеленими святами.

 Святкування Трійці супро-
воджується різними обрядами 
і прикметами, багато з яких 
збереглися ще з дохристиян-
ських часів. 

Що потрібно знати, щоб 
правильно зустріти свято Трій-
ці? 

Перед святом необхідно ре-
тельно прибрати своє житло, 
по можливості завершити всі 
справи. 

Прикрасити будинок гіл-
ками берези, дуба, клена чи 
липи (не використовувати гіл-
ки осики або верби), а також 
ароматними травами – лепе-
хою, м’ятою, мелісою, чебре-
цем, волошками та ін.

 На Трійцю заборона на 
будь-яку працю, чи то в полі, 
чи в будинку. Відвідати в день 
Трійці святкову церковну 
службу, принісши із собою зе-
лений букет з трав і квітів. 

Приготувати святко-
вий стіл, пригощати рід-
них та близьких. Не суму-
вати, не ображатися ні на 
кого і не думати про погане. 

Свято Трійці припадає зазви-
чай на час, коли розпускають-
ся дерева і квіти. У давнину цей 
період слов’яни особливо ша-
нували, називаючи його тор-
жеством весни перед початком 
літа. 

Цей час по можливості кра-
ще провести на природі, взяти 
участь у народних гуляннях та 
розвагах.

 Не варто забувати про 
прикмети та повір’я на троїць-
кі свята.

Вважалося, що в четвер 
перед Трійцею русалки вихо-
дили з води. Купатися в цей 
період не бажано, можна по-

трапити в сітку русалок. Хоро-
шою прикметою було сватан-
ня на Трійцю, тоді життя у по-
дружжя буде щасливе і довге. 

При освяченні в церкві бу-
кетів на них треба пролити 
кілька сльозинок, вважається, 
що ці трави допомагають при 
недугах і служать оберегом для 
дому. Трійця завжди вважала-
ся дівочим святом.

 В цей день ворожили на 
судженого, дівчата потайки 
ходили в ліс і кидали сплете-
ні вінки русалкам, щоб вони 
послали їм багатих женихів. 
Ворожіння супроводжували-
ся піснями та хороводами. 

Пиріг «Троїцький»
Для пирога вам знадобиться: 3,5 склянки 
борошна, 1,5 склянки води, 20 грам дріжджів, 2 
столові ложки рослинної олії, 1 столова ложка 
обсмаженої цибулі, 1 столова ложка борошна, 
200 грам варених грибів, зелень, перець, сіль за 
смаком .
Дріжджі розмішати в теплій воді і дати їм 
підійти. Змішати з борошном і водою. Коли 
тісто підійде, додати рослинне масло і виміси-

Святковий рецепт
ти. Потім розкачати тісто в корж і покласти 
в форму, попередньо змащену маслом.
Нарізати гриби, додати цибулю, борошно, руба-
ну зелень, сіль і перець. Додати води і прокип’я-
тити до загустіння. Начинку, що вичахла, по-
класти в середину форми з тістом, защипати 
краї, залишивши середину відкритою. Поста-
вити пиріг в тепле місце. Коли підніметься, 
покласти в розігріту до 200 градусів духовку і 
випікати до зарум’янення.
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