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Багато хто ще може згадати популярний в 
радянські часи анекдот. Коли компартійного 
Генсека Союзу РСР Леоніда Брежнєва 
запитали, з якої причини постійно 
спостерігається дефіцит м’ясних 
продуктів, він відповів: країна іде-поспішає 
семимильними кроками до комунізму, і 
худоба за нею не встигає. А щойно уже в 
нашій незалежній Україні експерт з питань 
соціальної політики Андрій Павловський 
заявив, що в нас нині продукти харчування 
дорожчають насправді в рази швидше і 
більше, ніж керманичі держави прогнозують 
та обіцяють. От на початок цього 2021-го 
року інфляцію передбачили максимум в межах 
семи відсотків, а ціни на харчі з першого січня 
зросли уже стрімкіше значно – від 10 до 40 
і навіть 50 процентів. І знаходять, уявіть 
собі, пояснення: статистика зараз, мовляв, 
усе рахує за середніми показниками, отож і 
інфляцію саму також оповіщає середню.

-Але зверніть увагу, - говорить експерт, - переваж-
но чи й як правило ціни  ростуть більше на товари 
першої необхідності та продукти харчування. На той 
же так званий борщовий набір, а також на м’ясо і 
м’ясопродукти та на молоко і молокопродукти, яйця 
і останнім часом навіть на овочі та фрукти. Перший 
квартал року ще не скінчився, а дуже відчутно удари-
ли по кишенях не тільки малозабезпечених сімей, а й 
сімей з середніми достатками.
Стосовно промислових товарів, особливо техніки і 
приладів побутового призначення, а також продук-
ції легкої промисловості на зразок одягу та взуття, 
то ціни на них теж підстрибнули до рівня кусючих. 
Отож не лиш собаки можуть бути злими та скажени-
ми. Якщо, не приведи, Господи, у старих пенсіонерів 
вийде сьогодні з ладу, приміром, бойлер чи газова 
плитка або й, даруйте нам, унітаз, нового ні першого, 
ні другого, ні третього їм зараз не придбати - нізащо 
буде купити. А що вже і старші віком та працездат-

День твій останній приходить, народе...

У селі Петрівка Бобровицької 
територіальної громади, що 
на Чернігівщині, відповідальні 
особи акціонерного товариства 
«Чернігівгаз» серйозно «наїхали» 
на фермера.Про це пише 
propozitsiya.com з посиланням на 
ua-story.com.ua.
Директору фермерського господар-
ства «Добробут» Миколі Самсоненку 
після кількох років безпідставних «на-
їздів», зрештою, урвався терпець і він 
звернувся за допомогою до ЗМІ.
За його словами, представники моно-
поліста, посилаючись на Кодекс газо-
розподільних систем, прийнятий у ве-
ресні 2015 року, вимагали в нього, аби 
він зробив новий газовий проєкт під 
сушарки та вивів по-новому лічильни-
ки — з приміщення на зовні.
«Сушарки ці були збудовані на по-
чатку двохтисячних. Вони вже були 
уведені в експлуатацію, — каже Ми-
кола Михайлович. — У 2011 році я їх 
купив, а у 2012 році ми вже сушили 
зерно. Всі документи були в порядку 
і проблем не виникало. Проблеми 
почались у 2018 році, коли приїхали 
інженери «Чернігівгазу» з Бобровиці 
та Носівки з вимогою винести лічиль-
ник за територію. Погрожували не 
пустити газ. Я подумав, мо й справді, 
— продовжує фермер. — У 2019 році 
я зібрав папери і заплатив за проєкт 

ні одягаються нині в секонд-хендах, штурмуючи їх 
довжелезними чергами, так це точно. Зі смітників 
всього світу! 
У той же час ціни на ювелірні вироби, предмети 
вишуканої розкоші, ті ж елітні автомобілі і так далі, 
- говорить експерт з соціальної політики, - істотно не 
ростуть. Але для переважаючої більшості населення 
від цього ні холодно, ні парко. Переважна більшість 
українських громадян уже давно й раніше не  цікави-
лася товарами для «вибраних», не купувала і не купує 
й нині їх тому, що не мала і не має змоги купувати і 
користуватися товарами і виробами «не для всіх по 
кишені». Отож винятково для багатих!
Але що це все значить? Що Україна давно уже не 
соціальна держава. Це раз. А по-друге, не президент-
ська команда разом з нардепами і урядовцями у ній 
править бал. Невелика компанія олігархів, сімей та 
злодіїв і корупціонерів взяла гору і розпоряджається 
народними багатствами, як своїми. Особливо зараз, 
коли на усіх трьох тронах гілок нинішньої влади всі-
лися бездарні і слабкі та безпомічні «наче слуги наче 
народу», які явно в «музиканти» не годяться і лише 
торохтять та дзвенять своїми порожніми потугами. 

Усім уже ясно, немов на демонстраційних екранах, 
що ті ж тарифи на комунальні послуги, на тепло, 
газ і електроенергію в першу чергу, дуті чи не втричі 
уже більше, ніж насправді мають бути, бо їх мета не 
забезпечувати народу благополуччя, а набивати до-
ларами кишені негідникам. А ні Офіс Президента, ні 
парламент, ні Кабмін як в роздріб, так і оптом нічого 
не можуть вдіяти з розперезаними далі нікуди гноби-
телями держави. То ви гадаєте, вони здатні зупинити 
безпрецедентне обездолення і обкрадання України 
і українців, коли безкарно лізуть і лізуть все глибше 
загребущими руками у гаманці людей, знімаючи з 
них, якщо мовою Тараса Шевченка, останні свитини? 
Це уже неприхована навіть мета – всіх до одного за-
душити непосильними цінами і тарифами. Корона-
вірусу їм мало – давайте ще й бідністю та злиднями, 
лахміттям і голодом! По суті геноцидом, масштаби 
якого сягнули наразі уже страшніших від усіх попе-
редніх морів меж. Кінець приходить не новоявленим 
буржуям, а ошуканому народу.
Тим  часом в оточенні Президента Зеленського 
назвали НОРМАЛЬНИМ весняний стрибок цін на 
продукти харчування. Про це заявив зокрема радник 
зі стратегічних економічних питань Володимира 
Олександровича Олег Устенко в ефірі телеканал 
«Україна-24». За його словами, українська економіка, 
як і вся світова, «цього року виходить з кризи, тому не 
дивно, що ми будемо і надалі ще спостерігати ДЕЯКЕ 
зростання інфляції». Що світова економіка долає кри-
зу, ми не заперечуємо, а щодо української протилеж-
ної думки: українська, як на нас, все глибше скочуєть-
ся у провалля. Або й таке: прем’єр Денис Шмигаль 
навіть не змовчав і погодився, що ціни на продукти 
ростуть і «внаслідок змов монополістів та олігархів і 
маніпуляцій корупціонерів». Тільки забув сказати, як 
з ними боротися. А главі уряду лише констатувати 
злоякісні явища-пухлини і ніяких заходів не вживати 
для знешкодження їх – значить давати знати, що очо-
люваному ним Кабміну гріш ціна в базарний день.

      Микола ЯСЕНЬ.

Газовики намагалися заробити 
на довірливості фермера

P.S.
Впевнені, що подібні випадки           
не поодинокі й мали місце не 
лише на Чернігівщині.
Нам було б цікаво почути про 
поведінку газового монополіста 
й від дніпропетровських 
фермерів. Чи не стикалися 
вони з чимось подібним  і як 
вирішували проблему?

У понеділок, 15 березня, в Дніпро-
петровській обласній раді перший 
заступник її голови Геннадій Гуфман 
зустрівся з лідером Асоціації фермерів 
та приватних землевласників Дніпро-
петровщини Анатолієм Гайворон-
ським. Були розглянуті найбільш пекучі 
проблеми хліборобів краю та рішення 
обласної конференції фермерів 10 берез-
ня. За результатами зустрічі окреслені 
три першочергові завдання для влади:
1) розблокування податкових накладних 
органами ДПС, спрощення звітності 
фермерських господарств із земельним 
клином до 500 гектарів, щоб їм не до-
водилося тримати в штаті бухгалтера і 
адвоката;
2) введення антикорупційних запобіж-
ників до ринку землі у вигляді законо-
проєкту про заборону продажу землі і 
здачі її в оренду впродовж 10 років після 
купівлі, за аналогією з відповідним зако-
ном у Польщі;
 3) донесення інформації друкованими 
ЗМІ до власників землі похилого віку, 
які живуть в сільській місцевості і не 
користуються Інтернетом, про ринок 
землі до введення його в дію.
 За домовленістю учасників зустрічі, 
депутати обласної ради невдовзі розгля-
нуть ці доручення виборців. Надалі такі 
зустрічі з хліборобами проводитимуть-
ся постійно.

Підготував Григорій ДАВИДЕНКО.

Ідеї 
фермерів 
підтримала 
облрада

100 тисяч гривень. У 2019 році проєкт 
був не готовий, у 2020 році також і оце 
тільки нещодавно віддали. Дивлюсь у 
проєкт — а там не те. Одразу казали, 
що вартість послуг становитиме 500 
тисяч, їду ставити — тут тобі вже 750 
тисяч, і так дійшло до 900 тисяч гри-
вень. Як це так? Якби 500 тисяч, то хай 
би й виносили. Дарма».
Довірливий фермер не стерпів, коли 
зрозумів, що його намагаються наду-
рити тільки на одному вузлі обліку.
«Такий самий лічильник коштує у них 
500 тисяч, у виробника — 270 тисяч 
гривень. Тільки на одному лічильнику 
з мене хотіли взяти 230 тисяч, — обу-
рюється чоловік. — Так само на трубах. 
Член правління «Чернігівгазу» Доро-
шенко Сергій Володимирович, який 
відповідає за напрямок капітального 
будівництва, вимагав, аби будівництво 
велося тільки їхніми трубами, хоча в 
мене є свої. Я навіть готовий був втра-
тити ті 100 тисяч, хай би переробили 
проєкт, але він сказав — «ні». Оце мене 
і заїло, а потім вже всі і говорять, що 
закон зворотної сили не має. Дивіться, 
у мене всі лічильники — на повірці, 
стоїть дистанційна передача даних, все 
відповідає нормам. Який вивід?»
Кодекс газорозподільних систем, на 
який посилаються газовики, прийня-
тий у вересні 2015 року. Активіст і бо-
рець за права газових споживачів Ігор 
Денисенко каже, що вимоги газовиків 
були б законними, якби фермер бу-
дував сушарку «з нуля», а коли ж вона 
вже була введена в експлуатацію, тоді 
— інша річ.
«Закон зворотної сили не має, — каже 
Ігор Денисенко. — Якщо фермер вста-
новлював лічильник раніше 2015 року, 
то всі ці речі можуть мати рекоменда-

ційний характер. Його не можна зму-
сити. На його місці я б терміново звер-
нувся з заявою до регулятора НКРЕКП, 
бо він є арбітром у таких ситуаціях, 
а якщо власник бачить, що на нього 
здійснюють тиск, то треба звертатись і 
до Антимонопольного комітету».
Завідувач сектору НКРЕКП (Націо-
нальної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг) у Чернігівській 
області Олександр Тимошенко сказав, 
що суті справи не знає, тому коменту-
вати будь-що не може, тим більше без 
документів.
«Усе спілкування повинне відбуватись 
письмово. Буде заява — буде аналіз си-
туації та відповідь. Навіть якщо люди-
на напише заяву про те, що вимагають 
усно, то що ми зробимо? Всі вимоги 
повинні бути письмово оформлені», — 
додав фахівець.
Ми спробували зв’язатись із пред-
ставником «Чернігівгазу» Сергієм 
Дорошенком, якого згадував фермер. 
Той послався на зайнятість та пообіцяв 
надати коментар пізніше, однак у до-
мовлений час додзвонитись до нього 
не вийшло. Тож ми залюбки надамо 
можливість для коментаря представ-
никам «Чернігівгазу». Цікаво, чим 
обґрунтовують представники монопо-
ліста свої усні вимоги?



31 березня 2021 року
№ 7 (167)

ВАШ ВИБІР

Маємо те, що маємо

Микола НЕЧИПОРЕНКО

СУЧАСНІ СЮЖЕТИ2

І ОСЬ Дніпропетровщина щойно гучно 
проголосила, що намірилася раз і на-
завжди покінчити з ганебною практи-

кою, аби на заздрість та в науку іншим ре-
гіонам відновлювати і споруджувати якщо 
не на віки  вічні шляхи-дороги, то хоч на де-
сятиліття. Для цього область приступає до 
втілення вперше в Україні і відразу аж двох 
експериментів, котрі і мають, як це днями 
пообіцяла обласна держадміністрація, вер-
нути дорожнє будівництво і утримання ав-
томобільних магістралей та трас «до тями, 
сумління і відповідальності».

Але щоб зрозуміти суть уже першого 
експерименту, потрібен невеликий про-
світницький урок. Навіть не усі водії спов-
на знають, що автомобільні шляхи в Укра-
їні діляться на кілька категорій. Перша з 
них – міжнародні магістралі, які зв‘язують 
наші міста і області з оточуючим переваж-
но близьким, одначе також і далеким зару-
біжжям. Далі дві категорії – національні і 
регіональні дороги. Як не важко здогада-
тися, одні так чи інакше у вседержавних 
масштабах відомі, другі обмежуються екс-
плуатацією у межах окремих груп облас-
тей і територій. Все зрозуміло і логічно – 
так? Будуються і ремонтуються коштами 
державного бюджету - на те вони і авто-
мобільні магістралі державного значення. 
Загальна їхня протяжність майже 25 тис. 
кілометрів. Тож доволі велике господар-
ство під опікою Укравтодору. Тільки всти-
гай стежити, щоб перебували у відмінному 
стані. Хоч чесно кажучи, не встигають. Осо-
бливо в останні роки.

Та є ще одна, четверта категорія доріг 
в Україні, яка належить до доріг держав-
ного значення. Це так звані територіальні. 
Цікава, якщо хочете знати, категорія. Різ-
ношерстна – і так можна сказати. Багато 
з них міжобласні, але далеко не всі з них 
далекі між собою території зв‘язують. В 
Дніпропетровській області одні залізоруд-
ний Кривбас з вугільним Західним Донба-
сом, а інші з Нікопольським марганцевим 
басейном. Ясно, що важливі магістралі, 
постійно і дуже завантажені. Але ось таке: 
траса Дніпро – Покровське – Гуляй Поле – 
Пологи – Мелітополь сягає 255 кілометрів, 
а Ігрень – Олександрівка лише 12.8 кіломе-
тра.  А обидві територіальні, які на утри-
манні державного бюджету. На утриманні 
Укравтодору, у якого не просто в останні 
роки, а уже в останні 20 – 30 руки до них 
не доходять. Ось де собака заритий: кому 
це більше болить, до кого вони ближче, хто 
більше й потерпає від їхньої занедбаності, 
якщо не геть критично зношеного стану? 
Здавалося не треба і гадати, що області та 
регіони в першу чергу зацікавлені стежити 
за цими територіальними  автомобільни-
ми магістралями. Здавалося б і коню ясно, 
що за власні кошти. Але! Але це буде неці-
льове використання. З кримінальними на-
слідками, які випливатимуть з даної ніби 
як «сваволі».

Тим паче, що, крім доріг державного 
значення, у нас існують ще дороги місце-
вого значення. Вони так і називаються – 
місцеві. От вони якраз на балансі місцевих 
органів влади. В свою чергу діляться також 
на три розряди – обласні, міжрайонні і 
нарешті сільські. Коротше, дорожна спра-
ва настільки велика і заплутана, що сам 
диявол на них ноги собі зламає. Останні 
сільські – це ті, що поєднують між собою 
сільські населені пункти. Їх, до речі, про-
тяжність в рази більша, ніж державних – в 
купі в Україні автошляхів місцевого значен-
ня не мало-не багато майже 156 тис. км. А 
й сам Бог велить ремонтувати, доглядати, 

ЕХ, ДОРОГИ - 
ЯМИ ТА БУГРИ

Без дипломів вони робили дороги на століття.

Аж поки не прийшли професіонали...

Лише глибоко байдужі не обурюються у нас станом вітчизняних доріг 
і шляхів. Прикро і гірко про це казати, але і сумних слів не викинути 
з печальної пісня: уже ж бо на новий лад там і тут співають шедевр з 
минулої війни, що ех, дороги – пиляка в очі, ями та бугри. Притчею во 
язицех стала і та реальність, як недобросовісно і неякісно ремонтують 
старі і будують нові автомагістралі та розкрадають при цьому у 
величезних обсягах бюджетні кошти. Складається враження, наче 
будують не траси і дороги, а суцільні тупики.

розбудовувати і будувати за гроші міс-
цевих бюджетів.

-Одначе сьогодні ми прийшли до 
ситуації, - кажуть в обладміністрації, 
- коли для нас зійшлися клином не 
лише розбиті місцеві шляхи. Тери-
торіальні також, причім якщо і не в 
першу чергу. Територіальні в межах 
нашої області принаймні не відновлю-
валися як мінімум останні два десятка 
років. Терпіти їх катастрофічний ви-
гляд немає уже сил…

І наводять приклад двох автотрас: 
Дніпро – Магдалинівка – Котовка та 
П‘ятихатки – Апостолове – Зелено-
дольськ. Обидві внутрішні – внутріоб-
ласні і мають дуже активний трафік. 
Тим часом там і там водії вимушені 
їздити по вщент і давно розбитому 
асфальту. Суцільні ями та горби, цілі 
провалля, навіть траншеї, немов ті 
окопи. Багатьом великоваговим авто-
мобілям приходиться звертати з тери-
торіальних доріг і обминати в об‘їзд 
саме місцевими, гроблячи і їх. Шкода, 
яку завдають як транспортним засо-
бам, так і транспортним магістралям 
найбільш низького класу, зростає в 
рази. І що зводить ситуацію до ката-
строфи – територіальні шляхи-дороги 
роками не ремонтувалися, не ремон-
туються зараз і ремонтуватися не пла-
нуються. Укравтодор розводить рука-
ми, лиш погоджуючись, що ні туди, 
ні сюди їздити територіальними уже 
фактично не можна. Їх запас міцнос-
ті скінчився чи бодай вичерпується. 
Куди далі?

Так от, у Дніпрі ОДА і збагнула, що 
нині, враховуючи децентралізацію, 
аби уникнути дорожнього колапсу, те-
риторіальні магістралі краще і розум-
но прийняти на утримання органам 
місцевої влади. Може, що за принци-
пом порятунок потопаючих справа 
рук самих уже утоплеників, але іншо-
го варіанту не дано. Інший – це при-
речено чекати на місцях, в сільських 
глибинках і поготів давно небаченого 
і нечуваного бездоріжжя. Котре як у 
часи Остапа Бендера автопробігами 
не перебити, а ось побити ще дужче – 
це неминуче.

Відповідну ініціативу-згоду проя-
вила область, а Фонд державного май-
на України відразу й затвердив зміну 
балансоутримувача. Причому перед-
бачено поступове й поетапне переве-
дення й інших «актуальних» для регіо-
ну шляхів та доріг з територіальних у 
місцеві. На черзі, скажімо, автотраса з 
Божедарівки Криничанського району 
у Верхньодніпровськ. Це і є перший 
експеримент чи й досвід, а іншими 
словами пілотний проект, котрий 
Дніпропетровщина вперше здійснює 
в Україні. За два наступні роки область 
має намір на своїй території відремон-
тувати майже три тисячі кілометрів 
державних доріг, витративши на це 
4.5 мільярда гривень. Інша справа, що 
взялася здійснювати, сподіваючись та-
кож і на наступний експеримент, який 
заходжується зараз втілювати. Він зво-
диться до використання у дорожньо-
му будівництві металургійних шлаків. 
Запаси яких тут величезні. Невичерп-
ні. І котрі відвалами-териконами ле-
жать навкіл Дніпра та Кам‘янського 
і по всьому Криворіжжі. Засмічуючи 
довкілля та псуючи екологію. Себто 
одна з найбільш актуальних проблем 
для регіону – куди і як знешкоджува-
ти-дівати багатолітні, якщо не сторіч-
ні уже відходи металургійних підпри-

ємств. От і вирішили запроваджувати 
технології ремонтів і будівництва авто-
мобільних доріг з застосуванням мета-
лургійних шлаків.

Ідея для України знову таки нова і 
експериментальна. Ще за радянських  
часів, правда, гори шлаків бралися 
«знешкоджувати», розбираючи їх суто 
на зведення промислових споруд і їх 
підмурків. Але то було, як то кажуть, 
давно і неправда.  Конкретно на Дніпро-
петровщині з цим ділом швидко й зав’я-
зали. Далеко не всі тутешні металургійні 
та гірничі відходи відповідали вимогам 
за такими показниками, як щільність 
і зволоженість. Тому прийшли до вис-
новку, що ліпше не морочитися з ними. 
Сьогодні ж, коли кардинально змінили-
ся технології як цивільного, так і про-
мислового будівництва, а також з”

‘явилися зовсім інші сучасні будмате-
ріали, про шлак і гірничу породу кину-
ли і заїкатися. Аж поки у Дніпрі щляхбу-
дівці, ремонтуючи трасу на Решетилівку 
Полтавської області, яка звідси веде на 
Київ, не зважилися використовувати ме-
талургійний шлак. Ясна річ, що замість 
щебню та гравію. А в підсумку Держав-
ний дорожній науково-дослідний інсти-
тут ім. М. Шульгіна, здійснивши експер-
тизу того, що з цього вийшло, схвалив 
«шлакову» технологію у будівництві ав-
томобільних шляхів. Оскільки знайшов 
підстави стверджувати, що по-новому 
відновлена Решетилівська магістраль 
без капремонту служитиме не менше, 
ніж на 5 років довше порівнюючи з від-
новленням з використанням традицій-
них матеріалів. Не випадково тепер тут 
розпочали «шлаковий» ремонт дороги 
національного значення Кривий Ріг – Ні-
кополь.

А керманичі області збагнули, що 
для будівництва і капітальних ремонтів 
територіальних і місцевих доріг відходи 
гірничих та металургійних виробництв 
прямо як знахідка і чудова можливість 
істотно і прискорити, і здешевити також 
справу з розв‘язання тут дорожньої про-
блеми-халепи. Будматеріали фактично 
уже добуті і заскладовані, отож бери 
скільки треба. Причому, безкоштовно. 
На «розробку» рукотворних покладів, 
ясна річ, доведеться витрачатися, і тіль-
ки. Плюс такий нюанс: нагромаджених в 
області промислових відходів вистачить 
на кільканадцять тисяч кілометрів, а на 
перші 4 тисячі шляхів, які планують в 
першу чергу привести до ладу, й поготів. 

Як і на будівництво суто нових, котрих 
намічають тут в найближчі роки збуду-
вати не менше 1-ї тисячі кілометрів.

Нарешті сприятливі для даного екс-
перименту і економічні фактори з тих 
міркувань, що запасів гірничо-металур-
гійних відходів на Дніпропетровщині 
досить в усіх її кутках – від Дніпра до 
Кривбасу і від Марганця до Західного 
Донбасу. А це значить, що максимум 
за 50 кілометрів доводитиметься у будь-
який край та на будь-яку тут автомагі-
страль доставляти шлак і породу. І коню 
зрозуміло, що перевезення на короткі 
відстані надміру витратними не будуть. 
Хоч загалом населення області, і особли-
во сільських територій вітає цей почин 
передусім зовсім з інших причин. Від-
вали відходів десятиліттями завдають 
уже шкоду екології, своїм навантажен-
ням псують як навколишні ландшафти 
та наземні і підземні водні об‘єкти, так 
і курявою й пиловими бурями повітря-
ний простір. Чим більше і чим швидше 
зникнуть ці відвали, тим легше людям 
буде тут дихатися і почуватися.

В селян же свої оптимістичні очіку-
вання. Звільнені від відвалів території 
збираються поволі, але відразу повер-
тати в сільськогосподарський обіг. Саме 
дніпропетровська аграрна наука ще в 
радянські роки напрацювала ефективні 
та безпрецедентні методи рекультивації 
порушених і зіпсованих металургами і 
гірниками земель - отож і методи віднов-
лення їх родючості. Але це вже тема для 
наступної публікації.

P.S. Наскільки стан автомобільних 
доріг в Україні занедбаний 
і страшний, на прикладі 
Дніпропетровщини видно ніби як 
у лупу. Судіть самі: шукає виходу 
з ними область, котра в одному 
минулому 2020 році реконструювала 
шляхів і доріг більше, ніж за десть 
попередніх. Так-так, більше, ніж 
з 2009  по 2019. Про це щойно 
заявили на Всеукраїнському форумі 
«Україна 30. Інфраструктура». А 
обласна адміністрація зі свого 
боку також днями повідомила, що 
цього ж 2021 року область планує 
відремонтувати 367 кілометрів 
державних доріг – вдвічі з гаком 
більше, ніж відремонтувала у 
минулому 2020-му.
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А доктор юридичних наук Михайло 
Жернаков у статті «З такими під-
ходами судової реформи не буде ні 
за 3 роки, ні за 25» на «Українській 
правді» 23 березня показує головну 
причину протестів - неспроможність 
«слуг» діяти в інтересах народу:
- Більше року сидить за ґратами без 
вироку і жодного прямого доказу 
вини ветеран Андрій Антоненко. Вже 
майже місяць за ґратами із абсолют-
но абсурдним вироком сидить Сергій 
Стерненко. Судова реформа прова-
лена, конституційна криза нікуди не 
ділася, судами і органами правопо-
рядку керують люди Портнова, підо-
зрювані в корупції. А Верховна Рада 
збирається на позачергове засідання, 
щоб обговорити не це, а те, що хтось 
написав на стіні балончиком слова.  
         
 ЄС і світ за основну реформу 
України
Гучні протести 20 березня під ОП із 
лозунгом «Не чуєш? Побачиш!», як 
і низка попередніх, показують волю 
громадян України мати справедливу 
судову систему. Це ж підтверджують 
і дані досліджень, проведених Цен-
тром Разумкова із 30 жовтня по 5 
листопада 2020 року: судам України 
не довіряють 75 % опитаних. Біль-
ша недовіра висловлена лише ЗМІ 
Росії та нашому державному апара-
ту – 79%, а ще Верховній Раді - 76%. 
Цікаві думки за темою на зустрічі ЄС 
– Україна висловив верховний пред-
ставник ЄС Жозеп Боррель: 
- Якби я обирав тільки одну – не три, 
а тільки одну, – я б вказав на рефор-
му судочинства. Це мати всіх ре-
форм. Не можна робити вигляд, що 
маєте верховенство права, права лю-
дини, що завгодно, – без незалежної 
і ефективної судової системи. Це сер-
цевина демократичної країни: розпо-
діл владних повноважень і незалежна 
судова система. Без цього важко й 
намагатися боротися з корупцією. 
Так, українська дійсність підтвер-
джує: хоч яку гучну боротьбу з 
корупцією проголошують гарант 
КУ чи уряд, без незалежного суду 
це розмова ні про що. На початку 
лютого посли країн «Великої сімки» 
на зустрічі із президентом України 
В. Зеленським обмінялися думка-
ми із актуальних питань співпраці, 
впровадження ключових реформ у 
нашій країні та мирного врегулюван-
ня війни в Донецькій та Луганській 
областях. 
Дипломати підкреслили необхід-
ність всебічної судової реформи, 
включно з одночасною реформою 
Вищої ради правосуддя (ВРП) і Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів, та 
висловили занепокоєння поданими 
законопроектами № 3711 і № 4229, 
які не гарантують основного: добору 

Судову реформу - негайно!

чесних суддів. А до ВРП, на думку ві-
тчизняних правників, надто низький 
рівень довіри населення та юридич-
ної спільноти. Варто згадати тривале 
саботування нею вимоги фермерів 
Січеславщини щодо відставки суд-
ді-хабарника Бабушкінського суду 
Дніпра Андрія Леонова, котрий зго-
дом утік від правосуддя до Криму.

9 березня підтвердилась 
керованість українських суддів 
У Києві 9 і 10 березня відбувся чер-
говий, ХVIII з’їзд суддів України. А 5 
березня посли країн «Великої сімки» 
зустрілися з керівництвом Верховно-
го суду і Радою суддів, де закликали 
з’їзд відкласти призначення суддів 
до Вищої ради правосуддя та Кон-
ституційного Суду «до встановлення 
прозорих процесів відбору, які заслу-
говують на довіру». І зазначили, що 7 
найпотужніших країн світу прагнуть 
допомогти Україні у проведенні 
судової реформи, яка забезпечить 
об’єктивне, незалежне, професійне, 
підзвітне та справедливе правосуддя 
для всіх українців. 
Та не дослухалися наші судді до ви-
знаних критеріїв відбору служителів 
Феміди, показали Україні і світові 
власні залежність і керованість. Бо ще 
перед таємним голосуванням 9 берез-
ня - за 4 кандидатури суддів до Вищої 
ради правосуддя - журналісти «Укра-
їнського радіо» дізналися імена «пере-
можців» із таємного списку: Болотін, 
Суховий, Саліхов, Панасюк! І дійсно, 
троє із затвердженого невідомо ким 
списку суддів отримали в Києві най-
більшу кількість голосів, стали члена-
ми ВРП. А Панасюк вийшов у другий 
тур з Інною Плахтій. Голосування 
відбулося 10 березня, перемогла суд-
дя Плахтій. Ці результати – узаконен-
ня трьох чвертей кулуарного пакту 
на «таємному» голосуванні - навдиво-
вижу точно збігаються зі згаданими 
даними Центру Разумкова, про 75 % 
недовіри українським судам.

«Конституційний 
надзвичайний стан» 
Так берлінські судді оцінили кон-
флікт В. Зеленського із Конститу-
ційним судом України, наслідком 
якого став президентський указ про 
відсторонення його голови Олексан-
дра Тупицького від виконання служ-
бових обов’язків «заради відновлення 
справедливості та вирішення консти-
туційної кризи». Одним із приводів 
для указу послужило рішення КСУ 
про скасування кримінальної відпо-
відальності за неправдиві декларації 
і обмеження роботи Національного 
агентства з питань запобігання ко-
рупції, що викликало хвилю обурен-
ня в суспільстві. Президент України 
навіть скликав закрите засідання 
РНБО і вніс до ВР законопроєкт про 
повне оновлення складу Конститу-
ційного суду. 

До цього ще можна додати, що го-
лова КСУ О. Тупицький засвітився у 
плівках, оприлюднених «Схемами». 
Там він скаржився, що на посаді 
судді «х…р копейку хто дайот». Пре-
зидент В. Зеленський 27 березня ска-
сував укази експрезидента Віктора 
Януковича про призначення суддів 
КС Олександра Тупицького та Олек-
сандра Касмініна. Із напуттям «вка-
зані особи можуть відправлятися на 
заслужений відпочинок».
А в Конституційному суді чекають 
на розгляд закони про люстрацію, 
ринок землі, мовний закон тощо. У 
який бік поверне свої міркування цей 
склад суду, сказати непросто. Адже 
він уже визнав неконституційни-
ми низку положень антикорупційної 
реформи, декриміналізував неза-
конне збагачення, обмежив статус 
НАБУ. Правники зауважують, що 
Конституційний суд став зручним ін-
струментом політиків для скасування 
реформ і законів, котрі зачіпають 
їхні особисті інтереси чи інтереси 
політичних сил. Експерт Центру по-
літико-правових реформ Юлія Кири-
ченко наголосила:
- На розгляді у КСУ ще багато по-
дань від народних депутатів, які 
можуть збурити суспільство. Адже 
проросійські політсили скеровують 
проголосовані у парламенті закони в 
КСУ для розгляду їх на конституцій-
ність. І здебільшого це реформатор-
ські закони або акти, спрямовані на 
рух України у бік Європи.

«Корупцію можна перемогти 
нетрадиційними рішеннями»
Судова гілка влади в Україні не впер-
ше демонструє ігнорування справед-
ливості і визнаних суспільством євро-
пейських демократичних цінностей. 
Але судову реформу можна провести 
швидко, поєднавши зусилля прези-
дента і парламенту. Ось що про це 
журналу «Країна» розповів еконо-
міст Олександр Савченко:
- Якщо буде політична воля прези-
дента і більшої частини Верховної 
Ради - закон про реформування 
можна ухвалити цього року. Вищу 
раду правосуддя варто компонувати 
не лише з юристів, а й з моральних 
авторитетів нації. Перевіряти не 
лише на знання законів. Бо той же 
Андрій Портнов по юриспруденції 
запхає за пояс будь-якого суддю. 
Професіоналізм і доброчесність 
мають тестуватися окремо. До ВРП 
можна долучити україномовних 
суддів із Канади та Америки. Треба 
ліквідувати Конституційний суд, 
у США його функції виконує Вер-
ховний. У нас його також можна 
зробити палатою Верховного суду, 
а кількість суддів скоротити з 18 до 
шести. Засідання майже всіх судів 
мають транслюватися в онлайн-ре-
жимі. Потрібна професійна і народ-
на атестація суддів. Англосакське 
право вчить ухвалювати рішення не 

за буквою закону, а по справедли-
вості.                   
А ще О. Савченко зауважує, що 
де-юре - державним управлінням 
в Україні займаються президент, 
парламент і Кабмін. Де-факто - п’ять 
тіньових акторів влади. Найвпливо-
віший - олігархат на чолі з мільяр-
дером-фаворитом, який дружить 
із президентом чи підгодовує його. 
Певний час Ігор Коломойський вва-
жав себе головним. Його епоха не 
почалася із Зеленським, але зараз 
завершується. На другому місці - ко-
рупціонери. Їх тисяч 10. Третя гілка 
- Росія. Четверта - Захід: МВФ, США, 
Євросоюз. Останнім за впливовістю 
економіст називає український на-
род. 

Перші потрібні паростки 
 Давня оповідь про жорстоку 
люстрацію судді записана ще 
Геродотом. Цар Персії Камбіс 
наказав суддю Сісамна, який брав 
хабарі, убити та здерти з нього 
шкіру. І обтягти нею суддівське 
крісло, щоб наступник не забував, 
на чому сидить і судить. Певно ж, 
теперішні судді знають про цей 
епізод історії і те, що часи зараз 
гуманніші. І відповідальність 
інша - 17 березня колегія суддів 
Вищого антикорупційного суду 
визнала винним суддю Жовтневого 
районного суду Дніпра Вадима 
Галічого у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 369-2 ККУ. Він позбавлений 
волі строком на 3 роки 6 місяців. 
За даними НАБУ, суддя у 2016 
році вимагав та отримав 10 тисяч 
доларів. За ці кошти він мав 
вплинути на посадовців ГУ НП в 
Дніпропетровській області задля не 
притягнення особи до кримінальної 
відповідальності. Також 21 березня 
Вищий антикорупційний суд визнав 
суддю Міжгірського районного суду 
Закарпатської області Антона Гайдура 
винним в одержанні неправомірної 
вигоди, його засуджено до 5 років 
позбавлення волі та конфіскації 
майна.
А наступного дня на зустрічі з 
головою Європейського банку 
реконструкції та розвитку президент 
В. Зеленський запевнив: «за 3 роки 
в Україні буде створена прозора 
ефективна судова система». Чому 
за три, а не за рік, як пропонує О. 
Савченко? Після зустрічі прес-служба 
Європейського банку повідомила, 
що розпочинає пілотний проєкт 
із надання допомоги державам у 
створенні онлайн-судів для позовів до 
10 тисяч євро, і першою стане Україна.

Така вимога була і є ключовою в українському суспільстві, основною 
умовою співпраці України з МВФ та Європейським союзом. Для 
демократичної держави дієва судова система є гарантом від 
усілякого виду свавілля. А показові затримання українських 
добровольців Юлії Кузьменко, Яни Дугар, Андрія Антоненка у справі 
загибелі Павла Шеремета, без доказів вини, є величезним знаком 
питання цій системі. Як і недавній 7-літній тюремний вирок лідеру 
одеського «Правого сектору» Сергію Стерненку. Після резонасної 
акції протесту 20 березня під стінами офісу Президента України 
народний депутат Соломія Бобровська наголосила:
- Фейсбук очікувано лихоманить від вчорашньої акції під ОП. Вже 
і «слуги народу» збираються скликати позачергове засідання з 
приводу «вандалізму». Це бачити відверто смішно і сумно. Шкода 
бачити глибину нерозуміння суті протестів багатьма людьми, в 
тому числі і народними депутатами. Будь-який протест, коли його 
ігнорують, перетікає в різні форми, щоб бути почутим. Скільки 
в Україні було мирних акцій за судову реформу? За звільнення 
Антоненка? За справедливість для Стерненка? За останні тижні 
щонайменше три. За останні два роки важко й перелічити. Вони були 
і є мирними акціями, на вимоги яких влада просто затулила вуха. То 
тепер буде читати на власних стінах.

Остап ВЕРНИГОРА



во хворіють і вимирають люди. А що бджоли та ко-
махи, які сприяють запиленню та й захисту рослин, 
вигибають у нас явно, то це уже й не таємниця. Тому 
нагадую, що Аристотель ще попереджав, що не стане 
бджіл – загинуть і люди.

Запитання восьме і дуже актуальне: чому в Украї-
ні не існує спадкового фермерства, тим паче його 
гарантії, як у європейських розвинених країнах?

З тієї очевидної причини, що ігнорується законодав-
ство щодо постійного користування землями, закрі-
плення їх за фермерськими господарствами,  банди-
тизм правоохоронних органів поліції і прокуратури 
та рейдерство під їх же переважно «опікою». Це 
я кажу стосовно багатолітньої останніми часами 
«практики». Але що на нас чекає після запуску ринку 
землі? Скільки людей, скажіть на милість, зможуть 
заплатити за сто гектар 5 мільйонів гривень? Це 
200 тисяч доларів, до речі. Не у всіх є власне окреме 
житло, то для більшості дійсно великі гроші, щоб 
купити сто гектар. Ті, хто купуватиме, або українці 
багаті, ні в якому разі не селяни, або мають можли-
вості залучити з-за кордонів «дешеві» інвестиції, а ще 
треті якраз корпорації та холдинги, котрі готуються 
усіма правдами і не правдами скупляти землі, далі  
четверті – це корупціонери. Тому земля насправді не 
дістанеться фермерам. На нашому земельному ринку 
вона поступово перетече у руки тих, хто безвиїзно си-
дітиме десь на тому боці океану поблизу Ніагарсько-
го водоспаду, питиме каву та палитиме сигари і не 
відатиме навіть, де його земля лежить. Зате знижу-
вати прибутки від неї ніяк не хотітиме. А це значить, 
що сипатимуться безмірно хімікати і пестициди, а 
села згортатимуться і зникатимуть з лиця нашої ко-
лись неньки, а зараз мачухи-України. Отака швидше 
чекає нас і світить нам перспектива.  Нічого іншого 
насправді теперішня влада нам не гарантує.

І запитання дев‘яте, останнє: А як фермерство і у 
нас спроможне діяти інакше на розвій аграрного 
виробництва та сільських місцевостей?

Чим більше сільських людей буде зайнято підприєм-
ництвом і аграрним бізнесом, а то й елементарною 
найманою працею, тим густіше лишатиметься їх у 
селах. Якщо 50 -70 чоловік зайняті і ще хай і не стільки, 
а тільки 40 – 50 тут будуть найманими працівниками, 
це як мінімум 120 осіб і півсотні житлових приміщень 
у населеному пункті. То будуть і дороги, заклади і 
об’єкти торгівлі, побуту, освіти, охорони здорв”я і 
так далі. Бо буде за що все це утримувати, оскільки 
надходитимуть податки з фізичних осіб. А житиме 
наше село, значить зберігатиме національну пам‘ять, 
традиції, мову і одвічні  моральні та духовні цінності. 
Народжуватимуться і виховуватимуться також діти – і 
зміна поколінь селянського роду не перериватиметься 
і не припинятиметься. Іншого варіанту не дано. Тим 
паче, що інший варіант – це шлях в нікуди, а точніше в 
тупик, після якого українського села не стане.

 (Українські Національні Новини)
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А що все це значить?  Вам підказати? Те, що коли говорять, що до влади в Україні прийшли непідготовлені, 
м‘яко кажучи,  зелені люди, а, прямо кажучи, нездари й профани, далекі від державницького досвіду, 
світогляду, мислення та інтелекту, то це не вся правда. Вся полягає у тому, що спідтишка, приховано і всі 
попередні нищили рідну державу та зводили зі світу власний народ, але теперішня уже у відкриту і свідомо 
переслідує мету живого місця не залишити з України і в пух та прах обернути цілий народ і цілу українську 
націю. На угоду тим державам, яким український люд як кістка поперед горла, нинішня власна влада 
прислужується з усіх сил і готова уже навіть зарити у приготовлену на розпродажу землю рідних та близьких, 
матерів і батьків, якщо їм накажуть чи велять це зробити.  Якщо хочете, то до цього вони зараз на ляху. І не 
спиняться, якщо ми їх не спинимо. А зупинимо тільки тоді, коли голосувати будемо за своїх з народу, а не 
клюватимемо на живців, винахідливо підсунутих багатими до краю олігархами.
Тобто хочемо сказати, що ми самі себе продаємо в рабство та неволю і навіть слухняно на погибель, коли 
купляємося на  подачки і обіцянки багатіїв, бандитів і крадіїв, корупціонерів, злодіїв і злочинців, зрадників 
своєї Вітчизни і запроданців свого народу. Тому, як писав колись один наш колега, думайте. Є над чим. А 
головне – робіть висновки.

Підготував Микола НЕЧИПОРЕНКО.

Здрастуй, «Нове село»! Здрастуй                     
і прощай!  У попередньому номері «Фермер Придніпров‘я» повідомив про нову 

ідею-програму Президента Володимира Зеленського, висунуту в дусі 
«великого будівництва» - створити в Україні не менше тисячі з сучасною 
та європейською забудовою сільських населених пунктів. Наша газета 
прокоментувала уже  цей «великий почин» зі своїх точок бачення. та є  сенс 
повернутися до теми «реформи» українського села, і сьогодні опублікувати  
коментар аналітика «Agro-news» Володимира Чопенка:
ТАК НАДІЯТИСЯ ЧИ НІ НА ВІДРОДЖЕННЯ НАШОГО СЕЛА?

 Двічі за півроку Президент Зеленський 
згадав про колиску нації – село. Перший 
раз торік наприкінці серпня під час 
поїздки в Херсонську область, а вдру-
ге недавно у березні ц. р. на нараді, де 
анонсував проєкт «Нове село». Одних 
вразив ним, як сюрпризом, інших при-
голомшив, мов фантастичним романом, 
ще третіх все одно, що твором  на вільну 
тему. А я ніяк визначитися 
не можу, схожий чи не схожий наш лі-
дер на Манілова з поеми-повісті  Мико-
ли Гоголя «Мертві душі»? Адже знай ко-
лисати порожні ідеї з намірами – це не 
плуга перти, переорюючи ним закинуті і 
занедбані перелоги в глибинках, коли на 
видноколах одначе навряд чи заяріють 
колись оті жадані «нові села». 
Діючий Президент не перший, хто праг-
не або відродити, або забудувати заново 
неповторні вітчизняні села. Попередні 
також мріяли, щоб здійснилося про-
роцтво Великого Кобзаря: «А у селах у 
веселих і люди веселі». Раді власній пра-
цевлаштованості, зрослим стандартам і 
умовам життя, вулицям і дорогам, всій 
відновленій соціальній інфраструктурі. 
А що насправді виходило, вийшло і 
виходить досі, не нам вам розповідати! 
Один Президент оголошував рік села, та 
коштів на нього нашкріб мало не втричі 
менше, ніж у попередній звичайний рік. 
Отож прокукурікав голосно, та й осікся, 
оскільки свята на сільські вулиці так і не 
завітали. Другий намагався врятувати 
конаючу сільську місцевість програмою 
«Рідне село», носячись з нею, мов з пи-
саною торбою. Результат? На півдорозі 
зійшов з дистанції, також не знайшовши 
для втілення вдосталь бюджетних коштів 
Третій же з провідними міжнародними, 
європейськими та світовими світилами 
на кошти іноземних фондів та інвесторів 
та спонсорів виписував «Єдину комп-
лексну стратегію та план дій з розвитку 
сільського господарства і сільських тери-
торій в Україні на 2015 – 2020 роки». Ре-
зультат той же – велика мильна булька. 
Тому всі реформи, концепції, ідеї, про-
грами і проєкти, ініціативи та стратегії, 
народжені у столичних коридорах влади, 
ще нічого путнього мешканцям сільської 
поселенської мережі не принесли. Уже 
через це виникає запитання: а навіщо 
тоді знову і знову гучно бити в литаври, 
обіцяючи народу золоті гори, насправді 
рано чи пізно обмежуючих порожніми 
обіцянками? За прикладом того ж цига-
на, котрий кожуха обіцяв, та тільки сло-
ва його теплими і були. Села натомість 
провалювалися ще в глибші ями.
До речі, ще з першої спроби, коли у 
далекому уже 1992 році  Верховна Рада 
у новій редакції гучно прийняла Закон 
«Про пріоритетність соціального розвит-
ку села та агропромислового комплексу 
в народному господарстві України», ні-
чого не вдавалося втілити з наміченого. 
Вітчизняне село, якому зазвичай здавна 
у нас співали хвалу і клялися в любові, 
немов потрапило в число однак прире-
чених невдах, якому і не варто сподіва-
тися на майбутнє. Не врятувала згодом і 
«Комплексна програма підтримки роз-
витку українського села на період до 2015 
року», з ініціативи Міністерства агропо-
літики, прийнятої у 2005 році. Під яку 

наче збиралися підставляти свої  плечі 
усі гілки влади та всі відомства і служби 
держави. А чим скінчилася затія? Тим, 
що Мінагрополітики залишилося нао-
динці зі своєю програмою. Вийшло, як 
у тій пісні, що «сам п‘ю, сам наливаю, 
сам собі стелю і сам лягаю»  - і далі за 
текстом. З єдиною вельми суттєвою по-
правкою, що пити доводилося більше й 
частіше за упокій села.
Отут черга і третього питання, котре по-
требує ясності: чи усвідомлює пан Пре-
зидент зі своєю командою «слуг народу», 
у яку халепу-шлею впряглися вони, ого-
лошуючи старт проєкту «Нове  село»?  
Чи є у них бачення «системного і комп-
лексного підходу до цієї проблеми»?
Побувавши у селі Садове на Херсонщині, 
Володимир Олександрович його визнав 
взірцем, на який треба рівнятися. Тепер 
же відвідавши села Щастя та Новотро-
їцьке у прифронтовій зоні Донбасу, 
заявив, що «перша тисяча нових сіл має 
бути схожою на них». Коли в селах му-
сить бути все: лікарні і аптеки, школи і 
дитсадки, працюючі господарства і під-
приємства, ферми, кооперативи і пере-
робні потужності, підсобні промисли, 
служби соціального і побутового обслу-
говування і так далі. І далі Зеленський 
закликає: «Ми повинні вдихнути нове 
життя в українське село. Його мешканці 
мають отримувати якісний сервіс безпо-
середньо за місцем свого проживання і 
отримувати доступ до сучасної інфра-
структури». Адже й з‘явилися-не заба-
рилися уже й на період до 2030 р. на цей 
раз «Стратегічні напрями сталого роз-
витку сільських територій», котрі розро-
бив авторський колектив Національного 
наукового центру «Інститут аграрної 
економіки». У них передбачено все, що 
людям потрібно: зайнятість, підвищення 
добробуту, соціальний захист інтересів 
сільського населення, розбудова центрів 
сіл і загалом поселенських масивів, по-
слуги медицини та освіти, фінансове, 
інвестиційне і кредитне забезпечення… 
Перераховувати далі? 
Але давайте поставимо запитання інак-
ше: а чи вірите ви, що після мало не 
десятка програм, концепцій і проєктів, 

котрі скінчилися провалами, ідея-план 
Президента Зеленського «Нове село» 
нарешті забезпечить свої бажані плоди? 
Звичайно, що ні. Звичайно і на цей про-
єкт чекає пшик. Ось підсумки усіх разом 
попередніх: тільки минулого року з 
мапи України зникло понад 28 сільських 
населених пунктів та виїхало геть майже 
150 тисяч сільських жителів, причому 
більшість з них аж і за кордони України. 
За останні 20 літ в аграрній сфері нашого 
виробництва чисельність зайнятих робо-
тою скоротилася більше, ніж на третину, 
а рівень як оплати їхньої праці, так і 
щомісячних доходів «на круг» нижчі від 
прожиткового мінімуму. І як останній 
сумний акорд – убога соціалка. Наразі 
половина сіл без навіть примітивних 
медпунктів, аптек та фельдшерсько-          
акушерських пунктів. Як і без дитячих 
садків, а 41 відсоток без шкіл. Клубів уже 
немає у 57%, а закладів сфери побуто-
вого обслуговування у 87-ми відсотків. 
Закриваються поштові відділення. Уже в 
понад 4 тисячах сіл проживає максимум 
50 осіб, а в 22 тисячах в межах двох-трьох 
сотень. Усіма оспівана колиска нації 
зараз не здатна, як то вона раніше вико-
нувала функцію відтворення генетичного 
фонду свого народу,  забезпечувати 
демографічно-відновлювальні процеси 
в державі. Сьогодні ця колиска перетво-
рюється на кладовище, а вся Україна на 
територію суцільних сільських цвинта-
рів. І куди не кинься та не поткнися – без-
люддя, безлюддя, безлюддя. І бездоріж-
жя, бездоріжжя, бездоріжжя…
От і постає останнє, ключове, доленос-
не і воднораз  принципове та фатальне 
запитання: а для кого вкотре у нас зібра-
лися рятувати села невеселі, створювати 
натомість навіть «Нові», якщо у тих селах 
пустки і пустирі? А з цього запитання 
випливає й наступне: а чи не досить сіль-
ський народ дурити й ошукувати, чи не  
пора кінчати сільському народу брехати 
на кожному кроці і ось уже чи не три 
десятиліття поспіль? Адже й коню зрозу-
міло, от тільки тепер не «слугам народу», 
що спершу  давно пора раз і назавжди 
визначитися, яке ж село нам потрібне 
і хто в ньому буде жити? 

Отож до влади пряме, як дишло, запи-
тання: на кого ж як орієнтуватися, так 
і опиратися в аграрному секторі еко-
номіки зібралася теперішня влада – на 
олігархічні агрохолдинги та латифун-
дистів чи на дрібних, малих і середніх 
сільгоспвиробників і переробників, 
фермерів і кооператорів? Коли на пер-
ших, то їм села як п’яте колесо до возу, 
живого та й мокрого навіть місця від 
них не залишать. А якщо на других, на 
селян на своїй землі, то досить язиками 
молоти одне, а на ділі зачищати сільські 
території від свого народу. Бо на преве-
лику біду і трагедію, так і не втіливши 
жодної програми відродження україн-
ського села, українська влада за майже 
тридцять літ зробила усе від неї залежне, 
щоб багаті землевласники запанували на 
українських просторах, а сільські труда-
рі від землі і не надіялися на це, а лиш 
покищо співали, наче запануєм, братці, 
у своїй сторонці. Не станем сьогодні 
звертатися до усіх попередніх Прези-
дентів, а от до Зеленського звернемося. 
Вас, Володимире Олександровичу, роз-
кусили уже і не вірять жодному Вашому 
слову. Так що марно чіпляти локшину 
на вуха своєму народу. Яку підступну за 
участю олігархів влаштували фільмом 
«Слуга народу» пастку, уже всі збагнули 
і прозріли в Україні. Чи вдихнете Ви у 
сільську бутність «нове» життя? Судячи з 
наслідків того, що берете під «особистий 
контроль», ні!
Але головне інше, чим необхідно скінчи-
ти цей коментар. Варто зберегти вітчиз-
няне  село для сільського люду з дідів і 
прадідів, так тоді ніяких програм і про-
єктів відродження селянських оселень і 
гнізд не треба буде. Селянський народ, ті 
ж фермери, одноосібники, кооператори 
розбудують свої населені пункти настіль-
ки винахідливо і гарно, чого ніхто краще 
від них не зробить і яких хто-хто, а ви 
потім не впізнаєте. Більше того, тоді, як 
писав Великий Кобзар Тарас Шевченко, 
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати 
І будуть люде на землі.,

Нарешті ми всі з вами дочекалися почути з вуст недавно призначеного Міністра аграрної політики 
та продовольства Романа Лещенка чорну правду про масштаби корупції і її схеми зловживань в 
сільськогосподарському секторі економіки. Наразі в Україні для вирощування сільгоспкультур усіх 
призначень та видів існує 33 мільйони га. Але тільки з 22 мільйонів сплачуються податки в казну 
держави. Ще 3 мільйони – це присадибні ділянки у сільських населених пунктах і особисті селянські 
господарства. А де ж решта 8 мільйонів гектар? Та в тіні ж, як це зараз кажуть! Більше того, їх як 
наче й немає.  Вони все одно, що виведені за межі держави, і не кудись там, а відразу… в офшорні зони. 
На них вирощуються в основному соняшник, пшениця і кукурудза та ріпак – підпільно і по-злодій-
ськи, звичайно. Точнісінько так же злочинно зібране з них збіжжя в жахливих масштабах неправдами 
вивозиться за кордон, а виручені кошти в Україну ніколи не збиралися і далі ніколи не збираються 
повертатися. Вони залишаються на офшорних рахунках м’яко кажучи нахабних «власників» нашої 
родючої землі. Не важко підрахувати, що практично третина тих коштів, котрі  від аграрного ви-
робництва мають надходити у державний бюджет, осідають в кишенях фактично злодіїв, крадіїв 
та шахраїв.
Як же врешті бути, що робити, як покінчити з настільки безпрецедентним викраденням чи роз-

краданням по приватних кишенях урожаїв вітчизняного сільського господарства? Міністр Роман 
Лещенко надії покладає на космічні апарати, котрі спроможні будуть обстежувати наші поля з 
навколоземних орбіт. Отож бачити звідтіля, чим засіяні геть усі земельні ділянки та хто скільки з 
них намолочує ужинків. Щоб потім зі жниварів кожного питати, куди подів зібране та чи сплатив 
державі податки? Смішного, мабуть, у цьому й мало. Світ давно бере на озброєння сучасні мож-
ливості контролювати геть усе, що у тому чи іншому секторі економіки діється і відбувається. 
Одначе нам, українцям, ще давніше належало зупиняти і зупинити земельне свавілля й земельний 
колапс, який уже сягнув меж і загроз національної безпеки і знищення незалежної держави.
Як відомо, чи не найцінніше і найсуттєвіше, що наобіцяла і гарантує наче так звана адміністра-
тивна реформа і децентралізація в купі з нею – передача в розпорядження новоутворених громад 
усіх без винятку земель в населених пунктах і поза їх межами. Але знайте, що через силу і з горем 
пополам наразі вдалося передати близько 4 мільйонів гектар земель державної і комунальної влас-
ності і тільки 850 тисяч га сільськогосподарського призначення. Всі інші. виходить, ловити як 
вітер в степах України?

  Ніна ТИТОВЕЦЬ.

Офшорні острови» всередині держави

Тупик для кінцевої зупинки
ДЕВ‘ЯТЬ ЗАПИТАНЬ ЕКСПЕРТУ ПРО СТАН АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ:

               ВІДПОВІДАЄ НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ ВАДИМ ІВЧЕНКО

Запитання перше: Чому Міністерство аграрної 
політики відновлюється надто повільно?

Та тому, що в нинішньому уряді практично відсутня 
підтримка стосовно відновлення чи створення заново 
МінАПК. Уряд, який зібрався координувати введення 
ринку землі, закон про який приймався без галузевого 
міністерства, не зацікавлений в появі замінника для 
нього. Більше того – у відсторонені його від старту 
продажу землі. Тут чітко простежується, що усі ни-
нішні міністри працюють на себе і тримають свої ві-
домства для власних інтересів. А якби вони працювали 
для держави і її економіки, для покращення ситуації 
в нашому селі, вони дослухалися б до усіх свідомих 
товаровиробників аграрної продукції, усіх мешканців 
сільських територій і 29 усіляких аграрних асоціацій і 
відомств, які в один голос закликають, що як мінімум 
не можна відкривати ринок землі, не маючи в Україні 
галузевого штату розвитку сільськогосподарського 
сектору економіки та сільських територій. 

Запитання друге: Навіщо державі вкладати великі 
кошти на підтримку малих та середніх фермерів, 
якщо великі агрокорпорації і холдинги дійсно 
дадуть швидкі і чималі інвестиції, і тому вони в 
фаворі?

Фатальна помилка для України, якщо і ви так міркує-
те. Одноосібники створюють і будуть чимдалі актив-
ніше створювати сімейні ферми. Мільйони сімейних 
ферм, бо у кожному селі, де мешкає від двох сотень 
до тисячі людей, не менше 30-ти охоче займалися б 
сімейним або присадибним господарством – тож по-
множте в середньому 20 гектарів на 30-ть, і отримаєте 
не менше 6 млн зайнятої обробітком землі. Окремо 
враховуйте фермерів, яким дадуть шанси отримати 
навіть лише по 100 гектар – це уже 30 мільйонів ріллі. 
Разом 36. А у нас її всього 32 мільйони га. То що це 
значить? Що якби у нас бодай половина земель сіль-
ськогосподарського призначення перебувала у розпо-
рядженні селян-засновників сімейних фермерських 
господарств, також малих і середніх, агрохолдингами 
в Україні і не тхнуло би. Як наслідки, мали б на селі 
мільйони ми робочих місць. Додайте сюди сезонних 
і найманих там працівників – це уже колосальна кіль-
кість робочих місць і доволі високі податки з доходів 
фізичних осіб. Ще розвій переробки сільгосппродукції 
та багатогалузеве її виробництво. Село б жило, горя не 
знаючи.

Весь білий світ ставку робить не на корпорації (крім 
Латинської Америки і в першу чергу  Аргентини та 
Бразилії, які відомо, що з цього пожинають), а на сі-
мейне фермерство та фермерські господарства малого 
і середнього типу. Так повинен розбудовуватись і укра-
їнський аграрно-переробний сектор.

Запитання третє: Чи належить аграрна галузь 
в число пріоритетних для теперішнього Уряду 
України?

Ні, на превеликий жаль. Якщо хочете знати, остан-
німи часами був тиск і на депутатів  Верховної Ради, 
включаючи опозиційних депутатів, також на різні гро-
мадські організації та асоціації, включаючи асоціацію 
фермерів і приватних землевласників, на експертів та 
спеціалістів і так далі, аби не поновлювати у нас Міна-
грополітики. Або таке: я особисто кілька разів говорив 
Президенту чи в його присутності, що це більш ніж 
не припустимо, коли в аграрній державі  катма Мініс-
терства, яке б просувало вітчизняну агропродукцію 
на ринки світу та створювало у себе вдома умови для 
її виробництва і переробки. Результат? Як об стінку 
горохом. Прямо скажу: Прем’єр-міністру Шмигалю 
Міністерство аграрної політики нав’язали, а воно йому 
насправді потрібне, як п’яте колесо до возу.

Запитання четверте: Чи з відкриттям ринку землі 
прийдуть в Україну інвестори, причому передусім 
свої, внутрішні, як у нас той же Уряд і той же Офіс 
Президента оптимістично обіцяють або малюють 
та сподіваються?

Це той випадок, коли нерозумні, м’яко кажучи, дум-
ками та брехнями багатіють. Кому не звісно, що прак-
тично вся земля в Україні нині в оренді. Коли середній 
термін оренди 12 – 15 років. Тобто купивши землі, ви 
змушені будете чекати, поки отримаєте змогу її само-
му обробляти. Бо Законом передбачено, що продана 
і кимось придбана земля, якщо вона в довготривалій 
оренді, має мінімум 15 років залишатися у ній на умо-
вах укладених Договорів. Хто ж буде стільки чекати, 
вклавши свої кошти сьогодні? Міркуємо разом: а хто 
даватиме за неї пристойно-прийнятну ціну? Той, хто 
продовжуватиме орендувати за попередніми діючими 
домовленостями ні, бо вона й так кільканадцять літ за-
лишатиметься у його користуванні. Від сили розкоше-
литься на 500 доларів за гектар. А той, кому дозволять 
тільки через 10 – 12 років використовувати, той й пого-
тів не квапитиметься з козами на торг. Тому у нас ціле 
десятиліття фактично європейської ціни на землю 

марно чекати. Натомість інвестиції в ті ж корпорації 
будуть аж бігом. Хіба це великий секрет, що з метою 
витратитися загодя, аби знову ж таки за мінімальні 
ціни – дешевше! - скупити землі? Що виграє від цього 
держава? Анічого! Великий пшик! Ото, як той казав, 
булькне! Більше того, великі корпорації-холдинги кі-
нець-кінцем заволодіють великими площами і знову 
повернуться до своєї старої політики. Сіятимуть те, 
що буде їм вигідніше, пшеницю, соняшник, кукурудзу 
чи рапс, і ніхто в Україні не буде їм указ. Для вітчизня-
ного села, колиски нації, це тупик і кінцева зупинка: 
все, приїхали!

Запитання п’яте: Чи зможе Україна врешті-решт 
позбутися невдячної долі сировинного аграрного 
придатку для Європи?

Думаю, що ні. Сьогодні аграрна політика у нас спря-
мована на надщербну мету годувати весь світ винят-
ково зерном та соняшником. А щоб годувати весь світ 
продуктами харчування власного виробництва, причо-
му різноманітними, ми навіть не заїкаємося. Навпаки, 
переймаємося тим, щоб завозити якомога більше 
іноземних харчів. Незважаючи на те, що де-де, а землі 
і можливості у нас набагато кращі, як і продовольча 
продукція уже зараз та потенційно в майбутньому 
більш поживна, калорійніша та екологічно чистіша. 
Ми свідомо відмовляємося на рівних конкурувати з 
агротоваровиробниками Європи. Хіба не ясно, при-
міром, чому хто займається нині в Україні молочним 
скотарством та молокопереробкою, гнівно й сердито 
проклинають теперішню в державі владу? Бо до нас 
сьогодні імпортозаміщене молоко тече річками. І воно 
ціною дешевше, ніж те, яке наші молочарники прода-
ють, лише тому, що наші аніякої фінансової та іншої 
пільгової підтримки не одержують. Або з року в рік 
все більше і більше вирощується зерна, коли воднораз 
нічого не робиться, щоб зерно переробляти і загалом 
виробляти готову продукцію з доданою  вартістю.

Запитання шосте: як же не на словах, а ділами під-
тримувати фермерів України?

Один з перших способів, як на мене - податково сти-
мулюємо тих з них, хто займається переробкою виро-
щеної і виробленої продукції. Другий: усіма силами і 
можливостями стимулюємо також селянські і сімейні 
господарства, дрібних та середніх фермерів, у тім чис-
лі безповоротними коштами, щоб вони розширювали, 
поглиблювали і удосконалювали та осучаснювали свій 
бізнес. Скажімо, щоб не руками доїли корів, а доїль-
ними апаратами, не у погребах щоб зберігали надоєне 
молоко, а у спеціальних охолоджуючих ємкостях. Тут 
актуальний і третій момент: аналогічно діяти у всіх га-
лузях і на всіх напрямках, відроджуючи в Україні бага-
тогалузевість села. Овочівництво, садівництво, вироб-
ництво соків та консервів, зелені та солінь і так далі.

Запитання сьоме: А чи можна протистояти за-
брудненню і знеціненню українських чорноземів, 
використанню пестицидів чи шкідливих засобів 
захисту рослин?

Потрібен незаперечний і вимогливий контроль. Тіль-
ки контроль! Або раз і назавжди заборонити пести-
циди, які завозяться в Україну без реєстрації. Ми ж 
горами, в необмежених кількостях тобто, завозимо 
зараз зареєстровані в Індії або Новій Гвінеї, і кажемо, 
наче от ми так молодці! Хоч екологію власну псуємо і 
народ свій травимо і нищимо, зате наші зернотрейде-
ри зерно вагонами, баржами і танкерами в усі усюди і 
кінці світу пруть! Це наразі з усіх сил приховують, що 
передусім у сільській місцевості, де великі корпорації 
правлять свій безжальний і безконтрольний бал, масо-

І РЕЗЮМЕ «Фермера 
Придніпров‘я» при цій нагоді



во хворіють і вимирають люди. А що бджоли та ко-
махи, які сприяють запиленню та й захисту рослин, 
вигибають у нас явно, то це уже й не таємниця. Тому 
нагадую, що Аристотель ще попереджав, що не стане 
бджіл – загинуть і люди.

Запитання восьме і дуже актуальне: чому в Украї-
ні не існує спадкового фермерства, тим паче його 
гарантії, як у європейських розвинених країнах?

З тієї очевидної причини, що ігнорується законодав-
ство щодо постійного користування землями, закрі-
плення їх за фермерськими господарствами,  банди-
тизм правоохоронних органів поліції і прокуратури 
та рейдерство під їх же переважно «опікою». Це 
я кажу стосовно багатолітньої останніми часами 
«практики». Але що на нас чекає після запуску ринку 
землі? Скільки людей, скажіть на милість, зможуть 
заплатити за сто гектар 5 мільйонів гривень? Це 
200 тисяч доларів, до речі. Не у всіх є власне окреме 
житло, то для більшості дійсно великі гроші, щоб 
купити сто гектар. Ті, хто купуватиме, або українці 
багаті, ні в якому разі не селяни, або мають можли-
вості залучити з-за кордонів «дешеві» інвестиції, а ще 
треті якраз корпорації та холдинги, котрі готуються 
усіма правдами і не правдами скупляти землі, далі  
четверті – це корупціонери. Тому земля насправді не 
дістанеться фермерам. На нашому земельному ринку 
вона поступово перетече у руки тих, хто безвиїзно си-
дітиме десь на тому боці океану поблизу Ніагарсько-
го водоспаду, питиме каву та палитиме сигари і не 
відатиме навіть, де його земля лежить. Зате знижу-
вати прибутки від неї ніяк не хотітиме. А це значить, 
що сипатимуться безмірно хімікати і пестициди, а 
села згортатимуться і зникатимуть з лиця нашої ко-
лись неньки, а зараз мачухи-України. Отака швидше 
чекає нас і світить нам перспектива.  Нічого іншого 
насправді теперішня влада нам не гарантує.

І запитання дев‘яте, останнє: А як фермерство і у 
нас спроможне діяти інакше на розвій аграрного 
виробництва та сільських місцевостей?

Чим більше сільських людей буде зайнято підприєм-
ництвом і аграрним бізнесом, а то й елементарною 
найманою працею, тим густіше лишатиметься їх у 
селах. Якщо 50 -70 чоловік зайняті і ще хай і не стільки, 
а тільки 40 – 50 тут будуть найманими працівниками, 
це як мінімум 120 осіб і півсотні житлових приміщень 
у населеному пункті. То будуть і дороги, заклади і 
об’єкти торгівлі, побуту, освіти, охорони здорв”я і 
так далі. Бо буде за що все це утримувати, оскільки 
надходитимуть податки з фізичних осіб. А житиме 
наше село, значить зберігатиме національну пам‘ять, 
традиції, мову і одвічні  моральні та духовні цінності. 
Народжуватимуться і виховуватимуться також діти – і 
зміна поколінь селянського роду не перериватиметься 
і не припинятиметься. Іншого варіанту не дано. Тим 
паче, що інший варіант – це шлях в нікуди, а точніше в 
тупик, після якого українського села не стане.

 (Українські Національні Новини)
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А що все це значить?  Вам підказати? Те, що коли говорять, що до влади в Україні прийшли непідготовлені, 
м‘яко кажучи,  зелені люди, а, прямо кажучи, нездари й профани, далекі від державницького досвіду, 
світогляду, мислення та інтелекту, то це не вся правда. Вся полягає у тому, що спідтишка, приховано і всі 
попередні нищили рідну державу та зводили зі світу власний народ, але теперішня уже у відкриту і свідомо 
переслідує мету живого місця не залишити з України і в пух та прах обернути цілий народ і цілу українську 
націю. На угоду тим державам, яким український люд як кістка поперед горла, нинішня власна влада 
прислужується з усіх сил і готова уже навіть зарити у приготовлену на розпродажу землю рідних та близьких, 
матерів і батьків, якщо їм накажуть чи велять це зробити.  Якщо хочете, то до цього вони зараз на ляху. І не 
спиняться, якщо ми їх не спинимо. А зупинимо тільки тоді, коли голосувати будемо за своїх з народу, а не 
клюватимемо на живців, винахідливо підсунутих багатими до краю олігархами.
Тобто хочемо сказати, що ми самі себе продаємо в рабство та неволю і навіть слухняно на погибель, коли 
купляємося на  подачки і обіцянки багатіїв, бандитів і крадіїв, корупціонерів, злодіїв і злочинців, зрадників 
своєї Вітчизни і запроданців свого народу. Тому, як писав колись один наш колега, думайте. Є над чим. А 
головне – робіть висновки.

Підготував Микола НЕЧИПОРЕНКО.

Здрастуй, «Нове село»! Здрастуй                     
і прощай!  У попередньому номері «Фермер Придніпров‘я» повідомив про нову 

ідею-програму Президента Володимира Зеленського, висунуту в дусі 
«великого будівництва» - створити в Україні не менше тисячі з сучасною 
та європейською забудовою сільських населених пунктів. Наша газета 
прокоментувала уже  цей «великий почин» зі своїх точок бачення. та є  сенс 
повернутися до теми «реформи» українського села, і сьогодні опублікувати  
коментар аналітика «Agro-news» Володимира Чопенка:
ТАК НАДІЯТИСЯ ЧИ НІ НА ВІДРОДЖЕННЯ НАШОГО СЕЛА?

 Двічі за півроку Президент Зеленський 
згадав про колиску нації – село. Перший 
раз торік наприкінці серпня під час 
поїздки в Херсонську область, а вдру-
ге недавно у березні ц. р. на нараді, де 
анонсував проєкт «Нове село». Одних 
вразив ним, як сюрпризом, інших при-
голомшив, мов фантастичним романом, 
ще третіх все одно, що твором  на вільну 
тему. А я ніяк визначитися 
не можу, схожий чи не схожий наш лі-
дер на Манілова з поеми-повісті  Мико-
ли Гоголя «Мертві душі»? Адже знай ко-
лисати порожні ідеї з намірами – це не 
плуга перти, переорюючи ним закинуті і 
занедбані перелоги в глибинках, коли на 
видноколах одначе навряд чи заяріють 
колись оті жадані «нові села». 
Діючий Президент не перший, хто праг-
не або відродити, або забудувати заново 
неповторні вітчизняні села. Попередні 
також мріяли, щоб здійснилося про-
роцтво Великого Кобзаря: «А у селах у 
веселих і люди веселі». Раді власній пра-
цевлаштованості, зрослим стандартам і 
умовам життя, вулицям і дорогам, всій 
відновленій соціальній інфраструктурі. 
А що насправді виходило, вийшло і 
виходить досі, не нам вам розповідати! 
Один Президент оголошував рік села, та 
коштів на нього нашкріб мало не втричі 
менше, ніж у попередній звичайний рік. 
Отож прокукурікав голосно, та й осікся, 
оскільки свята на сільські вулиці так і не 
завітали. Другий намагався врятувати 
конаючу сільську місцевість програмою 
«Рідне село», носячись з нею, мов з пи-
саною торбою. Результат? На півдорозі 
зійшов з дистанції, також не знайшовши 
для втілення вдосталь бюджетних коштів 
Третій же з провідними міжнародними, 
європейськими та світовими світилами 
на кошти іноземних фондів та інвесторів 
та спонсорів виписував «Єдину комп-
лексну стратегію та план дій з розвитку 
сільського господарства і сільських тери-
торій в Україні на 2015 – 2020 роки». Ре-
зультат той же – велика мильна булька. 
Тому всі реформи, концепції, ідеї, про-
грами і проєкти, ініціативи та стратегії, 
народжені у столичних коридорах влади, 
ще нічого путнього мешканцям сільської 
поселенської мережі не принесли. Уже 
через це виникає запитання: а навіщо 
тоді знову і знову гучно бити в литаври, 
обіцяючи народу золоті гори, насправді 
рано чи пізно обмежуючих порожніми 
обіцянками? За прикладом того ж цига-
на, котрий кожуха обіцяв, та тільки сло-
ва його теплими і були. Села натомість 
провалювалися ще в глибші ями.
До речі, ще з першої спроби, коли у 
далекому уже 1992 році  Верховна Рада 
у новій редакції гучно прийняла Закон 
«Про пріоритетність соціального розвит-
ку села та агропромислового комплексу 
в народному господарстві України», ні-
чого не вдавалося втілити з наміченого. 
Вітчизняне село, якому зазвичай здавна 
у нас співали хвалу і клялися в любові, 
немов потрапило в число однак прире-
чених невдах, якому і не варто сподіва-
тися на майбутнє. Не врятувала згодом і 
«Комплексна програма підтримки роз-
витку українського села на період до 2015 
року», з ініціативи Міністерства агропо-
літики, прийнятої у 2005 році. Під яку 

наче збиралися підставляти свої  плечі 
усі гілки влади та всі відомства і служби 
держави. А чим скінчилася затія? Тим, 
що Мінагрополітики залишилося нао-
динці зі своєю програмою. Вийшло, як 
у тій пісні, що «сам п‘ю, сам наливаю, 
сам собі стелю і сам лягаю»  - і далі за 
текстом. З єдиною вельми суттєвою по-
правкою, що пити доводилося більше й 
частіше за упокій села.
Отут черга і третього питання, котре по-
требує ясності: чи усвідомлює пан Пре-
зидент зі своєю командою «слуг народу», 
у яку халепу-шлею впряглися вони, ого-
лошуючи старт проєкту «Нове  село»?  
Чи є у них бачення «системного і комп-
лексного підходу до цієї проблеми»?
Побувавши у селі Садове на Херсонщині, 
Володимир Олександрович його визнав 
взірцем, на який треба рівнятися. Тепер 
же відвідавши села Щастя та Новотро-
їцьке у прифронтовій зоні Донбасу, 
заявив, що «перша тисяча нових сіл має 
бути схожою на них». Коли в селах му-
сить бути все: лікарні і аптеки, школи і 
дитсадки, працюючі господарства і під-
приємства, ферми, кооперативи і пере-
робні потужності, підсобні промисли, 
служби соціального і побутового обслу-
говування і так далі. І далі Зеленський 
закликає: «Ми повинні вдихнути нове 
життя в українське село. Його мешканці 
мають отримувати якісний сервіс безпо-
середньо за місцем свого проживання і 
отримувати доступ до сучасної інфра-
структури». Адже й з‘явилися-не заба-
рилися уже й на період до 2030 р. на цей 
раз «Стратегічні напрями сталого роз-
витку сільських територій», котрі розро-
бив авторський колектив Національного 
наукового центру «Інститут аграрної 
економіки». У них передбачено все, що 
людям потрібно: зайнятість, підвищення 
добробуту, соціальний захист інтересів 
сільського населення, розбудова центрів 
сіл і загалом поселенських масивів, по-
слуги медицини та освіти, фінансове, 
інвестиційне і кредитне забезпечення… 
Перераховувати далі? 
Але давайте поставимо запитання інак-
ше: а чи вірите ви, що після мало не 
десятка програм, концепцій і проєктів, 

котрі скінчилися провалами, ідея-план 
Президента Зеленського «Нове село» 
нарешті забезпечить свої бажані плоди? 
Звичайно, що ні. Звичайно і на цей про-
єкт чекає пшик. Ось підсумки усіх разом 
попередніх: тільки минулого року з 
мапи України зникло понад 28 сільських 
населених пунктів та виїхало геть майже 
150 тисяч сільських жителів, причому 
більшість з них аж і за кордони України. 
За останні 20 літ в аграрній сфері нашого 
виробництва чисельність зайнятих робо-
тою скоротилася більше, ніж на третину, 
а рівень як оплати їхньої праці, так і 
щомісячних доходів «на круг» нижчі від 
прожиткового мінімуму. І як останній 
сумний акорд – убога соціалка. Наразі 
половина сіл без навіть примітивних 
медпунктів, аптек та фельдшерсько-          
акушерських пунктів. Як і без дитячих 
садків, а 41 відсоток без шкіл. Клубів уже 
немає у 57%, а закладів сфери побуто-
вого обслуговування у 87-ми відсотків. 
Закриваються поштові відділення. Уже в 
понад 4 тисячах сіл проживає максимум 
50 осіб, а в 22 тисячах в межах двох-трьох 
сотень. Усіма оспівана колиска нації 
зараз не здатна, як то вона раніше вико-
нувала функцію відтворення генетичного 
фонду свого народу,  забезпечувати 
демографічно-відновлювальні процеси 
в державі. Сьогодні ця колиска перетво-
рюється на кладовище, а вся Україна на 
територію суцільних сільських цвинта-
рів. І куди не кинься та не поткнися – без-
люддя, безлюддя, безлюддя. І бездоріж-
жя, бездоріжжя, бездоріжжя…
От і постає останнє, ключове, доленос-
не і воднораз  принципове та фатальне 
запитання: а для кого вкотре у нас зібра-
лися рятувати села невеселі, створювати 
натомість навіть «Нові», якщо у тих селах 
пустки і пустирі? А з цього запитання 
випливає й наступне: а чи не досить сіль-
ський народ дурити й ошукувати, чи не  
пора кінчати сільському народу брехати 
на кожному кроці і ось уже чи не три 
десятиліття поспіль? Адже й коню зрозу-
міло, от тільки тепер не «слугам народу», 
що спершу  давно пора раз і назавжди 
визначитися, яке ж село нам потрібне 
і хто в ньому буде жити? 

Отож до влади пряме, як дишло, запи-
тання: на кого ж як орієнтуватися, так 
і опиратися в аграрному секторі еко-
номіки зібралася теперішня влада – на 
олігархічні агрохолдинги та латифун-
дистів чи на дрібних, малих і середніх 
сільгоспвиробників і переробників, 
фермерів і кооператорів? Коли на пер-
ших, то їм села як п’яте колесо до возу, 
живого та й мокрого навіть місця від 
них не залишать. А якщо на других, на 
селян на своїй землі, то досить язиками 
молоти одне, а на ділі зачищати сільські 
території від свого народу. Бо на преве-
лику біду і трагедію, так і не втіливши 
жодної програми відродження україн-
ського села, українська влада за майже 
тридцять літ зробила усе від неї залежне, 
щоб багаті землевласники запанували на 
українських просторах, а сільські труда-
рі від землі і не надіялися на це, а лиш 
покищо співали, наче запануєм, братці, 
у своїй сторонці. Не станем сьогодні 
звертатися до усіх попередніх Прези-
дентів, а от до Зеленського звернемося. 
Вас, Володимире Олександровичу, роз-
кусили уже і не вірять жодному Вашому 
слову. Так що марно чіпляти локшину 
на вуха своєму народу. Яку підступну за 
участю олігархів влаштували фільмом 
«Слуга народу» пастку, уже всі збагнули 
і прозріли в Україні. Чи вдихнете Ви у 
сільську бутність «нове» життя? Судячи з 
наслідків того, що берете під «особистий 
контроль», ні!
Але головне інше, чим необхідно скінчи-
ти цей коментар. Варто зберегти вітчиз-
няне  село для сільського люду з дідів і 
прадідів, так тоді ніяких програм і про-
єктів відродження селянських оселень і 
гнізд не треба буде. Селянський народ, ті 
ж фермери, одноосібники, кооператори 
розбудують свої населені пункти настіль-
ки винахідливо і гарно, чого ніхто краще 
від них не зробить і яких хто-хто, а ви 
потім не впізнаєте. Більше того, тоді, як 
писав Великий Кобзар Тарас Шевченко, 
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати 
І будуть люде на землі.,

Нарешті ми всі з вами дочекалися почути з вуст недавно призначеного Міністра аграрної політики 
та продовольства Романа Лещенка чорну правду про масштаби корупції і її схеми зловживань в 
сільськогосподарському секторі економіки. Наразі в Україні для вирощування сільгоспкультур усіх 
призначень та видів існує 33 мільйони га. Але тільки з 22 мільйонів сплачуються податки в казну 
держави. Ще 3 мільйони – це присадибні ділянки у сільських населених пунктах і особисті селянські 
господарства. А де ж решта 8 мільйонів гектар? Та в тіні ж, як це зараз кажуть! Більше того, їх як 
наче й немає.  Вони все одно, що виведені за межі держави, і не кудись там, а відразу… в офшорні зони. 
На них вирощуються в основному соняшник, пшениця і кукурудза та ріпак – підпільно і по-злодій-
ськи, звичайно. Точнісінько так же злочинно зібране з них збіжжя в жахливих масштабах неправдами 
вивозиться за кордон, а виручені кошти в Україну ніколи не збиралися і далі ніколи не збираються 
повертатися. Вони залишаються на офшорних рахунках м’яко кажучи нахабних «власників» нашої 
родючої землі. Не важко підрахувати, що практично третина тих коштів, котрі  від аграрного ви-
робництва мають надходити у державний бюджет, осідають в кишенях фактично злодіїв, крадіїв 
та шахраїв.
Як же врешті бути, що робити, як покінчити з настільки безпрецедентним викраденням чи роз-

краданням по приватних кишенях урожаїв вітчизняного сільського господарства? Міністр Роман 
Лещенко надії покладає на космічні апарати, котрі спроможні будуть обстежувати наші поля з 
навколоземних орбіт. Отож бачити звідтіля, чим засіяні геть усі земельні ділянки та хто скільки з 
них намолочує ужинків. Щоб потім зі жниварів кожного питати, куди подів зібране та чи сплатив 
державі податки? Смішного, мабуть, у цьому й мало. Світ давно бере на озброєння сучасні мож-
ливості контролювати геть усе, що у тому чи іншому секторі економіки діється і відбувається. 
Одначе нам, українцям, ще давніше належало зупиняти і зупинити земельне свавілля й земельний 
колапс, який уже сягнув меж і загроз національної безпеки і знищення незалежної держави.
Як відомо, чи не найцінніше і найсуттєвіше, що наобіцяла і гарантує наче так звана адміністра-
тивна реформа і децентралізація в купі з нею – передача в розпорядження новоутворених громад 
усіх без винятку земель в населених пунктах і поза їх межами. Але знайте, що через силу і з горем 
пополам наразі вдалося передати близько 4 мільйонів гектар земель державної і комунальної влас-
ності і тільки 850 тисяч га сільськогосподарського призначення. Всі інші. виходить, ловити як 
вітер в степах України?

  Ніна ТИТОВЕЦЬ.

Офшорні острови» всередині держави

Тупик для кінцевої зупинки
ДЕВ‘ЯТЬ ЗАПИТАНЬ ЕКСПЕРТУ ПРО СТАН АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ:

               ВІДПОВІДАЄ НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ ВАДИМ ІВЧЕНКО

Запитання перше: Чому Міністерство аграрної 
політики відновлюється надто повільно?

Та тому, що в нинішньому уряді практично відсутня 
підтримка стосовно відновлення чи створення заново 
МінАПК. Уряд, який зібрався координувати введення 
ринку землі, закон про який приймався без галузевого 
міністерства, не зацікавлений в появі замінника для 
нього. Більше того – у відсторонені його від старту 
продажу землі. Тут чітко простежується, що усі ни-
нішні міністри працюють на себе і тримають свої ві-
домства для власних інтересів. А якби вони працювали 
для держави і її економіки, для покращення ситуації 
в нашому селі, вони дослухалися б до усіх свідомих 
товаровиробників аграрної продукції, усіх мешканців 
сільських територій і 29 усіляких аграрних асоціацій і 
відомств, які в один голос закликають, що як мінімум 
не можна відкривати ринок землі, не маючи в Україні 
галузевого штату розвитку сільськогосподарського 
сектору економіки та сільських територій. 

Запитання друге: Навіщо державі вкладати великі 
кошти на підтримку малих та середніх фермерів, 
якщо великі агрокорпорації і холдинги дійсно 
дадуть швидкі і чималі інвестиції, і тому вони в 
фаворі?

Фатальна помилка для України, якщо і ви так міркує-
те. Одноосібники створюють і будуть чимдалі актив-
ніше створювати сімейні ферми. Мільйони сімейних 
ферм, бо у кожному селі, де мешкає від двох сотень 
до тисячі людей, не менше 30-ти охоче займалися б 
сімейним або присадибним господарством – тож по-
множте в середньому 20 гектарів на 30-ть, і отримаєте 
не менше 6 млн зайнятої обробітком землі. Окремо 
враховуйте фермерів, яким дадуть шанси отримати 
навіть лише по 100 гектар – це уже 30 мільйонів ріллі. 
Разом 36. А у нас її всього 32 мільйони га. То що це 
значить? Що якби у нас бодай половина земель сіль-
ськогосподарського призначення перебувала у розпо-
рядженні селян-засновників сімейних фермерських 
господарств, також малих і середніх, агрохолдингами 
в Україні і не тхнуло би. Як наслідки, мали б на селі 
мільйони ми робочих місць. Додайте сюди сезонних 
і найманих там працівників – це уже колосальна кіль-
кість робочих місць і доволі високі податки з доходів 
фізичних осіб. Ще розвій переробки сільгосппродукції 
та багатогалузеве її виробництво. Село б жило, горя не 
знаючи.

Весь білий світ ставку робить не на корпорації (крім 
Латинської Америки і в першу чергу  Аргентини та 
Бразилії, які відомо, що з цього пожинають), а на сі-
мейне фермерство та фермерські господарства малого 
і середнього типу. Так повинен розбудовуватись і укра-
їнський аграрно-переробний сектор.

Запитання третє: Чи належить аграрна галузь 
в число пріоритетних для теперішнього Уряду 
України?

Ні, на превеликий жаль. Якщо хочете знати, остан-
німи часами був тиск і на депутатів  Верховної Ради, 
включаючи опозиційних депутатів, також на різні гро-
мадські організації та асоціації, включаючи асоціацію 
фермерів і приватних землевласників, на експертів та 
спеціалістів і так далі, аби не поновлювати у нас Міна-
грополітики. Або таке: я особисто кілька разів говорив 
Президенту чи в його присутності, що це більш ніж 
не припустимо, коли в аграрній державі  катма Мініс-
терства, яке б просувало вітчизняну агропродукцію 
на ринки світу та створювало у себе вдома умови для 
її виробництва і переробки. Результат? Як об стінку 
горохом. Прямо скажу: Прем’єр-міністру Шмигалю 
Міністерство аграрної політики нав’язали, а воно йому 
насправді потрібне, як п’яте колесо до возу.

Запитання четверте: Чи з відкриттям ринку землі 
прийдуть в Україну інвестори, причому передусім 
свої, внутрішні, як у нас той же Уряд і той же Офіс 
Президента оптимістично обіцяють або малюють 
та сподіваються?

Це той випадок, коли нерозумні, м’яко кажучи, дум-
ками та брехнями багатіють. Кому не звісно, що прак-
тично вся земля в Україні нині в оренді. Коли середній 
термін оренди 12 – 15 років. Тобто купивши землі, ви 
змушені будете чекати, поки отримаєте змогу її само-
му обробляти. Бо Законом передбачено, що продана 
і кимось придбана земля, якщо вона в довготривалій 
оренді, має мінімум 15 років залишатися у ній на умо-
вах укладених Договорів. Хто ж буде стільки чекати, 
вклавши свої кошти сьогодні? Міркуємо разом: а хто 
даватиме за неї пристойно-прийнятну ціну? Той, хто 
продовжуватиме орендувати за попередніми діючими 
домовленостями ні, бо вона й так кільканадцять літ за-
лишатиметься у його користуванні. Від сили розкоше-
литься на 500 доларів за гектар. А той, кому дозволять 
тільки через 10 – 12 років використовувати, той й пого-
тів не квапитиметься з козами на торг. Тому у нас ціле 
десятиліття фактично європейської ціни на землю 

марно чекати. Натомість інвестиції в ті ж корпорації 
будуть аж бігом. Хіба це великий секрет, що з метою 
витратитися загодя, аби знову ж таки за мінімальні 
ціни – дешевше! - скупити землі? Що виграє від цього 
держава? Анічого! Великий пшик! Ото, як той казав, 
булькне! Більше того, великі корпорації-холдинги кі-
нець-кінцем заволодіють великими площами і знову 
повернуться до своєї старої політики. Сіятимуть те, 
що буде їм вигідніше, пшеницю, соняшник, кукурудзу 
чи рапс, і ніхто в Україні не буде їм указ. Для вітчизня-
ного села, колиски нації, це тупик і кінцева зупинка: 
все, приїхали!

Запитання п’яте: Чи зможе Україна врешті-решт 
позбутися невдячної долі сировинного аграрного 
придатку для Європи?

Думаю, що ні. Сьогодні аграрна політика у нас спря-
мована на надщербну мету годувати весь світ винят-
ково зерном та соняшником. А щоб годувати весь світ 
продуктами харчування власного виробництва, причо-
му різноманітними, ми навіть не заїкаємося. Навпаки, 
переймаємося тим, щоб завозити якомога більше 
іноземних харчів. Незважаючи на те, що де-де, а землі 
і можливості у нас набагато кращі, як і продовольча 
продукція уже зараз та потенційно в майбутньому 
більш поживна, калорійніша та екологічно чистіша. 
Ми свідомо відмовляємося на рівних конкурувати з 
агротоваровиробниками Європи. Хіба не ясно, при-
міром, чому хто займається нині в Україні молочним 
скотарством та молокопереробкою, гнівно й сердито 
проклинають теперішню в державі владу? Бо до нас 
сьогодні імпортозаміщене молоко тече річками. І воно 
ціною дешевше, ніж те, яке наші молочарники прода-
ють, лише тому, що наші аніякої фінансової та іншої 
пільгової підтримки не одержують. Або з року в рік 
все більше і більше вирощується зерна, коли воднораз 
нічого не робиться, щоб зерно переробляти і загалом 
виробляти готову продукцію з доданою  вартістю.

Запитання шосте: як же не на словах, а ділами під-
тримувати фермерів України?

Один з перших способів, як на мене - податково сти-
мулюємо тих з них, хто займається переробкою виро-
щеної і виробленої продукції. Другий: усіма силами і 
можливостями стимулюємо також селянські і сімейні 
господарства, дрібних та середніх фермерів, у тім чис-
лі безповоротними коштами, щоб вони розширювали, 
поглиблювали і удосконалювали та осучаснювали свій 
бізнес. Скажімо, щоб не руками доїли корів, а доїль-
ними апаратами, не у погребах щоб зберігали надоєне 
молоко, а у спеціальних охолоджуючих ємкостях. Тут 
актуальний і третій момент: аналогічно діяти у всіх га-
лузях і на всіх напрямках, відроджуючи в Україні бага-
тогалузевість села. Овочівництво, садівництво, вироб-
ництво соків та консервів, зелені та солінь і так далі.

Запитання сьоме: А чи можна протистояти за-
брудненню і знеціненню українських чорноземів, 
використанню пестицидів чи шкідливих засобів 
захисту рослин?

Потрібен незаперечний і вимогливий контроль. Тіль-
ки контроль! Або раз і назавжди заборонити пести-
циди, які завозяться в Україну без реєстрації. Ми ж 
горами, в необмежених кількостях тобто, завозимо 
зараз зареєстровані в Індії або Новій Гвінеї, і кажемо, 
наче от ми так молодці! Хоч екологію власну псуємо і 
народ свій травимо і нищимо, зате наші зернотрейде-
ри зерно вагонами, баржами і танкерами в усі усюди і 
кінці світу пруть! Це наразі з усіх сил приховують, що 
передусім у сільській місцевості, де великі корпорації 
правлять свій безжальний і безконтрольний бал, масо-

І РЕЗЮМЕ «Фермера 
Придніпров‘я» при цій нагоді
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Фіксація порушень ПДР шляхом фото- і 
відеозйомки запрацювала в Україні з 1 
червня 2020 року.
Тепер, згідно з ст.14-2 КУпАП адміністра-
тивну відповідальність за правопору-
шення ПДР, що були зафіксовані в авто-
матичному режимі, тобто за допомогою 
технічних засобів фото або відео фіксації 
несуть такі особи:
Фізична особа, яка є безпосереднім влас-
ником транспортного засобу (далі ТЗ).
Директор юридичної особи, за якою 
зареєстровано ТЗ, а якщо в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань відсутні відомості 
про директора ЮО на час, коли робиться 
необхідний запит, до відповідальності 
притягується особа, яка виконує пов-
новаження керівника такої юридичної 
особи.
Особа, яка ввезла на територію України 
ТЗ, зареєстрований за межами України 
і, який не підлягає державній реєстрації 
в Україні.
Після того, як сталася автоматична фік-
сація порушень ПДР, уповноважена осо-
ба складає постанову про притягнення 
до адміністративної відповідальності і 
протягом 3 днів надсилає таку поста-
нову на адресу особи, яка може бути 
притягнута до адміністративної від-
повідальності за такі правопорушення 
(таких осіб ми відзначили вище).
Що ж робити особі, яка отримала таку 
«щасливу постанову»? Як оскаржити 
штраф ПДР?
Діюче законодавство передбачає два ва-
ріанти як оскаржити штраф ПДР у справі 
про адміністративне правопорушення в 
сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху, зафіксоване в автоматичному ре-
жимі.
Перший варіант, це безпосереднє звер-
нення особи, яка отримала вищезгадану 
постанову в департамент патрульної 
поліції. На таке звернення у особи є 10 
днів з моменту отримання оскаржуваної 
постанови. У своєму зверненні особа, яка 
оспорює постанову про притягнення до 
адміністративної відповідальності за 
порушення ПДР, зафіксованих в авто-

Коли ми йдемо до лікаря, ми сподіваємося на їх про-
фесіоналізм, ми довіряємо їм своє здоров’я, а іноді 
життя, і це повною мірою стосується і стоматологів, 
адже випадки смерті у стоматолога також, на жаль, 
бувають. З огляду на те, що помилка у стоматолога 
може обійтися дорого, в прямому і переносному сен-
сі слова, Юридичний ресурс «Протокол» приготував 
консультацію, як боротися з недобросовісними «бі-
лими халатами».
Правові, організаційні, економічні та соціальні ос-
нови охорони здоров’я в Україні визначають Основи 
законодавства України про охорону здоров’я (далі - 
Основи).
Відповідно до статті 80 Основ особи, винні в пору-
шенні законодавства про охорону здоров’я, несуть 
цивільну, адміністративну або кримінальну відпові-
дальність відповідно до законодавства.
Слід підкреслити, що згідно з частиною третьою 
статті 34 Основ лікар не несе відповідальності за 
здоров’я хворого у разі відмови останнього від ме-
дичних приписів або порушення пацієнтом встанов-
леного для нього режиму.
Куди скаржитися на стоматологів України?
Письмова скарга на стоматолога
Пам’ятайте, що за Законом України «Про звернення 
громадян» подається у порядку підлеглості вищому 
органу або посадовій особі. Тобто, у випадку з недо-
бросовісним стоматологом скаргу необхідно адресу-
вати головному лікареві.
Але, якщо ви не вірите в адміністративну проце-
дуру або такий орган / посадова особа в принципі 
відсутня, а також, якщо ви не згодні з прийнятим за 

Як водієві оскаржити штраф                                           
з дорожніх камер

матичному режимі, вказує на підстави 
своєї незгоди з цією постановою, обґрун-
товуючи їх належними доказами.
Як показує практика, таким чином, 
оскарження постанов про притягнення 
до адміністративної відповідальності 
за порушення правил дорожнього руху, 
(якщо фіксація порушень ПДР була 
проведена за допомогою фото або відео 
системи фіксації порушень ПДР) малое-
фективна, тому краще використовувати 
другий варіант оскарження про який я 
розповім нижче.
Отже, другий варіант, як оскаржити 
штраф ПДР - це звернення до суду. Згід-
но з постановою КАС ВС від 12.06.2020 
року у справі №686 / 2829/19 положення 
статті 289 КУпАП та частини другої 
статті 291 КУпАП свідчить, що постанова 
у справі про адміністративне правопо-
рушення в сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху, в тому числі зафіксова-
но в автоматичному режимі може бути 
оскаржене протягом 10 днів після його 
вручення особі або отримання поштово-
го повідомлення про вручення, або про 
відмову в її отриманні, або повернення 
поштового відправлення з відміткою 
про невручення. Тобто, якщо людина от-
римала постанову після 10 днів з момен-
ту її винесення - це не означає, що такою 
особою було пропущено термін для її 
оскарження, адже практика ВС доводить, 
що 10-денний термін вважається саме з 
моменту отримання такої постанови.
Наступне, що повинні розуміти позивачі 
в таких справах - це те, до якого суду 
слід подавати позов про оскарження ви-
щезгаданої постанови. Так ось, в даному 
випадку, позивач має право вибору суду, 
до якого він буде звертатися, а саме: по 
реєстрації свого місця знаходження або 
за місцем знаходження відповідача.
Відповідачем у таких справах є посадова 
особа, яка винесла постанову.

Підстави для оскарження штрафу ПДР
Частиною 2 статті 61 Конституції Укра-
їни встановлено, що юридична відпо-
відальність особи має індивідуальний 
характер. У рішенні Конституційного 
суду від 22.12.2010 року №23-рп / 2010 

зазначено, що притягнення до адміні-
стративної відповідальності власника 
транспортного засобу через те, що він 
є власником незаконним. Відповідаль-
ність в даному випадку повинен нести 
не власник транспортного засобу, а без-
посередньо особа, яка керувала таким 
автомобілем на момент фіксації такого 
правопорушення спеціальними фото або 
відео засобами.
Тобто, якщо власник транспортного 
засобу отримав постанову про притяг-
нення його до відповідальності у справі 
про адміністративне правопорушення 
та реєстрація порушень ПДР була зафік-
сована в автоматичному режимі, але за 
фактом власник не керував цим тран-
спортним засобом в момент, описаний 
в постанові, але безпосередньо такому 
власнику відома особа, яка керувала 
його транспортним засобом, то така осо-
ба може самостійно в 20-денний термін 
з моменту скоєння адміністративного 
правопорушення звернутися з відповід-
ним повідомленням про це в поліцію. 
На підставі такого добровільного пові-
домлення і сплати штрафу за порушен-
ня правил дорожнього руху, власник 
транспортного засобу звільняється від 
відповідальності.
Але бувають випадки, коли, наприклад, 
автомобіль був викрадений, а власник 
фактично отримав постанову про спла-
ту штрафу за правопорушення, якого він 
не скоював. Тоді такій особі необхідно 
в 20-денний термін з моменту скоєння 
правопорушення або з моменту, коли 
постанова набрала законної сили, звер-
нутися до уповноваженого органу Наці-

ональної поліції з доказами того, що на 
момент вчинення адміністративного 
правопорушення транспортний за-
сіб не був у його володінні внаслідок 
протиправних дій інших осіб або по 
протиправному використанню іншими 
особами номерних знаків, що належать 
його транспортному засобу. Якщо таку 
інформацію уповноваженим органом 
поліції не було взято до уваги - це є 
вагомою підставою для суду для скасу-
вання оскаржуваної постанови.
Наступне на що потрібно звернути 
увагу позивачеві - це на відповідність 
оскаржуваної постанови норматив-
но-правовим актам в аспекті його фор-
ми і змісту. Цікавим є той факт, що в 
таких постановах обов’язково має бути 
посилання на технічний засіб, за допо-
могою якого було скоєно фіксування 
самого правопорушення. У разі його 
відсутності - постанова підлягає скасу-
ванню.
Часто буває, що в оскаржуваній поста-
нові зазначено номерний знак вашого 
автомобіля, а ось марка і модель авто 
зовсім інші. Тому отримавши такий 
«лист щастя» від поліцейського слід 
уважно придивитися до такої поста-
нови, адже найменші її неточності мо-
жуть бути причиною для скасування 
такого документа.
Якщо ви не знаєте, як оскаржити штраф 
ПДР - для отримання індивідуальної 
консультації скористайтеся послугою 
нашого сервісу «Тендер на юридичну 
послугу».

скаргою рішенням, пам’ятайте, що ви можете оми-
нути етап скарг і за захистом своїх прав звернутися 
безпосередньо до суду.
Зразок скарги на лікаря стоматолога досить про-
стий, адже її головні складові такі:
Адресат.
ПІБ заявника та його контактні дані: адреса прожи-
вання та телефон. Якщо ви хочете, щоб відповідь 
прийшла на електронну адресу, її також треба вказа-
ти і позначити її кращим способом комунікації.
Суть скарги. Описова частина має бути детальна, 
«що», «де» і «коли» сталося, хто і які права порушив. 
Якщо вистачає «юридичної вправності» можна по-
значити конкретні норми, але Закон України «Про 
звернення громадян» на цьому не наполягає. Навіть 
без вказівки статтей законів і цитування медичних 
протоколів, Вашу скаргу повинні розглянути, по суті.
Прохальна частина. Спочатку просять прийняти 
скаргу до розгляду. Якщо ви не знаєте, хто винен в 
тому, що вам було завдано збитків, можна просити 
провести службове розслідування і встановити вин-
ного. Можна також просити притягнути до відпові-
дальності винного і компенсувати вам моральну або 
матеріальну шкоду.
Дата і підпис.
Додатки. Якщо у вас є докази обставин і фактів, ви-
кладених у скарзі, необхідно їх докласти. Як правило 
це копії документів. Але в світі сучасних технологій 
це може бути і відео. З огляду на цей пункт слід «про 
всяк випадок» заздалегідь потурбуватися про наяв-
ність документального підтвердження відвідування 
стоматолога і призначеного вам лікування, запис в 
амбулаторній картці є обов’язковим.
До речі, щоб зібрати необхідні документи post factum, 
ви можете перед подачею скарги написати відпо-
відний запит. Також слід нагадати, що оскільки 
інформація про пацієнта, як правило конфіденційна, 
тому, для отримання інформації, враховуючи Закон 
України «Про захист персональних даних» свою осо-
бистість необхідно підтвердити, шляхом вказівки в 
запиті реквізитів документа, що засвідчують Вашу 
особу або надання копії такого документа.
Увага! Відповідно до статті 39 Основ пацієнт, який 
досяг повноліття, має право на отримання досто-
вірної і повної інформації про стан свого здоров’я, у 
тому числі на ознайомлення з відповідними медич-
ними документами, що стосуються його здоров’я.

Усна скарга на стоматолога
Не гріх скористатися і «гарячими» лініями.
Гаряча лінія уряду - 1545
Гаряча лінія Міністерства охорони здоров’я України 
0 800 505 201
Гаряча лінія місцевих органів влади або місцевого 
самоврядування. Наприклад, в Києві є загальний но-
мер для контакту з місцевою владою - тисяча п’ят-
сот п’ятдесят один.
Пам’ятайте, що відповідно до статті 20 Закону Украї-
ни «Про звернення громадян» термін розгляду скар-
ги не може перевищувати одного місяця з дня по-
дачі. У виняткових випадках цей термін може бути 
продовжений максимум до 45 днів.
Види відповідальності стоматологів
Кримінальна відповідальність є найбільш суворим 
видом юридичної відповідальності стоматологів за 
правопорушення, вчинені ними при здійсненні про-
фесійної діяльності.
Як відомо, медичні працівники несуть відповідаль-
ність за вчинення злочинів на загальних підставах, 
але Кримінальний кодекс України містить ряд зло-
чинів, які мають відношення саме до професійної 
діяльності лікарів.
«Медичні злочини» можна умовно розділити на:
злочини проти життя і здоров’я людини (пацієнта);
злочини проти прав людини (пацієнта);
злочини в сфері господарської діяльності з медичної 
практики;
злочини в сфері обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;
інші злочини, що здійснюються медичними праців-
никами у зв’язку з їх професійною діяльністю.
Переважна більшість «медичних» злочинів сконцен-
тровані в розділі II КК «Злочини проти життя і здо-
ров’я людини». Якщо говорити про стоматологів, то 
потрібно згадати такі статті Кримінального кодексу 
України:
Стаття 131 Кримінального кодексу України - нена-
лежне виконання професійних обов’язків, що спри-
чинило зараження особи вірусом імунодефіциту 
людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби 
(ст. 131 КК);
Стаття 138 - незаконна лікувальна діяльність - за-
няття лікувальною діяльністю без спеціального до-
зволу, що здійснюється особою, яка не має належної 
медичної освіти.

Відповідальність стоматолога
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7
Виявляється

Способи посадки картоплі, 
які допоможуть отримати ве-
ликий врожай. Виберіть той, 
який найбільше підходить для 
вашої місцевості.

Існують різні способи посад-
ки картоплі. Радять вибрати 
найкращий, той, який найбіль-
ше підходить, завдяки якому 
можна зібрати хороший уро-
жай. Особливу увагу радять 
приділити сортам картоплі.

Способи посадки картоплі, 
від яких залежить підвищена 
врожайність овоча

Традиційний під лопату
Для даного способу ґрунт попе-

редньо готують з осені. З настанням 
весни тако варто його вспушити. Як 
тільки прогріється земля, бажано 
висаджувати картоплю. Коли розпу-
стяться бруньки на березі — тоді під-
ходить час для посадки.

Рядки копають на відстані один від 
одного близько 70 сантиметрів. Ямки 
мають бути близько 10 сантиметрів.

Як тільки картопля зійшла і пу-
стила добре паростки, її обов’язково 
підгортають. Вважається, що це збіль-
шить в кілька разів врожайність.

У гряди
Висаджування даним способом 

здатне вплинути на розміри овоча. 
Грядки роблять висотою близько 35 
см. Викладають в лунки спочатку 
гній, попіл, потім картоплю.

Під час підгортання ґрунт беруть 
в міжряддях. Це дозволить не трав-
мувати кореневу систему. Перед ви-
копуванням за два тижні скошують 
бадилля.

У борозни
Даний спосіб дозволить вдало по-

садити картоплю. Борозну викопують 
шириною близько 20 см, з глибиною 
— 15. Земля підсипається в міру виро-
стання бадилля.

Під кол
Даний спосіб добре підходить для 

тих людей, які хочуть мати хороший 
урожай картоплі і немає можливості 
посадити під лопату. Перед висадкою 
картоплі землю підгортають. Одна 
людина робить розмітку за допомо-
гою кола, друга — висаджує картоплю.

Способи посадки картоплі, 
які допоможуть отримати 

великий врожай

Зелені продукти здатні 
продовжувати тривалість життя 
людини.
Ці кілька зелених продуктів 
продовжать ваше життя. Зелені 
продукти здатні продовжувати 
тривалість життя людини.
Для того, щоб прожити досить 
довге життя, залишаючись при 
цьому здоровими і енергійними, 
дослідники рекомендують додати 
у свій раціон якомога більше 
зелених продуктів.

БРОКОЛІ
У даній рослині міститься 
велика кількість глюкорафаніну. 
У організмі ця сполука 
перетворюється на сульфорафан, 
який сприяє зверненню назад 
впливу окисного стресу на 
організм, попереджаючи появу 
злоякісних новоутворень.

КАПУСТА
Улюблені багатьма людьми 
страви з капусти допомагають 
протистояти утворенню ракових 
клітин, зменшуючи розміри 
ракових пухлин. Відбувається 
така дія у результаті наявності 
у капусті антоціанів, що 
володіють антиканцерогенними 
властивостями.

ОГІРОК
Багато людей вважають, що 
в огірках, крім води, нічого 
корисного немає. Однак, як 
стверджують вчені, вживання 
огірків допомагає нормалізувати 
рівень глюкози у крові.

ШПИНАТ
У листі шпинату міститься 
величезна кількість корисних 
мікроелементів. Цей продукт 
багатий на вміст заліза, кальцію, 
вітаміну С. Наявність у шпинаті 
таких сполук як зеаксантин і лютеїн 
допомагає знизити ризик розвитку 
дегенеративних захворювань очей.

САЛАТ
Попри велике різноманіття видів 
салату, усі вони гідні того, щоб 
бути на вашому столі, запевняють 
дослідники. Наприклад, вживання 
салату-латук, допоможе зберегти 
здоров’я серця і судин, а також 
нормалізувати рівень холестерину 
в організмі.

Ці кілька 
зелених 
продуктів 
продовжать 
ваше життя

Даний спосіб хороший тим, що 
висаджування робиться дуже швид-
ко, не вимагає великих витрат і часу. 
Перед висадкою ґрунт обприскують 
азотним добривом, через 3 години ра-
дять почати висаджувати.

Якими способами висаджувати 
картоплю

Метод Мітлайдера
Відомий американський вчений 

розповів, як збільшити врожайність 
картоплі за допомогою правильно-
го способу посадки. Копають грядки, 
ширина яких досягає близько пів ме-
тра. Ґрунт не чіпають, але грядки пе-
рекопують.

Роблять розмітку, яка залишаєть-
ся до наступного року. Бульби кла-
дуть в дві шеренги в шаховому по-
рядку. Завдяки даному способу, вро-
жайність збільшується в два рази і 
відсутнє підгортання.

Китайський спосіб
Завдяки йому, варто викопати ями 

розміром 1 метр на 1 метр. На дні орга-
нізовують компостну купу, додають 
попіл. Навесні в дану яму кладуть по 
3-4 картоплі з невеликими надрізами, 
засипають землею. Добриво здатне 
вплинути на зростання картоплі.

Квадратно-гніздовий спосіб
Для даного способу вибирають не-

велику ділянку землі, поділяють на 
квадратні сектори. Всередину кож-
ного квадрата, розмір якого 25 см на 
25 см, кладуть картоплю паростками 

вниз. Як тільки з’являються парост-
ки, знову кладуть картоплю і засипа-
ють землею. Даний спосіб буде хоро-
шим для дощового літа і весни.

Способи, що допомагають збіль-
шити врожайність картоплі

В бочку
Якщо немає потрібної ділянки зем-

лі, можна посадити картоплю в бочку, 
для цього на дно викладають перег-
ній, засипають землею, викладають 
картоплю до 10-20 штук і засипають 
ґрунтом. Бажано добре підливати 
овоч після того, як виросте бадилля.

Посадка в траншеї
Роблять в землі поглиблення 30 

сантиметрів. По траншеї викладають 
сіно, висота якого становить — 15 см.

Засипають гноєм і попелом, через 
два тижні в дані траншеї викладають 
картоплю з відстанню близько 30 сан-
тиметрів. Підгортають, як тільки поч-
нуть з’являтися паростки.

Під плівку
Вибирають місце для посадки кар-

топлі. Удобрюють, накривають темною 
плівкою, в місцях, де буде картопля, 
роблять отвір в плівці, встромляють в 
нього картоплю. Даний спосіб зберігає 
вологу, земля не пересихає.

Для посадки радять вибрати карто-
плю, яка добре підходить під місцевий 
клімат, ґрунт. Бажано не садити свою 
картоплю, так як її врожайність з кож-
ним роком зменшується. Добре під-
ходять сорти, які не схильні до різних 
захворювань, мають морозостійкість.

Даний метод посадки томатів має багато переваг.
Одним з найефективніших методів посадки томатів є 
німецький спосіб, який має багато переваг. Для того, щоб 
висадити розсаду таким чином знадобляться великі 
пластикові відра. Зріжте дно у кожного відра
Відра потрібно поглибити в землю на 2/3 їх висоти. Рясно 
полийте кожну лунку.
В якості незвичайного, але ефективного добрива для томатів 
відмінно підходить риба. На одну лунку знадобиться дві 
невеликих рибини. Просто покладіть їх на дно лунки.
Помістіть розсаду томатів в лунку і присипте землею.
Доглядайте за помідорами звичайним способом.
при поливі вся вода направляється до коріння, а не 
розтікається по поверхні землі.
При повторному внесенні добрив поживні речовини також 
потраплять до коріння, а не розподіляться по великій площі 
навколо кущиків;
пластикові відра є додатковим захистом від шкідників.

Німецький спосіб вирощування 
помідорів
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Інжир у домашніх умовах

ІНЖИР або ж фікус каріка (Ficus 
carica), вирощений в домашніх 
умовах, дає смачні, корисні плоди, 

які за своїми цінними властивостями 
не поступаються садовому і дикому 
інжиру. Кімнатна смоковниця відріз-
няється компактними розмірами, не-
вибаглива, добре росте на підвіконні і 
приносить врожай 2 рази на рік.

Освітлення
Для нормального розвитку смоков-
ниці у приміщенні потрібне постійне 
розсіяне сонячне світло. Особливо в 
період дозрівання плодів. Найкраще 
ця рослинка буде почуватися поруч з 
південними вікнами. Однак може ви-
носити й дещо затінене місце.

Температура
Інжир – теплолюбна рослина, опти-
мальна температура мікроклімату 
влітку – +20-25°С, узимку, у період 
спокою – +8-10°С. Однак протягом 
короткого періоду може витримувати 
зниження до мінус 4°С.

Полив
Полив має бути рясним, особливо в 
період активного росту з березня по 
жовтень. Не можна допускати на-
віть разового пересушування ґрунту, 
тому що коренева система інжиру 
дуже чутлива до браку води і це при-
зводить до відмирання кореневих 
волосків. Навіть наступний рясний 
полив не зможе відновити загиблі 
корінців, а це у свою чергу приведе 
якщо не до загибелі рослини, то до 
значного погіршення смакових яко-
стей плодів або ж їхньої передчасної 

Іжир недарма користується популярністю: з плодових 
дерев, які вирощують у домашніх умовах, кімнатний 
інжир виділяється невибагливістю, його зовсім нескладно 
вирощувати в домашніх умовах і до того ж він дуже корисний. 
Але все-таки певні навички в його вирощуванні потрібні.
Ще в давні часи люди використовували інжир (смоковниця 
або фігове дерево, винна ягода) в якості цінного лікувального 
продукту, а прекрасні смакові показники наповнених соком 
плодів цінувалися справжніми гурманами на вагу золота. 
Нескладно зрозуміти, чому багато садівників горять бажанням 
посадити цю субтропічну культуру на своїй ділянці. Можна 
спробувати виростити фігове дерево і на підвіконні.

втрати. Але усе, як говориться, в міру, 
якщо корені будуть постійно у воді, то 
це приведе до закисання ґрунту і за-
гнивання коренів. Тому не зайвою буде 
дренажна система на дні горщика.

Пересадка
Якщо ви тільки що придбали невели-
кий саджанець, то його потрібно по-
садити в горщик розміром не менше 
1 літра. Субстрат для посадки потріб-
ний наступний: парникова, дернова 
земля й пісок у співвідношенні 2:3:1. 
На дно горщика обов’язково потрібно 
покласти шар дренажу.

При пересадженні інжиру не можна 
порушувати земляну грудку, тобто 
його перевалюють разом із земляною 
грудкою, тому що корені інжиру дуже 
тендітні й при пересадженні можуть 
легко зламатися. Після пересадження 
рослину потрібно рясно полити й 
поставити на світле тепле місце, але не 
під прямі сонячні промені.

Підживлення
Підживлювати інжир починають з 
того моменту, коли він виходить з пе-
ріоду спокою, органічними або комп-
лексними добривами для кімнатних 

рослин два рази на місяць. З органіч-
них добрив можна порекомендувати 
наступний склад: коров’ячий гній і 
пічний попіл у співвідношенні 1:0,1 на 
1л води. Суміш заливають водою й на-
стоюють 5 днів. Перед використанням 
розводять водою в десять разів. Перед 
внесенням добрива потрібно полити 
інжир, щоб не спалити корені.

Період спокою
Приблизно наприкінці жовтня в 
інжиру починається період спокою. 
У цей час полив зменшують і листя 
інжиру починає опадати. Температу-
ру мікроклімату теж рекомендується 
знизити до +8-10°С. Період спокою 
триває 2-3 місяці й полягає в нечасто-
му поливі.
У лютому рослина виходить зі стану 
спокою, перед початком вегетації її 
потрібно пересадити в горщик на 0,5-
1 літр більше попереднього, акуратно 
переваливши рослину разом із зем-
ляною грудкою та рясно поливши. 
Після періоду спокою інжир обріза-
ють на 10-20 см, зрізавши пагони над 
брунькою, не залишаючи пеньків. 
Обрізка збільшує кількість нових па-
гонів, а відповідно і врожай.

Плоди
Через 1-2 тижні після виходу рос-
лини зі стану спокою починається 
активний ріст. З’являється листя, 
спочатку яскравозелене, яке згодом 
змінює забарвлення на темнозелене. 
Плоди з’являються на рослині в пазу-
хах листя без цвітіння (вірніше квіти 
не видні нашому оку, тому що вони 
знаходяться усередині супліддя). За 
формою плоди нагадують цибулин-
ку, за розмірами виростають до 3 см 
у діаметрі. Дозріваючи, вони стають 
крупнішими, світлішають і стають 
м’якими на дотик. Дозрівають плоди 
інжиру протягом п’яти місяців. Сад-
жанці інжиру плодоносять на другий 
рік життя, сіянці - на 4-5 рік. 

Столовий хрін, вирощування і догляд, 
який не вимагає великих зусиль – це 
абсолютно невибаглива рослина. Тому 
налагодити такий бізнес можна в 
будь-якому регіоні нашої країни.
Щоб отримати хороший врожай, 
бажано періодично оновлювати куль-
туру. В такому випадку ви зможете 
очистити плантацію від зайвих коренів 
і підготувати ґрунт для нового врожаю. 
Під прямими сонячними променя-
ми листя хрону можуть пожовтіти і 
втратити свій товарний вигляд, але, 
в той же час, цю рослину не бажано 
вирощувати в тіні. Самий підходящий 
варіант – це легке затінення.
На 1 кв. метрі можна виростити до 2 кг 
коренів. Якщо ви виділите під вирощу-
вання хрону на своїй присадибній ді-
лянці одну сотку, за рік можна зібрати 
урожай 150-200 кг.
Корисні властивості хрону
Як уже говорилося вище, хрін з давніх 
часів використовують як приправу 
до м’яса, холодцю, соління та інших 
страв. Крім того, ця культура має ліку-
вальні властивості. Хрін застосовують 

Ще раз про хрін

ХРІН – це дуже корисна і 
смачна приправа, яку з 
давніх-давен використовують 

для приготування їжі. Як 
правило, його вирощують в 
невеликих кількостях на власних 
присадибних ділянках, адже 
виробництво такого продукту 
– це досить перспективна і 
дуже вигідна справа. Про те, як 
налагодити вирощування хрону як 
бізнес, ми поговоримо в цій статті.

для лікування ревматизму, гастриту, 
полегшення стану хворих на радику-
літ, а також для підвищення апетиту і 
поліпшення травлення.
Оскільки цей продукт містить безліч 
корисних мікроелементів і різних віта-
мінів, він сприятливо діє на здоров’я 
людини. Разом з хроном в організм по-
трапляє кальцій, залізо, фосфор і інші 
корисні елементи.
Якщо ви хочете зайнятися вирощу-
ванням хрону в домашніх умовах, во-
сени слід перекопати ділянку і внести 
органічні добрива. Завдяки цьому ви 
зможете заощадити на покупці міне-
ральних добрив навесні.
Тепер розберемося, як садити хрін 
правильно? Для посадки відбирають 
коріння діаметром 1 см, довжиною 20 
см. З саджанців прибирають всі дрібні 
відростки і нирки. Корінь висаджують 
на глибину 10-15 см під нахилом 45 
градусів. Коли рослина приживеться, з 
неї видаляють цвітонос і зайві листя.
Урожай збирають восени. Перед пер-
шими заморозками коріння викопу-
ють і видаляють з них бадилля, щоб 
надати продукції товарного вигляду. 
Якщо збирати врожай навесні, його 

маса збільшиться на 15-18%. Але в 
такому випадку не потрібно зрізати во-
сени листя. Це традиційна технологія 
вирощування хрону, яку використову-
ють повсюдно.
Існують і інші варіанти, наприклад, 
вирощування хрону насінням. Висівати 
цю рослину слід восени. Якщо ви вирі-
шили посіяти хрін навесні, насіннєвий 
матеріал слід змішати з зволоженим 
піском і поставити в льох на 90-100 
днів. При цьому насіння періодично 
потрібно перемішувати. Висаджують 
рослину рядами на відстані 90 см. 
Насіння загортають на глибину 3 см. 
Цей спосіб рідко використовують для 
вирощування хрону в промислових 
масштабах, оскільки він не забезпечує 
високої врожайності.
Найстаріша і дуже зручна техноло-
гія – це вирощування хрону в бочці. В 
такому випадку рослина не розповза-
ється по всьому городу. Щоб зібрати 
врожай, досить трохи підняти бочку і 
коріння виявляться на поверхні. логіч-
ним процесом, подивіться відео виро-
щування хрону.
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