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У липні 1933-го, себто 85 років тому, сягнуло свого апогею те, що згодом українське 
селянство тихо і боязко поміж собою називало голодовкою, а ми уже в часи своєї 
незалежності голосно осмілилися назвати Голодомором. Скажете, а скільки ж можна, 
мовляв, згадувати хай і страшне, одначе давнє?! У тому то й річ, що ці наші спогади 
навіть несподівано для нас самих викликані усім тим, що нині коїться з вітчизняним 
селом. Не знаємо до пуття, настільки цей перегук колишнього винищення селянського 
роду з нинішнім виправданий та справедливий, але не сумніваємося, що спільного тут 
таки вистачає. Не добили колись голодом, так тепер заходилися добивати знищенням 
самих сільських населених пунктів. Щоб уже раз і назавжди очистити від них родючі 
землі для панів-поміщиків та олігархів – тільки не для найефективніших у дійсності їх 
господарів з дідів і прадідів селян-хліборобів. І сьогодні продовжується-відбувається 
тотальне винищення гнізд українського сільського народу. І якщо ми не згадаємо, що ми 
люди, гідні зовсім іншої долі на своїй рідній землі – добра не доведеться чекати. Якщо не 
піднімемося усі разом на свій захист, не станемо стіною проти війни, затіяної проти 
нас нинішніми зрадниками і перевертнями свого народу, не ждати нам і сподіваної волі 
та сподіваного щастя. Пора прокидатися і боронити самих себе, поки ще не від усіх сіл 
залишаються тільки кладовища.

Чорні сторінки

Про це заявив заступник голови Національної 
поліції і керівник патрульної поліції 
Олександр Фацевич.
За його словами, досвід минулих років показав, 
що під час посівних робіт проблем у фермерських 
господарств не виникає. Однак під час збору 
врожаю поліція стикається зі спробами 
рейдерських захоплень.
«Наше основне завдання – зробити так, щоб зібрав 
урожай фермер, який його посів, –  зазначив 
він. – Після цього всі господарські спори повинні 
вирішуватися в установленому законом порядку, 
а саме шляхом звернення до суду». 
Олександр Фацевич також наголосив на 
необхідності проведення роз’яснювальної роботи 
з фермерськими господарствами щодо укладення 
договорів з поліцією щодо забезпечення охорони 

Поліція має твердий намір завадити захопленню 
рейдерами вирощеного врожаю

Слово не горобець

сільгоспугідь та об’єктів аграрних 
підприємств.
«Такий формат співпраці з фермерами – 
як приватниками, так і великими аграріями – 
дозволить поліцейським своєчасно відреагувати 
на будь-які незаконні зазіхання рейдерів»», – 
пояснив він.
Зважаючи на те, що поліцейська присутність 
є не в кожному селі і селищі, поліція охорони 
розробить єдину дислокацію сил реагування на 
виклики при здійсненні охорони.
«У разі звернення фермерів щодо незаконних дій 
за викликом у першу чергу прибуде той наряд, 
який перебуває поруч. Незалежно від того, 
чи буде це поліція охорони, групи або наряд 
патрульної поліції», – підкреслив заступник 
голови Національної поліції.

В Україні 1 липня почали 
діяти правила округлен-
ня сум при розрахунках. 
Також припиняється 
карбування та випуск 
монет номіналом 
1, 2, 5 і 25 копійок.
За інформацією Націо-

нального банку України, по-
чинаючи з 1 липня 2018 року, 
у разі відсутності дрібних мо-
нет у покупця і продавця під-
приємства сфери торгівлі і по-
слуг повинні округлити суму 
здачі при будь-яких наявних 
платежах згідно з правилами 
округлення.

Так, якщо сума розрахунку 
закінчується на 1-4 копійки,во-
на, згідно з правилами, окру-
глюється до 0 в бік зменшення 

суми, якщо сума закінчується 
на 5-9 копійок - округлення 
здійснюється до 0 в бік збіль-
шення.

Також варто зазначити, що 
з 1 липня в Україні припини-
лося карбування момент 1, 2, 5 
і 25 копійок, разом з тим, мо-
нети номіналом 10 і 50 копійок 
залишаються.

Національний банк Украї-
ни (НБУ) закликає фінан-
сові установи не ухилятися 
від прийому монет дрібних 
номіналів під час здійснення 
розрахунків і касових опера-
цій.

З липня українців поч-
нуть лікувати по-новому. 
А саме - 149 медичних уста-

Липень 
принесе 
чимало 

змін

У  фокусі дня

нов будуть співпрацювати з 
Національною службою здо-
ров’я України. Також сімей-
ні лікарі, терапевти, а також 
педіатри будуть мати список 
послуг, які вони повинні нада-
ти своєму пацієнтові.

Також у липні будуть по-
етапно відключати ана-
логове телебачення. 
Цю процедуру хотіли за-

вершити ще до 2016 року, але 
терміни були перенесені.

З першого липня підви-
щився прожитковий 
мінімум.
Показник загалом виро-

сте на 77 гривень – з 1700 до 
1777 гривень. 

На думку представників 
НБУ потреби у 
виготовленні і введенні 
в обіг пластикових 
банкнот поки немає.
Національний банк 
України не розглядає 
можливості введення 
в Україні пластикових 
грошей. Про це сказав 
на брифінгу директор 
Департаменту 
грошового обігу 
Національного банку 
Віктор Зайвенко, 
інформує Ukr.Media.

«Такої необхідності 
застосування в Україні 
цих грошей (пластикових 
грошей), на сьогодні немає. 
Треба розуміти, що ці гроші 
дорожчі у виготовленні. Для 
них потрібне спеціальне 
обладнання. Якщо так 
казати, то треба побудувати 
нову банкнотну фабрику для 
того, щоб виготовляти такі 
гроші і де купувати основу 
для друку цих грошей. Тобто 

ще й пластик», - зазначив він.
Зайвенко розповів, 
що пластикові гроші 
випускаються в тих країнах, 
де є відповідні кліматичні 
умови, які дозволять їм 
довше перебувати в обігу. 
При цьому він нагадав, що 
в Україні ще 25 років тому 
побудовано повний цикл 
виготовлення захищеного 
паперу, а кілька років тому 
Банкнотно-монетний двір 
був переоснащений новими 
лініями для друку паперових 
грошей.
Начальник управління 
організації виготовлення 
та захисту грошей 
Департаменту грошового 
обігу НБУ Володимир 
Тищенко зазначив, що серед 
європейських країн такі гроші 
ввела Румунія, а останнім 
часом Великобританія 
замінює паперові гроші 
пластиковими. Крім того, 
він запевнив, що сьогодні 
паперові гроші мають 
більше захисних ознак, ніж 
пластикові.

НБУ: Пластикових 
грошей поки не буде
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Так, ми усі стомилися, вис-
нажилися морально і матері-
ально від цієї клятої війни. Але 
дозвольте запитати - там, на 
передовій, наші захисники не 
стомилися бути під постійни-
ми обстрілами окупантів, не 
спати ночами, жити в спеку і 
холод у бліндажах?! У них теж 
є сім’ї, діти, були якісь плани 
у мирному житті, але з почат-
ком військової агресії проти 
України їхнім пріоритетом 
стало захистити країну навіть 
ціною власного життя. Вони 
все кинули і пішли на фронт. 
Саме тому воїни-захисники за-
слуговують на велику повагу, 
розуміння, пошану і підтрим-
ку  мешканців мирної, не за-
йнятої окупантами території. 
Щоб кожен, хто повернувся з 
фронту, відчув: так, я не марно 
воював, було за кого і за що. 
Вкрай важливим є розуміння 
дружини, інших членів сім’ї, 
брата, сестри, сусіда та всіх лю-
дей, оточуючих воїна.  

 Турботу насамперед ма-
ють проявляти місцеві й вищі 
чиновники реальною допо-
могою, а не гучними, але пу-
стими промовами. Надання  
відповідного статусу, вчасне 
отримання пільг, забезпечен-
ня санаторно-курортним ліку-
ванням, медична реабілітація, 
повернення до продуктивної 
зайнятості тощо - першочер-
гові питання, які необхідно до-
помогти вирішити бійцю, що 
повернувся з фронту. Життєво 
важливо, щоб у колишнього 
воїна, захисника країни,  було 
відчуття  піклування про нього 
і стимули до життя. А не так,  
як це сталося на Львівщині, 
коли 34-річний учасник АТО, 
Андрій Коваль, нещодавно 
демобілізований із війська, че-
рез бюрократичну тяганину з 
чиновниками Борщовицької 
сільради та служби зайнято-
сті вчинив спробу самогуб-
ства. І такі випадки, на жаль, 
не поодинокі по всій країні і, 
зокрема, в Дніпропетровській 
області.

Байдужість убиває
До редакції газети зателе-

фонувала Ніна Трень, меш-
канка с. Китайгород Цари-
чанського району, і зі слізьми 
розповіла наступну історію:

- Циганенко Юрій Олексі-
йович демобілізувався із лав 
учасників АТО у листопаді 
2017 р. До війни жив самотою 
у  власному будинку в селищі 
Царичанка. Близької рідні не 
мав, тому будинок полишати 
було ні на кого. Він його замк-
нув і подався на фронт, не ди-
влячись на свої 53 роки. Коли 
повернувся, застав жахливу 

На це сподівається кожний учасник бойових дій, коли 
повертається на мирну територію України після участі у 
військовому протистоянні з Московією на Сході країни. Вже п’ятий 
рік (!) іде неоголошена війна, майже кожного дня гинуть захисники 
Вітчизни. А на не окупованій території, де не чути гуркоту 
розривів снарядів, пострілів, руху військової техніки, відсутнє 
руйнування будинків та все інше жахіття, пов’язане з війною, 
мирне життя. І не завжди є розуміння того, що за цю можливість 
жити в спокої хтось кожної хвилини ризикує життям, а то і 
втрачає його. Зрозуміло, що має бути глибока вдячність і усіляка 
підтримка воїнам - патріотам України, а чи завжди вона є?

Воїнам потрібне розуміння
картину: будинок невідомими 
(але навряд чи інопланетяна-
ми) було розграбовано, навіть 
вирізали опалення. Зимувати 
було ніяк, засобів до існуван-
ня він теж не мав, бо не міг 
знайти роботу. Тільки завдяки 
небайдужості сусідів, які при-
хищали його у особливо люті 
морози, він пережив цю зиму. 
Спочатку Юрій Циганенко  
звертався у різні інстанції, спо-
діваючись на якусь підтримку, 
але потім, зрозумівши, що до 
його проблем чиновники бай-
дужі, занепав духом. Лише по-
одинокі люди, в тому числі і я, 
підгодовували його, підтриму-
вали, як могли, морально. А 
нещодавно колишнього вої-
на, учасника АТО було знай-
дено мертвим з проваленою 
головою і поламаними ре-
брами у власному будинку. 
Моя особиста думка: його 
убила байдужість чиновни-
ків. Якби вчасно надали йому 
матеріальну і моральну під-
тримку, допомогли з робо-
тою, непоправного не сталося 
б. Впевнена - у воїна не опу-
стилися б руки. Саме через 
відсутність уваги і внутрішню 
глибоку образу він опустився 
до рівня життя безхатька. Так 
іноді буває в житті: воїн може 
бути хоробрим на полі бою 
і абсолютно беззахисним у 
боротьбі з чиновницькою бю-
рократією. Місцева влада на-
віть кошти на його поховання 
не виділила, попри звертання 
рідні. Не приховую - маю ве-
ликий сумнів, що правоохо-
ронні органи проведуть на-
лежним чином розслідуван-
ня цього кричущого злочину. 
Що вони  будуть шукати тих, 
хто фізично позбавив бійця 
життя і, відповідно, вбивці 
будуть покарані.

 Мине час і, можливо, у 
Царичанці, як і по всій неза-
лежній Україні, будуть золо-
том викарбувані на пам’ятній 
дошці імена тих, хто захищав 
суверенітет держави від мос-
ковського агресора-окупанта. 
Серед них, ймовірно, буде і 
прізвище Циганенка Юрія. Та  
чи не  краще і людяніше було б 
надати  допомогу, коли він ще 
був живий і очевидно, занадто 
тихо, але прохав про неї? Саме 
такої уваги потребують усі бій-
ці після фронту.                                    

Євген Аверкін, учасник 
АТО, так висловив свій по-
гляд на існуючу проблему:                                                                      

- Скажу одне - проблема 
одна і на всіх учасників АТО:  
«на цивілці» ми нікому не по-
трібні зі своїми проблемами!!! 
Вони думають лише про свої 
гаманці і як зробити так, щоб 

нічого не робити! На більшість 
наших запитань і претензій 
ми так і не чуємо конкретних 
відповідей і не бачимо, що 
будуть конкретні дії!!! Люди, 
зрозумійте нас: ми, сидячи в 
неймовірну спеку і палючий 
мороз в окопах і охороняючи 
ваш солодкий сон, не робити-
мемо за вас вашу роботу!!! І 
скоро це багатьом дуже швид-
ко набридне! У першу чергу це 
стосується бездіяльності нашо-
го уряду!                                                                      

За указом Президента 
України при всіх адміністра-
ціях створені Центри допо-
моги учасникам АТО. Задум 
хороший. А на ділі виходить 
по-різному. Є приклади хо-
рошої співпраці чиновників з 
волонтерами. Але в більшості 
такі центри, скоріше, фор-
мально створені при ОДА та 
в усіх райцентрах. Щодо про-
блем військовослужбовців та 
їхніх сімей, працюють гарячі 
лінії для допомоги учасникам 
АТО, контакти є на офіційних 
сайтах обладміністрацій. Але 
реальну допомогу надають 
громадські організації та окре-
мі, небайдужі громадяни. На 
сайті цих організацій є контак-
ти юристів,  можна звертатися 
і отримати безоплатно право-
ву допомогу.                                                                         

«Не шануєте, 
так хоч не плюйте
 в душу!»                              
Так емоційно висловила-

ся колишній учасник АТО, 
мешканка с. Могилів Ца-
ричанського району Ната-
лія Булах. Торік на сторінках 
«Фермера Придніпров’я» дру-
кувалася розповідь про цю ге-
роїчну жінку, лікаря і військо-
вого, яка воювала разом зі сво-
їми двома синами.  За заслуги 
перед Україною на фронті вона 
отримала особливу нагороду 
від Філарета, Святішого Патрі-
арха Київського і всієї Руси-У-
країни – медаль «Народний 
герой України». Зараз вона 
пішла на пенсію, але її кипуча 
енергія і бажання допомагати 
не дає їй спокою: вона взяла 
під опіку двох малят – інвалі-
дів із дитячого будинку. В селі 
це викликає повагу, приємне 
здивування, адже Наталія Ві-
кторівна уже пенсійного віку, 
а з малятами впоратись не так 
і легко. Та дехто нишком заз-
дрить тому, що на утримання і 
виховання дітей вона отримує 
кошти від держави, і зводить 
на неї усілякі наклепи.  Нещо-
давно до Наталії Вікторівни 
їхали представники одного з 
благодійних фондів. Шукаючи 
її будинок в селі, розпитували 

дорогу та уточнювали, де саме 
вона мешкає. Поки приїхали 
до її будинку, то стільки «ціка-
вого» про Наталію Вікторівну 
від однієї злоязикої  «Феськи» 
дізналися: що вона і п’яниця, 
і дітей належним чином не 
доглядає. Питається: навіщо 
зводити наклеп на легендарну 
жінку, учасника АТО?! Добре, 
що працівники цього фонду 
склали власне враження від 
побаченого: доглянутих дітей 
і свіжий ремонт у будинку. Ра-
зом посміялися з пліткарки, а 
Наталії Вікторівні зайвий раз 
довелося переносити в душі 
образу. В цій ситуації вона 
справедливо зауважує:            

- Дивуюсь тим людям, що 
заздрять чи з якихось інших 
невідомих міркувань намага-
ються мені нашкодити. Зда-
ється, вони повинні розуміти - 
яка це, насамперед, велика від-
повідальність: доглядати дітей 
із дитячого будинку, лікувати, 
виховувати, дбати про них 
повсякчас. Більшість бояться 
такого навантаження, але це 
не про мене. Якщо я хоч ще 
одній живій душі допоможу і 
врятую її - отримаю найбіль-
ше задоволення, не в коштах 
тут справа. Прикро, але дово-
лі часто доводиться стикатися 
нам, учасникам АТО, з різного 
роду непорозуміннями, пере-
носити образи, навіть відвер-
то вороже ставлення. Якось 
водій маршрутки у Дніпрі 
відмовився везти мене безко-
штовно, хоч я на цю пільгу 
маю законне право. Довелось 
навіть телебачення викли-
кати, щоб владнати цю про-
блему.  Іншого разу, коли я зі 
своєю підопічною маленькою 
донечкою Маринкою  стояла 
на зупинці під дощем, водій 
маршрутки на Царичанку на-
віть не зупинився, хоча салон 
був майже порожній. Того 
дня я була у військовій формі, 
бо їхала на свято Покрови до 
центру села Могилів. Мабуть 
і цей водій настрахався, що 
доведеться везти нас безко-
штовно, і так вчинив. Скаже-
те, дрібниці? Можливо і так. 
Але ви навіть не уявляєте, як 
вони боляче ранять душу. За 
що ми воювали?! І який мо-
ральний дух буде у тих бійців 
на фронті, що воюють сьогод-
ні, коли вони дізнаються про 
такі  речі на «цивілці»? Ті, хто 
там не був, мають розуміти, 
завдяки кому вони мирно жи-
вуть, працюють, відпочива-
ють. Отакими вчинками вони 
наносять додатковий  біль ко-
лишнім воїнам. Бо для когось 
це може бути крайньою кра-
плею, подальші події навіть 
передбачити важко.                                                                                             

Що нам треба 
пам’ятати
На жаль, понад тисячу 

учасників АТО покінчили 
життя самогубством. Про це 
голова Комітету Верховної 
Ради у справах ветеранів, учас-
ників бойових дій, учасників 
антитерористичної операції 
і людей з інвалідністю Олек-
сандр Третьяков повідомив 
на міжнародній конференції 
«VETS: світові практики інте-
грації ветеранів до мирного 
життя» в Києві. За його слова-
ми, що йому як колишньому 
військовому, котрий закінчив 
військове училище, «ще ро-
ків зо два снилося військове 
училище, і це в мирний час. 
А ви уявляєте, що сниться 
цим бійцям, які воювали? І в 
якому психологічному стані 
вони сьогодні перебувають?». 
Третьяков наголосив, що «ця 
війна докорінно відрізняється 
від війни, яка була в Афганіс-
тані». За його словами, в Афга-
ні застосовувалася переважно 
стрілецька зброя, а «на цій вій-
ні використовується артиле-
рія. І, природно, всі психоло-
гічні травми пов’язані більше з 
цим. А це ще важче для солда-
тів. У багатьох є контузії, вони 
соціально дуже активні, у них 
загострене почуття справедли-
вості»,- сказав він.

Психологи просять «не 
вбивати словом» людину, яка, 
ризикуючи життям, борони-
ла Україну й отримала бойові 
травми або контузії. Такі слова, 
як «я вас на війну не посилав», 
«мене обходить ваша війна, її 
ніде не оголошували» тощо 
можуть стати для когось остан-
ньою краплею, після чого бо-
єць-ветеран може вчинити не-
поправне.  На думку фахівців, 
переживши війну, боєць вже 
ніколи не буде таким, яким 
був до неї. Жоден солдат піс-
ля війни, навіть відновившись, 
ніколи не стане собою колиш-
нім. Він змінився. Відсутність у 
ветерана позитивних перспек-
тив у житті, непорозуміння з 
донедавна рідними й близьки-
ми людьми, брак розуміння з 
боку суспільства, брак систе-
ми психологічної підтримки 
штовхають учорашніх геро-
їв-бійців у прірву алкоголю, 
наркотиків, а то й до думки 
покінчити «з таким життям». 
Знання цих наслідків дозволяє 
глибше зрозуміти стан демо-
білізованого із лав АТО. І що 
краще  в них будуть орієнтува-
тися оточуючі, тим успішніше 
колишній боєць зможе здо-
лати труднощі у цивільному 
житті.

Петро ЛУК’ЯНЕНКО. 

 ! Війна - не пригода. Війна - хвороба. Як тиф
Антуан де Сент-Екзюпері
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О кремі думки

 Погода поточного 
року виправдала 
ймення примхливої і в 
жнива – їхній розпал у 
центральній частині 
Дніпропетровщини вона 
добряче «притушила», а 
старт у північних районах 
зробила передчасним. 
Ще й затяжна весняна 
посуха, особливо в 
південних районах краю, 
«приземлила» надії 
хліборобів на добрий 
урожай. Втім, як каже 
член ради Асоціації 
фермерів і приватних 
землевласників 
Петриківського району 
Іван Омельницький, 
«побратими 
намагаються бути 
бадьорими, бо успіх до 
оптимістів приходить 
таки частіше». У 
переддень основного 
старту жнив відомий 
хлібороб ділиться з 
читачами «Фермера 
Придніпров’я» своїми 
цікавими, неординарними 
роздумами про сьогодення 
села, його майбутнє і 
долю селянських батька й 
матері – землі. 

- Іване Савовичу, 
у Петриківському 
районі є перша об’єднана 
територіальна громада - 
Петриківська, 
яка поєднала однойменну 
селищну раду 
з Хутірською сільською. 
У чому Ви бачите позитив 
такої спілки?
- Найголовніше, що долю 

землі за межами наших сіл 
будуть вирішувати не чино-
вники, які живуть на асфальті 
в обласному центрі, а місцеві 
депутати, які виросли в цих 
балках, степах і розуміють, як 
їх можна використовувати. 
Починається рух щодо наве-
дення ладу в земельній сфері, 
частина фермерів написала 
заяви про розпаювання ріллі. 
Цікаво подивитися, чи всі 
п‘ятнадцять відсотків землі, 
визначених при розподілі ко-
лективного лану для організа-
ції фермерських господарств, 
зайняті ними? Все повинно 
бути прозоро і публічно. У 
Петриківському районі на со-
рок тисяч гектарів лише трохи 
більше восьми десятків фер-
мерів. Це вкрай мало, де збіль-
шення числа ФГ за минулоріч-
ним урядовим рішенням? 

Такі питання може вирі-
шувати ОТГ як повний влас-
ник землі. З другого боку штат 
працівників там дорівнює 
50-ти! Це навіть більше, ніж 
у районній раді. Але ж в раді 
база платників податків у рази 
більша! Переконаний, за су-
часного розвитку комп’ютер-
ної техніки в штаті ОТГ має 
працювати 12, максимум 15 чи 
20 чоловік. Хай і по десять ти-
сяч отримують зарплати, аби 
трудилися. Погодьтеся, мені 
і кожному платнику податків 
немає ніякого сенсу утримува-
ти більше. 

- Певно ж, це суперечить 
європейському підходу в цих 
питаннях…

- Абсолютно точно. У Спо-
лучених Штатах робітник 
створює додану вартість, ана-
логічну українській 8-годин-
ній, за 27 хвилин, у Європі на 
це йде біля 40 хвилин. Тобто 
нам треба потужно підвищу-
вати продуктивність праці у 
всіх сферах, а в управлінській 
віддачу, тоді й будемо набли-
жатися до їхніх зарплат. А 

Кому віддамо 

«козирну карту»?   

так ще не вивітрився радян-
ський підхід – від кожного по 
здібностях, кожному за його 
потребами. Але ж здібності 
невеликі, а потреби сучасні… 
Підходжу, для прикладу, до 
чиновника з якимсь питан-
ням, а він на Президента киває 
– те не так, мовляв, і се не так 
робиться. А сам куняє в кріслі, 
зайвий раз йому й ворухнути 
повіками ліньки… Менталі-
тет радянський ще присут-
ній, у декого й досі ностальгія 
за тими часами. Розумію, що 
старенькій бабусі важко зро-

зуміти, що Росія століттями 
ніякого добра нам не давала і 
ніколи не дасть, але коли на це 
сподіваються деякі 40 чи 50-ти-
літні чоловіки, то це поза всіма 
межами. 

- У травні глава представ-
ництва Світового банку в 
Україні, Молдові та Біло-
русі Сату Кахконен зая-
вила, що технічна робота 
зі зняття мораторію на 
продаж земель сільсько-
господарського призначен-
ня в Україні завершена, а 
бізнес готовий платити 
більше за визначеність і 
можливість уникнення 
інвестиційних ризиків. 
Як Ви ставитеся до подіб-
них заяв?
- Мораторій скасовувати 

доведеться, ми рухаємося в 
сторону Європи і не можемо 
«сплигнути» з цього питан-
ня, як досі вдавалося. Право 
приватної власності на землю 
або є, або його немає. Зараз, 
за моїми спостереженнями, 
відсотків 10–12 власників паїв 
хочуть їх продати. Якщо буде 
вища ціна, бажаючих трохи 
побільшає. Але не треба по-
роти гарячку, необхідно все 
добре обдумати. Безперечно, 
право купівлі землі повинні 
мати лише ті, хто на ній пра-
цює. І досі немає спільної зго-

ди суспільства щодо макси-
мальної величини землі в од-
них руках – 20, 50, 100 чи навіть 
200 гектарів. Тут чим менше, 
вважаю, тим краще. Та надії на 
цю Верховну Раду катма, в су-
часному складі вона навряд чи 
ухвалить рішення на користь 
українських хліборобів. Не 
забуваймо, що в світі чимало 
вільних капіталів, які спробу-
ють «просочитися» сюди. 

Ідеальним варіантом є 
варіант купівлі землі держа-
вою. Під цю справу можна 
залучити іноземні кошти під 

2% річних. Потім придбану 
землю держава здає в орен-
ду під 4 чи 5% річних, далі й 
більше, і таким чином років за 
20 через свій державний банк 
стає повним власником про-
даної землі. Надалі отримува-
тиме чисті доходи. В такому 
разі на ріллі ніхто конкретно 
не зароблятиме, ризики для 
громадян держави відсутні. 
Є ще й варіант повернення 
коштів, безконтрольно перег-
наних в офшори з України, 
вже й законопроект такий є. 
Потрібна лише згода нашо-
го парламенту! Дивіться, Бог 
дав Україні особливу землю і 
таке місце на планеті, що ми 
маємо постійний запас міц-
ності. Населення Землі що-
року збільшується, попит на 
продукти харчування зростає. 
Українська земля є нашою 
«козирною картою», до кого 
вона потрапить, той і виграє 
в майбутньому. Переконаний, 
що варіант купівлі землі дер-
жавою досі не продуманий на 
сто відсотків.

- Чи є у фермерському се-
редовищі спільне розуміння 
загроз вільного ринку землі?

- Фермери різні настільки, 
як вишнева ягода і кавун. Що-

найперше вони різняться за 
потенціалом, територіально 
тощо. Але всі пройшли сер-
йозну школу виживання, тому 
добре розуміють, чим небез-
печний неконтрольований з 
боку місцевих товаровиробни-
ків та громад ринок землі. Це 
як ситуація з урожаєм ниніш-
нього року – великі господар-
ства багато вклали і бояться 
багато втратити, дрібні стоять 
на грані: виживу – не виживу. 
Крупніші господарства мають 
більшу самостійність, з вве-
денням ринку землі виникне 

проблема дрібних товарови-
робників. На мою думку, фер-
мерськими господарствами 
слід вважати ті, де працюють 
чоловік, дружина, діти і один 
або два найманих працівники. 
Де працівників більше, то вже 
товариство з обмеженою від-
повідальністю, або по-іншо-
му його можна назвати. Коли 
я, для прикладу, працюю 
на тракторі, ремонтую його, 
веду бухгалтерію та ще й сто-
рожую, тоді в мене справжнє 
вільне родинне селянське гос-
подарство. 

- Іване Савовичу, у чому 
Ви ще бачите негаразди 
сьогодення і яким бачите 
вихід для українських 
селян?
- У нас постійно шукають 

якусь панацею від бід, зав-
даних народними слугами. 
Тепер це буцімто Антико-
рупційний суд. Всі на ньо-
го аж моляться… Вибачте, а 
інші суди що робитимуть? У 
них що, судді не з того тіста 
зліплені, вони всі порушують 
присягу та їх треба розігна-
ти? Такий ось дивний підхід. 
Лад наводити треба з самого 
верху, з Верховної Ради. Та в 
них там коли кого й почнуть 

питати про корупцію, той 
одразу захворіє або й зовсім 
утече. Притягують дрібноту, 
хто вкрав і не поділився. Тому 
й немає надії на усілякі модні 
державні структури з гучни-
ми назвами. Вони навіть не 
повертають до бюджету тих 
гігантських зарплат, які отри-
мують! Як платнику податків 
мені не з руки їх утримувати. 
Чесна й совісна людина може 
сумлінно захищати інтереси 
громадянина і держави на 
будь-якій посаді.

З цієї ж «серії» і усілякі 
маніпулювання громадською 
думкою. Дехто навіть на су-
часній війні спекулює, волаю-
чи не своїм голосом, не своєю 
мовою «нам потрібен мир! Ми 
за мир!» Добре, якщо ти такий 
розумний, додумався до ота-
кого. Чому ж не їдеш в Донбас 
і не закликаєш до миру оку-
пантів? Тепер ще й тема вибо-
рів «випливає», усілякі «нові» 
пнуться на арену, з якої й не 
злазили. А в цей час основне 
селянське питання – земельне 
– може бути вирішене тиш-
ком-нишком, здогадайтеся, на 
чию користь… 

Виходом з сьогоднішньої 
ситуації бачу розвиток пере-
робної галузі, посилення коо-
перативного руху. Щоб у нас 
не пропав величезний урожай 
вишень, як цього року, а був 
зібраний, упакований і прода-
ний на світових ринках за при-
йнятною ціною. Всі розуміють, 
приміром, що охолоджене 
молоко коштує дорожче, але 
купити холодильник одна ро-
дина з 3 – 4 коровами не може. 
А власники ста корів зможуть 
це зробити, і за певний час 
отримуватимуть прибутки. 
Такий підхід має бути у всьо-
му. Можна навести добрий 
приклад з діяльності нашої 
Асоціації фермерів Дніпро-
петровської області. Створене 
нею ТОВ «Фермерів та при-
ватних землевласників» допо-
магає хліборобам реалізувати 
вирощене збіжжя за кращою 
ціною, купити необхідні до-
брива тощо. Навіть найдріб-
ніший товаровиробник стає 
сильнішим у спілці, бо друж-
ній череді, кажуть, і вовк не 
страшний. Ну і дуже важливе 
питання довіри – кого делегу-
ємо у владу? Раніше надавали 
перевагу моральним якостям 
людини. Тепер – діловим. Що 
з того вийшло, всі бачимо. 
Потрібен розумний симбіоз 
цих якостей, а ще можливість 
дострокового припинення по-
вноважень.  Тоді й можна спо-
діватися, що «козирну карту» 
ці люди не віддадуть нікому, 
ні за яку «дзвінку» монету.

 - Дякую, Іване Савовичу 
за змістовну бесіду! 
Гарних жнив та 
здійснення висловлених 
задумів! 

Розмовляв 
Григорій ДАВИДЕНКО.

З 381 тис. га площ, відведених під органічне землеробство, Україна 
займає третє місце в рейтингу країн Східної Європи.
Про це заявив Торальф Ріхтер, експерт з сільськогосподарських 
культур Дослідницького інституту органічного сільського 
господарства (Швейцарія).
За його словами, Україна, вирощуючи органічну продукцію на площі 
381 тис. га, увійшла в трійку лідерів за розміром органічних земель в 
Східній Європі відразу після Польщі — 538,58 тис. га та Чехії — 468,59 
тис. га.

Експерт зазначив, що органічне рослинництво відкриває для 
України багатообіцяючі перспективи для зростання внутрішнього 
ринку органічних культур, а також дозволить підтримувати 
конкурентоспроможність на світовому ринку.
Однак перешкодою для України у цьому плані можуть бути: 
тривалі періоди посухи, брак високоякісного насіння та родючість 
земель, відведених під органічне землеробство.
При цьому, в ТОП-10 країн за часткою земель, залучених в 
органічному виробництві, Україна не ввійшла.

 

Україна третя у Східній Європі за площами      
під органічним землеробством
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Станіслав Вакарчук

Кілька років тому криворізь-
кі колеги повезли мене на око-
лицю свого міста «подивитися 
диво». Приїхали ми на приватну 
садибу ветерана війни та праці 
Миколи Кучми. Літній дідусь 
виглядав нівроку. Їм, сказав він, 
щодня по дві-три соковиті гру-
ші, і не хворію та на здоров‘я не 
скаржуся.

-З цієї ось груші щороку зні-
маю по кілька центнерів плодів, - 
показав дідусь. – Родить, як наче 
вона у раю. 

У господі справді росла гіл-
ляста і розкішна груша. Висотою 
не менше, ніж півтора десятка 
метрів. Зміряли ми круг стовбу-
ра на рівні своїх поясів – майже 4 
метри вийшло.

-- Цієї осені, -- повідомив Ми-
кола Кучма, -- відзначатиму її 
300-ліття.

-- Не може бути! – Вирвалося 
у мене.

-- Ваше діло не вірити, а мій 
батько Харлампій Кучма святку-
вав двохсоті роковини цієї груші, 
то як мені не вшанувати її, якщо 
з тих пір прожила ще сто літ?

Мені тоді й згадалося, як нас, 
сільських дітлахів у Покровсько-
му, після першого класу возили 
на екскурсію у знаменитий Ді-
брівський ліс до не менш знаме-
нитого Дуба смерті. Йому зна-
добилася ціла поляна, щоб інші 
дерева не заважали. Здіймався 
над ними, як велетень. Стовбур 
же ми обхопили, лише коли п‘я-
теро взялися за руки.

- Оце лісу цьому уже майже 
двісті років, і дубу також, - пояс-
нила наша перша вчителька Га-
лина Тимофіївна.

Дерева-довгожителі не така 
вже й рідкість, зрештою. Але в 
першу чергу не фруктові, а деко-
ративні живуть довго. Це там, де 
їх оберігають. У Польщі правіч-
них нарахували 53 тисячі, в Анг-
лії – 22-ві. А в Україні серед тих, 
які можна вважати пам‘ятками 
природи та історії, наразі відо-
мо менше трьох тисяч. Одначе 
є , котрими варто пишатися. За 
даними Держслужби заповід-
ної справи, у нас налічується 16 
дубів, яким за тисячу літ, і 8 лип, 
що досягли 600-900-річного віку. 
Найстаріший Дідо-дуб у селі 
Стужиця Великоберезнянсько-
го району Закарпатської облас-
ті. Йому «дають» усі 1200 років. 
Другий після нього росте біля 
села Буда Чигиринського райо-
ну на Черкащині. І відомий ще 
як Дуб Максима Залізняка. Хоч 
за переказами  під тінистими 
вітами велета свого часу бували 
Богдан Хмельницький, Семен 
Наливайко і Тарас Шевченко. 
Якщо обхват стовбура першо-
го сягає за 9 метрів, то другого 
майже 9 метрів. Втім, існує пе-
реконання, що віком найстар-
ший однак так званий Юзефін-
ський дуб. Той, що гілками, мов 
крилами, здійнявся над вибал-
ком побіля жіночого монасти-
ря у селі Глинне Рокитнівського 
району Рівненської області. Він 
хоч порівняно з першими дво-
ма розмірами і скромніший, та 
йому ніби уже 1350 років!

Серед тисячолітніх дубів 
три народ нарік дубами Тараса 
Шевченка. Два з них у селищі 
Будище Звенигородського райо-
ну Черкаської області, а третій 
у Моринцях. Щодо правічних 
лип, то дві їх «прописалися» на 
Львівщині, у Явірському та Бро-
дівському районах. А дві мають 
навіть столичну «прописку» -- на 
Андріївському узвозі Києва та в 
межах Києво-Печерської лаври. 
Першу за легендою виплекав 

НАПРИКІНЦІ 60-х років ми-
нулого століття була у мене 
пам’ятна поїздка у село Гав-

рилівку. Напередодні з Межівсько-
го району це село тоді перейшло 
у Покровський, і нас, покровчан, 
приємно вразило. Передовий і 
гордий колгосп, голова якого – де-
путат Верховної Ради України. Се-
кретар парткому кохався в поезії 
Володимира Сосюри і ледве не 
щотижня влаштовував читацькі 
вечори та диспути. А головне – 
півсела вчилося. На правах своїх 
стипендіатів колгосп мав більше 
сорока студентів у вузах і техніку-
мах. Готував спеціалістів не лише 
для себе. Вчив і медиків, і вчителів, і 
навіть художників. Ще півсотні гав-
рилівчан були студентами-заочни-
ками. Уявляєте? 

І от на одній з вулиць шукав я 
будинок щасливих молодят, у яких 
тільки-но знайшлося дитя, а вони, 
працюючи у колгоспі,  вcтигали 

разом ще і складати іспити в інсти-
туті. Дорогу викликалася показати 
не дуже й літня на вид, як мені тоді 
здалося, жінка. «Хороші молодята, 
-- погодилася вона. – Не ліниві, бі-
дові, степені. Від дідів і бабів світлі 
голови їм дісталися. В обох діди й 
баби були розумними. Померли, 
царство їм небесне, у голодовку. Це 
коли Гаврилівці присудили чор-
ну дошку, і у нас за зиму вимерло 
стільки народу, що до цих пір не 
звісно, скільки точно. Ховали десят-
ками в одну яму”.

Так вперше дізнався я про те, 
що зараз ми всі знаємо як голо-
домор 1932-33 р.р. Жінка, від якої 
дізнався, назвалася  Єлизаветою 
Загорулько. Угледівши мою заці-
кавленість, заходилася раптом роз-
повідати страшні речі:

- Пам’ятаю сім’ю Якова Туника. 
Вона перебивалася у землянці. Ви-
мерла повністю. Так само сім’я Са-
вицьких.  Поїла навіть своїх дітей. 
Умерла з голоду і моя мама. Ми 
з сестрою якось спаслися. Йдемо, 
було, до лісу, і цілий день рвемо, 
чистимо і жуємо лопуцьки. У річці 
збирали черепашки, варили і теж 
їли...

Одкровення Єлизавети Заго-
рулько приголомшило тоді мене, 
молодого. Слово «голодовка» не 
раз чув ще з дитинства. Але не біль-
ше. А тут такі жахливі подробиці! 
Та в редакції районної газети, ви-
слухавши мене, старші віком коле-
ги порадили не чіпати цієї «теми». 
До неї, пророче мовив старий і му-
дрий заступник редактора Павло 
Лазаревич Кісенко, черга ще дійде.

Дійшла. У 1991 році мене по-
просили редагувати газету «Спад-
щина». Її Спілка журналістів вида-
вала разом з Дніпропетровським 
обласним державним архівом. 
Щоб, посилаючись на документи, 
друкувати правду про наше мину-
ле. Я ж відразу і пригадав «свою» 
тему, більше сорока років тому від-
кладену «на потім».  А Бог дійсно 
веде: перше, що потрапило на очі 
в архіві – Постанова Раднаркому 
УРСР і ЦК КП(б)У від 6 грудня 1932 
р. «За явний зрив, - йшлолося у ній, 
- пляну хлібозаготівель і злісний са-
ботаж, організований куркульськи-
ми та контрреволюційними еле-
ментами, занести на чорну дошку 
такі села”. Всього перелічувалося 6 
сіл. Серед них і Гаврилівка Межів-
ського району. І далі: “Щодо вказа-
них сіл провести наступні заходи:

1. Негайне припинення підвозу 
продуктів і товарів, повне припи-

нення кооперативної і державної 
торгівлі на місці, вивіз з відповід-
них кооперативних та державних 
крамниць усіх наявних товарів і 
продуктів.

2. Повну заборону кооператив-
ної торгівлі, як для колгоспників, 
так і для одноосібників.

3. Проведення дострокового 
стягнення кредитів та інших фінан-
сових зобов’язань, припинення всі-
лякого роду кредитування».

І підписи – Голова Раднаркому 
УРСР В. Чубар, Секретар ЦК КП(б)
У С. Косіор. Найдивовижніше, що 
наступний документ, який мені 
тоді вдалося виявити в архіві – “Ін-
формаційний лист в ЦК КП(б)У 
тов. Косіору і РНК тов. Чубарю”, 
датований квітнем 1933 р. Ним 
обком партії під грифом «Цілком 
таємно» повідомляв: «У Дніпро-
петровській області протягом 1932 
р. (особливо в останній квартал) 
та перші місяці 1933 р. спостеріга-
ється значне зростання захворю-
вальності і смертності сільського 

населення. Ріст захворювальності і 
смертності відбувається в зв’язку з 
фактами недоїдання і значного вис-
наження з явищами безбілкових 
набряків, авітамінозу, порушень 
обміну речовин, а також через 
значну кількість випадків отрав-
лень від споживання в харчі суро-
гатів. Треба і визнати, що цифрові 
показники смертності не відобра-
жають повної дійсності тому, що 
приблизно одна четверть випадків 
смертності в сільських радах не ре-
єструється».

АЛЕ БІЛЬШЕ документів сто-
совно Гаврилівки в архіві 
я не знайшов. Перегорнув 

тодішні місцеві газети – також ні 
слова. Навіть слово «голод» у них 
не згадувалося. А тим часом в ре-
дакцію “Спадщини” передали 
статтю доктора історичних наук С. 
Кульчицького. У ній я прочитав: 
«Села, які мали особливу забор-
гованість по хлібозаготівлях, зано-
силися на «чорну дошку». Статус 
“чорної дошки” означав фактично 
блокаду: селяни позбавлялися пра-
ва на виїзд і, якщо у селі не було 
продовольчих запасів, люди гину-
ли голодною смертю. Велике село 
Гаврилівка на Дніпропетровщині 
загинуло майже повністю».

І тільки дякуючи учням та вчи-
телям сучасної Гаврилівки, а також 
Геннадію Мицику, який у Покров-
ському районі за велінням власно-
го сумління і патріотизму опікаєть-
ся зараз відтворенням минувшини 
рідного краю, отримав нарешті за-
писи спогадів тих мешканців села, 
які пережили голодомор і вціліли.

Згадував колишній голова кол-
госпу Гаврило Ляшенко: Кінчався 
1932 рік, і стало ясно, що Гаврилів-
ка не упорається з планом хлібоз-

дачі. З області приїхав якийсь Крав-
ченко. З п’ятдесятьма озброєними 
міліціонерами. Вони оточили село. 
Не дозволяли ні виносити, ні виво-
зити сільгосппродукти. Завозити 
теж заборонили. Виїхати за межі 
села не можна було. Із селян тягли 
жили: кожен двір повинен був зда-
вати по 40 кг м’яса, а брали по 80. 
Точнісінько так відбирали і хліб. 
Вигребли весь до зернини. А взим-
ку примусили колгоспників пере-
молочувати солому. Два тижні га-
няли до копиць і скирт. Намолоти-
ли аж 4 кг. І тоді до так званої вищої 
міри соціального покарання було 
засуджено голову колгоспу. Тобто 
до розстрілу. А всіх членів правлін-
ня до 10-річного ув’язнення. Живим 
з них залишився один Клим Кавун. 
Інші померли від голоду, хвороб і 
виснажливої роботи у засланні.

Євдокія Ганжа (дівоче прізви-
ще Лаврова): Мій рід Лаврових був 
великий і заможний. Всі достатки 
заробляли своїм горбом. Я була 
ще мала, але добре запало мені у 

пам’ять: щоб не здавалось, наче 
селян силою заганяють у колгосп, 
ввели державну заготівлю хліба. 
Не виконає хазяїн плану до двору 
– заберуть на Соловки і його, і всю 
сім’ю. Отак велика родина Івана 
Лаврова у 1929-му і вступила у кол-
госп «Країна Рад». А 19 січня 1933-
го до нашого двору на кінних санях 
під‘їхав посильний з сільради. На-
казав негайно збиратися і їхати з 
ним. Стояли сильні морози, а ми 
майже роздягнені і голодні. Сусід-
ка Лукеря Варава дала на дорогу 
печених буряків. Того дня з села ви-
силали 33 сім”ї з дітьми і старими 
батьками. Якова і Катерину Яцен-
ків, Івана та Софію Шишенків, Си-
дора Грищенка, Омеляна Удоден-
ка, Дмитра Михайлюка, Панкрата 
Юденка. Це тільки ті, кого пам”я-
таю. На станції Просяна посадили 
на товарняк і більше тижня везли у 
холодному вагоні. Поморозилися 
усі, а багато дітей і померло доро-
гою. Висадили нас аж на станції Га-
лич і під конвоєм погнали далі. Не 
всі у 40-градусний мороз дійшли у 
село, яке називалося Войниця. Це 
Вологодська область. Поселили в 
бараки, по 3 – 4 сім’ї у кожен. Бать-
ків погнали валити ліс. Мій батько 
і старший брат не витримали – по-
мерли. Зосталося нас у матері Мар-
фи двійко дітей – я і Гриша. Ходи-
ли ми з ним і просили милостиню. 
Обійдемо, бувало, і кілька сіл, та ні-
хто і шматочка хліба не дасть. Але 
тільки ми з Григорієм і вернулися 
у 37-му додому. Прийшли у Гаври-
лівку, а тут висланцям не дають ро-
боти. Потім я докликалася матір, 
перевезла і її додому. Якби знала 
– не перевозила б. Її тут розшукали 
і впаяли 6 років таборів. До цих пір 
не пойму, за що.

Зі спогадів Павла Талаша: Спо-

чатку були лише чутки, що село 
покарають за зрив хлібоздачі. А 
чорна дошка дуже й не забарилася. 
Почався страшенний голод. Люди 
пухли і вимирали щодня. Десят-
ками й сотнями. Як зараз бачу: на 
шляху до Демуриної мертвих ле-
жало видимо-невидимо. Ті, хто ще 
якось пленатався, їли листя, лови-
ли і смажили їжаків та ховрашків. 
Їв їх і я. Ще й добрими здавалися. 
Ховрахи були жирними. Один же 
дід показав приклад – ловити і ва-
рити жаб.  А прийшла весна, щи-
пали і їли траву, козельки, калачи-
ки, акаційовий цвіт. З цвіту ліпили 
і пекли ліпеники. У кого корова 
ще не здохла або корову ще не за-
брали, той ліпеники варив у моло-
ці. Але частіше було таке: здохне 
скотиняка, відволочать її на ското-
могильник, обіллють карболкою, 
прикопають – а ми, хлопців з деся-
ток, старші чоловіки, вже сидимо 
в кущах і ждемо. Тоді вискакуємо, 
відкопуємо і, як шалені, накидає-
мося на дохлятину з ножами. Один 

поперед одного, щоб встигнути на-
їстися.

Записано з вуст Івана Скляра: 
Нас було семеро у батьків. У мене 
попухли ноги і стали, як колодки. 
Потім на них полопалася шкіра. 
Довго не заживала. І зараз на моїх 
ногах одні шрами. Серед зими я 
геть зліг. Чую, сестра каже: «Він 
уже вмер. Он Галька Жук теж вмер-
ла, зараз її повезуть на гробки, да-
вайте і його заразом вкинемо, щоб 
самим не копать ями». А мій брат 
старший поставив на мій рот дном 
уверх склянку, вона всередині спіт-
ніла – та ні, заперечив брат, він ще 
живий. А як дожив я до літа, винес-
ли мене на город, поклали там, де 
жито росло, а я до колосків дістати-
ся не можу, стеблини не зірву. Тоді 
лежачи  потихеньку підрив паль-
цями стеблину, вона і упала. Хоч 
що допомогло мені вижити, я й не 
знаю.  До 36-го ж і ногами не ходив, 
совався на попі. Відразу навесні і 
без батька  ми всі тоді залишилися. 
Його призначили бригадиром, а за 
те, що прозівав і не замкнув рядов-
ки та посівний матеріал, який свачі 
стали запихати у свої роти жменя-
ми, засудили. Його і ще 12 чоловік  
забрали прямо із степу. Додому 
вони так ніколи й не вернулися. 

Галина Юденко: У нашім кол-
госпі головою був Гудій Кіндрат. 
Який він голова був, ясно з того, 
що і сам умер з голоду, і уся його 
сім’я вимерла. Мерли тоді кожен 
день. А ховали так: хто ще міг хоч 
якось ходить, копали ями. Одну в 
день. У неї й ховали, скільки за день 
умре. Трун не робили, а умотували 
в кодринки. У нашій сім’ї перши-
ми умерли найстарша моя сестра 
Катерина і її синок Льоня. Поки 
Гудій був живим, колгосп варив ба-
ланду з відходів кукурудзи. Давали 
по одному ополонику на душу. І я 
ходила, і мені давали. Я його не їла, 
а приносила додому. Мама добав-
ляла сухої трави, води та ще чогось 
і ділила на всіх.

Стефан Лубенець: Мені було 
уже 25-ть, коли почався голод, так 
що дуже добре пам’ятаю, як хо-
дили по хатах і забирали усе, що у 
людей було: хліб, зерно, кукурудзу, 
горох, квасолю, картоплю, сало. У 
плити й печі лазили, за комини, у 
погреба і на горища, лежанки роз-
бивали – всюди нишпорили. Мені 
чомусь в помку, що люди пухли і 
помирали так: спочатку чоловіки, 
тоді жінки, а останніми діти. Хоч 
було й навпаки. Я теж не здав того, 
що мені прописали, і мене наміри-

лися забирати на Соловки. Так ми 
з Щусем Савкою призналися, що 
трохи пшениці приховали – пше-
ницю забрали, а нас відпустили. А 
Прищіп Антон утік, тому його не 
забрали. Юденка Панкрата як за-
брали, так і не повернувся, бідола-
га. У Савченків був хлопчик Федот. 
Він нарвав колосків повні кишені. 
Спіймали і посадили на 10 років.

З розповіді Дмитра Третяка: 
У мого сусіда Кіндрата Бови була 
сім’я з 7 душ – п’ятеро дітей. І всі 
померли. Кіндрат не пережив цьо-
го, пішов і ліг під поїзд. А конюх 
один – прізвища не пам’ятаю – 
украв той корм, який коням дава-
ли. Його засудили до розстрілу.

Віра Катюха: Похорони за будь-
яких часів болісні і скорботні, а тоді 
були вони страхітливими. У наших 
родичів Якова і Ганни Катюхів по-
мерли діти. Дівчинці Веклі сім ро-
ків, хлопчику Вані п’ять. Сиділи під 
хатою, їли лопухи, свиріпу та гри-
цики – і захололи. Мій батько захо-
вав трохи зерна у яму, яку викопав 

на городі. Нічого з того не вийш-
ло. Знайшли і забрали, а батька 
кинули у в’язницю. Муки голоду 
нестерпні, я їх пам”ятаю. Скільки 
оце після того живу, не можу відій-
ти від них. Тоді в Гаврилівці люди 
поїли усіх котів і собак. Було й 
таке: біля водокачки склали кілька 
трупів, щоб завтра їх похоронити. 
А вранці не знайшли. Поїв хтось 
мерців, щоб самому не вмерти.

Свідчення Федори Щусь: Му-
чили нас годом навмисне, хоч вро-
жай тоді був, як ніколи. Забрали 
ж у людей усе – і корів, і коней, і 
свиней, всю птицю. Пшеницю ви-
везли з половою. Куди? Як облогу з 
Гаврилівки зняли, дехто їздив у Ро-
сію, Казахстан і Грузію. І привозив 
звідти харчі.  А ще була така пісня: 
“Як їде поїзд у Германію, так каже: 
«Везу пшеничку, а відтіля крем та 
пудру, крем та пудру».

Дарина Чопенко: Доходило до 
того, що виділяли людей, які на во-
лах бричкою їздили по селу і заби-
рали або підбирали мертвих. Десь 
через рік або два я своїми вухами 
чула,  як у сільраді казали, що тоді 
від голоду у нас померло більше 
двох тисяч людей. Знаю й випадок, 
коли мати з’їла свою дитину. А то 
ще діти з матір’ю з’їли батька. Це 
Савицького Петра. У нього багато 
було дітей, точно не скажу, скільки. 
Троє чи четверо померло. А старий 
Савицький уже слабкий. Ледве во-
рушився. Так його зарубали, звари-
ли і з’їли.

КОЛИ ТЕПЕР багато хто за-
перечує голодомор 32-33 
років, мені з болем у серці 

відразу пригадується Гаврилівка. 
Проти українського селянства ж і 
не приховано чинився терор. Не 
інакше, як Й. Сталін не забував 
слова В. Леніна, наче після пере-
моги революції головним воро-
гом диктатури пролетаріату стає 
селянство. А масове українське ще 
й було носієм, колискою своєї на-
ції, яку в першу чергу заходилися 
«зливати» в єдиний радянський 
народ. Здійсннювати це виявило-
ся набагато легше, «переполови-
нивши» спершу його «голодовим 
народовбивством», як пізніше пи-
сали іноземні історики.

Досить підняти архівні доку-
менти 75-літньої давності, аби в 
цьому і ні на йоту не сумнівати-
ся. Посилання на те, ніби Украї-
ну тоді спіткав «недорід», умисне 
вигадане навздогін. У лютому 1933 
р. з трибуни 3-ї партконферен-

ції КП(б)У перший секретар ЦК 
С. Косіор говорив зовсім інше. 
Він говорив, що «за останні роки 
урожай вирощено найвищий, 
10,8 центнера на круг». А у Дні-
пропетровську услід хвалили-
ся, що «наша область краща за 
врожайністю по Україні». Зате 
із засекречених листів «у центр» 
дізнаємося: з урожаю 1932 року 
Дніпропетровщина повинна була 
«масовими червоними валками 
відправити на засипні пункти 441 
млн. пудів хліба». Відправити ж 
спромоглася менше четверті – 105 
млн. А оскільки додатково муси-
ла й «досипати недовиконаний 
плян з урожаю 1931 р. і поверну-
ти одержану напровесні 1932 р. 
насіннєву позичку», то просили 
«плян для області визнати непо-
мірним». Допросилися! Добави-
ли здати ще й на два мільйони 
більше, ніж вимагали раніше. 
Адже Голова Раднаркому СРСР 
В. Молотов у відкритому листі 
роз’яснив, що «доведений Україні 

і її регіонам плян хлібозаготівель 
посильний». І ось секретар обко-
му у Дніпропетровську Мендель 
Хатаєвич виступає і каже пря-
мою мовою: «Від суворих репре-
сій і усіх інших законних заходів 
державного впливу ми не повинні 
і не можемо відмовлятися. Нехай 
колгоспна маса знає, що вона по-
винна виконувати усі вимоги, які 
більшовицька партія ставить пе-
ред нею. Якщо навіть немає лиш-
ків, урізати від свого споживання 
добровільно. Треба краще сіяти, 
краще обробляти землю, приби-
рати лани, і тоді хліба вистачати-
ме і для плянів хлібоздач, і для 
колгоспників, щоб і вони могли 
сито жити. Якщо ж з весняною 
сівбою не впораємося, то гірше за 
всіх від цього буде селянам». 

Звертаюсь винятково до доку-
ментів, які після багатьох літ ута-
ємничення мені чи не першому 
з сучасників доводилося перечи-
тувати - у 1991 році - в обласному 
архіві. Пожовклі газети мовчали, 
а в протоколах компартійних 
пленумів, у донесеннях здороввід-
ділів і оперативних служб НКВД 
страшна правда. Лише у червні 
32-го область відзвітувала про 
«вже на кінець минулого року 
завершену суцільну колективі-
зацію і усуспільнення землі» та 
«ліквідацію куркуля як класу», а 
з настанням осені знову «по селах 
куркуль на куркулі» і «повно при-
хованих ворогів народу». А далі 
всю зиму рапорти, рапорти, ра-
порти про хід наперекір “небез-
печним ворогам пролетаріяту... 
хлібозаготівель, засипки насінфо-
ндів і вилучення усього їстівного у 
селян”. І насамкінець все той же 
М. Хатаєвич застерігав земляків: 
«Якщо і посівний фонд вивозимо 
зараз у плян хлібозаготівель, це 
не значить, що держава дасть нам 
потім насіння. Жодного пуда ми 
не одержимо. Доведеться обхо-
дитися ресурсами, які є в області. 
Бо куди ж подівся хліб? Маємо 8 
процентів від потреб, будь-що по-
винні ще заготовити (і це у січні 
– Авт.) 92 проценти».

І ось що ще підказав облдер-
жархів: не коли-небудь, а на по-
чатку 1933 року в Україні була 
введена паспортна система. Яка 
паспорти усім дала, але тільки 
не селянам. Отож «вільне пере-
сування, виїзд з села, зміна роду 
занять» і тому подібне для селян 
стало неможливим. Підсудним. 
За непослух – 10 років ув’язнення. 

А Дніпропетровщина 30 січня 1933 
р. ще й «на своїй території з метою 
притягнення колгоспників до робо-
ти у колгоспах» увела «обов‘язкову 
трудову повинність з закріпленням 
по бригадах і фермах». І вже на-
ступного тижня в області було «за 
розкрадання хліба засуджено 2683 
чол., з них 178 – до вищої міри со-
ціяльного покарання». Нагадую: 
значить до розстрілу. І, може, най-
цинічніше, що мені доводилося у 
своєму житті читати: дуже швидко 
оце словосполучення «вища міра 
соціяльного покарання» замінили 
на інше – «вища міра соціяльного 
захисту». Поряд з Гаврилівкою, у 
Маломихайлівці, до «вищої міри» 
такого захисту «з конфіскацією 
усього майна і їстівного» тоді було 
засуджено «Л. Коваля, сина роз-
куркуленого куркуля, і мірошника 
М. Михайленка». Тільки за те, що 
у них млин зламався, а хлопці не 
зуміли його поремонтувати, щоб 
вчасно відправити борошно «на 
користь держави».

То репресії в СРСР почалися не 
у 1937-му. Насправді вони почалися 
в українських селах у зиму з 1932-го 
на 1933-й роки. Переді мною «По-
станова колегії Державного полі-
тичного управління УРСР» від 5 січ-
ня 1933 р. Читаю: «За зраду справи 
партії, куркульський саботаж, роз-
крадання державного і колгоспного 
хліба заточити до концентраційних 
таборів...» І далі імена селян тільки 
з одного Магдалинівського райо-
ну: Павло Мітла, Карпо Тарасенко, 
Василь Косенко, Купріян Соколен-
ко, Петро Пишняк, Василь Качан  
-- рівно 50 прізвищ. Слідом поста-
нова уже Президії Дніпропетров-
ського ОБЛКК КП(б)У від 6 січня. 
За аналогічні провини віддано “до 
суду з висланням за межі України” 
також  50 селян з іншого району. 
Старалися, очевидно, не відстати!

А МІЙ КОЛЕГА Борис Матю-
щенко в одній з тодішніх 
газет натрапив на публі-

кації й з занесеної на «чорну до-
шку» Гаврилівки, котрі друкува-
лися, як зведення з фронту. Уже 
в другій декаді грудня 1932 р. там 
«складено список з 30 куркулів і 
підкуркульників», які підляга-
ли «негайній вичистці з села». 
Згодом така ж доля наздогнала і 
Химку Лисенко, Тетяну і Марину 
Лебедкових, Марію Помазан, бо 
вони «крали колоски з соломи». 
Далі «місцевих активістів Ста-
вицького, Листопада і Макогона» 
забрали за те, що «приховували 
куркулів». Панасу Колоту не-
вдовзі «пришили за те, що йому 
довіряли силосну компанію, а 
він її навмисне завалив». Слідом 
«вичистили з села і комірника 
Омеляна Удовенка та рахівника 
Пилипа Явтушенка, а також їх-
нього спільника і ватажка банди 
Кузьму Рябка”. І на кінець люто-
го 1933 р. в Гаврилівці «з висилан-
ням їх власників за межі України 
примусово ліквідували 700 селян-
ських господарств».

А я в останній свій приїзд у 
Гаврилівку запитав, де можна роз-
шукати могили померлих в голо-
домор, щоб поклонитися їм. Мені 
відповіли, що ніде – кладовища 
й цвинтарі не збереглися. Навіки 
зрівнялися з землею, наче в них 
поховані люди, одвічні люди зем-
леробського труда, тут ніколи і не 
жили. 

Микола НЕЧИПОРЕНКО,
 заслужений журналіст України.

Голодомор був організований, щоб вживити нам ген «страху                  
і покірності». Найкраща пам’ять про загиблих - знищити 
цей ген у собі раз і назавжди!

 А у нас - бузина

Петро Могила, а друга була по-
саджена ніби ченцем Феодосієм 
Печерським. Одначе найдавніша 
і найстаріша липа, котрій уже не 
менше, ніж 900 років, росте на 
околиці села Денисів Козівсько-
го району, що у Тернопільській 
області. З давніх давен як почали 
люди  її величати липою Богдана 
Хмельницького, так і величають 
до цих пір. Є навіть ідея присво-
їти їй звання «Національне дере-
во України».

Крім дубів та лип, довго жи-
вуть ще такі дерева, як волоський 
горіх, тис та фісташка. Знову за 
умови, що про них дбають. Що 
їх доглядають. Як це чимало дов-
гожителів серед таких дерев у 
Криму – у його ботанічних садах 
та заповідниках, дендропарках, 
навіть на вершині і біля підніж-
жя гори Ай-Петрі. Степовій 
Дніпропетровщині, ясна річ, не 
зрівнятися ні з Кримом, ні з лі-
сами Карпат  та інших західних і 
центральних регіонів. 

- Але і в нас, - каже  раптом 
мій давній знайомий доцент і 
кандидат біологічних наук Ва-
дим Манюк, - є дерево, яке по-
між своєї породи в Україні най-
старіше. Це бузина, котра часом 
чи не у кожного на городі по се-
лах росте.

Взагалі-то бузина переважно 
чагарник, але створи їй умови – і 
деревом розростеться. Оскільки 
ж деревина її надто крихка, за-
звичай живе не більше 40 років. 
А ось ця, якій свого часу на схи-
лах Дніпра разом з усім колиш-
нім маєтком поміщика Ще не 
пощастило потрапити в межі 
спершу станції юних натураліс-
тів, а нині еколого-натураліс-
тичного центру, і «вибехкала» 
висотою ледве не в три людських 
зрости, і живе собі уже більше 
ста років. Виходить, що посад-
жена була ще до радянської вла-
ди, і пережила радянську владу. 
Старшої віком бузини в Україні 
ніде зараз не знайти.

І не варто усміхатися, згаду-
ючи іронічне прислів”я про те, 
що на городі бузина, а в Києві 
дядько. В давнину наші пред-
ки бузину вважали священним 
деревом, котре наділене цілю-
щими силами. З її ягід готували 
«молодильні напої». Дві жмені 
ягід заливали літром води, дода-
вали п‘ять ложок меду і кип‘я-
тили 5-6 хвилин на слабенькому 
вогні. Вживати «живу воду», як 
її ще називали, треба було що-
дня натщесерце теплою або й 
гарячою. Оця ж, що збереглася 
у Дніпропетровську, править 
нині не лише за місцеву гор-
дість, а й за дерево, біля якого 
ніби можна загадувати свої най-
потаємніші бажання – неодмін-
но, мовляв, збудуться. Так це чи 
ні, дендролог екоцентру Ірина 
Кривуля ні підтверджувати, ні 
спростовувати не береться. Вона 

точно знає інше: бузина досягла 
поважного віку тому, що щоро-
ку підживлюється. А старі гілки 
на ній вирізають, тому й не пе-
рестає пускати молоді. 

То Дніпропетровська об-
ласть, як на думку Вадима Ма-
нюка, показова з тих міркувань, 
що довгожителів серед дерев не-
обхідно брати на облік і під за-
хист. Не десь, а тут, в обласному 
центрі на вулиці Дарвіна, росте 
тополя, стовбур якої в обхваті 
сягає 6-ти метрів. Не виключе-
но, що це і найтовстіша тополя 
в усій степовій зоні України, і 
найстаріша також, за сто літ 
віком, але хто про це знає? Як 
і про те, що в області є й дуби, 
яким понад 500 років – на бе-
резі Самари біля села Вільне та 
селища Гвардійське Новомос-
ковського району. Чи ось дуби, 
вік яких наближається до п”я-
тисот років, що поблизу села 
Кочережки у Павлоградському 
районі.

А як на думку науковця і 
видавця еколого-краєзнавчого 
журналу «Свята справа» Петра 
Чегорки, ситуація на Дніпро-
петровщині спонукає перейма-
тися долею вікових зелених на-
саджень. Кліматичні зміни та 
зміни гідрологічних режимів 
грунтів обертаються тим, що ті 
ж дуби -- яким і за 100, і за 200, і 
за 300 та більше років -- в облас-
ті зараз там і тут  «дають дуба». 
Або сохнуть, або вимокають. З 
ними разом гинуть і старі топо-
лі, осокори, липи та клени. Хоч 
біди не тільки природні явища 
завдають. Знаходяться і на про-
сторах степового краю заготі-
вельники лісу і деревини. З не 
з”ясованих досі причин сохнуть 
зараз цілі шеренги тих високих 
і струнких дерев, які до недавніх 
пір мов бігли вздовж багатьох 
автомагістралей. Зникли, упали 
полеглими, скажімо, по обидва 
боки від траси, яка веде у Синель-
никове.  А що вирубуються давні 
дубові гаї, як от в Апостолівсько-
му районі сталося, так це вже як 
напасть. У тім «секрет для дея-
ких компаній» , що у віці 100-110 
років деревина дубів становить 
найбільшу промислову цінність і 
коштує ну дуже великі гроші. От 
і рубають їх, здатних жити віки, 
аж голий після цього степ вирує 
та шумить і здіймає пилюгу, та 
тріски однак летять, як кулі.

Нарешті завелися «елемен-
тарні»  негідники, які мов нав-
мисне нищать унікальні дерева. 
Першим спалили той Дуб смер-
ті у Дібрівському лісі, котрий 
я пам‘ятав з дитинства. Слідом 
згорів і 800-літній у Павлоград-
ському районі -- в селі В‘язівок. А 
на Приоріллі вогонь «прибрав» 
не лише найстаріший там дуб, а 
й в межах усієї області найстарі-
шу сосну.

Микола ЯСЕНЬ.
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В арто знати                                           
Необхідні дії при аварії

Дії учасників дорож-
ньо-транспортної пригоди 
передбачені двома норматив-
но-правовими актами: Зако-
нами України «Про дорожній 
рух» та «Про обов’язкове стра-
хування цивільно-правової від-
повідальності власників назем-
них транспортних засобів».

Отже, в Правилах дорож-
нього руху чітко говориться про 
те, що в першу чергу необхідно 
викликати поліцію на місце 
аварії, переконатися в тому, що 
немає потерпілих, не перемі-
щувати ніяких предметів і не 
тікати з місця ДТП.

У випадку, якщо є постра-
ждалі і вони потребують ме-
дичної допомоги, треба за мож-
ливості звернутися до свідків 
пригоди і попросити їх доста-
вити потерпілих до лікарні або 
викликати “швидку”. Якщо ж 
свідків ДТП немає або до медза-
кладу вони відвезти не можуть, 
тоді є інший варіант, перед-
бачений законодавством. Ви, 
як учасник аварії, доставляєте 
постраждалих до лікарні само-
стійно, але після цього одразу 
ж повертаєтеся на місце ДТП і 
по дорозі повідомляєте про те, 
що трапилося, в органи Націо-
нальної поліції.

Якщо у дорожньо-транс-
портній пригоді постраждалих 
немає, то просто очікуйте полі-
цію і не переміщуйте предмети, 

Що робити у випадку ДТП

уламки транспортних засобів, 
бампери, скло, що розташовані 
на проїжджій частині. Навіть 
якщо Вам здається, що вони за-
важають проїзду і ускладнюють 
дорожню ситуацію, просто по-
значте місце знаком аварійної 
зупинки і увімкніть “аварійку” 
на своєму транспортному за-
собі.

Чому не можна переміщу-
вати предмети, розташовані 
на місці ДТП? Бо напрям цих 
предметів, подряпини, що 
вони залишили на проїжджій 
частині - все це може допомог-
ти встановити обставини аварії 
і в подальшому як підтверди-
ти, наприклад, Вашу невину-
ватість, так і стати пом’якшую-
чим доказом у випадку встанов-
лення Вашої вини судом.

Також варто обмінятися ін-

формацією з іншим учасником 
дорожньо-транспортної при-
годи, якщо такий є: виписати 
назву його страхової компанії, 
дані страхового полісу, номер 
транспортного засобу та бажа-
но контактні телефони. А ще 
надати йому інформацію про 
свій страховий поліс та ком-
панію, в якій застраховано Ваш 
автомобіль.

Оформлення протоколу
Важливою частиною про-

цедури оформлення ДТП є 
складання протоколу. Якщо 
збитки в результаті аварії не-
значні (до 50 тисяч гривень), 
немає постраждалих і відсутні 
ушкодження транспортної ін-
фраструктури, Ви маєте право 
на складання так званого євро-
протоколу.

Завдяки європротоколу 
учасники дорожньо-транспорт-
ної пригоди самостійно за-
повнюють бланк згідно встанов-
лених схем, вносячи інформа-
цію про аварію, для подальшої 
виплати страхового відшкоду-
вання. Якщо Ви маєте трудно-
щі з самостійним заповненням 
європротоколу, експерти реко-
мендують дочекатися приїзду 
поліції і оформити докумен-
ти про аварію за стандартною 
процедурою.

Незалежно від того, яким 
чином був складений протокол 
ДТП (за допомогою європрото-
колу чи заповнення бланку полі-
цією), протягом 3 днів Ви маєте 
звернутися до страхових ком-
паній, в яких застраховані транс-
портні засоби учасників аварії, 
надати необхідну інформацію (в 
т.ч. номер банківського рахунку) 
і заповнити відповідні докумен-
ти. Після розгляду Вашої спра-
ви в суді і встановлення вини 
учасників ДТП страхові компанії 
здійснюють виплату коштів на 
картку протягом 30 днів.

Корисні поради
Наступні рекомендації 

можуть допомогти з’ясувати 
винуватця ДТП, а також запо-
бігти можливим проблемам. 
Зокрема, експерти рекомен-
дують ретельно проводити 
фото- і відеофіксацію місця 
аварії. Оскільки в подальшому 

розміщення уламків, частин ав-
томобілів, розмір гальмівного 
шляху можуть мати важливе 
значення у випадку розгляду 
адміністративної справи і вста-
новлення вини учасників. Тому 
зробіть максимальну кількість 
фотографій та відеозаписів з 
місця події.

Якщо ж у Вашому авто-
мобілі є відеореєстратор, то 
запис про це варто внести в 
протокол, коли будете його 
підписувати. А саму копію ві-
део можете потім надати під 
час розгляду справи у суді або 
в органи Національної поліції.

Важливий момент: безпосе-
редньо після дорожньо-транс-
портної пригоди краще не 
вживати ніяких спиртовмісних 
лікарських препаратів. Інакше 
тест на стан алкогольного або 
наркотичного сп’яніння може 
виявитися позитивним, а це зі-
грає не на Вашу користь.

Звісно, аварія - ситуація 
стресова. Тому після того, як 
Ви убезпечили місце ДТП, 
встановили потрібні знаки і 
викликали поліцію, зателефо-
нуйте своїм рідним та друзям, 
які зможуть одразу ж приїха-
ти. Вони прослідкують за тим, 
щоб усі дані, що вносяться до 
протоколу, були правильними, 
а також нададуть Вам моральну 
підтримку на місці.

Юридичний портал 
«Протокол».

Який порядок 
нарахування податку 
на нерухоме майно у 
випадку відсутності 
правовстановлюючих 
документів на 
об’єкти нерухомості?

Згідно з пп. 266.1.1 п. 266.1 
ст. 266 Податкового кодексу 
платниками податку на не-
рухоме майно є фізичні та 
юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які є власника-
ми об’єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості.

При цьому в разі перебу-
вання об’єктів житлової або 
нежитлової нерухомості у 
спільній частковій або спіль-
ній сумісній власності кількох 
осіб Податковим кодексом 
визначено платників податку 
таким чином:

якщо об’єкт житлової або 
нежитлової нерухомості пе-
ребуває у спільній частковій 
власності кількох осіб, плат-
ником податку є кожна з цих 
осіб за належну їй частку;

якщо об’єкт житлової або 
нежитлової нерухомості пе-
ребуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб, але не 
поділений в натурі, платни-
ком податку є одна з таких 
осіб-власників, визначена за їх 
згодою, якщо інше не встанов-
лено судом;

Податкові інспекції мають 
право розрахувати податок 
на нерухомість згідно заяви 
власника, якщо об’єкт жит-

Застосування норм ПКУ при сплаті податку 
на нерухоме майно, що відмінне від земельної ділянки

лової та/або нежитлової неру-
хомості перебуває у спільній 
сумісній власності кількох 
осіб і поділений між ними в 
натурі, платником податку є 
кожна з цих осіб за належну 
їй частку.

Об’єктом оподаткування 
податком на нерухоме майно 
відповідно до п. 266.2 ст. 266 
Податкового кодексу є об’єкт 
житлової та нежитлової не-
рухомості, в тому числі його 
частка, а базою оподаткуван-
ня — загальна площа об’єкта 
житлової та нежитлової не-
рухомості, в тому числі його 
часток (п. 266.3 ст. 266 Кодек-
су).

База оподаткування об’єк-
тів житлової та нежитлової не-
рухомості, зокрема їх часток, 
що перебувають у власності 
юридичних осіб, обчислюєть-
ся ними самостійно виходячи 
із загальної площі кожного 
окремого об’єкта оподатку-
вання на підставі документів, 
що підтверджують право 
власності на такий об’єкт.

За умови виникнення 
права власності на новоство-
рений (нововведений) об’єкт 
житлової та/або нежитлової 
нерухомості декларація по-
дається платником протягом 
30 календарних днів з дня ви-
никнення такого права, а по-
даток сплачується починаючи 
з місяця, в якому виникло це 
право.

У разі переходу права 
власності на нерухоме майно 

від одного власника до іншо-
го протягом календарного 
року податок обчислюється 
для попереднього власни-
ка цього майна за період з 1 
січня цього року до початку 
місяця, в якому припинило-
ся право власності на майно, 
а для нового власника — по-
чинаючи з місяця, в якому 
він набув права власності (п. 
266.8 ст. 266 Податкового ко-
дексу).

Таким чином, підставою 
для нарахування та сплати 
податку на нерухоме майно 
є право власності на житло-
ву та/або нежитлову неру-
хомість.

Що є об’єктом опо-
даткування податком 
на нерухоме майно, 
відмінне від земель-
ної ділянки?

Відповідно до п.п. 266.2.1 
п. 266.2 ст.266 Податкового 
кодексу України від 2 грудня 
2010 року № 2755-VI зі зміна-
ми та доповненнями об’єктом 
оподаткування податком на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, є об’єкт 
житлової та нежитлової не-
рухомості, в тому числі його 
частка.

Чи є платником по-
датку на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
ФО, який має право 
власності на нежит-
лове приміщення як 
ФОП?
Відповідно до п.п. 266.1.1 

п. 266.1 ст. 266 Податкового 
кодексу України від 2 грудня 
2010 року № 2755-VI зі зміна-

ми та доповненнями (далі 
– ПКУ) платниками податку 
на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, є фі-
зичні та юридичні особи, в 
тому числі нерезиденти, які 
є власниками об’єктів жит-
лової та нежитлової нерухо-
мості.

Пунктом 1 ст. 320 Цивіль-
ного кодексу України від 16 
січня 2003 року № 435-ІУ зі 
змінами і доповненнями (далі 
– ЦКУ) визначено, що власник 
має право використовувати 
своє майно для здійснення 
підприємницької діяльності, 
крім випадків, встановлених 
законом.

Суб’єктами права приват-
ної власності є фізичні та юри-
дичні особи.

Фізичні особи можуть бути 
власниками будь-якого май-
на, в тому числі і нерухомого 
майна комерційного призна-
чення, за винятком окремих 
видів майна, які відповідно до 
закону не можуть їм належати 
(ст. 325 ЦКУ).

Оскільки ст. 266 ПКУ не 
визначено такого платника як 
фізична особа – підприємець, 
то такий платник – власник 
об’єктів житлової та нежит-
лової нерухомості сплачує по-
даток на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, 
за нормами, передбаченими 
для фізичних осіб.

Інфрмація Державної 
фіскальної служби.
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На порі, на часі

Гречана крупа, залита кефіром - один із 
найвідоміших і ефективних засобів для 
схуднення та оздоровлення. У чому секрет 
такої популярності?
Ця енергетична дієта, при якій людина не 
виснажує себе голодом і не ризикує зір-
вати нормальне функціонування як окре-
мих органів, так і систем організму в ціло-
му. Майже ідеальне поєднання продуктів, 
кисломолочного натурального напою з 
багатою корисними речовинами крупою, 

БАГАТО недосвідчених господарів за-
питують про природу походження 

білого нальоту на ягодах аґрусу. Цей на-
літ називають борошнистою росою, і він 
являє собою небезпечне для чагарника 
грибкове захворювання, яке поступово 
знищує рослину.

Боротися з борошнистою росою слід 
радикальним методом: уражені хворобою 
гілки обрізати і обробити або хімічним, 
або натуральним засобом на свій розсуд, 
наприклад розчином деревного попелу. 
Це необхідно, щоб врятувати кущ і зупи-
нити поширення грибка. Натомість отри-
мати врожай смачних і корисних плодів.

До ягід чагарника легко не підібра-
тися, адже вони захищені шипами з усіх 
боків. Але корисні властивості аґрусу вар-
ті того, щоб, незважаючи на подряпини, 
збирати смачні плоди.

В аґрусі є вітаміни А, В, і PP, але окре-
мо варто відзначити наявність вітаміну C, 
за змістом якого ця ягода може змагатися 
навіть із смородиною. Тому для зміцнен-
ня імунітету плоди аґрусу корисніші суб-
тропічних цитрусових.

Також в ягодах міститься багато не-
обхідних для організму мікроелементів, 
серед яких відзначимо фосфор, натрій, 
магній, калій, залізо і органічні кислоти.

Королівська ягода
Ягоди аґрусу, які ще називають королівськими, бажано з’їдати прямо 

з хвостиками, це має величезну користь для організму
Аґрус завжди користувався особливою популярніс-
тю. Все через універсальність ягоди, яку можна до-
давати практично в будь-яку страву, будь то марме-
лад, морозиво, варення, компот, пироги, запіканки 
або навіть каші та супи, інформує Ukr.Media.
Не дивно, що аґрус розповсюджений і в Європі, і в 
Азії, і в північній частині Африки, і навіть в Аме-

Компот з аґрусу 
Знадобиться: 1 л води, 50  г цукру, 1 склянку аґрусу. Перебрати великі ягоди, прибравши зіпсовані, 
ретельно промити проточною водою. У каструлю влити 1 л води, довести її до кипіння, всипати 
цукор. Кожну ягоду аґрусу голочкою проколоти в декількох місцях - завдяки цьому він не полопається і 
не втратить форму. Всипати ягоди аґрусу в каструлю з киплячою солодкою водою, 5-7 хв. проварити. 
Прибрати каструлю з компотом з плити, дати йому охолонути. Далі компот можна процідити 
або ж залишити ягоди в ньому. Прибрати компот з аґрусу на 1-2 год. в холод перед подачею. Можна 
заготовлювати компот з аґрусу на зиму, при цьому часто його роблять, додаючи в банки, крім аґрусу, 
смородину, яблука, інші ягоди та фрукти. 
Однак можна вчинити інакше: щоб насолоджуватися смачним і корисним компотом з аґрусу в будь-який 
час року, просто заморозьте ягоди, поклавши їх в морозильник, і, коли захочеться, можна буде швидко 
зварити чудовий компот на радість всій родині! 

риці. Відомо понад 1500 сортів цієї рослини, плоди 
якого відрізняються як за формою та розміром, так 
і за смаком.
І сьогодні ми розповімо більше про властивості 
плодів аґрусу, а також про головну біду, яка пе-
реслідує власників цих чагарників - борошнисту 
росу.

Аґрус прискорює обмін речовин, від-
різняється жовчогінною, проносною і се-
чогінною дією. Вживання ягід чагарнику 
допомагає зміцнити судини, нормалізу-
вати артеріальний тиск і знизити холес-
терин. До того ж дієтологи рекомендують 
цей продукт з медом при шкірних захво-
рюваннях.

Плід аґрусу вважається дієтичним 
продуктом, адже його калорійність скла-
дає всього 40 ккал на 100 грамів продукту. 
Також він володіє бадьорим ефектом, що 
дозволяє відмовитися від неоднозначної 
кави та віддати перевагу аґрусу, який ко-

рисний в будь-якому вигляді. Так, для 
зміцнення імунітету досить з’їдати по сто-
ловій ложці ягід, причому більше годить-
ся молодий аґрус. Корінці ж відривати 
не слід, адже вони також містять корисні 
речовини.

Для закріплення корисного впливу 
продукту на організм слід пити чай, на-
стояний на листках аґрусу. Таке приємне 
лікування протягом пари тижнів подарує 
не лише міцне здоров’я, але і стабільне 
почуття бадьорості на цілий рік.

Все ж аґрус корисний не всім. Людям, 
які страждають від виразкової хвороби 

або діабету, дана ягода протипоказана. 
Все із-за високого вмісту клітковини, яка 
тільки посилює захворювання.

А тим, у кого немає протипоказань, за-
лишається тільки частіше включати плоди 
аґрусу в раціон, насолоджуючись вели-
чезною користю і різноманітним смаком, 
який відрізняється залежно від сорту.

Якщо врожай ягід у цьому році вра-
жає, то берыть на озброєння рецепт 
смачного компоту з аґрусу. А щоб не за-
лишитися взимку без вітамінів, швидше 
заготовляйте варення з ягід смородини і, 
звичайно ж, аґрусу.

Цілющий  бальзам: гречка з кефіром
дозволяє скинути зайві кілограми саме 
завдяки загальному оздоровленню, очи-
щенню, оновленню. Вельми гідний варі-
ант на тлі масового психозу худеньких, які 
доводять себе до анорексії і практикуючих 
для цього досить сумнівні засоби.
Рідкісний випадок, коли офіційна меди-
цина абсолютно єдина в думці з народ-
ною: очищення організму гречкою і кефі-
ром - позитивна в усіх відношеннях про-
цедура. У числі її заслуг перед людиною: 

відновлення балансу корисних речовин; 
нормалізація травлення; очищення від 
токсинів;відновлення здорової мікрофло-
ри шлунково-кишкового тракту;тпідтрим-
ка роботи підшлункової залози і оновлен-
ня печінки; стабілізація серцево-судинної і 
нервової системи.Ефективність народного 
засобу обумовлена   взаємодоповнюючими 
цілющими якостями його компонентів.
Тож, як оновити печінку та підтримати 
підшлункову залозу:

Увечері в склянку з кефіром (кислим 
молоком) додати 1 ст.л. гречаного бо-
рошна (перемолоти в кавомолці гречку, 
попередньо промивши і просушивши в 
духовці).
Розмішати і поставити на ніч.
Вранці натщесерце випити склянку хо-
лодної води, а через 15 хвилин - цей кефір 
з гречкою.
Пити протягом місяця, потім перерва на 
місяць.

Артроз колінних і тазостегнових суг-
лобів не давав працювати нормально, 
ноги самі підкошувалися. При радикуліті 
важно нахилялатись через біль, поперек 
розбивав, ноги були як ватяні. Ходити 
важко. Лікувалася довго, але ефекту ви-
стачало лише на певний час. А з віком все 
лише погіршувалось...

На жаль, такі скарги не рідкість. Прак-
тично немає людини, в якої не боліли б 
суглоби, не турбував би хребет. Але до-
помога є!

Засіб, винайдений болгарським ці-
лителем Димитром Кристевим був ство-
рений саме для таких цілей. Дикрасин 
має абсолютно натуральний склад, при 
активному застосуванні дозволяє забути 
про біль в спині та суглобах, а для тер-
плячих та наполегливих цей засіб може 
допомогти навіть в запущених випадках. 

Дикрасин це водно-кислотний на-
стій лікарських трав, багатих на флавоно-

ДИКРАСИН -  ЕФЕКТИВНА ДОПОМОГА ХВОРИМ СУГЛОБАМ ТА ХРЕБТУ
їди, дубильні речовини і ефірні олії. Флава-
ноїди зміцнюють стінки капілярів і судин, 
покращують їх тонус та еластичність, пе-
решкоджають склеротичному ураженню. І 
найголовніше, вони пригнічують фермен-
ти, що руйнують гіалуронову кислоту, яка 
є основним компонентом синовіальної 
рідини, яка живить суглобові хрящі і вико-
нує роль амортизатора. Ефірні олії мають 
місцеву подразнювальну і ревульсуючу 
дію на шкіру. Дубильні речовини проявля-
ють знебовальну, протизапальну і бакте-
рицидну дію. Дикрасин сприяє зміцнен-
ню судин, покращує кровостачання, змен-
шує біль та набряк у суглобах.  Він буде 
корисний для тих, хто давно страждає від 
остеохондрозу, артриту чи артрозу різної 
локалізації, подагри та інших захворювань 
суглобів. 

Найкращим доказом на користь 
Дикрасину є велика кількість людей, які 
повернулися до повноцінного життя.

Висновок Держсанепідслужби МОЗ України 
№ 05.03.02-03/53579 від 07.12.2015р. Виробник  

ЕТ   «Дикрасин-Димитр Крісті-Георгі Крісті», Болгарія.
Не є лікарським засобом.

Дикрасин можна придбати в аптеках
або замовити в ДП «Гамай»

0(4595) 6 88 59;  0(93) 098 16 63, 
0(97) 221 47 66, 0(99) 508 73 75

щодня крім суботи та неділі з 9.30 до 16.00
Консультація по застосуванню надається 

за цими ж телефонами.
 www.dicrasin.com.ua

Анна Володимирівна, Вінницька обл., 
69 років:
«Користуюся Дикрасином вже другий 
рік. Зрушення є великі: руки в ліктях 
розправилися на 80%, пальці вже не 
крутить, сама прасую і друге літо банки 
закручую. Сідничний нерв на лівій нозі вже 
не турбує, коліна перестали опухати, 
а п’яти боліти. Про радикуліт також 
забула. Дуже хороший засіб, задоволена 
результатами. Щиро дякую».

Дикрасин застосовується зовнішньо 
(докладніше дивіться інформацію до за-
стосування). Курс застосування - 18 днів. 
На курс необхідно 3 флакона. Повторні 
курси можна проводити через два тижні.

Не рекомендовано:
дітям до 15 років; коксартроз 3-4 ст.; 
при алергічних, запальних і інфекційних 
захворюваннях шкіри; під час вагітності 
та годування грудним молоком.
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Пишіть: 
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вул. Воскресенська, 41, оф.109

Дзвоніть: 
(056) 786-02-21, 
098-183-00-18, 
050-850-72-74

Передплатити                                      
«Фермер Придніпров‘я» можна               

у будь-якому поштовому відділенні 
області до 25 числа щомісяця. 
Передплатний індекс 60092.

A groбізнес

Оригінальний рецепт
Цей дієтичний десерт ідеально підходить для 
спекотної літньої пори.Ніжну і повітряну запіканку 
оцінить вся ваша сім’я. Вона ідеально підходить для 
дітей. Користі в ній хоч відбавляй!

Ось що знадобиться для її приготування: сир - 400 г; 
знежирений йогурт або сметана - 190 г; цукор - 5 ст. л.; 
манна крупа - 3 ст. л.; борошно - 3 ст. л.; чорниця (свіжа 
або заморожена) - 1 склянка; 2 яйця; цукрова пудра; 1/2 
ч. л. розпушувача.
Приготування.Яйця збийте з цукром за допомогою 
міксера.

САМЕ в час літнього сон-
цестояння Івана Купала в 

православній традиції (за ста-
рим стилем) припадають дні 
святкування. Це завжди був 
пов'язане з безліччю вірувань, 
прикмет, обрядів і навіть за-
борон. За давніми традиція-
ми, Івана Купала - свято сонця, 
тому найважливіша роль в об-
рядах відведена силі вогню.

Найколоритніше та найці-
кавіше свято, яким закінчуєть-
ся літній сонячний цикл кален-
дарних дохристиянських свят 
– це свято молоді – Купало, 
або Купайло, що з часом, після 
прийняття християнства, дея-
кою мірою трансформувалося 
в церковне свято. Йдеться про 
народження Івана Хрестите-
ля, яке святкується церквою 7 

Як ми вже повідомляли, на Дніпропетровщині власники равлико-
вої ферми займаються виробництвом незвичайного делікатесу 
– равликової ікри
Для равликів тут особливі умови – душ та щоденне харчування. 
Господарі ферми створюють для молюсків середземноморські 
умови з високою температурою повітря та вологістю. Гніз-
дяться равлики в торфі. 
«Ця ікра найдорожча. За один раз равлики відкладають до ста 
ікринок – це близько чотирьох грамів», - розповідає доглядальни-
ця равликів пані Наталя.
Більшу частину ікри забирають на розведення. Решта – прохо-
дить процес приготування та соління. Вона має рожевий колір. 
Саме таку продукцію цінують європейські ресторатори, каже 
співвласниця ферми Марія Недвига. За таку ікру за кодоном 
можуть пропонувати від трьохсот євро за сто грамів. А от в 
Україні равликовий делікатес продають вдвічі дешевше.
На равликовій фермі на Дніпропетровщині равликову ікру поки не 
продають, а ласують самі.
В Україні поки що не існує культури споживання равликів, а ікри 
– тим паче, кажуть експерти аграрного ринку. Однак можна 
казати, що за кілька років такий тренд з’явиться.
Нині готових равликів вже можна придбати в супермаркетах.
 А згодом на прилавках може з’явитися і їхня ікра.

Делікатес дає 
не риба, а равлики

Традиції Івана Купала
Стрибки через вогнище, пошук цвіту папороті, плетіння з польових квітів 

вінків, які пускають за течією річки - це лише мала частина традицій на 
свято Івана Купала, яке українці відзначають у ніч із 6 на 7 липня. 

йшли до лісу. Дівчата співали 
пісень і несли гільце – гарний 
вершок черешні, вишні, яблу-
ні чи клена. Прийшовши в ліс, 
встановлювали гільце в землю, 
оздоблювали його польовими 
та городніми квітами, зокрема, 
любистком, трояндами, бар-
вінком, обвішували цукерка-
ми, бубликами та випеченими 
у вигляді пташок пташками, 
прикрашали різнокольоро-
вими стрічками. На вершечок 
настромлювали невеличкий 
віночок з барвінку. Непомітно 
в кількох місцях прив’язували 
кропиву та колючі будяки.

Ніч на Івана Купала: 
звичаї, обряди
У цей час хлопці здобува-

ли живого вогню – терли сухі 

липня, або 24 червня за старим 
календарем. Після поширен-
ня християнства давнє народ-
не свято Купала в результаті 
«християнського нашаруван-
ня» почало називатися святом 
Івана Купала.

У надвечір'я дівчата гадають 
на судженого - кидають у воду 
свої вінки, а хлопці повинні їх ді-
стати. Вінок - це символ щастя та 
одруження. Чий вінок хлопець 
дістане, того й дівчина повинна 
поцілувати і мусить бути з ним 
у парі на це свято (як правило, 
вибір зарані  узгоджують).

Хлопці спускають з гори 
вогняне колесо-сонце (символ 
літнього сонцевороту) або ж 
розкручують його на стовпі під 
загальне пожвавлення і радість.

Купальська ніч 
і Купальські вогні
Коли вечоріло, дівчата з 

хлопцями збиралися окремо і 

деревини – і розпалювали ба-
гаття. Спочатку в землю вбива-
ли довгу палицю, навколо неї 
накладали хмизу і, здобувши 
живий вогонь, чотири хлопці 
одночасно підпалювали це ба-
гаття з чотирьох сторін. І коли 
вже вогонь освітлював місце 
святкування, хлопці роздивля-
лися дівчат і умовлялися, хто 
яку дівчину буде ловити.

Дівчата навколо свого гіль-
ця водили хоровод, співаючи 
купальських пісень.

Квітка папороті
Бажаючі йдуть у ліс шука-

ти цвіт папороті, як правило, 
парами. Хтось намагається 
знайти за її допомогою скарби, 
а хтось знаходить своє щастя - 
кохання.

У цей час рослини наби-
рали чарівних, лікувальних та 
цілющих властивостей. Лише 
в Купальську ніч на папороті 

серед ночі розцвітала чарівна 
вогняна квітка щастя – коче-
дижник. Хто її зірве, той усе 
на світі знатиме, дістане без 
труднощів усі скарби, матиме 
чудодійну силу робити все тією 
рукою, яка зірвала Квітку ща-
стя. Той щасливець причарує 
найкращу дівчину, матиме най-
вищий урожай, не боятиметься 
лихих сил.

Заборони
Але ж за Квіткою щастя чи-

гають не тільки люди, а ще лихі 
сили, з якими важко боротися 
тій людині, яка її знайде. Вони 
намагаються перешкодити, від-
вернути увагу молодого паруб-
ка, який цю квітку знаходить 
– старому, як правило, не ща-
стило її знайти. І якщо молодо-

му чоловікові все ж поталанило 
знайти квітку щастя, він мусив 
прорізати шкіру мізинця-пальця 
на лівій руці і всунути ту квітку 
під шкіру. Можна було сховати 
квітку під капелюхом на голові 
або на серці під сорочкою. Далі 
людина мусить взяти в ліву руку 
полин або татар-зілля й обвести 
навколо себе крейдою – лише 
тоді лихі сили не змужуть нічого 
вдіяти щасливцеві.

Квітка щастя розцвітає раз 
на рік – саме на Купайла – або 
раз на 3-5 років. А коли розцві-
тає, чується наче постріл, наче 
грім. Ліс зашумить, загуде... І ви-
сока стрілка вмить виросте. А 
на ній з’явиться червона, неви-
даної краси вогняна квітка, яка 
розквітне, а пахощі підуть по 
всьому лісу. І навколо неї з’яв-
ляться добрі духи-душі пред-
ків, які також радіють. Жінкам 
ця квітка не трапляється, бо то 
великий страх її взяти.

До яєць додайте сир і йогурт (або сметану). Перемі-
шайте все до однорідної консистенції.

Додати в яєчну суміш спочатку манну крупу, потім 
борошно і розпушувач і акуратно перемішайте все 
ложкою.
Покладіть чорницю  в цю суміш і знову перемішайте.
Застеліть дно форми для випікання пергаментним 
папером. Вилийте у форму тісто з чорницею .
Якщо ви використовуєте силіконову форму, змастіть 
її вершковим маслом і посипте манною крупою.
Випікайте запіканку при температурі 180°C протягом 
30 хвилин.
Готову запіканку дістаньте з духовки. Накрийте 
форму великою тарілкою або стравою і переверніть. 
Пергаментний папір видаліть. Запіканку прикрасьте 
цукровою пудрою. Подавайте в охолодженому вигляді. 
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