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Аgroсектор

С учасні сюжети

  стор. 4,5

П ередплата

Читайте далі  стор. 2

Передплата приймається 
у всіх поштових відділеннях 
області  до 25 грудня. 
На сьогодні вартість 
передплати (плюс вартість 
послуг УКРПОШТИ) на 2019 рік: 
місяць – (20+7.53) = 
27. 53 грн.
3 місяці – (60+20.59) = 
80.59 грн.
6 місяців – (120+35.94) = 
155.94 грн.
12 місяців – (240+68.06) = 
308,06 грн.
Передплата також 
продовжутєься і січні 
наступного  року
до 25 числа включно.
Передплатний індекс                                
у Каталозі обласних видань 
60092.

ШАНОВНІ ФЕРМЕРИ, 
СЕЛЯНИ-ОДНООСІБНИКИ, 
АГРАРІЇ, НАШІ ЧИТАЧІ!
Добігає  фінішу 2018 рік. 
А отже, тих, хто ще не 
оформив передплату 
на рік наступний, 
закликаємо завітати на 
поштові відділення, щоб 
продовжити наше взаємне 
спілкування на сторінках 
обласного тижневика  
«Фермер Придніпров’я». 
Ми також сподіваємося, що 
фермери, передусім члени 
Асоціації, підтримають 
газету й оформлять 
передплату для своїх 
пайовиків, насамперед              
для пенсіонерів.

Початок цьогорічного опалювального сезону змусив 
хвилюватися отримувачів субсидії. В українців 
почасти аж «зашпори» заходили від кількаразової 
зміни урядом умов її призначення та невідомої ціни 
на природний газ, 
що з 1 листопада зріс до 8, 85 гривень за куб. 
Призначення державної допомоги відбулося 

ЦЕНЗУРА РАЙОННИХ МАСШТАБІВ

У святковий добрий час Новий рік іде до нас!

Щоб субсидії були справедливими
в кінці листопада – на початку грудня, тож 
газові управління подекуди заходилися зухвало 
припиняти подачу газу навіть тим родинам, що 
користуються субсидією. Мовляв, або плати за все, 
або зовсім не користуйся… Ось такі несподівані для 
людей наслідки урядового зволікання.

Попит на українське 
яблуко з боку азійських 
імпортерів після 
перших успішних 
поставок зріс настільки, 
що задовольнити 
його в повній мірі 
українські садівники 
не в змозі навіть попри 
надвиробництво 
цих фруктів у країні 
цього року. Про це 
заявляють в Українській 
плодоовочевій асоціації 
(УПОА).

«Ми отримуємо нові запити 
від азійських імпортерів 
майже щодня. Більшість з 
них просять нас допомогти 
з контактами українських 
виробників яблука і 
скаржаться, що вже навіть 
сьогодні їм досить складно 
знайти в Україні партнерів, 
які можуть запропонувати 
необхідний обсяг яблук 
певного сорту та належної 
якості», – каже Тетяна 
Смірнова, головний аналітик 
Української плодоовочевої 
асоціації (УПОА).
Зокрема Санил Сачджев 
(Sanil Sachdev), представник 
одного з найбільших 
індійських імпортерів Aayush 
Impex, нещодавно відвідав 
Україну в рамках торгової 
місії, яку організовували 
ФАО, ЄБРР та УПОА, і 
взяв участь в Експортному 
торговому форумі, що 
проходив у другий день 
конференції «Овочі та 
фрукти України-2018. Вектор 
на експорт». За словами 
імпортера, він залишився 
дуже задоволений поїздкою 
та ще раз впевнився в 

У  ПАРЛАМЕНТІ ВИЗНАЧИЛИСЬ З ДОЛЕЮ 
МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ

Верховна Рада розгляне всі зареєстровані у парламенті 
законопроекти щодо продовження мораторію на продаж 
сільськогосподарської землі, оптимальний з них буде у 
четвер поставлений на голосування. Про це заявив голова 
Верховної Ради Андрій Парубій у понеділок на брифінгу за 
результатами погоджувальної ради голів фракцій.
Раніше в аграрному комітеті Ради розповіли, коли 
вирішиться доля мораторію на продаж землі.
«Законопроектів про продовження мораторію близько 
десяти і зважаючи, що на поточному тижні буде 
заключний пленарний день перед Новим роком, ми повинні 
їх усі розглянути, вибрати один з них для того, щоб ми 
продовжили на рік мораторій», – повідомив Парубій.

У той же час, погоджувальна рада засвідчила, що 
на сьогодні серед фракцій нема єдності у питанні 
продовження мораторію. Зокрема, керівництво фракції 
«Самопоміч» розкритикувало відсутність вільного 
ринку землі в Україні. У той час як представники 
«Батьківщини», «Опоблока», «Радикальної партії та 
депутатської группи «Воля народу» висловились за 
продовження мораторію.
Нагадаємо, що на початку грудня фермери з усієї України 
закликали Верховну Раду продовжити мораторій                    
на продаж землі.
Термін дії мораторію на продаж сільгоспземель 
закінчується 1 січня 2019 року.
Експерти зазначають, що дія мораторію має бути 
продовжена до тих пір, доки в Україні не буде прийняте 
законодавство про прозорий ринок землі.

Наші яблука 
стали трендом 
для азійських 

імпортерів
потенціалі українського 
яблука на ринку Індії. Проте, 
навіть після форуму пан 
Сачджев продовжує пошуки 
постачальників в Україні.
«Під час форуму ми 
познайомились з кількома 
провідними українськими 
виробниками, які здатні 
запропонувати яблуко 
найвищої якості, належне 
пакування та мають досвід 
експорту. Проте, більшість 
їхнього врожаю вже 
законтрактовано. Якість 
продукції у багатьох інших 
постачальників, на жаль, не 
відповідає нашим вимогам, 
адже ми маємо бути впевнені, 
що яблуко придбане в 

Україні, зможе витримати 
транспортування на досить 
далеку відстань. Загальний 
час  транспортування яблука 
від фруктосховища в Україні 
до складу імпортера в Індії 
може тривати навіть 60 днів, 
тому вимоги до якості яблука 
є досить високими. Отже 
ми продовжуємо пошуки 
потенційних постачальників 
якісної продукції», – коментує 
ситуацію імпортер.
У свою чергу Андрій Ярмак, 
економіст інвестиційного 
департаменту ФАО і 
керівник проекту з розвитку 
експорту української аграрної 
продукції, зазначає, що 
проблема з нестачею якісного 

яблука в Україні дійсно має 
місце.
«Наразі я можу з гордістю 
констатувати, що наші з 
колегами зусилля щодо 
просування експорту 
українського яблука не були 
марними. Вже сьогодні 
імпорт цих фруктів після 
успішних пробних поставок 
активно нарощують Сінгапур 
і ОАЕ, перші партії тим 
часом прямують до Сенегалу, 
Камеруну та Індонезії. 
Більше того, імпортери з 
Індії вже готові купувати 
українські яблука і чекають 
лише на узгодження 
фітосанітарних процедур. 
Проте, навіть на цьому етапі 
ми розуміємо, що в повній 
мірі задовольнити цей попит 
Україні досить важко, адже 
яблуко належної якості 
може запропонувати лише 
досить невелика кількість 
господарств», – підкреслює 
експерт.
Андрій Ярмак додає, що 
одним з пріоритетних 
напрямків діяльності 
ФАО, ЄБРР та УПОА є 
не тільки пошук нових 
зовнішніх ринків збуту, але 
й організація навчальних 
тренінгів для українських 
садівників щодо вирощування 
яблука такої якості, що буде 
в змозі витримати тривале 
транспортування.
Крім того, в Українській 
плодоовочевій асоціації 
закликають до співпраці 
тих виробників, які мають в 
сховищах яблуко експортної 
якості та хочуть спробувати 
себе як постачальники на 
азійські ринки.
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Г аряча тема

У ФОКУСІ ДНЯ

МІЖ ТИМ, і черги у районних 
соцбезах у жовтні-листопаді 

були співмірні зростанню цін на 
газ. Ось нотатки із однієї з них. 

- Був на першій комісії, ледь не 
задавили… одну жінку винесли, 
серце схопило. Треба список за-
вчасно писати, чи як, - розводить 
руки худорлявий ветеран праці.

З кінця вузького коридору на-
ближається «молода» пенсіонер-
ка, озивається до знайомих:

- Оце прийшла спитати – чи 
в мене пенсія збільшилася, чи 
хата поменшала? Торік більше 
трьохсот кубів давали на двох, 
тепер менше трьохсот. І платити 
за це треба чи то 100% від пенсії, 
чи скільки. Кажуть, формула 
якась є. 

- Так то уряд наш семирозум-
ний говорить, що всі отримають 
добре! - відгукнулася літня жінка. 
– А на ділі – як кіт наплакав.

- Тю, найшла кого слухати… 
Та в них непорядок з математи-
кою! – рішуче парирує ветеран, 
пояснюючи далі, чому.

- Оце котел стоїть на «1», верх 
тепленький, низ холодний, а за 
добу 13 кубів бере. А що ж буде 
під холоди? – бідкається його су-
сідка.

- А ми послухали сусіда, ви-
кинули котла допотопного і по-

Чи доставлятиме УКР-
ПОШТА пресу і чи приймає 
передплату на друковані ви-
дання?

Для УКРПОШТИ передпла-
та періодичних друкованих ви-
дань є однією з важливих послуг, 
для сільських відділень компанії 
– однією з пріоритетних, адже 
доставка друкованих видань 
сприяє отриманню громадяна-
ми актуальної інформації. 

Ми налаштовані максималь-
но зберегти обсяги передплати, 
при складанні планів  орієнту-
вались на виконання показни-
ків 2018 року. Ставимо за мету 
підрозділам, що відповідають 
за її організацію, тісніше спіл-
куватись з редакціями, донести 
до кожного передплатника і ви-
давця інформацію про те, що 
УКРПОШТА працює в цьому 
напрямку, передплата триває, 
видання доставляються і будуть 
доставлятися.   

Наразі за каталогом видань 
«Преса поштою» та обласними 
каталогами місцевих видань 
можна оформити передплату 
на понад три тис. найменувань 
вітчизняних періодичних ви-
дань, зокрема 1,6 тис. – загаль-
ноукраїнських і майже стільки 
ж місцевих передплатних ви-
дань.

Яких заходів вживає УКР-
ПОШТА для активізації пе-
редплатної кампанії?

Світовим трендом, на жаль, 
є поступове зменшення на-
кладів друкованих видань за 
рахунок електронних носіїв ін-

Передплатна кампанія на поний наступний рік завершується менш ніж 
за тиждень. Чи внесено якісь зміни в її оформленні, чи доставлятиме 
УКРПОШТА друковану пресу, яких заходів вживає для активізації 
передплати. Про це розповідає очільник компанії Ігор Смілянський.

Чи доставлятиме 
УКРПОШТА пресу 
в 2019-му?

формації.  Ринок друкованих 
видань протягом останніх років, 
як у Європі, та і в Україні змен-
шується. Проте, за результа-
тами передплатних кампаній 
минулих періодів, намагає-
мось мінімізувати ці прояви. 
Ставимо завдання – втримати 
позиції, зберегти передплат-
ників. Для цього і самостійно, 
і спільно із редакціями видань 
організовуємо різноманітні за-
ходи, що сприяють активізації 
передплати.  

Найпоширенішими є «Дні 
передплатника», під час яких 
читачі можуть скористатися 
унікальною нагодою не тільки 
поспілкуватися з представни-
ками пошти та редакцій, але й 
безкоштовно отримати улюбле-
ні видання й подарунки. За весь 
період передплатної кампанії 
у філіях проведено майже 1000 
таких заходів за участі  понад 
500 видавництв і редакцій. Зав-
дяки ним передплачено понад 
33 тис. періодичних видань на 
суму 3,1 млн грн.

Відбувалися й «Декада пе-
редплати», впродовж яких всі 
охочі мали змогу передплатити 
улюблені видання за знижени-
ми цінами. 

Мотивуємо наших праців-
ників активніше працювати в 
даному напрямку. На сьогодні 
оператори та листоноші УКР-
ПОШТИ отримують вже 10 від-
сотків  від суми доходу за послу-
гу з приймання передплати. 

Запрошуємо видавців долу-
чатись до цієї роботи. Загалом 
за час цієї передплатної кампа-

нії оголошено 13 конкурсів  від 
видавництв за 72 найменування-
ми видань, які також передбача-
ють додаткову винагороду пра-
цівникам у разі активної участі 
в організації передплати. 

Вперше, у рамках власної ак-
ції на підтримку передплатної 
кампанії, для читачів було ор-
ганізовано розіграш призів від 
УКРПОШТИ. У передплатників 
до 21 грудня поточного року є 
можливість взяти участь у акції 
та виграти призи. Для цього не-
обхідно передплатити видання 
та заповнити анкету учасника. 
У лютому, шляхом випадкового 
відбору, серед учасників відбу-
деться розіграш брендованих 
подарунків: гамака, еко-сумок, 
настільних ламп і термокухлів.

Чи будуть особливі умови 
передплати від УКРПОШТИ 
для жителів Донецької та Лу-
ганської областей?

Вартість передплати преси 
для читачів в Донецькій та Лу-
ганській областях буде пільго-
вою. Відповідний закон 18 ве-
ресня ухвалила Верховна Рада 
України. Згідно з усталеною 
процедурою УКРПОШТА на-
дала Міністерству інфраструк-
тури пропозиції щодо тарифів 
на приймання передплати і 
доставку періодичних видань 
для Донецької та Луганської об-
ластей, які наразі розглядають-
ся МІУ. Зауважу, що пільговий 
тариф має діяти не тільки для 
місцевих видань зазначених об-
ластей, а для усіх вітчизняних 
видань, що розповсюджуються 

серед передплатників, які меш-
кають на Донеччині та Луган-
щині.

Останнім часом були нарі-
кання від читачів на невчасну 
доставку друкованих видань, 
прокоментуйте, будь ласка, з 
чим це пов’язано?

У деяких, особливо малих, 
населених пунктах Укрпошта 
змінила (зменшила) частоту до-
ставки, тобто мешканці таких 
сіл чи селищ, які звикли отри-
мувати пошту, наприклад три 
рази на тиждень, отримують 
двічі. Це відбулось у тих населе-
них пунктах, де фіксуємо значне 
зменшення обсягів послуг. У 
такому випадку розповсюджу-
вана теза про «постійні затрим-
ки» не є правильною, пошта 
доставляється згідно з нормати-
вами доставки, які відповідають 
чинному законодавству і мо-
жуть змінюватися залежно від 
збільшення/зменшення обсягів 
послуг.

Також зауважу, що отримую 
наразі листи із запитанням, чи 
буде розповсюджуватись преса 
там, де закрились (або тимча-
сово закриті) відділення зв’язку.

У випадку закриття відді-
лення зв’язку, доставну діль-
ницю, яку воно обслуговувало 
(певну, закріплену за ним, тери-
торію) приєднують до іншого 
відділення. Тобто конкретний 
населений пункт та його меш-
канці як обслуговувались, так і 
продовжують обслуговуватися 
УКРПОШТОЮ.

Загальна кількість відділень 
зв’язку є динамічною, може 

змінюватись (як збільшуватись, 
так і зменшуватись), проте на-
ціональний поштовий опера-
тор забезпечує покриття по-
слугами усієї території країни. 
Спектр послуг не змінюється, 
охоплення місцевих мешканців 
послугами, як і раніше, складає 
100 відсотків.  

Тому усі бажаючі отриму-
вати вітчизняну чи зарубіжну 
періодику, як завжди, можуть 
оформити передплату у пошто-
вих відділеннях зв’язку та через 
листонош.

Жодних змін у процедурі 
оформлення передплати не від-
булось, поштові відділення та 
листоноші працюють у штатно-
му режимі, у містах і селах УКР-
ПОШТА доставлятиме газети й 
журнали, як і раніше.

Зобов’язання перед мешкан-
цями населеного пункту щодо 
доставки пенсій, соціальних до-
помог, періодичних друкованих 
видань, продажу товарів, при-
ймання платежів листоношами 
виконуються. 

На жаль, деякі газети роз-
повсюджують неправдиву ін-
формацію про закриття УКР-
ПОШТИ, недоставку періодики 
тощо. Такий інформаційний 
«супровід» негативно впливає 
на обсяги передплатних видань: 
складно пропонувати клієнтові 
оформити передплату на  ви-
дання, якщо у самому виданні 
написано, що доставки не буде. 
Хотів би попросити видавців 
більш відповідально підходити 
до подібних матеріалів, не шко-
дити власному бізнесу.

Щоб субсидії були справедливими
Продовження. Початок - стор. 1 ставили конвектор. Так там, де 

він дме - тепло, а в кутках хоч со-
баку прив’язуй… - долучається 
до спільної розмови ще молода 
жінка. 

- Як тільки приходить нова га-
зета, так разом з нею і нові роз’яс-
нення по субсидії! Усе по-новому, 
як і обіцяли, - без тіні усмішки до-
кидає статечного вигляду пенсіо-
нер. – Ніхто нічого не второпає, 
всі знають лише - коли щось і да-
дуть, то кухвайку ховати не треба! 

Київ теж турбують субсидії. 
Про принципи їхнього надання, 
умови інших видів допомог йшло-
ся там у перших числах грудня на 
семінарі для ЗМІ «Як допомагати 
саме тим, хто потребує?», прове-
денного Мінсоцполітики за під-
тримкм Світового банку. Різний 
європейський досвід запровад-
ження ефективних систем контро-
лю при призначенні соціальної 
підтримки охарактеризував Ки-
рило Криволап, експерт з міжна-
родного досвіду:

- На Заході, якщо хочеш от-
римати допомогу, мусиш відкри-
тися повністю. Найдосконаліша 
система допомоги, яку перевіря-
ють представники поліції і по-
даткової, у Британії. Ця служба 
контролює доходи, які отримує 
сім’я, і має важелі запобігання, 
виявлення і покарання за недосто-
вірну інформацію. Тому відсоток 

зловживань геть малий. В Ірлан-
дії списки шахраїв публікують 
на білбордах, це діє. У Молдові 
21 соціальний інспектор, рівень 
зловживань був 25%, зараз менше. 
У Румунії посадили біля тисячі 
корупціонерів соціальної сфери, 
згодом переосмислили соціальну 
систему. Там штрафують навіть 
мерів. У Литві ще ненароджена 
дитина має свій код, який з дня 
народження починає діяти. А не-
працюючим пропонують оплачу-
вані громадські роботи, щоб вони 
мали право на субсидію. 

Саме це і викликало жваву 
дискусію – чому подібне урядо-
вим рішенням не запровадити в 
Україні? Адже позбавлення пра-
ва на субсидію усіх працездатних, 
які не мають офіційних доходів, 
щойно боляче вдарило по них. А 
темою ґрунтовної розповіді ген-
директора директорату сім’ї та 
соціальної підтримки Мінсоцпо-
літики України Віталія Музичен-
ка стали підвищення адресності 
субсидій та ефективний контроль 
за розподілом коштів платників 
податків:

- Основним завданням уряду 
є побудова справедливої системи 
соціальної допомоги, зменшення 

тінізації економіки. Понад 50% 
українських сімей отримують 
різні види допомог, на це бю-
джетом передбачено більше 130 
мільярдів гривень. Чи завжди 
добре вони витрачаються? Па-
радокс у тому, що призначення 
допомог і перевірку їхньої закон-
ності здійснює той самий орган. 
Мінсоцполітики розробив зако-
нопроект про створення окремо-
го інституту соціальних інспек-
торів, біля півтисячі на Україну, 
щоб відділити систему надання 
допомоги та її контролю. Інспек-
тори перевірятимуть лише не-
сумлінних субсидіантів. З 2017-го 
запроваджений єдиний реєстр 
отримувачів субсидії, який ви-
явив людей, що мали по кілька 
субсидій за різними адресами, а 
житло здавали в оренду. Кілька 
площин контролю впроваджу-
ються поетапно, в єдиний центр 
йтимуть дані Податкової інспек-
ції, Пенсійного фонду, Міграцій-
ної служби, органів місцевого 
самоврядування тощо. Держава 
має розуміти, в яких умовах живе 
субсидіант. З наступного року 
впроваджується монетизація 
субсидій, щоб кожен отримувач 
сам вирішував, що робити з «жи-
вими» грошима – витратити на 
газ чи економити на  новий газо-
вий котел.  За даними опитуван-
ня, 67, 2% українців засуджують 

отримання незаконних субси-
дій. Відтепер кожен громадянин 
може повідомити про факти не-
законних призначень субсидій за 
телефоном «гарячої лінії» 0 800 50 
27 57 в буденні дні.

На семінарі йшлося й про ви-
падки формалізму та підвищен-
ня ролі районних комісій з при-
значення субсидій. Наприклад, 
родині з трьома малими дітьми 
в Ірпіні Київщини відмовили в 
субсидії - у мами  закінчилася 
відпустка по догляду за дитиною 
до трьох років! Уряду пора ініці-
ювати створення справедливих 
систем оплати праці та пенсій-
ного забезпечення, щоб грома-
дяни самі оплачували житлові 
витрати. Україна далеко не бід-
на – щойно голова правління 
«Нафтогазу України» Андрій 
Коболєв переказав мамі в США 
7, 9 мільйонів доларів премії. Такі 
українські парадокси – мамі з ма-
лими дітьми субсидії не дали, а 
чиновника з мільйонними зарп-
латами преміювали мільйонами 
доларів!  

Теплої зими вам, шановні чи-
тачі, і доброго здоров’я в Новому 
році! А у разі ж відмови в при-
значенні субсидії чи допомоги ви 
маєте право звернутися за теле-
фоном урядової «гарячої лінії» 
1545. 

Григорій ДАВИДЕНКО.
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Народна мудрість

! Чесність є наріжним каменем бізнесу

АНТИРЕЙДЕР

- Тоді п’ять фермерських гос-
подарств цілісінький день про-
тестували під Генпрокуратурою 
проти рейдерських дій. До них 
так ніхто й не вийшов… Коли 
уважно розглянули всі п’ять ви-
падків, виявилося - у них взяли 
участь одні й ті ж особи, бенефі-
ціари, автомобілі! Тому й створи-
ли організацію, яка діє системно. 
З часом з’ясувалося, що в Україні 
немає напрямків бізнесу, на який 
не чинився б спільний тиск з боку 
злочинців та державних службов-
ців, відтак розширили напрямки 
діяльності.

За основною темою форуму 
- «Рейдерство прогресує та моди-
фікується: чи готові правоохорон-
ні та інші державні органи до за-
хисту бізнесу?» прозвучало десять 
стислих доповідей. Були наведені 
конкретні факти взаємодії рейде-
рів з правоохоронцями, суддями 
та нотаріусами, обговорені шля-
хи допомоги постраждалим. Про 
ситуацію в аграрному секторі 
розповів голова громадської спіл-
ки «Всеукраїнська аграрна рада» 
Андрій Дикун:

- Українські фермери конку-
рують із зарубіжними, але знахо-
димося з ними в геть різних умо-
вах - нам закривають порти, нічо-
го не можемо вивезти. Через рей-
дерство у кількох областях діють 
загони Фермерської Самооборо-
ни, а у Кропивницькій – охорон-
ний спецназ «Гайдамаки». Право 
приватної власності є непоруш-
ним, але за показниками його 
дотримання ми на 76-му місці у 
світі, а Грузія – на 6-му! Чи при-
йдуть до нас іноземні інвестори за 
таких жалюгідних «досягнень»? 
Основи демократії в державі під 
загрозою, це вже третій подібний 
форум, владі давно пора робити 
висновки! 

На пряме потурання право-
охоронців злочинам вказували й 
інші промовці. А коли адвокати 
«Бізнес-Варти» продемонструва-
ли відео з села Бережинка Кіро-
воградської області, де доведені 
до відчаю бездіяльністю поліції  
люди усім селом в травні 2017-го 
штурмували рейдерів, то у при-
сутніх перехопило дух від поба-
ченого...  Звичайні селяни прак-
тично голіруч билися з озброє-
ними бандитами, які захопили 
ТОВ «Нива–2010» і позбавили їх 
роботи та зарплати. Чоловіки й 
жінки отримали вогнепальні та 
інші поранення, але таки скрути-
ли тридцять одного міцного мо-
лодика! Аж після цього прибула 
поліція… Та й досі за цей розбій 
його організатори і виконавці не 
притягнені до відповідальності. 
На тлі цього та подібних випад-
ків співзасновник «Бізнес-Варти» 
Шота Хаджишвілі окреслив гло-
бальні проблеми України:

- Система управління держа-
ви – не з нашого плеча. Українська 

«Непокаране зло регенерує себе»      

 Вислів Ліни Костенко, винесений у заголовок, став 
сутністю Антирейдерського форуму «Бізнес проти 
знищення держави», що відбувся 5 грудня у Києві. 
Його провела громадська організація «Бізнес-Варта» 
з головою її ради, народним депутатом Іваном 
Мірошниченком та директором Ольгою Матвіївою. 
У роботі заходу, присвяченому Міжнародному 
дню боротьби з корупцією 9 грудня, взяли участь 
біля двохсот парламентарів, адвокатів, фермерів, 
приватних підприємців та представників ЗМІ. Головне 
завдання - донести до свідомості суспільства та його 
представників у владі, що ситуація з новими бізнес-
проектами, інвестуванням в українську економіку 
стала критичною через величезне число рейдерських 
захоплень. Її поглиблює бездіяльність органів 
державної влади – законодавчої, виконавчої та судової. 
А підставою створення «Бізнес-Варти» стали події в 
Києві восени минулого року, зазначила О. Матвіїва:

правоохоронна система керує 
«віджимом» у всіх сферах! Ніхто 
з держчиновників за корупцій-
ні дії не покараний, що неабияк 
сприяє регенерації зла. Потрібно 
негайно ухвалювати антирейдер-
ський закон, щоб винні не почу-
валися так привільно! А ще треба 
змінити систему оподаткування, 
аби роботодавці суми податків 
передавали фізичним особам, а 
ті самі сплачували податки. Тоді 
кожен спитає – куди поділися мої 
гроші? 

Так, держава не має власних 
грошей, окрім коштів платни-
ків податків. Наступні промовці 
доповнили тему низької відпо-
відності олігархічно-державної 
управлінської системи сьогодніш-
нім запитам, що діє за системою 
координат «друзям – усе, народу 
– Конституцію». Тиждень тому в 
телеефірі каналу «ЗІК» заступник 
міністра з питань окупованих те-
риторій та внутрішньо перемі-
щених осіб Георгій Тука заявив: 
«Ми живемо в умовах псевдоде-
мократії. Ні я, ні 98% українців 
не можемо претендувати на по-
саду Президента України, бо не 
маємо кілька мільйонів гривень 
для застави». Можливо, для від-
новлення гарантованої Конститу-
цією України рівності при про-
веденні виборів нам варто щось 
запозичити в розвинених демо-
кратій? Зокрема, прискіпливіше 
придивитися до американської 
системи, де біля 18 тисяч найваж-
ливіших державних посад, аж до 
сільського шерифа, є виборними, 
а майбутнього президента оби-
рає колегія виборників. Відомий 
філософ з українським корінням 
Микола Реріх наголошував, що 
найважливіший вибір мають 
завжди робити підготовлені, до-
бре освічені люди. А від головної 
помилки, як це вже траплялося в 
новітній історії України, і тягнуть-
ся ниточки інших «негараздів».

Фаховий аналіз випадків уча-
сті правоохоронців у захопленні 
господарств зробили адвокат Ан-
дрій Наход - Братського маслопе-

реробного заводу на Миколаїв-
щині, його колега Дмитро Мор-
гун – Хорольського молококомбі-
нату (Полтавщина), де саботують 
розслідування слідчий А. Чмир 
та прокурор Сторожук. Директор 
ТОВ «Фермер Агро» Андрій Обо-
ра та фермер Олександр Строгий 
з Харківщини розповіли про ата-
ки рейдерів на власні господар-
ства. Про ще одну схему «віджи-
му» урожаю повідомила адвокат 
Анастасія Мельниченко:

- Дві доби правоохоронці 
тримали заблоковану техніку 
ТОВ ВП «Імпульс Плюс» у селі 
Маслівка Миронівського району 
Київської області на полі. І дві 
доби водії та комбайнери не від-
ходили від неї, побоюючись під-

палу рейдерів. Хоча ще 7 серпня 
на засіданні Антирейдерського 
штабу при Київській ОДА було 
ухвалене протокольне рішення, 
яким підтверджене право власно-
сті на урожай «Імпульс Плюс». І 
хоча поліція за жодним законом 
не має права втручатися в госпо-
дарську діяльність товариства, 
вона цинічно блокувала техніку. В 
цей час рейдери збирали урожай 
на інших полях, що принесло гос-
подарству 1, 5 мільйона гривень 
збитків! 

Як не дивно, навіть такі явні 
факти допомоги поліції рейде-
рам залишаються не розслідува-
ними і не переданими суду. А за-
ступник директора ТОВ «Павло-
градзернопродукт» Кирило Бон-
даренко повідомив про підступну 
атаку дніпровських рейдерів:

- Підробленими рішеннями 
кількох судів з віддалених облас-
тей України ще з літа безпідстав-
но заблокована робота елевато-
ра. Триста працюючих через це 
втрачають роботу, а товариство 
– надійних партнерів за кордо-
ном! Катастрофічну ситуацію по-
силює та обставина, що ДФС ви-
магає сплати податків, а їх немає 
з чого брати, наклали штраф 700 
тисяч гривень. Станом на сьогодні 
слідчі дії не проводяться.

На форумі були названі і два 
факти реагування Вищої ради 
правосуддя на порушення суддя-
ми присяги – звільнені з посади 
Оксана Хорошун з Черкаської 
області та Андрій Шабанов, суддя 
Дніпровського районного суду. 
Хоча подібних рішень щодо ін-
ших «героїв» Феміди українська 
громадськість чекає десятки, коли 
не сотні! Детально про взаємні 
зв’язки у різних, на перший по-
гляд, рейдерських захопленнях 
розповіла головний редактор 
проекту журналістських розслі-
дувань «ЦРУ» (24 канал) Тетяна 
Мартинюк. А голова Антирейдер-
ського комітету АФЗУ Михайло 
Апостол причини бід хліборобів 
вбачає у небажанні правоохорон-
ців втручатися у протизаконні дії. 

Присутній на форумі народний 
депутат, радник міністра МВС 
Антон Геращенко корінь основ-
ного зла побачив у іншому:

- У 9 з 10 випадків рейдерство 
покривається прокуратурою. У 
Києві та Харківській області ді-
ють організовані групи, до скла-
ду яких входять заступники та 
помічники прокурорів. Щодо 
кожного з наведених тут випадків 
рейдерства та участі в них Наці-
ональної поліції буде проведене 
належне службове розслідування. 

Представників Генпрокурату-
ри на заході не було, тож серйоз-
не звинувачення радника міністра 
залишилося без підтвердження 
чи спростування. Скоріше участь 
правоохоронних структур у відо-

мих аферах приблизно однакова 
- у випадках незаконних арештів 
фермерських земель та урожаю на 
Дніпропетровщині, про які йшло-
ся на сторінках «Фермера Прид-
ніпров’я», представники поліції, 
суду та прокуратури діяли спіль-
но.   І дружно тягли в єден гуж – і 
«борозенні», і «підпряжні».

«Недосконалість 
державних реєстрів                   
та їхня вразливість»
Таку назву мала друга частина 

форуму, її вели народні депутати 
Руслан Сидорович та Олександр 
Данченко. За цією темою про-
звучало кілька фахових виступів, 
де були перелічені «вузькі міс-
ця» галузі.  Особливо глибокий 
аналіз ситуації зробила перший 
віце-президент Нотаріальної па-
лати України Ольга Оніщук:

- Сім’я і власність – дві свя-
тині держави. Треба закрити 
будь-який «шлюз» рейдерства 
щодо них, зокрема шахрайство, 
зміну власника з неіснуючого 
реєстру, зміну власника ключем 
нотаріуса і т. п. Основними при-
чинами переліченого є недоско-
нала реформа в сфері державної 
реєстрації, відсутність жорстких 
вимог доступу до права бути 
суб’єктом реєстрації, відсутність 
контролю держави за нотаріаль-
ними діями, корумпованість ор-
ганів влади, відсутність держав-
них інститутів, які б ефективно 
захищали права власника, низь-
кий рівень правової культури 
громадян. Проте нотаріусами 
підготовлені дієві антирейдер-
ські заходи, якісні зміни до зако-
нодавства - створення електро-
нного нотаріату, запровадження 
механізму єдиного циклу, вста-
новлення жорстких вимог до 
кваліфікації державних реєстра-
торів тощо. 

На чимало інших професій-
них бід вказала і Наталія Коза-
єва, голова комісії Нотаріальної 
палати України з питань запобі-
гання та протидії кіберзлочин-
ності:

- Нотаріуси працюють на 
застарілому комп’ютерному об-
ладнанні, яке не має надійного 
захисту від вірусів. Нотаріус із 
Луганщини, вимушена пересе-
ленка, вже рік доводить слідству, 
що переоформлення 112 гектарів 
землі зробила не вона. Військова 
прокуратура України на чотири 
місяці забрала комп’ютер, але за 
цей час нічого не зробила. Право-
ва система не шукає хакера, тому 
нотаріат, який має до 150 вакан-
сій, змушений захищатися само-
стійно, презумпція невинуватості 
не працює. 

За даними Сергія Прокопен-
ка, спеціаліста з кібербезпеки, з 
2014-го зафіксовано більше трьох-
сот випадків втручання рейдерів 

у комп’ютери нотаріусів, внас-
лідок чого здійснено біля двох 
з половиною тисяч несанкціо-
нованих нотаріальних дій. Тому 
законодавчі зміни щодо попере-
дження рейдерства в цій сфері 
мають бути ухвалені негайно. 
Фаховий «рецепт» необхідних 
заходів навів і народний депу-
тат, голова підкомітету Комітету 
ВРУ з питань аграрної політики 
та земельних відносин Леонід 
Козаченко:

-  Тут немає представників 
уряду України, Мін’юсту, Ген-
прокуратури, покинув зал і 
представник МВС. А це люди, 
відповідальні за все, що ми об-
говорюємо! Потрібен держав-
ний контроль за договорами 
оренди землі. Є і напрацьована 
концепція розвитку нотаріату, її 
необхідно швидко ухвалювати. 
Та в парламенті маса депута-
тів, обраних за гроші олігархів, 
вони головне гальмо ухвалення 
антирейдерських законів! І ще 
дуже важливе - скільки за чоти-
ри роки покарано правоохорон-
ців за корупційні дії? Жодного! 
А це основне, щоб «пухлина» 
корупції не збільшувалася. Так, 
Мін’юст звільнив 47 реєстрато-
рів-махінаторів, та цим і обме-
жилося «покарання». 

Думку, що для подолання 
рейдерства в Україні потрібна 
лише політична воля діючої вла-
ди, висловили декілька промов-
ців. Пролунав і заклик до мен-
тально нової, не обов’язково мо-
лодої, присутньої в залі частини 
адвокатів, фермерів, приватних 
підприємців подумати про при-
чини критичної ситуації в дер-
жаві і обов’язково прийти на ви-
бори. А також самим висуватися 
кандидатами в депутати усіх рів-
нів. Наступний захід «Бізнес-Вар-
ти» пройде в Дніпрі, де спільно з 
Асоціацією фермерів та приват-
них землевласників Дніпропе-
тровщини будуть проаналізовані 
численні звернення фермерів з 
приводу рейдерських дій.

Остап ВЕРНИГОРА.                                                                                                                                       

! Злодія не бити – доброго  губити

Народний депутат, голови ради ГО «Бізнес-Варта» 
Іван Мірошніченко навів цікаву статистику щодо 

рейдерства в Україні.
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СУЧАСНІ СЮЖЕТИ

ЛЕГКО зрозуміти, чому в Апостоловому 
ще на зорі незалежності, не вагаючись, 
змінили назву своєї районної газети 

«Будівник комунізму». Тут не чекали декому-
нізації і стали видавати «Апостолівські нови-
ни». Але нині знову відбувається аналогічне: з 
1 січня наступного 2019 року, повідомляє ре-
дактор «Апостолівських новин» Вікторія Ми-
хальченко, доводиться вдруге змінювати наз-
ву. З якої ж тепер причина? Їх дві. По-перше, 
неминуче роздержавлення друкованих ЗМІ, 
засновниками чи  співзасновниками яких є 
органи державної влади або місцевого само-
врядування. Друга причина доволі несподіва-
на і дивна: виявляється, коли державні служ-
бовці і володіють українською мовою, себто 
словником рідної мови, але не дружать з її 
граматикою, це їм загрожує часом потрапля-
ти у «смішне» становище. Але це ще й півбі-
ди. Біда насправді гірша, коли зі своїм недо-
брим умислом проявляють безграмотність. 
У даному разі, схоже, доречно розпочинати 
компанію не з ліквідації неписьменності, а з 
ліквідації хитрого шахрайства.

Якщо спершу стосовно роздержавлення 
преси, то у журналістів, котрим досі дово-
диться працювати в «органах» обласних та 
районних адміністрацій і рад, складається 
враження, що цей вічний процес розпочався 
ще в минулому тисячолітті і триває настільки 

! Не всі думки проходять через мозок, 
деякі - тільки через цензуру

ЦЕНЗУРА РАЙОННИХ МАСШТАБІВ

ЯК ВІДМІНЮВАЛИ ГАЗЕТУ
НЯЛИ

безкінечно, що краю йому вони на своєму віку 
не діждуться. Ну не хотіли і не хочуть РДА та 
райради, хоч ти стріляй, відпускати газетярів 
на волю. Дай їм право писати винятково на 
власний розсуд або що заманеться, а точніше 
що сумління, совість і професійний обов’язок 
підкажуть – всю ж правду вивалюватимуть 
народу. То таки у віжках тримати «санітарів», 
як тепер величають колишніх «бойових баг-
нетів партії» - це краще. Надійніше. І спокій-
ніше! Адже слухняно і покірно писатимуть 
тільки те, що їм буде велено!

Ви не повірите, та ще два роки тому була 
команда «зверху» врешті-решт «усім на міс-
цях бути готовими» роздержавити свої дру-
ковані «органи». Ясно, що на місцях взяли 
під козирок. В Апостоловому у тому числі. 
Як зараз точно відомо, 27 липня 2016 року 
Апостолівська районна рада з цього приводу 
навіть одною з перших на Дніпропетровщи-
ні миттю ухвалила відповідне, як у таких ви-
падках прийнято казати, рішення. Ухвалила 
і хутко… сховала його під сукно. Навіщо спі-
шити, як з козами на торг? Ліпше газетярів 

водити, як кіз за роги, на налигачах і годувати 
обіцянками, щоб вони лишалися в становищі 
приручених.

Так, ситуація, в якій опинилася редакція 
газети «Апостолівські новини», також не ви-
няткова. Більше того, ще й  складніша, ніж у 
колег з інших районів. Бо «Апостолівські но-
вини» - одні з не багатьох, які тут у зуби владі 
не дивляться. Правду-матінку намагаються 
різати прямо у вічі. І ці публікації були по 
ділу: як РДА, так і райрада в Апостоловому 
разом і порізно нажили, м’яко кажучи, і су-
перечливої, і скандальної слави. І обижали-
ся та скаржилися, що це завдяки передусім 
«язикатим» газетярам. Як в тому прислів‘і, 
коротше: хто винен? Звісно, невістка! То ясна 
річ, залишаючись співзасновницею район-
ної газети, районна рада якраз і зберігала у 
своїх руках «важелі впливу», щоб бодай хоч 
якось тримати працівників редакції у своїх 
колючих рукавицях. З цих причин «мирного 
життя» між райрадою і колективом творчих 
працівників зовсім не виходило. Конфлікти 
траплялися раз у раз. В останні два-три роки, 

каже редактор Вікторія Михальченко, й осо-
бисто з головою районної ради Віктором Му-
дрим «через те, що він і слухати не бажав  про 
роздержавлення – районна адміністрація 
вийшла зі співзасновників, а районна рада 
ні в яку!». Вікторії  Володимирівні з цього 
приводу навіть довелося скаржитися в Адмі-
ністрацію Президента. Зрозуміло, що після 
такого «вчинку» керівника редакції, тим паче, 
ні про яке – ніби компромісне?! -   «прими-
рення» і мови не могло бути.

Та тільки не завжди і не вічно коту масля-
на. Тяганині з роздержавленням ЗМІ в Укра-
їні настає кінець. Таким чином і в Апосто-
ловому. Оскільки з 1 січня наступного року 
видавати газети чи утримувати інші ЗМІ 
органам державної і представницької влади 
заборонено. Все. Досить «бавитися» в кіш-
ки-мишки! Хотілося чи ні, а  довелося й апо-
столівським діячам виймати з довгої шухля-
ди рішення райради від 27 липня 2016 року 
за №97-8/V!!.  Воно добряче припало пиля-
кою, одначе прочитати вдалося чітко і ясно. 
А в ньому чорним по білому було написано: 
«Вийти зі складу засновників (співзасновни-
ків) друкованому засобу масової інформації 
комунальному підприємству «Редакція газе-
ти «Апостолівські новини» та редакції газети 
«Апостолівські новини» - крапка.

Ви зрозуміли чи ні, яке рішення свого 

часу приготували у райраді і за яке тоді про-
голосувати її депутати? Так от, як чиновники 
райради, так і її депутати як мінімум середню 
освіту то мають. Граматику української мови 
вчили, тому мусять пам’ятати, що іменники, 
прикметники і дієприкметники, займенники 
і числівники в українській мові відмінюються. 
Згадайте – називний відмінок, родовий, да-
вальний і так далі. Хто або що? Кого або чого? 
Кому або чому? Себто якщо «вийти зі складу 
засновників (співзасновників) друковаНОМУ 
засобу масової інформації КомунальНОМУ 
підприємству «Редакція газети…» і редак-
ЦІЇ газети «Апостолівські новини», то це 
значить, що якомога швидше з засновників 
геть редакційний колектив на чолі з Вікторі-
єю Михальченко, який видає «Апостолівські 
новини», а райрада їх засновником… була і 
зостається! Оскільки якщо навпаки райрада, 
як вимагається, має втрачати повноваження 
засновника у зв‘язку з тим, що їй зась вида-
вати друкований комунальний ЗМІ, то в рі-
шення треба було вписувати слова в іншому 
відмінку, а саме: «Вийти зі складу засновників 
(співзасновників) друковаНОГО засобу масо-
вої інформації комунальНОГО підприємства 
«Редакція газети «Апостолівські новини» - і 
далі за текстом. Виходити ж наказано, ще раз 
пояснюємо, районній раді. Що вона і повин-
на була своїм рішення себе зобов’язати. Нато-

У НОМЕРІ від 22 липня минулого 
2017 року Верхньодніпровська район-
на газета «Придніпровський край» 

вмістила звіт з сесії районної ради, котра від-
булася напередодні. Заголовок звіту – «Без 
конфліктів не обійшлося». І ось в ньому чита-
ємо: «Інший скандал розгорівся вже при роз-
гляді питань в «Різному». Депутат районної 
ради розповів про факти силового захоплення 
40-гектарного поля, яке належить одній з фірм, 
та арешту сільгосптехніки на ньому. Інший де-
путат, який начебто брав участь в захопленні, 
розповів свою версію, згідно з якою поле наче 
повертається у власність законному господарю 
– громадській організації. Замість того, щоб це 
майнове питання розглядати в суді, сторони 
сипали звинуваченнями в махінаціях одна на 
одну».  

Дивну цитату навели ми з публікації – 
згодні? З одного боку, зрозуміло, що в королів-
стві верхньодніпровських районних депутатів 
дійсно не все гаразд Але з другого  - з приводу 
конкретної сутички якась засекреченість чи 
й невідомість. Рейдери ніби ж бо захопили в 
«полон» сорок гектарів чужої ріллі, тільки от 
прізвище депутата, котрий про це завів роз-
мову, не називається. Не відоме також пріз-
вище другого депутата, який за версією пер-
шого причетний до розбійницького нападу. 
Але тепер він заперечує свавілля, трактуючи 
його як справедливе стосовно якоїсь теж не 
названої для читачів фірми, оскільки земля їй, 
мовляв, і належала. Безіменна якась плутани-
на! Шарада, ребус чи й конспірація. Виходить 
же, що насправді спершу  силоміць відібрали 
земельну ділянку за участю того першого де-
путата, який не інакше, як навмисне і затіяв 
з’ясовувати «стосунки»? А люди, що читали ці 
«подробиці» депутатських розборок у такому 
викладі в газеті, могли збагнути лише одне: у 
будь-якому випадку - раніше чи пізніше - ско-
єно злочин, одначе, хто скоїв, цього краще, 
виходить, їм не знати! Навіщо, питається тоді, 
така «алегорична» публікація? Навіть якщо 
читачі не в тім’я биті і здогадалися, на кому з 
їхніх депутатів у даному разі спалахнула на-
справді шапка. Але прямо ж і пишіть, хто тут 
винен, а хто ні! Навіщо критися?

Стаття була підписана псевдонімом, та в 
районі уже давно ні для кого не було секретом, 
що псевдонім належав редактору Юрію Олій-
нику. Нам він і вносить тепер ясність, але вона, 
навпаки, ще більше… заплутує ситуацію.

- Я подумав, що я, як журналіст, не маю 
права замовчувати правди, - каже Юрій Ми-
хайлович. – Це раз. А по-друге, на сесії при-
сутніх вистачало, усі вони виступи чули, стали 
свідками скандалу і у «Різному». І не прочи-
тавши про нього в районці, скажуть, що газета 
кишенькова. Все одно, що стінгазета чи бойо-
вий листок у райраді. От я й дозволив собі…

Ви щось уже зрозуміли? Що дозволив собі 
Олійник? А ясність більш, ніж несподівана: в 
першому варіанті статті, яка була підготовле-

У ВІЛЬНЕ ПЛАВАННЯ… ЗА КОНКУРСОМ
на до друку, нічого не приховувалося. Говори-
лося, що на думку позафракційного депутата 
Євгена Смирного, 40 га землі по-злодійськи 
захоплено за участю й депутата Олександра 
Кваші, обраного від Укропу – Українського 
об’єднання патріотів. Газета дала й зрозуміти, 
що це спір за поле між двома громадськи-
ми організаціями-«побратимами» - малим 
підприємством Спілки «Чорнобиль» та ра-
йонним відокремленим підрозділом Всеу-
країнської ГО  інвалідів «Союз  Чорнобиль». І 
нічим іншим, як відбиранням поля «сильним 
у слабшого», цей «інцидент» не пояснити. 
Коли «сильнішого» від «слабкого» відрізняє 
тільки «серйозніший дах», під захистом яко-
го «сильніший» зміг стати «сильнішим».  Не 
випадково рейдерський набіг здійснювався за 
активної участі молодиків зі зброєю в руках та 
«пасивних» потім місцевих поліцейських. А 
це значить, що сутичку спровокував конфлікт 
інтересів конкретних діячів та «довірених» ді-
ючої тут влади. У тому числі і депутатів район-
ної ради. До речі, депутат Євген Смирний, по-
просивши слова, якраз і домагався, що «треба 
розібратися і не ганьбитися як мінімум в очах 
жителів району».

Усе це і мали прочитати передплатники 
райгазети, але що натомість прочитали, ви 
уже знаєте. Якусь нісенітницю! Сталося так 
тому, що голова райради Артем Кравченко 
– до речі, однопартієць звинуваченого коле-
гами в причетності до рейдерської сваволі 
Олександра Кваші, себто теж укропівець – за-
требував верстку звіту з сесії «Без конфліктів 
не обійшлося», як він сам висловився - «на 
вичітку». І рішуче викреслив з неї «абзац про 
сварку за спірне поле і слова виступу третього 
депутата в підтримку колеги Смирного». Ви-
креслив, отже, як відрізав, аби нічого подібно-
го у газеті не з’явилося – і крапка! Хай живе 
демократія і гине цензура, але, як говорив ге-
рой одного ще радянського фільму, тільки не 
в нашому районі! Дякувати Богу, що редактор 
Юрій Олійник зрозумів: не бути йому журна-
лістом, а газеті не користуватися визнанням 
земляків-передплатників, якщо надрукує 
кастровану публікацію. Тому на свій страх 
і ризик, точніше за велінням своєї совісті та 
професійного обов’язку й зважився відновити 
викреслений головою райради абзац. Вдало 
у нього вийшла спроба не замовчати правди 
чи не зовсім – це інше діло. Похвальний сам 
вчинок. Думаємо, і розрахунок на те, що чи-
тачі районки зрозуміють, про який і між ким 
конфлікт іде мова, виправдав себе.

ТАК, НЕ БУВ БИ Юрій Олійник дійс-
но сумлінним журналістом, якби хоч таким 
ось чином не пішов супроти голови район-
ної ради-грізного цензора. То журналістом 
він і залишився. А посаду редактора втра-
тив. Звільнили його вмить, як миленького 
– ясна річ, за самоправство та нечувану не-
покірність. Не змогло керівництво районної 
ради стерпіти кинутий редактором виклик. 
Оскільки головний засновник «Придніпров-
ського краю» вона, райрада, а РДА і трудо-

вий колектив редакції тільки співзасновни-
ки. Однак, може, скажете ви, опублікувавши 
перебіг сварки на сесії, Юрій Олійник хай і 
не навмисне, але поширив неправду? Так ні 
ж! Було порушено кримінальне проваджен-
ня (№1201704040000854), і сьогодні будь-хто 
може в Реєстрі судових рішень уже і прочита-
ти, яке винесено «за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 
КК України – самовільне зайняття земельної 
ділянки». За що ж тоді постраждав Олійник? 
А точніше – чому?

Ви не повірите: Юрій Михайлович на 
момент публікації ще не знав, що напередо-
дні керівники чотирьох фракцій Верхньод-
ніпровської районної ради – Укропу, партії 
«Батьківщина», Блоку Петра Порошенка «Со-
лідарність» та Радикальної партії Олега Ляш-
ка – приховано від усіх інших в районі уклали 
спільну політугоду, у якій чорним по білому 
написали, що «місцеві організації політич-
них партій, представники яких у районній 
раді (голови депутатських фракцій) схвали-
ли цю угоду, зобов’язуються дотримуватися 
принципу рівних можливостей у розміщенні 
інформаційних матеріалів у районній газеті 
«Придніпровський край» та уникати у своїх 
публікаціях взаємної критики і розміщення 
негативної та/або принижуючої інформації 
про інших учасників (сторін) цієї угоди». Та-
кий собі Пакт Артема Кравченка (Укроп), Во-
лодимира Ніколаєва («Батьківщина»), Юрія 
Кукси (БПП «Солідарність») і Сергія Якимен-
ка (фракція РПЛ) ніби тільки про взаємне не 
нападання один на одного, насправді про… 
«недоторканість підписантів будь-якою кри-
тикою». Навпаки, про захист їх від неї. Угода 
містить і пункт «не вчиняти під час проведен-
ня передвиборчої компанії та передвиборчої 
агітації – скажімо, на найближчих виборах 
до Верхньодніпровської об’єднаної територі-
альної громади - дій, які містять провокації, 
компрометуючі наміри та приниження по 
відношенню до інших учасників (сторін) даної 
угоди». Себто товкти «вибраних діячів місце-
вого значення» і тоді, коли є за що, брудним 
квачем зась! Критикувати перелічених, що б 
вони тут не творили,  в районній газеті, тим 
паче, ні в якому разі не сміти!

При цій нагоді просто не можемо змов-
чати стосовно обрання депутатів і місцевого 
самоврядування за партійними списками чи 
від  політичних сил. На практиці з цим ділом 
у нас якщо не абсурд виходить, то комедія точ-
но. Якась дурня на повному серйозі. У даному 
випадку на вседержавному рівні чіткі розмеж-
ування й ідеологічні та інші відмінності між 
партій, члени яких у Верхньодніпровській 
райраді утворили власні фракції, а тут, у раді 
окремо взятого району, у них, виходить, «своя 
«гра». Тут вони у власних і далеко не завжди 
чесних інтересах знаходять спільну мову. І 
якщо домовляються разом боронитися від 
критики, значить усвідомлюють і знають та не 
сумніваються, що їх є за що критикувати. Хоч 
знаходити спільну мову депутатам місцевих 

рад й корисно. Інша річ, зовсім не у справі ж 
рятуватися від справедливих докорів на свою 
адресу. Як на нас, то на рівні всієї Україні пра-
вити бал і боротися за довіру виборців дійсно 
мають політсили зі своїми конкретними про-
грамами та ідеологічними переконаннями. А 
в районах же, сільрадах, об‘єднаних громадах 
депутатам ліпше гуртуватися задля того, аби 
на місцях, знай, розвивався той чи інший при-
ватний бізнес, створювалися  робочі місця, 
надходили  податки, працювали лікарні, шко-
ли, відділення зв'язку та інші соціальні тили. 
Щоб дороги не підводили, а утримувалися в 
належному стані. Щоб селяни - чи фермери, 
чи одноосібники, чи кооператори або най-
мані працівники - мали змогу без будь-яких 
перешкод трудитися собі і людям на втіху, а 
силові структури та суди забезпечували поря-
док і справедливість у своїх регіонах – ну і так 
далі, і тому подібне. А коли у народу ледве не 
на кожному кроці виникають претензії до міс-
цевої влади, а вона забороняє про них писати 
у місцевих газетах – це нонсенс. 

Ситуація зі свободою преси, яка нині 
склалася у Верхньодніпровському районі, 
свідчить, більше того, що якщо ставленики 
тих або інших партій тут не гноблять та не па-
плюжать, не компрометують  своїх «верхов-
них босів», котрі бодай на словах на сторожі 
людських прав і проти корупції та беззакон-
ня, тоді, значить, хлопці  на місцях молотять 
на свою користь, поки можна, а про людей 
геть не переймаються. Для них «прохідні» 
партійні формування як притулки й прихист-
ки для власних корисливих потреб. Людям же 
не дарма затуляють очі, затикають вуха і роти. 
Нехай нічого грішного не бачать, не чують і не 
кажуть – і баста! От давайте запитаємо тепер 
лідерів Українського об’єднання патріотів, 
Блоку Петра Порошенка, партії «Батьківщи-
на» і Ляшка як ватажка радикалів – вони що, 
не перечать запровадженню на місцях цензу-
ри для низинної, як її колись називали, пре-
си? Тобто охоче погодяться, наче у Верхньод-
ніпровську розпорядженням голови районної 
ради Артема Кравченка «заслужено» звільни-
ли редактора Юрія Олійника?

А звільнили ще й дуже хитро та «винахід-
ливо». Зрозуміло, і тут районна газета вихо-
дила аж з тридцятих років минулого століття 
та називалася інакше – «Придніпровський 
комунар». Декомунізувала вона назву лише 
недавно. То до декомунізації Олійник був ди-
ректором тире головним редактором. Після 
райрада - засновник Комунального підпри-
ємства «Редакція районної газети» - прийня-
ла його на роботу у якості… виконуючого 
обов’язки того й іншого. Це було несподівано 
для Юрія Михайловича, та він змирився. Тим 
паче, що час ішов, він працював і навіть вва-
жав, що строк, передбачений для нього як для 
виконуючого обв’язки, давно стік. А тепер, 
як грім серед ясного, неба вдарив: як міг так 
думати, якщо райрада-засновник газети на-
віть… не підписувала з ним контракт? Пере-
бував, вважайте, на короткому повідку чи ви-

При цій нагоді
Хоч до будь-якої влади, і усіх на-
ступних також, незалежна і об’єк-
тивна преса має бути в опозиції. 
Вона запорука тієї гласності, за яку 
ратував ще за Союзу РСР Михайло 
Горбачов. Яка повинна тим паче 
сьогодні розтинати усі гнойовики і 
пухлини зловживань, шахрайства, 
корупції і беззаконня, оскільки ці га-
небні й нищівні для держави і згубні 
для народу явища викорінювати 
та випалювати пора дійсно уже 
розпеченим залізом. І дарма, що ще 
донедавна журналістів зарахову-
вали до людей другої найдавнішої 
професії, а зараз порівнюють з сані-

тарами на зразок морських крабів чи річкових і 
ставкових раків, які чистять водойми від бру-
ду і покидьків – вони не ображаються. Коли й з 
вовками та шакалами порівнюють, які поїдом 
поїдають у лісах падаль, теж не ображаються. 
Оскільки роль і головне призначення ЗМІ – це 
очищати своє суспільство від усього, що зава-
жає народу нормально жити. А для сільських 
територій, районів і громад саме друковані ра-
йонні газети залишаються тими дзеркалами, у 
яких відразу видно, у кого пики, даруйте, криві 
і в пушку.
І ось ви тепер, познайомившись з двома скан-
дальними історіями, які зчинилися навколо 
двох райгазет- в Апостолівському і Верхньод-
ніпровському районах - зрозуміли, звідки тут 
вітри дмуть і віють? Весь сир-бор сьогодні 
від того, що комунальним і державним пе-
ріодичним виданням настав нарешті кінець. 
Наступного року законом їм заборонено вихо-
дити в світ. З великими ж потугами виходячи 
зі складу засновників своїх районних газет, 
райради і районні державні адміністрації 
будь-якими методами намагаються навздогін 
вчепитися у них як ті кліщі, аби не втрачати 
змоги висмоктувати і далі з них до недоліків, 
негараздів і зловживань, до фінансових злочинів 
і злодіянь та розкрадань непримиренність. А 
якщо це їм не вдається, то не зупиняються і 
перед тим, щоби зовсім закривати редакції ра-
йонних газет. Мов не потрібні, зайві вони нині 
для сільських районів. І «сільських глибинок 
та тихих боліт, у яких ліпше нехай дияволи 
водяться». Не вірите? То ось факт: на наступ-
ний рік зовсім не відкрили передплати на свою 
газету «Злагода» у П’ятихатському районі. 
Все, крапка, своє існування вона припинила. 
Навіть не зважаючи на те, що бойовою, войов-
ничою була ще в далекі уже 80-ті і 90-ті роки 
минулого століття, а останні мало не двад-
цять літ по-лакейськи прислужувалася владі, 
старалася їй годити. Однак у П’ятихатках 
не інакше, як злякалися, де гарантія, що кори-
тиметься й далі, коли відпустити її у «вільне 
плавання під вітрилами гласності»?
У такій ситуації нам нічого не залишається, 
як усе сільське населення області закликати 
передплачувати й читати «Фермер Придні-
пров’я» - наразі чи не єдине справді незалежне 
друковане видання на Дніпропетровщині. 
Що головний пафос нашої газети – відкрито 
говорити  про злодіяння теперішньої тієї 
влади, котра наверху, і її тих ставлеників 
та прихвостнів, котрі на місцях, в цьому 
читачі сподіваємося уже переконалися. Дру-
ге, що сповідає наш «Фермер Придніпров’я» 
- захист соціальних, побутових, трудових 
і інших інтересів всіх без винятків жителів 
сільських територій – всіх селян. Не лише 
фермерів, але й одноосібників, приватних 
власників земельних паїв і сімейних та садиб-
них господарств, членів виробничих і обслу-
говуючих аграрних кооперативів і т. д. Тому 
не баріться і поки ще є час та можливість, 
передплачуйте «Фермер». Він вас,  сміємо 
запевнити, не підведе! 

мість утнула, скажете ви, якусь дурницю, і не 
більше.Та ні, не схоже. Схоже, що прикида-
ється не зовсім грамотною.

Адже вона тепер робить вигляд, наче отак 
несподіваним робом її просто підвела… гра-
матична помилка. І голова ради Віктор Му-
дрий помилку називає технічною і випадко-
вою, стосовно котрої ніби не слід квапитися 
передавати «куті ложку дьогтю». З версією, 
що випадкова ніби ж то помилка в результаті 
зіграла з журналістами злий «жарт», голова 
районної ради категорично не згоден. Але 
ж чому в такому разі, хочеться нам запитати 
Віктора Олексійовича, битих три роки редак-
ція з усіх сил домагалася, аби райрада взяла 
приклад з районної адміністрації і вийшла 
з засновників районної газети, а вона як не 
чула цих спершу прохань, а потім і благань? 
Це раз. І друге: чому дійсно районна рада з 
липня ще позаминулого року не виправляла 
помилки, якщо то була ніби «описка». Біль-
ше того, і не вважала колектив редакції пов-
ноправним співзасновником видання? Нато-
мість перш за все від нього, голови райради, 
Вікторія Михальченко зазнала скільки кривд 
і образ, а то й відвертих на свою адресу накле-
пів, що не витерпіла і подалася в суд захища-
ти як свою честь, так і честь газети? І якщо у 
випадку з вжитими не в належному відмінку 
словами у скандальному рішенні сесії ніби 

була елементарна описка, то щодо неправди 
ж, кинутої в присутності депутатів у бік непо-
кірної керівниці редакції, Мудрий знайшов 
інше, але аналогічне пояснення: обмовився 
він ненароком, якось несподівано вирвалася 
у нього з вуст образа – невже це великий гріх? 

- Тепер він надіслав мені листом пора-
ду, - каже Вікторія Володимирівна, - «пункт 
1 рішення сприймати так, що районна рада 
виходить з засновників «Апостолівських но-
вин». Отож далі редакція має право «на пе-
ретворення у суб’єкт господарювання зі збе-
реженням назви і цільового призначення». Та 
це перекази хоч і свіжі, одначе віри їм немає. 
Більше того, я переконана на усі сто відсотків, 
що технічно-граматичну помилку було допу-
щено навмисне. Нині пан Мудрий пропонує 
сприймати її одним чином, а завтра заспіває 
зовсім іншої – і як тоді нам бути?

І ви, прочитавши усе це, скажете, що «не-

порозуміння» безпідставні? Та ні ж бо, своєю 
недолугою чи підступною помилкою рай-
рада фактично зробила усе, що могла, аби 
вчасно роздержавити газету тут не встигли. 
Видавати ж її з 1 січня наступного року знову 
як засновану органом представницької вла-
ди – значить займатися свавіллям. Нинішній 
райраді до цього, може, й не звикати, а жур-
налістам – ні. Хоч наступний рік і рік свині, 
та свиня, яку підсунула райрада газетярам, 
нехороше, даруйте, пахне. Коротше, редак-
ція уже колишніх по суті «Апостолівських 
новин» створює наразі нове приватне під-
приємство. Мета – видавати й нову районну 
газету. Вікторія Михальченко обіцяє, що «її 
назва буде співзвучною». А що буде газета бо-
йовитішою і непримиреннішою, ніж досі, до 
нищівних витівок нині діючої влади – в цьому 
сумніватися й поготів тепер не доводиться. 
Адже допекли!

пробовувався і на лояльність? Адже тепер був 
звільнений «у зв’язку із закінченням терміну 
повноважень».

Скажемо прямо – дійсно випробовувався. 
На благонадійність в тому числі. Якщо коле-
ги-журналісти вважали, що з Олійником у 
розвідку ходити можна, то у хитрій нинішній 
владі її ватажкам залишатися з ним ризикова-
но, виявляється, було. За півроку до злополуч-
ної сесії крісло під Олійником уже раз загроз-
ливо хиталося, а він, наївний, того і не збагнув. 
А трапилося таке: у Верхньодніпровську перед 
будівлею райради якось завирував бурхливий 
мітинг мешканців тутешніх населених пунк-
тів, обурених підвищенням ціни на водогінну 
воду, котра для жителів району на вагу золо-
та. То платити тепер майже по 37 гривень за 
куб – це ого-го яка скрута. Підвищила ж ціну 
обласна рада. А збурила народ то ніби… ра-
йонна газета «Придніпровський край». Напе-
редодні вона вмістила статтю «Подаючи воду 
– нагрівають руки?» Отож «публікацію сто-
совно нового тарифу на водопостачання, яка 
грубо викривляє дійсність», як заявив негайно 
голова районної ради Артем Кравченко. Ні, до 
мітингувальників він вийшов і голосно пообі-
цяв «скликати позачергову сесію своєї ради і 
підготувати звернення в область про перегляд 
ціни». А насправді слідом оприлюднив свою 
заяву «з цього приводу». Наводимо її дослівно: 

«Шановні мешканці району! Будучи чле-
ном політичної партії Укроп, я не можу не 
відреагувати на відвертий наклеп на моїх ко-
лег-депутатів із фракції в обласній раді, що був 
висвітлений на загальний огляд в нашій газеті 
«Придніпровський край». У ній надруковано 
статтю, у якій, посилаючись на «неофіційні 
джерела», автор стверджує, неначе «лобіюван-
ня прийняття рішення про підняття тарифів 
на водопостачання здійснювалося певними 
депутатами облради від депутатської фракції 
Укроп - Українського об’єднання патріотів. 
Хочу поінформувати автора статті та читачів 
газети, що за рішення облради «Про деякі 
питання управління майном, що належить до 
спільної власності територіальних громад Дні-
пропетровської області», яким і було встанов-
лено підвищені тарифи на водопостачання та 
водовідведення, віддали свої голоси насправді 
шість депутатських фракцій облради, при-
чому у таких відсотках: 93% членів БПП «Со-
лідарність», 100% Радикальної партії Олега 
Ляшка, 89% партії «Батьківщина» і 90% партії 
«Відродження», 86% об’єднання «Самопоміч» 
і лише 77% партії Укроп».

Справді укропівців від повного списку їх-
ньої фракції за збільшення плати у процент-
ному відношенні проголосувало найменше. 
Але ж 77% таки проголосували! Ясна річ, 
Артем Кравченко, який боляче сприйняв, 
що його однопартійців з обласної ради чи не 
першими зарахували в недруги народу, з усіх 
сил намагався їхню провину якомога пом’як-

шити. Однак не зауважив чомусь, що зробив 
тільки гірше. Оскільки народ на це сказав, як 
зав’язав: «Та усі ви одним миром зараз маза-
ні». Вину Артем Вадимович дійсно фактично 
поділив на всіх «порівно» - кожній свашці, 
як то кажуть, роздав по ковбасці. А «Прид-
ніпровський край» дозволив собі однак ще 
й огризнутися. «Не вважає, - написав, - що 
опублікував інформацію, яка не відповідає 
дійсності». Більше того, «з верхньодніпров-
цями продовжує чекати відповідь з обласної 
ради». Отож не лякаючись, що своє звернення 
до земляків пан Кравченко закінчив нагаду-
ванням «автору статті і тим, хто її замовляв, не 
забувати, що рано чи пізно за кожну неправду 
чи бруд треба буде відповідати, як мінімум, 
перед Богом». 

Однак колишньому редактору Юрію Олій-
нику довелося «відповідати» зовсім не перед 
Богом, як ви уже знаєте. Бо якби відповідав пе-
ред Богом, той Юрія Михайловича не звільнив 
би «у зв‘язку із закінченням повноважень». 

ЗРОЗУМІЛО, зараз «Придніпровський 
край» редагує новий редактор – Олена 
Чернявська. А це той випадок, коли не 

було б щастя, та нещастя  допомогло. Олена 
В’ячеславівна як журналіст відома сільсько-
му населенню регіону. Вона багато років 
працювала тут кореспондентом обласної 
газети «Зоря». Передплатники якої знають, 
що коли Чернявська пише про людей – її 
перо зворушливе, коли про нерядові й зна-
чимі події – схвильоване, а коли про недолі-
ки, яких нині вистачає – небайдуже і гостре. 
Здавалося б, чого ще треба? Однак Олена 
В’ячеславівна потрапила в ситуацію, анало-
гічну тій, у якій перебував і Юрій Олійник 
– півтора роки виконуюча обов’язки. Тобто 
«завбачлива» політика головного засновни-
ка газети, аби тримати її у своїх цензорських 
вуздечках, не мінялася. 

Втім, зараз нова «пікантність» і «цікаве 
становище» районки. Як відомо, з 1 січня ще 
2016 року вступив у силу Закон «Про рефор-
мування державних і комунальних друкова-
них засобів масової інформації». Він відвів 
рівно три роки, щоб органи державної і само-
врядної влади роздержавили  свої газети. Біль-
ше того, ще й передбачив на вибір кілька спо-
собів, як це зробити. Головне ж, що з 1 січня 
наступного 2019 р. Закон зажадав припинити 
випуск газет, серед засновників яких – якщо 
брати сільські райони – райради і райдержад-
міністрації. Так от, а у Верхньодніпровську 
за три роки і пальцем об палець не вдарили, 
щоб на тих або інших умовах відпустити «на 
волю» творчий колектив «Придніпровського 
краю». До нового року рукою подати, завер-
шується також й передплата на районку,  але 
виходитиме вона чи ні – досі не відомо. 

Оскільки наперекір закону райрада на-

вряд чи зважиться продовжувати видавати 
свій комунальний друкований орган, тому в 
районі домінує думка, наче газету задумали 
«тихенько прикрити» - і кінці в застояну бруд-
ну воду. Цій думці знайшлося й пояснення. 
Справа у тім, що голова районної ради Артем 
Кравченко якраз ще три роки тому заснував 
тут і свою приватну газету. Правда, якщо віри-
ти депутату від партії «Свобода» Галині Про-
хоренко, за три роки «вийшло, мабуть, менше 
десяти номерів». А після того, як газета Крав-
ченка мов на амбразуру кинулася захищати 
скандального директора спеціалізованого тут 
інтернату, де перебувають діти з обмеженими 
не тільки фізичними можливостями, то скон-
фузилася настільки, що відновлювати свій 
вихід, схоже, й не ризикує. Це окрема історія, 
яка наробила галасу на всю Україну, бо ке-
рувала інтернатом людина, яка дозволяла не 
лише бідолашних не сповна дієздатних дітей 
і в прямому розумінні об”їдати та зобижати, 
але також і вихователів, які з усіх сил намага-
лися боротися зі свавіллям. Уявіть собі, знадо-
билося півроку, щоб наперекір місцевій владі 
обласна звільнила Геннадія Феденка. Але за-
раз не про це. А про те, що приватна газета 
Артема Кравченка справді заходилася пере-
конувати народ, наче в інтернаті «усе гаразд, 
навіть ідеально, а місцеві члени ВО «Свобода», 
які критикують його керівництво, виконують 
чиєсь замовлення». 

Виявилося ж, повторюємо, що в інтернаті 
не просто не все гаразд, а геть коївся безлад. 
То ми тепер і запитуємо, чи потрібна району 
газета, яка на чорне каже біле? Чи така вона 
потрібна нинішнім районним керманичам? 
Це запитання, схоже, майже риторичне. Адже 
поки наша ця стаття готувалася до друку, бу-
квально за неповні три тижні до початку на-
ступного року, 13 грудня ц. р. сесія Верхньод-
ніпровської райради дала нарешті згоду на 
реформування газети. Її трудовому колективу 
тепер треба встигнути встрибнути в останній 
вагон – створити своє приватне підприємство. 
Але якщо журналісти гадають, наче здобули 
жадану волю і гарантовано позбудуться цен-
зорської опіки, то марні ці їхні надії. Зарано 
сподіваються вони видавати тут сповна неза-
лежну й об‘єктивну газету. Рада явно продов-
жує крутити, «аби газетярам викрутити руки, 
а  собі вигоду». Навздогін «уже для тепер не ко-
мунального друкованого засобу масової інфор-
мації… оголосила конкурс на заміщення ніби 
вакантної посади редактора». Який, ясна річ, 
сама й збирається проводити. Ну ніяк не може 
заспокоїтися і переймається, щоб «зовсім не 
випустити зі своїх цупких рук газету в районі». 
Адже дай журналістам волю, сумнівну ниніш-
ню влад у і в окремо взятому Верхньодніпров-
ському районі дійсно заведуть в неволю. 

Микола ЯСЕНЬ.
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НЕПИСАНІ 
ІСТОРІЇ 
МИКОЛИ 
НЕЧИПОРЕНКА

РІДНИЙ БРАТ мого добро-
го знайомого Петро Бож-
ко належить до людей, які 
дуже високої думки про 

себе. Навіть не так. Петро любить, 
щоби він завжди був у центрі усіх 
подій. І щоб його шанували, а то й 
обожнювали. Сказано ж – Божко! 
Знаєте, є люди, які вважають себе 
пупом землі. І не сумніваються, 
що їх мають цим пупом визна-
вати. Отож Петро Божко один з 
таких. Працював він тривалий час 
звичайним майстром на заводі, 
однак це не заважало йому пи-
шатися і хизуватися собою. Дома-
гався, аби усі знімали капелюхи й 
низенько кланялися перед ним.

А потім Петро одружився. 
Взяв скромну і гарну дівчину з 
села, з далекого району. Звати її 
Галиною. Метка, роботяща, не-
вибаглива і не капризна. Ще й 
виросла у багатодітній сім‘ї, від-
так великих статків та розкошів 
не знала і не бачила. Тому Петро 
надіявся, що, потрапивши тепер 
у чудову міську квартиру та от-
римавши у чоловіка хлопця, ко-
трий непогано заробляє, Галина 
дорожитиме ним. А воно сталося 
так, та трохи не так. Швидко Бож-
ко збагнув, що Галина хоч і ла-
гідна, добра та клопітлива, однак 
надміру переоцінювати свого су-
дженого не схильна. Їй навіть бай-
дуже, коли її Петрові не вистачає 
вознесіння до небес. Поблажливо 
усміхається, і не більше. А щоб 
носитися зі своїм чоловіком, як з 
іконою, це і не в її характері, не в 
її і звичках.

Але особливо розчарували 
Петра тесть та теща, а також бра-
ти і сестри Галини. Усі жили в 
одному селі, і Петрові та Галинці 
були наче невимовно раді, коли 
вони приїздили у гості. Однак 
радість ця швидко кінчалася. Точ-
ніше, саме Петра і не зустрічали 
як благодійника та незамінимого 
чоловіка їхньої дочки чи сестри. 
Галинку не знали куди й посади-
ти, а Петра мов не помічали. Що 
є він, що його немає. Вже через 
годину Божко ходить, никає з кут-
ка в куток по двору чи городу, ну-
диться, і ні теща, ні тесть, ні інші 
рідні Галини на нього своєї уваги 
не звертають. Снують туди-сюди 
мимо і тільки обминають, щоб не 
спіткнутися об нього.

Сядуть же за стіл, вип’ють по 
чарці, і Петро враз пнеться віді-
гратися – перехопити ініціативу 
на себе. Або про політику почи-
нає розумно говорити, або про 
усілякі цікаві міські новини. Ко-
лись про перебудову і Горбачова, 
згодом про незалежність і еконо-
мічні реформи все знав і складно 
тлумачив. Здавалося б, слухайте 
і в рот зазирайте, на вус мотайте, 
якщо такого вченого зятя маєте. 
А ні. Галинині і батько та мати, і 
сестри та брати, також останніх і 
чоловіки та жінки безцеремонно 
обривали Петра, аби погомоні-
ти про погоду, види на урожай і 
всілякі місцеві перипетії. Про те, 
скажімо, хто з Галининих одноліт-
ків оженився чи вийшов заміж, а 
хто вже й розбігся чи запив. Дуже 
цікаво знати! Пізніше, як колгосп 
розвалився, Галинчині родичі 
мову вели тільки про Бразила – 
голову нового агроформування. 
Очевидно суть похвали полягала 
в тому, то цей Бразило був одно-
класником Галини. От і говорили, 
наче селу повезло з ним. Що якби 
не Бразило, так від колгоспу тіль-
ки ріжки і ніжки зосталися, як від 
інших у сусідніх селах. Бразило 
герой і не менше, а Петро Бож-
ко майже ніщо порівняно з ним. 
Порожнє місце. Отож краще б 
помовчав!

Таке ставлення до нього зятя 
дратувало й пригнічувало, але що 

Усім зятям зять

він міг вдіяти? Лише в собі злив-
ся та таїв обиду. І чекав, чекав, що 
настане його час, коли Галинині 
родичі прозріють і схаменуться. А 
поки що просто перестав їздити 
у село. Галя скучить за батьками, 
нагадує, що треба їх провідати, а 
Петро ні в яку. Казав, що йому не-
має коли марно кататися, і баста. 
Що не велике цебе її батько і мати, 
аби він кидав смажене та варене у 
місті і летів до них мало не на кри-
лах, як навмисне глузував іроніч-
но, «у хутір Мокренький».

Отак минув рік чи й два. Пе-
трове життя за цей час карди-
нально змінилося. Начальник 
цеху, в якому Петро працював 
майстром, облишив завод і подав-
ся у бізнесмени. І клерком на побі-
геньки запросив у свою фірму та-

кож Божка. Мабуть, дійсно Божко 
мав якийсь хист, якщо начальник 
на ньому зупинив свій вибір. Са-
мовпевнений і гордий, Петро в 
даному випадку приречено пого-
дився на роль підручного. Навпа-
ки швидко заповажнів та запанів, 
видаючи з себе ледве не ділка пер-
шої величини. Щоб недавній на-
чальник, а тепер бізнесмен-шеф 
його надто жалував, цього не 
було. Однак Петро справді кру-
тився нівроку, не забуваючи і про 
себе, ясна річ. І незабаром уже 
зміг придбати автомобіль. Ще не 
іномарку, звичайно, елементар-
ний «Жигуль» сьомої моделі, але 
ж автомобіль!

І якось серед літа накупив пов-
ну машину гостинців і оголосив 
Галині, що в наступні вихідні він 
вільний. Отож можна махнути 
нарешті в село. Ще наказав жінці 
новеньку сукню та новенькі туфлі 
підібрати. Аби не осоромила його 
перед її родичами. Аби не вда-
рити, докинув, в грязюку пикою. 
Нехай побачать, підвів риску, як 
ми тут з тобою живемо. Нехай від 
заздрощів у них слинка потече!

То, чесно кажучи, намислив 
Божко в дорогу з таємною надією 
помститися. В‘їхати у село і підко-
тити до двору Галинчиних батьків 
на «Жигулях», як на білому коні. 
Тепер вони потанцюють навко-
ло зятя, як миленькі, погнуться 
перед ним, як ті винуватці. Збаг-
нуть, що марно нехтували Петра. 
Довбуться там у землі та гнояці, 
а проворного зятя й за вухом не 
ведуть. Скільки можна таке терпі-
ти? Ні, скінчилося...

І от прибув Петро з Галинкою 
в село. Батько й мати справді ра-
ді-раденькі, розчиняють широко 
ворота: «Заїжджайте, гості доро-
гі, ми вже й дочекатися вас надію 
втратили!» Миттю збігся весь рід. 
Завирував, загомонів двір. Сміх, 
жарти, посмішки веселі. Обійми 
і поцілунки. А тільки знову всі 
кинулися до Галини. На Петра – 
нуль уваги. І щоб хтось, позира-
ючи на автомобіль, запитав, чи 
ж це твій, Петре, так ні. Ходять 
мимо і автомобіля, як мимо Пе-
тра, не помічаючи ні Петра, ні 
«Жигулів». Отакі не виховані і не 
поштиві люди! На одній Галині 
зійшовся клином для них світ, а 
Петро як недоречний привісок до 
неї. Невже їм невтямки, що Петро 
всьому голова?

Теща, а разом з нею і дочки та 
невістки швидко накрили стіл під 
вишнею. Чого тільки на ньому не 
було з домашнього льоху! Але й 
Галина виклала такі міські ласощі, 

що куди тому смальцеві до них! 
Однак он нарізали свіженьких по-
мідорів з городу, і помастили їх 
олією, а не сметаною, як любить 
Петро. Значить не вважили, зно-
ву забули про нього. І улюблених 
Божком пиріжків з потрібкою 
ніхто не квапиться смажити. Пе-
тро з пересердя мовчки вилаявся 
і подався геть, ніби його дуже ці-
кавило, що та як там росте і пло-
доносить на городі. То посідали за 
стіл, не чекаючи його. Невже не 
зауважили, що Петра катма? Уже 
й наливали чарки, не переймаю-
чись, що а де ж це наш Петя дівся? 
Коли він, наступивши на власну 
гординю, вернувся під вишню, 
лишень теща обізвалася. Бери он, 
мовляв, стілець, місце і для тебе 
знайдеться. Гукнула котрійсь доч-
ці, щоб та подала миску та ложку 
зятеві. А в погляді тестя Божко 
прочитав відверте нетерпіння: де 
ти вештаєшся і нас затримуєш, сі-
дай мерщій, бо випити хочеться... 

Все так не дорогий, коротше, 
і не жаданий тут Петро. Ледве 
не сідай вже, якщо знайшовся! В 
ображеного Божка зовсім пропа-
ли настрій та апетит. А злість аж 
закипіла в ньому. Схопив чарку, 
підвівся і, нікого не питаючись, 

намірився першим виголосити 
тост. Гнівний і принциповий. Зі-
псує, звичайно, все свято, але ж 
йому настрій псували до цього 
безліч разів.

- Послухайте, що я вам зараз 
скажу, - дуже серйозно почав.

Одначе тесть не побажав слу-
хати. Адже він тут хазяїн. Сини 
та інші зяті слухняно закивали: 
«Говоріть ви першим, тату. Пе-
трові нічого вистрибувати зі своїх 
конопель». І це викликало ледве 
не гомеричний регіт за столом. 
Сміялися, не перестаючи, хвилин 
зо п’ять, якщо й не довше. Божко 
від цього почервонів, мов варений 
рак, і ніхто за нього не заступився. 
Ніхто, враховуючи і Галину. Його 
тепер і геть заціпило. Зате перехи-
лив одну чарку і, майже не заку-
шуючи, перехилив і другу. Далі й 
третю осушив з прожогу. А чим 
тут заїдати? Олією, помащеними 
помідорами? Бр-р! Чи старим то-
рішнім салом? Хай вони самі ним 
давляться! І мед же виставили ну 
точно не травневий, не з різноцві-
ту. Хороший пожаліли...

Так уявіть собі, і того, що Пе-
тро п’є, але не закушує, теж ніхто 
не помічав. У тому числі й Галина. 
Говорили між собою навперебій, 
слухаючи одне одного, а на Божка 
і не поглядали. Чи сидить він тут, 
чи не сидить – всім байдуже. Як 
привернути ж мені до себе увагу? 
– все дужче і дужче закипав сп’я-
нілий Петро. Грюкнути по столу 
кулаком, щоб усі гамузом миски 
й тарілки та пляшки з нього поз-
літали?

П’яним то був дійсно Божко 
уже сильно, однак зметикував: 
треба інакше провчити цей Га-
линчин рід. Ось він зараз їх так 
перелякає, що до кінця свого віку 
затямлять, як слід поважати й ша-
нувати дорогого зятя!

І Петро звівся зі стільця та ти-
хенько – добре, що сидів крайнім 
– сховався за сінник, що стояв в 
кутку двору. Зник непоміченим, 
бо ніхто й не подивився йому 
вслід. А там, за сінником, при-
йшло остаточне рішення. Хай 
побігають та пошукають, куди по-
дівся їхній зять. Нехай здіймають 
гвалт і плач, що він пропав. Умер. 
Утопився...

Охмелілий Божко, не вагаю-
чись, змотав униз в колодязь це-
пок з відром, а сам по цім цепку 
спустився туди ж, до самісінької 
води. Уперся розставленими но-
гами та спиною в бокові обручі і 
причаївся. Став чекати, допоки 
Галинині родичі кинуться його 
шукати. Ото побігають, ото по-

кричать! Агов, зятьку наш рід-
ненький, ти де? А немає! Зник. 
Крізь землю провалився.

Просидів з півгодини, а здало-
ся, наче цілу вічність. Ноги отер-
пли, спина промокла і оніміла. 
Та й вогко, холодно, бридко – ще 
трохи, і дрижаки ловитиме. Але 
ж ніхто не кидається і не шукає 
Петра!

Коли чує – підвелися з-за сто-
лу. Чоловіки в один бік смалити 
цигарки, жінки в інший теревені 
точити. Га-га, хе-хе – і балачки та 
сміх. Сміх та балачки. Мимо коло-
дязя в отхоже місце по черзі біга-
ли, і аби хто-небудь зупинився. Ні, 
не зупинилася жодна душа. Але 
скоро, надіявся Петро, кинуться. 
Де там! Знову повернулися до 
столу. Знову налили чарки. «Будь-
мо!» – загукали. Далі ще хтось, як 
завжди несподівано, з сусідів наві-
дався, то його дружно покликали 
до гурту: «Ось мостіться, куме, є 
місце, тут ніхто не сидить». Але ж 
то, зміркував Петро, його стілець 
єдиний порожній.

У прохолодному колодязі 
хміль проходив, неначе його ру-
кою знімало, і тверезіючий Бож-
ко почав усвідомлювати, в яку 
халепу він сам себе опустив. Ні, 

такої ганьби Гальчиним батькам 
та родичам він нізащо не про-
бачить! Зараз вилізе і задасть їм 
прочуханки, яку до нових віників 
запам’ятають! І Петро почав ви-
дряпуватися по цепку наверх. Та 
чи так дуже промерз наскрізь, чи 
руки й ноги задерев’яніли – зате-
ліпався, як цурупалок, не знахо-
дячи сили підтягувати своє тіло. 
Ще зостануся тут, злякався, навіки 
вічні, поки не задубію. Тому рі-
шучіше й злостивіше вчепився в 
цепок. «Начувайтеся,— крикнув 
угору, -- як вилізу, нікого не пожа-
лію!» Але цепок раптом не витри-
мав та обірвався, і Петро мало не 
з головою шубовснув у воду. Все 
одно, що серед зими в ополонку 
провалився – така холодна була та 
вода. І де її стільки тут набралося? 
Ногами до дна ледве діставав. То 
випірнув і заволав щосили: «Ря-
туйте!»

Гадаєте, почули? Хто почує, 
якщо під вишнею якраз хором за-
тягли: «Несе Галя воду, коромис-
ло гнеться». «А за нею, - найдзін-
кіше витягувала теща, - Іванко, як 
барвінок, в’ється».

- Я вам покажу Іванка, -- за-
кричав Петро. – Який ще Іванко? 
Витягніть мене звідси. Агов!

Натомість за столом співали 
уже «Копав, копав криниченьку», 
слідом «Ой у полі криниченька, 
в ній холодна водиченька». А ось 
тепер виводить і Петрова Галина: 
«Ой у саду на вишеньці соловейко 
щебетав».

- На якій вишеньці? Я у коло-
дязі замерзаю! – Аж вистрибнув з 
води і знову пірнув у неї Божко. – 
Ви що там, поглухли?

Тільки після п’ятої чи шостої 
пісні хор втихомирився та почув 
якісь дивні приглушені крики мов 
з-під землі. «Не інакше, як Петро 
в біду попав і кличе, -- першою 
здогадалася і зойкнула таки Гали-
на. – Йо-й, і куди ж це його бенеря 
занесла?» А як загупотіли сполоха-
но попід сінником, Божко вкотре 
і обізвався з колодязя уже охри-
плим голосом: «Я тут! Мерщій ря-
туйте, а то Богу душу віддам!»

Хвилин зо п’ять родичі без-
толково товпилися над зрубом, 
охкали і ахкали, допитувалися, 
як Петро туди потрапив чи упав, 
ніби це зараз найголовніше було 
з’ясувати. Та Галина ледве свідо-
мість не втратила. Хтось з братів 
гримнув на неї: «Не реви, буває 
й гірше!». Ще хвилин теж пять 
минуло, допоки допетрали, що 
цепок обірвався. А потім цілу 
вічність тесть шукав вірьовку. Ухо-
пилися там, зверху, за неї, мабуть, 

усі, як ото дід, баба, онучка, собач-
ка, кішка та мишка за ріпку, бо 
витягли бідолаху одним духом. А 
далі і сталося те, що сталося. Чого 
ніхто з рятувальників не чекав. 
Петро вистрибнув на землю з ди-
ким-предиким воланням, мов із 
пекла, схопив карлючний дрючок 
з купи дрів і, замахуючись ним на 
отетерілий гурт, визвірився: «За-
раз я вам усім покажу, де раки зи-
мують! Зараз ви в мене дізнаєтеся, 
як рідного зятя зневажати!»

Тесть якимсь третім чуттям 
збагнув, що погроза в першу чер-
гу стосується його, що буде бити, 
і боляче, то й дременув від лиха 
подалі за садок на пасіку. Оче-
видно, сподіваючись, що Петро 
побоїться бджіл і відстане. Петро 
не відстав, поки тесть не штовхнув 
крайній вулик та не репнувся по-
руч з ним. Зариваючись, мов кріт, 
відразу обличчям у землю від 
бджолиного рою.

- Петю, чи ти не збожеволів? – 
зарепетувала позаду Галина.

- Він з глузду з‘їхав! – вирішив 
пояснити їй старший брат. – Ба, 
та він сказився...

- Значить, я сказився? – роз-
вернувся до нього Петро. – Тоді 
пиняй на себе, а на мене не оби-
жайся, якщо я скажений!

Старший Галинчин брат був 
у черевиках на босу ногу. Коли 
чкурнув від Петра городом на-
впростець, черевики спали. От 
цибулиння, гичка моркви та бу-
рячків й застрявали йому між 
пальці. Цибуля, морква та буряч-
ки виривалися з землі і розлітали-
ся з-під братових ніг в усі кінці, не-
мов городом нісся небаченої сили 
вихор. Стихія! Бурелом!

- Спаси і помилуй! – обізвала-
ся нарешті й теща, для якої вирва-
на цибуля і морква – ніж у серце. 
– Та що з тобою, Петю, скоїлося? 
Яка муха вкусила тебе?

- А то ніби не знаєте, -- аж 
приснув зять, розвертаючись до 
тещі. – Биту годину сиджу у коло-
дязі, мерзну і пропадаю, і ні одна 
чортяка не кинулася...

Тещу як вітром занесло в хату. 
Забігла і зачинилася. А меншу Га-
линчину сестру через щабель по 
драбині виперло на горище. Усі ж 
інші порозбігалися хто куди і неві-
домо куди. Поховалися, як мише-
нята. Петро сам повернувся до сто-
лу. Дрючка однак з рук не випускав. 
Стоячки налив повну склянку само-
гону. Випив, видихнув, крякнув і за-
кусив цілою куриною культяшкою. 
«Боже, яка гидота, цей ваш само-
гон!» - Передражнив відомого акто-
ра з відомої кінокомедії. І покликав 
дружину: Галю, ти де?

- Я тут, - тихенько відгукнулася 
перелякана Галинка, визираючи 
з-за погрібника.

- Значить так, я пішов спати. 
А завтра рано, о четвертій ранку, 
чуєш, о четвертій, а, може, й ра-
ніше, як тільки, коротше, почне 
сіріти та розвиднятися і корів ще 
не виганятимуть на пашу, їдемо 
додому. Пойняла?

- Пойняла, пойняла, - закива-
ла слухняно дружина. Перечити 
чоловіку не посміла тобто.

- І більше ноги моєї тут не 
буде! – пообіцяв Петро.

Як я вже казав, Петро Божко 
– рідний брат мого приятеля. Від 
приятеля я й почув цю історію. А 
ще приятель божився, що прочу-
ханка, яку завдав Петро рідним 
своєї Галини, допомогла, немов 
пошептала. З тих пір в селі Пе-
тра, який незабаром перегорів у 
своєму гніві, зустрічають як най-
поважнішу у їхньому роду лю-
дину. Тільки приїде, всі навколо 
нього так і крутяться. Не знають, 
куди й посадити. Теща завжди 
салат з помідорів мастить смета-
ною. І завжди, коли чекає зятя в 
гості, пече пиріжки з потрібкою. 
А тесть відразу сідає і розпитує 
Петра про політику. Якби не Пе-
тро, то він би був у ній тупим, як 
сибірський валянок. А так тепер 
дещо розбирається. 

Але не лише в політиці, а і в лю-
дях також – згодні? А теща від тих 
пір не нахвалиться рідним зятем. 

- Та наш Петя, - розповідає су-
сідам і всім, кого зустрічає у своєму 
селі, - золотий. Усім зятям зять!...
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З доровенькі були!

На порі, на часі

ЗА  СТАТИСТИКОЮ від псоріазу з кожним 
роком страждає все більше людей. Нині 
цією хворобою уражений кожен 25-й жи-

тель нашої планети. І хоч захворіти може  будь-
хто, здебільшого це відбувається у віці від 15 до 
45 років. Відрадно, що псоріаз не є інфекційною 
недугою, відтак ним не можна заразитися. 
Псоріаз – це системне аутоімунне захворюван-
ня, яке супроводжується почервонінням, по-
дразненням і лущенням шкіри. Перші його про-
яви – папули рожевого або яскраво-червоного 
кольору правильної округлої форми, вкриті 
лусочками – псоріатичними бляшками. Звідси й 
друга назва хвороби, яка точно передає її симп-
томи – лускатий лишай.

З‘явитися псоріаз може на будь-якій ділян-
ці шкіри, але найчастіше вражається шкіра на 
ліктях, колінах, спині й голові. Можуть також 
постраждати суглоби, що спричинює псоріа-
тичний артрит. Як наслідок, з”являється сильна 
слабкість, депресія, хронічна втома. А в бага-
тьох розвивається комплекс неповноцінності: 
вони соромляться носити відкритий одяг, а по-
хід на пляж залишається тільки мрією.

Звичайно ж, в офіційній і народній медици-
ні є багато засобів для лікування, але, на жаль, 
досягти повного зцілення поки що не вдається. 
Максимум, що можливо, -- це досягти більш 
тривалої і навіть повної ремісії. Проте завжди 
зберігається ризик рецидиву.

До речі, багато чого в подоланні псоріазу 
залежить від вас: постарайтеся звести до мі-
німуму стресові ситуації, якомога менше часу 
перебувайте у приміщенні з ввімкнутим конди-
ціонером; носіть просторий бавовняний одяг, 
дотримуйтесь оптимального прийому сонячних 
ванн. Важлива передумова для зцілення – до-
тримання дієти: обмежте в своєму раціоні жири 
тваринного походження і вуглеводи, в тому 
числі вершкове масло, яйця, цукор, картоплю, 
білий хліб, усі приправи, чай і каву, рафіновані 
й оброблені продукти. А коли самопочуття по-
ліпшиться, раціон можна доповнити молоком, 
кефіром, сиром. «Ні» – алкоголю й продуктам, 
які містять фітонциди (цибуля, часник, хрін ), а 
також червоний пігмент ( помідори, шипшина, 
червоні ягоди й фрукти ), виключіть також сало, 

Вас зацікавило лікування псоріазу? Одержати відповіді на запитання чи замовити авторський 
збір трав і мазь  поштою можна за тел. 095-937-50-50 або  097-159-89-45 з 09.00 до 21.00 
щоденно.
Оздоровчий центр «Дивосил» працює за адресою: м.Суми, вул. Металургів, 5, з 14.00 до 18.00, 
крім суботи, неділі, тел. (0542) 655-330. Ліц. МОЗУ  № 599256 від 17.01.2012 р.          

Псоріаз - зникни враз!

копченості, цитрусові, мед, какао, шоколад, 
незбиране молоко. Одне слово, в їжі треба об-
межити себе від усього гострого, солодкого, 
жирного й кислого. Проте скажіть «так» овочам, 
фруктам і ягодам, м‘ясним продуктам  (нежир-
на яловичина, м‘ясо кріля, індика), відвареній 
або трохи піджареній    річковій рибі. І в необме-
женій кількості пийте молочну сироватку, ком-
пот із сухофруктів, джерельну або талу воду.

Я дотримуюсь думки більшості спеціалістів, 
які вважають, що ефективних ліків від псоріазу 
в сучасній медицині немає, а ось з допомогою 
народних засобів вдається досягти хороших ре-
зультатів. При цьому без будь-яких побічних дій, 
властивих фармпрепаратам.

Так, одним з дієвих засобів народної ме-
дицини при псоріазі здавна вважається трава 

череди трироздільної. Причому на початкових 
стадіях достатньо провести всього 1-2 курси лі-
кування, щоб досягти позитивного результату: 
2 ст. л. з горою сухої подрібненої трави залийте 
0,5 л води і кип‘ятіть ввечері 5 хв на малому вог-
ні, ніч настоюйте, вранці процідіть. Одержаний 
відвар випийте впродовж дня за кілька прийо-
мів до їжі. І так щодня протягом 2-х місяців. При 
необхідності після двотижневої перерви курс 
можна повторити.

Спиртова настоянка чистотілу звичайного 
забезпечує хороший зовнішній ефект: на 0,5 л 
70% спирту візьміть півсклянки подрібнених сте-
бел або кореневищ рослини, настоюйте 14 діб, 
а потім протирайте вражені псоріазом місця. Іс-
нує ще варіант – зробіть мазь, що складається з 
10 г соку каланхое, 30 г евкаліптового масла і 10 
г меду, і витримайте її 3 доби.

За багато років лікувальної практики нам 
вдалося розробити лікувально-профілактичний 
комплекс від псоріазу, який дає хороші резуль-
тати і забезпечує багаторічну стійку ремісію. 
Складається він зі збору лікарських рослин, наді-
лених дивовижною силою, і мазі з натуральних 
компонентів на природній основі. Фітокомпо-
зиція має виражену імуномодулюючу, протиза-
пальну, гепатопротекторну й заспокійливу дію. 
А вагоме доповнення комплексу – мазь, яка до-
бре очищає уражені ділянки шкіри від лусочок, 
знімає свербіж, подразнення, усуває почерво-
ніння і пом‘якшує її, а головне – повертає здоро-
вий вигляд. Саме завдяки такому комплексному 
впливу на весь організм псоріаз відступає.

А щоб було наочніше – розповім про своїх 
пацієнтів. Якось за допомогою Звернувся 34-річ-

ний чоловік з Шостки, якому ще з дитинства 
дошкуляв псоріаз: спочатку це були невеликі 
ділянки ураження шкіри, а з роками хвороба 
поширилась на все тіло. Влітку, навіть у спеку, 
він змушений був носити сорочку з довгими 
рукавами. Багато разів лікувався в медичних 
закладах, у народних цілителів, на різних курор-
тах. Здавалося б, спробував усі можливі засоби, 
але очікуваного результату не було. Сповнений 
відчаю, за порадою друзів чоловік звернувся до 
нашого оздоровчого центру «Дивосил». Звісно, 
довелось чітко дотримуватись наших рекомен-
дацій щодо способу життя й харчування, але 
головним все ж було комплексне лікування збо-
ром трав і маззю. Результат не забарився: вже 
після першого проведеного курсу лікування, 
на його великий подив і неприховану радість, 
шкіра очистилася від бляшок, а після другого – 
повністю зникли почервоніння і вона набула зви-
чайного вигляду.

А ось  47-річній киянці знадобився всього 
один двомісячний курс лікування, щоб позбу-
тися від псоріатичних уражень на волосяній 
частині голови, які турбували її декілька років. 
Ні медикаментозна терапія, ні бальнеологічне 
лікування біля моря не полегшили її страждань. 
І знову – дивне зцілення відбулось завдяки на-
шому збору з лікарських рослин і мазі з нату-
ральних компонентів. Причому такий результат 
утримується вже другий рік. Тепер вона вже 
сама намагається допомагати знайомим по не-
щастю й направляє їх у наш центр «Дивосил». І в 
таких, здавалося б, безнадійних випадках щиро 
радієш за всіх, для кого наша допомога вияви-
лась дієвою. 
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Цілющий збір трав і мазь відомого сумського фітотерапевта Любові Салій    
          змушує відступити цю недугу

Снігозатримання в саду

Головне багатство зими - сніг. 
Він безцінний для садівників і 
городників, оскільки дозволяє 
без матеріальних витрат 
захистити від морозів наших 
зелених друзів.
Зимова турбота садівників 
і городників - утримати на 
посадках сніг. Чим більше снігу 
в саду, тим легше плодовим 
і декоративним деревам, 
кущам, багаторічним квітам, 
зимовим городнім культурам, 
газонам. Садівники завжди 
ставили загородження, які не 
дозволяють вітру змітати сніг 
з угідь. У малосніжні зими теж 
не завадить згадати цей старий 
агрозахід. Інакше після суворої 
зими можна залишитися в 
кращому випадку без урожаю, 
в гіршому - без саду взагалі..

У ЯСНУ морозну ніч, коли термометр 
показує мінус 10-15°C, у поверхні 
снігу в приземному шарі повітря 

температура, як правило, на 2-3°С нижче. 
Це погано для неукритих снігом дерев і 
чагарників. Характерний «подарунок» у 
другій половині нашої зими - різке похо-
лодання після тривалої відлиги: обмануті 
потеплінням, що звільнилися від снігу 
дерева і чагарники можуть сильно по-
страждати. Але перш ніж придумати, як 

затримати сніг, треба зрозуміти, де саме 
потрібно його затримувати.

Досвідчені садівники підгортають сні-
гом стовбури плодових і декоративних де-
рев, ягідні та декоративні чагарники. Сні-
гом вкривають плантації садової суниці, 
осінні посадки цибулі, багаторічні квіти ( 
півонії, троянди, флокси і т. д.), овочі, по-
саджені під зиму, газони.

У свіжого пухкого снігу є два вороги - 
вітер і випаровування з поверхні (в ясний і 
помірно морозний вітряний день з 1 кв. м 
поверхні снігу випаровується до 5% його 
об’єму). Тому слід всіляко перешкоджати 
вітру, щоб він не здував і не «випарову-
вав»сніг з посадок.

Найпростіший спосіб затримання 
снігу - розташувати з вітряного боку пере-
шкоди для вітру. Вони виконають одразу 
два завдання - захистять сніг від видування 
і послужать накопичувачами для нового 
снігу, який завжди збирається біля пере-
шкод. Потрібно лише визначити напрям 
панівних вітрів.

Ще зовсім недавно для снігозатриман-
ня використовували будь-які підручні ма-
теріали - щити з старих дощок, шматки 
фанери і щільного картону, листи шифе-
ру, зв’язані в пучки сухі стебла торішньої 

трави. Працювали ці «барикади» непога-
но, але вигляд саду виходив відповідний... 
Тому тим, кому не байдужий вигляд з вік-
на, варто серйозно подумати, як зберегти 
сніг і не зіпсувати пейзаж.

Природний спосіб затримання снігу 
- валки з нього ж. Зробити їх нескладно 
- якщо є чим. Власники великих ділянок 
часто оснащені спеціальною технікою - 
мотоблоками, газонними тракторами або 
райдерами. До них потрібно докупити 
навісне обладнання, яке призначене для 
формування валків. Для роботи треба 
вибрати день не занадто морозний або 
коли сильна відлига, коли сніг мокрий 
і липкий - він не буде розсипатися і вля-
жеться в щільні валки. А снігоприбирач з 
далеким викидом швидко закидає снігом 
навіть великий газон; в цьому випадку 
краще працювати в морозну погоду, коли 
сніг легкий і пухнастий.

Той, хто не придбав спеціальну 
техніку або кому на невеликій ділянці 
вона просто не потрібна, може розім’я-
тися на свіжому повітрі - зробити ту ж 
роботу з допомогою снігової лопати і 
ручного движка для снігу. Не зіпсують 
зимовий пейзаж і спеціальні щити 
для затримання снігу, мають «приєм-

ну зовнішність». Дуже ефектно будуть 
виглядати на тлі засніженого саду сіль-
ські тини з вербової лози або їх плас-
тикові (але обов’язково морозостійкі!) 
замінники. Невисокі щільні паркани 
з металопластику холодів не бояться. 
Тому літні огорожі, не прибрані на 
зиму, зможуть затримати сніг на клум-
бі. Якщо велика клумба, треба просто 
додати паралельні загородки. Такими 
ж парканчиками неважко обгородити і 
поділити на сектори газон.

Чудово затримує сніг спеціальна плас-
тикова сітка, яка застосовується для захи-
сту автодоріг. На дачній ділянці цю сітку 
можна встановити прямо або дугоподіб-
но, що ще краще утримає сніг.

Роботу по снігозатриманню відмін-
но виконають і живоплоти. Їх головне 
завдання - декоративне, але в умовах 
зими нічого краще живоплоту для утри-
мання снігу не придумаєш. Щільні, дво 
- чи трирядні «зелені стіни» - природна 
перешкода, у які зима намете високі ку-
чугури. Прикриті знизу сніговими валка-
ми, живоплоти не менш добре захистять 
сад від зимового вітрового висушення, а 
в малосніжну зиму захищає ґрунт від ви-
дування.
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Микола Йосипович
- Ну що – знову цілий день тільки 

шкоду робили, шмаркачі голопузі? – 
Микола Йосипович, худий і високий, 
мов жердина, чоловік підійшов ближ-
че і суворо подивився на кожного з нас 
– хлопчаків від дев‘яти до одинадцяти 
років. – Навіщо вчора бузок полама-
ли? Такий же гарний був. Пахущий…

- А ми квіточки з п‘ятьма пелюст-
ками шукали. Хто знайде, з‘їсть, тому 
удача буде.

- І що, знайшли? У бузкової квіточ-
ки чотири пелюстки. Та й для цього не 
обов’язково ламати кущ.

Вираз зморшкуватого обличчя 
Миколи Йосиповича став іще суворі-
шим:

- А для чого повитягали зі стріхи 
старої хати маленьких та голих горо-
бенят? Ви живодерами ростите, га?! – 
грізним басом аж викрикнув він.

- То не ми. То Петро із сусідньої ву-
лиці. Він – фашист.

- А ви хто? Чому не боронили ма-
леньких та беззахисних?

- Ми будемо боронити! - обізва-
лись дзвінким хором.

- Отоді будете молодцями, - подо-
брішав Микола Йосипович.

- Дядьку Миколо, дядьку Миколо, 
а покажіть свій фокус.

- Який ще такий хвокус?
- Що ви у клубі показували, коли 

цирк приїжджав.
- О-о-о? Загнули – ви ще малі для 

такого.
Усе село гуло про той випадок. 

Того вечора в клубі виступали циркачі 
з Полтави. Акробати дивували сіль-
ський люд своїм виступом. Та коли 
дівчина в трико виконала дивовижний 
трюк – сидячи закинула обидві свої 
ноги за шию, - в залі піднявся Микола 
Йосипович, тоді ще молодий парубок 
Микола, і голосно заявив:

- І я так можу.
У клубі запанувала тиша. Найви-

щий і найстарший акробат глянув на 
сільського сміливця і махнув до себе 
рукою:

- Ану, йдіть, молодий чоловіче, по-
кажіть.

Микола, тоді ще не Йосипович, 
аж вилетів на сцену, хутенько присів і 
легко заклав обидві свої ноги за свою 
довгу шию. Гнучким од природи був.

Хтось зареготав, а зал вибухнув 
гучними аплодисментами.

Довго ще в селі Микола Йосипо-
вич, коли вже й старіти почав, хвалив-
ся своїх подвигом, приказуючи: «Ото 
б поїхав із циркачами тоді, то висту-
пав би на сцені, а не крутив коровам 
хвости на фермі». Селяни згодом лю-
бовно прозвали дядька Миколу цир-
качем. 

- Ну покажіть, покажіть, Миколо 
Йосиповичу, отой фокус-трюк, - не вга-
вали ми.

- Ідіть вже собі бешкетувати, хво-
кусники, - і дядько з гордо піднятою 
головою пішов геть.

Микола Пудович
- Хлопці, Пудович їде! – закричав 

хтось із нашої вуличної ватаги.
На край села, де жив дід Пуд – бать-

ко Миколи Пудовича – насувався, чха-
ючи димом, величезний КрАЗ. У дво-
рах від страшного реву поховались всі 
кури, проснулись свині і собаки навіть 
замовкли.

Ми ждали Пудовича та його грізну 
машину, бо щоразу він пригощав нас 
цукерками та печивом із великого світ-
ло-коричневого пакунка. «Хлопці, це з 
Кременчука» - казав він, бо там працю-
вав і жив. Ми в тому місті ще не були, 
але яке ж то було солодке слово «Кре-
мен-н-ч-чук!». Дуже подобалося нам 
вимовляти і чудернацьке «Пудович». 
Згодом ми дізналися, що коли в цер-
кві ще хрестили майбутнього батька 
нашого майбутнього пригощальника з 
КраЗу, то піп, піднявши малюка, мовив: 
«Ой, важкий! Буде називатись Пудом». 
Не знаємо, може, той священик весе-
луном був або ж десь до цього чарку 
хильнув, але тепер у нас є не просто 
якийсь там Микола Іванович чи Петро-
вич, а цілий Микола Пудович!

- Ну, що хлопці, розбирайте, свої 
солодощі, - сказав наш дорогий гість. - 
А оце дивіться що, - і він витяг із відерця 
– о, диво! – невелику черепаху: - Назвіть 
її Черепашка?

Ми радісно всіма руками схопили 
черепаху і під веселий сміх понесли її в 
двір діда Пуда.

Вже за хвильку живий панцир пла-
вав у великій діжці.

- А може, назвемо її Макітрою, - за-
пропонував хтось.

- А чому макітрою?
- Бо у неї панцир випуклий, як у ма-

кітри.
- Тоді хай буде Черепашка-Макітра, 

- порішили одноголосно.
Потім довго сперечались – де жити 

нашій черепашці. І вирішили – краще їй 
дати волю. Може, діток собі приведе. 
Хоча не подумали, що для цього має 
бути поруч друга подібна істота - проти-
лежної статі. . 

Як би там не було, але ми спусти-
лись пагорбом до Коноплянки – ближ-
нього ставка, де колгоспники вимочу-
вали коноплі й урочисто випустили Че-
репашку-Макітру у воду. Потім ще дов-
го й радісно обговорювали цю подію.

Багато літ спливло. Пересихала та 
наповнювалась Коноплянка. Де тепер 
Черепашка-Макітра? Може, в раю. І, 
може, зустрілась там із Миколою Пудо-
вичем.

Микола Миколайович
Табун гусей поважно щипав трави-

чку на смарагдовому вигоні. Я підійшов 
ближче й уважно глянув на чоловіка, 
що сидів із пужалном неподалік.

- Драстуйте, Миколо Миколайови-
чу! Що це ви засумували біля таких гар-
них гусей? Ну а гусак нівроку – справж-
ній красень!

- Та ось пасу. Прихворів щось, нир-
ки… Будь вони неладні.

- Та що ви таке кажете? Підлікує-
тесь, ще бігати будете, - вигляд його 
справді був не дуже добрим - дядько 
схуд, навіть змарнів.

- Колись молодим я сам гусаком 
з баяном ходив по селу, жіночки, мов 
гусочки, самі горнулися до мене. На 
стількох свайбах відіграв – не злічити, 
а зараз руки вже не тримають баяна, - 
невесело сказав Микола Миколайович.

- Ой, пам’ятаю, як ви грали, – дядько 
викладав уроки співів у школі. Чолові-
ком він був не високим, але кремезним, 
як мовиться, потужної статури, певно ж, 
подобався жінкам. – А от я співав дуже 
погано, - самокритично визнав я.

- Та, ні - голосисто так, тільки трішки 
не туди затягував, - відказав дядько.

- Мені ведмідь відразу на два вуха 
наступив, - не погодився я.

- Не дуже добре я вас навчав, - рап-
том мовив Микола Миколайович. – 
Треба було з кожним окремо більше. 
Та й нотну грамоту частіше повторюва-
ти. А я все грав та грав, а ви все співали 
та співали хором.

Пригадую той урок. Мій сусід 
по парті, шибайголова Вітько підки-
нув ідею покласти вчителю співів на 
стілець гостренькі кнопочки – «щоб 
заспівав ще голосніше». Цю шкоду, 
поширену, але вельми неприємну, він і 
зробив. Микола Миколайович зайшов 
із баяном у клас – ми насторожено 
чекали. Нахилився біля столу, ніби чи-
мось витер черевик і повагом сів на 
своє місце. Ми затулили рот руками, 
щоб не зареготати. Але вчитель собі 
спокійнісінько мовив:

- Нумо, починаємо всі разом! - і роз-
тягнув на ширину свої великих плечей 
баяна.

- Слухай, а що - у нього там іззаду, 
як у свині сала? - прошепотів мій сусід 
по парті.

- Не знаю, мо’, труси дерев’яні, -  і 
ми зачмихали один до одного.

Урок закінчився. Микола Микола-
йович подякував за співи. Посміхнувся 
і вийшов. 

Ми дружно підбігли до столу. Усе 
було дуже просто. На стільці лежала 
картоннна шахова дошка, а під ним 
зігнуті кнопочки. Наш учитель нас 
ловкенько перехитрив. Ну й Микола 
Миколайович!..

На початку осені мені сказали, що 
гуси на вигоні осиротіли. Пасуться самі. 
А наш учитель співів, веселий баяніст 
Микола Миколайович тепер грає для 
самого Бога.

Микола ПАВЛИШ.

Про те, що новорічна ялинка запозичена українцями із Франції – знає 
сьогодні практично кожен. Але лише небагатьом відомо, що в Україні 
раніше не було ніякого Діда Мороза, ні Санта Клауса, лише міфічний 
персонаж Морозко, який асоціювався з усім зимнім періодом, а не лише 
із новорічними святами.

ТАК ХТО Ж тоді в Україні дарував діткам подарунки? Кого вони чекали, 
із нетерпінням заглядаючи на ранок під подушку? Це був Святий 
Миколай – не вигаданий казковий персонаж, а легенда української 

історії. Кожного року, 19 грудня, українці святкують День Миколая, 
незважаючи на багаторічні спроби «витіснити» його казковим Дідом 
Морозом та Сантою.
Миколай же, на відміну від них – це реальна людина, яку за її благородні 
вчинки і гідне життя нарекли Святим. 
Окрім того, що Святий Миколай дійсно жив у цьому світі і мандрував 
по усій Європі, його постать обросла і легендами, які тепер не можна 
підтвердити чи заперечити. В Україні, у свою чергу, особливо багато легенд 
про святого.
Слід також задуматись над тим, яку роль в вихованні дітей грає Дід Мороз, 
а яку Святий Миколай? Адже саме задля правильного виховання дітям 
розповідають казки, міфи та легенди. Аби виховати в них найкращі людські 
якості.
Чого вчить дітей постать казкового Діда Мороза? Так, він дарує усім 
діткам подарунки, вітає їх з Новим роком та влаштовує свято – в цьому 
немає нічого поганого. Але постать Святого Миколая пов’язана не просто 
із святкуванням чи подарунками, вона вчить тому, що кожна людина 
отримує винагороду за добрі вчинки. Дітям обіцяють, що Святий Миколай 
покладе їм під подушку подарунок, якщо вони будуть добрими. А тим, хто 
провинився поганими вчинками – покладе під подушку різку чи шматок 
вугілля. Звісно ж, у цей день діти отримували саме солодощі та подарунки, 
але такі легенди вчили їх, що навіть добро повинне бути справедливим. І 
вчили не просто тому що «так треба», адже сама постать Святого Миколая 
давала власний приклад доброї людини.
Святий Миколай дуже шанований українцями, наш найперший 
святий. Його образи були в кожній хаті. Як писав Олександр Довженко 
у «Зачарованій Десні», люди часто зверталися до святого Миколая як до 
Божого угодника: просили допомоги і благословення. 
Але перші згадки про святого в Україні з’являються значно раніше –  разом 
зі з’явою християнства. Ще давні церковні записи засвідчують цей факт: 
«Напередодні Святого Ніколауса матері тримають напоготові подарунки та 
різки для своїх дітей” (1555 р.). Так само найдавнішою українською іконою 
Святого Миколая вважається ікона початку 14-го століття.
Святкування Миколая в Україні почалося ще за Всеволода Ярославовича 
– 1088 року. Княгиня Ольга побудувала в його честь один з перших храмів 
Київської Русі – біля могили Аскольда в Києві, ще в 11 столітті, нині церков 
на честь святого налічується сотні. А в Миколаєві Святому споруджено 
пам’ятник.
Щодо дитячого, шкільного свята, то така ідея і потреба виникла ще після 
революції, у другій половині 19-го ст. на Галичині. Тому Святий Миколай 
став опікуном українських школярів. Це потребувало віршів, пісень, 
драматичних творів, і автори відгукнулися на цю їдею.
Щодо власне подарунків, то, швидше за все, традиція бере свій початок з 
Німеччини. Її перейняли Австрія і Польща, а затим – й Україна.

Святий Миколай іде - Різдво веде
Саме з 19 грудня розпочинались передноворічні базари та ярмарки. Дівчата 
та хлопці купували різні приладдя, аби шити собі костюми до Нового 
Року. Адже вже зовсім скоро на них чекали обрядові ігри, святкування та 
вечорниці.
Прийнято було також у цей день ворожити. Дівчата збирались ближче до 
вечора, а то і зовсім вночі, аби дізнатись свою майбутню долю. 
Найкраща сучасна традиція у день Святого Миколая
За легендами, Святий Миколай сам у зовсім юному віці осиротів, тому став 
покровителем усіх сиріт. Тож з часів Незалежності України, відродилась 
традиція святкувати цей день, вітаючи сиріт у дитячих будинках. 
Тож 19 грудня люди, які хочуть послідувати за прикладом благородного 
святого, йдуть до дитячих будинків, влаштовують дітлахам свято, ставлять 
вистави, а також дарують подарунки. 

Передноворіччя нині проходить під знаком Святого Миколая, що приніс із собою діткам свято та захист усьо-
му сущому і живому. Як відомо, імя Микола (Ніколаос по давньогрецькому) означає «переможець народів». 
А ономастика - дивна наука імен - характеризує носія цього імені як багатогранну, складну та часом суперечли-
ву особистість. Якщо вірити її твердженням, то Микола весняний - егоїст, але добродушний веселун, літній 
- хитруватий, але дипломатичний, Микола осінній - вдумливий, мовчазний, а зимовий - суворий, проте завжди 
толерантний.
У моєму рідному селі мало не в кожному третьому дворі був Микола - старий чи малий, дорослий чи юний. 
Поміж ними навіть гуляла жартівлива примовка: «Ти Микола, я - Микола, оба ми Миколи, тебе били біля клубу, 
мене - біля школи».
І не знаю, як там ономастика, а Миколи, як правило, були добрими та порядними людьми, розважливими та 
чуйними чоловіками. Може, є якась прихована таємниця в цім імені? Не скажу, хоч я і сам Микола.
Ці образки - спогади про кількох моїх тезок-земляків.

Наступний 
номер  газети 
вийде 4 січня.


	Fr01
	Fr02
	Fr03
	Fr04-05
	Fr06
	Fr07
	Fr08

