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ТОРІК Антирейдерська 
комісія повернула власни-
кам майже 6 тис. га землі

Комісія Мін’юсту з питань розгляду скарг 
у сфері державної реєстрації (Антирей-
дерська комісія) 2018 року задовольнила 
понад 400 скарг, скасувавши незаконну 
реєстрацію майже 6 тисяч гектарів землі 
та понад 100 тисяч квадратних метрів 
нерухомості. Про це повідомила заступ-
ник міністра юстиції з питань державної 
реєстрації Ірина Садовська.
Вона наголосила: комісія у своїй роботі 
керується винятково нормами закону й 
дотриманням його вимог під час прове-
дення реєстраційних дій.
«Якщо реєстраційна дія проведена з 
порушенням, комісія її скасує, незалеж-
но від того, подобається це комусь чи ні», 
- зазначила Ірина Садовська.
Заступник бізнес-омбудсмена Ярослав 
Грегірчак у свою чергу наголосив, що 
Антирейдерська комісія є важливим 
інструментом відомчого досудового вре-
гулювання проблемних ситуацій у сфері 
держаної реєстрації.
«Для підприємця, який є об’єктом 
рейдерської атаки, питання швидкості 
виправлення незаконних реєстраційних 
дій є критично важливим для оператив-
ного поновлення порушених прав. Тому 
добре, що такий механізм існує на рівні 
Мін’юсту», - сказав Ярослав Грегірчак.
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МУЗЕЙ У НАДЗВИЧАЙНОМУ СТАНІ 

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ вітаємо Вас, шановні читачі «Фермера Придніпров’я»                    
з Новим роком та Різдвом Христовим!

Нехай рік новий принесе радість і щастя у Ваші родини. Нехай він буде 
щедрим та багатим на добро й здобутки. Успіхів Вам, удачі та впевненості                                 
в завтрашньому дні! Нехай 2019-ий буде для Вас роком зростання,                             
миру та спокою!
Щиро бажаємо Вам відзначити Різдвяно-Новорічні свята у духовному піднесенні, 
зі світлими помислами та щирою радістю. Хай завжди з Вами буде Господь Бог,     
а дорогу в майбуття осяює яскрава Різдвяна Зірка! 

Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ, голова ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників 
(0новлена)», голова редакційної ради «Фермера Придніпров‘я»

Двадцятого грудня їдемо з головою
 обласної спілки «Дніпровський пасічник» 
Сергієм Староконем після насиченого 
громадськими питаннями дня з Дніпра. 
На шляху з Аполонівки до Сурсько-Ми-
хайлівки Солонянського району обабіч 
дороги у лісозахисній смузі, серед білого 
дня, хлопці у спецодязі «Дніпропетров-
ського облавтодору» валять 40 - 50-річні 
дерева! Під ревіння бензопили кузов 
«КРАЗу» швидко наповнюється спиля-
ною акацією. Були проїхали, та в один 
голос мовили: «Розвертаємося!». 
Підходимо до порушників із посвідчення-
ми Спілки пасічників України, вступаємо 
у мирний діалог - хто, звідки, дозвільні 
документи? Чому нищать живі медоносні 
дерева, а не сухостій? Запала тиша, іде 
дзвінок керівнику. Набираємо 102, фіксу-
ємо смартфонами все, що відбувається. 
Раптом чоловіки сіли до кабіни та спробу-
вали поїхати з місця злочину. Але «КРАЗ» 
не завівся! За 25 хвилин прибув наряд 
поліції з райвідділу. Вивчають ситуацію, 
проводять допит учасників, приймають 

заяви, складають протокол. З'явився ке-
рівник Солонянської філії облавтодору з 
поясненням – бухгалтерія мерзне, вугілля 
купити ні за що. В очах глибоке нерозу-
міння - де його підлеглі перетнули закон?
Після процедур поліцейські подякували 
за небайдужість - більше б було свідо-
мих,  менше б - порушень закону. Ідемо 
лісосмугою, скрізь пеньки  двомісячної 
давнини. Шляховики зізнаються - пару 
місяців «працюють» щодня. Траса досить 
«жива», але ніхто поліцію не покликав. 
Для колеса історії байдужі люди –  живі 
привиди. Байдужість сьогодні – нікчемне 
існування завтра! Той, кому немає діла до 
всього, за що треба боротися, сприяє зане-
паду української нації. 
Бережімо природу, будьмо гідними свого 
рідного краю! 

Дмитро ЛЮБЧЕНКО, заступник 
голови ОС «Дніпровський пасічник». 

        Байдужість - злочин проти      
                                         себе і природи!

Чорна для хліборобів і всіх громадян України 
звістка прилетіла з Криничанщини – увечері   

21 грудня внаслідок розбійного нападу загинув 
депутат Криничанської районної ради, 58-річний 
фермер Олександр Грушка з села Саксаганське. 

Кому ж заважав Олександр Грушка? Усі без винятку 
в краї характеризують його як високомораль)ну, 
принципову, патріотичну людину. Кому вигідна його 
смерть? Це нелюди якісь скоїли, справжні монстри. 

Справедлива караюча рука закону повинна 
знайти їх ще на цьому світі, не покладаючись                                       
на Суд Небесний. І усіх, хто підняв руку на Людину                               
в правовій державі Україна. 

На знімку: щасливі миті життя, які були ще недавно - 
Олександр Грушка з дружиною Тетяною Олексіївною.
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НАШ ПОРАДНИК

ОТЖЕ, Китай побачив 
перспективу розши-
рення своєї території 
за рахунок сусідньої. 

Як свідчать події останніх років, 
китайці успішно це роблять, 
просуваючись поки що мирно 
на північ, тобто в Росію. Путін 
шмат за шматом віддає при-
кордонні території «необьят-
ной Родины своей» в оренду. 
Але лише повний невіглас 
може повірити в те, що колись 
ці території повернуться. Зо-
крема, Росія віддала в оренду 
Китаю 150 тис. га землі у За-
байкаллі в 2015-му на 49 років. 
Першими про це повідомили 
китайські ЗМІ, і лише згодом 
підтвердила російська влада. 
Зрозуміти Путіна, який в очах 
своїх виборців хоче зобразити 
себе таким собі «собирателем 
земель русских», окуповуючи 
українські Крим  і Донбас, а 
тим часом віддаючи  величез-
ні території  Китаю, людині зі 
здоровим глуздом неможли-
во. Російський драматург і пу-
бліцист Володимир Голишев 
з цього приводу, як передає 
Online.ua, говорить наступне:                                                                                                         

- Рух китайців на північ 
вглиб території Росії - це при-
родний процес, і китайська 
експансія відрізняється від ро-
сійської, в рамках якої, зокре-
ма, був анексований Крим. Пи-
тання «китайської експансії» 
актуальне для регіонів, де йде 
межа - Південний Сибір, Забай-
калля, Далекий Схід. У той же 
час місцева влада нічого не вирі-
шує - всі рішення приймаються 
в Кремлі. Що маємо в підсумку? 
Путін одним розчерком пера 
здає в оренду тисячі гектарів 
сибірських земель. Через «крем-
лівських шахістів» китайська 
експансія може набути загроз-
ливого для жителів прикор-
донних територій масштабу 
і формату. Це депресивний 
регіон, який освоювався Росій-
ською імперією і СРСР за раху-
нок європейської частини. РФ 
- осколок СРСР в межах РСФ-
СР - самостійно не в змозі його 
підтримувати. Було б дивно, 
якби південний сусід не виявляв 
до цих земель інтерес. Китайці 
розширюють зони впливу праг-
матично. Що окуповують? 
Університети в США, ринки 
в Австралії і Малайзії. І в Ро-
сію вони проникають своїми 
товарами і робочими руками. 
Цікавить китайців, в першу 
чергу, інфраструктура росій-
ських міст. У другу - природні 
ресурси: ліс, корисні копалини. 
Китайська експансія - не само-
ціль, позаяк доступ до ресурсів, 
ринків і технологій значить на-
багато більше, ніж території.                                                                           

Всі радісні емоції росіян з 
приводу КРИМНАШ! можуть 
вже в найближчому майбут-
ньому банально потьмяніти, 
коли китайці захоплять весь 
Сибір з не менш радісними ви-
гуками СИБІРНАШ!                                                                                     

Китайці йдуть, 
а Росія слабшає                                                                                     

У китайських ЗМІ обгово-
рюється подія, яка в Росії про-
йшла непоміченою: п’ять при-
кордонних знаків в провінції 
Цзілінь були пересунуті, змен-
шивши територію РФ на 4,7 
квадратних кілометра. Йдеться 
про ділянку у Приморському 
краї РФ. За даними видання, 
ця територія увійде до скла-
ду північно-східної китайської 
провінції Цзілінь (інша назва 
– Гірин). Ділянка знаходиться 
за 60 кілометрів від Уссурій-
ська, який є найбільшим пе-
ревалочним пунктом для по-
стачання китайських товарів 

Петро ЛУК’ЯНЕНКО

«Сибірнаш», і не тільки - 
китайська мрія… 
…і керівництво до дії  Піднебесної у зовнішній 
політиці. Саме такий висновок можна зробити 
після того, як впливове китайське проурядове 
видання «Wen Wei Po» опублікувало велику 
аналітичну статтю про перспективи розвитку 
Китаю і його населення. Головна теза публікації 
- розширення території Китаю – очевидна і 
незаперечна. Свідомість китайців готують до 
захоплення території сусідів, переважно Росії. 
Робиться це методично і цілеспрямовано майже 
усіма державними періодичними виданнями. 
Недарма китайці вже отримали дозвіл від влади на 
народження другої дитини в сім’ї. А ще недавно їх 
штрафували за друге дитя, його неможливо було 
зареєструвати через перенаселення країни.

«Кримваш, а Сибірнаш, товаришу Путін».

до РФ. Ця земля відійшла до 
Росії за династії Цин, після по-
разки у Другій опіумній війні 
(1856-60 рр.), передає NEWSru. 
com. Всього, як пише офіцій-
на англомовна китайська газе-
та China Daily, з 1858 по 1915 
роки династія Цин передала 
близько 1,5 млн. квадратних 
кілометрів Російській імперії, 
уклавши кілька «нерівноправ-
них договорів». А тепер, вико-
ристовуючи послаблення Росії, 
Китай успішно все собі повер-
тає. Ця повернена територія 
охоплює частину річки Хубуту, 
яка протікає за 60 км від Уссу-
рійська. За даними видання, 
Росія і Китай переглянули 
кордони   у 1993 році, саме тоді 
земля відійшла Китаю. Пере-
несення прикордонних знаків 
було завершене у 2015 році.  

Передача землі Китаю ви-
кликала негативну реакцію ро-
сійського суспільства. Кремль 
намагався замовчувати цю по-
дію, прикордонне управління 
ФСБ по Приморському краю її 
заперечувало. 

- Цього не було, це дурість 
якась. Абсолютно точно кордо-
ни не пересувалися, - дещо іс-
терично запевнив представник 
ФСБ. 

Проте у Далекосхідному 
митному управлінні РФ обе-
режно заявили, що «не мають 
інформації про зміну кордо-
ну». Тим часом, видання China 
Daily продовжує відслідко-
вувати вдячну тему і сьогодні 
опублікувало фото уже вста-
новлених прикордонних зна-
ків на новій межі.  У гонитві за 
іноземними грошима Кремль 
ризикує потрапити в надмір-
ну залежність від потужного 
Китаю. І одвічні побоювання 
щодо китайського вторгнення 
через Далекий Схід можуть 
швидко справдитись. Ця вели-
ка і багата природними ресур-
сами територія малозаселена, 
має депресивну економіку. 

- Китайці йдуть. Вони розу-
міють, що Росія слабшає, а Ки-
тай зміцнюється, що вони мо-
жуть поступово отримати кон-
троль над цими територіями, – 
сказав російський опозиціонер 
Микола Марковцев, представ-
ник місцевого відділення лібе-
ральної партії Росії «Яблуко». 
Побоювання щодо збільшення 
китайців викликало супереч-
ки в усій країні, чому сприяє 
риторика націоналістичної 
ЛДПР. Торік Росія оголосила 
про здачу в оренду для китай-
ських компаній 285 тис. гекта-
рів вільної землі в Забайкаллі. 
ЛДПР попередила про погли-
нання територій Пекіном. Там 

вважають, що вже через 20 
років територія потрапить під 
владу Китаю. Плани передати 
в тимчасове користування ча-
стину землі в південно-східно-
му Сибіру викликали хвилю 
невдоволення в Росії. Згідно з 
умовами договору, китайська 
сторона отримає в користуван-
ня цю територію на 49 років і 
заплатить 440 мільйонів дола-
рів. Домовленість викликала 
побоювання політиків і ЗМІ 
в Росії, що Китай може анек-
сувати орендовану російську 
землю через якийсь час.

- Ця угода несе великі по-
літичні ризики для російської 
територіальної цілісності. 
Контракт не можна підписува-
ти, - сказав віце-спікер Держ-
думи РФ Ігор Лєбєдєв. - Через 
20-30 років китайський уряд 

буде вимагати від нас віддати 
Китаю цю землю, тому що там 
живуть китайці.

У п’яти російських регіонах 
по сусідству з Китаєм мешкає 
лише 5,5 мільйонів людей. У 
сусідніх прикордонних про-
вінціях КНР живе 63 мільйо-
ни громадян. Противники ідеї 
передачі в оренду російської 
землі також бачать в цьому за-
грозу для російського аграрно-
го бізнесу. Оскільки китайська 
компанія зможе продавати 
свою продукцію у Росії дешев-
ше, ніж місцеві фірми. 

- У нас уже великий досвід 
в цьому. Там, де вони щось са-
дять, земля вимирає. Нічого не 
росте роками, - сказав депутат 
Держдуми Позняков.

Письменник і громадський 
діяч Борис Миронов вважає, 
що Росія не збирає, а розбаза-
рює землі. Якщо царі раніше 
торгували рідною земелькою, 
наприклад Аляскою, то ниніш-
ня влада віддає її в оренду, що 
загрожує майже безкоштов-
ною її втратою. У Забайкаллі 
збирачі земель Путін і Ко, як 
підрахував Борис Миронов, 
передали в оренду китайцям 
півтора Криму. Стратегічна і 
економічна цінність тайгових 
сибірських кілометрів для Ро-
сії набагато вища за піщаний 
берег Криму. Але «півтора 
Криму» Путін віддав китай-
цям тільки в Забайкаллі, а є ще 
Бурятія, Красноярський край, 
Якутія, Амурська область. Ще 
на початку 90-х передані остро-
ви на Амурі разом із дачами 
містян біля Хабаровська. Тож 
китайцям віддали сумарно два, 
а то і три Крими. Залишилось 
ще шведам віддати Кемську 
волость. Не своє, не шкода. І 
життів людських у Криму й на 
Донбасі теж не шкода.  

Путін – китайський 
шпигун?                                                                             

Коли у Кремлі кажуть, що 
Україна продалася Заходу й 
Америці, хочеться запитати 
– а кому тоді продалася Ро-
сія? Адже в логіку президен-
та – патріота Росії - дії Путі-
на аж ніяк не вкладаються. 
Розв’язуючи війну з Україною 
та втручаючись у військовий 
конфлікт Сирії, він усіляко 
виснажує керовану ним ім-
перську державу, а тим часом 
«під шумок» здає тисячі гек-
тарів Китаю. Що це, коли не 
зрада  державних інтересів 
Росії? Зараз, коли Путін веде 
агресивну зовнішню політи-
ку, не рахуючись із думкою 
громадян Росії і здаючи бага-
то районів країни іноземцям, 

експерти задумалися - до чого 
можуть призвести дії прези-
дента? Нинішнє покоління 
росіян, які сподіваються на 
світле майбутнє, його не заста-
нуть. На думку скептиків, вже 
через п’ять років, навіть якщо 
не буде ніякої війни, Росія че-
рез санкції за постійну агре-
сію занепаде. Бо заходи та дії, 
які були прийняті російським 
керівництвом, носять лише-
Антиросійську спрямованість. 
Далекосхідний район Росії че-
кає куди більш сумна ситуа-
ція, ніж у нас на Донбасі. Якщо 
на сході України знаходиться 
лише невелике число росій-
ських військових, то на Дале-
кому Сході незабаром будуть 
жити лише китайці. Те, що 
частину Забайкалля продали, 
зовсім не говорить про те, що 
в Росії до цього часу не було 
китайців. Частина земель Да-
лекого Сходу вже багато років 
використовується китайською 
владою для вирощування ово-
чів, рису і сої. Контроль над За-
байкаллям дає китайцям мож-
ливість контролювати увесь 
Сибір, де знаходяться найбіль-
ші транспортні артерії Росії. 
Жителі цього регіону масово 
покидають свої будинки, їдучи 
до Москви, на південь або захід 
країни. Тобто іде витіснення 
росіян та українців китайцями. 
Чи думає про це Путін?!

Розпорядження про «про-
даж» Сибіру було підписане 
Путіним ще п’ять років тому. 
Китайці тоді змогли взяти 
в оренду близько 420 тисяч 
гектарів землі, які зараз вико-
ристовуються ними під сіль-
ськогосподарські потреби. 
Тільки вдумайтеся в цифри: 
велика частина землі в Забай-
кальському краї, в одному з 
наймальовничіших районів 

РФ, віддана китайцям в орен-
ду на 49 років! Неважливо, що 
ці території не використовува-
лися росіянами десятиліття-
ми, але це їхня земля. Проте 
Путін вважає, що за півтора 
мільярда доларів нею тимча-
сово можуть покористуватися 
китайські компанії. Що, він не 
розумів, що кілька років масо-
вого заселення Забайкалля ки-
тайцями загрожує Росії дикта-
том Китаю?! 

Дуже сумно, що значна 
частина народів Росії знахо-
диться під впливом путін-
ської брехливої пропаганди, 
а тому відсутня чутлива про-
тидія йому всередині краї-
ни. Кинуться, та пізно буде! 
Цікава думка з цього приво-
ду письменника, журналіс-
та Володимира Земляного: 

     - Чомусь в Росії акцентують 
увагу лише на те, в якому тяж-
кому становищі опинилися 
українці. Насправді ситуація в 
Сибірі і на Далекому Сході ще 
гірша. Якщо в центральних ра-
йонах Росії більшість прожи-
ваючих «жирують», то в Сибірі 
росіяни вимирають. Масовий 
алкоголізм і безробіття зро-
били свою справу. Хто вчасно 
зрозумів, що може загинути, 
виїхав з краю, інші громадяни 
ведуть жалюгідне існування. 
У Забайкаллі всі ненавидять 
китайців, але працюють на 
них, тому що розуміють, що 
тільки таким чином можна 
вижити. Правда, виживають 
лише мешканці міст, а в селах 
стоїть повна розруха і злидні. 
Поки Путін вирішує питання 
з Україною, а також збагачує 
жителів Москви та інших ме-
гаполісів центру Росії, віддале-
ні регіони сподіваються тільки 
на себе, та ще, мабуть, на ки-
тайців. Хоча і знають, що така 
«братня» дружба ні до чого до-
брого не призведе.

Своїми діями Путін вже по-
дарував Китаю Далекий Схід. 
У китайців завдяки двосто-
роннім угодам більше немає 
обмежень для переселення на 
територію РФ та вивезення в 
Піднебесну природних ресур-
сів. Напевне, цей подарунок 
зроблений замість «незвичай-
но вигідного» контракту на по-
ставки російського газу в Ки-
тай. Поки Путін демонструє 
всьому світу, який він «мачо», 
атакуючи беззахисні україн-
ські катери в Чорному морі, 
Китай спокійнісінько анексує 
частину за частиною Росії. Так 
і до Уральських гір дійде. А 
чому б і ні з таким хитрому-
дрим президентом?
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Чорна для хліборобів і 
всіх громадян України 
звістка прилетіла 
з Криничанщини 
– увечері                                         
21 грудня внаслідок 
розбійного нападу 
загинув депутат 
Криничанської 
районної ради, 
58-річний фермер 
Олександр Грушка 
з села Саксаганське. 
Перебіг трагічної 
події, що тривала біля 
півгодини, вражає 
своїм цинізмом і 
жорстокістю. Троє 
бандитів у балаклавах і 
маскхалатах, озброєні 
ножами і пістолетом, 
ввірвалися до його 
будинку відразу після 
приїзду дітей та онуків. 
Велика родина – він 
з дружиною Тетяною 
Олексіївною, двоє 
доньок, зять і троє 
онуків - лише встигла 
зібратися за вечірнім 
столом…

РОЗБІЙНИКИ, погрожу-
ючи зброєю, спочатку ви-
рвали з рук рідних мобіль-

ні телефони, в кого були. Потім 
зв’язали усіх скотчем, почали 
штрикати ножем господаря, ви-
магаючи гроші. Далі відрубали 
на руці два пальці. Після три-
валих тортур нападники забра-
ли 50 тисяч гривень і 20 тисяч 
доларів. Виходячи, один з них 
тяжко поранив ножем Олексан-
дра Грушку. Згодом його донь-
ці вдалося звільнитися від пут, 
вона кинулася по допомогу до 
саксаганського сільського голо-
ви Ігоря Івашини, що живе не-
подалік. Ось що повідомив він 
«Фермеру Придніпров’я»:

- Не вкладається в голові 
те, що сталося… Разом зі своїм 
сином і донькою Олександра 
Федоровича Марійкою ми по-
бігли до будинку. Він, тяжко 
поранений, лежав на підлозі, 
одразу викликали «швидку». 
Щоб швидше дістатися лікар-
ні, поклали О. Грушку до авто-
мобіля, мій син разом з його 
рідними поїхали назустріч. По 
дорозі вони зустрілися, лікарі 
почали надавати допомогу, але 
врятувати вже не змогли. Олек-
сандр Федорович був доброю 
людиною, люблячим чоловіком 
і хорошим батьком чотирьох 
прекрасних дітей. Останні роки 
працював директором сільгосп-
підприємства «Карат Плюс», 
умів ладити з людьми. Був 
безвідмовною людиною, торік 
допоміг відремонтувати цен-
тральну вулицю в Саксагансько-
му, дитсадок, школу… Ми що-
ранку з ним бачилися по дорозі 
на роботу, десятки літ, а тепер 
таке лихо. І воно сталося на очах 
дружини, дітей і онуків, що осо-
бливо боляче. Всі переконані - 
діяли чужі, наші такого звірства 
зробити не могли. Це вже шо-
стий останнім часом розбійний 
напад у Криничанському райо-
ні. Ще два були в Чорноіванів-
ці, один у Божедарівці, у Пре-
ображенській сільській раді, в 
Биковому… З цим треба щось 
кардинальне робити, не може 
ж такий розбій тривати вічно!

За що вбили 
Олександра Грушку?

Григорій ДАВИДЕНКО Того ж вечора в Саксаган-
ському вже працювали слідчі 
районної і обласної поліції. 
Речник ГУ Нацполіції в Дніпро-
петровській області Ганна Стар-
чевська повідомила:

- Поліція вживає всі необхід-
ні заходи для того, щоб встано-
вити обставини цього злочину, 
а також затримати ймовірних 
нападників. За даним фактом 
відкрите кримінальне прова-
дження за ч. 2 ст. 115 ККУ (умис-
не вбивство, покарання від 10 до 
15 років позбавлення волі або 
довічне ув’язнення) та ч. 4 ст. 
187 ККУ (груповий розбій, що 
передбачає від 8 до 15 років поз-
бавлення волі). 

ликі - у Саксаганському Олек-
сандра Грушку різали ножем, а 
Володимира Палієнка у Мало-
олександрівці били молотками. 
Були і напади у Вільногірську, 
Долинському. Необхідно діяти 
разом – у нас у селі, коли хто «лі-
вий» катається, одразу зупиняє-
мо і питаємо – хто ти такий, що 
тут робиш? Безперечно, вкрай 
потрібні надійні місцеві «шери-
фи», і слідчі органи мають пра-
цювати, як належить. 

Згадана давня проблема від-
сутності дільничних починає 
вирішуватися. Місяць тому Го-
ловне управління Нацполіції в 
Дніпропетровській області по-
відомило про запуск проекту 

З огляду на тяжкість скоєно-
го у Саксаганському та масовість 
збройних нападів у краї голова 
Криничанської райдержадмі-
ністрації Олег Гапіч 26 грудня 
провів у Криничках розши-
рену нараду за участю право-
охоронців, голів сільських рад, 
фермерів та громадськості. Ре-
комендовано головам сільських 
рад на всіх в’їздах і виїздах із сіл 
встановити відеокамери. Депу-
тати Криничанської районної 
ради, де Олександр Грушка був 
депутатом кількох скликань, по-
обіцяли передбачити в бюджеті 
кошти на цю важливу програ-
му. А голова Асоціації фермерів 
та приватних землевласників 
Верхньодніпровського району, 
учасник афганської війни Ана-
толій Лейко переконаний в не-
обхідності колективних дій гро-
мадян з безпеки:

- Треба, щоб у кожного фер-
мера, підприємця  зброя була 
постійно з собою. Володіти нею 
треба навчитися до автоматиз-
му, аби у разі нападу діяти мит-
тєво. Це ж бандити, вони зви-
кли до беззаконня, а зупиняться 
лише тоді, коли буде збройний 
опір. Всі оці напади схожі за 
«почерком». Відмінності неве-

«поліцейський офіцер грома-
ди»:

- Мета проекту – забезпечити 
кожну об’єднану територіальну 
громаду офіцером поліції, який 
житиме і працюватиме на її те-
риторії. Він стане повноцінним 
представником поліції, опікува-
тиметься проблемами громади 
і перебуватиме у постійному 
зв’язку з місцевими жителями. 
Відтак акцент робиться на запо-
біганні правопорушень. 

Проект однозначно добрий, 
посада шерифа в США, до речі, 
є виборною. Відкритим зали-
шається питання – а коли офі-
цери поліції почнуть роботу в 
громадах, які не об’єдналися? 
Їхні жителі теж сплачують по-
датки і так само прагнуть безпе-
ки на вулицях і в оселях. У Кри-
ничанському районі більшість 
громад якраз не об’єднані. Тож 
на сучасному етапі децентралі-
зації варто брати до уваги і ви-
рішувати й цю проблему. Про 
ще одну новацію тиждень тому 
повідомила прес-служба облас-
ної поліції – запроваджуєть-
ся мобільний додаток Мy Pol, 
тобто «Моя поліція». За його 
допомогою можна терміново 
викликати поліцію і оцінити 

її роботу. Додаток дозволить 
прискорити реагування поліції 
на подію, програма вже діє в 10 
областях держави. А заступник 
начальника  ГУ НП у Дніпропе-
тровській області, учасник АТО 
Володимир Богоніс звернувся 
до жителів краю з проханням 
розповісти про роботу поліції 
на місцях:

- Нам важливо знати, як оці-
нюють працю нової патрульної 
поліції місцеві жителі, з цього 
приводу має бути постійна ко-
мунікація. Завдяки мобільному 
додатку можна не лише засто-
сувати в разі потреби функцію 
порятунку «CОС», а й оцінити 
роботу поліцейського за номе-

ром жетону в режимі он-лайн, 
отримувати важливі сповіщення 
про ситуацію на дорогах тощо. 

Це теж позитивне нововве-
дення, яке дасть свої результа-
ти в майбутньому. Та поки що 
через два дні після нападу на 
родину Олександра Грушки на 
Дніпропетровщині стався іще 
один резонансний злочин, про 
це у мережі «Фейсбук» повідо-
мив Сергій Рибалка:

- Майже до смерті побили 
депутата Павлоградської район-
ної ради від Радикальної партії 
Анатолія Костенка з села Тро-
їцьке. Увечері 23 грудня його 
знайшли вдома на підлозі в 
крові. Лікарі констатували чис-
ленні переломи усіх кінцівок і 
черепно-мозкову травму. По-
страждалий відправлений до 
обласної клінічної лікарні імені 
Мечникова. За характером він 
борець за правду, завжди від-
стоює права людей, бореться з 
несправедливістю і корупцією. 
Вимога – знайти злочинців!

Два депутати на різних бе-
регах Дніпра практично одно-
часно зазнали бандитських на-
падів. Приводи для них, здава-
лося б, різні. Між тим справжня 
мотивація обох злочинів може 
бути схожою. Це стає зрозумі-
лим з пояснень сина загиблого 
Владислава Грушки:

- При нападі на батька віді-
брали гроші, думаю то так, для 
відводу очей. Всі троє бандитів 
мали рації, їхніми діями керу-
вали. Коли вони вже забрали 
гроші, запитали по рації – що 
робити? Була дана команда на 
вбивство, що вони і виконали, 
завдавши професійний удар но-
жем. Потім завели автомобіль 
відрізаним батьковим пальцем, 
він так заводився, але машина 
не рушила з місця. Кинули її і 
пішли пішки. Кінологи з соба-
кою добігли за ними до Боже-
дарівки, далі слід пропав. Це 
умисне замовне вбивство.

Кому ж заважав Олександр 
Грушка? Усі без винятку в краї 
характеризують його як висо-
коморальну, принципову, па-
тріотичну людину. Ось що роз-
повідає голова Криничанської 
районної Асоціації фермерів та 
приватних землевласників Пе-
тро Матвій:

- На початку 80-х Саша 
Грушка за розподілом після 
завершення навчання був на-
правлений у Світлогірське буді-
вельником. Тоді я працював ін-
женером у колгоспі, тож одразу 
звернув увагу на вдумливого 
молодого спеціаліста і порядну 
людину. Коли підрядники,  не 
українці, запропонували одно-
го разу йому ґешефт – підписа-
ти за певний відсоток наряд на 
невиконану роботу – він строго 
зупинив їх: «Ні, хлопці, я в такі 
ігри не граю!». Потім Олександр 
Федорович переїхав працювати 
у Саксаганське, а з розпадом 
колгоспів став фермером. І в 
роботі на землі йому теж все 

вдалося, мав чимало відзнак. 
Був активною в житті людиною, 
одним із перших зробив внесок 
на пам’ятник Тарасу Шевченку 
в Криничках, надавав волонтер-
ську допомогу бійцям на укра-
їно-російському фронті. Фер-
мерська спільнота краю шоко-
вана його загибеллю, від її імені 
висловлюю щире співчуття рід-
ним і всім, хто знав Олександра 
Федоровича.

Багато добрих слів про по-
кійного довелося почути і від 
голови ФГ «Катерина» Миколи 
Куцевола:

- Наприкінці 80-х я був го-
ловою колгоспу в Саксагансько-
му, йшло велике будівництво, 
тож запросив на посаду інже-
нера-будівельника Олександра 
Грушку, побачив у ньому тяму-
щого спеціаліста. Працювали 
дві-три свої будівельні бригади, 
ще й п‘ять бригад із Західної 
України. Будували корівники, 
житло, 27 кілометрів газогону 
середнього тиску проклали… 
Олександр Федорович уміло 
вів роботи, з усім справлявся. 
Це все ми в одній упряжці, як 
кажуть, пройшли. Він багато до-
бра зробив для людей, я вкрай 
пригнічений тим, що сталося. 
За що так вчинили з Олексан-
дром Грушкою? Кому вигідна 
його смерть? Це нелюди якісь 
скоїли, справжні монстри. 

Справедлива караюча рука 
закону повинна знайти їх ще на 
цьому світі, не покладаючись 
на Суд Небесний. І усіх, хто 
підняв руку на Людину в пра-
вовій державі Україна. Нам не 
треба звітувати з високої три-
буни про відоме слідству ім’я 
організатора вбивства Катери-
ни Гандзюк, щоб його носій міг 
поїхати за кордон.  Потрібне 
судове рішення щодо нього! 
Правоохоронці мусять працю-
вати так, щоб їхній годуваль-
ник – хлібороб – міг спокійно 
жити і трудитися на землі, а не 
потерпати від розперезаного 
бандитського свавілля.

 Світла пам’ять про Ваші до-
брі справи, Олександре Федоро-
вичу, залишиться жити з людь-
ми на Землі. Хай земля, яку Ви 
так любили та плекали, буде 
Вам пухом.

! Пантелеймон КулішНема там добра, де нема правди
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МОЖЕ НАВІТЬ трохи несподівано 
місяць тому у Дніпрі кілька днів 
поспіль вшановували роковини 

дніпровського Геродота, як його назвали на 
цей раз – Дмитра Івановича Яворницького. 
Відтак літописця запорожського козацтва 
і придніпровського краю загалом. Цьому 
в першу чергу прислужився той факт, що 
виповнювалося 30 років від тих пір, як у дав-
ньому житловому приміщенні, де 35 років 
мешкав і працював легендарний та знако-
вий досі і для нинішньої Дніпропетровщи-
ни історик, було відкрито меморіальний Бу-
динок-музей його пам‘яті. Тому дивуватися 
не доводиться, що свої двері для відвідувачів 
цей Будинок відчинив 6 листопада – в день 
народження Дмитра Івановича. Однак це 
ще не все. Теперішній Національний істо-
ричний музей імені Яворницького, який за-
початкували та розбудували кільканадцять 
поколінь місцевих діячів, краєзнавців і па-
тріотів під назвою «Громадський музей Ка-
теринославської губернії», наступного року 
готується відмічати своє 170-ліття. Погодь-
теся, що подія очікується знаменна. Дніпро-
петровщина одна з не багатьох зуміла ще з 
настільки давніх часів зібрати, акумулювати 
та увічнити свою минувшину. 

І це правда, слово честі, що вшануван-
ня «батька» передусім козацької історії ви-
лилося цього разу у зворушливі  свята, які 
багатьох тут не залишили сторонніми і бай-
дужими. Дарма, що день народження Дми-
тра Яворницького припав на будній, себто 
робочий день – біля його могили під стіна-
ми музею, де ще в перші роки незалежності 
України Дмитру Івановичу було поставлено 
пам’ятник, зібралося більше тисячі містян 
і гостей Дніпра. Не злічити, скільки було й 
принесено квітів. Військовий оркестр вико-
нував українські патріотичні пісні, а укра-
їнські народні і національні - дніпровський 
гурт «Вертеп». Слово ж тримала директор 
Національного історичного музею Надія 
Капустіна. Вона звернула увагу, що багато 
років раніше, у ті ж радянські роки, в пам’ят-
ні дні до могили Яворницького приходили 
жменьки людей – тільки, власне, працівни-
ки музею та історики місцевих вузів. І лічені 
прихильники і шанувальники Дмитра Іва-
новича. А зараз відбуваються справді масові 
народні заходи та акції.

- Особистість же Яворницького, його 
дослідницька діяльність, пов’язана переду-
сім з запорозьким козацтвом, козацькими 
непересічними традиціями та звичаями, 
настільки яскрава і неповторна, колоритна 
та глибоко народна, наснажена зі щільників 
щедрих на вдачу українців, котрі зазвичай 
дружили з гумором, - сказала Капустіна, - 
що відзначати його роковини з відтінками 
журби та суму якось навіть незручно. Чи 
знаєте ви, що за заповітом Дмитра Іванови-
ча хоронили його із запальним українським 
гопаком біля свіжої могили? І ми, історики, 
зараз радіємо з того, що тепер і поминальні 
церемонії в честь нашого Геродота не обхо-
дяться без хвилюючих та іскрометних спо-
гадів і навіть розваг та веселощів. Уявіть собі, 
цим вони й приваблюють нащадків, якщо 
хочете, то й об’єднують усіх нас.

А журналістам Надія Іванівна потім зіз-
налася, що «а ми в колі наукових співробіт-
ників музею та колег завжди влаштовуємо 
чаювання, частуємо одні одних солодоща-
ми, згадуємо цікаві факти з життя Дмитра 
Івановича, читаємо уривки з його оригі-
нальних творів і досліджень». 

Нарешті багацько дніпрян дружно від-
гукнулися місяць тому завітати і на День від-
критих дверей меморіального Будинку-му-
зею Дмитра Яворницького. На диво сюди 
на безкоштовні екскурсії не тільки класами 
школярі та групами студенти, а й сім’ями та 
поодинці йшли пересічні, даруйте, містяни. 
Довелося не одним днем відчинених дверей 
для усіх бажаючих відбутися, а продовжити 
на цілий тиждень. Зустрічати гостей зібра-
лося близько сотні давніх і постійних друзів 
Будинку-музею. А в його внутрішньому за-
тишному дворику відвідувачів частували за-
пашним козацьким кулішем, готувати який 
прибув з Харкова і відомий краєзнавець та 
укладач родоводу Яворницького Андрій 
Парамонов. Нарешті весь час святково-екс-
курсійні дійства тут супроводжувалися ви-
ступом соліста гурту «Тінь сонця» Сергія  
Василюка, репертуар якого – козацькі пісні. 
Зі свого боку завідувачка Будинку-музею 
Яна Тимошенко також поділилася цікавим 
спостереженням.

- У Дніпропетровську і в не зовсім при-

МУЗЕЙ У НАДЗВИЧАЙНОМУ СТАНІ

Микола ЯСЕНЬ P.S. Поки цей матеріал готувався до друку, Юлія Песчанська, як  поперед батька в пе-
кло, встигла провести свою і першу на посаді в.о. директора музею прес-конференцію. З 
якої наші колеги-журналісти винесли єдине – Песчанська  продовжує перебувати у вирі 
своїх нібито грандіозних і блискучих намірів. Досі ділиться планами, а щодо їх реалізації 
хвалитися їй поки що ж нічим. Що цілком й зрозуміло. Хоч тоді не зовсім ясно, погодьтеся, 
для чого було влаштовувати прес-конференцію. Для того, щоб створювати враження, 
ніби випробувальний двомісячний термін – надзвичайний стан! – не минає марно? Втім, 
прес-конференція дещо все-таки дозволила дізнатися громадськості. Зокрема те, що свою 
посаду Юлія Вікторівна українською пише через літеру «і». Себто не ДИРЕКТОР, а ДІР-
ЕКТОР. Як і прізвище Дмитра Яворницького – ЯВОРНІЦЬКИЙ. 
І головне, що сталося слідом: працівники музею імені Дмитра Івановича та співтовари-
ство професійних істориків і музейних діячів Дніпра та області висловили занепокоєння 
і навіть своє обурення з приводу результатів виборів на посаду директора музею – На-
ціонального історичного – ім. Д. Яворницького Листа з гнівним протестом і проханням 
вникнути і розібратися в ситуації вони адресували голові обласної ради Глібу Пригунову. 
Цитуємо з нього уривок у викладі сайту служби міських новин Дніпра:
«У Зверненні історики розповіли, що в конкурсі на посаду директора музею комісія чомусь 
затвердила людину, котра найменше заслуговувала зайняти це місце. А саме співвласницю 
одного суто ресторанно-готельного комплексу. І це при тому, що іншими двома претен-
дентками були беззмінна в останні роки директор музею і молода наукова співробітни-
ця, які музейну справу знають не з чуток, а на зубок і мають відповідну освіту. Плани 
ж новоявленої директорки «вражають». Пропозиції стосовно зміни загалом експозиції 
музею носять поверховий, хаотичний і відверто «ідеологічний» характер та зводяться до 
елементарної заміни одних експонатів демонстрацією інших. Директорка та її команда 
не розуміються на базових основах експозиційної справи і власне не знають національної 
історії, коли пропонують, наприклад, розмістити в центрі експозиції зразки українських 
книг-стародруків, в тому числі пам’ятку національного масштабу Пересолницьке Єван-
геліє. Однак нинішній директор і її радники забули, що назване Євангеліє – не друковане 
видання, а рукопис, який знаходиться у фондах Національної бібліотеки України ім. Вер-
надського і ні за яких обставин не може бути передане в регіональний історичний музей».
А як підсумок, автори послання Глібу Пригунову закликають «рятувати музей від ди-
вовижних тепер новоявлених шарикових». На цей рахунок більш промовистого прохання 
не висловити. Тільки схоже, що надій мало на бажану реакцію голови облради. У кінці 
минулого року історики встигли зареєструвати ще й позовну заяву у Дніпропетровсько-
му окружному адміністративному суді з проханням розглянути і скасувати рішення 
конкурсної комісії обласної ради «з добору за конкурсом директора Комунального закладу 
«Дніпровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького». Зрозуміло, що 
позов аргументовано доводить, чому викликає великий сумнів і явно непрофесійний підхід 
рішення «про визнання Песчанської Ю.В. переможницею конкурсу».

P.S.S. Історія з обранням за конкурсом директора історичного музею дістала своєрідне 
несподіване продовження. Слідом один за одним збурилося ще два скандали, пов’язані з ана-
логічним обранням директорів комунальних закладів культури – театру драми і комедії 
(колишнього російської драми імені Горького) та театру опери і балету. Тепер обурилися, 
як неважко здогадатися,  переважно діячі культури і театрали. У першому випадку на їхнє 
переконання переможцем конкурсу також визнано, м’яко кажучи, не кращу кандидатуру. 
Навіть теж сумнівну. А у випадку з театром опери і балету явному фавориту не виста-
чило буквально одного голосу, і лиш через те, що не всі члени конкурсної комісії прибули на 
засідання. Як на думку активістів театральної громадськості, «деякі члени комісії не про-
сто без поважних причин, а навмисне ухилилися від участі в роботі, і як наслідок – вибори 
визнали такими, що не відбулися».
Ми, ясна річ, не будемо вникати у суперечливі перипетії ще й навколо двох провідних у 
Дніпрі театральних колективів. Ми зараз говоримо тільки про те, що наша обласна рада, 
в підпорядкуванні якої перебувають всі комунальні підприємства і заклади Дніпропетров-
щини, явно підозріло та непривабливо, а якщо так можна сказати, то зовсім і «негарно» 
виглядає з добором керівників там, де з тих або інших причин виникають вакантні по-
сади. Як прямо заявив один з членів конкурсної комісії, котра мала назвати директора 
академічного театру опера і балету, Євген Гендін, «очевидно стало ясно, що обласна рада 
зацікавлена у тому, щоб там чи тут розставити своїх людей. Або людей своїх людей. І їй 
не важливо, виходить, що все відбувається непрозоро і не чесно, а закулісно. Та ще й ство-
рюючи однак вигляд, ніби директорами призначаються винятково переможці конкурсів, 
які проводяться демократично». Навпаки, навіч, мовляв, «насмішка над відкритістю і 
гласністю цього процесу».
А на прес-конференції, яку провели відразу кілька обурених театральних організацій, ви-
словлювалися і більш гостріше. Скажімо, членів усіх конкурсних комісій пропонують не 
лише творчі колективи обласних закладів культури, а й громадські організації. Але кому з 
них випадає право «відряджати» в комісії своїх посланців, це визначається шляхом жереб-
кування. То уявіть собі, щоразу везе слати своїх активістів до комісій ГО «Берегиня». Яка 
відразу інформує, кому від неї довірено вирішувати долю тієї або іншої директорської 
посади. Інформує – і на цьому умиває руки. Свою роль вважає виконаною. Бо потім на за-
сідання ніхто від «Берегині» не з‘являється. У тих випадках, не сумніваються в колах «по-
терпілих», коли вибори необхідно… зірвати. Оголосити такими, що не відбулися. 
І завжди та неодмінно у члени комісії висуває своїх працівників і обласна рада, хоч така 
практика давно визнана неправильною. За пропозицією, котра набирає домінуюче число 
прихильників, облрада у подібних ситуаціях з метою об’єктивності та незалежності кон-
курсних комісій має бути в становищі «поза грою». Але ні, не прислухається вона до думок 
«опонентів». От і комісію з обрання директора академічного театру опери та балету 
знову очолювала працівниця апарату обласної ради Вікторія Лук’яненко, котра  була 
головою й тієї конкурсної комісії,  яка Юлію Песчанську зробила директором історичного 
музею. Коло, коротше, замкнулося.
«Ми вважаємо, що те, що робить наша обласна рада, - заявили учасники прес-конференції 
театралів, - з конкурсами на посади директорів комунальних закладів і підприємств, є кла-
сичним апаратно-регіоналівським свавіллям». І далі: «Все це чиниться незаконно і амораль-
но, з шулерською подачею липових документів, з присутністю або відсутністю - залежно 
від тієї чи іншої потреби - окремих членів комісій і з напрочуд загадковим «сліпим» їх же-
ребкуванням». «Фермер Придніпров’я» тільки приєднується до такої оцінки «гнилої кадро-
вої практики» Дніпропетровської обласної ради. Бо теж має на це підстави. Наші читачі 
минулого року з цілої серії публікацій дізналися, яких тільки безчинств не натворив у місті 
Верхньодніпровську колишній директор спеціалізованого дитячого Будинку-інтернату №2 
Геннадій Феденко. Жах! – та й годі. Ганьба. А потім був… конкурс, який і мав обрати замі-
ну Феденку. Таємний конкурс без переможця – так довелося назвати його нашій газеті.
Справа у тім, що кореспондента «Фермера Придніпров’я», який добре був обізнаний з «по-
рядками», заведеними Феденком, на засідання конкурсної комісії не пустили. З тих «глибо-
кодумних» міркувань, наче його присутність не кращим чином вплине на… конкурсантів. 
А насправді через те, що журналіста якщо й не злякалися організатори конкурсу, то при-
йшли до висновку, ніби його поява не бажана і навіть небезпечна. Адже уже те, що й колиш-
ній директор, який скомпрометував себе далі нікуди, був допущений до участі в конкурсі 
«замінити самого себе» - це свідчення безвідповідальності і невимогливості, посадового 
недбальства передусім працівників обласної ради. Можна казати й так: явна невідповід-
ність посадам, які вони обіймають. А якщо вони в один голос заходяться запевняти, наче 
це зовсім не так, тоді навіч маємо справу з фарисейською спробою посадити конкретну 
свою людину у крісло директора інтернату, де подібно «сором’язливому голубому злодюж-
ці»-завгоспу 2-го Будинку Старсоцбезу  Олександру Яковичу  з роману «Дванадцять стіль-
ців» також жити можна приспівуючи – згадайте лишень кіношного завгоспа у виконанні 
актора Олега Табакова! 
Адже чи не тому конкурс стосовно «інтересного» інтернату скінчився без результату, 
що кандидати від колективу за всіма «показниками» переважали явно Феденка, а «такого 
завдання комісії ніхто не давав»? І що знову цікаво: і в даному випадку конкурсну комісію 
очолювала працівниця облради Вікторія Лук’яненко. Що тут ще додавати?

М. Я

язні до історії козаччини і духовних її скар-
бів роки, - повідомила Яна Петрівна, - люди 
однак дорожили пам’яттю про Дмитра 
Яворницького та докладали надзусиль, аби 
згадки про нього не зникали. Про це свід-
чить уже те, що ось цю садибу, у якій прак-
тично  весь свій вік прожив на березі Дніпра 
Дмитро Іванович, також всі меблі, книги, ху-
дожні полотна і  раритетні та особисті речі 
вченого у ній стараннями небайдужих зем-
ляків наших вдалося зберегти у тому стані, 
у якому вони були за життя й  славетного 
українського Геродота. Сьогодні на правах 
«дочірнього» відділу Національного музею 
імені Дмитра Яворницького постійно пра-
цює і його меморіальний Дім-музей. Цим 
можна пишатися, що ще тридцять літ тому 
відродили вдячні нащадки таку святиню на-
шого краю.

АЛЕ ЧИ МІГ ХТОСЬ тут передбачити, 
що не мине й місяця після воістину 
неординарних Днів Яворницького на 

Дніпропетровщині, як усю їх святковість та 
щирість скаламутить раптом те, що місцеві 
ЗМІ назвали скандалом, а ми ладні кваліфі-
кувати як відмову місцевій владі мудрості 
та здорового глузду. А коли це не так, тоді 
навіч навмисно вчинена, м’яко кажучи, 
дурниця. Почалося з того, що у директора 
комунального підприємства облради «Дні-
провський Національний історичний му-
зей імені Д. Яворницького» Надії Капустіної 
стік черговий термін дії контракту, за яким 
вона працювала на своїй посаді. Усе життя 
Надії Іванівни, власне, пов’язане зі знамени-
тим музеєм, але останні двадцять з гаком 
літ вона була його директором. І ось настав 
час, коли влада має визначатися, довіряти 
і далі чи ні Капустіній керувати музеєм та 
його колективом, який налічує, уявіть собі, 
більше півтори сотні осіб. І громом серед 
ясного неба пролунала звістка, що обласна 
рада відмовилася «автоматично» продов-
жувати контракт з Надією Іванівною. При-
чому, до пуття ясно не даючи знати, з якої 
ж причини. Зате на рівні чуток поширилася 
інформація, наче Надія Капустіна сучасним 
вимогам і тому баченню «нинішнього місця 
в суспільстві музею, яке тепер, необхідне», 
уже не відповідає. На думку керівництва 
облради, звичайно. Пора їй, гадає воно, іти 
на пенсію і поступатися молодим «з новим 
рівнем мислення і тому подібним». 

Точка зору, погодьтеся, дискусійна. Бо 
є і інший погляд на дану ситуацію. Ми в 
першому розділі своєї публікації тому ши-
роко й повідали про Дні пам’яті Дмитра 
Яворницького, влаштовані під орудою На-
дії Капустіної та її заступниці-завідувачки 
меморіального Будинку славетного знавця 
українського козацтва Яни Тимошенко, аби 
було зрозуміло, що це за люди в музейній 
справі. Навіть серед істориків, які дотриму-
ються різних думок, в тому числі і інших, до-
мінує переконання, що «якщо сповідати ро-
зумну й послідовну кадрову політику, то не 
так робити це треба». Гідну заміну, кажуть 
вони, досвідченій керівниці не зовсім зви-
чайного, неординарного і виняткового для 
регіону комунального закладу слід ретельно 
готувати зазделегідь. Це той випадок, де має 
витримуватися спадкоємність, яка досі саме 
керманичам Дніпровського історичного му-
зею і була притаманна добрих піввіку.

Хоч дійсно тепер виник момент, котрий 
подібні сховище експонатів старовини та 
наукові і методичні центри вивчення й 
дослідження минулого поставив у «ціка-
ве і відповідальне становище»: ще раніше 
бурхливий, часом неоднозначний і супере-
чливий, неминучий перегляд ідеологічно 
спотвореної радянськими вченими нашої 
старовини, а нині й декомунізація зажадали 
зміни і форм та методів суто просвітницької 
діяльності історичних музеїв. Але в тому то 
й річ, що, віддаючи належне Надії Капусті-
ній, яка багато літ «була на своєму місці», і 
зараз, на переконання багатьох істориків-на-
уковців, теж «зуміла зреагувати на виклики 
нових вимог та потреб». Чого варті лише 
реконструкція Діорами «Битва за Дніпро» і 
реекспозиція зали, присвяченої Другій сві-
товій війні та створення першого в Україні 
музею АТО. То відправляти Капустіну у від-
ставку, на думку багатьох, зарано. Або бодай 
необхідно надати можливість разом зі своїм 
як колективом, так і чисельним активом під-
готувати собі заміну.

Як ви, певно, уже зрозуміли, ця наша пу-
блікація насправді про практику підготов-
ки, виховання і розстановки керівних кадрів, 
як раніше казали, до якої тепер у нас вда-
ються у незалежній Україні. Тема, не сумні-
ваємося, дуже й дуже актуальна та ґостра, 

оскільки саме сьогодні вже і на найвищому 
державному рівні столичної влади дефіцит 
освіченості, професіоналізму, обдаровано-
сті та розважливості видно, як на долоні. 
На  місцях в областях, містах та районах же 
спостерігаються ще гірші наслідки. Там і тут 
немов наслідують чиновників з київських 
пагорбів та змагаються з ними в тому, щоби 
на кадровому  поприщі чудити й витівати 
щось таке, що за межею глузду і розуму. Все 
одно, даруйте, що людям і курям на сміх. І 
у нашому випадку відмови продовжувати 
контракт з директрисою історичного музею 
не прислухалися до  пропозицій не тільки 
істориків та краєзнавців і археологів, а й 
науковців різних інших напрямків, худож-
ньої інтелігенції, громадських організацій 
і так далі скликати та провести своєрідні 
попередні обговорення. Натомість утнули 
конкурс на заміщення уже ніби однознач-
но вакантної посади. Який і скінчився обу-
ренням та скандалом. Заявою тутешнього 
Українського культурницького центру, суть 
якої ось у цих словах: «Сталася надзвичайна 
подія, яка загрожує тепер знищенням ін-
ституту музейства, невіглаством, занепадом 
та спотворенням історичної парадигми в 
музейній справі і втратою самобутності на-
шого краю як в Україні, так і за її межами».

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ у конкурсі по-
дало, ясна річ, кілька чоловік, та лише 
троє з них були допущені у «фінал». 

Це сама Надія Капустіна, котра не захотіла 
складати зброї і вирішила довести членам 
конкурсної комісії, що є ще порох у її по-
рохівницях. Але колектив музею, володі-
ючи «конфіденційними чутками», і знай-
шов за потрібне, і дав згоду висунути свою 
кандидатуру також заступниці Капустіної 
Яні Тимошенко. По суті за принципом «на 
всякий випадок підіслати там соломки, 
де явно закладено небезпеку послизнути-
ся». Бо третя поміж претендентками тут 
несподівано для всіх з’явилася наперекір 
застереженню того ж УКЦ – Українсько-
го культурницького центру області.  Який 
попередив, що а «Юлія Песчанська демон-
струє абсолютну некомпетентність у му-
зейній справі та не відповідає вимогам, пе-
редбаченим умовами конкурсу, за стажем і 
досвідом роботи у сфері науки та культури 
і за кваліфікацією та освітою, яких би було 
достатньо, щоб очолити провідний На-
ціональний історичний музей України». 
Отож УКЦ, а разом з ним і чималий загін 
місцевої інтелігенції, в тім числі наукової, 
рекомендували не допускати Песчанську 
до конкурсу. Одначе ні до чийого голосу  
не прислухалися. Уже дивно й підозріло, 
правда ж! 

Та ще більш незбагненне «диво» стало-
ся під час засідання конкурсної комісії. Уже 
не «сторонні» радники-порадники та екс-
перти і спеціалісти, а члени комісії мали 
до Песчанської, як на нас, доволі суттєві за-
уваження і претензії. Її навіть спіймали, як 
сказав один зі членів комісії, на «завідомо 
недостовірних даних про себе, які вона вне-
сла у подані на конкурс документи». Біль-
ше того, «зроблено це з метою обману, аби 
набрати необхідний стаж і досвід роботи». 
Наскільки безсумнівна підозра, ми чита-
чам надаємо змогу судити самим. В авто-
біографії Юлія Вікторівна власноручно на-
писала, що у 1995-96 роках вона працювала 
помічником головного режисера Палацу 
студентів Національного університету, і 
заодно – виходить, по-сумісництву – актри-
сою театру «Маски». Цього ще й мало: з 
1995 по 1997 паралельно обіймала посаду 

адміністратора й фестивалю – також сту-
дентського – «Рампа». Але ж виявилося, 
що у названі роки Песчанська ще вчилася 
в університеті, який закінчила лише у 1998. 
Себто якщо там була актрисою, а тут і по-
мічницею режисера, то ніяк не професій-
но, а на любительському рівні. Все одно, 
що у художній самодіяльності, котра, як 
відомо, до трудового стажу не заноситься. І 
вже геть неприємний казус щодо фестива-
лю «Рампа». Виявилося, наш колега-жур-
наліст Влад Войцеховський, будучи теж ще 
студентом, також «підробляв» гідом та во-
лонтером названого фестивалю. І знає, що 
усі задіяні у його проведенні працювали 
на громадських засадах, а такої посади, як 
адміністратор, так зовсім не було. Про що 
й не зміг змовчати. Нарешті ніби нинішня 
робота Песчанської – це сценарист і про-
дюсер ТОВ «Горизонт-фільм», де вона заді-
яна з 2011 року. Незважаючи на те, що ТОВ 
«Горизонт-фільм» в Єдиному державному 
реєстрі за адресою в Ялті з’явилося тільки 
у 2012 р. На що Юлія Вікторівна парирува-
ла, яка тут її вина, «якщо хтось помилився, 
вносячи запис у її Трудову книжку»? 

Зате точно відомо і не потребує пере-
вірки, бо це звісно тут багатьом, що нині 
Юлія Песчанська – бізнес-леді, співза-
сновниця і співвласниця ресторану-готелю 
«Гуляй Поле», який ось уже кільканадцять 
літ можна бачити на 16-му кілометрі авто-
магістралі Дніпро-Донбас в оточенні при-
самарського соснового узлісся. Ціле міс-
течко на лоні розкішної природи з ресто-
раном на два поверхи та десятком окремих 
будиночків для постояльців і відвідувачів. 
Тут можна відпочивати та проводити час 
«як компаніями, так і сімейно». Є майдан-
чик для дітей і басейн для літа та ковзан-
ка для зими. Зізнаємося чесно, як на духу, 
що торік нам довелося побувати у «Гуляй 
Полі». З тих пір і знаємо, що одна з його  
власниць, а саме Песчанська, «захоплюєть-
ся кулінарією з дитинства, а нині, багато 
подорожуючи світом, всюди знайомиться 
з гастрономічними традиціями та блюда-
ми національних кухонь». Це з одного 
боку. А з ідругого - є талановитим на вигад-
ки та творчі ідеї «масовиком-витівником», 
чим комплекс «Гуляй Поле» вирізняється 
з-поміж інших аналогічних».

Сьогодні ж нас схиляють зрозуміти, 
звідки у бізнес-леді і ресторатора Юлії Пе-
счанської з’явилася жага випробувати себе 
раптом і на музейному терені. Уже сама 
назва ресторану-готелю чого варта! Хіба не 
ясно, що вона пов’язана з народним бунта-
рем початку радянської епохи Нестором 
Махном? Рекламний проспект комплексу 
запевняє, що тут відвідувачі «будуть при-
ємно вражені стилізацією з духом анархіч-
ної свободи та неповторним отаманським 
гумором». Більше того, при вході скуль-
птурний Махно зустрічає усіх гостей на 
своїй легендарній тачанці, а в головній залі 
ресторану безліч фотодокументів буремної 
у громадянську війну махновської револю-
ції та на почесному місці навіть  справжній 
кулемет. І є «музейний» відсік, де зібрано 
чимало предметів старовини та давнього 
народного побуту. Однак чи досить цього, 
аби відразу очолити багатолітню дніпров-
ську історичну скарбницю, до створення 
якої причетні такі особистості  придніпров-
ського краю, як Олександр Поль і Дмитро 
Яворницький? Той  або інший кому б від-
дав перевагу, якби довелося очолити і тепе-
рішню конкурсну комісію?

Що Надія Капустіна запропонувала 
найбільш прийнятну та професійну про-

граму подальшого розвитку та удоскона-
лення музею на підставі сучасних можли-
востей і вимог, це поза всяким сумнівом. 
Та й не дивно. Досвід - велике діло. Ним 
треба дорожити. Головна ідея Надії Іванів-
ни – рухатися вперед, створювати новітні 
експозиції, виставки і просвітницькі проек-
ти  необхідно винятково у співробітництві з 
історичною наукою і останніми надбання-
ми археологів. Заступниця Капустіної Яна 
Тимошенко подала доволі непересічні ідеї, 
як воднораз більш цікавими заходами, ак-
ціями і так далі приваблювати у музей ді-
тей та молодих і літніх мешканців Дніпра, 
а також численних його гостей. Щодо про-
грами власниці ресторанного бізнесу, то 
вона, опираючись на власні  ніби вражен-
ня від іноземних музеїв, у яких їй довелося 
побувати у багатьох країнах, швидше поки 
що мріє «так оживити музей розважаль-
ними і захоплюючими дійствами-спекта-
клями, щоб людям хотілося у нього іти зі 
своїми як батьками, так і дітьми та друзя-
ми». А забезпечувати фінансово змогу пра-
цювати по-новому бізнес-леді збирається 
теж доволі, вважає, оригінально: ставля-
чи завдання, щоби кожен з півтори сотні 
працівників музею подавав на конкурси 
винахідливі проекти і вигравав гранти. Ме-
ценатів та спонсорів, ясна річ. В тому числі 
й іноземних. 

Скажемо прямо: пропозиції Юлії Ві-
кторівни не позбавлені сенсу. Бодай деякі.  
Можуть бути втіленими ? Чому б і ні! Але 
як на додачу до тих, які члени конкурсної 
комісії – це ми так думаємо – почули з вуст 
Надії Капустіної та Яни Тимошенко. Тому 
при цій нагоді скажемо і наступне: історію 
необхідно знати і вивчати, як необхідно і за-
своювати її уроки для того також, щоб пе-
реглядаючи нині, усе погане в ній уміли роз-
пізнавати і відкидати раз і назавжди, а хоро-
ше та корисне, навпаки, зберігати і брати на 
озброєння. Як от і ту практику з підготовки 
кадрів та зміни старшим, якої дотримува-
лися і за Радянської влади. І котра сповідала  
принцип, що перш, ніж очолити будь-яке 
підприємство, в тому числі комунальне, 
варто пройти усіма щаблями посадової 
драбини і тільки після зійти на самісіньку 
гору. А ще існувала практика виокремлен-
ня резерву кадрів з числа тих, хто подавав 
певні надії, аби мати їх на увазі і поступово 
залучати до масштабнішої роботи. Нарешті 
була відома практика здібним і досвідченим 
керівникам призначати, особливо з обоймів 
молодих, дублерів. Щоб останні мали змо-
гу запозичувати доробки і традиції бувалих 
в бувальцях ветеранів. Та й безліч інших, 
зрештою, методів використовувалося, ме-
тою яких було відсіяти випадкових та нез-
рілих фахівців від високих посад. Згадайте 
те ж наставництво – хіба не приносило воно 
користь і зиск? В усякому випадку натомість 
рідкісним було таке явище, котре  сьогодні 
спостерігається ледве не на кожному кроці 
навіть серед керівних чиновників-діячів ор-
ганів державної влади: непідготовлені, без-
дарні, неосвічені, інтелектуально та духовно 
обмежені, зате пожадливі чудять таке, що ні 
на яку голову, даруйте, не налазить.

Так от, нині ось у випадку з удачливою і, 
судячи з усього, не безталанною бізнесмен-
кою Юлією Песчанською, якщо вона дійс-
но дуже воліє випробувати себе на доволі 
специфічній і відповідальній  царині, варто 
та мудро було б, як на нас, і запропонувати 
ту чи іншу музейну посаду, записуючись у 
резерв претендентів на посаду й директор-
ки. Або надати Юлії Вікторівні можливість  
попрацювати якийсь час справді дублер-

кою Надії Капустіної. Скажемо прямо, що 
не небораками були досі наші попередни-
ки ще з радянської ери, коли у кадрових 
питаннях були і обережними, і вимогли-
вими та принциповими, і скрупульозни-
ми воднораз. З мітингів, колотнеч і базарів 
керманичів не брали і не підбирали. Бути 
розумним на речі та обіцянки, вважали, за-
мало – спершу слід показати себе у ділі. У 
Дніпрі ж сталося й геть щось незбагненне: 
Юлії Песчанській, до якої найбільше було 
«неприємних» запитань, зауважень та й 
навіть докорів, таємним голосуванням чле-
ни конкурсної комісії несподівано віддали 
перевагу. Її обрали директором!

Чим, як неважко здогадатися, все одно, 
що зчинили переполох серед працівни-
ків не одного-єдиного історичного музею 
ім. Дмитра Яворницького, а й інших тут 
також. Серед істориків-науковців, архе-
ологів, краєзнавців, творчої і художньої 
інтелігенції. Серед усіх шанувальників ми-
нулого славного краю і славних пращурів 
козацьких Січей. Сказати, що ті й інші у 
шоці від такого рішення, значить, ще ні-
чого не сказати. Конкурсній комісії, а та-
кож чиновникам не тільки обласної, але і 
Дніпровської міської ради, які теж вияв-
ляли «навіч дивний закулісний інтерес» 
до відбору нового директора історичного 
музею, громадськість, передусім близька 
до музейної справи та історичної науки, 
висунула підозру, що «результат конкурсу 
явно був наперед обумовлений і погодже-
ний на угоду тим у владі, кому це знадо-
билося». З якою метою, можна гадати, але 
чи не перша версія – це й розграбування 
багатих та унікальних експонатів, цінних 
і дорогоцінних речей, якими переповнені 
сховища музею ім. Яворницького. І на кон-
траргументи, наче ті ж півтори з лишком 
сотень співробітників комунального музею 
перелякалися не витримати вимог «нової 
мітли», вважайте, сучасної і неминучої, яка 
ніяк не змириться з застоєм і тому подіб-
ним, ці співробітники парирують своїм 
аргументом: вони бояться не за себе, а за 
музей. За збереження його як самобутньої 
в області школи науково-дослідницької ді-
яльності та просвітницької з пропаганди 
славного минулого нашого народу.

То скандал «місцевого значення» виник 
настільки гучний і резонансний, що його 
винуватцям відмовчатися не вдалося. Але 
як рачкувати назад, щоб не гамувати влас-
ну пиху? Знайшли вихід. Вважайте, що 
оскільки є приклад з кого брати. Навздо-
гін внесли наступну ясність: хоч перемога 
дісталася співвласниці ресторанно-готель-
ного комплексу «Гуляй Поле» Юлії Пе-
счанській, контракт з нею одначе відразу не 
підписується. Позаяк зараховується вона 
з двомісячним – 60-ти добовим - випробу-
вальним терміном. Але як працівники му-
зею, так і музейно-історична та краєзнавча 
громадськість не сумніваються, що це вони 
приречені на 60 діб надзвичайного, майже 
«воєнного» стану. Який є реальна загроза, 
що буде продовжений потім і геть на неви-
значений строк. Оскільки кадрове питання 
для настільки специфічного комунального 
закладу й поготів вирішують з урахуван-
ням, мовляв, не специфіки його, а зовсім 
якихось інших інтересів. І не музейних та 
наукових історичних, а чиїхось персональ-
них. Таке бачення того, що сталося, важко, 
погодьтеся, спростувати.

! Музей: недільна резиденція мас В. Лоранц
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НАШ ПОРАДНИК

Миколи НЕЧИПОРЕНКА

«Я понятно кажу?»

СТАРОЖИЛИ села Ковпаківка Магда-
линівського району досі пам’ятають, 
як усім селом зустрічали вони Новий 
1976 рік біля спільної і щедро вбраної 

колгоспної ялинки. А «виросла» вона тоді в за-
тишному куточку села, мов за помахом чарів-
ної палички. Як бажана і довгождана, одначе 
несподівана гостя завітала у Ковпаківку і ще з 
вечора зібрала та тримала до самісінької пів-
ночі усіх тут від малих і до старих. Ціле диво 
сталося – посеред села спалахнула вогнями 
лісова красуня! Такого Новоріччя Ковпаків-
ка як до цього випадку на своєму віку ще не 
знала і не бачила, так і після нього нічого по-
дібного тут уже не було. Залишається тепер 
повідомити, що вийшло усе село тієї ночі під 
ялинку завдяки Петру Козаченку, який у ті 
роки головував тут у колгоспі. Чоловік він був 
неординарний, наділений, по-перше, неймо-
вірним почуттям гумору, який, казав, «мені і 
людям у господарстві помагає жить». З друго-
го ж боку, і вимогливість, котрою також його 
характер не був обділений, вдало замішував 
на дотепності і гуморі – отож і тут вони знову 
допомагали йому «поганяти колгоспом».   

У Петра Козаченка, скажімо, п’яниць та 
дебоширів на п’ятнадцять діб міліція не за-
бирала. Петро Андрійович їх сам карав. У 
нього на столі завжди лежав Карний кодекс. 
Викликав порушника і повідомляв, що іменем 
закону той 15 діб перебуває у його особисто-
му й особливому розпорядженні. Копає чи 
вичищає «нужник» у дитячому садку, вигрі-
бає сміття поза конторою або риє траншею 
від забору і до завтрашнього обіду, лагодить 
стайні чи вивозить гній з конюшень, загортає 
скотомогильник чи… Брудної роботи, корот-

ше, яка ще й виховує, посміхався Козаченко, 
у селі завжди більше, ніж треба. По зав’язку. 
То всякі правопорушники місцевого калібру 
могли не сумніватися – завжди на всіх виста-
чить, жоден з них без неї не залишиться!

Отак і перед отим давнім новоріччям 
троє трактористів тут напилися, пересва-
рилися, а під кінець ще й побилися. Дільнич-
ний міліціонер ледве їх розборонив. І дуже 
жалкував, що не може посадити в «кутузку» 
- Козаченко правив у Ковпаківці бал, спереча-

тися з ним дільничному теж не було ніякого 
резону, а Петро Андрійович зажадали, щоб 
нечестивців доставили до нього. Причому, 
якомога швидше. Негайно! Є, мовляв, підхо-
дяща якраз робота. Отак трактористи зі сво-
їми повними провини очима, які від сорому 
опускали додолу, опинилися перед  світлими 
Козаченка.

-- Слухайте, хлопці, що я вам скажу. За-
прягайте коней і паняйте до лісу, - наказав Пе-
тро Андрійович. – За просікою, що ото коло 
Старої сосни, виросла розкішна молоденька 
ялинка. Пам’ятаєте – росла собі  ялинонька, і 
зайчик з нею ріс? То викопайте її з корінням, 
глядіть, не пошкодьте і найменші, щоб яма 
метрів три, а то й п’ять у діаметрі вийшла. Таку 
саму ж викопайте і біля дитсадка і пересадіть 
в неї ялинку. Я понятно кажу? І раджу не ба-
ритися, бо я вже послав гінців по іграшки та 
прикраси. А мести вулиці у Магдалинівці, 

коли всі Новий рік стрічатимуть, вам, думаю, 
не зовсім у радість…

Хлопцям дійсно нічого не залишалося, як 
за пару днів впоратися. Зате яку втіху дітворі 
та дорослим забезпечили у Ковпаківці! Ста-
рання  наші, самі говорили, варті були свічок. 
Одначе це тільки один з багатьох «фокусів», 
як поза очі називали виховні витівки Петра 
Козаченка, на які він справді був мастак. На 
жаль, мені тільки раз довелося, даруйте, по-
сидіти за столом з ним, але наслухався стіль-
ки, що вистачило б і не на одну історію-бу-
вальщину. Шкодую, що за свіжими слідами 
відразу всіх не записав. Одначе не забулася, 
згадується ще одна. 

Трудилися ковпаківці ніби й нівроку, не 
лінилися, а ось колгосп їхній ніяк не міг розба-
гатіти. На чергових загальних зборах Коза-
ченко й пообіцяв, що з такою ганьбою раз і 
назавжди він покінчить. «Пора зав’язувати!» 
- дуже голосно промовив.  Якщо вам поки що 

не зрозуміло, то колгоспники напевно відразу 
зрозуміли, що зібрався тоді зав’язувати їхній 
голова.

- Але як? –  стурбовано поцікавилися. 
Пояснив: 
- Я не вчорашній і знаю, що в колгоспі кра-

ли, крадуть і будуть красти. Та розкрадати 
більше не дозволю. Я понятно кажу?

- Авжеж, - кахикнув Прокіп, колгоспний 
комірник. – І коню понятно!

Хто-хто, а Прокіп Козаченка зрозумів з 
півслова. Частенько заїжджі з району началь-
ники різних рангів просили м’ясця, сальця, 
кільце ковбаски, ковбик чи банку олії, а то й 
відерце меду. Козаченко черкав Прокопу за-
писки, що, скільки і кому відпускати. А той не 
в тім’я битий – нумерував їх і наштрикував на 
цвяха. Коли назбирувалося чимало, йшов до 
голови. На кого, Петре Андрійовичу, спише-
мо – на їдальню, ферму, тік чи на тракторну 
бригаду?

Козаченку це набридло, і він ось що при-
думав. Відривав від папірців мізерні клапти-
ки, завбільшки, як ніготь на вказівному пальці 
– такі, що й на голку не наштрикнеш. Черкав 
на них умовні значки, яких комірнику було 
досить, щоб «прочитати». Але і Прокіп знову 
виявився не з лика шитим: збирав-«консерву-
вав» ці «метелики» у трилітрову банку. І одно-
го разу ледве не з переповненою «речовими 
доказами» завітав до кабінету голови. Виси-
пав на стіл цілу гору паперових  міні-клапти-
ків.

- Щось забагато, - завагався Козаченко.
- Скільки є, - не кліпаючи очима, парирував 

Прокіп.
Та Петро Андрійович вмить збагнув хи-

трість комірника і швиденько перебрав-роз-
гріб пальцями клаптики на дві купки.

- Оце - мої, а оце – твої, - пояснив. – Який ти 
не розумний, але зарубай собі на носі, що хи-
трішим від голови колгоспу бути не можеш. 
Тобі просто не положено бути хитрішим. Я 
понятно кажу? На кого мої списувати - підка-
жу, а стосовно своїх  - сам думай, дурна твоя 
голова! 

З Великомихайлівкою, селом на око-
лиці Дібрівського лісу, багато і кра-
сивих, і трагічних легенд пов’язано. 
Адже тут колись вирувало бурхли-

ве життя. У Дібрівках, як називалося це 
село в давнину, до революції-перевороту 
мешкало в чотири рази народу більше, 
ніж мешкає тепер. І це тут в середині бу-
ремного 1918-го виникло, якщо хочете 
знати, запекле бунтарське повстання се-
лянського люду, яке одразу дістало назву 
махновського.

Але про все це розкажемо якось ін-
шим разом. Зараз же хочеться згадати 
комічну пригоду, котра сталася у Велико-
михайлівці уже в 70-ті роки минулого сто-
ліття. Вона була пов’язана з так званим 
соціальним відродженням сіл, яке здій-
снювалося в радянські часи. Тоді зокрема 
в Великомихайлівці будувалися лікарня і 
магазини, школа, пошта та сільрада, тро-
туари. Вулиці замощувалися асфальтом. 
А як вінець всьому цьому оновленню – на 
майдані біля сільського клубу змонтували 
для дітвори й карусель.

Уявляєте: в селі – і карусель! Де таке 
ще можна було знайти? Отож! Не скаже-
мо, що великомихайлівська нічим не по-
ступалася міським, і все ж швидко стала 
«родзинкою», ба, навіть гордістю цього 
села. Мій давно, на превеликий жаль, по-
кійний товариш Володимир Бондаренко 

На каруселі два діди веселі
завідував якраз там сільським клубом. То 
від нього я й почув, що трапилося в ніч на 
Різдво не пам’ятаю уже якого й року.

А трапилося те, що в таку празникову 
ніч, коли, якщо вірити Миколі Гоголю, які 
завгодно дива можуть статися, біля ка-
руселі зустрілися два діди – дід Іван і дід 
Павло. Перший сторожував клуб, другий 
продовольчу крамницю. Десь опівночі 
вони не могли, звісна річ, не здибатися, 
щоб разом відзначити свято. Розпили 
одну пляшку – її ж виявилося замало. «Хо-
роша закуска була, - чи то бідкався, чи 
пояснював згодом дід Іван, – і горілка нас 
не взяла». Обидва напередодні закололи 
вдома кабанців, от і прихопили з собою 
свіжатину. По кільцю ковбаски та нама-
зані смальцем шматки хліба і пиріжки з 
м’ясом. Тому й довелося діду Павлу «шу-
кати» приховану у своїй «келії» ще одну 
пляшечку самогону. Після намагалися на-
віть затягти якоїсь пісні, та вчасно згадали, 
що вони «при службі».

Коли ж село затихло та вгомонилося 
і останні вечірники зникли з його засніже-
них та рипучих вулиць, дідам, коротше 
кажучи, несподівано закортіло покатати-
ся на каруселі. Кому з них прийшло таке 
в голову, вияснити потім вони між собою 
не змогли. Але дід Іван знав, де у клубі 
вмикається рубильник. Складніше було 
ввімкнути саму карусель, коли діди-при-
ятелі для «рівноваги» в кошики-сидіння 
вмостилися один проти одного. Та тут уже 
дід Павло проявив спритність. Він приму-
дрився підтягтися на цепках так до щитка, 
зачепившись за нього довгою герлигою, 
що дістав краєчком пальців до вмикача...

І карусель спершу спроквола, далі 
і сильніше заскрипіла-закружляла, аж 
засвистіла на вітрі, чимдуж набираючи 
швидкості. «О-го-го! – В один голос закри-
чали діди. – О-го-го-го-о!» Вниз до річки 
Вовчої від їх голосів покотилося відлуння. 
І за мить вернулося назад, наткнувшись на 
завмерлий ліс. Чи завили у лісових хащах 
вовки від їхнього «ого-го», діди не прислу-

халися. Бо у їхніх вухах так засвистіло й 
загуло, що вже один одного і не чули, не-
мов обидва враз поглухли.

Надто ж швидко підпилі діди збагну-
ли, що на морозі кружляти каруселлю 
приємного мало. Навпаки, холодно. Дуже 
холодно! Мороз почав проймати до самі-
сіньких кісток. Кожухи не помагали, про-
дувалися наскрізь. Але як тепер зупинити 
кляту карусель?!

- Йо-йой, рятуйте, люди добрі! – пер-
шим заволав дід Іван.

- Давай стрибати на землю, поки не по-
дубіли, - закричав йому дід Павло. – Ката-
пультуватися треба, чуєш?! 

- Що? – не розчув Іван. – Авжеж, три-
матися треба. А куди нам діваться?

- Та ніяка ж собака не чує і не бачить, 
що ми тут гибнемо. Як хочеш, а я стри-
ба-а-ю...

- Не смій, дурень, уб’єшся. І коли ти 
вже розуму наберешся! До старості до-
жив, а його у тебе як не було, так і немає.

- Наче у тебе він є,- з’єхидничав дід 
Павло та ще й спробував смачно зарего-
тати.

- А ось є, бо понятно мені, - обидився 
Іван, - що краще замерзнути на каруселі, 
ніж розбитися об землю...

Скільки кружляли діди на вітрі та мо-
розі, залишилося не з’ясованим. Осо-
бисто вони не пам’ятали. Достеменно 
відомо інше: тільки близько другої ночі 
звідкілясь вертався додому Пилип Чеме-
рис, який жив через річку аж у сусідньому 
селі Орестопіль. Так діди на поміч уже й не 
кликали. Подубіли. Голосів не подавали. 
Просто Пилип «зрізав» дорогу, попряму-
вав навпростець через майдан та й почув 
і угледів кружляючу карусель, а на ній - 
закляклих дідів. Однак не відразу змети-
кував, де та як її зупиняти. Не менше, ніж 
через півгодини зсадив та поволік нареш-
ті бідолах в лікарню.  Дякувати Богу, що 
тоді ще в селі лікарня як лікарня була, а 
в ній сторожувала баба Мокрина. Вона й 
збігала за лікарями.

Розказувала потім, що Іван немов у 
розум повернувся і почав бідкатися та пе-
реживати: 

- І нащо мені та карусель була потріб-
на?  Якого біса я на неї заліз? 

А Павло ніби заперечив. У тому дусі, 
наче він «ніскільки не жаліє, що отак 
вийшло, і корить себе за це не стане».

- Ну ти таки як пень, - відмахнувся ру-
кою Іван. – Це ж сміятимуться тепер над 
нами, скільки будемо тут ще жити…

- Хай сміються, - наполіг на своєму дід 
Павло. – А так би і повмирали ми, ні одно-
го разу за все життя не покружлявши на 
каруселі. Тепер ми у своєму селі як космо-
навти, не менше!

Недовго, кажуть, дідів і відігрівали, від-
качували та приводили остаточно до тями. 
Обидва були тверезі, як порожні склянки, 
немов зовсім і не пили. Особливо медиків 
здивувало, що нічого вони собі, даруйте, 
не відморозили. Та й на запалення легенів 
не захворіли. Хоч мороз тієї ночі, призна-
тися, й не вельми великим на щастя видав-
ся. То село насміялося досхочу, покепку-
вало вволю - і потроху почало забувати ка-
русельну пригоду з дідами. Натомість рап-
том затурбувалося зовсім з іншої причини: 
а звідкіль чи від кого, від якої молодиці 
вертався це о другій ночі їхніми вулицями 
орестопільчанин Пилип Чемерис? 

Не виключено, що хтось достемен-
но і знав у Великомихайлівці, від кого. 
Одначе для усіх разом, як стверджував 
мій товариш Володя Бондаренко, це так 
і залишилося не розкритою таємницею. 
А сьогодні викладена тут мною історія 
старожилами пригадується лише тому, 
що знаменитої каруселі у селі давно чи 
знову немає. Отака тільки згадка про неї 
й зосталася. Так що в підсумку одначе 
правий був і дід Павло, і дід Іван: обох їх 
тут не забувають і згадують по цей час, 
над обома досі й сміються по-доброму 
та з гумором. Веселі, кажуть, були діди 
на каруселі.



Ви запитували
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Євробляхи 
за новими 
правилами
Нові закони для спрощеної 
легалізації в Україні авто на 
єврономерах набули чинності 
25 листопада. Вже є перші 
розмитнені автівки за новими 
правилами. Найважливіше в 
цій історії – легалізація, в один 
голос стверджують експерти. 
Але чи стали придбані за 
кордоном авто дешевшими і 
для кого?.
У Федерації роботодавців 
автомобільної галузі  
повідомили: за даними 
TO-Consulting у вересні 
евробляхи вже займали 
майже 20% вторинного ринку. 
Тобто, кожен 5-й вживаний 
автомобіль – на єврономерах. 
І такі автомобілі щомісяця 
відвойовують по 8-12 тисяч 
клієнтів на українському 
ринку. Нове законодавство 
впровадили, щоб спростити 
розмитнення таких автівок, 
перевести їх на українську 
реєстрацію і більше не мати 
проблем із засиллям євроблях.
Тепер в українців є можливість 
для кожного пригнати 
собі будь-який автомобіль, 
будь-якого року випуску, 
екологічного стандарту, 
розмитнити і поставити на 
українську реєстрацію.
А от чи дійсно тепер придбати 
авто за кордоном вигідніше 
і простіше, ніж в Україні, 
чи не загрожує нам навала 
європейського «автомотлоху», 
і чи позбавило нас нове 
законодавство від проблем із 
євробляхами?

Дешевше чи ні?
За підрахунками експерта з 
інвестицій та прогнозування 
European Analytical Centre 
Вадима Бардася, нове 
законодавство знизило 
вартість розмитнення авто 
на єврономерах на 25-
30%, залежно від типу та 

об’єму двигуна, порівняно 
з попереднім нормативним 
полем.
Власникам автомобілів на 
іноземній реєстрації за 
новими правилами треба 
буде заплатити від 100% до 
300% вартості такого авто у 
Європейському Союзі. До 
цих значень ще додається 
надуманий владою штраф 
за порушення транзитного 
режиму авто в розмірі 8,5 тисяч 
гривень, тоді як відповідно 
до правил міжнародного 
правового режиму такого 
порушення не відбувається, 
– пояснив Бардась.
Співзасновник ГО «Доступне 
авто» Михайло Катрук 
відзначив: використання 
формули при розмитненні 
із застосуванням акцизу 
і коефіцієнтів віку та 
кубатури двигуна створює 
дискримінацію. Очевидно, 
що старіші автомобілі 
йшли з кубатурнішими 
двигунами – вони були менш 
ефективні, тому потрібен був 
більший об’єм. Виходить, 
що розмитнення старіших 
автобомілів є зависоким.
 
Розмитнення «євроблях» 
за новим законом: як 
рахувати акцизний 
податок
Якщо звернутися до цифр, 
виходить: автомобіль 
був оцінений митницею  
приблизно в 1600 доларів, 
при цьому лише митних 
платежів людина сплатила 
1800. А ще ж – митні брокери, 
Пенсійний фонд і військовий 
збір при реєстрації. Таким 
чином людина за зміну номерів 
з іноземних на українські 
заплатила суттєво більше, 
ніж вартість самого авто», – 
констатував Катрук.
А старіші авто купують ті, хто 

має мало грошей. І вони ще й 
переплачують.

Акциз для небідних
З іншого боку – ця формула 
просто мега вигідна для 
імпортерів нових і мало 
користованих авто, каже 
Катрук. Для елітних авто, як 
«Лендрузери», раніше акциз 
був 13-14 тисяч євро, зараз – 
600-900 євро. Зрозуміло, що 
власники таких авто сплачують 
ПДВ і мито залежно від 
вартості авто, але з точки зору 
акцизу – це дискримінація.
Вадим Бардась вважає, що 
новим законодавством народні 
депутати в рази знизили 
вартість автомобілів для себе – 
преміум класу.
За старими ставками акциз на 
Mercedes-Benz S-Class, що дуже 
популярний серед нардепів, з 
мотором об’ємом 3982 кубічних 
сантиметрів складає 8,8 тисяч 
євро. За новою формулою він 
скоротиться до 392,2 євро. На 
Land Cruiser 200 з мотором 
об’ємом 4608 «кубиків» 
старий акциз – 10,1 тисяч 
євро. За новими правилами 
він дорівнює 460,8 євро. Для 
Mercedes-Benz G-Class, з 
мотором об’ємом 5461 куб. 
см, відповідно зниження до 
546,1 євро з 12,06 тисяч євро, – 
порахував експерт.
Отже, з акцизом ситуація 
виглядає не дуже. Натомість, 
якщо врахувати всі платежі 
раніше і зараз – виходить, 
купити авто в Європі і 
розмитнити за новими 
правилами – все ж дешевше, 
ніж купувати точно таке 
ж в Україні. Ми взяли як 

приклад марку авто, яке було 
розмитнене першим, за 
повідомленням Чернівецької 
митниці ДФС, Renault Laguna 
2004 року випуску з бензиновим 
двигуном (див. інфографіку 2).

Європа «скидає» 
українцям автомотлох?
У деяких європейських 
країнах є екологічні податки, 
інші платежі, які роблять 
користування старими авто 
досить дорогим задоволенням, 
погодився Михайло Катрук.
У Федерації роботодавців 
автомобільної галузі 
навели приклад: згідно з 
результатами дослідження 
LeasePlan, вартість володіння 
власним авто у Німеччині 
складає близько 470 євро 
на місяць. А з урахуванням 
обов’язкової страховки, 
податків (податок на володіння 
автомобілем, екологічний 
податок на величину викидів 
СО2), техогляду, палива, 
парковки, дорожних зборів, 
регулярного сервісу, заміни 
шин та інших факторів 
загальна вартість користування 
авто в Європі виливається в 
кілька тисяч євро на рік. І коли 
утримувати авто стає дорожче, 
ніж купити нове, – дійсно, 
автомібілі потрапляють в коло 
інтересів польсько-литовського 
бізнесу і згодом заповнюють 
український ринок.
Але це лише у деяких країнах, 
– акцентував Михайло Катрук. 
Загальноєвропейська практика 
такого не має. У Польщі 
немає екологічного податку 
чи іншого, там немає різниці 
– 20-річне авто чи 5-річне. 

Єдина різниця – у вартості 
обов’язкового страхування. 
Причому – вартості не дуже 
суттєвій, між 150 євро для 
старого і 50 – для нового.
«Це не Європа «скидає» нам 
свої автомобілі. Справа у 
ціні – купувати старе авто там 
дешевше, ніж купувати таке 
ж старе авто з українською 
реєстрацією», – підсумував 
Катрук.

Інші плюси й мінуси 
євроблях
У мінусах – еко-стандарти. 
У Федерації роботодавців 
автомобільної галузі 
відзначили – прийняті в 
Україні «розмитнювальні» 
закони, по суті, скасовують 
норму Євро-5, яка забороняла 
ввезення старих автомобілів 
(старіше 2010 року випуску).
Натомість, імпорт більш 
нових автомобілів тепер 
стимулюється нижчими 
ставками акцизу. Дійсно, 
такий формат несе ризик для 
екологічної системи країни, 
адже середній вік автопарку в 
Україні вже більше 21 року, і 
за цим показником ми перші 
в Європі та другі у світі після 
Куби.
Серед плюсів нового 
законодавства про 
розмитнення – цільове 
спрямування відповідних 
платежів з власників авто 
на іноземній реєстрації до 
Пенсійного фонду, відзначив 
Вадим Бардась. Це знизить 
дотаційне навантаження на 
державний бюджет. А отже, 
наші з вами гроші можуть 
бути витрачені на інші важливі 
речі.

Нове законодавство – 
не ідеальне
Експерт Міжнародної спілки 
«Інститут національної 
політики» Марина Багрова 
у коментарі 24 каналу 
висловила впевненість, що 
висока вартість в Україні 
нових і старих автомобілів 
створена рукотворно – руками 
депутатів Верховної Ради. 
І зумовлена неефективним 
заборонним митним 
законодавством і високою, 
нічим не виправданою 
вартістю митного оформлення 
автомобілів іноземного 
виробництва.
Михайло Катрук зауважив, 
що акциз – це податок на 
високорентабельні, шкідливі 
або монопольні товари, як 
електроенергія, паливо, 
цигарки. До чого тут авто? На 
його думку, акциз потрібно 
або скасовувати – в ідеалі. 
Або, якщо нам все ж треба 
бюджет наповнювати – то 
встановлювати акциз за 
прикладом європейських країн 
– як процент від вартості авто. 
Наприклад, у Польщі це 3%.
Тож на першому етапі – 
легалізуємо євробляхи, 
переводимо їх у категорію 
звичайних українських авто, 
таких, як усі. А далі – буде 
видно.
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ПІД ЗНАКОМ МІСЯЦЯ
сіяти насіння шпинату, кмину і кропу, а також влаштувати 
рейд проти комах-шкідників, прорідити посадки і приді-
лити час поливу. До речі, багато городників вважають, 
що всі посадки важливо зробити до Трійці, позаяк в про-
тилежному вони підуть в цвіт, а не сформують плоди. 

Сприятливі дні:  4, 5, 6.
Несприятливі дні: 3,11, 25.

Липень
Головні вороги городників – засуха, комахи і бур’яни, 
так що всі дні вони проводять у роботах, пов’язаних з 
обробкою від комах і поливом. Все, що було посіяно і 
посаджено, в липні формує плоди, а активізувати цей 
процес рекомендується за допомогою пасинкування і 
прищипування. Можна зайнятися роботами з розширен-
ня полуничних плантацій, обрізавши і розсадивши нові 
вуса-пагони, ще раз висіяти зелень і пекінську капусту. 

Сприятливі дні: 3, 11, 17, 30.
Несприятливі дні: 2, 28.

Серпень
До початку серпня урожай в основному вже визрів. 
Саме час, щоб дістати і підготувати банки, в які будуть 
закладені смачні домашні соління з огірків і помідорів, 
компоти, варення і маринади. Рекомендується висадити 
нові кущі та дерева, посадити цибулини лілій і пересади-
ти крокуси. 

Сприятливі дні: 6, 7, 13.
Несприятливі дні: 1, 2, 30, 31.

Вересень
У цей час тривають роботи зі збирання врожаю та фор-
мування пакетиків з насінням для нового сільськогоспо-
дарського року. Можна висаджувати деякі культури - на-
приклад, моркву, цибулю або часник під зиму. Квітникарі 
можуть здійснити посадку ранніх квітів — тюльпанів, 
нарцисів і крокусів. 

Сприятливі дні: 3, 4, 8, 9, 18.
Несприятливі дні: 27, 28.

Жовтень
У жовтні вже дозріли всі коренеплідні культури і плоди в 
садах, а урожай був зібраний, просушений і законсерво-
ваний, але роботи в садах і городах ще не закінчені. 
Тепер потрібно перекопати землю, вносячи добрива, 
перегній або гашене вапно. Подумайте, як утеплити неве-
ликі дерева, щоб вони не замерзли в період зимових хо-
лодів. Розширте сад, висадивши груші, яблуні і барбарис, 
а також посійте насіннєві рослини на зиму. До речі, багато 
висівають під зиму і квіти – гвоздику, мак, дзвіночки. 

Сприятливі дні: 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30.
Несприятливі дні: 14, 27.

Листопад
Хочете завжди мати на столі свіжу петрушку, руколу або 
кріп? Можна висіяти їх у ящичках на підвіконнях кварти-
ри або на тепличних грядках. Що стосується городніх 
робіт, то вони полягають у перекопуванні, зборі листя і 
мульчуванні рослин-багатоліток, а також зимовому висі-
ві моркви, часнику, селери. На клумбах посійте ромашку, 
вербену і звіробій, висадіть флокси. 

Сприятливі дні: 2, 3, 4, 5, 25, 27, 28,29.
Несприятливі дні: 4, 26.

Грудень
Ось і настав час довгоочікуваного відпочинку! Тепер 
можна сміливо насолоджуватися результатами праці, 
відкриваючи компоти та овочеві закрутки. Можна до-
дати вітамінів у звичайний раціон харчування, висіявши 
в ящички трохи зелені і пряних трав – вони порадують 
вас яскравими зеленими паростками через пару тижнів. 
Квітникарі можуть почати пророщування квітів з насіння. 

Сприятливі дні: 9, 11, 21.
Несприятливі дні:  26. 
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Посівний
КАЛЕНДАР

КАЛЕНДАР враховує фази і траєкторії руху земного 
супутника – Місяця. Це небесне тіло впливає на 
багато процесів, пов’язаних з життєдіяльністю 

флори і фауни. Ще наші далекі пращури зрозуміли, що 
місячний вплив може характеризуватися як позитив-
ними, так і негативними наслідками, тому обов’язково 
звірялися з графіком пересування по небосхилу Міся-
ця при догляді за насінням і саджанцями, обрізці кущів, 
закладці нових садів і підгодівлі рослин. 
Пояснити масштаби місячного впливу на садово-го-
родні культури не так уже й складно – це космічне 
тіло розташоване максимально близько до нашої 
планети, тому навіть незначні зміни в положенні Міся-
ця і відстань до нього впливають на Землю. Від цього 
залежить висота хвиль і графік відливів, прискорення 
струму життєвих соків у рослинах або його уповільнен-
ня, активний ріст і формування бульб і пагонів або їх 
пригнічений стан. 
Основною цінністю місячного графіка для городників 
вважаються детальні, практично щоденні рекоменда-
ції по догляду за рослинами залежно від місячних фаз. 
Так ви точно будете знати, на яку дату варто заплану-
вати посів на розсаду, висадити її в землю, підгорнути, 
прищепити, полити посадки, розпушити землю або 
зібрати урожай, який відмінно збережеться протягом 
зими з найкращими смаковими якостями. 
У календарі враховані і додаткові чинники — напри-
клад, позиція Місяця в зодіакальних сузір’ях. У той час 
як одні знаки стимулюють ріст саджанців, інші зовсім 
не сприяють якимось справам у саду і  на городі. Ще 
один важливий момент – дні тижня, адже кожен з них 
сприяє або перешкоджає певному виду робіт. Якщо ви 
будете слідувати всім рекомендаціям календаря, вам 
точно доведеться готувати численну тару під урожай! 

Городні роботи за місячними фазами
Основні поради, які дають досвідчені фахівці з виро-
щування плодових, ягідних, злакових, квіткових та 
інших культур, виглядають так: фаза нового Місяця 
вважається негативним часом для проведення город-
ніх робіт. Поки земний супутник «перероджується», 
присвятіть себе відпочинку і наберіться сил. 
Запас енергії у будь-яких живих істот, у тому числі і 
рослин, у цей період знижується, так що всі посадки 
будуть постійно хворіти. Незважаючи на будь-які до-
кладені вами зусилля, урожай вийде мізерним;
зростання Місяця – це 14 днів, протягом яких енерге-
тичні запаси акумулюються в пагонах (листі, гілках і 
надземній частині овочів). Рослини, висаджені в такі 
дні, тут же потягнуться до неба, так що краще всього 
зайнятися висадкою ягідних кущів, молодих дерев, 
зелені або надземних овочів, а також прищеплювати, 
підживлювати і поливати рослини;
поки Місяць на небі виглядає максимально повним, 
сміливо проводите роботи, пов’язані з проріджу-
ванням грядок, збиранням врожаю, випалюванням 
бур’янистих трав, мульчуванням землі або обробкою 
від шкідників;
коли місяць стає «старим», всі енергетичні запаси кон-
центруються у тих частинах рослин, що знаходяться 
під землею. У цей час потрібно посадити насіння коре-
невої петрушки і селери, оформити грядки картоплі, 
моркви, редиски або ріпи. Дуже добре цей час підхо-
дить для робіт, пов’язаних з декоративним оформлен-
ням живоплоту – підстрижені кущі або дерева будуть 
довго зберігати задану форму. Восени у такі дні можна 
викопати цибулини квітів, зібрати урожай коренепло-
дів або законсервувати овочі і ягоди.
Щоб зрозуміти, в яку фазу вступив Місяць, можна навіть 
не звірятися з календарем, а просто глянути на небо в 
нічний час. Якщо «роги» місяця підняті вгору, то наш су-
путник зростає, а якщо вниз, то поступово старіє. 

Січень
Зрозуміло, що зимовий місяць не підходить для лю-
бителів подовбатися в землі, але найбільш завзяті 
городники можуть знайти собі справу і в цей період. 
Перегляньте заготовлені насіння і цибулини, прове-
діть їх дезінфекцію, почніть пророщування для те-
плиць чи посійте в ящичках на підвіконні трохи зелені 
до столу. З квіткових висійте насіння бегоній, петуній 
на розсаду. 

Сприятливі дні: 10, 15, 16.
Несприятливі дні: 5, 6, 12, 21.

Лютий
Другий місяць зими є досить насиченим, адже тепер 
вже точно пора провести вибракування насіння та ци-
булин, які погано перенесли зберігання, висіяти їх на 
розсаду і почати тепличні роботи. Саме час, щоб посіяти 
в парниках томати, всі види перцю і кореневої селера, а 
також будь-які інші рослини, які передбачають тривалий 
період зростання. Садівники можуть висіяти в парниках 
або в горщиках насіння бегоній, петуній, гвоздики та 
хризантем. 

Сприятливі дні: 6, 7, 8, 12, 13, 17.
Несприятливі дні: 3, 4, 20.

Березень
Перші весняні дні кличуть до розчищення, планування і 
скопування земельної ділянки. Можна удобрити ґрунт, 
провести роботи з формування деревних крон і кущів, а 
якщо сонечко пригріло, то й просушити картопляні буль-
би, висадити цибулю-сіянку, зелень і салат. 

Сприятливі дні: 4, 16.
Несприятливі дні: 3, 5, 31.

 Квітень
Квітень - дуже насичений період для всіх власників са-
дів і городів. Час висівати зелень і пряні трави, редиску, 
кольрабі, дайкон і моркву. Також квітень підходить, щоб 
розсадити на грядках розсаду капусти (на випадок нічних 
заморозків її варто прикривати невеликий плівковою 
тепличкою). Теплі і сонячні дні в кінці квітня сприяють 
висадці картоплі. Добре було б урізноманітнити клумби, 
наприклад, гвоздикою, айстрою. 

Сприятливі дні: 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18.
Несприятливі дні: 5.

Травень
У цей період завзяті любителі сільськогосподарських робіт 
навіть подумати не можуть про те, щоб відпочивати на 
сонечку, адже можна нарешті перенести на грядки помі-
дорну, огіркову і баклажанну розсаду, висадити буряк, 
патисони, горох і квасоля, засадити шматочок ділянки 
кабачками і гарбузом, а також виділити ряди під картоплю. 
Прокидається не лише природа, але комахи, тож промуль-
чуйте ґрунт і перевірте його на наявність кладок шкідників. 
Підходять для висівки будь-які квіти-однолітки. 

Сприятливі дні: 18, 28.
Несприятливі дні: 20, 29, 30.

Червень
Майже всі посадки та посіви в цей час вже завершені. 
Наливається соком суничка, а земля настільки тепла, що 
в неї так і просяться вирощені в теплицях розсадні пагони 
помідорів, огірків і всіх видів перцю. У червні можна пере-
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