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Кабінет Міністрів звільнив виконуючого 
обов’язки міністра аграрної політики                         
і продовольства Максима Мартинюка                        
і призначив в. о. міністра заступника міністра 
з питань європейській інтеграції Ольгу 
Трофимцеву. Про це повідомила прес-служба 
міністерства.
«Шостого лютого Кабінет Міністрів 
України прийняв заяву про відставку в.о. 
міністра аграрної політики і продовольства 
Максима Мартинюка й одночасно прийняв 
призначення на посаду виконуючого 
обов’язки міністра - заступника міністра 
аграрної політики та продовольства з питань 
євроінтеграції Ольгу Трофимцеву», - йдеться    
в повідомленні.
На початку грудня 2018 року Кабмін 
призначив Мартинюка тимчасово 
виконуючим обов’язки міністра аграрної 
політики і продовольства. Як відомо,                      
23 травня 2017 року міністр Тарас Кутовий 
написав заяву про відставку з посади. 
Верховна Рада прийняла відставку Кутового 
22 листопада 2018 року.

Повідомляємо, що останнім часом 
від суб’єктів господарювання 
надходить інформація про 
випадки надсилання підозрілих 
листів від імені Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства України.
Повідомлення надходять 
з фіктивної адреси 
info@minagro.com.ua 
з темою «Отримайте дотацію 
в рамках державної підтримки 
сільського господарства».
У листі зазначається, 
що відповідний суб’єкт 
господарювання відібрано 
як потенційного кандидата 
на отримання дотації. Для 
цього шахраї пропонують 
завантажити та заповнити 
анкету. Імовірно завантажений 
файл містить вірусну програму.
Зі свого боку, Міністерство 
аграрної політики та 
продовольства України запевняє, 
що ніколи такої поштової 
розсилки не робило та закликає 
одразу видаляти подібні листи.
Нагадуємо, офіційними 
електронними адресами 
Міністерства є info@minagro.gov.
ua та news@minagro.gov.ua.

У кожного місяця є свої  свята, 
себто такі, що найповніше 
освячують ту чи іншу пору 
року. Якщо січень  знаменний 
насамперед трьома святами – 
Різдвом, Василем ( Новим Старим 
роком) та Водохрещою, то лютий 
може похвалитися лише одним – 
Стрітенням, котре припадає на 
середину місяця – 15 лютого.

СВЯТО це в Україні здавна шанувалось. 
Люди в цей день, як правило, не пра-

цювали, і уважно придивлялись до погоди, 
бо «Лютий до березня в гості приїжджає», 
щоб «На Стрітення зимі з весною зустрі-
тися». Вважалося: хто з них в цей день 
переборе, такою й буде погода до початку 
березня. У народній уяві зима – це стара 
баба в полатаному кожушку, поношених 
шкарбанах та дірявій хустині, поточеній 
мишами, через дірки якої витинаються 

сиві пасма волосся. За плечима теліпаєть-
ся зморшкувата  напівпорожня торбина, 
в руках пощерблене горнятко, наповнене 
льодом. Саме такою Зима на Стрітен-
ня виходить навстріч Весні  (в деяких 
варіантах – Літу) – привабливій дівчині; 
в неї нова, помережена різнокольоровими 
узорами сорочка та зелена плахта, у руках 
– серп і жмут збіжжя.
Саме така зустріч і була покладена в ос-
нову народної назви свята – Стрітення чи 
Стрічення. У цей день у храмах відбували-
ся торжественна служба, після якої святи-
ли воду і свічки. Кожен господар обов’язково 
готував власну громничну свічку і ніс на 
посвяту. Після повернення з церкви він 
запалював її, «щоб весняна повінь не пошко-
дила посівів і щоб мороз дерев не побив». 
З переважної більшості прислів’їв та 
прикмет випливає: «Якщо на Стрітення 
холодно, то вже скоро весна».

НА СТРІТЕННЯ ЗИМА З ВЕСНОЮ ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ…

Д ецентралізація.dp.ua

УРАГАННЕ ЗАБРУДНЕННЯ 
І НАВКОЛО НЬОГО

ВІДПОВІДНО до доручення пла-
нується грунтовно проаналізувати 

існуючу ситуацію і досвід інших країн 
і розробити ряд змін для оптимізації 
послуги, зменшення бюрократичної і 
корупційної складової. За підрахунка-
ми експертів, після цього отримання 
послуги може скоротитися в цілому в 
десять разів.
«Сьогодні, щоб оформити земельну 
ділянку, потрібно в прямому сенсі слова 
пройти всі «кола пекла». П‘ятдесят чо-
тири документа, від дев‘яти місяців до 
двох років проходження процедур. Це 
велике адміністративне навантаження 
на наших громадян і зайве затягування 

Планується спростити процедуру оформлення землі
Міністерство аграрної політики і продовольства, Держгеокадастр                                    
і Міністерство економічного розвитку і торгівлі отримали доручення, 
згідно з яким повинні надати пропозиції щодо скорочення термінів 
і процедур оформлення земельної ділянки. Про це за результатами 
розширеного засідання повідомив заступник міністра регіонального 

процедур, які, крім усього, стримують 
розвиток економіки і перешкоджають 
залученню нових інвестицій. Тому зараз 
спільно з профільними відомствами та 
експертами вивчається можливість оп-
тимізації цієї послуги», — прокоменту-
вав Парцхаладзе.
Тому, згідно з дорученням, запланова-
но:
встановити вичерпний перелік доку-
ментів, які необхідно подавати, і ввести 
можливість отримати послугу на під-
ставі єдиного звернення в онлайн-ре-
жимі;
скасувати 51 паперовий документ, ввів-
ши електронні сервіси;

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України                                  
Лев Парцхаладзе, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
«Мова йде про можливість безоплатної приватизації, передачі                                       
в користування або продажу земель державної або комунальної власності», 
- відзначили у відомстві.

надати можливість місцевим органам 
влади здійснювати держреєстрацію зе-
мельних ділянок;
скасувати необхідність отримання до-
зволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та 
ввести добровільне попереднє узгод-
ження її розташування;
удосконалити процедуру нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки;
чітко обмежити терміни підготовки і 
проведення процедур та інші важливі 
зміни.
Нагадаємо, Президент підписав закон 
про продовження «земельного мора-
торію».

МінАПК
попереджає
 аграріїв
 про шахраївВ Україні з 1 березня підвищать всі 

пенсії з урахуванням оновленого 
показника зарплати (на 50% від 
зростання зарплат за три роки плюс 
50% інфляції). Надбавку від 500 грн. 
зможуть отримати українці, які на 
даний момент мають пенсії від 4,2 тис. 
грн., інформує Ukr.Media.
У формулі розрахунку фігурують 
лише три показники: стаж, середня 
зарплата по країні, власна зарплата. Для 
прикладу, в минулому році підвищили 
пенсії приблизно на 9%, а середня 
зарплата зросла приблизно на 25%. 
Відповідно, ті пенсіонери, які пізніше 
вийшли на заслужений відпочинок, при 
розрахунку мали показники зарплати 
вищі.

Це призводить до так званого 
«застарівання виплат». Кабінет Міністрів 
у рамках пенсійної реформи ввів 
автоматичний перерахунок виплат 
з урахуванням оновлених зарплат.                       
І вже через кілька тижнів, 1 березня, 
відбудеться обіцяне підвищення.
За законом рахують таким чином: 
обчислюють відсоток середнього 
зростання заробітної плати за минулі 
три роки, ділять його навпіл і додають 
половину від минулорічної інфляції. 
Орієнтовно це може бути близько                  
12-17%. На такий рівень і зростуть пенсії.

З 1 березня 
в Україні проведуть 
масштабне 
підвищення пенсій

Кабмін звільнив 
в.о. міністра 
аграрної політики               
і призначив нового

Наміри
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На запитання багатьох – ну що дала 
нам та Європа, можна однознач-
но відповісти: не так вже й мало. 
В тому числі робочі місця з більш 
пристойною зарплатою для наших 
заробітчан. Саме вони великою 
мірою зараз рятують від голоду й 
холоду себе і свої сім’ї тут, в Україні. 
Тільки за 2018 рік грошові перекази 
в Україну від трудових мігрантів 
становили біля 11 мільярдів дола-
рів. Про це на прес-конференції 31 
січня повідомила перший заступ-
ник голови Національного банку 
Катерина Рожкова. 

З ЧАСІВ проголошення незалежності  під 
час виборчих компаній всі держимор-

ди нашої країни клялися і божилися, що 
створюватимуть нові робочі місця, підійма-
тимуть зарплату, створюватимуть прива-
бливий інвестиційний клімат. А насправді 
країна ними пограбована під виглядом 
«прихватизації», тож процвітає диктатура 
олігархату. Саме завдяки газовим баронам 
і королям енергетики ціни неймовірно і 
безконтрольно зростають на комунальні 
тарифи, продукти харчування, медикамен-
ти, адміністративні послуги тощо. А пенсії 
і зарплати українців залишаються майже 
незмінними. Люди не витримують ціново-
го тиску і їдуть на заробітки. Сума переказів 
українських заробітчан вже, за оцінками 
експертів, приблизно в 5 разів більші, ніж 
суми прямих іноземних інвестицій!

 Кількість безробітних в Україні, розра-
хована за методикою Міжнародної органі-
зації праці, у 2018 році становила 1, 7 млн. 
осіб. Менш як 21 % з них зареєструвалися в 
Державній службі зайнятості, повідомляє 
«Громадське». МВФ тим часом назвав  циф-
ру близько трьох мільйонів українців, які 
працюють за кордоном. На думку міністра 
соцполітики Андрія Реви, дев’ять з полови-
ною мільйонів українців працює за межа-
ми країни. Чому вони їдуть за кордон? Бо в 
Україні, на думку Фонду, низька зарплатня, 
на всі товари і послуги високі ціни, слабкий 
бізнес-клімат, проблемні кредити, розгул ко-
рупції, правова незахищеність. Це при тому, 
що економічні експерти наголошують, що 
підвищення тарифів на газ не обов’язкова 
умова МВФ, який насправді вимагає лише 
балансу між видатками та доходами у дер-
жавному бюджеті. Але українська влада вко-
тре йде найпростішим, перевіреним мето-
дом – обдирає простого українця, нещадно 
підвищуючи ціни на блакитне паливо. Зви-
чайно, це куди легше, аніж проводити еко-
номічні реформи чи створювати нові робочі 
місця в країні з гідною зарплатнею. 

 Тим часом наші олігархи продовжу-
ють скуповувати енергогенераційні ком-
панії та підіймають тарифи. Як повідомив 
експерт з ринку енергетики Андрій Герус, 
що коли ДТЕК (найбільший в Україні 
енергохолдинг,  власник Ринат Ахметов) 
скупив вугільні шахти та вугільні електро-
станції, тарифи вугільних електростанцій 
стрімко зросли. Вони стали втричі вищі 
від тарифу атомних станцій. На початку 
січня цього року Ахметов взявся розши-
рювати монополію, маючи намір купити 
«Київобленерго» і «Одесаобленерго». Тож 
неважко спрогнозувати, які будуть тарифи 
в Україні, коли він здійснить задумане. Це 
ще один доказ, що олігархія – причина всіх 
бід в Україні. Приватизацію стратегічних 
підприємств треба заборонити на законо-
давчому рівні, повернути капітали з оф-
шорів та припинити вивезення капіталів з 
України. Тільки це витягне нашу країну з 
корупції і тотального зубожіння. Відтак ма-
ємо обрати президента, який з депутатами 
покладе край олігархату, щиро вболівати-
ме за те, щоб заробітчан повернути додому 
і забезпечити їм гідні зарплати. 

ПОВЕРНУТИ назву області «Січеслав-
ська» закликали і чимало відомих 
людей краю. Заступник голови Дні-

пропетровської облради Святослав Олій-
ник у соцмережах однозначно підтримав 
перейменування:

«Січеславська – значно краще виражає 
дух місцевості, її характер, історію і саму 
суть. Вільна земля, Дике поле, спілки вої-
нів-землеробів. Сама історія дихає крізь цю 
назву. Підтримуймо!»

Особливою любов’ю «Січеславська» ко-
ристується у військових, які відчувають свою 
пряму спорідненість зі славним козацьким 
минулим. Легендарний командир Україн-
ської добровольчої армії Дмитро Ярош ще 
до голосування заявив:

- Район Кам’янського, де я народився 
та живу, з ХVI століття належав до земель 
Славного Війська Запорізького низового. 
Він у людській пам’яті старожилів до цієї 
пори ділиться на сотні, військово-адміні-
стративні одиниці, заведені козацтвом з 
давніх часів. Вище Дніпром – Мазепин ос-
трів, місце переправи українсько-шведської 
армії 1709 року. Готовий підтримати зміну 
назви області на Січеславську. 

До цього можна додати, що наш облас-
ний загін УДА іменується «Січеслав», одне 
з місць таборування «Правого сектору» - 
«Дібрівська Січ». Та не всім нова назва краю 
припала до шмиги. Точніше вона вже діяла 
століття тому, коли академік Дмитро Явор-
ницький після проголошення Української 
народної республіки в 1917-му запропону-
вав перейменувати обласний центр на Сі-
чеслав, що було добре підтримано в краї. Та 
Україну перегодя окупували більшовицькі 
зайди, чому сприяла незгода між різни-
ми українськими частинами. Але ні про ті 
події, ні про сучасні військові дії взагалі не 
йдеться у дивному дописі у Фейсбуці місь-
кого голови Дніпра Бориса Філатова:

«Я – за Дніпровську область, проти Сі-
чеславської. Край хочуть назвати штучно 
вигаданим».   

Електронний казус мера викликав 
шквал критики дописувачів - від сакрамен-
тального «Борисе, ти не правий!» до поради 
«вивчити українські історію та мову, або ж 
їхати до Ізраїлю». Зазвичай Б. Філатов під 
час роботи уперто використовує російську, 
зазначивши, що «йому так зручніше». Як не 
дивно, до перемоги на виборах у парламен-
ті діючого скликання він входив до депутат-
ської групи колег-земляків «За Січеславщи-
ну!» і навіть… був її керівником, не цурався 
вишиванки. Отакі метаморфози бувають з 
людьми, які вміють, як кажуть, в повітрі пе-
ревзутися. Не дивно, що ініціатива Бориса 
Альбертовича знайшла в публічному про-
сторі всього кілька десятків прихильників. 
Проти ж висловилися сотні патріотично 
налаштованих земляків. 

Ось так безбарвна і безлика, або «лобо-
дова», за висловом нашого читача Григорія 
Дубовицького, назва області «Дніпровська» 
не знайшла підтримки ні в сесійній залі, ні 

Олігархи 
добивають,  
а заробітчани 
рятують

Р еалії доби

Іван  МОРОЗ

«Січеславська» була, є і буде!

Сьомого лютого Верховна Рада зробила два доленосних 
кроки. Проголосувала за зміни до Конституції України 
про належність держави до Європейського Союзу та вступ 
до системи колективної безпеки НАТО, або військово-
політичної спілки 29 держав, до якої входять більшість країн 
Європи, Туреччина, США і Канада. Тоді ж 240 парламентарів 
дослухалися до давнього прагнення нащадків кількох Січей 
і висловилися «за» перейменування Дніпропетровської 
області на Січеславську та подання цього законопроекту 
до Конституційного суду України. Це справжнє прозріння 
наших обранців, до якого ми всі йшли так довго. І результат 
величезної праці науковців, письменників та журналістів 
Придніпров’я, проникливих розповідей на радіо Лесі 
Степовички, багатомісячні зусилля митців і волонтерів задля 
підтримки «Січеславська ТАК!», вибуховий виступ депутата 
Андрія Денисенка в парламенті, відео пристрасних звернень 
до народних обранців совісті України – Степана Хмари та 
письменниці Оксани Забужко. Другий варіант назви краю – 
Дніпровська область – отримав лише 144 голоси.

Остап  ВЕРНИГОРА

! Нащо говорити там, 
де треба діяти

Богдан 
Хмельницький

у краї. Така назва ще й небезпечна і «маг-
нітна» для відомих «собіратєлєй земель 
узькіх». Проукраїнське ж ймення певним 
чином відгороджує нас від ворога, вважає 
завідувачка Меморіального будинку-музею 
Дмитра Яворницького Яна Тимошенко. 
Такої ж думки і голова Дніпропетровської 
обласної спілки краєзнавців Ігор Кочергін:

- Розкручувати назву області «Дніпров-
ська» немає підстав. Бо у нас є Дніпровський 
район і в області, і у Києві. Дніпро тече в 
Росії і Білорусії, тому ця назва безособова, 
некоректна. А нам треба назву впізнавану. 
Січеславщина, яка не є новотвором, думаю, 
доречна, невигадана, нештучна і плюс не є 
політизованою.

Фахові висновки відомого краєзнавця 
не залишають «точки опори» для «важеля» 
протилежних думок з табору «Дніпров-
ської». До перших можна долучити і розду-
ми відомого журналіста Романа Скрипіна з 
Фейсбуку:

«Символи впливають на хід думок лю-
дей. Це змінює реальність і ландшафт. Тіль-
ки старорежимні люди апелюють до того, 
мовляв, що ми звикли до Дніпропетров-
ська, нехай так і буде. А що воно означає 
– ми не задумуємося. Але і місто Дніпро, і 
річка Дніпро, ще й область Дніпровська – це 
якось тупо. Січеславська ТАК! 

Сьомого лютого депутати підтримали 
патріотичні устремління жителів нашої об-
ласті, які п’ять років тому утворили перші 
добровольчі батальйони і дали відсіч вели-
ким планам малого кремлівського «штан-
дантенфюрера» створити Новоросію від 
Харкова до Одеси. Подумалося – оте про-
зріння в парламентській залі далося ціною 
надзвичайно важких випробувань і багатьох 
помилок. Сьогодні більшість українців ро-
зуміє, що коли б 1991-го Президентом обра-
ли В’ячеслава Чорновола, то Україна вже б 
мала рівень розвитку і національної безпе-
ки Латвії, Естонії і Литви. І декомунізацію 
ми б давно завершили. І з самого початку 
створили б єдину православну українську 
церкву. 

А якби той розум спереду, що те-
пер іззаду, як кажуть, то і родовід                                                                                                                               
Україна вже вела б не від УРСР, а від Україн-

ської народної республіки 1917 – 1921 років, 
визнаної тоді багатьма державами. До речі, 
ще 22 серпня 1992 року Президент УНР в 
екзилі Микола Плав’юк передав Грамоту 
Державного Центру УНР Президенту Укра-
їни Леоніду Кравчуку, що Українська Не-
залежна Держава, проголошена 24 серпня 
1991 року, є правонаступницею УНР. Та й 
досі наш парламент, як не дивно, не ратифі-
кував Грамоту УНР. Пора вже нам переста-
ти цуратися свого минулого, задля кращого 
майбутнього. 

До слова, кілька сучасних кандидатів на 
президентську посаду вже мають цей пункт 
у своїй програмі. Якщо хтось досі вважає, 
що це не має істотного значення, той глибо-
ко помиляється. Для прикладу, Литва 1990-
го заявила, що відновлює дію Акту проголо-
шення незалежності Литви 1918 року. Тепер 
вона звернулася до Міжнародного суду і 
вимагає суттєвої компенсації за незаконну 
тривалу окупацію Радянським союзом від 
Російської федерації, яка проголосила себе 
його спадкоємицею. Скажете, наївно? На-
впаки – логічно і послідовно з точки зору 
міжнародного права.

Теж самісіньке слід робити і нам. Тоді 
світ швидше зрозуміє справжню, фашист-
ську політику колишнього Союзу і сучас-
ної Федерації, скоріше зробить правильні 
висновки для світової безпеки. І ухвалить 
врешті-решт дієві, а не ефемерні, спільні 
санкції проти сучасного світового жандар-
ма. Україні потрібне політичне прискорен-
ня в цьому напрямку, негайний міжнарод-
ний судовий розгляд поданого позову про 
анексію Криму. Слід вже й за окупацію 
частини Донбасу подати. Січеславський 
край ще в 2014-му став справжнім бастіо-
ном, який одігнав од себе ординські зграї. 
І, безперечно, буде таким і надалі. А сут-
тєво допоможе цьому іще одне таке голо-
сування в парламенті плюс 300 голосів на 
наступній сесії восени - за відповідні зміни 
до Конституції про перейменування об-
ласті. Сподіваємося і прагнемо усіма сила-
ми душі цього величного акту прийняття 
національної спадщини. Слава Україні і її 
героям усіх часів!
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З приводу

Григорій ДАВИДЕНКО

Петро ЛУК‘ЯНЕНКО

ВОСЬМОГО ЛЮТОГО Украї-
на прощалася зі своїм сином, 

який склав голову, захищаючи 
нас. Сергій не покинув під об-
стрілом пораненого товариша, 
ціною життя врятував його. У 
старшого сержанта 42-го окре-
мого батальйону 57-ої окремої 
мотопіхотної бригади Сергія Гу-
зенка залишились на Херсонщи-
ні батьки, два старших брати та 
вагітна дружина… У такій важ-
кій ситуації не-об-хід-но(!) гли-
боко усвідомлювати свою місію 
під час виборів.

- Почався надзвичайно склад-
ний і дуже відповідальний рік. 
Треба розуміти: вибори прези-
дента - це не просто вибори пре-
зидента, це вибори верховного 
головнокомандувача під час вій-
ни, - сказав у прямому ефірі теле-
каналу «Прямий» депутат–свобо-
дівець Андрій Іллєнко. - Виклики 
перед нами величезні, як і загрози. 
Треба обрати такого президента, 
для якого інтереси Нації і Держа-
ви вищі за свої особисті.. 

Як віднайти такого у довжелез-
ному списку? Свій рецепт вибору 
президента заповів нам Левко 
Лук’яненко – символ незламності 
українського духу:

- При виборах кожен має 
з’ясувати національність канди-
датів. Виокремити українців і вже 
потім визначити, хто з них найпа-
тріотичніший, має кращу освіту, 
професійну підготовку, життєвий 
досвід, довів на ділі свою мораль-
ність та людську порядність. Хто з 

- На Заході і Сході України 
люди питають про одне й те 
ж – кого підтримає «Рух Нових 
Сил» на президентських вибо-
рах? І з ким буде єднатися для 
перемоги на парламентських? 
Сумно, що рік тому наша по-
літична сила залишилася сама 
з народом України під стіна-
ми Верховної Ради. Інші партії 
не підставили плече задля ім-
пічменту діючому Президен-
ту України, ухвалення нового 
виборчого закону тощо, коли 
на марші в Києві виходили 
більше п’ятдесяти тисяч лю-
дей. Пояснили – нащо тепер 
мерзнути, коли через рік наш 
спільний кандидат легко пере-
може Петра Порошенка, який 
втратив довіру виборців? Тепер 
всі бачать, що це не так просто, 
потрібен один сильний лідер, 
який би переламав ситуацію. 
Сьогодні в Україні діє не систе-
ма влади, а контрольований 
хаос. Саакашвілі був єдиним, 
хто потужно боровся з нею, за 
що й був викинутий з держави. 
Тепер в Україні повний полі-
тичний вакуум.

Сьогодні ви питаєте мене – 
кого оберемо замість Порошен-
ка? Єдиного лідера в української 
опозиції ще немає, хоча до 31 
березня залишилося сім тиж-
нів. З нас досить пустопорожніх 
обіцянок, потрібна конкретна 
програма і здатність реалізувати 
її. Дивіться, після виборів 2014 
року до парламенту прийшли 
нові політичні сили, які гучно 
декларували демократичні пе-
ретворення. Але перша угода, 
яку підтримала Верховна Рада 
після Майдану, була з Ринатом 
Ахметовим - за нею він отримує 
п’ятнадцять відсотків до влас-
ної кишені з кожного кіловату 
електроенергії! Тому ми напо-
лягаємо на підтримці програ-
ми «Руху Нових Сил» найбільш 
патріотичним і дієвим кандида-
том. Вона включає: 

1) план 70 днів;

Кого  підтримає «Рух  Нових  Сил»? 
Саме це питання найчастіше лунало на зустрічі прихильників політичної сили 
з одним із лідерів партії Давидом Сакварелідзе 9 лютого в Дніпрі. Згуртовані 

потужною боротьбою проти діючого режиму, до великої зали готелю «Заграва» 
прийшли і приїхали люди з обласного центру та різних країв Січеславщини.                     

Всі прагнули почути, як діятиме партія в умовах, коли немає власного кандидата 
на цьогорічних президентських виборах? Тому з відповіді на спільне питання                         

і розпочав зустріч Давид Сакварелідзе:

2) інструменти прямої демо-
кратії, щоб обмежити олігархів 
у діях.

Питання стоїть так: хто із за-
реєстрованих кандидатів гото-
вий підписатися під нашими ви-
могами? Перемовини ведуться 
з Андрієм Садовим, Анатолієм 
Гриценком, Русланом Кошу-
линським і ще з деким. Поки що 
ніхто з них не заявив – готовий 
взяти долю країни на плечі і під-
тримати нашу програму. Відтак 
і ми не готові до тісної співпраці 
з конкретною людиною. Чи під-
тримує «Рух Нових Сил» Юлію 
Тимошенко? Ні. Михайло Саа-
кашвілі вітав її політсилу в день 
висунення кандидата, адже вона 
з партійцями сприяла його по-
верненню в Україну і захищала 
в судах. Але голосувати за неї за-
клику не було.

План «70 днів» 
На зустрічі він детально не 

обговорювався, бо добре відо-
мий прихильникам «Руху Но-
вих Сил». План напрацьований 
партією влітку 2017 року для 
кардинальних змін країни за 
70 днів, або за п’ять сесійних 
тижнів нової влади у Верховній 

Раді. Це дасть потужний пош-
товх для прискореного руху 
України, бо будуть ухвалені 
закони, що реформують дер-
жавне управління, податкову 
та митну політику, освітню і 
медичну галузі. Для прикладу: 
перший сесійний тиждень пе-
редбачає створення антикоруп-
ційних судів, скасування заста-
ви для корупціонерів, пом’як-
шення покарання в обмін на 
повернення активів та викриття 
спільників, заборона прокура-
турі, СБУ та поліції тиснути на 
бізнес, ухвалення закону про 
імпічмент Президента Украї-
ни, нового закону про вибори, 
зняття депутатської недотор-
канності, заборона олігархам 
володіти телеканалами. 

Тобто лише за один тиждень 
можна суттєво наблизити демо-
кратичні перетворення, про які 
громадяни України мріють де-
сятиліття! Заходи другого тижня 
є не менш потужними - ліквіда-
ція районних і державних адмі-
ністрацій, спрощення ведення 
бізнесу, повне оновлення високо-
посадовців тощо. Надзвичайно 
важливим є те, що план розро-
блений на підставі практичних 

кроків у Грузії, здійснених ко-
мандою реформаторів у часи 
Саакашвілі.

- У Грузії ми ухвалили закон 
про «злодіїв у законі» - олігар-
хів, - повідомив Сакварелідзе. 
- Зараз в Україні влада зосере-
джена в руках кількох олігар-
хів, вони мають депутатські 
фракції в парламенті, це не дає 
країні розвиватися. Якщо нічо-
го не змінювати, молодь і далі 
їхатиме з України в пошуках 
роботи. Тому в законодавстві 
треба чітко прописати, що ма-
ють виконати олігархи, щоб 
бути підприємцями, а не моно-
полістами. А ще ми наплодили 
армії чиновників, які заважа-
ють людям жити. Їхнє число 
треба скоротити приблизно 
в два з половиною рази із під-
няттям зарплати. Теж саме сто-
сується правоохоронців. Тепер 
в Одесі прокурорів називають 
«бізнесменами без статутного 
капіталу» за постійне втручан-
ня в бізнес, це процвітає скрізь. 
Порушників присяги в погонах 
треба негайно звільняти навіть 
за єдине правопорушення. І 
притягувати до відповідально-
сті, тоді буде лад.

Основне – відстояти
 вибір українців
Впродовж двогодинної зу-

стрічі Давид Сакварелідзе відпо-
вів на всі запитання присутніх. 
Зокрема самостійно чи у спілці 
«Рух Нових Сил» братиме участь 
у парламентських виборах восе-
ни? Це буде єдиний блок ідеоло-
гічно близьких партій, які мають 
втілити «план 70 днів» у життя. 
Чи є шанс, що ця Верховна Рада 
виконає коаліційну угоду і ухва-
лить новий закон про вибори? 
Таке станеться лише тоді, коли 
під парламентом стоятиме 100 
тисяч людей, які змусять депута-
тів виконати обіцяне. «Мажори-
тарники» не хочуть за це голосу-
вати, бо діюча система дозволяє 
їм завдяки фінансовому ресурсу 
легко потрапляти до законодав-
чого органу. 

А основним завданням тепер 
є участь у президентських вибо-
рах членами комісій і спостеріга-
чами від згаданих чи близьких за 
програмою кандидатів, щоб від-
стояти вибір українського наро-
ду. Давид Сакварелідзе запросив 
усіх прихильників «Руху Нових 
Сил»» це зробити. До цього ж 
закликав і голова обласної органі-
зації, депутат Дніпропетровської 
облради Анатолій Гайворон-
ський:

- Головне зараз – захист ін-
тересів виборців, не допустити 
фальсифікацій на жодній діль-
ниці. Ми з вами об’єднані єди-
ним прагненням – навести лад в 
Україні. Приходьте в Дніпрі на 
Старокозацьку, 7а, де знаходить-
ся обласний офіс партії, при-
водьте людей. Лише разом ми 
переможемо корупцію в Україні. 
Можливо, буде єдиний кандидат, 
який не побоїться кардинальних 
змін, які зробив у Грузії і зробить 
Саакашвілі в Україні після нашої 
перемоги. Основне – щоб цей кан-
дидат був більш демократичним, 
ніж двоє-троє «рейтингових». 

Наприкінці лунало:
- До зустрічі на виборчих ба-

рикадах!

Звірятися з думкою…
Українські велети розуму і духу потрібні зараз кожному українцю, коли настає важливий 

час вибору. Подумки радячись з ними, ми знайдемо правильне рішення. Бо сьогодні, 
обираючи того чи іншого кандидата, ми визначаємо долю України на наступних п’ять 

років. Можливо, і подальшу. Що таке п’ять років історії - мить, а в житті кожної людини 
не так вже й мало. Тим паче, в країні воюючій, коли помилка з вибором президента може 

коштувати навіть державності! Чи можемо ми легковажити, коли уже стільки років йде 
московсько-українська війна і майже кожного дня гинуть наші хлопці на передовій? 

Доля Сергія Гузенка обірвалася                                                       
у важлиий час...

них дбав і дбатиме про Україну, а 
не своє збагачення.                                                                                                

Свого часу, коли Левко Лук’я-
ненко був кандидатом у президен-
ти, він об’їздив усі області. Майже 
кожен виступ закінчував словами 
«ваша справа, за якого президен-
та голосувати, але молю: прого-
лосуйте за незалежність Украї-
ни!»  Той період був унікальним, 
оскільки всі шестеро кандидатів – і 
комуністи, і націоналісти, і соціа-
лісти – агітували за незалежність. 
І це дало результат у 90% голосів.

- Що сталося далі? – згадував 
він. - Після проголошення неза-
лежності почала діяти арифмети-
ка. Так, комуністи проголосували 
за незалежність. Але залишилися 
при владі. Хто б їх усунув? Самі 
себе вони не усунуть. А опозиції 
була третя частина… Тому закони 
проходили в їхній редакції, а не на-
шій. І ми втратили вплив. В Укра-
їни не вийшло переходу від коло-
ніального стану до незалежності. 
Було переповзання. Воно до сьо-
годнішнього дня не завершилося. 

На його думку, у головах знач-
ної кількості українців досі зали-
шається рабська комуністична 
психологія. А перевчити важко: 
    - Мойсей виводив євреїв з єги-
петської неволі 40 років. Водив їх 

по пустелі, поки не померли старі 
люди і не народилося нове, віль-
не покоління. Старе ж тягнуло в 
Єгипет, бо там давали їжу і робо-
ту. От у нас є нове покоління, яке 
народжується в умовах свободи. 
Прискорити прогрес майже не-
можливо.

Не дати себе одурити
Сьогодні треба обирати не 

«флюгерів», що намагаються спо-
добатися якомога більшій кіль-
кості електорату, а людей з пози-
цією, які довели її конкретними 
справами. Бо можемо знову насту-
пити на ті ж граблі, а потім бідка-
тися, що втратили шанс і можли-
вість нарешті перемогти окупанта 
і жити гідно. Чомусь нам завжди 
чогось не вистачає для прийняття 
правильного рішення в історично 
важливий момент. А потім поїзд 
іде, ми наздоганяємо його, втра-
чаючи час, матеріальні ресурси і 
людські життя кращих українців. 
Вибори в Україні - це завжди один 
із таких моментів, коли надваж-
ливо не полінуватися, детально 
ознайомитися з біографією кан-
дидата, його програмою. Не віри-
ти красивим промовам, а уважно 
подивитися, що конкретно сус-
пільно-корисного він чи вона уже 

зробили для країни. Зважаючи на 
пройдений кандидатом життєвий 
шлях, гарно подумати, чи викону-
ватиме він програму в разі обран-
ня? Можливо, вона подана задля 
«галочки»? Кандидатів у прези-
денти зараз хоч греблю гати, але 
коли їх «просіяти» через «сито», 
запропоноване Лук’яненком, то 
коло гідних значно звузиться.                                                                                 

Особливо важливо подумки 
звіритися з тими, хто віки боровся 
за Україну проти татар, поляків, 
московитів та інших загарбників. З 
тими, хто страждав у концтаборах 
Німеччини, Сибіру під час і після 
Другої світової війни. З тими, хто 
зараз стоїть у люті морози і не-
ймовірну спеку, захищаючи Бать-
ківщину від окупантів у неоголо-
шеній війні Московії проти Укра-
їни. Скільки вже полягло наших 
хлопців у запеклій боротьбі проти 
знахабнілого підступного моско-
вита! Перед  пам’яттю полеглих 
ми не маємо права легковажити. 

Особливе прохання до «греч-
коїдів»: якщо ви хочети в майбут-
ньому мати її більше, не голосуй-
те за того, хто дає її під час вибо-
рів. Бо мета у нього одна: купити 
вас, а потім з вас же і здерти сім 
шкір, якщо вийде, а то й більше. 
Як правило, задобрюють вибор-

ців олігархи чи їхні ставленики. 
Треба добряче перевірити кан-
дидата: можливо, за ним стоїть  
олігарх і він лише лялька в його 
руках! Вони, як правило, багато 
обіцяють, але на ділі нічого не 
робитимуть для покращення 
життя простого люду. Ми часто 
думаємо, що від нашого голо-
су нічого не залежить. Це вели-
ка помилка: не залежало б – не 
підкупляли б і не намагалися б 
сподобатися нам обіцянками-ця-
цянками! Кожен голос на вагу 
золота! Навіть в цій ситуації, з 
олігархією і корупцією, роль 
особистості в історії ще ніхто не 
відміняв. Наше завдання під час 
виборів віднайти таку особи-
стість і дати їй та Україні шанс!
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ОБМАНЮВАТИ не стану, бо не 
знаю, правда це чи ні, а тільки 

потрапив якось в одне село, а там 
розказують, що кінець світу колись 
же «насправжки уже не раз ждали». 
Одразу після війни ніби перший раз.  
У 1946 році або 47-му чи 48-му – точ-
но не пригадують. В ті роки жила у 
цьому селі тітка Марта – дуже ро-
зумна на речі, отож балакуча, «пере-
балакати її ніхто тут не міг». Присла-
ли тоді туди молоденьку вчительку 
української мови та літератури, то 
вона, розповідають, заздрила тіт-
ці Марті. «Мене, - казала, - вчили за 
словами у кишені не лізти, одначе 
у тітки Марти це краще виходить». 
Два сини було у Марти, отож був 
і чоловік. Добрий хазяїн, ковалем 

Як тітка Марта кінець світу 
пережила

працював у кузні, яку сам і збудував. 
Єдиний недолік – Харитон, як звали 
Мартиного чоловіка, любив битися. 
Тільки щось не по-його – пускав у хід 
кулаки. А вони у нього були здорові 
і важкі, як пудові гирі. Свою «розум-
ну» Марту одною з перших якось і 
побив так, що вона навіть оглухла.

І от в один з перших повоєнних 
років і пішли чутки, наче такого-то 
дня «не минувати кінця світу». Радіо 

тоді в селі ще не було, не то що теле-
бачення. Газети сюди також майже 
не доходили, як оце й зараз - хоч за-
раз зовсім з іншої причини, бо про-
сто ж пошти по селах зараз закри-
вають. Наша ж мова ще про після-
воєнні роки. То звідки взялася тоді 
ця новина про кінець світу, як вона 
потрапила у село, ніхто до пуття не 
знав. Одначе глуха Марта її почула 
і першою заходилася розносити від 

хати до хати. Налякала усе село. Де-
хто й шкодувати почав, що «мало її 
Харитон бив». Треба, мовляв, було 
так, щоб і німою стала!

Але повірити тітці Марті довело-
ся, коли дізналися, що вона наказала 
своєму чоловіку змайструвати для 
неї труну. Ти, сказала Харитону, як 
хочеш, а я спочивати вічним сном, 
де кінець світу застане і привалить, 
не буду. Ляжу тільки в домовину! Ха-
ритон, аби Марта відчепилася, і збив 
труну. Але «від людських очей» схо-
вав її на горищі.

Прийшов день, який ніби мав ста-
ти останнім для всіх. А воно день 
як день – зранку зійшло сонце, біля 
сільмагу зібралася черга, бо чи то си-
тець обіцяли привезти, чи то вермі-

шель. Харитон же подався у кузню, а 
обох синів Марта послала в посадку 
за дровами. Сама ж, як потім у селі 
узнали, знесла з горища домовину і 
в хаті виставила на трьох стільцях. 
Замостила її знизу соломою, далі 
поклала кращий, який мала у ті часи, 
ліжник, подушку також не забула. 
Переодягнулася у все приготовлене 
на смерть, котре тільки у неї було, 
і залізла в труну. Вмостилася у ній 

УЖЕ ТРИ РОКИ, як село Волоське 
прославилося мало не на весь 
білий світ. Адже три роки тому 

воно, ніби як єдине на планеті, вста-
новило триметровий пам’ятник во-
лоському горіху. Зовні він, правда, на-
гадує розріз людського черепа з двома 
півкулями головного мозку у ньому. 
Тому багато хто кепкує та докоряє, 
наче цим мешканці села хваляться, 
що це вони чи не найрозумніші бо-
дай у межах Дніпропетровської об-
ласті. Хоч горіх на постамент знесли в 
пам’ять про полонених колись запо-
різькими козаками волохів, саме які за 
переказами і завезли у ці краї волоські 
горіхи. Інша річ, що мало хто навіть 
здогадується, з якими тривогами та 

ВИ ще маєте пам’ятати не такі й да-
лекі роки, коли у нас бензин був 

у великому дефіциті. Заправити ав-
томобіль навіть «крутим» вдавалося 
лише по-блату. У ті часи і довелося 
мені з колегами зустрічати у Києві, 
у Борисполі з літака, та везти у Дні-
пропетровськ американського жур-
наліста на ім’я Білл. Він у себе вдома 
в одному зі штатів редагував сіль-
ськогосподарську газету, і прибув 
вчити нас висвітлювати у пресі життя 
аграрників. Існувала заснована США 
Корпорації сприяння земельним ре-
формам в Україні, то вирішила вона, 
наче необхідна професійна допомо-
га і українським газетярам. Наче ми 
тут зовсім тупі і темні були, і не відали 
та не знали, бідолахи, як свої газети 
по-новому робити.

І от вирушали ми на автомобілі з 
Борисполя під кінець дня. Ледве, до 
речі, завантажилися. Гість прилетів 
з трьома величезними «тюками» ба-
гажу, прихопивши з дому, мабуть, 
усе, що вважав за потрібне. Думаю-
чи, очевидно, що їхав у дикі краї, де 
нічого не знайдеться з будь-яких по-
бутових і дрібниць. Стояла вже осінь, 
темніти починало рано. За порадою 
нашого «водія», фермера з Криничок 
Володимира Верховського, ми не 
стали затримуватися і вечеряти в ае-
ропорту, а накупили провізії в дорогу. 
Щоб «перекусити» десь на природі, 
здолавши, може, і сотню кілометрів 
у бік Дніпропетровська. Так і вчини-
ли – зупинилися на в’їзді у якесь тихе 

село біля криниці при трасі. І відразу 
почали розкладати на капоті машини 
всякі харчі, що, як помітили, сподо-
балося гостю. Досі в його очах чита-
лося німе запитання, чому це в нічну 
подорож залишили його голодним, а 
ми зі своїми знаннями англійської не 
змогли до пуття пояснити, що «пове-
черяємо в путі». Зате тепер і без слів 
Білл аж засвітився обличчям. Далі і 
сталося те, що сталося: мій колега 
Валера Іншаков, пальцем стукаючи 
під горло, запитав Білла, згоден він 
чи ні і випити з нами? Спиртного, ясна 
річ. Валерину «англійську» на цей раз 
американець зрозумів. Вигукнув, що 
«йєс», «о‘кей» і тому подібне. Аж під-
стрибуючи, коротше, погодився.

За мить же ми раптом почули лед-
ве не скажений крик американця. Ні, 
навіть зойк, в якому спершу вчувався 
якийсь подив, а далі і незбагненний 
нам переляк. І ще щось в перемішку зі 
страхом чоловіка, якого ледве не си-
лують чи й не ґвалтують чинити щось 
страшне. Білл з усіх сил мотав голо-
вою, махав обома руками і справді ви-
гукував, мов підстрелений, що «ноу, 
ноу» -- ні, нізащо! І показував на…

Отут і стало нам усе ясно. Фермер 
Верховський, який взявся помогти 
нам доставити американця з Києва, 
не міг тоді не припасти з собою в до-
рогу каністру бензину – інакше б ніде 
не заправився. І поки ми розкладали 
свої наїдки, він вийняв з багажника 
ту каністру, щоб залити пальне у бак 
машини. От Білл і тикав тепер паль-

цем на його каністру та дійсно зі стра-
хом і подивом навпіл підстрибував і 
кричав: «Ото звідти і стільки будемо 
пити!? Та ні, я не буду!» Мовляв, не 
інакше, що ми подуріли і вирішили 
його споїти й отруїти…

Коли Білл врешті-решт збагнув, 
що в каністрі бензин, а не випивка, 
теж від душі сміявся разом з нами. 
Скажу, що щиро сміявся він згодом 
не лише з цього випадку. Виявило-
ся, вирушаючи в невідому йому досі 
Україну, дійсно гадав, що їхав в неци-
вілізовану, як він висловився, країну, 
де «ні зубної пасти, ні туалетного па-
перу». В усякому випадку, коли зго-
дом уже у Дніпрі інший наш колега 
Володимир Кулєшов запитав Білла, 
чи доводилося йому бувати десь у 
диких краях, оскільки сам Кулєшов 
з друзями у романтичних піших ман-
драх обійшов ледь не весь Урал, Си-
бір та всю Північ, то почув наступну 
відповідь: «Так, бував - одного разу 
літав у Китай». Це раз. А по-друге, він і 
передбачити не міг, наскільки профе-
сійні у нас журналісти, яким його на-
ука навряд чи й знадобилася. Навіть 
ніяковів, що «вчить вчених їсти хліб 
печений». Коли проводжали ми уже 
американського колегу назад в його 
пихату Америку, він зізнався зі знайо-
мим уже нам неймовірним подивом 
у голосі:

- Приїжджав до вас ділитися влас-
ним досвідом, але зараз у мене таке 
враження, що, навпаки, з вашим вер-
таюся назад. Фантастика!

І ще ось що: гостював Білл у нас 
два тижні, і наш український борщ 
був готовий їсти і на сніданок, і на 
обід, і на вечерю. Кожен день, ясна 
річ - так він йому сподобався. А чор-
ний хліб просив мало не цілими бу-
ханцями, оскільки у своєму житті 
йому «добрішого їсти ще не доводи-
лося». На десерт віддавав перевагу, 
до речі, кавунам. Дякувати Богу, зна-
йомий фермер з того ж Криничан-
ського району на прізвище Кобзар 
забезпечив нам кавунів вдосталь. 
Також  подивувавши гостя тим, що 
не взяв за них ні копійки. «У нас не 
можна так, щоб не платити», - пояс-
нював кожного разу, коли ми часту-
вали його кавунами.

якомога зручніше, склала руки і…
Перед обідом вернулися сини з 

дровами, зайшли у хату з надією сі-
сти до столу, а там домовина і мати 
у ній. Перелякалися хлопці, бігом на-
зад і вже у дворі підняли крик: «Ой, 
наша мама померли!» Почули сусі-
ди, миттю збіглися. Когось послали 
за Харитоном у кузню, а жінки пішли 
дивитися, що з їхньою сусідкою ж 
сталося. Переступили поріг і заго-
лосили: «Що ти, Марто, наробила? 
На кого синочків покинула?!» Тільки 
ж виявилося, що коли тітка Марта 
вляглася у труну, хороше і затиш-

УРАГАННЕ ЗАБРУДНЕННЯ 
І НАВКОЛО НЬОГО

но їй у ній стало. Тихо, не мулько, 
тепло. От і заснула вона. А тепер, 
як сусідки одна поперед одною 
затужили, прокинулася. Кліпнула 
очима і вмить схопилася. У сусідок 
з переляку й мову відібрало. Мов-
чала якусь хвилину і Марта, а далі й 
питає: «Так це ми уже на тому світі 
чи ще вдома?» Обвела поглядом 
власне помешкання і розчаровано 
махнула рукою: «Бачу, що дома я! 
А ви чого тут?»

І це ще не все. Харитон після 
цього, розповідають, хильнувши 
самогону чи «казьонки», часто 
бідкався: «Начудила так начудила, 
бісова личина! Це ж житиме те-
пер довго, до ста літ, мене точно 
переживе!» До ста тітка Марта не 

дожила, але свого чоловіка дійсно 
пережила. І встигла в один день од-
ним рипом обох своїх синів оженити 
– одним весіллям. На якому трапи-
лося уже дійсно диво так диво. Ве-
селою, радісною була Марта, а під 
кінець як завиє, як заплаче  – річкою 
з її очей сльози полилися. 

- Що з тобою, Марто? – І загукали, 
і зашикали на неї люди. – Не в армію 
ж виряджаєш хлопців, і не на катор-
гу чи в неволю, а жениш – якого біса, 
дурепа, розревілася?

- А до мене слух вернувся! – За-
сміялася Марта. – Знову чую оце 
зараз усіх вас! Чую все, що ви тут ка-
жете! І що обізвали дурепою, також 
почула…

Як каністра перелякала американця

! У кожної людини є бажання, які вона 
не повідомляє іншим, і бажання, в яких вона 
не зізнається навіть собі самій

переживаннями насправді живуть три 
останні роки селяни Волоського. Це 
якщо не сказати, що і в страху за себе 
та своїх дітей і онуків.

Незважаючи на те, що, увійшовши 
до Новоолександрівської об’єднаної 
територіальної громади, Волоське за-
йнялося будівництвом у себе Європи, 
як це навперебій писали та розповіда-
ли місцеві ЗМІ. Усі вулиці заасфальту-
вали, 80-літню школу і трохи молодше 
приміщення дитячого садка зробили 
по суті новенькими. Бібліотеку пере-
творили на сільський міні-палац для 
спілкувань і дозвілля. Причому, за ві-
ком для усіх мешканців разом і поріз-
но. Ще гордість – тренажерний зал і 
для занять фітнесом, послугами якого 
також користуються від малих до най-
старших, і користуються безкоштов-
но. Старосту села Андрія Пінчука ра-
дує, що «молоді віддають перевагу не 
генделикам, а тренажерним залам, а 
трохи старші – палацу інтелектуаль-
них ігор та спілкувань». Зараз тут при-
ступили споруджувати Набережну - 
село ж на березі Дніпра при впадінні у 
нього Мокрої Сури, - і цю Набережну 
задумали дійсно назвати Європей-
ською. Коротше, живи – не хочу. 

І справді все було б гаразд, якби в 
рамках «європизації» не розгорнули 
прокладання у селі сучасних водого-
нів – «там, де їх уже двадцять літ не 
було» - з фільтрувальними станціями. 
Отож вода подається за всіма вимога-
ми питна. Але коли облаштовували її 
постачання, в самісінькому центрі Во-
лоського, на його вулиці Центральній 
натрапили на присипані сховища отру-
тохімікатів. І за першою версією, мож-
ливо, що й пестицидів. Хоч звідки вони 
тут на метровій глибині взялися, ніхто 
до пуття не знав і не міг зрозуміти. Ни-
нішній центр села – це на пам’яті пере-
важної більшості старожилів колишній 
пустир, на якому згодом споруджували 
стадіон. Лише згодом нарізали тут ву-
лицю новоселів. Та дехто згадав, що ще 
у 50-ті роки минулого століття тодіш-
ній тут радгосп на пустирі мав склади 
«байрачного типу». Для всілякої госпо-
дарської всячини, і цілком можливо, 
що «зберігав у них і так званий дуст, 
який тоді дуже широко використову-
вався у боротьбі зі шкідниками рослин 
і збіжжя зернових». 

Невідомість, а також розміри «по-
кладів» - не менше 70 кубічних ме-
трів – налякали селян. Пригадується, 
Дніпровська районна адміністрація 
проводила прес-конференцію і надто 
переймалася від того, що «виявлено 
небезпечне захоронення якихось от-

рут, які смердять різними хімічними 
речовинами». Ще райдержадміністра-
ція побивалася від того, що на вилу-
чення і знешкодження вкрай згубної 
знахідки знадобиться ніби не менше 
20 мільйонів гривень, а це велика сума 
не тільки для села, але й для району. 

Згодом з’ясувалося, що це не єди-
на біда. Щоб шукати підприємство, 
яке б взялося за знешкодження «по-
кладів», приблизної їх «кваліфікації» 
- що це «залишки старого складу от-
рутохімікатів і, можливо, самі отру-
тохімікати, термін використання яких 
давно скінчився» - замало. Необхідно 
точно знати, що саме доведеться тут 
виймати і на якому полігоні вийняте 
утилізувати. Тому залучили Інститут 
геохімії навколишнього середовища 
Національної Академії наук України. 

Після чого і ще дужче грякнув грім. 
Так-таки мають місце елементарні хі-
мічні препарати, котрі застосовували-
ся у сільському господарстві в середи-
ні  минулого століття. Але це півбіди. 
Справжня біда, що Інститут «перек-
валіфікував» захоронення згубних не-
чистот в «ураганне забруднення ґрун-
ту сполуками ртуті, яке за різними їх 
видами допустимі норми перевищує 
в 153 – 211 разів». Іншими словами, у 
Волоському фактично розкрили з-під 
метрової товщі землі «вулканічний» 
кратер небезпечних вивержень. День 
і ніч цей кратер почав «дихати» все 
одно, що радіацією. Наявність же рту-
ті теж пояснили: років 60 – 70 тому 
існували, виявляється, препарати для 
передпосівної обробки насіння, які 
містили в собі ртуть. Це тоді було, 
очевидно, таємницею, небажаною 
для розголошення. Тепер от «спадщи-
ною» вона нагадала про себе.

І нагнавши на мешканців Волосько-
го переляку, невдовзі влада просто, як 
та чарівниця, ніби благополучно «за-
крила питання». По-перше, ТОВ «ВД 
Стар», яке взялося знешкоджувати ста-
ре поховання згубних речовин, у пря-
мому розумінні за три дні справилося 
із завданням. Рік тому, 1 грудня було 
укладено відповідний Договір, а уже 4 
грудня і підписали АКТ виконаних ро-
біт – уявляєте? Люди у  селі не те, що 
перехрестилися  і полегшено зітхнули, 
а були вражені легкістю, з якою позбу-
лися загрози, котрої і ворогам не поба-
жали б. А, по-друге», «ВД Стар» за свої 
старання затребував півтора мільйона 
гривень – порахуйте, у скільки разів 
менше, ніж прогнозували. Теж неаби-
який привід радіти, згодні?!

Та тут і вдруге грім несподівано 
грякнув та розгулялася гроза, якій ско-
ро рік виповниться, протягом котро-
го не вщухає. У ситуацію втрутилися 
люди в погонах правоохоронців. Спо-
чатку за поданням старшого  слідчого 
Головного управління Національної 
поліції в області Бабушкінський ра-
йонний суд Дніпра заборонив Но-
воолександрівській ОТГ перерахову-
вати оті півтора мільйона гривень, 
які належало сплатити «ВД Стар» за 
ліквідацію страшного «вулкану» у  Во-
лоському. Однак  «ВД Стар» звернувся 
уже в обласний Господарський  суд з 
вимогою витребувати з громади не 
тільки півтора мільйона, а й «штраф-
ні» за затримку  платежу «за надані 
послуги». Громада усіма правдами і 
не правдами намагалася оскаржити та 

відхилити позов. Упирався до тих пір, 
поки цей же Господарський суд та не 
виніс ухвалу про примусове з неї стяг-
нення «вказаних сум». Діватися було 
нікуди – як миленькі заплатили усе до 
копійки.

Але з якої причини, запитаєте ви, 
правоохоронні органи здійняли такий 
переполох? Зрозуміло, що ТОВ «ВД 
Стар» за тендером – себто за конкур-
сом-відбором – виграло право здійс-
нити утилізацію відкопаної знахідки. 
Оскільки запропонувало вигідніші 
умови, ніж інші учасники тендеру. 
Тільки ж от заднім числом раптом 
з’ясувалося, що це товариство… не 
мало  ліцензії на виконання настільки 
специфічних робіт, як «переробка від-
ходів». Оскільки зареєстроване воно 
як ТОВ, основний і єдиний вид бізне-
су якого – ви не повірите – роздрібна 
торгівля. Справді не конфуз навіть, а 
щось гірше: Новоолександрівська ОТГ 
у цій ситуації просто не мала права 
укладати Договір з ТОВ «ВД Стар». А 
значить, здійснила як  мінімум служ-
бове правопорушення. Не випадко-
во ж слідом за Нацполіцією обласна 
прокуратура попросила Апеляційний 
Господарський суд визнати недійсним 
і мерщій скасувати рішення Тендер-
ного комітету стосовно «ВД Стар», і 
суд задовольнив її прохання. 

У керманичів Новоолександрів-
ської ОТГ разом з жителями Во-
лоського знайшовся один-єдиний 
«аргумент» на свою користь: ТОВ «ВД 
Стар», мовляв, не саме провело вий-
мання та захоронення на спеціаль-
ному полігоні «ртутного ураганного 
забруднення ґрунту», а найняло інші 
фірми, котрі мали дозвіл на такого 

виду діяльність. Але сталася промаш-
ка, якщо так можна сказати.  Справа 
в тому, що «ВД Стар» найняло субпід-
рядників як підприємство, яке займа-
ється торговими операціями – щось 
купує або щось продає. А наше за-
конодавство категорично забороняє 
продавати чи купувати послуги тако-
го характеру, як з утилізації хімічних 
речовин. Очевидно, не випадково. Бо 
це ж все одно, що гра з вогнем, згодні?  
Але у даному випадку утилізація «че-
рез посередника» ще й викликає нехо-
рошу, м’яко кажучи, підозру. А саме: 
і півтора мільйона було, мабуть, заба-
гато, бо ж тхне тим, що передбачався 
вигідний «відкат» якщо не для обох 
сторін оборудки, то для однієї точно. 
Тим паче, що підприємств, котрі ма-
ють ліцензії на знешкодження небез-
печних речовин, в Україні раз-два – і 
все. То вони добре відомі, в тому числі 
були відомі і Новоолександрівській 
ОТГ. Більше того, пропонували їй свої 
послуги. Навіщо ж було наймати по-
середника винятково з торговельними 
повноваженнями? 

То погодьтеся, що підозра цілком 
реальна. Прокуратура, скажемо вам, 
доволі ретельно, схоже, підійшла до 
вивчення явно незаконної і тому хи-
трої «операції». Її слідчі побували 
на полігоні – а він, до речі, єдиний в 
Україні, - де консервуються ртутні 
відходи. І переконалася, що вони там 
закладаються в спеціальні алюмінієві 
цистерни. Але воднораз і посіяла нові 
сумніви-підозри. Бо слідчі перекона-
лися, що загалом ртутні відходи збері-
гаються в алюмінієвих ємностях. Але 
чи зберігаються не за документами, 
а в натурі там і відходи, доставлені з 
Волоського, цього однозначно встано-
вити… не вдалося. Тобто ймовірний 
навіть варіант, що волоське «сховище» 
лише на словах і паперах вийняли й 
відвезли на спеціальний могильник – 
розумієте, про що іде мова?! 

Коротше кажучи, Дніпропетров-
ська обласна прокуратура домоглася, 
що волоський тендер наразі відмі-
нили. А як бути далі, ніхто поки що 
вирішити не може. У сільраді Ново-
олександрівської ОТГ з відчаю «жар-
тують», наче нічого іншого не зали-
шається, як везти забруднені ртуттю 
кубометри назад додому, закопувати 
туди, де вони лежали добрячих сім-
десят літ, а потім відкопувати знову. 
Волоський же народ перебуває у стані 
збудження, оскільки «все може бути». 
У тому числі і те, що виявлені небез-
печні поклади ніхто справді й не чіпав. 
Себто вони там досі лежать. Гроші 
взяли, поділили – і «кінці» прикопали 
назад. Отож умили та від задоволення 
потерли руки. А в Громадській раді 
обласної екологічної інспекції заявля-
ють, неначе у будь-якому випадку для 
перевірки і остаточного знешкоджен-
ня «вулкану» тепер півтора мільйони 
не вистачить. Знадобиться уже ніби не 
менше 4-х мільйонів.  

                                                           
P.S. Уже підготувавши 
цей матеріал до друку, 
ми раптом подумали ось 
що: живемо з вами зараз у 
такій «непередбачуваній» і 
корумпованій державі, що 
це зараз цілком ймовірно 
ще дужче ширше коло ласих 
співучасників намислило 
насправді розділити між 
собою уже більше, ніж 
півтора мільйона – усі чотири. 
Отож не хочуть ловити гав, 
поки свавіллю в Україні немає 
меж. Чи дізнається правду на 
своїм віку нинішнє покоління 
жителів Волоського? І коли 
вернеться до них спокій за 
своє здоров’я та здоров’я 
нащадків? 

М.Я.

А тепер у Волоському ховається міна вповільненої дії.
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П одаткова інформує

Змінами до статті 30 перед-
бачено зобов’язання закладів 
освіти забезпечувати на своїх 
веб-сайтах відкритий доступ 
до правил поведінки здобувача 
освіти в закладі освіти, плану 
заходів, спрямованих на запобі-
гання та протидію булінгу, по-
рядку подання та розгляду заяв 
про випадки булінгу від здобу-
вачів освіти, їх батьків тощо.

Крім того, змінами до стат-
ті 73 Закону, Освітньому омбу-
дсмену надається право: здійс-
нювати перевірку заяв про ви-
падки булінгу в закладі освіти, 
повноту та своєчасність заходів 
реагування на такі випадки з 
боку педагогічних, науково-пе-
дагогічних, наукових праців-
ників, керівництва та засновни-
ка закладу освіти; отримувати 
інформацію від центрального 
органу виконавчої влади у сфері 
освіти і науки щодо загального 
числа випадків булінгу у закла-
дах освіти за визначений період.

СТАТТЕЮ 15 Закону Украї-
ни «Про оренду землі» від 

06.10.1998  №161-XIV  визна-
чено  істотні умови договору 
оренди земельної ділянки, а 
саме:

 інформацію про земель-
ну ділянку, що передається в 
оренду: кадастровий номер, 
місце розташування  та розмір 
земельної ділянки;

 термін дії договору оренди;
 орендну плату із зазна-

ченням її розміру, індексації, 
способу та  умов  розрахунків, 
строків, порядку її внесення і 
перегляду та відповідальності 
за її несплату.

У разі якщо договором 
оренди землі передбачено здій-
снення заходів, спрямованих на 
охорону та поліпшення об’єкта 
оренди, до договору додаєть-
ся угода щодо відшкодування 
орендарю витрат на такі захо-
ди.

За згодою сторін у договорі 
оренди землі можуть зазнача-
тися інші умови.

Слід пам’ятати, що якщо 
договір не містить хоча б одну 
із зазначених істотних умов, він 
вважається неукладеним.

Слід також розділяти мо-
мент укладення договору 
оренди та момент державної 
реєстрації права оренди, що 
за ним виникає, адже орендар 
має право  користуватися зе-
мельною ділянкою виключно 
після державної реєстрації.

Реєстрація оренди земельної ділянки
ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ - це договір, за яким орендодавець (власник земельних ділянок або 
органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, 
визначених статтею 122 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-III) зобов’язаний 
за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний 
строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку у відповідності до умов 
договору та вимог земельного законодавства.

Для державної реєстрації 
оренди землі, сторони (орен-
дар та/або орендодавець) пови-
нен звернутися до державних 
реєстраторів, визначених стат-
тею 10 Закону України «Про 
державну реєстрацію прав 
та їх обтяжень» від 01.07.2004 
№ 1952-IV, а саме: нотаріус, 
інші державні реєстратори 
(виконавчих органів сільських, 
селищних та міських рад, рай-
онних, районних у містах дер-
жавних адміністрації).

При цьому, якщо договір 
оренди нотаріально посвідчу-
вався, здійснити реєстрацію 
оренди, що виникає в його ре-
зультаті, вправі лише нотаріус, 
що здійснював зазначену но-
таріальну дію.

Для проведення державної 
реєстрації права оренди зе-
мельної ділянки реєстратору 
(нотаріусу) подається заява на 
проведення реєстраційних дій 
та оригінали документів, необ-
хідних для проведення таких 
дій, у паперовій або електрон-
ній формі у випадках, передба-
чених законодавством.

У разі якщо оригінали до-
кументів, необхідні для прове-
дення реєстраційних дій, від-
повідно до законодавства, зали-
шаються у справах державних 
органів, органів місцевого са-
моврядування, що їх видають, 
заявник подає копії документів, 
оформлені такими органами 
відповідно до законодавства.

Заява на проведення 
реєстраційних дій в електрон-
ній формі подається за умови 
ідентифікації заявника (фізич-
ної або юридичної особи) з 
використанням електронного 
цифрового підпису чи іншого 
альтернативного засобу іден-
тифікації особи.

Іншими документами (їх 
копіями), які подаються із зая-
вою є:

 а) документ, що посвідчує 
особу заявника;

 б) довіреність чи інший 
документ, що посвідчує пред-
ставницькі повноваження у разі 
коли особа, яка звертається за 
державною реєстрацією діє як 
представник;

 в) копія реєстраційного 
номера облікової картки плат-
ника податку згідно з Держа-
ним реєстром фізичних осіб 
платників податків (крім ви-
падків, коли особа через свої 
релігійні або інші переконання 
відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податку, 
офіційно повідомила про це 
відповідні органи державної 
влади та має відмітку в па-
спорті громадянина України);

 г) документ, що під-
тверджує сплату адміністра-
тивного збору (обов’язкового 
платежу за проведення держав-
ної реєстрації), крім випадків, 
коли особа звільнена від сплати 
адміністративного збору;

 д) договір оренди земель-
ної ділянки;

 е) витяг з ДЗК про зе-
мельну ділянку, окрім випадків 
коли нотаріус, який проводи-
тиме реєстрацію, підключений 
до ДЗК;

Окрім того, якщо при звер-
ненні за державною реєстра-
цією оренди виявиться, що 
право власності на земельну 
ділянку виникло до 1 січня 2013 
року, але не було зареєстрова-
но в Державному реєстрі речо-
вих прав на нерухоме майно, 
державний реєстратор (но-
таріус) здійснює також і його 
реєстрацію. При цьому, для 
державної реєстрації звернен-
ня власника є необов’язковим, 
право власності за ним може 
бути зареєстровано за заявою 
орендаря. Останній не зобов’я-
заний подавати документ, на 
підставі якого виникло право 
власності (договір купівлі-про-
дажу, дарування, свідоцтво про 
право на спадщину, державний 
акт про право власності, тощо), 
за умови наявності інформації 

про зареєстровану земельну 
ділянку в Державному земель-
ному кадастрі.

За результатом проведен-
ня державної реєстрації права 
власності та похідного від ньо-
го речового права на земельну 
ділянку державний реєстратор 
(нотаріус)  формує витяг. Саме 
витяг і є документом, який під-
тверджує реєстрацію права 
оренди.

Також слід зазначити, що 
у разі припинення договору, 
в тому числі його розірвання, 
необхідно звернутися до дер-
жавного реєстратора для при-
пинення права оренди. Якщо 
ця дія не буде виконана, в орен-
даря буде формальна підстава 
продовжувати користуватися 
земельною ділянкою, а також 
до припинення попередньої 
реєстрації зареєструвати нову 
оренду в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме май-
но буде неможливо.
За інформацією правового 

ресурсу «Протокол».

Відповідальність
Булінг

Вісімнадцятого грудня  2018 року Верховна Рада прийняла проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (№8584).
Прийнятим законом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, доповнивши Кодекс новою статтею 173-4, якою встановлюється 
відповідальність за булінг.

Прийняття закону органічно 
поєднується із впровадженням 
з 1 січня 2019 року посади освіт-
нього омбудсмена.

Законопроект прийнято, 
залишилось чекати на підпис 
Президента України та його 
оприлюднення.

Що таке булінг за прийня-
тим законом, і хто та в якому 
розмірі несе відповідальність за 
його вчинення?

Булінгом може бути як ак-
тивна  дія, так і бездіяльність 
(мовчазне, безучасне спостере-
ження, відсутність активних дій 
до його припинення).

Булінг може виявлятися у 
психологічному, фізичному, 
сексуальному насильстві.

Булінг може вчинятися не 
лише у формі вербальної ко-
мунікації, а й із застосуванням 
засобів електронних комуніка-
цій,

Булінг може вчинятися 
щодо:

 малолітньої особи
 неповнолітньої особи
 інших учасників освітнього 

процесу
Булінг може здійснений 

будь-ким. Норма закону про-
писана таким чином, що вона 
не дає повного переліку осіб, 
які можуть чинити булінг, але 
при цьому наголошує, що може 
вчинятися малолітніми та не-
повнолітніми особами.

Внаслідок булінгу могла 
бути чи була заподіяна шкода 
психічному або фізичному здо-
ров’ю потерпілого. Важливий 
момент, що законодавець виді-
лив булінг  як негативне явище 
незалежно від настання негатив-
них наслідків.

Відповідальність за булінг 
згідно з ст. 173-4 Кодексу 
про адміністративні 
правопорушення
Булінг (цькування), тобто 

діяння учасників освітнього про-
цесу, які полягають у психоло-
гічному, фізичному, економіч-
ному, сексуальному насильстві, 
у тому числі із застосуванням 
засобів електронних комуніка-
цій, що вчиняються стосовно ма-
лолітньої чи неповнолітньої осо-
би або такою особою стосовно 
інших учасників освітнього про-
цесу, внаслідок чого могла бути 
чи була заподіяна шкода психіч-
ному або фізичному здоров’ю 
потерпілого, - тягне за собою 
накладення штрафу від п’ятде-
сяти до ста  неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 
громадські роботи на строк від 
двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене части-
ною першою цієї статті, вчинене 
групою осіб або повторно про-
тягом року після накладення ад-
міністративного стягнення, тяг-
не за собою накладення штрафу 
від ста до двохсот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів грома-
дян або громадські роботи на 
строк від сорока до шістдесяти 
годин.

Вчинення малолітніми, або 
неповнолітніми особами віком 
від чотирнадцяти до шістнадця-
ти років, правопорушення, від-
повідальність за яке передбаче-
но цією статтею, - тягне за собою 
накладення штрафу на батьків 
або осіб, які їх замінюють, від 
п’ятдесяти до ста  неоподатко-
вуваних мінімумів доходів гро-
мадян або громадські роботи 
на строк від двадцяти до сорока 
годин.

Діяння, передбачене части-
ною другою цієї статті, вчинене 
малолітньою або неповноліт-
ньою особою віком від чотир-
надцяти до шістнадцяти років, 
- тягне за собою накладення 
штрафу на батьків або осіб, які 
їх замінюють, від ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадсь-
кі роботи на строк від сорока до 
шістдесяти годин.

Неповідомлення керівни-
ком закладу освіти уповнова-
женим підрозділам органів 

Національної поліції України 
про випадки булінгу (цькуван-
ня) учасника освітнього проце-
су  - тягне за собою накладення 
штрафу від п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправ-
ні роботи на строк до одного 
місяця  з  відрахуванням  до 
двадцяти процентів заробіт-
ку».

Протоколи за вчинення цьо-
го порушення уповноважені 
складати органи Національної 
поліції України, а притягувати 
до адміністративної відповідаль-
ності будуть місцеві суди.

Щодо кримінальної 
відповідальності 
Оскільки нормами цього за-

кону не передбачається внесення 
змін до Кримінального кодексу 
України стосовно запроваджен-
ня кримінальної  відповідаль-
ності за скоєння правопору-
шень, пов’язаних з булінгом 
(цькуванням),   оскільки скоєння 
правопорушником при вчинен-
ні булінгу (цькування) інших дій, 
кваліфікуються відповідними 
статтями Кримінального кодек-
су України, зокрема – заподіян-
ня тілесних ушкоджень різних 
видів тяжкості тощо, тому у 
цьому випадку правопорушник 
нестиме відповідне криміналь-
не покарання без додаткового 
зазначення про це у Кодекс 
України про адміністративні 
правопорушення.

Віталій ГРИБ, юрист. 
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На порі, на часіЩо садити навесні на городі 
передусім? Відповідь на це 
питання одна – холодостійкі 
культури.
Чи відомо вам, що деякі 
городники висівають редиску 
ще взимку? Що кучерява 
капуста і під снігом непогано 
росте? Наша добірка найбільш 
витривалих овочів допоможе 
дізнатися більше про улюблені                                             
і малознайомі культури.

Кучерява капуста
У цієї листової капусти багато назв: ка-

пуста кале (або кейл), капуста браунколь 
(брунколь або ґрюнколь), нарешті - просто 
кучерява капуста. Цей неймовірно корис-
ний овоч з кучерявим листям - рекордсмен 
серед холодостійких культур. Вона витри-
мує морози аж до -18°С. Більше того, під-
морожені листочки кале стають навіть ніж-
нішими й приємнішими на смак.

Насіння кучерявої капусти проростає 
при температурі ґрунту +4-5°С. Оптималь-
ною температурою для проростання насін-
ня і розвитку сіянців вважається +16-18°С. 
Як правило, насіння висівають, заглиблюю-
чи його у ґрунт на 1-2 см. Залежно від сорту 
перший урожай кале зрізають через 2-3 мі-
сяці після появи паростків. Чим молодше 
листя, тим воно смачніше.

Пастернак
Пастернак не тільки стійкий до замо-

розків, але і спокійнісінько зимує під снігом. 
Ранньою весною він забезпечує нас перши-
ми свіжими коренеплодами. Головне, встиг-
нути викопати корінці до початку росту. На 
другий рік пастернак зацвітає, а коріння при 
цьому втрачає свої смакові якості.

Сіють пастернак рано навесні. Мінімаль-
на температура для проростання насіння - 
+2-3°С, оптимальна температура - +16-18°С. 
Перші паростки з’являються приблизно 
на 20-25 день. Тому щонайменше одна з 
процедур для прискорення не зашкодить. 
Молоді рослини витримують заморозки до 
-5°С, а дорослі - до -8°С. Найкраще пастер-
нак зростає в прохолодну погоду, +18-20°С у 
добре зволоженому ґрунті.

Редис
Редис завжди садили раніше інших ово-

чів. І правильно! Насіння редиски проклю-
нуться вже при +2-4°С. А якщо температура 
буде близька до ідеальної (+15-17°С), перші 
паростки з’являться через 4-6 днів після по-
сіву. Щоб прискорити проростання, насін-
ня слід замочити на 24 години.

Паростки редиски витримують корот-
кочасні заморозки до -2-3°С. Дорослі росли-
ни ще більш витривалі: їм не страшні моро-
зи -5-6°С. Редис взагалі любить прохолоду. 
Найсмачніші і соковитіші коренеплоди 
з’являються при +16-20°С. При більш ви-
соких температурах плоди стають гіркими 
і грубішають. А тривала спека призводить 
до стрілкування рослин. Редис висаджують 
і під зиму, і взимку, і навесні.

Морква
Морква - ще одна холодостійка культу-

ра, яку завжди намагаються посіяти раніше, 
в кінці квітня. І хоча оптимальною темпера-
турою для проростання насіння є діапазон 
від +17 до 20°С, воно починає рости навіть 
у холодному ґрунті (+4-5°С). Паростки мор-
кви зазвичай з’являються на 14-16 день піс-
ля посіву. Цей процес можна прискорити 
спеціальною обробкою насіння.

Насіння висівають у пухкий ґрунт в бо-
розенки глибиною до 3 см. В ідеалі моркву 
слід садити по насінині, дотримуючись від-
стані в один сірниковий коробок між «сусі-
дами» по борозні. Робота копітка, зате по-
тім проріджувати не доведеться.

Цибуля-чорнушка
Всі види цибулі досить холодостійкі, 

але чорнушку навесні висаджують на гряд-

Які овочі варто передусім 
садити навесні

Холодостійкі

ки раніше за всіх. Як тільки відтане і ґрунт 
висохне, настає час посадки. Мінімальна 
температура, за якої починає проростати 
насіння цибулі, становить +5-10°С. Правда, 
при такій погоді паростків доведеться чека-
ти довго. А ось при 18-20°С перше пір’ячко 
може з’явитися вже через тиждень після 
посадки. Цибулю висівають в борозенки на 
глибину 1-1,5 см.

Перо дорослої рослини цибулі легко 
переносить заморозки до -2°С, але при 
більш сильних морозах гине.

Багаторічні види цибулі і цибуля-порей 
не бояться зниження температури до -5°С. 
Батун, слизун, шніт та інші багаторічні види 
абсолютно не вимогливі до догляду, а вес-
ною починають нарощувати зелень всього 
при +5°С.

Крес-салат
Крес-салат - дуже холодостійка росли-

на. Вона буде зростати навіть при +2-3°С, 
нехай повільно, але вірно. В оптимальних 
умовах (близько +16-18°С) крес показує чу-
деса скоростиглості: проростає на 2-3 добу. 
Рослина добре переносить дефіцит світла. 
Її вирощують навіть без землі (на поролоні 
або ватному диску), настільки крес-салат не-
вибагливий.

Як правило, крес вживають в їжу у ви-
гляді проростків з першими сім’ядольними 
листочками. Так він смачніший і ніжніший.

Рукола
Рукола належить не тільки до холодо-

стійких, але і до скоростиглих зелених куль-
тур. Вона цінується за незвичайний смак, 
що перетворює будь-який салат у вишука-
ну страву середземноморської кухні.

Навесні руколу можна сіяти, почина-
ючи з кінця березня. Щоб завжди бути з 
урожаєм, посіви рекомендують проводити 
кожні два тижні аж до середини літа. Насін-
ня проростає при температурі повітря +9-
10°С. Ідеальними умовами для отримання 
добрих паростків вважаються +17-23°С.

Рукола годиться і для підзимових посі-
вів. Висівають насіння в жовтні-листопаді, 
коли стовпчик термометра вже не підні-
мається вище нуля. Насіння заглиблюють 
в ґрунт на 2-4 см. Руколі потрібен простір, 
в тісноті вона грубіє, тому між рослинами 
бажано дотримуватися проміжок у 8-10 см.

Листова гірчиця
Насіння салатної (або листової) гірчиці 

накльовується вже при температурі +1-3°С. 
А при +18-20°С воно сходить практично 
миттєво - за 3 дні. Паростки стійкі до корот-
кочасних заморожувань. Посів листової гір-

чиці проводять як навесні (квітень-травень), 
так і влітку (липень-серпень). Як і рукола, 
салатна гірчиця стрілкується при загуще-
них посівах. Між кущиками повинно бути 
не менше 10-12 см.

Шпинат
Мегакорисний шпинат починає рости 

при +2-3°С. Це мінімальна температура 
проростання, в таких умовах швидких па-
ростків не чекайте. А ось в +15-20°С через 
десять днів після посіву з’являться перші 
листочки. До речі, проростання можна 
прискорити, замочивши насіння у воді 
на 48 годин. Юні сіянці легко переносять 
короткочасні заморозки до -6°С. Для нор-
мального росту і розвитку шпинату потріб-
на температура +15-18°С.

Шпинат краще сіяти навесні і добре по-
ливати. Нестача вологи і спека призводять 
до передчасного цвітіння.

Горох
Гороху теж не потрібно багато тепла. 

Температурний мінімум для пробуджен-
ня його насіння - +1-2°С. Для нормального 
розвитку паростків і формування пагонів 
вистачає +4-5°С. А в ґрунті, прогрітому до 
+10°С, горох проростає буквально за 3-7 
днів. Молоді пагони гороху можуть вижити 
при -4-6°С. Проте заморозки послаблюють 
рослину і значно знижують її врожайність.

Боби
Як і горох, овочеві боби в середній смузі 

висівають в кінці квітня. Їх насіння проро-
стає при температурі 4-8°С, а паростки ви-
тримують заморозки до -6°С. Тим не менш 
тривалий вплив холодів уповільнює ріст 
стебел і листків. І врожайність у підмерзлих 
рослин падає на 30%.

Петрушка
Петрушка теж не боїться холодів. Її 

можна сіяти рано, одночасно з морквою. 
Насіння починає проростати при темпера-
турі 3-4°С. Але через ефірні олії на поверх-
ні насінини петрушка дуже довго сходить. 
Навіть при оптимальній температурі (18-
20°С) перші паростки з’являються через два 
тижні. І чим холодніше, тим довше сходить 
насіння. Прискорити проростання можна 
промиванням насіння в теплій воді або за-
мочуванням на вологій тканині.

Паростки без проблем переносять 
заморозки до -9°С. Повноцінний кущ пе-
трушки витримує справжні морози (-10-
12°С). І коріння, і листя петрушки чудово 
зимують під снігом. А з настанням весни ра-
дують дачників першою їстівною зеленню.

Кріп
Незмінний супутник петрушки - кріп 

- найкраще вдається в прохолодні періо-
ди, оскільки його комфортний темпера-
турний діапазон - це +16-17°С. Навіть коли 
стовпчик термометра коливається між +5° 
і +8°С, листя кропу продовжують повільно 
зростати. А ось у спекотну погоду ця куль-
тура швидко втрачає соковитість, грубіє, не 
зростає, а намагається швидше випустити 
парасольки.

Насіння кропу теж проростає повіль-
но. Навіть при +12-15°С воно може прове-
сти в грунті до 20 днів. Тут теж не обійтися 
без попередньої підготовки. Насіння кро-
пу зазвичай замочують на 2-3 дні з обов’яз-
ковою зміною води через кожні 6-8 годин. 
Потім насіння просушують і висівають в 
грядки.

Селера
Незважаючи на те, що селера відрізня-

ється непоганою холодостійкістю, стеблові 
та кореневі сорти зазвичай вирощуються 
розсадним способом. А все тому, що селе-
ра довго росте - від 80 до 210 днів. Насіння 
на розсаду починають сіяти вже в лютому. 
Для появи дружних паростків необхідно 
підтримувати температуру в інтервалі +18-
25°С.

У ґрунт молоді сіянці можна пересад-
жувати, коли середня добова температу-
ра повітря встановиться не нижче +10°С, у 
жодному разі не раніше. Паростки селери 
виживають при -4°С, але все-таки трива-
лий вплив низьких температур призводить 
до цвітіння в перший рік життя. Дорослі 
рослини не бояться короткочасних осінніх 
заморозків до -7°С, а при великій кількості 
снігу зимують у ґрунті і швидко дають нову 
зелень навесні. Оптимальною температу-
рою для росту і розвитку всіх видів селери 
вважається +15-22°С.

Білокачанна та інші капусти
Розсада будь-якої з численних різнови-

дів капусти здатна пережити недовгі замо-
розки. Паростки качанної капусти не боять-
ся -3°С, пекінської, кольорової або броколі - 
-2°С. Правда, прихоплена морозом розсада 
дає менший урожай.

Капустяну розсаду частіше вирощують 
у парниках і теплицях, ніж вдома на підві-
конні. Причина проста - батареї, які пашать 
жаром опалення в будинках не дають сіян-
цям розвиватися. Якщо для швидкої появи 
паростків потрібна температура +15-20°С, 
то в перші дні життя досить +7-10°С. Інакше 
рослини сильно витягнуться, а для капусти 
це катастрофа. Всім капустяним потрібно 
багато світла, хороша вентиляція і прохоло-
да - від 12°С до 24°С залежно від виду.

Ідеальні умови для формування гар-
ного качана - +13-18°С. Спека уповільнює 
зростання капусти і перешкоджає утворен-
ню качанів. У таку погоду капусту потрібно 
постійно поливати, щоб знизити негатив-
ний вплив високих температур. Дорослі 
рослини качанної капусти стійкі до замо-
рожування до -7°С, а пізньостиглі сорти ви-
тримують аж до -9°С.

Цвітна капуста менш стійка до холодів 
порівняно з качанною. Вона не винесе мо-
розів сильніших -2°С. Найсприятливіша 
температура для її розвитку 15-18°С вдень 
та 10-12°С вночі. 

Качанчики пекінської капусти не втра-
чають своїх смакових якостей навіть після 
осінніх заморозків -4-5°С. А зелені суцвіття 
броколі можуть пережити морози до -7°С.

Перелік холодостійких культур вий-
шов досить значним. Але все ж таки не-
повним. Дозвольте нагадати вам про ба-
гаторічні культури, стійкі до холодів. Це 
добре нам відомі ревінь, хрін, любисток, 
багаторічні види цибулі (батун, шніт, за-
пашна цибуля), спаржа, щавель.
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СІЛЬСЬКИЙ БІЗНЕС

Чорна кукрудза -

В Україні всім добре відома 
кукурудза.  Адже кожен із 
нас у своєму житті пробував 
недозрілі і проварені солодкі 
качани білої або жовтої куку-
рудзи.  У мене на городі росте 
кукурудза й інших кольорів: 
коричнева, зелена, блакитна, 
червона і навіть чорна.
Чорна кукурудза у мене з’яви-
лася недавно, тому сьогодні я 
хочу розповісти саме про неї.  
Родом вона з Перу, де її виро-
щують з незапам’ятнихчасів, 
дуже давно, близько семи 
тисяч років.  Для перуанців це 
не тільки хліб, але й ліки від 
усіх хвороб, навіть за її допо-
могою лікують рак.
 

У стародавньому Перу чорна кукуру-
дза росте практично по всій тери-
торії - від морського узбережжя до 

високогірного плато, яке знаходиться на 
висоті трьох з половиною тисяч метрів.  
Тут індіанці вирощували солодку куку-
рудзу «чокліт».  Інший сорт використо-
вувався для підсмажування, третій для 
каші «МСОТ» і, нарешті, так звана «сарака 
сі» йшла на виготовлення національного 
напою інків - «чичи».  Коли запитаєш у пе-
руанців, звідки вона взялася, отримаєш 
відповідь: «Бог послав з небес».  Спочат-
ку це були невеликі качани чорної куку-
рудзи, але поступово способом відбору 
і селекції качани стали великі.  Без цієї 
культурної чорної кукурудзи перуанці не 
уявляють свого життя.  

Сучасні перуанці (нащадки інків) 
стрункі і легкі.  Їх жінки прекрасно знають, 
що місяць на напої «чича морада» - це не 
дієта, а харчування без голоду.  Енерго-
ємність цього напою вражає уяву: при 
малій кількості кілокалорій він дає велику 
кількість енергії.  Інки користувалися цим 
щосили.  Існували спеціальні гінці-бігуни, 
які під час завдань пили тільки «чичу мо-
рада» без будь-якої їжі і за день покрива-
ли відстань по горах близько 50 миль (80 
км).  Напій «чича морада» - це найулюбле-

ніший національний продукт, гордість пе-
руанців, який повністю насичує організм 
енергією, звільняє від шлаків звичайного 
харчування, насичує організм потрібною 
калорійністю без завантаженості шлунку.

 Дізнавшись про це, мені самому за-
хотілося виростити таку кукурудзу, але 
де взяти насіння?  Після тривалих пошуків 
в Україні я так і не знайшов його.  Прав-
да, коли зневірився в пошуках, знайшов 
насіння в Москві.  За п‘ять насінин чорної 
кукурудзи з мене взяли 500 рублів.  При 
складній інструкції вирощування я зупи-
нився тільки на своїй інтуїції.  Адже куку-
рудза вона всюди кукурудза.  І якщо вона 

росте в Перу на висоті понад три км, то 
чому не буде рости в Україні, де найкра-
ща в світі земля і кліматичні умови не гір-
ші, ніж в інших країнах?

 Для того, щоб переконатися в її 
схожості, я спочатку замочив у воді, до-
давши туди трохи марганцівки.  Адже 
марганцівка не тільки знищує непотріб-
ні мікроби, але і є стимулятором росту.  
Коли з’явилися в зернах невеликі ознаки 
життя, на початку травня висадив пря-
мо в землю.  Приблизно через тиждень 
дружні сходи порадували мене.  Особли-
во я не балував її добривами, вона росла, 
як і всі мої рослини, без хімічних добрив.  
У перший рік отримав хороші довгоочіку-
вані качани, на другий рік дістав насіння 

і солодкої чорної кукурудзи.  Тепер маю 
кілька сортів і можу сам насолоджувати-
ся напоєм «чича морада». Тепер мені не 
потрібні ніякі ліки.

 У зернах чорної кукурудзи знахо-
дяться важливі і необхідні для організму 
мінеральні речовини: солі калію, каль-
цію, магнію, заліза, фосфору.  Її білок 
містить незамінні амінокислоти лізин і 
тіптофан.  Вона також багата вітамінами 
Е, В, РР та аскорбінової кислотою.  Мало 
хто знає, що чорна кукурудза чи не най-
багатша вітаміном К, що так необхідний 
для нормального функціонування серця і 
судин, особливо в розрідженому повітрі 

гірських Анд.  Надає очищаючу дію на 
весь організм: здатна виводити токсини, 
радіонукліди, очищати організм від шкід-
ливих речовин і накопичених.  Виводить 
з організму надлишки холестерину.  Так 
само допомагає позбутися від стресу і 
безсоння, перешкоджає від передчас-
ного старіння організму. Качани чорної 
кукурудзи здатні захистити від раку, ста-
ріння і хвороб серця, цукрового діабету, 
схуднення і так далі.  Відвар чорних зе-
рен - це енергетичний напій.  При низькій 
калорійності - енергоємність колосальна.  
Один літр густого відвару чичи без дода-
вання фруктів і цукру надає працездатно-
сті без почуття голоду на три години.  А 
три літри дає працездатності на повний 
робочий день фізичної праці. Чорна ку-
курудза створювалася кимось не просто 
для цілющого харчування, вона створю-
валася як ліки.

 Чорна кукурудза й   онкологія, або 
дружба чорної кукурудзи з підступним 
грибком устилаго в ім’я здоров’я. Те, що 
народності мочика, кечуа і надалі інки 
знали антибіотики - це достовірно.  Вони 
накладали на рани зелену цвіль (проду-
цент пеніциліну), використовували грибні 
антибіотики, але те, що у них були знання 
про унікальну можливість чорної кукуру-
дзи і патогенних грибів - мікроміцетів, 
ефективних антибіотиків - розуму незбаг-
ненно.  Однак це так.  Чорна кукурудза 
заражена грибком устилаго - це нату-
ральний антибіотик.

 Устилаго - так називається цей па-
разитний грибок, який поселяється на 
паростках молодих рослин і чекає годи-
ни, коли ті почнуть колоситися.  Тоді він 
проростає на колосках чорної сажкою 
- на пшениці, житі, просі, ячмені й кукуру-
дзі.  Багато хліборобів витрачають великі 
гроші, щоб позбутися цього паразита.  Є 
понад сімсот різновидів цього грибка.  І 
кожен з них має свою специфіку і вражає 
певну рослину.  Грибок вважається осо-
бливо небезпечним паразитом не за от-
руйністю, а за здатністю заражати певні 
злаки, тому зерно спеціально протрую-
ють перед посівом, щоб знищити його.

 Цілющі властивості 
чорної кукурудзи
 Завдяки своїм лікувальним власти-

востям чорна кукурудза понад сім тисяч 
років застосовується в медицині племен: 
мочика, кечуа і найбільш усвідомлено 
при цивілізації інків.

 Існує маса рецептів застосування, за 

яких використовуються всі частини чор-
ної кукурудзи, зерна і самі качани.

 1. Застосування лікувальних цілях 
чорної кукурудзи у відварі (чича морада).

 2. Зерна чорної кукурудзи (в настой-
ках, мазі, компресах).

 3.  Зерна чорної кукурудзи в симбіозі 
з грибком устилаго (мазі, витяжки, насто-
янки, примочки, компреси).

 4. Оболонки качанів (листя качанів) 
разом з качанами (відвари, напари, ван-
ночки).

 5. Суцвіття чорної кукурудзи (відвари, 
настоянки, ванночки).

 6. Корені чорної кукурудзи.
 У зерні кукурудзи знаходяться важ-

ливі і необхідні для організму мінеральні 
речовини: солі калію, кальцію, магнію, за-
ліза, фосфору.  Її білок містить незамінні 
амінокислоти лізин і тітофан. Також вона 
багата вітамінами Е, В, РР і аскорбіновою 
кислотою.  Мало хто знає, що чорна ку-
курудза є одним з найбагатших джерел 
вітаміну К, так необхідного для нормаль-
ного функціонування серця і судин і роз-
рідженому повітрі  гірських Анд.  Також 
надає очищаючу дію на весь організм лю-
дини. Чорна кукурудза здатна виводити 
токсини, радіонукліди, очищати організм 
від інших шкідливих речовин, що нако-
пичилися в клітинах.  Качани чорної куку-
рудзи здатні захистити від раку, хвороб 
серця і старіння організму людини.  Зро-
стаючому організму допомагає набрати 
масу тіла та насичує його вітамінами і мі-
кроелементами.  Чорна кукурудза багата 
вуглеводами, які сприяють нормалізації 
і стабілізації рівня цукру в крові.  Куку-
рудза - відмінне харчування і для м’язів, 
тому при прогресивній м’язовій дистро-
фії вона також незамінна. 

 Кілька рецептів
 Напій чича морада: чорна кукуру-

дза 1 кг, ананас стиглий- 1 шт., яблука -2 
шт, гвоздика-1 шт, кориця 1 паличка, ли-
мон-1 шт., цукор за смаком.

 Спочатку помийте кукурудзу і фрук-
ти.  З ананаса зніміть шкірку.  Яблука 
наріжте великими шматками.  Все це 
складіть у каструлю і залийте чотирма 
літрами холодної води і варіть, поки не 
лопнуть ядра кукурудзи.  Потім зняти з 
вогню, дати охолонути і процідити.  При 
використанні додайте в нього цукор і ли-
монний сік за смаком.  Можна додати на-
різані дрібними шматочками інші фрукти.  
Можна і без ананаса, а тільки яблука.

  Відвар чорної кукурудзи - це знижен-
ня цукру в крові при діабеті.  Потрібно ви-
пивати по чверті склянки два рази на день 
натщесерце протягом двох місяців.  За 
цей час відбувається нормалізація цукру 
з 10 одиниць до норми.

 Зниження холестерину і розчинення 
холестеринових бляшок: випивати до лі-
тра в день відвару чорної кукурудзи. Він 
має антибактеріальну, фунгіцидну здат-
ність, пити потрібно невеликими порція-
ми без цукру з додаванням ананаса і ли-
мона.  Використовують зерна чорної куку-
рудзи при застійних хронічних бронхітах, 
суглобових захворюваннях, кисті хребта.

 Профілактика раку шлунково-кишко-
вого тракту: випивати до півтора літра 
відвару чорної кукурудзи з додаванням 
м’яти.

 Зерна чорної кукурудзи мають анти-
бактеріальну, фунгіцидну здатність, при-
гнічуючи золотистий стафілокок, проти-
пухлинну здатність.  Використовують при 
бронхітах, запаленні легенів, раку легенів 
і бронхів.

 
Чорна кукурудза лікує: гепатит, 

жовчнокам’яну хворобу, ожиріння, 
панкреатит, нирковокам’яну хворобу, 
цукровий діабет, уретрит, холецистит, 
цироз печінки, цистит, виразкову хво-
робу шлунку та дванадцятипалої кишки, 
Кукурудзою зможу поділитися за умови, 
якщо ви надішлете свій підписаний кон-
верт з марками

Володимир УДОД. с. Мишурин 
Ріг, Верхньодніпровський район, 

Дніпропетровської обл. 51610

СЕМЕНА кормовых трав (люцерна, эспарцет, клевер, кострец, 
суданка и т.д.),сидератов, медоносов, гибриды и сорта 
подсолнечника, кукурузы и др.культур. 

Тел. 095-17-15-312              www.semenatrav.com

ПРОДАМ 

ЕЛІКСИР ЗДОРОВ‘Я
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