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У  владних коридорах

Продовження - стор. 4, 5

РЕКЛАМА

Події, пов‘язані з поверненням в Україну Михайла Саакашвілі, сьогодні не тільки у всіх на 
слуху – вони й осмислюються, обговорюються і спонукають до роздумів та спроби збагнути, 
що ж в нашій Україні нині відбувається? У цій ситуації найгірше те, що український люд 
фактично сповна не поінформований об‘єктивно, з якої речі та за чиєю роздратованою заба-
ганкою зчинився переполох спершу навіть не на нашому з Польщею кордоні, а ще на терито-
рії  самої Польщі. Мало того, що переважна більшість засобів масової інформації, і передусім 
вітчизняних телеканалів, уникають повного та правдивого показу й аналізу гострого проти-
борства ледве не усієї чиновницької раті на чолі з Петром Порошенком з колишнім лідером 
Грузії, який волею долі отримав громадянство України і навіть призначався головою Одеської 
обласної держадміністрації. Гірше, що практично усі ЗМІ та телеканали з ними разом ще і 
навмисне поширюють неправдиві тлумачення, перекручують та перебріхують факти, біле 
називають чорним.  Звідси багатьом з нас дійсно важко робити висновки та чітко орієнту-
ватися, шукаючи відповідь передусім на запитання, якого ж біса наші сучасні можновладці  
ледве не з відчаю та в паніці сколотилися, аби тільки не пустити назад в Україну Саакашвілі, 
котрого напередодні в гарячці позбавили українського громадянства?
З цього почалася наша зустріч з Анатолієм Гайворонським, який очолює в області Асоціацію 
фермерів та приватних землевласників. Запросити його до розмови у нас знайшлися вагомі під-
стави. Разом з чималою групою активістів різних громадських організацій області, серед яких 
же переважали фермери, Анатолій Іванович був свідком і навіть не останнім учасником усього 
того, що відбулося позаминулої неділі спершу на контрольному прикордонному пункті про-
пуску «Краковець», а потім і «Шегині». Якщо хочете, то поїздка делегації з Дніпропетровщини 
зустрічати Михайла Саакашвілі відбулася з ініціативи якраз обласної фермерської Асоціації. І 
тепер не зайвим буде повідомити, що якщо спочатку вирушати на кордон з Польщею зголоси-
лося понад півтори сотні осіб, то насправді фактично у подорож виїхало мало не втричі менше. 
Це після того, як з активістами багатьох обласних громадських формувань «попрацювала» об-
ласна державна адміністрація. Та й правоохоронні органи також. Сміливі на речі діячі ніби неза-
лежних ГО після «спілкувань» з ними захисників діючої нині влади обрали за краще залишитися 
вдома - як той казав, на печі.

Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ,
голова Дніпропетровської обласної 
Асоціації фермерів та приватних землевласників  «НАША МЕТА - ЗМІНИТИ КРАЇНУ»

А. Гайворонський: Хто б як не оцінював те, що сталося під час перетину Ми-
хайлом Саакашвілі польсько-українського кордону, в тому числі хто б як не 
ставився і до особи в минулому грузинського президента, у будь-якому ви-
падку необхідна неупереджена і якомога сумлінніша та повна інформація 
стосовно перебігу резонансних подій. Уже хоч би для того, щоб люди могли 
скласти особисте уявлення і власне бачення, на чиєму ж боці тут істина. А 
об‘єктивного, незаангажованого показу суперечливих перипетій як навко-
ло поспішного позбавлення Саакашвілі українського громадянства, так і 
навколо його повернення в Україну справді немає. Провладні ЗМІ, а також 
ті, які практично належать олігархам, навперебій стараються перекона-
ти-нав‘язати думку, наче «український грузин» виявився негідником, котро-
му не місце в нашій державі. Подумайте самі: навіщо знадобилася оманлива 
і підступна, часом істерична «пропаганда», аби лиш змішати Саакашвілі з 
землею? Чому замовчується правда, котра сьогодні у пересічного народу 

зовсім інша, ніж у тих, хто під дутими вітрилами ухопився зараз за штурвал 
управління державою на київських пагорбах влади? Я погодився дати нашій 
фермерській газеті інтерв‘ю передусім задля того, аби донести її читачам, 
усім селянам Дніпропетровщини, що насправді приховують теперішні наші 
горе-державотворці за переслідуванням ними ж запрошеного в Україну в 
минулому грузинського президента-реформатора? Хоч не стану наполягати, 
що істина в останній інстанції на моєму боці. Як на духу викладу все, що на 
моїх очах і за моєю участю відбувалося на польсько-українському кордоні та 
що з цього приводу я думаю, а вам, шановні читачі, робити власні висновки. 
Хоча я би почав трохи з іншого – з пояснення, чому і я, і велика група інших 
фермерів Дніпропетровщини разом зі мною подалися не просто зустрічати 
опального «українського грузина», але й покладаємо на нього певні свої надії 
та сподівання. 

Кабмін схвалив 
представлену 
міністерством 
аграрної політики та 
продовольства концепцію 
державної програми 
розвитку фермерства 
в Україні. Це ключова 
ініціатива профільного 
міністерства та уряду, 
спрямована на розвиток 
малого й середнього бізнесу 
на селі, на створення 
нових робочих місць 
та загальний розвиток 
сільських територій. 

Представляючи основні орієн-
тири програми, заступник 

міністра аграрної політики та 
продовольства Максим Мар-
тинюк відзначив, що потенціал 
фермерського руху в Україні 
– надзвичайний. За умов підви-
щення ефективності фермерсь-
ких господарств держава додат-
ково може отримувати до 1,5 
млн. тонн врожаю. А реалізація 
програмних положень дозволить 
за три роки в п‘ять разів збіль-
шити кількість робочих місць на 

селі, щороку на 10 відсотків онов-
лювати парк техніки, передусім 
за рахунок використання техніки 
вітчизняного виробництва, збіль-
шити площі посівів під органічні 
культури та наростити кількість 
тваринних комплексів. 

Інструменти такої підтримки 
фермерів пропонується розді-
лити на дві групи – фінансові й 
земельні. Причому в фінансові 
включити здешевлення кредитів, 
агрострахування, а також запро-
вадження дотацій для нових фер-
мерських господарств. 

Куратором виконання про-
грами, за пропозицією Мінаг-
рополітики, стане заступник 
міністра з питань розвитку фер-
мерства. 

Коментуючи представлені іні-
ціативи, очільник  уряду Володи-
мир Гройсман зазначив: «Цифри 
зростання – гарні. Наше завдання 
– максимально використати цей 
ресурс. І я як Прем’єр-міністр 
гарантую повну підтримку фер-
мерства. Програма дій є, кошти 
теж є – ми забезпечимо 1 млрд 
грн. Хочу, аби наступного року 
ми продемонстрували успіх».

Схвалено концепцію 
держпрограми 

розвитку фермерства

З 20 по 23 вересня у 
Кропивницькому триватиме 
Міжнародна агропромислова 

виставка з польовою 
демонстрацією техніки та 
технологій «АGRO-ЕXPO».

У програмі виставки: 
експозиції вітчизняних 
та зарубіжних брендів у 

павільйонах і на відкритих 
майданчиках на площі; 
демонстраційні покази 
техніки і технологій на 
полігонах виставкового 

комплексу; спеціальні заходи 
і бізнес-форуми; семінари, 

консультації фахівців.

РЕКЛАМА
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Біблійна мудрість
! Не наслідуй лиходіїв, тих, що творять беззаконня, 
бо лиходії винищені будуть, 
а ті, що за справедливість, заволодіють землею

У вересні минає рік з часу рей-
дерського захоплення землі у 

жителів села Новомилорадівка 
Криничанського району. Неза-
конно орендованими виявились 
168 га землі селян. Раніше, 16 ро-
ків підряд, власники земельних 
ділянок  здавали в оренду свої 
паї СТОВ «Добробут-АГРО», 
на яких агропідприємство ви-
рощувало зернові культури. 
Питання про захоплення землі 
постало перед селянами та «До-
бробут-АГРО» минулого року, 
коли виникла чергова необхід-
ність продовження договорів 
оренди.

Коли СТОВ «Добробут – 
АГРО» з власниками земельних 
ділянок намагалось зареєструва-
ти нові договори оренди земель-
них ділянок у державного реє-
стратора, вони отримали відмо-
ву, оскільки право оренди… вже 
було зареєстроване на таємниче 
ТОВ «ВБ-О»! Щоб ускладнити 
справу, ТОВ «ВБ-О» передало 
ділянки із подвійною реєстраці-
єю у суборенду новоствореному 
фермерському господарству «з 
крапочкою», як назвали його се-
ляни, під назвою «Добробут-А-
ГРО.» терміном на 10 років! 

Як виявилось, незаконні дії, 
а саме державна подвійна реє-
страція підроблених договорів 
оренди та передача у суборенду 
фірмі-клону «з крапкою» прово-
дилась у Софїївській та Крини-
чанській РДА державними реє-
страторами М. С. Профатіловою 
та Н. В. Бабец. За законом, дер-
жреєстратори перед реєстра-
цією договорів оренди повинні 
були дати запит до попередньо-
го органу реєстрації договорів – 
Центру державного земельного 
кадастру – чи існують за вказа-
ною землею якісь обтяження? А 
вони є!  До того ж ніхто з людей 
підписи на нових договорах не 
ставив…

Мешканці Новомилорадівки 
ще наприкінці 2016 року звер-
нулися до Криничанського суду 
із заявами про визнання недійс-
ними договорів оренди між ТОВ 
«ВБ-О» та ними. Але суддя Кри-
ничанського суду Борис Цаберя-
бий безпідставно «відфутболив» 
заяви. Розгляду справ власни-
ків ділянок вдалось домогтися 
лише після подання апеляцій-
ного оскарження. На сьогод-
нішній день Криничанським 
районним судом винесене лише 
одне рішення про визнання не-
дійсним договору оренди, який 
був начебто укладений.  Два 
позитивних рішення про відмі-
ну реєстрації оренди договорів 
прийнято Дніпропетровським 
адміністративним судом, куди 
також були передані справи 
щодо скасування державної ре-
єстрації цих договорів із «ВБ-О» 
та суборенди з фірмою-клоном 

Українські аграрії б‘ють на сполох. Їхні підприємства захоплюють невідомі люди. При 
цьому за документами виявляється, що власник або ж подарував свій бізнес, або 

ж продав його за безцінь незнайомій особі. А поки законний господар намагається 
довести всю безглуздість такої угоди в суді, підробку підпису і свою відсутність при 

укладанні угоди, майно фермерського господарства, яке взято під охорону невідомими, 
продають з молотка або використовують на свою користь. Тих, хто намагається 

протистояти рейдерам, вступає з ними у відкрите протистояння, залякують.

Маленька крапка, ставши великим знаком питання, 
може залишити селян без землі    

Секрети пунктуації
з «крапочкою» в кінці. Інші влас-
ники ще навіть не дочекалися 
слухання справ по суті. Відпові-
дачі-рейдери оскаржують «Ухва-
ли про відкриття провадження 
в справах» в Апеляційному суді. 
Розгляд справ з різних причин 
усіляко затягується, оригінали 
договорів оренди рейдери суду 
не надають. 

Представники «ВБ-О» ствер-
джують, що договори оренди із 
селянами укладали, але мають 
лише один екземпляр договору, 
із цих причин вони не видали їх 
на руки власникам земельних ді-
лянок. На зборах постраждалих 
власників земельних ділянок, 
що відбулись 5 вересня ц. р., був 
присутній представник «ВБ-О». 
На запитання людей, де все ж 
таки їхні оригінали договорів 
оренди, якщо такі є насправді, 
юрист відповів, що вони є, проте 
він надасть їх лише суду, мовляв, 
селяни їх просто розірвуть (?!).

Як підкреслив на зборах ке-
рівник СТОВ «Добробут-АГРО» 
Геннадій Юдін, на даний момент 
склалась типова хрестоматійна 
схема рейдерського захоплення 
земельних ділянок. СТОВ «До-
бробут-АГРО» і надалі відстою-
ватиме інтереси власників землі 
у Новомилорадівці, юристи бу-
дуть працювати до останнього 
позитивного рішення.

Ще одне питання, яке обури-
ло селян, так це оплата за нібито 
орендовані ділянки. Як розпові-
дають власники, договори вони 
з «ВБ-О» не підписували, адже 
з 2001 року  працювали з СТОВ 
«Добробут-АГРО», і надалі пла-
нували співпрацю, оскільки до-
говори завжди були у них на ру-
ках, а оплата здійснювалася вчас-
но. Проте ТОВ «ВБ-О» пішло 
кривою стежкою. Через певний 
час на особисті платіжні картки 
(загалом  це пенсійні рахунки) 
незгодних власників надійшли 
гроші нібито за оренду  земель-
них ділянок. Це викликало нову 
хвилю обурення людей - звідки 
«ВБ-О» отримало їхні власні пла-
тіжні реквізити, і що може бути 
далі? 

Проте селяни не захотіли 
брати брудні гроші від рейдерів 
та, поїхали до банку, перерахува-
ли кошти назад. 

Але і це не межа низьких 
моральних вчинків ТОВ «ВБ-
О» та його власника чи під-
ставної особи Тімура Гогітід-
зе. Також «ВБ-О» спромоглось 
«підписати» договір оренди 
земельної ділянки у липні 2016 
року із М. Ніколайчуком, який… 
помер у березні 2015 року!

Якщо власникам земельних 
ділянок, незгодним з «новими 
оренларями» гроші намагались 
дати через платіжні картки, то 
90-річну жительку Новомилора-
дівки залишили без землі і без 

грошей. Під виглядом оформ-
лення субсидії пенсіонерку об-
маном змусили підписати дого-
вір оренди, а виплачувати гроші 
не стали. Ходить біднесенька 
бабуся по сусідах та позичає по 
відру зерна для своїх курчат.

Восени минулого року на зе-
мельних ділянках були посіяні 
озимі культури. Але подальший 
обробіток землі став неможли-
вим через втручання охорони 
ТОВ «ВБ-О». Вони усіляко пе-
решкоджають селянам, погро-
жують знищенням врожаю при 
спробі його зібрати. 

У цей час ТОВ «ВБ-О» неза-
конно посіяло там соняшник. 
Цей факт викликає ще біль-
ше обурення з боку власників, 
оскільки порушує усю сівозмі-
ну. У Новомилорадівці пильно 
слідкували за сівозміною куль-
тур, вели боротьбу із бур’янами 
та постійно удобрювали зем-
лю, а незаконне втручання ТОВ 
«ВБ-О» тепер неабияк виснажує 
землі, знищує їхню працю впро-
довж кількох років.

У зв’язку з цим,знову 18 трав-
ня власники земельних ділянок 
направили колективні звернен-
ня голові Криничанської район-
ної державної адміністрації О. 
Гапичу та начальнику Крини-
чанського відділення поліції О. 
Харченку про захоплення зе-
мельних ділянок.

Варто зазначити, що з 17 
по 19 травня ц. р. власниками 
земельних ділянок були зареє-
стровані шість звернень на «га-
рячу урядову лінію», 

Двадцятого травня співро-
бітники поліції прибули в Но-
вомилорадівку, де власники паїв 
письмово надали пояснення про 
відсутність договірних відносин з 
ТОВ «ВБ-О»  та з новоствореним 
фермерським господарством 
«Добробут – АГРО.». Згідно з 
одержаною відповіддю від 31 
травня, звернення спрямоване 
до Криничанського районного 
відділення поліції «для при-
йняття рішення в рамках чинно-
го законодавства та подальшого 
інформування». Відкрито кримі-
нальну справу за ознаками кри-
мінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 197-1 ККУ.

А шостого червня в селі про-

ведена зустріч власників земель-
них ділянок з головою Крини-
чанської райдержадміністрації 
О. Гапичем та начальником 
Криничанського відділення по-
ліції О. Харченком. За підсум-
ками зустрічі був підписаний 
протокол, де знову всі власники 
земельних ділянок підтвердили 
відсутність договірних відносин 
з ТОВ «ВБ-О» та прохали про 
захист. Але ніяких подальших 
слідчих дій по зазначеній справі 
не проводилося, справа знахо-
диться в СВ Криничанського ВП 
Кам’янського ВП ГУНП Дніпро-
петровської області. Та й про 
нараду за участю судової влади, 
про яку обіцяв районний очіль-
ник, теж забули.

Так і була б  ця кримінальна 
справа у сплячому режимі. Але 
власники ділянок знову напра-
вили колективні звернення до 
начальника ГУНП в Дніпропе-
тровській області, в СБУ, про-
куратуру, до народних депутатів 
України. З фактами незаконного 
заволодіння землею керівник 
СТОВ «Добробут-АГРО» Генна-
дій Юдін 12 липня цього року 
виступав на брифінгу у Вер-
ховній Раді, на засіданні парла-
ментського комітету з питань 
аграрної політики та земельних 
відносин.

Кримінальна справа нібито 
зрушила з місця – всіх власників 
земельних ділянок було визнано 
потерпілими, службових осіб 
«ВБ-О» та причетних до цих дій 
викликано на допити. 

Власники ділянок розуміють, 
що поки йде судова тяганина 
поки розслідується кримінальна 
справа  - земля чекати не може!

Але надалі новомилорадів-
ські власники землі очікувати на 
закінчення судової тяганини та 
кримінального розслідування  не 
збираються.

- Не доб’ємося правди – візь-
мемось за вила! – заявив один 
із вкрай обурених власників – 
ЗЕМЛЯ НЕ ЖДЕ!

Тому і всі виступаючі на збо-
рах були одностайні –  боронити 
власну землю від рейдерів.

- Ми шістнадцять років 
справно отримуємо плату за 
оренду своїх паїв. Крім того, мо-
жемо розраховувати і на іншу 

допомогу від СТОВ «Добро-
бут-АГРО». Багато років знаємо 
наших орендарів, вони чесні і 
порядні господарники, розрахо-
вуються вчасно і ніхто інший нам 
не потрібен. А ці новостворені 
фірмочки з «крапочкою» в кінці 
нашої назви приїхали і пропону-
ють нам перейти до них, так ми 
й знати їх не хочемо! Нехай за-
бираються по-доброму з нашого 
села і з нашої землі, інакше дія-
тимемо іншими способами. Хай 
не думають, що прості селяни 
не зможуть захистити себе і свої 
сім’ї, - заявили власники.

Крім цього, збори власників 
прийняли рішення про те, що до 
завершення судових справ про 
визнання договорів оренди не-
дійсними та скасування рішень 
про державну реєстрацію цих 
підроблених договорів, ВЛАС-
НИКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
надалі самостійно будуть госпо-
дарювати на своїй землі! 

Але в мене, присутньої на 
цих зборах, виникають декілька 
запитань.

Чому мовчить судова влада 
на те що люди в довгому очіку-
ванні за справедливим рішен-
ням повністю залежать від «ца-
берябих» суддів? 

Чому районна влада, в рам-
ках власних повноважень, не 
відстоює інтереси місцевих се-
лян, не захищає їх конституційні 
права?

Чому прокуратура та СБУ 
не з’ясовують, яким чином од-
ноденні фірми-клони з «кра-
почкою» в назві, не показуючи 
нікому підроблених документів, 
стають господарями земель та 
вирішують долі простих селян? 
Невже земля, яка є основним 
національним багатством країни 
відповідно до статті 14 Конститу-
ції, не перебуває під особливою 
охороною держави?

Чому при таких явних пра-
вопорушеннях, так повільно діє 
наша національна поліція? Доки 
ще таємнича «крапочка» теро-
ризуватиме власників земельних 
ділянок Криничанщини? Хто і 
коли виведе її на чисту воду?

Адже справедливо кажуть 
прості люди - ЗЕМЛЯ НЕ ЖДЕ!

Анна МЕЛЬНИК. 
Фото автора.

АНТИРЕЙДЕР

На зборах 
власників 

земельних паїв 
пристрасті 
кипіли як у 

залі засідань, 
так і після їх 
закінчення.
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АрістотельСправедливість є найбільшою з чеснот, 
дивніша й блискучіша, ніж вечірня або ранкова зоря

ИСТ ДО СТОЛИЦІ ПРЕМ‘ЄРУЛ

ТАКИЙ ось простий при-
клад: ще у 60-ті роки ми-

нулого століття тут побіля 
села Військового збудували 
насосну фільтрувально-водо-
провідну станцію на дві гілки 
водогону. Від тих пір вона 
тривалий час вірою і прав-
дою служила селянам. Та не 
встигли початися нинішні 
нові часи, як все переверну-
лося з ніг на голову: воду, 
котру зараз подають наро-
ду, тільки умовно можна 
називати питною. Вона уже 
давно не відповідає її крите-
ріям і нормам. Як неважко 
здогадатися, через те в пер-
шу чергу, що обладнання на-
сосно-фільтрувальної станції 
перестали ремонтувати й до-
глядати, тим паче міняти на 
нове. Незважаючи на те, що 
мінімум тричі – народу це 
достеменно відомо – виділя-
лися кошти на реконструк-
цію і повну заміну водоза-
бірних фільтрів. Ось тільки 
куди щоразу гроші дівалися, 
у яку трубу витікали, людям 
уже не відомо. Все одно, що 
не треба знати. Оскільки у 
2012 році, пишуть автори ли-
ста, «наперекір нам районна 
влада натомість зуміла про-
дати одну - чавунну - гілку 
водогону довжиною 35 кіло-
метрів на металобрухт». За 
підрахунками солонянців,  
вторгувала за неї не менше 
чотирьох мільйонів гривень, 
які у місцеву казну чомусь 
не потрапили, а хто отримав 
їх, теж не відомо. Ще точ-
ніше – досі не відомо. «Ми 
зверталися до Солонянської 
прокуратури, - читаємо у ли-
сті на імя Премєр-міністра, 
- про законність списання на
продаж чавунної гілки во-
допроводу, але відповіді не
отримали. Це тоді, коли з да-
ного питання порушувалася
кримінальна справа і велися
слідчі дії». Не інакше, підоз-
рюють люди, що кінці схо-
вали у брудну й каламутну
воду, котру «нам доводиться
нині пити – з перевищенням
допустимого у ній вмісту
органіки більш ніж у десять
разів, а ще бурого кольору та
запахом болота».

Зате «за ці ж 15 – 20 ос-
танніх років було змінено 
декілька постачальників 
«пійла» з хвороботворними 

мікробами навпіл». Себто в 
унісон змінам влади у вер-
хах мінялися і у Солоному 
місцеві «державотворці», які 
міняли і власників ніби во-
допровідних мереж. «При 
цьому необхідно зазначити, 
- читаємо далі у листі, - що
все майно, яке належить
до постачання води, було і
залишається районною ко-
мунальною власністю». У
результаті незрозумілих під-
спудних махінацій-оборудок
змінювалися єдині тарифи

на питну воду для населення. 
У бік нестримного зростання, 
ясна річ. Сьогодні вони тут 
сягнули 18 гривень за один 
кубометр – рекордних, ма-
буть, в масштабах всієї Укра-
їни. В обласному Дніпрі, 
приміром, кубометр коштує 
більше, ніж вдвічі дешевше. 
А підозрілого, грішного до-
вкіл тутешнього водоканалу 
справді вистачає. Авторам 
відкритого листа, приміром, 
відомо, що послуги з центра-
лізованого водопостачання 
їм надає підприємство, ко-
тре якщо й має ліцензію на 
даний вид діяльності, то не 
зареєстровану в державно-
му переліку-реєстрі. То чи 
не з «дозволу» місцевого чи-
новництва солонянський на-
род поїть гидотами підпіль-
не підприємство, аби тільки 
гроші  потужним потоком 
пливли до їхніх кишень?

Бо ж чим глибше у цей 

бурхливий смердючий вир, 
тим людей топить  в брудні-
шу калюжу. Окрім водопо-
стачання, згадане підприєм-
ство здійснює ще й так зване 
водовідведення. Тож ніби як 
займається утилізацією стіч-
них вод. І «займається» - але 
як? Читаємо у листі: «Усі ка-
налізаційні стоки  потрапля-
ють у ставок, який знаходить-
ся в центрі  Солоного. Та на 
березі якого розташовані се-
лищна зона відпочинку і ди-
тячий майданчик». І це тоді 
таке коїться, коли за два кіло-
метри від Солоного «очисні 
споруди, які є комунальною 
власністю Солонянської се-
лищної ради». Інша річ, як 
не важко здогадатися – спо-
руди давно вийшли з ладу, 
а відновлювати їх ніхто не 
квапиться. Як нікого загро-

за тяжких епідеміологічних 
наслідків для населення і не 
хвилює.

Але ситуація з жахливим 
водопостачанням і не менш 
катастрофічним водовідве-
денням нечистот далеко не 
єдина «проблема», яка не 
дає спокою, натомість гні-
тить мешканців не лише ра-
йонного центру, а і всього ра-
йону. Тут образ та кривд для 
людей стільки, що хоч ними 
греблю гати на забруднено-
му ставку. Місця не виста-
чить на нашій газетній поло-
сі, щоб сповна викласти зміст 
відкритого послання селян 
Прем’єру. Скажімо, вони не 
скаржаться уже, а на повен 
голос кричать і волають, що, 
переживаючи уже третю ре-
форму, місцева медицина 
втратила як здатність, так і 
совість належним чином лі-
кувати старих і малих. Був, 
пишуть солонянці, випа-

док: приблизно о 18 вечора 
у приймальній центральної 
районної лікарні  з‘явилася 
травмована, вся в крові жін-
ка, та ще й з дворічним не-
мовлям на руках, яке також 
мало рану на обличчі. То 
надавати допомогу потерпі-
лим відмовилися. Лікар на 
прізвище Батаєв, який на ту 
пору чергував, послався на 
відсутність медикаментів і 
бинтів. За тим та іншим ві-
діслав травмовану матір з 
дитиною до аптеки: купиш 
– тоді і приходь, мовляв. А
у жінки не було ні копійки в
кишені. І знайшла вона собі
притулок під парканом лі-
карні. Читаємо у листі, що
«там на неї і натрапив ви-
падковий перехожий, дяку-
вати Богу, крутої вдачі: знову
відвів жінку у приймальне

відділення та здійняв такий 
крик і скандал, що черго-
вому лікарю довелося таки 
надавати первинну медичну 
допомогу». Так що, щоразу, 
в тому числі і екстремаль-
ному випадку, таким чином 
рятуватися від смерті, чи як?

Поміж інших гірких реа-
лій людей доймає та обурює 
ще й ставлення, яке тут прак-
тикується стосовно учасників 
бойових дій у зоні АТО. У ра-
йоні уже кілька десятків чо-
ловіків пройшли, як пишуть 
автори листа, жахи війни. 
І далі: «Держава передба-
чила їм пільги з отримання 
земельних ділянок для ве-
дення особистих селянських 
господарств та під забудову 
– і як ця, гадаєте,  процедура
втілюється у Солонянському
районі? А читайте: «Ділянки
виділяються роками, зі зво-
ліканнями та запізненнями
і часто за 40–50 км від місця
проживання. Під забудову
виділяються ще з більшим
скрипом. А якщо і виділя-
ються, то там, де немає ні
під’їзних доріг, ні ліній елек-
тропередач, ні інших кому-
нікацій – у голому степу
практично». Тому люди й
питають, «чому таке хам-
ське ставлення до захисни-
ків Вітчизни в Солоному?»

Звернулися ж вони аж 
до Володимира Гройсмана 
не випадково. На місці від-
повідей на все, що сільський 
народ зараз хвилює, дійсно 
не знайти. Хвилює ж людей 
доля і майбутнє загалом смт 

Солоного та Солонянсько-
го району. Все йде до того, 
що їх незабаром не стане 
зовсім, що відбувається лік-
відація ще недавно одного з 
кращих районів Дніпропе-
тровщини. «Зачищається» 
земля від селянських  посе-
лень і селян «з корінням». І 
уже в прямому розумінні. 
Бо ось що пишуть автори 
відкритого послання у сто-
лицю: «За останні 20 років 
без суспільних обговорень 
і навіть без попереджень у 
Солоному припинили ді-
яти і передані до сусідніх 
районних центрів такі дер-
жавні органи:

а) податкова інспекція – до 
Дніпровського району майже 
за сто км від Солоного,

б) санітарно-епідеміоло-
гічна служба – до міста Мар-

ганця, теж майже за ті ж сто 
км,  але в інший бік,

в) автодорожна служба – 
за півсотню км до смт Тома-
ківка, яка є центром іншого 
району,

г) контрольно-ревізійна 
контора – до смт Кринички, 
яке у протилежний бік від 
Томаківки, але також за пів-
сотню км і є райцентром ще 
одного сусіднього району,

д) пенсійний фонд – до 
того ж Дніпровського райо-
ну, щоб потрапити до якого 
треба спершу їхати до Дні-
пра - обласного центру, а 
потім і з його правого берега 
через все місто на лівобереж-
ну околицю».

І це при тому, підводять 
риску люди, що за геогра-
фічним розташуванням та 
кількістю населення Солоне 
зі своїм районом знаходяться 
в центрі поміж всіх районів, у 
які перекинули їхні служби. 
Що далі? Куди, точніше, далі, 
як не  до повного занепаду 
Солонянського краю і його 
знищення? Адже уже зараз 
район фактично не придат-
ний для повноцінного життя 
сільського народу. А тепер 
же тільки додалася, схоже, 
ще одна прикрість: якщо че-
ховський  Ваня Жуков напи-
сав листа «на село дідусеві», і 
тому він не потрапив до адре-
сата, то жителі Солоного точ-
но вказали адресу глави Каб-
міну України.  Але результат 
поки що той же. 

Микола ОМЕЛЯНЕНКО.

Листи і скарги читачів – до друку!
З достовірних джерел нам відомо, що зараз уже не сотнями, 
а тисячами – мішками! – з різних регіонів України надходять 
листи-звернення та скарги громадян в Адміністрацію 
Президента і Кабмін, Генеральну прокуратуру і т. д. У них 

свідчення про повсюдні і масові зловживання керівників органів місцевої 
влади та чиновників, правоохоронців і очільників різних відомств та 
служб у містах і районах. Там і тут корупція сягнула неймовірних меж, 
розкрадання бюджетних коштів  тим паче. А що народ, і передусім 
сільський, страждає від шахраїв та негідників, злодіїв усіх мастей, 
включаючи тих, що у судових мантіях – це уже загальнонаціональна 
катастрофа і трагедія. Ось тільки чим кінчаються апеляції скривджених 
та ошуканих у вищі ешелони влади, на ті ж столичні пагорби? 
Елементарними і безсоромними відписками, окозамилюванням, як раніше 
казали. Хоч частіше пересиланням сигналів про неподобства, злодіянь і 
зловживань на місця у райони і міста – тим, на кого доведені до відчаю 
люди скаржаться.
Ми це ведемо до того, що а ось мешканці Солоного і Солонянського 
району, котрі підписали послання на ім’я Прем’єра Володимира 

Гройсмана, закінчили його так: «А щоб на наше звернення ми не отримали 
формальної відписки від державних структур, які і довели Солоне до 
нинішнього руїнного  становища, то наш  аналогічний ВІДКРИТИЙ 
лист до Вас відсилаємо публічно – оприлюднюємо і у пресі». Як на нас, 
дуже доречне рішення. І не позбавлене сенсу. Оскільки гласність і сьогодні 
зберігає своє значення. Як кажуть у народі, під лежачий камінь вода не 
тече, а її краплі, що не перестають капати, і камінь точать. Якщо у 
засобах масової інформації оприлюднювати-дублювати скарги, які і 
ви, шановні передплатники-читачі «Фермера Придніпров’я», вимушені 
надсилати у вищі інстанції з надією, що на них належним чином 
відреагують та «вживуть заходів», то їх копії пропонуємо пересилати і 
в нашу редакцію. Поштою чи на електронну адресу. Аби вони з’явилися і 
на наших сторінках. Скажемо так: увесь наш народ має знати, задоволені 
маси нинішньою владою чи ні? Щоб робити свої висновки щодо неї. Це 
раз. А по-друге, рано чи пізно розголосу, людського осуду злякаються і ті, 
хто сьогодні втратив будь-яку міру страху за свої злодіяння. Нарешті 
давно й пора об’єктивно розповідати про те, що коїться в нинішній 
Україні, куди ведуть її теперішні «вожді»? Досить слухати їхні казочки, 
наче все гаразд, прекрасная маркіза, все гаразд. Ми зі свого боку обіцяємо і 
гарантуємо, що будемо друкувати відкриті звернення людей до тих, хто 
сьогодні на чолі нашої держави, а також і області. 

У 243-х мешканців селища Солоне – райцентру 
на Дніпропетровщині – лопнуло терпіння, і 

вони взяли бика за роги - написали та відіслали 
відкритого листа Прем’єр-міністру України 

Володимиру Гройсману. Оскільки на місці у своїх 
керманичів мінімум двадцять останніх років не 
вдається знайти ясності, чому їхнє Солоне і весь 

Солонянський район руйнуються до цурки.

Чи то жартома, чи то всерйоз кажуть, що з 
солонянського ставка масово «тікає» навіть риба...
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НЕМАЄ ПРОРОКА 
У РІДНІЙ ВІТЧИЗНІ?

Треба нагадати, що ще напередодні по-
вернення Михайла Саакашвілі в Україну у 
Дніпрі на запрошення обласної Асоціації 
фермерів побував його співвітчизник-со-
ратник Давид Сакварелідзе. Як також один 
з провідників «Руху нових сил», засновано-
му Саакашвілі. Звісно, не доводиться ігно-
рувати того, що йдеться про «Рух», який з 
гострою і обґрунтованою критикою опонує 
сьогодні існуючій в Україні владі. Більше 
того, це не може не викликати симпатії та 
прихильності. Навпаки, заслуговує під-
тримки. Скажімо, заява Сакварелідзе у 
Дніпрі, що для того, «аби навести в державі 
бажаний порядок та раз і назавжди при-
пинити грабіжницький безмір і безлад», 
необхідно «притягти до відповідальності і 
посадити у тюрми десятки тисяч чиновни-
ків, правоохоронців та судочинців, а у олі-
гархів і бізнесменів «з великої дороги» за-
брати і повернути народу ними накрадені 
мільйони і мільярди, в тому числі й з оф-
шорних зон», заслуговує тільки схвалення. 
Це сьогодні уже навіть єдиний можливий 
варіант реально врятувати, якщо хочете, то і 
визволити Україну з окупації тотальної і по-
всюдної корупції і злодійського ставлення 
до свого народу, яке сягнуло смертельних 
меж. Одначе воднораз виникає і питання, а 
чому обласна фермерська Асоціація своїм 
спільником раптом угледіла в минулому лі-
дера грузинського народу? Хай Саакашвілі і 
реформатор, визнаний практично у всьому 
світі. А в Україну прибув для того, щоб по-
магати втілювати нарешті ті рішучі рефор-
ми, які зможуть витягти її з глибочезного і 
уже майже безнадійного провалля. Та од-
нак невже у нас немає своїх національних 
лідерів і патріотів, здатних стати на бік уже 
гнаних і голодних «пересічних» українців? 

Це запитання ми адресували Анатолію 
Гайворонському з тих міркувань, що мар-
но розраховувати, наче в Україні якщо не 
поголовно, то переважаючою більшістю 
вітатимуть прихід в активну політику, тим 
паче у владу вихідця хай і з дружної, але ін-
шої держави. Незважаючи на те, що він за-
раз Україну вважає і називає своєю другою 
батьківщиною. Це з одного боку. Це з боку 
народу. А з іншого не лише політологам і 
аналітикам зрозуміло, що політичних пер-
спектив в Україні у Саакашвілі бодай на ни-
нішньому етапі немає. Того часу, протягом 
якого він перебував у статусі громадянина 
нашої країни, не достатньо, щоб бути об-
раним не лише, скажімо, Президентом, а й 
депутатом Верховної Ради. То з якої ж речі 
робити, скажемо прямо, на нього ставку?

А. Гайворонський: Я діючий депутат 
нинішнього складу обласної ради, до якої 
був обраний за пропозицією Радикальної 
партії Олега Ляшка. Я не був членом його 
партії, але уже кілька останніх літ вважав і 
вважаю сьогодні, що без радикальних захо-
дів та діянь нам не визволити своєї Вітчиз-
ни з полону мафіозних злодіїв, бандит-
ських організованих формувань в органах 
державної влади і правоохоронних орга-
нах і судах та від олігархів, які ніяк не на-
жеруться на розкраданні українського ще 
недавно неймовірно потужного економіч-
ного потенціалу та знімаючи останню сви-
тину з нашого народу. Сьогодні, до речі, 
роблять усе, щоб розбагатіти на остан-
ньому, що ще залишилося в українців – на 
продажі її родючої землі. Вже після обран-
ня депутатом облради на прохання ото-
чення Ляшка я й вступив до Радикальної 
партії України. Надіявся, що це мені стане 
в пригоді, аби захищати інтереси ферме-
рів, власників земельних паїв і всіх селян 
Дніпропетровщини загалом. Але мене че-
кало глибоке й гірке розчарування. Коли 
ще позаторік сталося безпрецедентно зло-
чинне рейдерське захоплення ФГ «Дар», 
а нам стало ясно, що це було здійснено за 
небезкорисливої участі обласних як прав-
ничих структур, так і владних, включаючи 
служби і підрозділи обладміністрації, ми 
покликали до себе Олега Ляшка. З надією, 
що він допоможе зупинити досі не чуване 
свавілля наділених високими повноважен-
нями держслужбовців. І що ж – лідер Ради-
кальної партії охоче прибув в область. Я б 
навіть сказав, що з насолодою погнівався 
тут на наших рекетирів, на повну котушку 
вчинив піар своєї войовничої на словах по-
літики – та й подався геть, пам”ятайте, як 
його звали. Точніше, який він борець за на-
род обов”язково пам”ятайте! Хоч на ділі ні-
чим не поміг нам здолати захоплення фер-
мерського господарства. Ну ще покричав, 
погримав з трибуни Верховної Ради. Але 
який результат? Коли ми кинулися і в київ-
ські коридори влади, коли отримали відсіч 
своїм справедливим домаганням у Мініс-
терстві юстиції і Генеральній прокуратурі, 
для Ляшка ми стали не цікавими…

Коротше, сьогодні я написав заяву і 
вийшов з Радикальної партії. Але тепер 
хочу запитати вас: якби сьогодні відбува-
лися вибори до парламенту, приміром, то 
за кого б голосували? Якій політичній силі 
віддали б перевагу? Хіба не правда, що не-

Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ,
голова Дніпропетровської обласної 
Асоціації фермерів та приватних 
землевласників   «НАША МЕТА - ЗМІНИТИ КРАЇНУ»
має за кого голосувати? Немає повісті сум-
нішої нині, ніж повість про ошуканий, 
обібраний до нитки і пригнічений уже 
кількома поколіннями державних наче 
мужів український народ, який дожився 
до того, що не має йому з кого вибирати. 
У відомому ще радянському фільмі «Біле 
сонце пустелі» митник Павло Верещагін 
казав, що йому «за державу обидно». А 
мені зараз за наш народ. Бо які можуть 
бути вибори за тими ж партійними спис-
ками, якщо у нас насправді партій зараз 
немає, а є клани злодюг-корупціонерів, які 
видають себе за партії. А ми це їм дозво-
ляємо. Бо партія – це та чи інша ідеологія 
державотворення і функціонування вла-
ди, а у нас членів якої «партії» не візьміть 
– кланяються ідолу долару, вкраденому у 
власні кишені. Голосування у Верховній 
Раді уже давно стало засобом заробляти 
мільйони. Не випадково змінюючи одні 
одних навіть і після рішучих народних 
майданів, відразу беруться не за творен-
ня держави для народу, а за своє – цупити 
усе, що ще залишилося в розпорядженні 
народу. Згадайте попереднє правління 
Україною Партії регіонів. У її програмі 
чи не у кожному розділі проголошувався 
курс на підтримку середнього і малого 
бізнесу. Над усе інтереси середнього кла-
су, як у всьому цивілізованому світі, і бас-
та! А на ділі? Перегляньте тепер навздогін 
усі рішення і закони, ухвалені більшістю у 
Верховній Раді за часів Партії регіонів – усі 
вони на користь олігархічних кіл і водно-
раз на зведення нанівець прав та свобод 
простого народу. Нинішні ж партійці з 
БПП «Солідарність» та «Народного фрон-
ту» і після Революції гідності дозволили 
собі не просто продовжити антинародну 
політику своїх «попєрєдніков» та змінити 
русла створених ними «грошових пото-
ків» на свою користь, а перетворити ще в 
більш бурхливіші ці потоки «вимивання» 
коштів з населення і бюджетів усіх рівнів.

Так от, все це привело мене сьогодні у 
табір тих, хто вважає, що мало домогтися 
нових правил і законів неодмінно, поки 
не пізно, влаштовувати нові вибори як 
українського парламенту, так і Президен-
та України. Потрібен принципово інший 
підхід творення держави. Потрібно при-
йняти фактично кардинальне для усіх нас 
рішення, яким категорично заборонити 
обиратися як у Верховну Раду, так потім 
і претендувати на найвищі посади в дер-
жавних органах Кабінету Міністрів, Про-
куратури і Національної поліції, у всіх 
без винятку судах та інших структурах 
від Києва до обласних і районних центрів 
тих, хто досі мав депутатські мандати чи 
сидів у кріслах верховної і місцевої влади. 
Усіх «бывших депутатов бывшей Государ-
ственной Думы» геть на смітник історії – і 
не інакше. Інакше нам не зупинити оста-
точного розгрому незалежної України і 
винищення українського люду. Якщо при 
здобутті незалежності ми не змогли вті-
лити ідей люстрації колишніх комуністів, 
не змогли не допустити їх як в перший 
демократичний парламент, так і до «го-
дівниць» виконавчої влади, і тепер і через 
це, на моє тверде переконання, пожина-
ємо гіркі плоди злодіянь «одним миром 
мазаних» нечестивців з часів Кравчука і 
при Кучмі, Ющенку та Януковичу, а нині 
під «проводом» Порошенка, то нині здійс-

нити нам це під силу. Досить миритися і 
терпіти глум над здоровим глуздом та над 
нашим народом, згодні?

А це значить, що і усіх до одного тих, 
хто сьогодні ошивається – все одно, що 
пересиджує-переховується в «кукурудзі» 
- наче в опозиційних і «радикальних» пар-
тіях, треба позбавити передусім права ба-
лотуватися і обиратися на виборах, яких 
уже не уникнути. Усіх, хто уже не раз оби-
рався і тисячі разів клявся та божився, не-
наче згадає про народ і тотурбується про 
їхню невтішну долю. А далі і усіх тих, хто 
уже не раз потрапляв у численні коридо-
ри виконавчої та правової і судової влади 
як на столичних пагорбах, так і в облас-
тях-районах, перекрити доступ до «хліб-
них» кабінетів. Оскільки навзамін необ-
хідні нові, чесні, порядні і незаплямовані, 
патріотичні сили. Де їх, запитаєте, взяти? 
Відповідаю: вони є. Їх ще не всіх винищи-
ли. Інша річ, що й всі підряд «партії», ко-
трі нині опинилися – вимушено і надіють-
ся, що точно тимчасово, бо ждуть і ніяк не 
діждуться своєї черги «дерибанити» Укра-
їну – в «опозиції», свіжих і порядних лю-
дей у свої лави не пускають. Бояться їх, як 
вогню. Тим часом Михайло Саакашвілі як-
раз і заснував Рух незаплямованих нових 
сил, що не можна не вітати і не втілювати 
негайно в життя. То особисто я готовий 
об‘єднуватися і навколо стовпа, аби тіль-

ки забезпечити прихід в українську владу 
нарешті її справжньої, а не фальшивої, як 
зараз, еліти.

Скажу більше: і перебіг подій, пов”я-
заний з позбавленням Саакашвілі україн-
ського громадянства, і як наслідок з його 
скандальним, м‘яко кажучи, поверненням 
в Україну мене тільки укріпив у бажанні 
боротися за очищення влади від усіх учо-
рашніх на користь нових. Коли виборче 
законодавство треба міняти і стосовно 
заборони вести «агітацію» за великі гроші 
та гречкою і іншими подачками та підку-
пами, включаючи підкупи виборчих комі-
сій. Передбачивши за все це карну відпові-
дальність з довічним ув‘язненням. Бо і без 
цього нам не врятувати для себе і своїх ді-
тей та онуків нашу державу. То боротися 
на майбутніх виборах дозволити треба ви-
нятково програмами виходу із кризи і роз-
будови нарешті справді демократичної 
і правової країни в інтересах «простого» 
народу. Запровадивши також відповідаль-
ність перед законом за невиконання сво-
їх обіцянок. А як інакше? І чому, скажіть 
мені на милість, вся київська рать на чолі з 
Порошенком, а може, що в першу чергу і 
Порошенко зі своїми шакалами настільки 
перелякалися того ж Саакашвілі, що ладні 
були наперекір здоровому глузду, на шко-
ду честі і гідності як своєї, так і честі та 
гідності України задушити ледве не влас-
ними руками, аби тільки не пустити назад 
«паплюжити їхню владу»? Виходить, і не 
маючи політичних перспектив у нас зійти 
на будь-який щабель влади, він становить 
загрозу для всіх, хто отаборився у Києві 
навколо Адміністрації Президента та так 
званої «більшості» у Верховній Раді? Адже 
те, що творилося позаминулої неділі на 
польсько-українському кордоні, мені і в 
страхітливому сні привидітися не могло. 
А зараз мене вражає, як влада намагається 
обернути у кримінальний злочин ніби не-
законний перетин Михайлом Саакашвілі 
і групою народних депутатів державного 
кордону. Навіть ніби і не перетин, а про-
рив. 

Якщо ж то був і дійсно прорив, то на-
решті прорив сил, яким надоїло роками 
обирати-переобирати одних і тих, котрі 
унадилися безкарно дурити і як липку об-
дирати бідолашний народ. Також тепер я 
не можу не висловити ще одне своє пере-
конання для тих, хто у купі зі зграєю дер-
жавовиснажувачів, на яких, як на злодіях, 
у даному випадку і спалахнула вогнем 
шапка, вважає, ніби Михайло Саакашвілі 
дійсно скоїв страшне правопорушення, 
за яке йому не може бути прощення. То 
якщо й була у вчинку незаконно позбав-
леного українського громадянства якась 
провина, наша влада бумерангом назад 
отримала діяння методом, якими послу-
говується сама. Влада чинить зло напере-
кір чинному законодавству – її «метода-
ми» нині приходиться діяти і стосовно 
неї. Нинішнє вітчизняне суспільство доко-
тилося до настільки ганебного становища, 
що чим б‘ють та поганяють, тільки тим за-
лишається і відбиватися. На протизаконні, 
хитрі, якщо ясніше казати, діяння прихо-
диться відповідати аналогічно.  Бо інакше 
теперішня влада не розуміє. А у випадку зі 
Саакашвілі, я не сумніваюся, до неї нареш-
ті дійде, що наш народ так жити, як живе 
зараз, більше не хоче. І не буде.

У  СТРАХУ  ВЕЛИКІ  ОЧІ

«Так жити, як ми живем зараз, уже 
просто не можна» - це так заявив Анатолій 
Гайворонський і 10 вересня на мітингу біля 
прикордонного пункту «Краковець», який 
там безперервно тривав того дня кілька 
годин поспіль. Хто хотів і розумів, що від 
загнаного у глухий кут народу «послабки» 
уже не чекати, той це почув. Але чи почу-
ла чинна в Україні влада на чолі з  чинним 
гарантом, в чому практично ніхто уже не 
сумнівається, що ініціатором вигнання 
геть Саакашвілі був Петро Порошенко? У 
перші години загострення ситуації на кор-
доні явно оточення Президента не стало 
прислухатися до того, що озвучував народ. 
Бо воно похапцем робило своє. В екста-
зі і з переляку, в чому на власні очі глава 
нашої обласної фермерської асоціації й 
переконався. Ми не могли не задати  Ана-
толію Івановичу якщо не зовсім незручне 
для нього, то «делікатне» таки запитання. 
Справа у тім, що один-єдиний телеканал в 
Україні «News-one» з обіду і до пізньої ночі 
10 вересня наживо вів репортаж впродовж 
усього шляху пересування Саакашвілі з 
польського містечка Перемишль і до Льво-
ва в Україні. За той час Міхеіл Ніколозович 
– Михайло Миколайович – кілька разі да-
вав журналістам інтерв‘ю або коментував 
становище, у якому перебував. То раз-у-раз 

українського Президента він обзивав «ба-
ригою», який «втратив здоровий глузд». 
Або що «ганьбить, виставляє на посміхови-
ще як себе, так і Україну-державу перед Єв-
ропейським Союзом і усім цивілізованим 
світом». Ну і тому подібне. Виходить, обра-
жав Саакашвілі нашого Президента, чи як?

А. Гайворонський: Що Порошенко, 
а з ним і вся нинішня українська влада на 
очах світу продемонструвала свій пере-
ляк від того, що Саакашвілі повертався в 
Україну, це неспростовний факт. Як і від 
свого народу також, який зібрався його 
зустрічати. Коли дніпропетровський де-
сант напередодні 9 вересня прибув в ра-
йон пропускного пункту «Краковець», 
там уже гуло і вирувало велике наметове 
містечко. А під обід наступного дня зібра-
лося і більше десяти тисяч чоловік.  І що 
ми угледіли? Пропускний пункт з нашого, 
українського боку кордону, густо обпле-
тений колючим дротом. Все одно, що став 
неприступним. Ще й прикордонників, які 
давали присягу мужньо захищати священ-
ні рубежі нашої Батьківщини, не залиша-
ли без підтримки. Прибували і бадьорою 
ходою одні за одними йшли одягнені у 
камуфляжну форму «тітушки» їм на під-
могу. Таке складалося враження, неначе 
лютий ворог зібрався увірватися на нашу 
територію, і його треба зупинити. Навряд 
чи стільки сил зосереджували тоді, коли 
жменька мерзенних й огидних «зелених 
чоловічків» прорвалася на Кримський 
півострів і вигнала звідти кількатисячну 
українську армію. А тут один-єдиний Саа-
кашвілі зібрався «прориватися» крізь наш 
кордон, і переполох на весь світ дійсно! 
Та ніколи й нізащо йому не пройти! Це ж 
не семисоткілометровий відрізок кордо-
ну і на Сході України, через який росій-
ські окупанти потрапили, не зустрівши  
опору, а сьогодні проникають на Донбас 
як до себе додому і топчуть його своїми 
брудними чобітьми. Ні, тут у Саакашві-
лі щось «подібне» сьогодні не вийде. Як 
і нам, хто зібрався зустрічати Михайла, 
не вдасться зустріти і побачити його на 
українській землі – опівдні 10 вересня це 
стало ясно у велелюдному таборі побіля 
«Краковця». Зрозуміли ми остаточно, що 
ж і не випадково наша влада перелякала-
ся повернення Саакашвілі. Значить, є що 
втрачати, якщо злякалася до стану справ-
ді неадекватності у своїх рішеннях та діях 
на виду усієї Європи. Чи забоялася відпо-
відальності за накояне, якої не уникнути?

Практично весь наш наметовий табір 
знявся по команді вирушати на сусідній 
пропускний пункт, оскільки надійшла ін-
формація, що небажаний «гість» вимуше-
ний перетинати кордон за іншим марш-
рутом - швидкісним електропотягом під-
вищеної комфортності «Інтерсіті». Те, що 
сталося далі, не вписувалося уже й в еле-
ментарні людські принципи та чесноти. 
Замало не три години потяг не міг виїхати 
з польської території. Ні, не поляки його 
там затримували. Бригадир поїзда навід-
різ відмовлявся давати дозвіл на відправ-
лення. Його – її, якщо на те пішло, бо то 
була молода віком дівчина - попередили 
з України «кістми лягти, а не дати потягу 
рушити з місця». Незважаючи, що поль-
ські залізничники вимагали негайно звіль-
нити колію. І навіть через власних урядов-
ців зверталися до урядовців України «кін-

чати це дикунство». Причина «затримки» 
- у п’ятому вагоні, як оголошували в гуч-
номовці, «перебуває пасажир, який не має 
права в‘їжджати в Україну». Прізвища Са-
акашвілі прямо не називали, але усім було 
зрозуміло, про кого мова. Про пасажира, 
якого пан-цар Порошенко більше не хоче 
бачити в Україні. Отож і не велів пускати 
назад додому. Свавільно і гнівно не велів. 
Адже навіть позбавлення громадянства 
за міжнародними нормами не відбирало 
у Саакашвілі права пересуватися світом 
і Європою через кордони різних держав, 
не кажучи уже вертатися туди, де його 
постійне житлове помешкання. Тим паче 
повертатися, щоби у судовому порядку 
відновити незаконно відібране у нього 
громадянство. 

За всіма цивілізованими канонами 
і нормами Міхеіла Ніколозовича треба 
було спокійно і тихо та мирно пропусти-
ти у Київ, щоб ніхто не тільки й галасу 
ніякого не здіймав, а і не знав чи не підоз-
рював, що він їде додому. А тут потяг, у 
якому, крім Саакашвілі, кілька сотень ін-
ших пасажирів, серед яких похилі віком і 
діти, тримають у вагонах, у яких і туалети 
не працювали. Все одно, що тримали за-
ручниками. Але чому все одно? В пору-
шення законів і людських прав обернули 
в заручники, тимчасово позбавивши волі 
і змоги добиратися додому в Україну. Це 

як треба не любити, зневажати не лише 
«розумаку» Саакашвілі, котрий заходився 
критикувати Порошенка і всю його без-
дарну і безсовісну до останніх меж влад-
ну рать, а й свій народ, який переходить 
раптом на бік Саакашвілі?! Адже був явно 
розрахунок на те, що народ у вагонах обу-
риться на грузина, через якого не можуть 
виїхати за призначенням, а воно не вийш-
ло. Народ, навпаки, обурився діяннями 
київської влади.

Інша річ, що Михайло Саакашвілі сам 
знайшов вихід, як «визволити» пасажирів 
потягу. Зі своєю командою, з групою на-
родних депутатів дійшов рішення виїж-
джати «у бік» України автобусом. Нам же 
усім, хто прибув зустрічати його, на укра-
їнському боці кордону довелося пересу-
ватися знов на інший пропускний пункт 
– на ПП «Шегині», на який і взяв курс ав-
тобус з Михайлом Миколайовичем. А тут 
і сталася нова неймовірна «пригода», яка 
тепер дозволяє людям у вітчизняній владі, 
котрі явно втратили відчуття реальності 
і меж дозволеного їм, твердити про неза-
конний ніби перетин кордону не тільки 
Саакашвілі та групою народних депутатів 
і політиків, а й тими серед нас, зустрічаю-
чих, хто не стерпів знущань і «прорвався» 
до Саакашвілі, таки дійсно підхопив його 
в обійми і переніс через український про-
пускний пункт. Я був серед тих, хто це 
вчинив – і не каюся та не боюся. Оскільки 
про який незаконний перетин кордону 
може йти мова, якщо Саакашвілі люди 
підхопили уже після того, як він пройшов 
польський кордон, де його спокійно про-
пустили? Зате український пункт коли 
оголосили, якщо хочете знати, замінова-
ним. Аби народ боявся носа свого туди 
поткнути. І в першу чергу, щоб Саакашві-
лі нарешті злякався – чи не так? Такі у нас, 
виявляється, прикордонники пильні, так 
стережують вони кордон, що його серед 
білого дня замінували – і це оголошується 
на рівні тривоги. Хоч з іншого боку ніхто 
й не квапився евакуювати народ геть, що 
в настільки небезпечній ситуації мали не-
гайно зробити високі чини в погонах. Як 
учасник і свідок заявляю: народу нічого 
іншого просто не лишалося, як миттю 
забирати Саакашвілі і чимдуж тікати з 
замінованого ПП подалі. Бо рятувати від 
загрози вибухів, якщо дійсно ПП замінова-
но, ніхто й не збирався. Сьогодні ж жоден 
юрист до пуття не може мені пояснити, 
на підставі чого Генеральний прокурор 
Юрій Луценко, а поліція і затримує уже 
учасників ледве не насильницького ніби 
«прориву»-порушення українського кор-
дону, якщо наше вітчизняне законодав-
ство у подібних випадках – у випадках 
загроз життю та  вимушених обставин 
– передбачає винятково адміністративне 
покарання у вигляді грошових стягнень 
і не більше. Правда, це коли перетина-
ється весь кордон між двома державами, 
чого 10 вересня на ПП «Шегині» не було. 
Ми всі там залишалися на своєму, україн-
ському боці. Ще смішніше звинувачувати 
Саакашвілі і групу народних депутатів з 
ним в незаконому перетині «лінії розмеж-
ування» між цивілізованим, даруйте, сві-
том і явно замордованою уже Україною, 
оскільки і Саакашвілі, і народні депутати, 
крім українських паспортів, мали і дипло-
матичні.

Кому, зрештою, не ясно, що діюча за-
раз в Україні влада танцює під дудку Між-
народного валютного фонду, а значить, 
що озираючись весь час і на Сполучені 
Штати Америки. І тільки через те, що 
запустити запрацювати свою власну еко-
номіку не вистачає тями, зате унадилася 
жити за подачки-кредити. А МВФ тільки 
це й треба. Диктує, як якомога ретельні-
ше зачищати Україну від її народу, а Київ 
радий козиряти:  «Буде зроблено!»  Але як 
тоді розуміти, що колишній посол Амери-
ки в Україні Стівен Пайфер щойно сказав: 
«Ситуація навколо екс-Президента Грузії 
виглядає як політичний цирк. Спочатку 
Президент Петро Порошенко облаштував 
циркову арену, позбавивши Саакашвілі 
українського громадянства, і Саакашвілі 
нічого потім не залишалося, як театралі-
зованим шляхом повертатися в Україну». 
Нині діючий постійний представник Пре-
зидента США в Україні Курт  Волкер зі 
свого боку висловився ще «ясніше», а саме: 
«Саакашвілі має право жити в Україні і 
звернутися до суду за поновленням укра-
їнського громадянства, а Президенту По-
рошенку краще зосередитися на пробле-
мах своєї держави – продовжувати еконо-
мічні реформи та боротися з корупцією». 
І далі: «Адже Україна має бути успішною 
країною, щоб витримати російську агре-
сію». Краще, мабуть, і не скажеш.

ВЕСЬ  НАРОД  ДО  ‘ДНОЇ  ЯМИ…

Не могли ми не звернути увагу на сло-
ва Анатолія Гайворонського про те, що, 
присмоктавшись до Міжнародного валют-
ного фонду та вишукуючи інших  інозем-
них благодійників-інвесторів-кредиторів, 
Адміністрація діючого у нас Президента 
і Кабмін Володимира Гройсмана нищать 
зараз свій народ. Не місце йому на рідній 
землі - і баста. Тим паче у такій кількості, як 
зараз. І особливо після того, як його землю 
– чи не останнє, що в українців лишається 
- заходяться мерщій продавати. Дозволити 
сьогодні нинішнім потрошителям держави 
запроваджувати ринок землі – значить оста-
точно приректи і весь наш народ, а не тільки 
«чужинця» Саакашвілі, на вигнання та поз-
бавлення українського громадянства. Уже 
зараз більше нашого люду працездатного 
віку заробляє, мабуть, собі на прожиток по 
далеких і близьких країнах Європи та світу, 
ніж у себе вдома. А виїжджають найбільш 
талановиті, обдаровані та здібні і наділені 
почуттями власної гідності – чи то люди 
робітничих професій, чи розумових. А це, 
уявіть собі, ще й «кращий» варіант. В тому 
розумінні, що хто нерішучий, вагається за-
лишати рідний дім і рідну землю, на того 
рано чи пізно чекає фізичне знищення…

І знайте: обласна Асоціація фермерів та 
приватних землевласників перша і покищо 
чи не єдина на Дніпропетровщині дозволяє 
собі на повен голос заявляти, що сьогодні, 
на початку ХХ1 століття і Третього тисячо-
ліття, в Україні-державі чиниться геноцид 
такої на планеті нації, як українська. І ніхто 
ж не спростовує, зауважте, бо нічим крити. 
Мовчать усі, мов мову у них відібрало. Що 
в першу чергу необхідно у нас зупиняти ге-
ноцид та домагатися, щоби усі, хто заходив-

ся нині його втілювати, були покарані не 
лише Божим згодом судом, але уже зараз 
народним, я й мав на увазі, говорить Ана-
толій  Гайворонський, коли біля прикор-
донного пропускного пункту «Краковець» 
пояснив, що мета дніпропетровських фер-
мерів, котрі прибули зустрічати Михайла  
Саакашвілі – змінити нашу країну. Змінити 
її на краще! І ніякої іншої мети у нас не було 
і немає. Я хочу, щоб це зрозуміли усі читачі 
нашої газети «Фермер Придніпров’я».

А. Гайворонський: Я з того покоління, 
яке у радянській школі вчило ще класика 
української літератури, що «всіх панів до 
‘дної ями, буржуїв за буржуями будем, бу-
дем бить!» Але вітаючи згодом повернення 
до єдино прийнятної ринкової економіки 
і воднораз демократичної та правової і со-
ціально відповідальної держави, ніколи не 
думав і не гадав, що Україна розминеться 
з цим магістральним для всього цивілі-
зованого світу курсом. А особливо що не 
народу дамо – середньому класу - нарешті 
змогу і право вільно жити і працювати, а 
олігархам та латифундистам. Які й захо-
дяться, навпаки, наш народ до ‘дної ями 
бить і бить. Так що я б не спішив кивати 
на МВФ і Америку та інші західні держа-
ви – передусім наші доморощені «вожді» 
знищують сьогодні свій народ. З їх згоди і 
волі все коїться. Якби вони захотіли лягати 
поперек геноциду української нації – ні-

хто їх по команді «Струнко!» не поставив 
би, згодні? Вистачило б розуму і сили волі 
не куплятися на «бакси» та золоті буханці, 
дорожити власною репутацією і не зра-
джувати та не продавати свій народ – не 
дожили б ми до безвиході і спустошення, 
до яких дожили зараз. 

 Щоб далеко не ходити, давайте погово-
римо про ціни. На продукти харчування, 
крам, одяг і взуття, побутову техніку – не 
говорячи уже про ціни на медикаменти. 
Буквально цього року вони погнали вго-
ру, як коні скажені. Не на відсотки, не на 
десятки відсотків, а в рази зросли. І на цьо-
му фоні цинізмом виглядає те вихваляння 
уряду Володимира Гройсмана, що вони ж 
мінімальну заробітну плату підняли до 3 
тисяч 200 гривень. Нині не перестають «пі-
ариться», що  у 2018-му вона зросте ще на 
500 з копійками гривень. І навіть сором’яз-
ливо очі свої безстижі не ховають. Бо за да-
ними незалежних експертів, включаючи 
іноземних, дороговизна життя в Україні 
настільки підстрибнула, що прожитковий 
мінімум має бути еквівалентним 1 (одній) 
тисячі американських доларів. Себто сьо-
годні двадцять шість тисячам гривень. А 
завтра і 29 – 30 тисячами, оскільки в бю-
джет майбутнього року заклали курс зеле-
ного в межах 29 – 30 гривень.

Зрозуміло, що дороговизна, про яку 
я кажу, це і шалені тарифи перш за все 
на такі комунальні послуги, як електрое-
нергія, тепло і газ. Є цілком неспростовні 
підрахунки, що за електрострум минуло-
го зимового сезону  українці заплатили 
майже вдвічі більше, ніж насправді мали 
заплатити. Річ же не лише в тому, що 
поки урядовці нам вішають локшу на вуха 
і торочать про економічне зростання, 
Україна за бідністю свого населення опи-

нилася у хвості усіх «рейтингів». Річ у тім, 
що якщо усі попередники нинішніх, ще 
й «сім”я» Януковича і круки з її оточення 
безбожно грабували державний та місце-
ві бюджети, а данину збирали винятково 
з тих же стражів правового порядку і їм 
подібних, то сьогоднішній владі цього вже 
мало. Сьогоднішня грабує свій народ. Чи 
знаєте, скажімо, ви, що побутовий газ, на-
віть добутий в Україні, нам продає… кіпрі-
отська фірма, заснована якимись трьома 
ділками з якихось маловідомих островів? 
А це правда!

Або таке. Недавно Президент Поро-
шенко виступив у Верховній Раді зі своєю 
щорічною доповіддю. З якої ми всі раптом 
дізналися, наче живемо уже як у Бога за 
пазухою. Однак якщо хтось з вас знайшов 
бодай одну правдиву цифру у ній, поквап-
теся сповістити нам. Бо ми нічого і близь-
кого до реалій нинішніх у ній не виявили. 
От Петро Олексійович заявив, ніби вдало-
ся уже здійснити аж 144 реформи, котрі 
далися взнаки на покращенні рівня життя 
українців. Та ви назвіть хоч одну, яка за-
безпечила ріст і розквіт? Скажете, що ре-
форма колишньої міліції-нинішньої полі-
ції? Так ця «реформа» до того лиш звелася, 
що створили патрульно-постову службу. 
А всі управління зі слідства від верхів і до 
самісіньких низів, корупція та бандитизм 
в яких сягнули жахливих меж, залишили-
ся цілими і неушкодженими. Прикривали 
і прикривають досі ті ж рейдерські захо-
плення фермерських господарств і масу 
інших злочинів та злодіянь.

Зате сьогодні, на цьому буквально тиж-
ні, наче як на пожежу спішать дати старт 
одразу трьом реформам – пенсійній, освіт-
ній і медичній. Малюючи їх як благо для 
народу, після якого тільки залишиться, що 
вволю насолоджуватися життям. Щодо 
останньої, медичної, то вона передбачала 
спершу впровадження страхової охорони 
здоров‘я, але зараз про це уже забули. Нині 
головне, виявляється, скоротити настіль-
ки витрати на заклади медицини, щоб 
урядовцям позбутися власного головного 
болю за неї, а народ хай сам як хоче, так 
і дбає про своє здоров‘я. Тим паче, нащо 
народу міцне самопочуття і особливо дов-
голіття? Пенсійна реформа, якщо хочете 
знати, заощаджуватиме для вищих пен-
сій кошти перш за все дякуючи тому, що 
щороку… недораховуватиметься мінімум 
90 тисяч пенсіонерів. Себто вони вчасно 
вимиратимуть. Якщо у місті N з роману 
«Дванадцять стільців», у яке волею долі 
якось занесло Великого комбінатора Оста-
па Бендера, було так багато перукарень і 
бюро похоронних процесій, що здавало-
ся, наче його жителі народжуються лише 
для того, аби поголитися та постригтися 
і відразу померти, то в Україні тепер буде 
трохи інакше: народжуватися доведеться 
тільки для того, щоб і сорок, і більше ро-
ків, і до 65 та й 70-ти гнути спину на олігар-
хів та земельних латифундистів, а потім 
вийти на пенсію і вже наступного дня бла-
гополучно померти. Реформа ж середньої 
школи має якраз забезпечити малоосві-
чену робочу силу, котра не здатна буде 
претендувати на максимальні блага для 
себе і «качати права». Бо ж фізика, хімія, 
біологія і географія одним навчальним 
предметом – це не знати ні фізики, ні хімії, 
ні біології, ні географії. А дванадцятирічка 
– велика гарантія, що далеко не всі сини і 
дочки «пересічних» українців зможуть й 
освоїти середню освіту…

Плюс ще одна мета, яка зараз прихова-
но втілюється чинною владою – тримати 
в покорі безликий, безмовний і покірний 
народ-бидло, «біомасу одноразового ви-
користання». Ви й не здогадуєтеся, певно, 
яких і скільки бійців-тітушок дресирують 
зараз і муштрують розганяти масові мі-
тинги і демонстрації. І скільки спецзасо-
бів та спецтехніки для цих цілей купують! 
Причому, під благородними ніби наміра-
ми. У нас всіх зараз більше, ніж треба, під-
став обурюватися, протестувати, вимага-
ти. Якщо діло дійде і до Третього майдану, 
теж дивуватися не треба буде. Ось тільки 
застерігають нас, ніби сьогодні затівати 
у воюючій країні «безпорядки» і «смуту» 
дуже й дуже небезпечно. Явна загроза, 
мовляв, цілісності і незалежності України. 
Та спостерігаючи на власні очі усе те, що 
відбувалося при перетині кордону Саа-
кашвілі, я переконався: не народ, якому 
нічого іншого не залишається, як бунтува-
ти, становить загрозу безпеці Вітчизни, ви-
нен, а правляча наразі кліка, котра ідеали 
й вимоги Революції гідності підмінила на 
геноцид свого народу. Оскільки змирити-
ся з цим ніяк не можна.

Підготував Микола ЯСЕНЬ

! Є боротьба за долю України. Все інше - 
то велике мискоборство Ліна Костенко

Фермерський десант 
на пропускому пункті 
«Краковець».
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П одаткова інформує

Про відкриті дані

В арто знати1. Понад 15 млн. документів
Таку кількість даних можна пе-

реглянути на e-data.gov.ua. З кожним 
днем це число зростає. Це найбільша 
відкрита база даних в Україні у сфе-
рі публічних фінансів. Вона містить 
понад 45 млн. трансакцій на загальну 
суму понад 3,2 трлн. грн.

Після закриття операційного дня 
200 тис. трансакцій з ДКСУ через за-
хищений тунель йдуть у Мінфін. О 9-й 
ранку наступного дня їх можна поба-
чити на порталі.

2. Унікальність
Це не тільки найбільша в Україні 

база відкритих даних у сфері публіч-
них фінансів. Навіть у Європі я не зу-
стрічав аналогічного ресурсу, куди б 
державне казначейство щодня викла-
дало всі свої платежі. Додайте сюди 
близько 500 тис. договорів, доступ до 
яких дає електронна система публіч-
них закупівель ProZorro.

Додайте єдиний державний пор-
тал відкритих даних data.gov.ua, який 
планують активно розвивати. Так, ми 
багато чого беремо на Заході, але ми 
також володіємо сучасними техноло-
гіями і показуємо себе як активні грав-
ці у сфері open data.

3. Три роки, три місяці і три дні
Щоб ухвалити закон для створення 

цього порталу, знадобилося три роки. 
Ми написали код за три місяці. Через 
три дні журналіст знайшов корупцій-
ну схему з квартирами на вулиці Горь-
кого у Києві.

На цьому ресурсі можна побачи-
ти все: від придбання кавоварки для 
приймальні і закінчуючи купівлею 

Мінрегіон розробив законопроект,                             
яким об’єднаним територіальним 
громадам надається право розпоряджатися 
землями державної власності в межах своєї 
території. 

ЦЬОГО законопроекту давно чекають всі ОТГ. 
Він посилить спроможність та інвестиційну 

привабливість громад. Так віце-прем’єр-міністр 
– міністр регіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Геннадій Зубко у ході засідання КМУ 
прокоментував норми cхваленого урядом законо-
проекту «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо управління земельними 
ресурсами в межах території ОТГ».

«Ми надаємо потужний ресурс і новий поштовх 
для розвитку територіальних громад. Право розпо-

Маєте в оренді земельний пай? 
Не забудьте про оподаткування

Головне управління ДФС у Дніпропетровській 
області нагадує, що дохід від надання майна в лі-
зинг, оренду або суборенду (строкове володіння або 
користування) включається до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу платника подат-
ку.

Особливості оподаткування доходів від надання 
нерухомості в оренду регламентується п.170.1 ст. 170 
Податкового кодексу України, відповідно до якого 
податковим агентом платника податку - орендодав-
ця щодо його доходу від надання в оренду земель-
ної ділянки сільськогосподарського призначення, 
земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

При цьому об’єкт оподаткування визначається 
виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в 
договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума 
орендного платежу, встановлена законодавством з 
питань оренди землі.

ряджатися землями державної власності, вирішу-
вати питання забудови, визначати належну базу 
оподаткування дозволить залучати в ОТГ інвести-
ційні кошти під інфраструктурні проекти та ефек-
тивно ними управляти. Це – важливе рішення в 
рамках децентралізації і підсилення можливостей 
громад», - зазначив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр-міністр пояснив, що згаданий за-
конопроект пропонує зміни до Земельного кодек-
су, законів «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та «Про оренду землі», надаючи низку додаткових 
повноважень сільським, селищним, міським радам 
ОТГ. Серед таких повноважень - право розпоряд-
жатися землями державної власності, передачі та-
ких ділянок у користування та власність громадян 
і юридичних осіб, зміну цільового призначення ді-
лянок приватної власності, розташованих у терито-

рії об’єднаних територіальних громад. Окрім того, 
законопроект визначає перелік земель державної 
власності, які не можуть передаватися у комуналь-
ну власність та визначає термін «територія терито-
ріальної громади».

Так, у держави залишаються повноваження з 
розпорядження стратегічно важливими земельни-
ми ділянками:

- природно-заповідного та іншого природоохо-
ронного призначення під об’єктами природно-за-
повідного фонду загальнодержавного значення;

- на яких розташовані будівлі, споруди, інші 
об’єкти нерухомого майна державної власності;

- які перебувають у постійному користуванні 
органів державної влади, державних підприємств, 
установ, організацій (у тому числі землі лісогоспо-
дарського призначення, оборони).

Громади і земля державної власності З аконопроекти

Сайт, на якому держава щодня звітує про 
використання бюджетних коштів, працює з 

15 вересня 2015 року. Чому його потенціал не 
використовується повною мірою

автомобіля чи оплатою проживання в 
готелі «Київ».

Був такий собі «чорний мішок», а 
тепер ви бачите кожну копійку. Бага-
то можновладців досі про це навіть не 
здогадуються.

4. Справжній Клондайк 
для розслідувань
Прикладів вже достатньо.
Користуючись даними порталу, 

Дмитро Гнап зробив гучне розсліду-
вання про те, як напередодні Нового 
року ГПУ витратила мільйони гривень 
на канцтовари.

У нас небагато журналістів, які за-
ймаються корупційними розсліду-
ваннями з юридичними наслідками: 
«Наші гроші» Олексія Шалайського, 
Bihus.info. Однак ми стимулюємо гро-
мадськість, проводячи конкурси жур-
налістських розслідувань.

Ця тема цікава регіональним акти-
вістам. Виділяються Херсон і Кропив-
ницький. На Донбасі дуже активна 
громада. У селі Нові Петрівці, де живе 
близько 8 тис осіб, активісти дізнали-
ся, як працює схема «кум-сват-брат». 
Система допомагає відкривати дані на 
будь-якому рівні.

5. Пошукова аналітична 
система 007.org.ua
E-data.gov.ua — це база даних, на 

основі якої можна створювати інші 
корисні сервіси. 007.org.ua — це якраз 
такий приклад. Сервіс значно полег-
шує журналістські розслідування. Це 
простий спосіб пошуку та візуалізації 
аналітики на основі відкритих даних 
про публічні фінанси України. Зайдіть 
і подивіться.

Ви можете побачити там будь-які 
трансакції контрагентів. Видно, коли 
заплатили, яку суму, хто платник і 
хто одержувач. Це ініціатива команди 
«Є-data». Держава відкрила дані, а ми 
маємо можливість їх обробляти, як за-
манеться.

6. По-справжньому 
відкриті дані
Ще одна важлива річ: open data — 

це дані, які можна скопіювати і під-
дати машинній обробці. Дані e-data.
gov.ua відповідають цій вимозі. Ми не 
працюємо з інформацією у форматах 
pdf, скан-копій та фотографій, які для 
цього не годяться.

7. 47%
Зараз повною мірою функціонує 

тільки казначейський модуль. З 80 тис 
розпорядників, які за законом повинні 
зареєструвати свої кабінети на порта-
лі, зробили це трохи менше половини. 
Причин кілька.

Близько 30% території України не 
має якісного інтернету. Деяка части-
на урядовців не знає про цю вимогу 
закону. Інші просто не хочуть. У них в 
оборотах мільйони, а штрафи станов-
лять 400-800 грн. Проте, користуючись 
тільки даними про трансакції Єдиного 
казначейського рахунку, можна багато 
чого побачити і зробити.

8. Це мусить бути цікаво 
чиновникам
Ми вважаємо, що чим більше про 

цю систему будуть знати урядовці 
будь-якого рівня, тим більше їх буде 
зареєстровано в системі. Нам потрібно 
не 47%, а хоча б 70%. Це повинно бути 

для них цікаво, бо це крок назустріч 
громаді.

Деякі з них це розуміють і навіть 
долучають пресу, кажучи тим самим: 
«Ми відкриті». Це шлях до електро-
нного відкритого уряду.

9. Відкриті дані — це не 
тільки боротьба з корупцією
Відкриті дані розвивають еконо-

міку, стимулюють менеджмент і біз-
нес-процеси. Коли ми проаналізували 
дані порталу e-data.gov.ua, то виявили, 
що 70% платежів казначейство прово-
дить по Україні день в день, 22% — на-
ступного дня.

Платежі, які обробляються до п’яти 
днів, становлять 6%, а платежі, здійснені 
через п’ять днів, — тільки 2%. Це хоро-
ший сигнал для бізнесу, який сумніва-
ється, чи працювати йому з державою. 
Раніше побоювання щодо затримок 
платежів були обґрунтовані, сьогодні 
платежі майже не затримуються.

10. Про якість життя
Корупція є першопричиною низь-

кої якості життя. В умовах прозорості 
корупція буде зменшуватися. Поди-
віться на Данію, у якій 92 людини зі ста 
мають інтернет і доступ до open data, і 
на Сомалі, де доступ до відкритих да-
них — на рівні 1,5%.

Отже, що таке open data? Це озна-
чає більше бачити, знати і думати. Це 
значить бути чесним, сильним і само-
стійно ухвалювати рішення.

Олександр ЩЕЛОКОВ,
керівник проекту «Є-data».

Отже, юридична особа (орендар) при нарахуван-
ні (виплаті) фізичній особі (орендодавцю) доходу у 
вигляді орендної плати повинна утримати податок 
на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та 
військовий збір за ставкою 1,5 відсотка. 

Як отримати податкові канікули
Головне управління ДФС у Дніпропетровській 

області повідомляє. Державна фіскальна служба 
України з метою належного адміністрування по-
датку на прибуток підприємств надала роз’яснення 
щодо запровадження податкових канікул (застосу-
вання платниками податку на прибуток підпри-
ємств нульової ставки).

Набула чинності 15 серпня 2017 року постано-
ва Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 
року №592 «Про затвердження Порядку переходу 

платників податку на прибуток підприємств до 
подання спрощеної податкової декларації з такого 
податку та форми спрощеної податкової деклара-
ції з податку на прибуток, який оподатковується 
за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 під-
розділу 4 розділу XX Податкового кодексу Украї-
ни».

Платники податку на прибуток, які відповіда-
ють вимогам, встановленим пунктом 44 підрозділу 
4 розділу XX Податкового кодексу України (далі 
– ПКУ), з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2021 року 
можуть застосовувати нульову ставку податку на 
прибуток із поданням спрощеної податкової декла-
рації.

Детально про перехід платників на нульову став-
ку податку на прибуток, заборона застосування ну-
льової ставки податку на прибуток, подання спро-
щеної декларації йдеться у листі ДФС України від 
04.09.2017 №23407/7/99-99-15-02-02-01-17 «Про набут-
тя чинності постановою Кабінету Міністрів України 
від 09 серпня 2017 року №592».
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На порі, на часі

  «Дикрасин» можна придбати в аптечних установах    ЦІНА 1 УП. В АПТЕКАХ ВІД 85 грн.
Або замовити в ДП «Гамай» ТОВ «Краків ООД» з 9-30 до 16-00 щодня, крім суботи та неділі за телефонами: (04595) 6-88-59; 6-54-60; 093-098-16-63; 097-221-47-66;                        

099-508-73-75. Професійна консультація надається в понеділок  з 10.00 до 16.00, п’ятницю з 10.00 до 13.30. Офіційний сайти:    www.dicrasin.com.ua    www.dicrasin.com
Висновок Держсанепідслужби МОЗ України №05.03.02-03 / 53579 від 07.12.2015р. Виробник ЕТ   «Дикрасин-Димитр Кристев-Георгі Кристев», Болгарія.

Природа завжди дає людині все не-
обхідне для життя, тільки потрібно вмі-
ти це знаходити. Так робили в усі часи. 
За таким принципом Димитр Кристев 
з Болгарії і створював свій Дикрасин, 
взявши за основу натуральні компонен-
ти і додавши речовини, які підсилюють 
їх властивості.

Дикрасин – препарат зовнішньої 
дії, по суті водно-кислотний  настій трав 
(звіробоя, материнки, листя та квітів 
глоду.)

Ще у 4 ст. до н.е. «Історія тварин» 
Аристотель розповів про кровоспинні, 
протизапальні, ранозагоювальні власти-
вості материнки. Адже вона стимулює 
регенерацію, омолоджує та підвищує 
еластичність, також зафіксовані спазмо-
літичні та дезинфікуючі  властивості.

Звіробій має в’яжучу, протиза-
пальну, протимікробну дію, що сприяє 
швидкій регенерації тканини.

Квіти та листя глоду мають спазмо-
літичну  та заспокійливу дію.

Всі ці чудодійні властивості зу-
мовлюють вміст в розчині флавоноїдів, 
ефірних олій і дубильних речовин лікар-
ських трав:

ДИКРАСИН - НАДІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ДЛЯ СПИН
Флавоноіди: володіють капіляро-

тонізуючою дією, зменшують ламкість, 
крихкість капілярів, запобігають зу-
мовленому різними факторами пошко-
дженню базальної мембрани ендоте-
ліальних клітин. Мають інгібіруючий 
ефект на гіалуронідазу й антиоксидант-
ну активність, беруть участь в окис-
лювально-відновлювальних процесах, 
володіють протизапальною, протиалер-
гійною, венотонізуючою дією.

Ефірні олії: володіють місцевою 
подразнюючою  і  ревульсуючою шкіру 
дією, не токсичні в застосовуваних дозах.

Дубильні речовини: володіють зне-
болюючою, протизапальною та бакте-
рицидною дією. 

Унікальна комбінація натуральних 
компонентів та хлористоводнева кис-
лота (у застосованій концентрації) дає 
змогу  швидкої «доставки» активних ін-
гредієнтів до місця ураження суглобів, 
сполученої тканини, м’яких тканин.

Це є унікальна функція Дикрасину. 
Тому засіб має чітко виражену протиза-
пальну, знеболюючу, антисептичну дію, 
покращує мікроциркуляцію крові, запо-

бігає симптомам  передвчасного зносу 
суглобів.

Застосування Дикрасину дозволяє 
зменшити дозу НПЗП ( нестероїдних 
протизапальних препаратів).

Від багатьох людей доводиться чути 
скарги на відкладення солей, це поняття 
трохи застаріле, але повністю описує по-
рушення живлення тканини, погіршен-
ня кісткового кровопостачання. Тому 
Дикрасин тут також допоможе. Адже 
його антиоксидантна дія (вітамін Р і 
танін) зміцнює судини, покращує кро-
вопостачання, живить тканини і шкіру, 
виводить шлаки, розчиняє солі, а хря-
щові тканини захищає від руйнування.

Важливо, що препарат не сприяє 
реакції гіперчутливості, не впливає на 
артеріальний тиск , не змінює структуру 
шкіри.

Клінічні  випробування та багато-
річний досвід підтверджує 70 відсотків 
ефективності  Дикрасину  при його за-
стосуванні. 

Дикрасин рекомендують при: осте-
оартрозах різної локалізації (гонартроз, 
коксартроз, плечолопатковий періар-

трит, артроз плечових суглобів); дефор-
муючому остеоартрозі; остеохондрозах; 
хворобі Бехтєрєва; при больових симп-
томах; облітеруючому ендартареїті; ді-
абетичній ангіопатії нижних кінцівок; 
подагрі; «п’яточних шпорах».

Не рекомендовано: дітям до 15 ро-
ків; коксартрозі 3-4 ст.; при нестабіль-
ності в хребцевих сегментах; при алер-
гічних, запальних і інфекційних  захво-
рюваннях шкіри; під час вагітності

Для того, щоб застосування було 
ефективним Дикрасин потрібно вико-
ристовувати при перших проявах хво-
роби.

Використання Дикрасину безпеч-
не, ефективне, що дає змогу якісно по-
легшувати стан людини.

Дикрасин застосовується зовніш-
ньо!

Існує два способи застосування:
1. Основний курс.
2. Локальний курс.
При основному курсі Дикрасин 

втирається по схемі (докладніше - ди-
віться інформацію до застосування). 
Курс застосування - 18 днів. На курс 

необхідно 3 флакона. Повторні курси 
можна проводити через два тижні.

При локальному курсі Дикрасин 
втирається в окремі суглоби легкими 
масажними рухами один раз на день 
щодня або через день,  поки не настане 
полегшення.

Тривалість курсу залежить від ха-
рактеру, ступеня тяжкості та особливос-
тей перебігу захворювання, стабільності 
досягнутого терапевтичного ефекту, пе-
реносимості препарату.

Дикрасин допоможе покращити 
стан суглобів, а також сприяє живленню 
і відновленню тканин.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Незважаючи на те, що урожай майже зібраний, 
осінні роботи в саду не можна вважати закінче-
ними. В цей час важливо закласти потенціал для 
отримання доброго врожаю на наступний сезон. 
Осінній день дуже короткий, а хороша погода в 
цей час буває не так часто, як хотілося б, тому 
важливо користуватися кожним сонячним днем   і 
провести необхідні осінні роботи.  
Роботи в саду і городі восени припускають пересадку 
дерев і плодових чагарників, які її потребують. Пере-
саджувати рослини потрібно після завершення сокору-
ху, коли повністю опаде листя, в жовтні-листопаді.  
У цей же час можна провести обрізання ягідних чагар-
ників — смородини, малини, ожини. Також потрібно 
провести останню обрізку листяних і хвойних живо-
плотів.  
Після закінчення листопаду потрібно згребти сухий 
лист і провести останню стрижку газону — в цьому 
випадку навесні він не втратить декоративного виду. 
Осінь — найкращий час для заготівлі живців, якщо не-
обхідно розмножити плодові рослини. Живці заготов-
ляють в кінці вересня — початку жовтня і прикопу-
ють їх на грядки похило. Зверху живці утеплюють 
товстим шаром мульчі або лапника.  
Наприкінці вересня-початку жовтня можна провести 
посадку саджанців плодових дерев і чагарників. Коріння 
декоративних чагарників і багаторічних квітів по-
трібно мульчувати товстим шаром торфу або сухого 
перегною.  
Наприкінці вересня можна зробити посів багаторіч-
них та однорічних квітів і овочів, які потребують 
стратифікації, для того, щоб вони раніше і дружніше 
зійшли навесні, посадити весняні цибулинні — тюль-
пани, крокуси, гіацинти, мускарі, а також озимий 
часник.  .  
Проводячи осінні роботи в саду і на городі, необхідно 
присвятити увагу підгодівлі й оздоровленню ґрунту. 
По грядках потрібно розсипати перегній, при необ-
хідності внести вапно, азотно-фосфорні добрива і пе-
рекопати, не розбиваючи грудки землі — це посприяє 
загибелі коренів багаторічних бур’янів і збагаченню 
ґрунту киснем.

Червоний гіркий 
перець вважається 
своєрідним продуктом, 
до якого не можна 
ставитися байдуже. 
Деякі вживають 
його постійно, 
насолоджуючись його 
гостротою. Деякі не 
переносять пекучість 
червоного перцю, і 
навіть вважають, 
що його вживання 
згубно позначається 
на організмі, при цьому 
не беруть до уваги його 
корисні властивості. 

ТИМ НЕ МЕНШ, є цілі народи, 
які в кулінарії за традицією 

в обов’язковому порядку вклю-
чають червоний гіркий перець, 
який відомий також як індій-
ський або кайєнський, чилі, бра-
зильський перець. Наприклад, 
жителі Мексики впевнені в тому, 
що червоний перець здатний ро-
зум просвітлити. У Таїланді та Ін-
дії - там найбільше їдять пекучий 
перець - жителі заявляють, що 
перцю зобов’язані хорошим здо-
ров’ям, також вони вважають, що 
корисні властивості цього виду 
перцю є неоціненними. А індуси 
заявляють, що завдяки червоному 
перцю населення живе, а то б дав-
но вимерло за тотальної бідності. 

Так варто звинувачувати і лая-
ти любителів пекучого перцю за 
те, що вони халатно ставляться до 
свого здоров’я? Насправді гіркий 
перець дійсно може принести чи-
мало користі нашому організму. 
Наприклад, червоний перець вва-
жається рекордсменом за вмістом 
вітаміну С серед інших продуктів. 
І навіть Альберт Сент-Дьерди, 
вчений з Угорщини, який пер-
шим це виявив, отримав у 1937 
році Нобелівську премію. У чер-
воному перці містяться життєво 
важливі для організму людини 
мікроелементи - кальцій, залі-
зо, натрій, цинк, калій, магній і 

екучий лікарП
З доровенькі були!

фосфор. Крім цього до складу 
червоного перцю входять жирні 
олії, цукор, капсорубин, капсан-
тин, каротиноїди і каротин. При 
помірному вживанні червоного 
перцю ви зміцните травлення і 
збільшите апетит, крім цього ви 
в цілому зміцните свій організм. 
При вживанні червоного перцю 
також поліпшується циркуля-
ція крові, збільшується секреція 
шлункового соку, надається до-
помога в роботі печінки, допома-
гає позбутися від доброякісних 
пухлин, полегшить стан людей, 
які страждають бронхіальною 
астмою або алергією. 

Як показали останні дослі-
дження, перець чилі володіє 
здатністю боротися з раком! А 
дякувати пекучий перець за свої 
лікувальні властивості антибіо-
тика повинен капсаїцину, який 
міститься в перці. До речі, завдя-
ки алкалоиду капсаїцину перець 
має виняткову гостроту і непо-
вторний пекучий смак. Таким 
чином, чим гостріше перець, тим 
у ньому більше живильних речо-
вин. Крім цього, проведені експе-
рименти показали, що капсаїцин 
має здатність викликати масову 
загибель ракових клітин, а це іс-
тотно знижує розміри злоякісної 
пухлини. Було помічено також, 
що особливо ефективно цей засіб 
діє при раку передміхурової за-
лози. Тим не менш, у цього спо-
собу лікування є деякі недоліки. 

При надмірному вживанні 
гіркота може викликати зворот-
ний ефект - активізувати ракові 
клітини. Тому вживати пекучий 
перець слід у профілактичних 
цілях. Досить класти щодня не-
великий стручок в суп або борщ. 
А порошок сушеного перцю у 
вигляді приправи можна додава-
ти в другі страви. При викорис-
танні, таким чином, червоного 

перцю, якщо ним не зловживати, 
можна домогтися хорошого ре-
зультату - порятунку від багатьох 
вірусних і бактеріальних інфекцій. 
Оскільки пекучий перець володіє 
потужними антибактеріальними 
і лікувальними властивостями, які 
сприяють швидкій загибелі пато-
генної мікрофлори. І відбувається 
це досить швидко, варто тільки гір-
ким речовинам із перцю потрапи-
ти в шлунок. 

Але запам’ятайте, не варто лі-
кувати цим продуктом виразковий 
коліт, хвороби печінки, гастрит з 
підвищеною кислотністю, виразку 
дванадцятипалої кишки або шлун-
ка. Червоний перець при таких 
захворюваннях суворо протипока-
заний. Слід уникати потрапляння 
червоного перцю на слизові обо-
лонки, а інакше ви можете отри-
мати опіки, а в деяких випадках і 
больовий шок!  

Ми наведемо кілька дій, що їх 
потрібно робити, якщо все-таки 
надлишки гіркого перцю потрапи-
ли на слизові оболонки. 

1. Якщо ви відчули після вжи-
вання пекучого перцю гостре пе-
чіння у роті, слід випити мінімум 
півсклянки молока. Можна з’їсти 
кілька ложечок вареного рису, йо-
гурт. Захистити слизову рота від 
опіку допоможуть також і відваре-
на картопля або шматочок хліба. 

2. При попаданні перцю в очі 
виникають дуже хворобливі відчут-
тя. Постарайтеся уникати цього. 
Ну а якщо все-таки перець потра-
пив в очі, тоді промийте їх великою 
кількістю води, відваром ромашки 
або зеленим чаєм, промивати по-
трібно досить довго. 

Також спробуйте обличчя опу-
стити у воду і поморгати в ній, а 
потім деякий час просто побути 
у воді з відкритими очима. Після 
радимо скористатися очними кра-
плями. 

Завершення
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РЕКЛАМА

ПОСИДЕНЬКИ

ПШЕНИЦЮ Краснодарська 99, Ірішка, Оградська - 1 репродукція -                 
6100 грн./т, Єрмак, Зерноградка 11, Нота - 1 репродукція - 5800 грн./т.

ЯЧМІНЬ Добриня 3, Михайло, Майстер Зернограда, Луран, Герлах
МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА - селітра (6150 грн.), НПК 16 (8765 грн.), 

амофос (11300 грн.), сульфат амонія (4600 грн.) та багато інших.

ВИРОЩУЄМО І ПОСТІЙНО РЕАЛІЗУЄМО ВИСОКОРЕПРОДУКТИВНЕ НАСІННЯ 
(більше 50 найменувань)

к. т. 0676342779 або 0676360829.Сайт: http://aspiko.agrovektor.com
м. Дніпро, АСПІКО

- Цього року до нас прибуло удвічі 
більше людей, ніж торік, - на хвильку 
відволікся від святкових справ народ-
ний художник України, директор Цен-
тру народних мистецтв «Петриківка» 
Андрій Пікуш. – Почали з’являтися 
іноземці, довелося почути німецьку та 
англійську мови. Петриківка з давніх-да-
вен славиться розписом, ярмарками, 
петриківськими вишнями і чепурними 
садибами.  Колись у селищі чималий 
за площею ярмарок тривав два тижні, 
умільці з Опішні привозили сюди свою 
кераміку. Сьогодні всі майстри «Петри-
ківки», де працює 25 членів Національ-
ної спілки художників України і 7 За-
служених майстрів народної творчості, 
виставили свої роботи, а ще чимало й 
інших художників. Петриківський роз-
пис є реліктом безперервної художньої 
традиції, що делегує з сивої давнини у 
ХХІ століття самобутню культуру Прид-
ніпров’я – колиски запорізького коза-
цтва, його могутній життєстверджую-
чий демократичний дух, патріотичний 
пафос та глибочінь епічного народного 
мислення. Приємно, що в українському 
суспільстві розуміння значення культу-
ри глибшає. Щойно мене обрали голо-
вою Дніпропетровської обласної спілки 
художників, два дні тому ми відкрили 
виставку в Києві, а тиждень тому - в об-
ласному центрі в районі Набережної 
в залах НСХУ виставку «Чарівні барви 
Дніпра», в ній беруть участь митці із  
33-х міст України, це рекорд. До того ж 
Дніпровська міська рада допоможе ви-
пустити альбом виставки, який надійде 
до всіх бібліотек області, дуже важливо 
увічнити ці мистецькі артефакти сього-
дення. Переконаний - коли «Дивоцвіт» 
матиме сталу дату проведення, іще біль-
ше людей їхатиме до нас, бо про нього 
питають не лише з Києва, Харкова та 
Полтави. 

Певно ж, десятирічна «кочівля» 
«Дивоцвіту» трьома порами року – 
весною, літом і осінню, навіть випадок 
«позичання» його обласним центром, 
зумовлені тим, що дату проведення 
фестивалю вже давно вирішують не в 
Петриківці, а у дніпровських владних 
кабінетах. Була навіть спроба заборо-
нити ярмарок, та петриківські майстри 
самі організувалися і провели популяр-
ний захід… Адже Петриківський роз-
пис вже шанують не лише в Україні, а й 
світі – 5 грудня 2013 року він визнаний 
ЮНЕСКО нематеріальною духовною 
спадщиною людства! А на цьогоріч-
ному урочистому відкритті голова об-
ласної ради Гліб Пригунов висловив 
переконання у доброму майбутньому 
етнофестивалю:

- Дуже радий вітати всіх на ювілей-
ному «Дивоцвіті», вдячний майстрам 
народної творчості, які допомагають 
людям змістовно проводити відпочи-
нок. Вчора в Дніпрі відбулася наукова 
конференція з питань адаптації укра-
їнських традицій до сучасних реалій, а 
тут все це відбувається наживо. Добре, 
що не лише Петриківка, а й кожен наш 
край показує тут свої найкращі україн-
ські «родзинки» з багатющої скарбниці 
народної творчості. 

З щирими сердечними побажан-
нями після спільної молитви звернувся 
до присутніх і Єпископ Дніпропетров-
ський і Криворізький Симеон з УПЦ 
Київського патріархату:

- Висловлюю вдячність усім, хто 
прийшов на це свято. Всі, хто прибув з 
любов’ю в серці вклонитися оцій красі 
- найбільшому диву України - це Люди 
з великої букви. Бо хто береже народні 
традиції, той має підтримку свого роду і 
живе за Божими заповідями. Благосло-

«Дивоцвіт» залишить Сорочинський 
ярмарок на боці?

Зазвичай суботньої днини в громадському транспорті, що рухається через 
Петриківку до Дніпра й Кам’янського, не людно. Та 16 вересня він був 
переповнений – жителі сіл їхали до справжньої «візитівки України», щоб 
відвідати 10-й ювілейний етнофестиваль «Петриківський дивоцвіт». Ще 

більше людей рухалося з міст і власним транспортом, ним захрясли узбіччя 
автодоріг селища. Тож у центрі Петриківки, де впродовж майже кілометра 
(!) буяли барвисті роботи народних майстрів і стояли святкові павільйони 
усіх районів Дніпропетровщини, а кращі фольклорні колективи Придніпров’я 
всю душу вкладали в народні пісні та мелодії, вирував справжній ярмарок.         

У велелюдді дійства панувала святкова атмосфера зустрічі великої дружньої 
родини в переважно національному одязі...

вення вам у всіх добрих справах! Слава 
Україні!

- Героям слава! – озвався увесь пе-
триківський майдан. 

Згодом єпископ Симеон освятив 
найдовше панно України, оздоблене 
Петриківським розписом. Цією твор-
чою працею на «Мистецькій поляні» 
займалися художники з Петриківки 
та всіх країв області, панно зареєстро-
ване як новий рекорд України. Це вже 
друга така подія після відомої «Стіни 
радості», якою милуються всі проїж-
джі селищем. 

Впродовж фестивального дня від-
булося безліч майстер-класів, конкур-
сів, розваг для дітей. Відомий жур-
наліст Борис Ковтонюк вручив свою 
книгу «Унікальні люди Придніпров’я» 
двом її героям - Миколі Деці та Анато-
лію Ламзі. У селі Мала Петриківка Ми-
кола Дека зберіг дві давніх хати і роз-
писав їх разом з родиною, так і утво-
рився «Миколин хутір». А справжню 
«Козацьку січ» у Галушківці разом з 
родиною та побратимами заснував 
отаман Анатолій Ламза. Її під час «Ди-
воцвіту» теж відвідало чимало учасни-
ків, щоб побачити майстерні козацькі 
вправи на конях, зі зброєю тощо. 

Вельми порадували присутніх і 
виконавці народних пісень. Окрім 
чудового суголосся відомих петриків-
ських ансамблів «Золоте перевесло» 
(художній керівник Ірина Тезик) та 
«Журавочка» (Любов Юхименко), за-
пам’ятався жвавий котовський «Ух, 
ти!» (Андрій Башмак) з Магдалинів-
ського району, віртуозні зеленодоль-
ські «Зелені дубочки» (Євген Леонов), 
Апостолівщина, завзяті гаврилівські 
й олександрівські співаки та музикан-
ти (Валентина Галаган), Покровщина, 
хвацькі козачата з Солоного (Олек-
сандр Перетяка). Певно ж, майстрів 
сцени на «Дивоцвіті» годі й перелічи-
ти.  Було чим потішити серце і кни-

голюбам - сучасну й історичну художню 
прозу, дитячу літературу можна було 
придбати у павільйоні «Видавництва 
Лева» та кількох інших. 

Обідньої пори взялися до праці кіль-
ка «полян» вареників, випічки, шашлику 
тощо. До «родзинок» цього плану слід 
віднести питні меди, які привезли на «Ди-
воцвіт» секретар «Спілки пасічників Ніко-
польщини» Юрій Коваленко з племінни-
ком Олексієм. 

- Питний мед легко сприймається 
людським організмом, бо це природний 
продукт, - пояснив для читачів «Фермера 
Придніпров’я» відомий пасічник. – Тому 
наші предки, які шанували його, ніколи не 
бували п’яними. В Україні відновлені давні 
рецепти приготування питного меду, це 
чудовий, приємний на смак напій. Новою 
справою займаюся чотири роки, вже маю 
«Диплом гільдії медоварів України». 

Чимало різних смаколиків радували 
відвідувачів і на медових, і на кулінарних 
полицях «Дивоцвіту». Правду каже при-
слів’я – людина, талановита в чомусь од-
ному, талановита і в іншому. Тож здобут-
ків українській нації і справді не позичати. 
А ось як захоплено висловився відвідувач з 
Кам’янського після споглядання прекрас-
них експозицій фестивалю:

- Ще не перевелися люди в Україні, які 
все можуть зробити власними руками! 
Вражений розмаїттям побаченого. Тут 
чути український дух!

Не приховував щирого здивування і 
голова Харківської НСХУ Олександр Ва-
куленко:

- Петриківка щорік змінюється на 
краще. Нам не потрібна Європа – вона 
вже в нас є! А європейці до нас незаба-
ром на колінах приповзуть, щоб поба-
чити оцю красу. Був у Польщі на Яге-
лонському ярмарку 12 серпня, то там, 
якби не роботи українців, ні на що було 
б дивитися!

Особливу гордість і надії довелося 
почути і від петриківських художників, 
які наполегливо трудяться, щоб нам 
усім було чим милуватися на святі. Та 
й не лише споглядати, а за потреби й 
придбати будь-які корисні речі – різ-
номанітні вироби з дерева для кухні, 
скриньку донечці чи онучці, яскраві 
тарелі чи вази, іграшки дітям, а чи й 
справжню булаву главі родини чи ко-
лективу! І ціни тут у порівнянні з про-
дуктовими не «кусаються», можна й 
поторгуватися…

- Думаю, Сорочинський ярмарок 
ми невдовзі залишимо на боці, - пере-
конана Заслужений майстер народної 
творчості України Наталя Рибак. - У нас 
ярмарок піднесений, барвистий, інте-
лігентний. Тут зберігається петриків-
ський народний колорит, якого немає 
ніде! Наскільки багатий і творчий наш 
український народ, у Петриківці осо-
бливо добре видно. Коли «Дивоцвіт» 
буде «прив’язаний» до конкретної дати, 
то людей буде набагато більше. 

З останнім давнім і болючим для 
всіх шанувальників популярного свята 
запитанням «Фермер Придніпров’я» 
одразу ж звернувся до голови Дніпро-
петровської облради. 

- Ця дата вже визначена – третя субо-
та вересня, як сьогодні, - одразу відповів 
Гліб Пригунов. - Так і буде надалі.

Залишається додати, що надвечір 
Петриківку відвідали і кілька відомих 
груп, зокрема й «ТІК» («Тверезі і куль-
турні») з Віктором Бронюком, виступ 
групи відбувся на вщерть заповне-
ному вдячними глядачами шкільно-
му стадіоні. Вже і такі зірки мають за 
честь відвідати Петриківку! Тож не 
забудьте, шановні читачі - наступний 
«Дивоцвіт» відбудеться у третю суботу 
вересня!

Григорій ЛУК’ЯНЕНКО. 
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