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Станом на 7 вересня аграрії 17 областей України 
розпочали сівбу озимих зернових під урожай 2019 року. 
Щодо жнив, то аграріями уже зібрано понад 35 млн. 
тонн зернових та зернобобових культур з площі 
більше 10 млн. га або 70% до прогнозу.  З них ранніх 
зернових та зернобобових культур –34,3 млн. тонн   
з площі 9,9 млн. га при врожайності 34,8 ц/га; 
кукурудзи – 603 тис. тонн з площі 107 тис. га (2%) 
при врожайності 56,3 ц/га; гречки – 56 тис. тонн 
з площі 43 тис. га (40%) при врожайності 12,9 ц/га; 
проса – 43 тис. тонн з площі 27 тис. га (51%) при 
врожайності 16,0 ц/га.
Окрім того, намолочено соняшнику - 2,2 млн. тонн з площі 
1,1 млн. га (18%) при врожайності 20,1 ц/га, сої – 
340 тис. тонн з площі 144 тис. га (8%) при врожайності 
23,7 ц/га. Ріпаку  намолочено 2,7 млн тонн з площі 1,0 млн. 
га при врожайності 26,1 ц/га.

ПЕРШИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ЛЕОНІД КРАВЧУК В ІНТЕРВ’Ю «ГЛАВКОМУ» НАГАДАВ, ЩО СВОГО ЧАСУ ВІН 
ПІДПИСАВ УСІ БЕЗ ВИНЯТКУ УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ПРО СТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. І 
ЩО ПОПЕРЕДУ ЗНОВУ ДОЛЕНОСНІ ВИБОРИ ЯК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ, ТАК І ПАРЛАМЕНТСЬКІ. «І КОЛИ СЬОГОДНІ ДЕСЬ 
З‘ЯВЛЯЮСЯ НА ЛЮДЯХ, ДО МЕНЕ ПІДХОДЯТЬ І ЗАПИТУЮТЬ, - СКАЗАВ ЛЕОНІД МАКАРОВИЧ, - НАВІЩО Я ЦЕ ЗРОБИВ? 
АДЖЕ ВСЕ ЦЕ СКІНЧИЛОСЯ ТИМ, ЩО СПЕРШУ ПІСЛЯ МЕНЕ ДО ВЛАДИ ПРИЙШЛИ ВІДВЕРТІ ЗЛОДІЇ І ЗЛОЧИНЦІ, А 
ТЕПЕР ЩЕ Й КОРУПЦІОНЕРИ, ЯКІ ВТРАТИЛИ БУДЬ-ЯКЕ ПОЧУТТЯ МІРИ В ТОТАЛЬНОМУ НИЩЕННІ УКРАЇНИ. ЩО 
Я МАЮ ВІДПОВІДАТИ? У МЕНЕ ОДНА ВІДПОВІДЬ: МАЙБУТНІ ВИБОРИ – ОСТАННІЙ ШАНС ВРЯТУВАТИ І ЗБЕРЕГТИ 
ЕКОНОМІЧНО СИЛЬНОЮ НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ. ЯКЩО НАРОД ЗНОВ ПОМИЛИТЬСЯ І БУДЕ ГОЛОСУВАТИ 
ЗА ГРЕЧКУ ЧИ ДВІ-ТРИ СОТНІ ГРИВЕНЬ У КОНВЕРТІ, ТО ЦЕ МОЖУТЬ БУТИ ОСТАННІ В НАШІЙ ІСТОРІЇ ВИБОРИ».

ЯК РОЗПОРЯДИТИСЯ ОСТАННІМ ШАНСОМ?

Стартувала 
осіння посівна-2018

У  фокусі дня

Томос  для  України - 
відновлення справедливості

«Із 60,3 млн. га земель май-
же 72% (41,8 млн. га) становлять 
сільськогосподарські угіддя, що 
налічують 33,19 млн. га ріллі 
(55%), 7,63 млн. га природних 
кормових угідь, сіножатей і 
пасовищ (12,6%). Однак ефек-

Розораність наших земель - найбільша в світі
 Україна має потужний потенціал земельних ресурсів, однак ефективність їх використання 

характеризується досить низьким рівнем. Про це заявив директор Національного 
наукового центру «Інститут землеробства НААН», академік НААН Віктор Камінський.

тивність використання земель 
сільськогосподарського при-
значення в Україні є значно 
нижчою, ніж у середньому по 

Європі. І це зважаючи на те, що 
розораність земель в Україні є 
найбільшою в світі та досягла 
56% території держави і набли-

жається до 80% сільськогоспо-
дарських угідь», — сказав він.

Задля вирішення цієї про-
блеми, як зазначив Камінсь-

кий, вчені ННЦ «Інститут зем-
леробства НААН» та установ 
мережі Національної академії 
аграрних наук України прово-
дять масштабні дослідження з 
вивчення особливостей веден-
ня сучасного землеробства.

Так, за словами Друзя, згідно зі 
змінами, фізичні особи підприємці, які 
організували фермерське господарство, 
мають право бути платником 
єдиного податку четвертої групи за 
умови відповідності сукупності таких 
критеріїв:

 здійснення винятково вирощування, 
відгодівлі сільськогосподарської 
продукції, збору, вилову, переробки 
такої вирощеної власними силами або 
відгодованої продукції і її продажів;

 здійснення господарської діяльності 
(крім поставок) за місцем податкової 
адреси;

 відсутність використання праці 
найманих осіб;

 членами фермерського господарства 
такої фізичної особи можуть бути 
тільки члени його сім’ї у визначенні 
частини другої статті 3 Сімейного 
кодексу України, тобто: особи, які 
спільно проживають, пов’язані 
спільним побутом, мають взаємні права 

та обов’язки і визначаються членами 
сім’ї на підставі шлюбу, кровного 
споріднення, усиновлення, а також 
на інших підставах, не заборонених 
законом і таких, що не суперечать 
моральним засадам суспільства;
площа сільськогосподарських угідь та/ 
або земель водного фонду у власності 
та/або користуванні членів 
фермерського господарства повинна 
становити не менше двох гектарів, але 
не більше 20 гектарів.
«Так само нововведення дозволять 
фермерським господарствам 
зменшити витрати на сплату внеску 
протягом 10 років від 90% до 10% 
від мінімального страхового внеску. 
Крім того, прийнятим законом 
врегульована також сплата податку 
на доходи фізичних осіб з орендної 
плати за земельні ділянки (паї) 
до місцевих бюджетів саме за 
місцезнаходженням таких земельних 
паїв», — додав юрист.

Фермери отримали нові 
податкові можливості

Як відомо,15 серпня набрав чинності Закон України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законів України 
щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських 
господарств». Які нововведення передбачені даним законом, пояснив 
юрист Kosovan Legal Group Дмитро Друзь.

ШАНОВНІ РЕКЛАМОДАВЦІ!
 Запрошуємо Вас розмістити 
свою рекламу в тижневику 
«ФЕРМЕР ПРИДНІПРОВ‘Я»,  
який буде розповсюджуватися 
на найбільшій осінній виставці 
«Агроекспо» у Кропивницькому 

(початок роботи 26 вересня ц.р.) 
та який має один із найвищих 
тиражів серед аграрних видань 
не тільки свого регіону, але 
й України - майже 27 тисяч 
примірників. 

(056)786-02-21, 098-183-00-18, 
050-850-72-74.
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ОДНІЄЮ з найпо-
трібніших вимог є 
ухвалення нового 
Виборчого кодексу, 

затвердженого в першому 
читанні під тиском організо-
ваних «Рухом Нових Сил» ми-
нулорічних осінніх протестів 
під Верховною Радою. Але 
до другого читання він досі, 
майже за рік, не дійшов! Ота-
ка «праця». Вона турбує не 
лише наших громадян – поза-
вчора голова представництва 
ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі 
заявив на прес- конференції в 
Києві:

- У Європейському Союзі 
сподіваються, що Верховна 
Рада ухвалить новий Вибор-
чий кодекс та призначить но-
вий склад ЦВК у найближчі 
місяці.

Спікер парламенту Андрій 
Парубій шість днів тому ви-
словився більш оптимістично, 
буцімто Верховна Рада візь-
меться за цю справу ймовірно 
в жовтні. А народний депутат 
Ігор Попов, екс-глава Комітету 
виборців України, вважає, що 
виборів по-новому може вза-
галі не бути, у парламенті йде 
лише імітація напруженої ро-
боти. Добре видно, що більшо-
сті народних слуг той кодекс ні 
до чого. Обрані вони почасти 
у звичний «гречкосіївський» 
спосіб, а пиляти гілля, на яко-
му добре почуваються в сьогод-
нішній, затуленій од виборців 
«нірвані», їм не до шмиги… 
Ось читацькі роздуми з цього 
приводу ветерана праці Ніни 
Куляби з села Бігма Синельни-
ківського району:

- Усім в Україні правлять 
«гречкоїди». Поки вони її їс-
тимуть, доти нею їх і годува-
тимуть. Правий був Чорно-
віл -  «найстрашніше, коли 
до влади прийдуть олігархи. 
Вони чубитимуться між со-
бою і роздеруть Україну на 
шматки». Тут ситуація така – 
«купився» на «гречку», «з’їв» 
її, отже, позбавив своїх ді-
тей майбутнього. Не доведи, 
Боже, наш народ знову обере 
отих крикунів, московських 
кумів, що з телевізора не ви-
лазять і навіть мовою нашою 
не говорять - вони занапастять 
Україну. То жахливий антиу-
країнський лемент. Хочу, щоб 
ровесники першого Майдану 
на граніті повернулися з-за 
кордону із наймів, прийшли 
наступного року на виборчі 
дільниці і проголосували за 
краще майбутнє для себе і 
власних дітей. Бо немає в світі 
теплішого, ніж рідна земля… 

Так, масштаби трудо-
вої міграції нині понад уся-
кі межі. І сьогодні поїзди з 
Дніпра до Львова йдуть пере-
повнені молоддю, у вагонах 
заробітчанські розмови про 
Польщу, хто, де і як влашту-
вався. На пероні у Львові ав-
топеревізники одразу запро-
шують на рейс до Вроцлава, 
Варшави, Познані… Жителі 
Західної України їдуть іще 
далі – до Швеції, Фінляндії, 
Італії, Німеччини. Видно, що 
недавню обіцянку нашого 
уряду «суттєво підняти міні-
мальну зарплату» молодь не 
сприймає серйозно на тлі ро-
сту курсу долара та велетенсь-
ких зарплат держчиновників. 
Про це і «реформовану» пен-
сійну систему йдеться у звер-
ненні до редакції пенсіонера 
Сергія Гейба з Бабайківки Ца-
ричанського району:

- Як жити українському 
пенсіонеру, куди поткнути-
ся? Туди ступнеш – там на дві 

Засторога Чорновола
Після відносно спокійного в соціально-політичному 
аспекті літа,  прийшла набагато «свіжіша» осінь. До 
неї уряду Володимира Гройсмана так і не вдалося 
подолати головного, означеного ним самим 
ще на початку прем’єрства, виклику – бідності 
українців. Її, до речі, основним ворогом вважають 
і декілька наших президентів, хоча це нічому й 
не вчить сучасних народних поводирів. За рік 
до парламентських виборів можна однозначно 
констатувати: нинішнє VIII скликання парламенту 
є найменш продуктивним у соціальному плані. 
Адже воно досі переважно не запровадило, а 
скоріше імітувало більшість реформ, що значаться 
у підписаній ще в листопаді 2014-го Коаліцією 
парламентських фракцій угоді як обов’язкові. 

гривні подорожчало, сюди 
підеш – те ж на дві, і скрізь 
те ж самісіньке… А пенсія 
педагога як була півтори ти-
сячі, так і є. Та й з них знач-
на частина йде на аптеку - то 
тиск, то інша якась та чи ся 
химера. Так і живемо. Навіть 
газету передплатити не можу. 
А в суддів, прокурорів й іже з 
ними по двісті з «копійками» 
тисяч гривень зарплата. У 
«Нафтогазі» по два мільйони 
на місяць мають! Добре і в 
«Укргазвидобуванні». Влітку 
Юрію Луценку дали 100 тисяч 
премії, меншим чинам 80 і 
далі за рангом. Разом із основ-
ною зарплатою непогано ви-

ходить, еге ж? А нам – півто-
ри на все з українським газом 
включно, якому й ціни не 
складуть! Щойно в Бабайків-
ці добре відзначили 90-річчя 
земляка Василя Сологуба, 
зі слайдами його виступів, 
прийшло чимало людей. Але 
не згадали, що він був членом 
Народного Руху України, тоді 
за це по голові не гладили. 
Того часу і мені довірили очо-
лювати Царичанську районну 
організацію Руху, першим 
підіймав рідний жовто-бла-
китний стяг над Бабайківкою 
та Царичанкою, переконував 
людей, що за рік-два заживе-
мо гідно. Та досі наші політи-
ки тримають народ за жменю 
гречки у своїх тенетах. Хіба за 
це ми боролися?

Очевидно, що ні. І голосу-
вання на вікопомному рефе-
рендумі 1 грудня 1991-го яс-
краво підтвердило віру людей 
у власну правову Українську 
державу. Чому ж за 26 років 
ми на кращих у світі ґрунтах 
не досягли бодай середньоєв-
ропейського рівня розвитку? 
Колись Михайло Грушевсь-
кий гірко зазначив:

«Найбільша біда України в 
тому, що нею правлять люди, 
яким вона не потрібна». 

На жаль, і сьогодні це так. 
В іншому разі розумні євро-
пейські співвідношення між 
максимальними і мінімаль-
ними зарплатами були б дав-
но встановлені. У нас нижча 
«планка» визначена строго, 
верхньої межі не існує. Не-
вже такі багаті, і боргів перед 
МВФ катма? Теж самісіньке з 
пенсіями. У популярній книзі 
«Антиукраїнець» відомий 
економіст Олександр Савчен-
ко дає фаховий «рецепт» на-
ших бід:

«Другий Майдан – і на-

віть подвиг Небесної сотні 
– не змогли зламати гене-
тичний код українських еліт, 
які і визначають особливий 
український шлях: знову ма-
сова корупція та зрада. Навіть 
вбивці Героїв Небесної сотні 
не покарані. Правильна ін-
терпретація історичних подій 
є такою, що допомагає інте-
лектуальній еліті чи лідеру 
показати нації, як зростати, 
перемагати, посилюватись. 
Нам треба переходити до пе-
рерозподілу багатства на ко-
ристь молоді. Бо є пенсіонер 
зі 100-ма тисячами гривень, 
сто молодих сімей працюють 
на нього, це абсурд. Має бути 
справедлива диференціація 
пенсій – збільшення їх міні-
мального розміру шляхом об-
меження максимальних пен-
сійних виплат. Максимальна 
пенсія, яка виплачується за 
рахунок державного бюдже-
ту, не може перевищувати 
мінімальну величину більше 
ніж в пять разів. Максималь-
на зарплата держчиновника 
не може перевищувати міні-
мальну більш, ніж у десять 
разів. 

У багатьох державах дифе-
ренціація іще менша, давно 
пора узаконити її. Та очевид-
но, що цей склад парламенту 
подібне не зробить. Торік він 
«кинув» пенсіонерів «рефор-
мою», збільшивши необхід-
ний мінімальний трудовий 
стаж і скасувавши діючий 
коефіцієнт підвищення. Тож 
півторатисячна пенсія педаго-
га Сергія Гейба і сотень тисяч 
колгоспників і службовців, 
або півтора долари на день 
– витвір їхніх рук. І ніякими 
«доплатами за великий тру-
довий стаж» це не виправиш, 
необхідна справжня рефор-
ма, а не окозамилювання. 

Молодь на малу мотивацію 
до праці почасти реагує «но-
гами»…

Антиолігархічний 
пакет реформ
Між тим в Україні ши-

ршає коло прихильників ух-
валення Антиолігархічного 
пакету докорінних перетво-
рень, що збільшує вимоги 
протестів 17 жовтня 2017 року. 
Розроблений він ВО «Сво-
бода» з такими вимогами: 
     - повернення вкладів з офшо-
рів; 

- демонополізація та лікві-
дація олігархічної моделі еко-
номіки;

- заборона приватизації 
стратегічних підприємств, про-
дажу землі; 

- деолігархізація енергетики 
та справедливі тарифи;

- націоналізація енергетики;
- ухвалення нового Податко-

вого кодексу, узаконення прин-
ципу «малі прибутки – малі по-
датки, великі прибутки – великі 
податки».

А політична частина пакету 
містить вимоги скасування не-
доторканності, ухвалення зако-

нів про імпічмент президента, 
відкликання депутатів, суддів, 
нового Виборчого кодексу. До 
кожної вимоги давно розро-
блений законопроект, проте 
народні, точніше приватні слу-
ги затято «гальмують» розгляд. 
Кілька обласних рад Галичини, 
Волині, Київська, Полтавська, а 
всього 200 місцевих рад України 
направили відповідні звернен-
ня до парламенту, Президента 
і уряду з вимогою прискорити 
ухвалення пакету. Ось витяг із 
рішення Полтавської обласної 
ради:

«Найбільші виклики, які 
стоять сьогодні перед українця-
ми – війна, корупція і тотальне 

зубожіння нації. Але найстраш-
ніше – невпевненість у завтраш-
ньому дні, тривога кожного 
українця за майбутнє дітей. 
Причиною цього є олігархія. 
Вона є основою системної ко-
рупції. Попри створення нових 
антикорупційних органів, заде-
кларовану на найвищому рівні 
боротьбу з корупцією, її рівень 
лише зростає. Олігархія заці-
кавлена у війні без кінця. Нація 
воює, а олігархи гендлюють із 
країною-агресором. Поки ци-
вілізований світ впроваджує 
санкції, влада України нарощує 
на 28% товарообіг із агресором, 
а громадяни Московії, включе-
ні до санкційних списків Євро-
пи та США, досі володіють тре-
тиною українських обленерго». 

На Січеславщині теж роз-
почався рух за узаконення пе-
ретворень. Про це розповідає 
голова крайової організації ВО 
«Свобода» Олександр Замко-
вий:

- В нашій області за це вже 
проголосували Апостолівська 
і Верхньодніпровська місь-
кі ради, буде розгляд цього 
найважливішого сьогодні для 
українців питання і в обласній, 
інших міських та районних 
радах. Шостого вересня під 
стінами Верховної ради про-
йшла багатотисячна акція на 
підтримку Антиолігархічного 
пакету реформ, разом ми зму-
симо депутатів працювати для 
народу України. 

Безперечно, вимоги вже 200 
місцевих рад України народні 
обранці не можуть зігнорувати. 
Але, поза сумнівом, «задоволь-
нятимуть» їх у власний спосіб, 
тотожний з «реформами». Як 
тут не згадати В’ячеслава Чор-
новола:

«Настав час вибору: або 
єдність і перемога, та шлях до 
світла, або поразка, ганьба і дов-
га дорога до волі».

Вибір за всіма нами, в 
Україні і поза її межами сущи-
ми. 

Підготував Григорій 
ДАВИДЕНКО.

Пікети під Верховною Радою 6 вересня.
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Ян  Гус,  чеський проповідник

Акценти

ДОЛЕНОСНА, епохальна 
подія для українського 
православ’я і України за-

галом  відбулася 1 – 3 вересня у 
Стамбулі - триденний Синаксис 
(збори всіх єпископів) Вселен-
ського Патріархату. Однією з 
провідних тем під час Великого 
Архієрейського Собору було 
надання томосу для Української 
церкви. Більше трьох століть не-
покоїть ця проблема наших спів-
вітчизників, оскільки негативно 
впливає на віру і державність 
українців.

На сьогодні прохання україн-
ських парламенту, Президента, 
вірян про надання автокефалії 
взято до розгляду в Синоді. Про 
це думають мільйони право-
славних віруючих нашої країни. 
Бо такої напруги у церковному 
середовищі у нас ще не було ні-
коли. Сколихнула її московська 
агресія проти України, внаслідок 
якої багато громадян держави 
почали задумуватися:                                     

- Чому в Україні засилля цер-
ков Московського патріархату? 
Чому обмаль церков Київського 
патріархату в межах цілих ад-
міністративних районів Центру, 
Півдня та Сходу? Чому Мос-
ковський патріархат виправдо-
вує і всіляко підтримує агресію 
Москви проти України? Всі ми 
були свідками того мерзенно-
го дійства, як представники цієї 
церкви висвячували «гумконвої» 
і бойовиків, що несуть смерть 
на Донбас. І, нарешті, чому чи-
мало священнослужителів мос-
ковських церков відмовляються 
відспівувати наших полеглих за 
цілісність і незалежність Украї-
ни воїнів у війні з московським 
окупантом? Нещодавній при-
клад тому: під час святкування 
Дня Незалежності України, коли 
була оголошена хвилина мовчан-
ня на знак вшанування полеглих, 
тільки глава УПЦ Московського 
патріархату Кирило не схилив 
свою голову. Ця «дрібниця» над-
то красномовна!                                         

Насильницьке приєднання 
наприкінці Руїни, 1686-го, Ки-
ївської митрополії до Москов-
ського патріархату було незакон-
ним, неканонічним і мало тяжкі 
наслідки. Вочевидь, набридло 
українцям цю наругу терпіти 
і все більше свідомих вірян, за 
статистичними даними, відмов-
ляються йти до московських 
церков. По всій Україні є вели-
ке бажання православних бути 
прихожанами Київського патрі-
архату і УАПЦ. На цьому грунті 
і сформульовані тези про томос, 
та надто брудну кампанію роз-
горнула довкола цього Москва… 
Як сказав речник УПЦ Київсько-
го патріархату після Синаксису, 
нині питання не в тому – буде чи 
не буде томос, а коли він буде на-
даний – раніше чи пізніше. 

На Синаксисі, який розпо-
чав свою роботу одразу після 
відвідин Вселенської Патріархії 
патріархом Кирилом, ієрархи 
Вселенського Патріархату обго-
ворювали майбутнє нових по-
місних церков. Також конкретно 
йшлося про томос і автокефалію 
для української церкви. Томос 
– це свого роду грамота, урочи-
сто оформлений документ, який 
містить синодальне рішення Все-
ленської Патріархії про надання 
автокефалії. Першою у ньому 
йде історична частина. Опису-
ється сучасний стан церкви краї-
ни, яка звертається із проханням 
про його надання, згадується її 
зв’язок із Константинополем. 
Далі йде опис, на основі яких ка-
нонів він надається. Наступним є 
побажання, щоб церква підтри-

Томос  для  України - 
відновлення справедливості

мувала віровчення, керувалася 
канонами, її права та застережен-
ня. Як зазначив у Твіттері Прези-
дент України Петро Порошенко, 
Вселенський Патріархат ухвалив, 
що має повноваження надавати 
державам право на створення 
власної помісної церкви без ура-
хування думки Москви. І в першу 
чергу Україні – права на створен-
ня Помісної Соборної Право-
славної Української Церкви.                                                    

Москва тут ні до чого                                                                  
Як пояснив в інтерв’ю Ра-

діо Свобода речник Української 
православної церкви Київського 
патріархату Євстратій Зоря, «до-

зволу питати в неї не потрібно з 
однієї дуже простої причини: 
Вселенський Патріарх приймає 
рішення, бо він наділений ка-
нонічним правом і традицією 
православ’я, а потім інші церкви 
до цього рішення приєднують-
ся. Якби йшлося про отримання 
дозволу, консенсусу усіх поміс-
них православних церков щодо 
автокефалії для Української Пра-
вославної Церкви досягти було б 
складно. Бо якби така згода була, 
то це питання давно б вже вирі-
шилось, – сказав речник УПЦ КП. 
«Константинопольський патрі-
арх повинен розв’язати питання 
на благо цілої Церкви за умов, 
коли одна чи кілька церков не ма-
ють згоди і не можуть вирішити 
цю проблему самостійно. Тому 
через неможливість досягнення 
початкового консенсусу, потре-
ба вирішити це питання диктує 
саме такий порядок: Вселенський 
Патріарх приймає рішення – бо 
він наділений канонічним пра-
вом і традицією православ’я таке 
рішення приймати, – а потім 
інші церкви до цього рішення 
приєднуються. І таким чином 
проблема, яка не вирішувалася, 
знаходить своє вирішення», – по-
яснив Євстратій Зоря. Рішення 
приймається Святим Синодом 
Вселенського Патріархату. Для 
того, щоб рішення було ухвале-
не, достатньо більшості голосів. 
Позиція і думка Вселенського 
Патріарха є ключовою. Він має 
рішення зважене, бо українське 
питання на його столі в порядку 
денному Вселенської Патріархії 
протягом двох десятиліть!     

Релігієзнавці сходяться на 
думці, що дарування УПЦ стату-
су  Помісної станеться 9 – 11 жовт-
ня, під час Синоду Вселенського 
Патріархату. Потім, орієнтовно, 
у Софії Київській повинен відбу-
тися об’єднавчий  Собор УПЦ 
Київського патріархату, УАПЦ 
і частини ієрархів УПЦ Москов-
ського патріархату, які вислови-

лися за незалежність Української 
православної церкви. На Соборі 
оберуть предстоятеля Помісної 
Української Православної Цер-
кви, який з рук спеціального 
представника Константинополя 
(можливо, навіть Варфоломія І) 
отримає томос.       

                                                                             
Варфоломій І уже 
всіх поінформував                             
Після звернення з українсько-

го боку щодо отримання томосу, 
Вселенський Патріарх надіслав 
делегацію до всіх помісних пра-
вославних церков. Як пояснює 
Євстратій Зоря, йдеться про 
інформування і консультації з 

помісними церквами (усього ав-
токефальних церков нині 15), а 
не отримання від кожної з них 
якогось дозволу на видачу томо-
су. «Вселенський патріархат хоч 
і має особливі канонічні преро-
гативи, але він діє і зобов’язаний 
діяти в дусі соборності – тобто, 
він не здійснює свої повноважен-
ня абсолютно відокремлено від 
цілої церкви. І якраз оцей спосіб 
соборності реалізується в тому, 
що Константинопольський па-
тріарх офіційно поінформував 
протягом попередніх місяців 
через спеціальну делегацію, яка 
відвідала глав усіх помісних пра-
вославних церков, про свої намі-
ри і те, чим вони викликані і як 
він буде діяти в цьому питанні», – 
каже архієпископ Євстратій. Все-
ленський Патріархат вказав, що 
підпорядкування Київської  ми-
трополії упродовж століть відбу-
валося з порушенням канонічно-
го устрою. Що всі організаційні 
зміни, які сталися на території 
України з Київською митропо-
лією із XVІ до XX століття, є ви-
явом загарбницької політики 
російської держави, знаряддям 
якої був і донині залишається 
Московський патріархат. 

Визнано незаконним і так 
зване «приєднання 1686 р.». Очі-
кується, що на жовтневому Си-
ноді Вселенського Патріархату у 
Константинополі буде розгляну-
то (і, швидше за все, позитивно 
вирішено) звернення глави УПЦ 
Київського патріархату Філарета 
про зняття з нього безпідставної 
анафеми (відлучення від церкви), 
яку у 1992 р. наклала на нього 
Російська православна церква. 
Прес–секретар УПЦ КП Євстра-
тій Зоря заявив, що Патріарха 
Філарета буде канонічно реабілі-
товано – як борця за відновлення 
української церковної самостій-
ності. Так само канонічними іє-
рархами вважатимуться всі, кого 
рукоположив у священницький 
сан Філарет за останні 26 років. І 

буде визнано дійсними всі ті таїн-
ства, які він звершив. Тому, як за-
уважують експерти, консультації 
з боку Вселенського Патріархату 
– це, по-перше, в дусі всеправо-
славної соборності, а по-друге, 
це дає більше інформації для 
осмисленого рішення, коли на-
стане час для визнання помісної 
Української церкви іншими.                                                                             

Запекла протидія 
імперії
Завадити наданню томосу 

Україні у різні способи пнеться 
Москва. Одним з останніх шансів 
у цій затії був серпневий візит – 
пресинг глави РПЦ Кирила до 
Вселенського Патріарха і майже 
тригодинна розмова віч–на–віч 
з ним. Московський патріарх 
наполягав, щоб питання україн-
ської автокефалії вирішувалося 
«консенсусом», тобто одностай-
ною згодою представників усіх 
православних церков. Кирило 
мав надію, що деякі з них (при-
наймні дві з п’ятнадцяти) не да-
дуть свого «добра» і тим самим 
заблокують українське питання. 
Але тиск кремлівського гінця не 
подіяв.  Більше того, Кирилові 
було прямо сказано, що від по-
зиції Москви нічого не залежить, 

бо вона не має юрисдикції над 
Києвом. Також Глава Констан-
тинопольської церкви наголосив, 
що він підтримує Україну в її 
проханні отримати автокефалію. 
Почувши це, розповідають оче-
видці, Кирило й від обіду відмо-
вився і мов навіжений чкурнув до 
Кремля зі звісткою про спійма-
ного облизня.                                       

Як сказав Радіо Свобода тео-
лог Кирило Говорун, «визнання 
автокефалії з боку інших поміс-
них церков потрібне буде вже 
після томосу і створення помісної 
церкви в Україні. Українська цер-
ква на шляху до незалежності. Це 
викликає значну політичну стур-
бованість Росії, чимало церков 
втягнуті в цю ситуацію. На пізні-
шій стадії визнання української 
церкви іншими церквами буде 
важливим». А на думку політич-
ного оглядача, журналіста Віталія 
Портникова «таке рішення Си-
наксису є своєрідною відповід-
дю Москві за намагання змінити 
правила світового православ’я». 
Про це він написав в «Еспресо». 
За його словами «в першу чергу 
Константинополь цим рішенням 
має намір підтвердити своє пра-
во історичної церкви і обмежити 
амбіції «нових церков». Останні, 
відзначає він, отримали автоке-
фалію від Вселенського Патріарха 
і зараз роблять вигляд, що існува-
ли завжди і ніякої матері–церкви 
у них не було. Портников нагадав, 
що Москва хотіла затвердити на 
Вселенському соборі на Криті 
в 2016 р. нові правила надання 
автокефалії. Але це їй не вдало-
ся, бо делегація РПЦ через свою 
погорду не з’явилася на собор. І 
тепер Кирилу залишається їзди-
ти до Варфоломія І в свинячий 
голос і переконувати його згадати 
про новий порядок, який не був 
прийнятий. Небажання Москви 
визнати затверджений століття 
назад порядок взаємовідносин 
у світовому православ’ї сприяє 
Україні.                               

Експерти припускають, що 
ще одну зухвалу спробу не випу-
стити УПЦ зі свого імперського 
духовного зашморгу робитиме  
президент Московії Путін, впли-
ваючи на президента Туреччини 
Ердогана. Вважається, турецький 
лідер має вплив на Константино-
поль, оскільки резиденція Все-
ленського патріархату розташо-
вана у турецькій столиці. Проте 
світ неодноразово мав можли-
вість пересвідчитися, як прези-
дент Туреччини, попри дружні 
контакти з господарем Кремля, 
демонстрував самостійність своїх 
дій. І навряд чи  вплинуть остан-
ні погрози Москви «действовать 
адекватно в ответ» на виважене, 
абсолютно мотивоване рішення 
щодо надання автокефалії УПЦ 
Вселенського Патріархату. «То 
навіть коли Московський патрі-
архат відкине проголошення цієї 
автокефалії, цього томосу, – він 
опиниться в абсолютній меншо-
сті і не буде здатен зашкодити 
всеправославній єдності», – ска-
зав архієпископ Євстратій Зоря і 
додав: «на нашу думку, виходячи 
з того, що ми знаємо і як прогно-
зуємо ситуацію, ми очікуємо, що 
в цьому році цей процес буде ос-
таточно завершено».                         

Помісна церква стане об’єд-
навчим чинником. Побоюван-
ня того, що рішення про томос 
спричинить якісь розколи, не 
мають під собою жодного під-
грунтя. Томос якраз є нагодою 
і шансом «зшити» роз’єдна-
не православ»я і позбавитися 
остогидлого впливу Москви в 
Україні. Лише Московська імпе-
рія вбачає загрозу для розпов-
сюдження своєї інформаційної 
політики після надання томосу. 
Бо звикла спричиняти розколи, 
маніпулюючи свідомістю прихо-
жан.  «Коли нова держава постає, 
коли вона стає стабільною, це 
нормальна процедура для пра-
вославних віруючих виокремити 
їхню церкву від інших в межах 
цієї держави і утворити церкву, 
яка була б вільною від контролю 
з боку будь-якої іншої суверенної 
держави. Це сталося кілька разів 
у 20-му столітті – в Болгарії, Сер-
бії, Чехії, Словаччині, Польщі 
тощо. Отже, це дуже логічний 
крок, щоб незалежність була на-
дана Українській православній 
церкві», – сказав Радіо Свобода 
історик Кирило Галушко. Свою 
думку про надання томосу Укра-
їні має і митрополит Гальський  
Еммануїл (православний митро-
полит Франції): 

- Ми не поспішаємо видати 
томос завтра. Плануємо зроби-
ти це у спосіб, який Вселенський 
Патріархат вважає кращим для 
ситуації в Україні, щоб була єди-
на церква, коли автокефалія буде 
надана. Вселенський Патріархат 
є єдиною церквою, яка має право 
надання томосу в підсумку. Ми 
будемо йти далі… це процес. І це 
процедура, яка зараз відбуваєть-
ся. Досягнення її ще не заверше-
не». Тож будемо сподіватися, що 
найближчим часом процедура 
успішно завершиться і суспіль-
ному організму України Помісна 
церква принесе вистраждану сто-
літтями єдність.  

Петро ЛУК‘ЯНЕНКО.

! Вірний християнин шукає правду, слухає 
правду, вивчає правду, любить правду, 
захищає правду аж до смерті
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Народна
мудрість

Джеймс Кларк, 
американський богослов! Політик думає про наступні вибори, державний діяч – про наступне покоління

ХТО В ЛІС, А ХТО ПО ДРОВА
Дуже схоже на те, що навмисне за-

кручують інтригу навколо питання, піде 
чи не піде балотуватися в Президенти на 
другий строк Петро Порошенко? Біль-
шість політиків і політологів, експертів 
та спостерігачів не сумніваються, що, 
звісна річ, піде. Бо куди йому дівати-
ся? Тут або відповідати разом зі своєю 
хвацькою командою за те, що Україна 
доведена до економічної, соціальної і гу-
манітарної катастрофи, або залишитися 
на троні, щоби завершити почате зни-
щення держави та українського народу 
і таким чином благополучно уникнути 
відповідальності. Правда, є ще варіант 
домовлятися з тими, хто має реальні 
шанси перемогти, аби його потім не чі-
пали і залишили в спокої. Але зараз на-
вряд чи така ситуація, таке становище і 
такі наслідки діяльності влади Порошен-
ка, щоб Петру Олексійовичу гарантува-
ли, образно кажучи, довічну недоторка-
ність. 

Звідси, очевидно, і тимчасова «плута-
нина» за участю Петра Порошенка у ви-
борах наступного року. Судіть самі: По-
рошенко досі мовчить, як води у рота на-
брав, що зважиться на перегони, а його 
передвиборчий штаб, який очолив ніби-
то народний депутат, член фракції БПП 
Сергій Березенко, уже приступив до 
роботи. Про це сповістив сам Березен-
ко. З другого боку, Адміністрація чин-
ного Президента роз’яснила, наче Петро 
Олексійович знову боротиметься за пост 
глави держави лише за умови, що його 
рейтинг популярності і підтримки буде 
сягати не менше 5-ти відсотків. Тут важ-
кувато утриматися від посмішки. А хто 
сумнівається, що «придворні» за якісь 
мідяки соціологи намалюють не те що 5, 
а і 10 процентів. Скільки треба, стільки 
й припишуть. Сьогодні при подібних 
у нас опитуваннях все залежить не від 
того, що відповідають люди та за кого 
вони збираються голосувати, а від тих, 
хто ці опитування проводить. Як і потім 
під час вибрів їх результати залежать не 
від голосів виборців, а від тих, хто голоси 
рахуватиме – хіба ви забули про це? То 
ми нині про те, що явна загроза фальси-
фікації підрахунку остаточних підсумків 
існуватиме, якщо усі опоненти Петра 
Олексійовича дружно не постараються 
завадити підпільним мерзенним намі-
рам. Особливо враховуючи, що ще один 
нардеп і член фракції БПП Олексій Го-
нчаренко щойно заявив, як відрізав: не 
треба, мовляв, напускати туману, бо По-
рошенко візьме участь у виборах і всім  
скептикам та недругам наперекір неод-
мінно вийде у другий тур, де перемога 
буде за ним – крапка!

Оптимізм, звичайно, діло хороше, 
але про оптимістичні ілюзії цього ж не 
скажеш. А в даному випадку саме на 
них схожі заяви, подібні заяві нардепа 
Гончаренка. Позаяк одночасно з таки-
ми заявами відбуваються події, які, як 
то кажуть, ні в тин, ні в ворота не лізуть. 
«Фермер Придніпров‘я» уже розповідав, 
що не українські правоохоронці забили 
тривогу, а британська неурядова – вва-
жайте, що громадська – організація на 
всю Європу здійняла гвалт: «Україна 
експортує до країн ЄС незаконної дере-
вини більше, ніж усі інші країни світу, 
разом узяті». І це при тому, що скоро 
виповниться три роки, як «в Україні діє 
мораторій на вивезення лісу-кругляку». 
Зразу уточнимо, що англійці підняли 
переполох не випадково. Світ тісний, і 
ми всі пов’язані між собою зараз так, як 
ніколи раніше не були пов’язані. Залеж-
ні одні від одних. Наша Чорнобильська 
АЕС, скажімо, наробила лиха планетар-
ного масштабу. А якщо вирубають ліси 
Карпат, то це дасться взнаки на кліматі 
і Західної Європи та особливо острівної 
Великобританії. Що в першу чергу по-
страждаємо ми, українці, українському 
уряду досі байдуже. 

Але тепер промовчати – чи мовчки 
проковтнути гірку пілюлю – не мож-
на було. І першим ніби схаменувся або 
прозрів Прем’єр Володимир Гройсман. 

ЯК РОЗПОРЯДИТИСЯ  ОСТАННІМ ШАНСОМ?

Після виборів і після одруження рідко отримуєш те, чого прагнув. 
Вілл Роджерс

Він, бачте, не знав, що не просто спро-
дують карпатську деревину – ще й геть 
високоякісну продають іноземцям під 
виглядом нібито елементарних дрів. Це 
ж треба так погано думати про свій на-
род, наче йому не допетрати, що якщо 
кругляк вивозиться ешелонами… дрів, 
то без згоди «дуже високих верхів» таке 
відбуватися не може. За масштабів, у 
яких це твориться, «не поділишся з ким 
треба – не вивезеш». Хіба що Гройсма-
на залишили поза цією лафою. Так чи 
інакше, а Володимир Борисович дуже 
розгнівався і гучно заявив, що дійсно ж 
бо «українські ліси вирубуються у ве-
ликих обсягах варварськими методами 
і продаються контрабандистами за ко-
пійки». Далі Гройсман, як пише відома 
журналістка Руслана Зінченко, «пообі-
цяв ретельно перевірити господарську 
діяльність усіх лісгоспів, а також з’ясу-

вати, звідки з України до Європи везли 
«паливну» деревину, яка за митними 
кордонами України перетворювалася на 
ліс-кругляк».

- У контрабанди лісу є конкретні 
впливові покровителі, які мають по-
нести відповідальність за це своє сва-
вілля! – метав громи і блискавки глава 
уряду.

Здавалося, злочинному і злодій-
ському безчинству буде покладено край. 
Бо слідом і депутати Верховної Ради на-
решті втрутилися і швиденько схвали-
ли рішучий Закон «щодо запобігання 
незаконного вивезення необроблених 
лісоматеріалів», яким передбачили на-
віть і кримінальну відповідальність «за 
контрабанду лісу».  А на додачу запро-
вадили 8-річний мораторій і на експорт 
паливної деревини. Себто вісім літ зась 
вивозити і дрова. Кричать «ура!» голові 
Кабміну та всім нардепам, котрі прого-
лосувати за такий закон?

Не спішіть! Недовго ця музика гра-
ла. Стало відомо, що Президент Петро 
Порошенко благополучно наклав своє 
вето на багатообіцяючий закон. Тоб-
то не благословив його – не підписав. 
Чому? З яких міркувань? Як пояснили 
у президентській Адміністрації, пише 
та ж Руслана Зінченко, «запроваджен-
ня мораторію щодо вивезення за межі 
митної території України лісоматеріалів 
і паливної деревини не відповідає між-
народним зобов’язанням України».

Ви взагалі розумієте, що в ниніш-
ній Україні за нинішньої влади дієть-
ся?  Чи не схоже це на те, що теперішні 
правителі нашої держави і не прихо-
вують уже, що зобов’язалися якомусь 
там міжнародному співтовариству 
з корінням викорчовувати Україну і 
як дерева у віковічному лісі її народ? 
Коли народ, мов цурки, має розлітати-
ся на «дрова».

НЕ ДИВІТЬСЯ В ДЗЕРКАЛО 
ЗАДНЬОГО ВИДУ
Днями в огляді преси Ірини Білої Радіо 

Свобода гучно повідомило, що  «Колиш-
ній голова Адміністрації Президента Ле-
оніда Кучми Віктор Медведчук погодився 
вступати у партію нардепа Вадима Рабі-
новича «За життя» - Москва дала йому 
команду повертатися в публічну політи-
ку після 14-річної перерви». Цим самим, 
продовжив уже в «Газеті по-українськи» 
політолог Віктор Таран, «Кремль показав 
свого фаворита на президентських вибо-
рах у березні 2019 р., більше того, натякає 
Бойку, Льовочкіну і всій їхній чесній ком-
панії, навколо якого «єдиного кандидата» 
насправді треба об’єднуватися». Що оз-
начатиме участь у президентських пере-
гонах Медведчука та чим загрожуватиме 
нам його перемога, ми ще поговоримо 
пізніше. А зараз звернемо увагу на те, що 

переможе Медведчук чи ні, Москва, схо-
же, за обох варіантів сподівається однак 
отримати свій зиск. У тому розумінні, що 
воднораз явно «забезпечує» необхідний 
відсоток залежних від неї народних депу-
татів у майбутній Раді нашої України. 

Ось з таким далекоглядним прицілом, 
як на думку все того ж політолога Вікто-
ра Тарана, діє Кремль на чолі з кумом 
Віктора Медведчука. Позаяк партія Ва-
дима Рабіновича ніби уже зараз набирає 
чи під час виборів точно набере на свою 
підтримку 8 – 10 відсотків голосів. То за 
участю Медведчука згуртує навкіл себе чи 
не всі проросійські в Україні сили і змо-
же набрати навіть і понад 20% голосів «у 
загальнодержавному виборчому окрузі 
та виграти й у більшості мажоритарних 
округах на Сході та Півдні». Одразу зосе-
реджуємо вашу увагу, що тут розрахунок 
на підтримку виборців таких регіонів, як і 
Дніпропетровська область. А якщо партія 
Рабіновича «За життя» разом з «Україн-
ським вибором» Медведчука отримають 
150 – 180 місць – депутатських мандатів -у 
парламенті, «Росія зможе реально впли-
вати на внутрішній і зовнішній курс Укра-
їни, отож і блокувати будь-які не бажані їй 
прагнення України, в тому числі у першу 
чергу євроатлантичні». Що хорошого від 
цього буде мало, а небезпек вистачатиме 
на кожну душу українського населення, 
це, гадаємо, і коню зрозуміло.

Так що й грядущі вибори народних де-
путатів-парламентарів для усіх нас велике 
випробування та потреба дуже ретельно 
думати, перш ніж доведеться кидати бю-
летені у виборчі скриньки. А слабке місце 
у даному задумі - скупити якомога більше 
голосів у східних та південних регіонах – 
згадані політичні сили і їхні ватажки явно 
роблять ставку на перевірених «бійців». 
Знову вестимуть у Раду тих, хто відсидів у 
ній уже не одне скликання. Чи бодай одне 
– останнє. Або тих діячів-«багнетів», котрі 

встигли нівроку зажити і нажити статків 
у всіх найвищих кабінетах як нинішньої, 
так і попередньої влади. Адже хоч одно-
го з попередньої бандитської посадила у 
в’язниці ще більш злодійська нинішня? 
Отож! Отут собака, що гавкає та кусаєть-
ся, й зарита. 

Але чи знаєте ви, що і теперішні мер-
зотники та нечестивці з мандатами народ-
них депутатів разом зі зграями державних 
службовців від найвищих у Києві до місь-
ких і районних органів влади найбільше, 
чого, сердешні, прагнуть – убезпечити 
себе від покарань… за розкрадання бю-
джетних коштів, хабарі та всі будь-які 
інші неправомірні методи збагачення. 
Не вірите, що набралися совісті і втрати-
ли моральні мірки, щоб з викликом для 
народу гарантувати собі змогу безкарно 
цупити усе підряд? Тоді слухайте: щой-
но четвірка нардепів, Володимир Данілін 

та Олександр Кірш з фракції «Народний 
фронт» і Андрій Шинькович та Геннадій 
Чекіта з БПП, під №7499 зареєстрували 
законопроект, яким запропонували звіль-
нити чиновників і державних службовців 
усіх рівнів та рангів від відповідальності 
за набуття або передачу іншим особам 
статків, походження яких вони поясни-
ти не можуть. Зрозуміли? Накрали по 
зав’язку, а тепер кажуть, наче де взялося 
у них накрадене - їм не відомо. А це зна-
чить, мовляв, що вважати майно невідо-
мого походження незаконно придбаним 
не можна – і крапка. Закрутили так за-
крутили, а точніше хитромудрою мовою 
юридичної казуїстики забили памороки 
усім, хто намагатиметься викривати каз-
нокрадів та хабарників на гарячому. Свою 
позицію автори «оригінального» законо-
проекту пояснили тим, що стаття 368-2 
Кримінального кодексу України «Неза-
конне збагачення»…  не відповідає вимо-
гам Конституції.

Як на їхню думку, звичайно. Цитуємо 
цю думку: «Діюча редакція статті 368-2 
порушує конституційне право на пре-
зумпцію невинуватості. Бо це право пе-
редбачає, по-перше, що обов’язок дове-
дення вини особи у вчиненні нею злочину 
лежить на стороні обвинувачення. При 
цьому зазначений обов’язок передбачає 
не лише наведення доказів вини особи, 
а й спростування  доводів її невинувато-
сті. По-друге, у жодному випадку такий 
обов’язок ніяк не може покладатися на 
звинувачену особу – «ніхто не зобов’яза-
ний доводити свою невинуватість у вчи-
ненні злочину». По-третє, особа вважаєть-
ся невинною у вчиненні злочину, «доки 
її провину не буде доведено в законному 
порядку і встановлено обвинувачуваль-
ним вироком суду». Ви зрозуміли? А як 
можна буде домогтися об’єктивного слід-
ства та обвинувачувального вироку, якщо 
статки чи майно невідомого походження  
апріорі не визнаватимуться такими, що 
придбані незаконно, а ті, хто їх «нажив», 
не знатимуть, звідки вони у них взялися?

Хитрий прихований замисел законо-
проекту №7499 пояснює начальник юри-
дичного відділу Центру протидії корупції 
Олена Щербан: «Зараз всякого посадовця, 
главу адміністрації чи голову органу міс-
цевого самоврядування, правоохоронця 
або суддю і так далі чекає покарання від 
двох до десяти років позбавлення волі за 
придбання, наприклад, автомобіля-іно-
марки, вартість якого не відповідає офі-
ційним його доходам і доходам його сім’ї. 
У цьому ж і полягає незаконне збагачення. 
Натомість законопроект №7499 пропонує 
передбачити відповідальність такого ха-
пуги винятково за незаконне набуття май-
на – приміром, без належної угоди або 
без довіреностей від попередніх власників 
майна. Таким чином придбання держ-

службовцями, чиновниками або право-
охоронцями автівок, квартир, маєтків, ін-
ших розкошів, що коштують у сотні разів 
більше від їхніх офіційних посадових за-
робітків, якщо це зроблено буде офіційно 
в автосалоні, нотаріальній конторі, службі 
державної реєстрації, не передбачатиме  
кримінальної відповідальності».

Тобто руки умивати буде значно й 
значно легше, якщо не зовсім без проблем. 
Крім того, продовжує Олена Щербан, «за-
конопроект, якщо депутати його схвалять, 
легалізує приховування корупційно при-
дбаного майна через оформлення його на 
третіх осіб. За нинішнім законодавством 
чиновника чекає відповідальність навіть 
у разі, якщо він «запише» чи «перепише» 
незаконно придбану нерухомість на роди-
чів, скажімо, на батька або матір, на брата 
чи сестру, на дружину або тещу чи тестя, 
на свата чи кума, однак залишатиметься 

її власником. А тепер четвірка авторів ви-
нахідливого законопроекту у подібних ви-
падках будь-яку, в тому числі і криміналь-
ну відповідальність, відміняє. Більше того, 
конфіскувати таке майно стане не можли-
во». Для прикладу: у фракції партії Петра 
Порошенка є нардеп Валерій Іщенко. За 
минулий рік згідно з його ж таки подат-
ковою декларацією дохід Іщенка сягнув 
13 мільйонів гривень. Але з них 12.6 міль-
йона це кошти, які йому або подарували, 
або він їх отримав як винагороди і призи, 
або й елементарно виграв, як ото виграв 
свої прибутки Олег Ляшко у лото «Заба-
ва». То які, виходить, можуть бути претен-
зії і до Валерія Іщенка?

Коротше кажучи, депутати від фрак-
цій «Народного фронту» та БПП явно за-
думали знищити відповідальність злодіїв, 
казнокрадів, хапуг та хабарників, корупці-
онерів за незаконне й неправомірне зба-
гачення. Навіть у випадках збагачення до 
фантастичних меж і мільйонів та мільяр-
дів доларів. Адже ідея статті 368-2 Кримі-
нально кодексу полягає в тому, наголо-
шує Центр протидії корупції, що «сама 
по собі наявність у чиновників статків, які 
не відповідають їхнім офіційним доходам 
– це пряма ознака корупції і доказ непра-
вомірного збагачення,  відтак і очевидний 
та неспростовний факт скоєного злочину, 
який вимагає адекватного покарання». 
Далі у своїй заяві Центр протидії коруп-
ції на конкретних прикладах пояснив, до 
чого це призведе. А саме: «Призведе це до 
закриття сотень гучних справ. Буде закри-
то, наприклад, провадження проти голо-
ви Окружного адміністративного суду Ки-
єва Павла Вовка, який за даними слідства 
приховує коштовне майно та супереліт-
ний будинок через фіктивне розлучення 
з дружиною. Закриють і справу нардепа 
Євгена Дейдея, вартість недавно придба-
ного яким майна у кільканадцять разів 
перевищує доходи його родини за час 
роботи народного обранця у парламенті. 
Змушені будуть закрити і провадження 
проти очільниці Державної аудиторської 
служби Лілії Гаврилової, непояснене май-
но якої коштує майже 10 мільйонів гри-
вень». 

Ми від себе при цій нагоді вимушені 
говорити ще й про більш ганебнішу ре-
альність. Точніше поставити вам риторич-
не запитання: чи знаєте і можете назвати 
бодай хоч один випадок, щоб за остан-
ні чотири роки у нас посадили за грати 
«незбагненно» яким чином фантастично 
розбагатілих злочинців? Ні, резонансних 
справ порушували таки не одну, та при-
гадати важко, щоб вони були доведені до 
логічного і справедливого завершення – 
себто до судових вироків, термінів позбав-
лення волі і конфіскації накраденого май-
на.  Або чи не досить навіть у кожному 
сільському районі пильно придивитися 
до своїх керівних чиновників-високопоса-
довців, прокурорів або суддів – їздять усі 
вони і члени їх сімей на шикарних іномар-

ках, живуть у палацах, запаслися такою 
кількістю нерухомості, коштовностей, ан-
тикваріату і тому подібним, якої за лічені 
роки сумлінних й чесних трудів насправді 
нізащо не нажити. Але чи хтось спитав і 
намагається питати «швидкостиглих» ба-
гатіїв, звідки у них мільйони і вже навіть 
мільярди? Та ніхто не питає і питати не 
збирається – не те що садити у буцегарні. 
Ніхто не спішить злодіїв називати злоді-
ями, а бандитів бандитами. А якщо і так 
вдається уникати відповідальності, тоді з 
якої речі заходилися протягувати через 
парламент, запитаєте тепер ви, хитрий 
закон?

О, тут стратегічно «виважений» крок, 
суть якого – ліпше загодя себе і всіх інших 
убезпечити та подбати про недоторка-
ність, ніж потім кусати лікті на нарах. 
Адже запахло, і дуже, смаленим: не зчу-
ються, як швидко промайне рік, і неми-

нучих нових парламентських виборів не 
уникнути. І що, якщо народ прозріє, зга-
дає, що він у своїй країні господар, і не 
проголосує за усіх скопом тих, хто досі 
царював і богував, безчинствував та грабу-
вав? І головне, а якщо візьме і проголосує 
винятково за порядних і сумлінних, чес-
них і принципових, готових самовідда-
но попрацювати на українську державу 
і український люд? Тобто що станеться, 
якщо електорат проголосує за тих, хто 
першим ділом розпочне чистити Україну 
від корупціонерів, шахраїв та бандюг, усі-
єї іншої нечесті та мерзлоти? Зрозуміло, 
що, як співалося колись у пісні, у такому 
випадку вік волі останнім не бачити. Час 
розплати настане – це раз. А по-друге, 
доведеться ж віддавати й усе награбоване. 
От і зважилися вткнути закон, який неза-
конно «придбані» статки загодя заборо-
нить вважати незаконно накраденими!

Як тільки ж навколо даного законо-
проекту завирували обурення і гнівні 
пристрасті народу, чи знаєте, яку іншу ну 
«геніальну» ідею на всякий випадок при-
думали ті, хто все ще, позичаючи очей у 
Сірка, величають себе народними обран-
цями? А треба, загукали вони все одно, що 
завили, скасувати для братії-чиновників 
та державних службовців обов’язкове де-
кларування ними своїх прибутків і статків. 
Не треба, мовляв, щоб своїми мільйонами 
і мільярдами вони дратували електорат! 
Накрали та нагребли – і хай тішаться у 
тісних колах своїх сімей та родичів, а не 
хваляться награбованим на всю Україну. 
Народ у шоці і паніці, а від цього ж тільки 
шкода. Тільки неспокій та бунтівливі на-
строї у суспільстві… Гадаємо, ви розуміє-
те іронію такого коментаря до нової ідеї. 
Хоч смішного мало. Це уже трагедія і ви-
родження елементарної моралі і совісті.

А ще і тут задумайтеся, що усе це зна-
чить? Бо усе це значить, що в країні пра-
вить не національна і не патріотична елі-

та, а відверта кримінальна падаль – хіба 
не так? Навіть від’їжджаючи на літні кані-
кули, наші нардепи встигли у свій регла-
ментний комітет подати пропозиції, мета 
яких – уже на наступній сесії заборонити 
акредитованим у Верховній Раді журна-
лістам фотографувати їх, хороших, без їх-
нього ж дозволу. Себто коли чи не всі вони 
тиснуть кнопки «і за тих хлопців, які в цей 
час прогулюють сесійні засідання», а фо-
токореспонденти гуртом знімають «кно-
пкодавів-багатоверстальників», то мусять 
від кожного попередньо… отримати зго-
ду на такі фотосвітлини – уявляєте? І це 
своє істотне «удосконалення» парламент-
ських правил його ініціатори знову пояс-
нюють вимогами Конституції. Тим точні-
ше, що життя кожної особи наша Консти-
туція проголошує таким, втручатися в яке 
стороннім забороняється. І навіть чути не 
хочуть про те, що приватне життя усіх нас 

Конституція дійсно оберігає і захищає. 
Одначе не треба плутати Божий дар з яєч-
нею. Якщо ти пнувся у депутати, отож у 
велику політику, то мав знати, куди йшов. 
І те, що стаєш публічною особою, котра 
в усьому повинна бути на виду у людей, 
тим паче виборців. Як і те давно треба 
було нардепам затямити, що журналіс-
ти – це ті, хто сприяє електорату контро-
лювати своїх обранців. А  їм, цим обран-
цям, зараз ще й мало тільки того, аби їх 
не ловили на гарячому фотожурналісти. 
Майже вимагають, аби акредитованим у 
Раді «акулам пера і мікрофону» воднораз 
заборонити і доступ у кулуари першого 
поверху. Хай сидять на другому, мовляв, 
під куполом, а у нас тут під ногами не плу-
таються. Наступний крок, коротше – й без 
права писати та малювати, як це велів цар 
Микола, відсилаючи Тараса Шевченка в 
заслання.

А чого так перелякалися теперішні 
народні депутати – великого секрету не-
має. Того, що Михайло Горбачов нази-
вав гласністю. А ми докинемо від себе, 
що і дзеркала, на яке марно нарікати, 
якщо пика перекошена. Контролю явно 
злякалися, прозорості для населення. 
Це уже все одно, що комерційними та 
державними таємницями зібралися 
оголошувати своє злочинне свавілля. 
Ну не сміє народ знати, що на усіх ща-
блях усіх гілок влади сидять злодій на 
злодієві і злодіями поганяють – і баста! 
Це ж треба нинішній владі дожитися 
до того, що не вітчизняні, а німецькі 
експерти і спостерігачі підрахували: з 
року в рік тільки на митницях України 
контрабандити і корупціонери цуплять 
понад чотири мільярда, якщо в єврова-
люті міряти втрати – вдвічі більше, ніж 
оце зараз уряд Гройсмана чекає і ніяк не 
дочекається, просить й благає, ледь не 
на коліна опускаючись, траншу-подач-
ки від Міжнародного валютного фонду. 

А тим часом досить навести порядок на 
власних митних кордонах – і нам ніякі 
позички насправді не потрібні. А якщо 
не лиш на  митницях, а загалом порядок 
в Україні навести – за різними даними 
не менше 25 – 35 мільярдів у доларах 
«додатково» на рік отримуватиме укра-
їнський бюджет.

Так от, чесні, сумлінні й порядні 
журналісти і журналісти з фотокаме-
рами тільки посередники між владою і 
суспільством. Цим вони й страшні для 
усіх без винятків злодюг та корупціо-
нерів. Котрі бояться насправді народу, 
з усіх сил воліючи, аби якомога менше 
правди, прозорості і гласності в нашій 
України нині було. Ще точніше - аби хо-
ватися і пересиджувати виборчі компа-
нії у норах глибоких і недоступних та не-
досяжних для виборців. А якщо так, то у 
нас одна-єдина можливість не помили-
тися знову, як просить і закликає уже й 
перший Президент Леонід Кравчук: не 
голосувати за жодного як в одномандат-
них округах, так і в партійних списках  
з-поміж тих, хто роками уже добиває 
рідну країну та рідний люд, і навіть не 
червоніє. Стосовно партійних списків 
ми також не помилилися. Партії, які 
посміють висувати скомпрометованих 
по самісінькі вуха, нехай як знають, бо-
жеволіють і конають – за них зовсім не 
голосувати. Великої втрати від цього не 
буде, а користі вище стелі, це точно. Як 
сказав недавно в одній з телевізійних пе-
редач наш земляк, в минулому автогон-
щик, відомий на всю Європу, Євген Чер-
воненко, «це за нормальних умов водієві 
швидкісного автомобіля варто дивитися 
і у дзеркало заднього виду, аби знати, 
хто там може завадити руху, але в авто-
перегонах, коли над усе хочеш здобути 
перемогу, краще не озиратися назад, не 
дивитися у дзеркало заднього виду – на-
томість треба дивитися тільки вперед».

Що з цього приводу поки що зали-
шається сказати? Коли цей матеріал уже 
було підготовлено до друку, телеканал 
«NewsОne» здійснив цілодобове опи-
тування своїх глядачів, якої вони думки 
про нинішніх народних депутатів? Це 
порядні, чесні і свідомі своїх обов’язків 
перед виборцями чи, навпаки, такі, що 
втратили будь-які принципи совісті, 
моралі і навіть людської подоби? То 
лише 1 (один) відсоток тих глядачів, ко-
трі відгукнулися, дали нинішнім нашим 
нардепам високу оцінку. А 99% (дев’я-
носто дев’ять з кожних ста!) не могли 
підібрати стриманих, а то й з норматив-
ної лексики слів, щоб висловити усе, що 
думають про остаточно знахабнілих і 
обранців-перевертнів  найгіршого, який 
тільки може бути, ґатунку. 

Ми з вами ні на йоту не сумніває-
мося, що оце і є найбільш об’єктивні 
та справедливі соціологічні дані. Але 
якими будуть проценти за підсумками 
майбутніх виборів? – ось питання, котре 
дійсно не дає спокою. І до якого наша 
газета зібралася повертатися і поверта-
тися, аби останній шанс врятувати себе 
і свою державу вкотре бездарно і за мі-
зерні торбинки з гречкою чи за тоненькі 
конвертики з гривнями не були змарно-
вані. Бо думати треба – адже є над чим. 
Перейматися прийдешнім якщо не сво-
їм, то своїх дітей і онуків – знову ж таки 
це надто актуально сьогодні. А думати і 
перейматися краще зарані, щоб потім 
не чухати навздогін потилиці, коли б 
і радий усю наволоч не бачити у владі, 
та пізно буде. Не після «драчок» треба 
махати кулаками, а голосувати власною 
ліпше совістю і власним сумлінням, щоб 
нарешті чесними очима подивитися у 
вічі своїх нащадків. Щоб можна було, 
зрештою, сказати усім прийдешнім, 
що ми все можливе і навіть більше ньо-
го зробили під час виборів у 2019 році, 
аби справді не вмерла нашої України ні 
слава, ні воля. І щоб ще нам усміхнулася 
прихильна доля. Бо хочемо справді за-
панувати, браття, у своїй сторонці – му-
симо чітко й рішуче продемонструвати, 
з ким нам далі не по дорозі. 

Ніна МИХАЙЛОВА.
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ПРАВОВЕ ПОЛЕ

Станом на 04.09.2018 року по-
рядок обміну земель регулюється 
такими основними нормативно 
правовими актами: Земельним 
кодексом України, Законом Укра-
їни «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних час-
ток (паїв)»,  та іншим НПА.

На даний час ст. 14 Закону 
України «Про порядок виділення 
в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок власникам земельних 
часток (паїв)» передбачено у разі 
якщо власник земельної ділянки, 
яка знаходиться всередині єдино-
го масиву, що використовується 
спільно власниками земельних 
ділянок чи іншими особами для 
ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва, виявляє 
бажання використовувати на-
лежну йому земельну ділянку 
самостійно, він може обміняти її 
на іншу земельну ділянку в межі 
цього або іншого масиву.

Однак, як зазначено у Право-
вій позиції Верховного суду Укра-
їни, викладеній 12.10.2016 у справі 
№ 6-464цс16, ані у Земельному 
кодексі України, ані в інших актах 
законодавства України не закрі-
плено можливості міни (обміну) 
земельних ділянок, окрім як за 
підстав, визначених у вищенаве-
деному законі та за схемою «пай 
на пай».

Законом України «Про вне-
сення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо вирішен-
ня питання колективної власності 
на землю, удосконалення правил 
землекористування у масивах зе-
мель сільськогосподарського при-
значення, запобігання рейдерству 
та стимулювання зрошення в 
Україні», який підписаний Пре-
зидентом України 20.08.2018 року, 
набере чинності 01.01.2019 року 
(далі - Закон) передбачено, що зе-
мельні ділянки сільськогосподар-
ського призначення, призначені 
для ведення особистого селян-
ського господарства, фермерсько-
го господарства, розташовані у 
масиві земель сільськогосподар-
ського призначення, можуть ви-
користовуватися їх власником, 
землекористувачем також для 
ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва без зміни 
цільового призначення таких зе-
мельних ділянок.

Власники земельних ділянок 
усіх форм власності, розташо-
ваних у масиві земель сільсько-
господарського призначення, 
можуть обмінюватися такими зе-
мельними ділянками.

Відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про землеустрій» масив 
земель сільськогосподарського 
призначення - сукупність земель 
та земельних ділянок сільсько-
господарського призначення, 
що складаються з сільськогоспо-
дарських та необхідних для їх 
обслуговування несільськогоспо-
дарських угідь (земель під польо-
вими дорогами, меліоративни-
ми системами, господарськими 
шляхами, прогонами, лінійними 
об’єктами, об’єктами інженерної 

Сільськогосподарському виробнику максимальної ефективності 
при обробідку землі вдається досятги, якщо належні йому земельні 
ділянки розташовані поряд, одним масивом. Однак, на практиці 
поширеними є ситуації, при яких сільськогосподарськогому 
виробнику доводиться обробляти земельні ділянки, які розпорошені 
у межах одного масиву. У такому разі постає питання щодо 
можливості обміну земельними ділянками для формування єдиного 
масиву, який буде зручно обробляти. Не рідко при формуванні 
сільськогосподарським виробником єдиного масиву земельних 
ділянок постає питання щодо можливості обміну земельною 
ділянкою для ведення особистого селянського господарства на 
земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. Для відповіді на це запитання 
проаналізуємо чинне та перспективне законодавство.

ОБМІН земельними ділянками 
сільгосппризначення
інфраструктури, а також ярами, 
заболоченими землями, іншими 
угіддями, що розташовані всере-
дині земельного масиву), мають 
спільні межі та обмежені природ-
ними та/або штучними елемента-
ми рельєфу (автомобільними до-
рогами загального користування, 
полезахисними лісовими смугами 
та іншими захисними насаджен-
нями, водними об’єктами тощо);

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Зе-
мельного Кодексу України (далі 
– ЗКУ) землями сільськогосподар-
ського призначення визнаються 
землі, надані для виробництва 
сільськогосподарської продукції, 
здійснення сільськогосподарської 
науково-дослідної та навчальної 
діяльності, розміщення відповід-
ної виробничої інфраструктури, у 
тому числі інфраструктури опто-
вих ринків сільськогосподарської 
продукції, або призначені для цих 
цілей.

Відповідно до Наказу Держав-
ного комітету України із земель-
них ресурсів від 23 липня 2010 
року № 548 Про затвердження 
Класифікації видів цільового при-
значення земель зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 1 
листопада 2010 р. за N 1011/18306 
до земель сільськогосподарського 
призначення відносяться землі:
Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва  
Для ведення фермерського 
господарства 
Для ведення особистого 
селянського господарства 
Для ведення підсобного сільського 
господарства 
Для індивідуального садівництва 
Для колективного садівництва 
Для городництва 
Для сінокосіння і випасання 
худоби 
Для дослідних і навчальних цілей 
Для пропаганди передового 
досвіду ведення сільського 
господарства 
Для надання послуг у сільському 
господарстві 
Для розміщення 
інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції 
Для іншого 
сільськогосподарського 
призначення  

Для цілей підрозділів 01.01 
- 01.13 та для збереження та вико-
ристання земель природно-запо-
відного фонду 

Відповідно до ч. 3 ст. 22 ЗКУ 
землі сільськогосподарського при-
значення передаються у власність 
та надаються у користування:

а) громадянам - для ведення 
особистого селянського господар-
ства, садівництва, городництва, 
сінокосіння та випасання худоби, 
ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва, фермер-
ського господарства;

б) сільськогосподарським під-
приємствам - для ведення товар-

ного сільськогосподарського ви-
робництва;

в) сільськогосподарським на-
уково-дослідним установам та 
навчальним закладам, сільським 
професійно-технічним училищам 
та загальноосвітнім школам - для 
дослідних і навчальних цілей, про-
паганди передового досвіду веден-
ня сільського господарства;

г) несільськогосподарським 
підприємствам, установам та орга-
нізаціям, релігійним організаціям 
і об’єднанням громадян - для ве-
дення підсобного сільського госпо-
дарства;

ґ) оптовим ринкам сільсько-
господарської продукції - для роз-
міщення власної інфраструктури.

 Відповідно до абз. 5 ст. 5 За-
кону України «Про особисте се-
лянське господарство» земельні 
ділянки особистого селянського 
господарства можуть використо-
вуватися для ведення особистого 
селянського господарства, товар-
ного сільськогосподарського ви-
робництва, фермерського госпо-
дарства.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 ЗКУ 
громадяни та юридичні особи 
України, а також територіальні 
громади та держава мають пра-
во набувати у власність земельні 
ділянки на підставі міни, ренти, 
дарування, успадкування та інших 
цивільно-правових угод.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 ЗКУ 
укладення таких угод здійснюєть-
ся відповідно до Цивільного кодек-
су України з урахуванням вимог 
цього Кодексу.

Відповідно ч. 1 ст.132 ЗКУ уго-
ди про перехід права власності на 
земельні ділянки укладаються в 
письмовій формі та нотаріально 
посвідчуються.

Ч.2 ст. 132 ЗКУ передбачено, 
що угоди про перехід права влас-
ності на земельні ділянки повинні 
містити:

а) назву сторін (прізвище, ім’я 
та по батькові громадянина, назва 
юридичної особи);

б) вид угоди;
в) предмет угоди (земельна 

ділянка з визначенням місця роз-
ташування, площі, цільового при-
значення, складу угідь, правового 
режиму тощо);

г) документ, що підтверджує 
право власності на земельну ділян-
ку;

ґ) відомості про відсутність 
заборон на відчуження земельної 
ділянки;

д)відомості про відсутність 
або наявність обмежень щодо ви-
користання земельної ділянки за 
цільовим призначенням (застава, 
оренда, сервітути тощо);

е) договірну ціну;
є) права та обов’язки сторін;
ж) кадастровий номер земель-

ної ділянки;
з) момент переходу права влас-

ності на земельну ділянку.
Додатком до угоди, за якою 

здійснюється відчуження земель-
ної ділянки приватної власності, є 
державний акт на право власності 
на земельну ділянку, що відчужу-
ється (або відчужувалась).

Відповідно до ст. 715 Цивіль-
ного кодексу України (ЦКУ) за 
договором міни (бартеру) кожна 
із сторін зобов’язується передати 
другій стороні у власність один то-
вар в обмін на інший товар. Кожна 
із сторін договору міни є продав-
цем того товару, який він передає 
в обмін, і покупцем товару, який 
він одержує взамін.

Ч. 3 ст. 715 ЦКУ договором 
може бути встановлена доплата 
за товар більшої вартості, що об-
мінюється на товар меншої вар-
тості.

Ч. 4 ст. 715 ЦКУ право влас-
ності на обмінювані товари пере-
ходить до сторін одночасно після 
виконання зобов’язань щодо пе-
редання майна обома сторонами, 
якщо інше не встановлено догово-
ром або законом.

Ч. 5 ст. 715 ЦКУ договором 
може бути встановлений обмін 
майна на роботи (послуги).

Право  власності  на  земельну  
ділянку  за договором міни вини-
кає після нотаріального посвід-
чення  договору  міни  земельних 
ділянок,  одержання  документа,  
що  посвідчує  право власності на 
земельну ділянку, та його держав-
ної реєстрації.

Відповідно до п. б ст. 15 Пе-
рехідних положень Земельного 
кодексу України в редакції від 
01.01.2019 року до набрання чин-
ності законом про обіг земель 
сільськогосподарського призна-
чення, але не раніше 1 січня 2019 
року, не допускається: купів-
ля-продаж або іншим способом 
відчуження земельних ділянок 
і зміна цільового призначення 
(використання) земельних діля-
нок, які перебувають у власно-
сті громадян та юридичних осіб 
для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва, 
земельних ділянок, виділених 
в натурі (на місцевості) власни-
кам земельних часток (паїв) для 
ведення особистого селянського 
господарства, а також земельних 
часток (паїв), крім передачі їх у 
спадщину, обміну (міни) відпо-
відно до частини другої статті 37.1 
цього Кодексу земельної ділянки 
на іншу земельну ділянку з одна-
ковою нормативною грошовою 
оцінкою або різниця між норма-
тивними грошовими оцінками 
яких становить не більше 10 від-
сотків та вилучення (викупу) зе-
мельних ділянок для суспільних 
потреб, а також крім зміни цільо-
вого призначення (використан-
ня) земельних ділянок з метою їх 
надання інвесторам - учасникам 
угод про розподіл продукції для 
здійснення діяльності за такими 
угодами.

З вищевикладеного можна 

зробити висновок, що після на-
брання чинності Законом Украї-
ни «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконален-
ня правил землекористування у 
масивах земель сільськогосподар-
ського призначення, запобіган-
ня рейдерству та стимулювання 
зрошення в Україні» власники 
земельних ділянок усіх форм влас-
ності, розташованих у масиві зе-
мель сільськогосподарського при-
значення, можуть обмінюватися 
такими земельними ділянками. 
Але виключно такий обмін може 
відбуватися земельними ділян-
ками на іншу земельну ділянку 
з однаковою нормативною гро-
шовою оцінкою або різниця між 
нормативними грошовими оцін-
ками яких становить не більше 10 
відсотків.

Відповідно до ч. 1 ст. 371 Зе-
мельного кодексу від 01.01.2019 
року земельні ділянки сільсько-
господарського призначення, при-
значені для ведення особистого 
селянського господарства, фер-
мерського господарства, розташо-
вані у масиві земель сільськогоспо-
дарського призначення, можуть 
використовуватися їх власником, 
землекористувачем також для 
ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва без зміни 
цільового призначення таких зе-
мельних ділянок.

Тобто вищевикладена норма 
свідчить про те, що не потрібно 
змінювати цільове призначення 
земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення, призначе-
них для ведення особистого селян-
ського господарства, фермерсько-
го господарства, розташованих у 
масиві земель сільськогосподар-
ського призначення для ведення 
товарного сільськогосподарського 
виробництва.

Необхідно також зазначити, 
що обмінювані земельні ділянки 
мають мати однакову нормативно 
грошову оцінку або різниця між 
нормативною грошовою оцінкою 
має становити не більше 10 відсо-
тків.

Таким чином, для обміну зе-
мельними ділянками потрібно:

Визначити нормативну гро-
шову оцінку земельних ділянок. 
(Витяг з технічної документації 
про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки громадяни мо-
жуть отримати виключно через 
Центри надання адміністративних 
послуг (ЦНАПи), які утворені при 
місцевих державних адміністраці-
ях та органах місцевого самовря-
дування.)

Укласти договір міни (бартеру) 
земельної ділянки. (Угоди про пе-
рехід права власності на земельні 
ділянки укладаються в письмовій 
формі та нотаріально посвідчу-
ються.)

Отримати документ, що по-
свідчує право власності на земель-
ну ділянку

Вадим КУЦМИДА,  юридичний 
портал «Протокол» 
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Сторінку підготувала Анна МЕЛЬНИК.

На порі, на часі

12 вересня 2018 року
№ 35 (74)НАША ОСЕЛЯ

Сад
Не варто забувати про 
сад, де турбот вистачає. 
Календар садівника на 
вересень  рекомендує відразу 
ж після збору врожаю почати 
обробку крон плодових 
дерев, щоб вберегти їх від 
небезпечних шкідників і 
захворювань. Підготуйте 
розчин сечовини (400 грамів 
на десятилітрове відро 
води) і проведіть ретельне 
обприскування. Це убезпечить 
яблуні, груші, сливи від 
парші. Від ненажерливих 
комах врятують потужні 
інсектициди, застосування 
яких в даний момент (плоди 
зібрані) безпечне для людини.
Підгодуйте дерева. Їх 
коренева система поки 
продовжує активний 
розвиток. Скопайте довкола 
стовбурів, вносячи калійні і 
фосфорні добрива, а зверху 
замульчуйте. Відмінно 
підходить компост.
Озброївшись секатором, 
рішуче позбудьтеся від 
зламаних і хворих гілок. 
У молодих саджанців 
прищипніть інтенсивно 
зростаючі верхівки - молоді 
пагони. Це робиться для того, 

Осінь - саме та пора, коли 
хочеться скоріше закінчити 
роботи в саду і на городі, щоб, 
нарешті, завершити сезон. 
Але не варто поспішати, інак-
ше можна втратити що-не-
будь важливе.

Щоб восени все зробити 
вчасно і скоротити кількість 
весняних клопотів, складіть 
план заходів, які слід прове-
сти на ділянці. А ми постара-
ємося вам допомогти. Отже, 
які ж помилки ви могли зро-
бити?

Ви перестаєте 
прополювати грядки
Після завзятої боротьби 

з бур’янами, яка велася ціле 
літо, ви вже готові закинути це 
невдячне заняття. Урожай біль-
шості культур зібрано, і тепер 
бур’янисті трави можна зали-
шити на поталу холодній пого-
ді. Але це не найкраща ідея.

Справа в тому, що саме в 
осінній час у багатьох бур’яни-
стих трав дозріває насіння, яке 
потім вітер розвіює по всій ді-
лянці. А це значить, що наступ-
ного року у вас буде ще більш 
запекла боротьба з «зеленими 
шкідниками» на ваших грядках.

Ви не обрізаєте 
багаторічні рослини...
Якщо ви хочете, щоб клумби 

у новому сезоні були акуратни-

Вересень випустиш - 
урожай втратиш!
А значить, перший місяць осені  не дає часу на перепочинок і спокійне 
життя садівникам і городникам. Ці сприятливі дні потрібно сповна 

використовувати для завершення робіт на присадибній ділянці

щоб ще не зміцнілий стовбур 
дерева визрів до настання 
морозів.

Город
Якщо вже зібрали з ділянки 
урожай, то видаліть залишки 
рослин і проведіть лущення. 
Іншими словами, буде корисно 
розпушити ґрунт на глибину 
до 8 сантиметрів. Але таким 
чином можна спровокувати 
ріст бур’янів, які не дають 
спокою щороку. Лущення 
відкриє птахам доступ до 
шкідників та їх личинок. Але 
через 10-15 днів необхідно 
провести основний обробіток 
грядок - оранку або більш 
глибоке перекопування.
У середині вересня треба 
починати підготовку грядок 
для зимового посіву моркви, 
редиски. Петрушка, і насіння 
інших культур витримують 
випробування морозами. Посів 
самих рослин плануйте на 
кінець жовтня. Якщо осінь 
тепла, то відкладіть ці роботи 
до першої декади листопада.
Зверніть увагу на те, що для 
цих культур вкрай важливо 
провести раннє перекопування 
ґрунту. Це дозволяє очистити 
його від бур’янів.

ми та ошатними, не забудьте 
видалити з багаторічних квітів 
відмерлу надземну частину. Це 
стосується тих рослин, які вес-
ною починають рости з нуля. 
Звичайно, за «залишками ко-
лишньої розкоші» легше зо-
рієнтуватися в новому сезоні, 
коли ви вже забули, де що ро-
сте. Але з другого боку, коли у 
рослин з’являться нові паростки 
і пагони, видалити старий змер-
твілий матеріал буде вже наба-
гато складніше.

...але при цьому 
занадто рано обрізаєте 
чагарники
«Стрижка» стимулює 

зростання у рослин нових па-
гонів. Тому рання осіння обріз-
ка змушує чагарник екстрено 
«кинути» свою енергію на від-
новлення, а не на підготовку 
до зими. Тому слід правильно 
визначити час обрізання. Його 
проводять після закінчення со-
коруху, коли з рослини опаде 
листя, але на вулиці ще не на-
стануть сильні морози.

Восени зазвичай проводять 
два види обрізання: санітарне 
та формуюче. Санітарна обрізка 
полягає у видаленні всіх пола-
маних, хворих, засохлих і пере-
плетених гілок. Формуюча об-
різка призначена для підтримки 
гарної форми куща і посилен-
ня росту бокових пагонів. Але 

пам’ятайте, осіннє формування 
показано тільки тим кущам, які 
квітнуть влітку і на початку осе-
ні. Весняні рослини обрізають в 
першій половині літа.

Не залишайте зіпсовані ово-
чі та фрукти гнити на грядках 
під приводом того, що в наступ-
ному році вони перетворяться в 
компост. Мало того, що в міжсе-
зоння ці відходи псують зов-
нішній вигляд ділянки, але ще 
й привертають до себе всіляких 
шкідників. Пам’ятайте, що восе-
ни вашому саду і городу потріб-
не ретельне прибирання.

Ви забуваєте поділити
 багаторічники
Якщо ви висадили в саду ба-

гаторічники, сподіваючись, що 
це будуть перші і останні клопо-
ти з ними, зараз ви будете роз-
чаровані. Такі рослини мають 
властивість з часом розроста-
тися, і тоді їх потрібно ділити. 
Інакше можна навіть не розра-
ховувати на пишне цвітіння. А в 
результаті ділення ви отримуєте 
більше рослин для саду.

Більшість багаторічних кві-
тів ділять саме восени. Але це не 
означає, що ви повинні викопа-
ти всі культури в квітнику, роз-
ділити їх на частини і розсадити 
по ділянці. Не всі багаторічники 
потрібно ділити кожен рік. А 
деякі і зовсім не варто піддавати 
цій процедурі.

 Принцип японської дієти, придуманої ученим 
Есінорі Осумі, лежить у інтервальному голодуванні 
протягом дня.  Вчений вважає, що коли ми 
голодуємо якийсь час, клітини переробляють все 
старе і непотрібне і омолоджуються.  Цей процес 
називається аутофагія.

 Вікно харчування і що воно означає
 Час, протягом якого ми їмо, називається вікном харчуван-

ня.  Той, хто встає о 7:00 і снідає через годину, відкриває «ві-
кно» о 8:00 ранку.  Якщо вечеря випадає на 20:00 - 22:00, «вікно» 
розтягується до 12-14 годин щодня.

 Раніше вважалося, що потрібно їсти часто і потроху, інак-
ше організм почне запасати жир.

 Як показали дослідження 2017 року, ті, хто їсть з 8:00 до 
20:00, менш здорові, ніж ті, хто їсть з 8:00 до 14:00, - коли вікно 
харчування займає 6-8 годин, менший ризик захворіти діабе-
том, анемією або ожирінням.

 Для чого слід звузити вікно харчування
 Проводилось багато досліджень про те, як обмеження 

вікна харчування впливає на рівень холестерину, цукру в кро-
ві, апетит і вагу.  У 2017 році вчені перевірили свої гіпотези на 
людях: скорочували вікно до 12, 8, 6 або 4 годин.  При цьому 
люди їли те ж саме, що і кожен день, не вибираючи особливі 
продукти.  Кількість калорій у контрольних групах була од-
накова.

 Звуження вікна харчування допомагає схуднути: орга-
нізм спалює більше жиру вночі, зменшується відчуття голо-
ду і кількість споживаної енергії, підвищується метаболічна 
гнучкість.

 Маленьке вікно харчування корисне і для здоров’я в ці-
лому:

 • збільшується захист від ультрафіолету, раку шкіри і ста-
ріння;

 • знижується ризик раку грудей;
 • знижується кров’яний тиск;
 • знижується ризик хвороб серця;
 • поліпшується якість сну.

«Вікно харчування»: 
японська дієта, яка отримала 

Нобелівську премію

Циркадні ритми і чому важливий час прийому їжі
 Важливо не тільки звузити вікно харчування, але і вибра-

ти правильний час.  У кожного організму є циркадні ритми: 
коливання внутрішнього годинника, прив’язані до зміни дня 
і ночі.

 Вранці викидається гормон кортизол, у нас є енергія і апе-
тит.  Увечері виробляється мелатонін: тіло готується до сну, 
сповільнюючи внутрішні процеси, в тому числі травлення.

 Якщо їсти ввечері, збиваються внутрішній годинник:
 • вранці немає сил - рівень кортизолу низький;
 • вдень   організм прокидається;
 • ввечері рівень кортизолу зростає, ми голодні і активні, 

але тілу треба спати;
 • у результаті підвищується ризик діабету, ожиріння і 

депресії.
 Як налаштувати індивідуальний графік
 Щоб налаштувати біологічний ритм, потрібно:
 • вставати о 6:00-7:00 ранку або коли світає;

  • снідати через 30-60 хвилин після пробудження;
 • починати роботу через 2-3 години після того, як ми 

встали;
 • їсти на сніданок більше, ніж в обід;
 • звузити вікно харчування до 6-8 годин, не змінюючи ка-

лорійність раціону.
 Вчені з’ясували: ті, хто вибирає поживний сніданок і 

менш поживний обід, втрачають вагу швидше, ніж ті, хто сні-
дає мало і обідає багато.

 Як виглядає приблизний графік 8-годинного «вікна»: під-
йом о 7:00, потім поживний сніданок о 8:00;  менш поживний 
обід о 12:00;  після нього - вечеря о 16:00, а для найстійкіших 
- варіант без вечері.

 Виникає обурення: але як я буду боротися з почуттям го-
лоду весь вечір?  Цей феномен учені теж вивчили.  Виявилося, 
що гормон голоду прив’язаний до циркадних ритмів.  Пікові 
моменти викиду гормону голоду - о 8:00, 13:00 і 19.00.

 Після кожного піку, незалежно від того, їла людина або 
просто випила чай, через дві години хвиля спадає.  Це оз-
начає, що не варто довіряти почуттю голоду, який кличе до 
холодильника кожні три години.  Вчені стверджують, що з ча-
сом організм звикне до великої перерви в їжі і відчуття голоду 
стане слабшим.  Якщо ж їсти часто, почуття голоду, навпаки, 
стане сильнішим.

 Попервах може бути важко звузити вікно харчування: 
кілька днів буде непереборне бажання з’їсти слона після 19.00.  
Цей час можна пережити, перекушуючи овочами або фрук-
тами.  Через тиждень тіло звикне, апетит стане меншим, сон 
міцнішим, а настрій вранці бадьорішим.
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AGROБІЗНЕС
У Миколаївській області 
працює єдина в Україні 
устрична ферма. На дні 
Тилігульського лиману 
вирощують десятки 
тонн найпопулярнішого 
морського делікатесу серед 
гурманів. Часопис «Сегодня» 
з’ясував, як працює 
незвичайне виробництво.

ВИРОЩУВАННЯ: 
МІШКИ І ПЕРЕВІРКИ
Устрична ферма знаходиться на од-

ному з найчистіших лиманів нашого уз-
бережжя - Тілігульському. Всього за рік 
тут вирощують близько 17 тонн двостул-
кових, які потім відправляються в ресто-
рани і супермаркети. А забезпечують ро-
боту ферми всього шість співробітників, 
в тому числі і аквалангісти. З метою без-
пеки тільки вони і власник ферми Андрій 
Пігулевський знають точне розташування 
їх «колонії» устриць: мішки з молюсками 
зберігаються на дні лиману і майже нічим 
себе на поверхні не видають.

Місце вибрано не випадково, адже по-
близу немає ні промислових підприємств, 
ні інших великих джерел забруднення.

«Для устриць каламутна вода чи ні 
- не має значення. Куди важливіше, на-
скільки з хімічної точки зору вода чиста. 
Необхідно, щоб не було поруч ніяких ви-
робництв, викидів у водойми та іншого», 
- пояснюють на фермі.

Тут вирощують вид Crassostrea gigas, 
який більш відомий під назвою «гігант-
ська устриця». Цей вид найпопулярні-
ший серед гурманів: його вирощують в 
Японії, Франції та США, на нього припа-
дає абсолютна більшість всього світового 
устрицівництва. Молюски відрізняються 
між собою, в першу чергу, регіоном виро-
щування, адже смак кінцевого продукту 
залежить від води, в якій вони перебува-
ли. Тобто устриця з тихоокеанського уз-
бережжя буде відрізнятися за смаком від 
середземноморської або чорноморської, 
але все одно залишиться Crassostrea gigas.

Мальків устриць - спат - наші закупо-
вують у французькому розпліднику.

«Незалежності поки що немає, але 
ми працюємо над цим. Думаємо, в най-
ближчі кілька років ми приємно здивує-
мо всю країну», - кажутьспівробітники.

На Тілігульський лиман мальки при-
їжджають розміром з нігтик. «Малюків» 
поміщають в спеціальні пластикові міш-
ки. Якщо обстановка сприятлива, вони 
спокійно ростуть.

«Найголовніший наш шкідник - тем-
пература. Лиман досить сильно прогріва-
ється, і часом тільки на глибині є можли-
вість вирощувати устриць - там, де темпе-
ратура не вище +20 ° C. Також, безумовно, 
небезпечні і рапани (вони харчуються 
устрицями і мідіями. - Ред.)», - поясню-
ють на фермі.

А ось холоду молюскам нашкодити не 
повинні: лиман не промерзають до дна, а 
їм для життя досить і +2 ° C.

Але далеко не всі в цьому процесі про-
сто, як здається на перший погляд. У разі 
захворювання або попадання в черепаш-
ку стороннього мікроорганізму двостул-
ковий тут же гине, тому перевіряти їхні 
«колонії» доводиться часто. Аквалангісти 
проробляють цю роботу кілька разів на 
тиждень.

Якщо все в порядку і молюск не помер 
від перегріву, бактерій і не став жертвою 
агресивних рапан, то вже через 16 міся-
ців він доростає до стандартного розміру 
і його можна готувати до подачі на стіл. 
Після підйому на поверхню устриць від-
правляють на очистку. Протягом доби в 
спеціальній очисній системі з черепашки 
вичищають все зайве: пісок, залишки їжі і 
продукти життєдіяльності молюска.

Як не дивно, устриці спокійно обхо-
дяться без води і спокійно витримують 
транспортування при температурі 2-7 ° C 
протягом десяти днів.

МІФИ ТА ЇЖА БІДНИХ
Розвиваючи гастрокультуру, дово-

диться боротися з низкою міфів. Один 
з них говорить, що устриць можна їсти 
тільки в ті місяці, в назвах яких є буква 
«р». Простіше кажучи - ніяких устриць 
влітку. Цей міф заснований на реально-
му указі французького короля Людовика 
XVI, який намагався таким чином зберег-
ти двостулкових.

ФЕРМА МОЛЮСКІВ
Як на Миколаївшині вирощують устриць

«Він видав указ, який забороняв би 
вилов устриць в літній період під час 
розмноження. З відновленням популяції 
указ скасували, але легенда досі живе», 
- пояснює наш гід Ксенія Нестеренко і, 
посміхаючись, уточнює, що на Тилігулі 
вирощують тріплоідних устриць, які вліт-
ку не розмножуються і тому навіть не змі-
нюють смак в місяці без «р».

Руйнують на фермі і міф про те, що 
устриці пищать, коли їх черепашки від-
кривають. Таку художню деталь вико-
ристовували письменники Антон Чехов в 
оповіданні «Устриці» і Михайло Шолохов 
в романі «Піднята цілина». У реальності 
ж писку при відкриванні черепашки не 
чути, адже у молюска немає голосових 
зв’язок.

Тим же, хто хоче спробувати цей делі-
катес, слід розпрощатися і зі стереотипом 
про те, що устриці нагадують за своєю 
консистенцією слиз.

«Цілком стерпно, схоже на мідії, - 
каже турист з Миколаєва Борис, смаку-
ючи делікатес. - Малосольний оселедець! 
За смаком дуже схоже, тільки виглядає 
по-іншому».

А ось думка, що устриці - їжа бідняків 
і дешева заміна м’яса, цілком справедли-
ва з історичної точки зору. Чарльз Дік-
кенс саме так описував устриць в своєму 
романі «Посмертні записки Піквікського 
клубу»:

«Бідність і устриці завжди йдуть по-
руч (...) Коли людина дуже бідна, вона 
вибігає з дому і в регулярному розпачі 
поїдає устриці».

Хоча в Італії молюск вже в XVIII сто-
літті вважався делікатесом: Джакомо Ка-
занова в своїх мемуарах згадував, що їв 
устриць дюжинами заради підвищення 
лібідо. Втім, ця властивість устриць так і 
не знайшла наукового підтвердження.

ЗА КОРДОНОМ: ВИРОЩУЮТЬ 
ДОВШЕ І ЛОВЛЯТЬ ДИКИХ
Вирощування устриць за 16 місяців 

вважається дуже хорошим результатом, 
адже в інших регіонах до стандартного 
третього розміру (чим менше номер, тим 
крупніше молюск) устриця зростає від 
трьох до п’яти років. На фермі кажуть, що 
справа в живильному середовищі: в Тілі-
гульському лимані зміст фітопланктону 

- природного корму устриць - в рази біль-
ше, ніж біля берегів Середземного моря 
або Атлантики.

Трохи відрізняється і сама технологія 
вирощування.

«Є кілька варіантів. В одному з них, 
коли устриця зростає три-чотири роки, 
вона постійно знаходиться на лінії при-
пливу і під час відливу залишається без 
харчування, тому зростає трохи повіль-
ніше», - пояснює нам Ксенія Нестеренко.

Однак в цілому технологія устричних 
господарств в світі схожа і зводиться до 
того, що двостулкових необхідно відпра-
вити спати в морську воду і стежити, щоб 
їх не вкрали і вони не загинули.

Сьогодні в світі вирощуванням 
устриць займаються як невеликі госпо-
дарства, на кшталт української ферми, 
так і величезні агроімперії, які пережили 
кілька поколінь власників. Крім того ком-
панії займаються виловом диких устриць, 
збираючи молюсків ковшем з дна морів. 
Вони не годяться для вживання в сирому 
вигляді, зате використовуються в кулінарії

У Північному Причорномор’ї устриць 
їли ще в античні часи.

«Геродот хвалив чорноморську натив-
ну (натуральну, що не піддалася змінам. 
- Ред.) устрицю. Через слабосолену воду 
вона відрізнялася ніжним горіховим піс-
лясмаком», - розповідають нам українські 
устріцеводи

Пізніше завдяки Римській імперії тра-
диція вживати устриць в їжу поширила-
ся в Європі, і до XIX століття на території 
нинішнього українського узбережжя вже 
розвивалися повноцінні устричні про-
мисли.

«Ми були найбільшим експортером 
на світовий ринок, особливо до царських 
столів. Але ситуація різко змінилася після 
Другої світової, коли з Сахаліну сюди з ба-
ластними водами завезли рапану. Рапани 
почали поїдати і мідій, і устриць в неймо-
вірних кількостях, - пояснюють устріцево-
ди. - Наша чорноморська устриця вигля-
дає трохи інакше, вона плоска, це інший 
біологічний вид».

ДЕГУСТАЦІЯ: РОБИМО «СЛУРП»
Щоб познайомити українців з поки 

ще дивовижним для більшості продук-
том, наші устріцеводи відкрили свій 

«Устричний університет». Це освітній 
проект, в рамках якого засновник ферми 
Андрій Пігулевський виступає з лекціями 
і дегустаціями в різних закладах України. 
Крім того, ферма відкрила власний де-
густаційний майданчик в селі Українка 
в Березанському районі Миколаївської 
області, де можна не тільки поласувати 
делікатесом, а й дізнатися, як правильно 
це робити.

«В основному до нас їдуть люди, які 
ніколи не куштували устриці. Дуже при-
ємно, що вони приїжджають до нас впер-
ше цілеспрямовано скуштувати устрицю, 
хоча до цього ніколи не зважувалися», 
- каже менеджер проекту Ксенія Несте-
ренко.

Дістатися сюди можна кількома спо-
собами: з організованою екскурсійною 
групою на автобусі, на особистому ав-
томобілі або ж на таксі від автостанції 
курортного селища Коблеве. Правда, як 
вдалося нам перевірити на особистому 
досвіді, не всі таксисти погоджуються на 
таку поїздку: деякі водії бояться ґрунтової 
дороги, яка йде уздовж лиману і місцями 
проходить біля краю обривів.

Деякі гурмани дивуються, мовляв, 
чому дегустаційний майданчик знахо-
диться так далеко. Але міняти локацію 
на фермі не планують, адже в ній є своя 
родзинка.

«Тут вкрай мальовниче місце. Його 
спеціально вибирали так, щоб люди від-
почили від міста. Часто жителі півден-
них регіонів приїжджають сюди, немов 
у ресторан, а ми створювали зовсім іншу 
концепцію. Ось кияни їдуть до нас заради 
устриць, посидіти без мережі, без стіль-
никового зв’язку, відпочити від роботи, 
помилуватися дикою природою», - роз-
повідають наші співрозмовники на май-
данчику.

СИЛА АФРОДИЗІАКІВ
Туристам тут зазвичай проводять 

40-хвилинну лекцію-екскурсію про те, як 
вирощують устриць і чим вони корисні. 
Потім починається найцікавіше: перед 
гостями розкривають мушлі, пояснюю-
чи премудрості цієї справи.

«Відкрити устрицю не так вже й 
складно, потрібно в замочок на вузькій 
стороні протягнути ніж і в буквально-
му сенсі його провернути. Перша вода 
зливається, тому що це рідина з очисної 
системи. Після потрібно перевірити, чи 
жива устриця: кінчиком ножа відтягаємо 
мантію (крайня частина тільця молюска. 
- Ред.), і вона повинна стягтися назад. На 
столі вони можуть перебувати в такому 
вигляді 40-60 хвилин, так що їсти потріб-
но оперативно», - пояснює Ксенія.

До слова, відкривач устриць - окрема 
професія, яка називається «чакер». Оби-
два чакери на майданчику ставляться до 
своєї роботи вкрай серйозно.

«Мені здається, що я до сих пір не 
навчився це робити, ще можна вдоскона-
люватися. Гості теж намагаються відкри-
вати, ми їх вчимо, щоб людина могла, 
купивши устриць, поласувати вдома», 
- розповідає нам чакер Дмитро Єгоров.

Розкрити устрицю - це тільки пів-
справи, з’їсти її завдання не менш хитре. 
Молюска слід полити парою крапель 
лимонного соку, так, щоб додати нотку, 
але не перебити смак, а потім, нікого 
не соромлячись, втягнути в себе прямо 
з мушлі. Французи і англійці назива-
ють таке поїдання красивим терміном 
«слурп». Наші ж гурмани жартома ка-
жуть «сьорб».

Запити делікатес пропонують ковт-
ком сухого вина.

«Я вже куштувала устриць в Парижі. 
Смачно і тут, і там, немає особливої різ-
ниці», - поділилася враженнями відвіду-
вачка Ольга.

А її приятелька Наталія додає:
«Мені здається, тут якось атмосферно 

на пляжі. Зовсім інші емоції, ніж прийти 
в ресторан».

Медики не радять їсти більше двох 
дюжин устриць за раз, а дітям і зовсім 
варто утриматися від цього продукту.

«До дев’яти років може виникнути 
алергія від великої кількості такого білка. 
Діткам до шести років краще не давати 
взагалі. Ми відразу попереджаємо, що 
дітям потрібно взяти з собою поїсти і 
обов’язково захист від сонця», - кажуть 
на майданчику. Та й дорослим потрібно 
знати міру.

Поліна МОРДИНСЬКА.

Лиман. Про розташування колонії устриць знають тільки три людини.
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