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Читайте стор. 3

стор. 2

А нтирейдер

У фокусі дня

Продовження - стор. 5

Майже півроку був змушений оббивати   
пороги коридорів головного управління 
Держгеокадастру у Дніпропетровській області, 
намагаючись продовжити на новий термін 
оренду п’ятнадцяти гектарів пасовища, що на 
території Піщанської сільської ради, місцевий 
фермер Григорій Шевченко. Що  називається, 
йому, наче припнутому до пакола, довелося 
пройти  дев’ять кіл бюрократичного пекла, 
але заповітного дозволу так і не вдалося 
отримати, що поставило під загрозу                  
існування ФГ «СОЮЗ-ШАГ-АГРО».
Що ж за цією тяганиною стоїть -  
чийсь інтерес?..

ПАСОВИЩЕ... на припоні

Верховна рада ще на рік продовжила мораторій на продаж 
землі сільськогосподарського призначення.
Рішення підтримали 236 народних депутатів.
До порядку денного було включено законопроект про 
продовження мораторію на рік (№7350), схвалений 
комітетом, а також альтернативні закони.
Ініціаторами проекту виступили сім народних депута          
тів: Сергій Лабазюк (група Воля народу), Валерій Давиденко, 

Іван Рибак, Микола Люшняк, Андрій Кіт (фракція 
Блок Петра Порошенка), Олег Кулініч (група Партія 
Відродження), і Артем Вітко (фракція Радикальної партії).
Проект закону пропонує продовжити мораторій на 
відчуження сільгоспземель до моменту врегулювання 
на законодавчому рівні процедури обороту земель 
сільгосппризначення і розробки необхідних нормативно-
правових актів, але не раніше 1 січня 2019 року.

Мораторій 
на продаж 
землі 
продовжено

Без перебільшення можна констатувати, що фермерська 
земля на півдні Дніпропетровщини перебуває під особливо 
прискіпливою увагою місцевих правоохоронців. А їм ще й 
неабияк допомагають колеги з сусіднього Кривого Рогу та 
Дніпра. У статті «Апостолівщина – готується новий плацдарм?» 
в № 27 за 4 жовтня тижневика йшлося про масові, ретельно 
сплановані дії правоохоронців щодо неправомірних арештів 
землі та урожаю місцевих хліборобів, спроби накладення 
штрафів, пошук «плацдармів» для нових переслідувань тощо. 

ДОВГООЧІКУВАНІ ПЕРЕМОГИ В СУДАХ       

У день розгляду питання щодо мораторію мітинг під стінами 
Дніпропетровської ОДА провели фермери області

Після її виходу редакція «Фермера Придніпров’я» надіслала 
звернення в Антирейдерський штаб, Прокуратуру, ГУ Нацполіції 
та ГУ Держгеокадастру Дніпропетровської області з проханням 
дати оцінку наведеним фактам новітнього рейдерства. На жаль, 
досі жодна з названих установ не відреагувала на численні 
факти незаконних дій та перевищень службових повноважень 
підлеглими, наведених у згаданому матеріалі. Виходить, для них 
закон не писаний?

стор. 4
Надвечір 11 грудня Печерський райсуд м. Києва випустив 
з-під арешту лідера «Руху нових сил» М. Саакашвілі

Шостого грудня Міністерство 
юстиції, Міністерство аграрної 
політики та продовольства, 
Державне агентство з питань 
електронного урядування 
та Фонд Східна Європа 
презентували нову електронну 
послугу з реєстрації 
договорів оренди земель 
сільськогосподарського 
призначення у режимі онлайн.

Перший заступник міністра юсти-
ції Наталія Бернацька зазначила, що 
даний сервіс дасть можливість без 
черг, без контакту з чиновниками і 
зайвих витрат часу подати заяву на 
реєстрацію договору оренди усього за 
кілька хвилин. Це дійсно європейська 
якість послуг.

Вона звернула окрему увагу на те, 
що під час реєстрації договору відбува-
тиметься онлайн обмін інформацією 

із базою даних Держгеокадастру, що 
дасть можливість перевіряти наявність 
відповідної земельної ділянки у базі 
ДЗК.

Щороку в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно 
реєструється понад 10 млн. заяв. До 20 
відсотків з них, тобто орієнтовно два 
млн. заяв – це саме заяви на реєстра-
цію інших речових прав, пов’язаних 
із землею. Але попит на цю послугу 
перевищує кількість реєстрацій, що 
викликано імплементацією наприкін-
ці 2016 року положень так званого «ан-
тирейдерського» закону.

Голова Державного агентства з пи-
тань електронного урядування Олек-
сандр Риженко зазначив, що нова елек-
тронна послуга – це перші результати 

ефективної роботи системи е-взаємодії 
державних реєстрів, яка отримала на-
зву Трембіта.

«Ще на стадії оформлення заявки 
код земельної ділянки, що вноситься, 
одразу перевірятиметься у Державно-
му земельному кадастрі. І якщо номер 
вказано неправильно або така ділянка 
не значиться у кадастрі, подати заяв-
ку буде неможливим. Відповідно сут-
тєво зменшиться кількість відмов у 
реєстрації такого договору з причин 
неправильно поданих даних. Крім 
того, реєстратор автоматично отримає 
інформацію про власника земельної 
ділянки, договір на яку реєструється. 
Відтак подача заявки в режимі он-
лайн стане суттєвою економією часу та 
нервів усіх учасників процесу», - додав 
Олександр Риженко. За його словами, 
найближчим часом до цієї системи 
буде підключено близько 20 пріори-
тетних державних реєстрів, що дозво-
лить понад 98 відсотків адміністратив-
них послуг та сервісів для громадян 
перевести в електронний формат.

За словами заступниці міністра 
юстиції, реєстрація договорів на орен-
ду землі захищає орендатора від ри-
зику того, що ділянку в нього можуть 
відібрати або передати в оренду ко-
мусь іншому вже на стадії збору вро-
жаю.

«Таким чином ми забезпечимо 
зменшення ризику шахрайства при 
поданні заяви, яке могло б призвести 
до рейдерського захоплення ділян-
ки. Електронні послуги роблять взає-
модію громадянина і бізнесмена з дер-
жавою прозорою та зручною», - зазна-
чила Наталія Бернацька.

Ініціатива реалізується за підтрим-
ки швейцарсько-української програми 
«Електронне урядування задля підзвіт-
ності влади та участі громади», що ви-
конується Фондом «Східна Європа».

Державна реєстрація 
договорів оренди землі 

доступна онлайн
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ЯК ВІДОМО, у листопаді 
2016-го Верховна Рада про-

довжила мораторій до 1 січня 
2018-го. Отож разом з приєм-
ними святковими клопотами 
початок наступного року міг 
мати і драматичний для  укра-
їнських селян присмак. Власне 
мітинг під стінами облдер-
жадміністрації, що відбувся 
сьомого листопада, це не єди-
на акція дніпропетровських 
фермерів на захист своїх прав 
та захист прав власників землі. 
Подібні  заходи мирного про-
тесту відбулися із завидною 
послідовністю і раніше. 

- Звісно, ми розуміємо, 
що черговий мораторій не 
вирішить земельне  питання 

У другому читанні за закон № 7000 
проголосували 273 народних депутатів. 
Держбюджет підтримали фракції «Блок 
Петра Порошенка» за винятком одиниць, 
«Народний фронт», позафракційні (одиниці 
- проти), група «Партія «Відродження», РПЛ, 
група «Воля народу».
Проти виступили фракції «Опозиційний 
блок», більшість представників 
«»Самопомочі» (хтось утримався, 
кілька голосів за). Весь склад фракції 
«Батьківщина» був відсутній у залі згідно з 
результатами голосування.

Доходи держбюджету на наступний рік 
установлено в сумі 913 млрд. 613 млн. 702,5 тис. 
грн., у тому числі доходи загального фонду -                
839 млрд. 837 млн. 370,4 грн. і доходи спецфонду 
- 73 млрд. 776 млн. 332,1 тис. грн.
Видатки передбачені в сумі 988 млрд. 634 млн. 
334,5 тис. грн, у тому числі із загального фонду -                        
906 млрд. 650 млн. 267,4 тис. грн, спецфонду -                 
81 млрд. 984 млн. 67,1 тис. грн.
Граничний обсяг дефіциту бюджету визначено в 
сумі 81 млрд. 849 млн. 380 тис. грн, у тому числі 
загального фонду - 61 млрд. 735 млн. 945,1 тис. грн., 
спецфонду - 20 млрд. 113 млн. 434,9 тис. грн.
Мінімальна зарплата - 3 723 грн. в місяць                       
22,41 грн. за годину.
Прожитковий мінімум у розрахунку на місяць на 
одну особу в 2018 році складе з 1 січня 2018 року — 
1700 гривень, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня 
— 1853 гривні.
Для основних груп населення визначили такий 
прожитковий мінімум:

Своє рішуче «НІ!»
висловили скасуванню мораторію  на продаж 

сільгоспземель фермери Придніпров‘я

глибоко по суті. Це лише ко-
роткий відпочинок перед ве-
ликим і вирішальним боєм, - 
переконаний голова обласної 
Асоціації фермерів і приват-
них землевласників Анатолій 
Гайворонський. – Попереду 
всеукраїнських референдум, 
де народ України вирішить, 
що йому робити зі своєю зем-
лею, і його воля  буде законом 
для влади.

Власник фермерського го-
сподарства «Весела долина» 
Томаківского району Микола 
Шапошник заявив, що фер-
мери Придніпров‘я виступа-
ють за продовження мора-
торію на продаж землі:

 - Асоціацією фермерів 

України було прийнято рі-
шення про проведення акції 
в кожному обласному центрі 
країни для того, щоб мора-
торій на купівлю і продаж 
землі сільськогосподарського 
призначення не був скасова-
ний. Фермери вважають, що 
на сьогодні влада хоче запу-

стити ринок землі, а земля - 
це останнє, що залишилося 
у українського народу. Ми 
виступаємо проти цього і 
хочемо, що б влада почула 
крик душі українців. Адже 
якщо продати землю, Украї-
ни як такої вже не буде. Тому 
виступаємо за продовження 
мораторію до 2022 року.

Відомий фермер з Петри-
ківського району Іван Ярмо-
люк звернувся до керівництва 
області, щоб вони донесли до 
Президента України, Верхов-
ної Ради колективні вимоги: 

- Ми - фермери, які пра-
цюють безпосередньо на 
землі, стурбовані тим, що 1 
січня 2018 року може закін-
читися мораторій на продаж 
землі сільськогосподарського 
призначення, і початися «ди-
кий» ринок. За багато років 
фермери так і не стали на 
ноги, їх не підтримала дер-
жава, оскільки треба було, 
відповідно, купити землю, 
а ми не зможемо. Ми висту-
паємо за продовження мора-
торію на землю. Окрім цього, 

Україна технічно не готова до 
продажу землі, тим більше, 
немає інформації про те, де 
є земля, яка її площа і кому 
вона належить. Ми звертає-
мося до керівництва області, 
щоб вони донесли до Пре-
зидента України, Верховної 
Ради наші вимоги, щоб дер-
жава потурбувалася про се-
лян, і ні в якому разі не ввео-
дила ринок землі. 

Такі мітинги-акції відбу-
лися в усіх обласних центрах, 
і парламент таки прийняв 
рішення про продовження 
земельного мораторію, що-
правда, тільки на один рік.

Олеся СВІТЛА.
Фото Іллі ЖУКА.

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року —                   
1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень, з 1 грудня — 
1626 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 
1860 гривень, з 1 липня — 1944 гривні, з 1 грудня — 
2027 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2018 року —                           
1762 гривні, з 1 липня — 1841 гривня, з 1 грудня — 
1921 гривня;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 
року — 1373 гривні, з 1 липня — 1435 гривень,                   
з 1 грудня — 1497 гривень.
У проекті закону до другого читання були 
передбачені наступні видатки:
Міноборони - 86 млрд. 17 млн. 500 тис. грн;
Міністерство внутрішніх справ - 65 млрд. 988 млн. 
309,1 тис. грн;
Служба безпеки України - 7 млрд. 652 млн. грн;
Генпрокуратура - 6 млрд. 768 млн. 863,4 тис. грн, з 
них на САП - 116 млн. 132,8 тис. грн;
Головне управління розвідки Міноборони України 
- 2 млрд 500 млн грн;
Нацполіція - 24 млрд. 496 млн. 380 тис;
Облаштування кордону - 500 млн грн;
Нацгвардія - 10 млрд. 902 млн. грн;
Служба зовнішньої розвідки України - 1 млрд. 793 
млн. 300 тис грн;
Міністерство з питань тимчасово окупованих 
територій - 193 млн. 883,5 тис. грн.
Міністерство освіти і науки України - 31 млрд. 325 
млн. 620,6 тис. грн, зокрема на Держслужбу якості 
освіти - 30 млн. 95,7 тис. грн;
Міністерство охорони здоров’я - 26 млрд. 542 млн. 
810,6 тис. грн, зокрема на Нацслужбу здоров’я 
України - 8 млрд. 265 млн 518,5 тис. грн;
Мінсоцполітики - 150 млрд. 137 млн. 180,8 тис. грн, 

у тому числі до Пенсійного фонду - 139 млрд. 313 
млн. 418,3 тис. грн.
Держагентство автодоріг України - 28 млрд 351 
млн 516,1 тис. грн.;
ДержНС - 11 млрд. 234 млн. грн.;
Субсидії - 70 млрд. 992 млн. 648,2 тис. грн.
Верховний суд - 1 млрд. 733 млн. 100,9 тис грн;
Конституційний суд - 182 млн. 306,9 тис. грн.
На апарат Верховної Ради виділили 1 млрд. 669 
млн. 657,4 тис. грн., зокрема на роботу каналу 
«Рада» і газети «Голос України» - 61 млн. 550,9 тис. 
грн;
Секретаріат Кабміну отримав 969 млн. 293,6 тис. 
грн, а газета «Урядовий кур’єр» - 4 млн. 361,1 тис. 
грн.
Державний комітет телебачення і радіомовлення - 
1 млрд. 76 млн. 440,7 тис. грн;
Міністерство культури - 6 млрд. 373 млн. 811,1 тис. 
грн., зокрема на Держкіно - 520 млн. 717 тис. грн. і 
на Український інститут національної пам’яті - 57 
млн. 375,8 тис. грн;
Державне космічне агентство України - 3 млрд. 180 
млн. 33,2 тис. грн;
Державне бюро розслідувань - 651 млн. 567,3 тис. 
грн;
Національна академія наук України - 4 млрд. 496 
млн. 814,8 тис. грн.
Разом з тим в документ тричі вносилися зміни з 
голосу. Зокрема, на рік звільнили від сплати ПДВ і 
акцизу на імпорт автомобілів на електродвигунах.

Держбюджет-2018: 
що чекає на українців
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 Суд зобов’язав 
прокуратуру 

розслідувати злочини
Як відомо, кримінальне 

провадження про захоплення 
«невідомими особами» фермер-
ських земель в Апостолівському 
районі, які були надані в ко-
ристування померлим особам, 
порушене 30 травня. А 7 черв-
ня слідчим суддею Апостолів-
ського районного суду Тетяною 
Чумак напередодні жнив були 
арештовані землі фермерів О. 
Каневського, С. Понікарчика, 
О. Зозулі, О, Петрика та О. Ля-
ховенка. Після протестів район-
ної АФЗУ 30 червня, публікацій 
«Фермера Придніпров’я», заяви 
про ці злочини голови Дніпро-
петровської АФЗУ Анатолія 
Гайворонського безпосередньо 
прокурору Дніпропетровської 
області Віктору Матвійчуку та 
обіцянки останнього навести 

ДОВГООЧІКУВАНІ ПЕРЕМОГИ В СУДАХ       
лад в прокурорських лавах винні 
в організації арешту полів фер-
мерських господарств, таємної 
косовиці 16-гектарного ареш-
тованого урожаю ячменю О. 
Зозулі досі не встановлені.  Тим 
не менше, апостолівська про-
куратура щойно отримала шанс 
розслідувати частину злочинів 
місцевої поліції, від чого раніше 
відмовилася. Ось як пояснює си-
туацію голова СФГ «Ім. Ф. Нан-
сена» Олександр Петрик:

          - Щодо голів п’яти ФГ з 
арештованими землями началь-
ник слідчого відділу Апосто-
лівського відділу поліції майор 
Олександр Накрапас 18 липня 
ухвалив постанову, що в наших 
діях не було складу злочину. То 
ж коли не було, навіщо відкри-
вали провадження? Постанова 
так хитро виписана, що ми не 
маємо права навіть оскаржити 
її, не дана оцінка доказам, що 
є в матеріалах провадження. 
На даний час відомості в ЄРДР 
не змінені, розмір шкоди не 
визначений, документів, які б 
підтвердили право власності ГУ 
Держгеокадастру в Дніпропе-
тровській області на зазначені 
земельні ділянки, немає. Вказа-
но, що ми як фізичні особи об-
робляли земельні ділянки. Але 
ж фермерське господарство «Ім. 
Ф. Нансена» після отримання 
державного акту на право по-
стійного користування землею 
набуло статусу юридичної осо-
би. Тобто в діях О. Накрапаса є 
ознаки кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 
364 ККУ «Зловживання владою 
та службовим становищем». У 
вересні заяву про це я подав до 
Апостолівського відділу Ніко-
польської місцевої прокурату-
ри. Але там зігнорували надані 
докази, тому 6 жовтня я подав 
скаргу до Апостолівського ра-
йонного суду на бездіяльність 
апостолівської прокуратури. 
Суд задовольнив позов:

«Зобов’язати Апостолів-
ський відділ Нікопольської міс-
цевої прокуратури прийняти 
та невідкладно зареєструвати 
подану заяву про вчинення зло-
чину до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань та розпочати 
за цією заявою досудове розслі-
дування».  

Тож незабаром апостолів-
ська прокуратура має оцінити 
неправедні потуги своїх колег.  

«У судах частіше,             
ніж в полі»

Судові поневіряння голови 
ФГ «Світоч» Людмили Попик з 
Кам’янки Апостолівського ра-
йону дещо відомі читачам. Її з 

родиною мужній шлях відсто-
ювання власних прав, початок 
якому 29 грудня 2012 року по-
клало незаконне розпоряджен-
ня голови Апостолівської РДА 
Володимира Леонова щодо 
надання її та батьківських фер-
мерських земель під особисті 
селянські господарства, набли-
жається до завершення лише 
зараз, через п’ять довгих років. 
А формальною підставою для 
несподіваної атаки стала довідка 
Апостолівського відділу Держ-
комзему, що ці землі… вільні. У 
зверненні до редакції Людмила 
Дмитрівна зазначає:

- Впродовж п’яти років дово-
диться постійно перебувати в су-
дах. Навіть частіше, ніж в полі… 
Коли вдасться вирішити одне, 
то приходить з іншого боку геть 
неочікуване. Суди вже набридли 
гірше редьки, але й без них про-
сто ніяк. Землю «побили» доку-
ментально п’ять років тому, до 

того ж разом з лісопосадками, 
які захищають поля від вітрової 
ерозії! Як таке можна робити? 
Це свідчення того, що ніхто на 
місцевості й близько не був, усе 
робилося в кабінеті. Мене «фут-
болять» звідусіль, мовляв, ми 
нічого не знаємо. Мушу займа-
тися паперами, щоб «відгороди-
тися» від охочих до «побитих» 
гектарів. Постановою Дніпропе-
тровського окружного адмінсу-
ду 7 серпня 2014 року розпоря-
дження голови Апостолівської 
РДА В. Леонова від 29 грудня 
2012 року про виділення 48 зе-
мельних ділянок площею два 
гектари кожна для ведення осо-
бистих селянських господарств 
скасоване. Адже ці землі надані в 
постійне користування фермер-
ським господарствам «Світоч», 
«Пролісок» і «Кам’янське». Але 
щодо свідоцтв про право влас-
ності, виготовлених 48 фізичним 
особам, суд рішення не ухвалив. 
І Прокуратура Дніпропетров-
ської області 1 лютого ц. р. пода-
ла позови в інтересах держави в 
особі ГУ Держгеокадастру в Дні-
пропетровській сто доларів по-
ставити свій підпис на мальова-
них однаковісіньким почерком 
заявах. Причому кожного з них 
прокуратура хоче змусити після 
скасування свідоцтва про право 
власності повернути ріллю не 
фермерам, котрим вона надана 
в постійне користування ще на 
початку 90-х років, а ГУ Держ-
геокадастру за актом прийман-
ня-передачі з підписами сторін. 
Розглядаємо це як своєрідну 
рейдерську схему незаконного 
позбавлення нас землі.

Так, дійсно в позовній заяві 
проти жителя Дніпра Воло-
димира Шаптали, поданій за-
ступником прокурора Дніпро-
петровської області Романом 
Токарем в інтересах держави, є 
наступний після визнання не-
дійсним свідоцтва на право влас-
ності на нерухоме майно пункт з 
проханням до суду:

- Зобов’язати В. Шапталу по-
вернути з. д. площею два га для 

ведення ОСГ Головному управ-
лінню Держгеокадастру в Дні-
пропетровській області за актом 
приймання-передачі. 

Тобто землю знов, як і ви-
діленням 48 ділянок, прагнуть 
«в інтересах держави» зібрати 
докупи. Щоб таки передати у 
визначені руки? Дивно, що й 
сьогодні прокуратура прово-
дить таку собі «колективізацію», 
забувши найгірші в світі плоди 
цього недавнього дійства. Що-
правда, тепер власником не пу-
блічно стають окремі представ-
ники відомого народу - олігар-
хічного. 

«А земля – чия?»
Судове засідання Апосто-

лівського районного суду 23 ли-
стопада, де розглядалася згада-
на позовна заява, відбулося без 
представника ГУ Держгеокада-
стру в Апостолівському районі. 

Не було і відповідача, видно, 
роль останнього в цій справі, як 
і в інших, до речі, є номіналь-
ною. Прокурор В. Михайленко 
представляв інтереси держави, 
а голова ФГ «Світоч» Л. Попик 
мала статус третьої особи. Під 
час розгляду судової справи їм 
довелося бути практично сторо-
нами процесу. В. Михайленко 
справедливо заявив, що при ви-
діленні землі В. Шапталі пору-
шені права фермера Л. Попик, 
позаяк відбувся перетин земель-
них ділянок, тому і скасоване 
розпорядження Апостолівської 
РДА. Але кілька разів поставив 
запитання:

- А земля у Вас – чия?
На що врешті-решт отримав 

відповідь:
- Земля належить україн-

ському народу, а права власни-
ка передані органам державної 
влади. Вони і надали її фермер-
ським господарствам «Світоч» 
і «Пролісок» в постійне корис-
тування. Землі в фермерських 
господарствах при оформленні 
під ОСГ не вилучалися, її «влас-
никам» не передавалися, ніхто 
ніяких господарських робіт не 
проводив. Усе було лише на па-
пері. ФГ «Світоч» і «Пролісок» 
щороку обробляють ріллю, 
сіють сільгоспкультури, спла-
чують всі податки. Тому землі 
повинні бути залишені їм для 
подальшого господарювання. 

Та прокуратура не відступи-
лася від клопотання «про пере-
дачу землі державі». Варто іще 
раз наголосити, що в Апосто-
лівському районі немало дер-
жавних земель, які… роками не 
використовуються! Бо ГУ Дер-
жгеокадастру Дніпропетров-
ської області ніяк не спромо-
жеться провести тендер щодо 
їхньої оренди. За неофіційною 
інформацією, ці ділянки дав-
но виділені відомим людям, а 
вони чекають лише скасування 
мораторію на продаж орних зе-
мель. Прокуратура ж знову «не 
бачить» цих порушень законо-
давства. 

Судове засідання в Апосто-
ловому було продовжене 30 ли-
стопада. Після всебічного і пов-
ного вивчення матеріалів справи 
суддя Тетяна Чумак задовольни-
ла позов Прокуратури Дніпро-
петровської області в інтересах 
держави частково:

«Визнати недійсним сві-
доцтво на право власності на 
нерухоме майно Володимира 
Шаптали на території Кам’ян-
ської сільської ради, стягнути з 
нього судовий збір на користь 
покуратури в сумі 1 600 гри-
вень. Доказів перебування зе-
мельної ділянки в користуван-
ні В. Шаптали суду не надані, 
тому в її поверненні ГУ Держге-
окадастру відмовити. Земля 
весь час використовується ФГ 
«Світоч» на законних підставах.

Тотожне рішення того ж 
дня ухвалене і щодо свідоцтва 
на право власності Михайла 
Шаптали. Вони ще не набрали 

законної сили, це відбудеться 
після того, як відповідачам на-
дішлють рішення суду і мине 10 
днів на його апеляційне оскар-
ження. З огляду на те, що відпо-
відачі жодного разу не з’явилися 
до суду, навряд чи вони будуть 
оскаржувати його рішення. 

Чи закінчаться суди до весня-
но-польових робіт?

Та до крапки в цій вже п’яти-
річній судовій епопеї ще не так 
близько. Адже судові рішення 
мають бути ухвалені в кожній 
судовій справі. Суть наступних 
засідань пояснює адвокат Л. По-
пик Валерій Яковченко:

- Ситуацію ускладнює і не-
абияк затягує та обставина, що 
всі ці тотожні позови розгляда-
ють різні судді – у Наталії Хору-
женко сім справ, Любові Кодрян 
десять і стільки ж у Наталії Се-
менової. З початку розгляду ми 
прохаємо суд об’єднати ці спра-
ви, Любов Кодрян це вже зроби-
ла. Тому коли в цих справах буде 
поставлена крапка, сказати з пев-
ністю непросто. Та радує те, що 
перші прецедентні рішення від-
новлюють права ФГ «Світоч» на 
постійне користування землею. 

Подібну судову епопею до-
лає і голова ФГ «Кам’янське» Зоя 
Макарова з Кам’янки, якій дово-
диться боротися за скасування 
22 незаконних свідоцтв на право 
власності на нерухоме майно. 
Певно ж, коли б ця остання, май-
же річна судова тяганина завер-
шилася бодай не до Новоріччя, 
а хоча б до початку весняно-по-
льових робіт, то фермери б кра-
ще підготувалися до них. Але 
мусять скасовувати сфальшовані 
папери. Вочевидь, це той випа-
док, про який в Україні часів За-
порізької січі говорили:

- Не буде правди і добра на 
світі, доки письменним очі не 
повилазять…

Підозрювані є. 
Винних катма…

Дуже нелегкі вони, довго-
очікувані перемоги хліборобів 
у багаторічній боротьбі про-
ти системи української влади, 
яка дозволяє собі такі зухвалі 
злочини проти них. Невже 
не знав голова Апостолівської 
РДА В. Леонов, практично від-
бираючи розчерком пера 29 
грудня 2012 року право на віль-
не господарювання на землі у 
фермерів, що Апостолівська 
районна рада народних депу-
татів ще 17 квітня 1992 року 
надала по 30 гектарів ріллі 
Людмилі Попик та Дмитру 
Кісілю в «довічне успадкову-
ване володіння для ведення се-

лянського (фермерського) го-
сподарства»? Хіба не відав про 
це тодішній очільник відділу 
Держкомзему в Апостолівсь-
кому районі Віталій Лепеха? 
З цього приводу Прокуратура 
Дніпропетровської області ли-
стом 6 березня 2014 року пові-
домила Людмилу Попик про 
свої обгрунтовані підозри і дії: 
«За результатами перевірки 
щодо законності розпоряд-
ження земельними ділянками 
на території Апостолівсько-
го району 6 лютого 2014 року 
розпочате кримінальне про-
вадження стосовно службо-
вих осіб Апостолівської РДА 
та відділу Держкомзему в 
Апостолівському районі, які 
в порушення статей 118, 121, 
186, 186-1 Земельного кодек-
су України погодили проекти 
землеустрою щодо передачі у 
власність з. д. площею 98, 08 га 
на території Кам’янської сіль-

ської ради Апостолівського 
району та прийняли незакон-
не розпорядження про їхнє 
затвердження № 1371-р-12 від 
29. 12. 2012 р., в т. ч. і щодо з. 
д. площею 34, 7 га, яка пере-
бувала в постійному користу-
ванні Вашого батька Д. Кісіля. 
Досудове розслідування за вка-
заним кримінальним провад-
женням здійснюється слідчим 
відділом прокуратури області. 

З початку розслідування 
скоро мине три роки, досі три-
ває розгляд цієї кримінальної 
справи в суді. Та відповідачем 
є… працівник відділу Держ-
комзему в Апостолівському 
районі Анатолій Кононенко, 
який готував довідку про фер-
мерські землі, буцімто вони ні-
ким не обробляються. 

- Цю справу намагаються 
спустити «на гальмах», а ца-
пом-відбувайлом призначили 
рядового працівника, - розпо-
відає голова ФГ «Світоч» Люд-
мила Попик. – Віталій Лепеха 
завідував тоді відділом Держ-
комзему і особисто пропону-
вав мені «добровільно» віддати 
батькову землю ще в 2011 році. 
Хіба без нього, як і без голови 
Апостолівської РДА Володи-
мира Леонова, «випливли» б на 
білий світ всі ці документи? Нас 
із Зоєю Макаровою у цій справі 
визнали не третіми особами, як 
має бути, а свідками. Прокурор 
каже: «так вам же ніякої шкоди 
не завдано, земля буде поверне-
на!» А хіба пять років боротьби 
в різних інстанціях не є шко-
дою? До того ж шкодою знач-
ною матеріальною, і не менш 
значною моральною!

Як завершиться ця кримі-
нальна справа, де її головні ді-
йові особи досі не є навіть підо-
зрюваними, покаже час. Певно 
ж, на апостолівські криміналь-
ні провадження, порушені і 
не порушені, які отак «розслі-
дуються» на місцях і в Дніпрі, 
пора давно звернути увагу 
в Києві. Права фермерів на 
українській землі-годувальни-
ці, як і кожного громадянина 
України, мають бути, за Кон-
ституцією України, надійно 
захищені. Дуже нелегко, у по-
всякденній тяжкій борні, досі 
ганяючи президентів сусідніх 
держав по столичних дахах, а 
фермерів – по українських су-
дах, рухається наша держава 
до статусу правової. Тож ідемо 
цим шляхом, бо кожна мрія, 
кажуть, дається разом із сила-
ми на її здійснення…

Григорій ДАВИДЕНКО.
Фото автора.

 

Прокурор В. Михайленко і суддя Т. Чумак в апостолівському суді.
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ПАСОВИЩЕ...
С толичний репортаж

на припоні
Дійсно, причини, що породили партію 

патріотів і довірили жезл керманича «Руху 
нових сил», нікуди не поділися. На київ-
ських пагорбах не проводяться необхідні 
народу реформи. Кримінально-олігархічні 
клани нищать промислове виробництво, 
підступно захоплюють землю, монополі-
зували не лише економіку, але й політику. 
Потурання з боку влади, СБУ, МВС призве-
ло до втрати східних територій держави. 
Наші кращі сини на рідній, не на чужій 
землі. Це і спонукає людей виходити з про-
тестом, бо країна захлинається у полоні 
боргів. Державників у державі катма. 

Наші небожителі каятись не збирають-
ся, зрозуміти людей не спроможні. Вони 
не візьмуть до рук дорожню карту, аби 
працювати на відродження України і гідно 
зарекомендувати себе, як обіцяли на май-
дані. І хоча шпана коаліції продовжує від-
працьовувати «в’язки бубликів», якими їх 
наділили «кондитери» Порошенка, верхня 
«точка кипіння» в суспільстві наближаєть-
ся. А далі має відбутися і логічне завершен-
ня Революції Гідності. 

Отже, Київ, парк Тараса Шевченка. 
Зимовий день дивно радує. Люди, посмі-
хаючись сонячним промінням, мимоволі 
зводять очі до неба, до білих, мов лебеді, 
хмаринок. Їх тисячі і тисячі. З усіх облас-
тей України зібралися разом з киянами 
висловити недовіру до влади і зажадати 
імпічменту пану Президенту. Площа ра-
дикалів і бунтарів перед величним пам’ят-
ником: Тарас Григорович задумливим 
поглядом благословляє протестуючих, 
які заповнили весь простір до самих стін 
Червоного корпусу головного українського 
вишу – Університету ім. Т.Г. Шевченка. На 
обличчях тих, хто зібрався, почуття гордо-
сті. Адже вони разом, вони гуртом у центрі 
столиці. Вони однодумці в борні за нову 
Україну. В авангарді колони, яка звідси 
починає рух, посланці Івано-Франківщи-
ни, Харківщини, Львівщини, Вінниччини. 
За ними південна Херсонщина, степовий 
край дніпрян, запорожців. Люди ще не 
покинули паркову площу, а над Хрещати-
ком лунає: « Нас багато, нас не подолати!», 
«Банду геть!», «Імпічмент!», «Соборна, єди-
на, вставай Україно!».

Мирна хода зупиняється: алея Героїв 
Небесної сотні, хвилина мовчання, молит-
ва і покладання квітів. «Герої не вмирають 
– вмирають вороги!» - це вже чується на ву-
лиці Інститутській. А далі - чи спостерігав 
Петро Порошенко з кутка свого кабінету, 
яку увагу приділяють йому мітингуваль-
ники? Особливо, коли на Банковій прези-
дентську Адміністрацію накрило тисячого-
лосе «Ганьба!», «Корупція вбиває!», «Імпіч-
мент!».

І вже Майдан Незалежності, його гра-
нітна бруківка зустрічає багатотисячну, 
рішучу, духовно піднесену, шляхетну укра-
їнську громаду. Віче почалося, коли мирне 
зібрання натхненно проспівало Славень 
України. А як стихла мелодія, на трибуну 
піднялись Михайло Саакашвілі, активісти, 
члени політради. Слово беруть депутати 
Верховної Ради, лідери «Руху нових сил» 
Андрій Дерев’янко, Єгор Соболєв, Юрій 
Лещенко та міський голова Конотопу й 
екс-губернатор Сумщини, якого змістили 

по команді з Києва, але вже рік він є вій-
ськовим.

- У державі Президент непохитний, 
- наголошує у своєму виступі депутат А. 
Дерев’янко, - його не можна звільнити. 
Але чому безсилі суспільство, всі інші гіл-
ки влади перед  злочинами Президента? 
Бо конституційна норма законодавчо не 
врегульована. Не дозволяє навіть розпочи-
нати процедуру позбавлення повноважень 
шляхом імпічменту. «Не випадково слово 
«імпічмент» у всіх президентів України 
й раніше викликало тільки невинну по-
смішку» - зауважує Дерев’янко під гучні 
оплески протестувальників і продовжує: - 
Хоча і Помаранчева революція 2004 року, і 
Революція Гідності 2014 були епохальними 
подіями в історії України і досягли своїх 
цілей, але ж сьогодні Третього Майдану 
Україна може не пережити, - зазначає ви-
ступаючий. – У цьому сенсі законодавча 
процедура імпічменту глави держави – це 
запобіжник від трагічних потрясінь у май-
бутньому. Гасло презентації мого законо-
проекту про імпічмент так і звучить: «Ім-
пічмент замість революцій».

 Мова йде не про якусь надзви-
чайну чи захмарну юридичну інновацію 
– це загальноприйнята світова практика. 
Скільки ще часу буде законсервована без-
карність будь-якого Президента? Скільки 
ще Президенти будуть відчувати себе не-
божителями, яких неможливо відкликати 
з посади законним шляхом? У парламенті 
вже зареєстрований не один законопроект 
про імпічмент. Зокрема, «радикали» у 2015 
році подали свій.  Але їх ініціатива не вре-
гульовує ключове питання – повноваження 
Президента України. Адже на сьогодні його 
повноваження досі регламентуються Зако-
ном Української РСР, який було прийня-
то аж у 1991 році. А лише законопроект, 
який описує повноваження Президента і 
наслідки за їх невиконання чи перевищен-
ня, дозволить усунути колізії та прогалини. 
Це враховує мій авторський законопроект 
«Про Президента України та порядок при-
пинення його повноваження», - підводить 
риску нардеп Андрій Дерев’янко. Він уже 
зареєстрований за № 7248  та презенто-
ваний у лекторії під куполом па Площі 
Конституції біля Парламенту. Україна має 
розвиватися, погоджуються учасники мар-
шу за народний імпічмент, а не влаштову-
вати революції проти узурпаторів. Наша 
держава в тисячу разів дорожча будь-якого 
посіпаки, тимчасового президента чи тим-
часового парламентаря.

А Юрій Лещенко повідомив, що про-
тягом двох тижнів, поки парламент має 
внести поправки до проекту, люди зали-
шатимуться під стінами Верховної Ради 
«Ми будемо залишатись тут для того, щоб 
у цьому році, на цій сесії завершився роз-
гляд законопроекту, а ми щоб дотиснули і 
змінили принцип формування нової укра-
їнської влади», - наголосив нардеп. 

Під овації присутніх до мікрофону під-
ходить Михайло Саакашвілі.

- Наш рух не партійний, - говорить він, 
- рух всеукраїнський, народний. У регіонах 
вже створені комітети з імпічменту, діє 
центральний комітет. Лишилося недовго, 
коли ми не дозволимо Президенту Поро-

шенку вдруге зійти на престол. Це забезпе-
чить сила народу, яку ви генеруєте своєю 
присутністю на вулицях і майданах. А  тре-
ба, щоб люди виходили не лише у столиці, 
але й у містах та райцентрах, в усіх облас-
тях.

Чому вже чотири роки не відбувають-
ся зміни, яких вимагало суспільство під 
час Революції Гідності? Тому, що люди, 
які були в політиці останні двадцять років, 
підтримують систему, де працюють старі 
правила. Систему, в якій людей купляють 
«гречкою», щоб потрапити в Парламент і 
ховати за недоторканістю свої корупційні 
оборудки. Кишенькові суди Порошенка 
відпускають усіх топ-чиновників та коруп-
ціонерів, і вони безкарно продовжують 
грабувати країну. Система, в якій і сам Пре-
зидент «поза законом» - його неможливо 
притягнути до відповідальності, неможли-
во відправити у відставку. 

Поки ми не змінимо ці правила – у нас 
немає шансу на зміну системи та розвиток 
України. Тому 17 листопада « Рух нових 
сил» разом з низкою політичних партій 
та громадських організацій почали акцію 
протесту з вимогами: скасування депутат-
ської недоторканності, прийняття нового 
закону про вибори, створення антикоруп-
ційного суду. Четверта вимога, що з’яви-
лась у людей, які протестують – закон про 
імпічмент Президента. На їхню вимогу та-
кий законопроект і розробив один з лідерів 
РНС нардеп Андрій Дерев’янко.

Державниками повинні стати нові ліде-
ри нації. Ми маємо перезапустити парла-
мент та уряд, щоб там працювали винят-
ково ті, хто зацікавлений у розвитку Укра-
їни. Справжні патріоти, люди, що знають, 
як провести швидкі та незворотні зміни в 
країні. Ми маємо назавжди залишити в 
минулому олігархічні експерименти, котрі 
призвели країну до зубожіння! 

У нас є справедливі вимоги й до власної 
команди. Ми збираємо «Команду 300» - 

принципово нових людей, які формувати-
муть реальну альтернативу чинній системі. 
Критерії прості: це люди, які не були висо-
копосадовцями або нардепами, членами 
компартії, опоблоку або Партії регіонів. Це 
люди, які відповідають критеріям люстра-
ції та не є учасниками хапливих корупцій-
них схем. Ця команда кращих українців 
й стане основою Парламенту Справжніх 
Реформ, який затвердить Уряд Справжніх 
Реформ.

Щоб обрати фахового, патріотичного 
і найкращого Президента, ми проведемо 
попередні вибори кандидатів. Це дозво-
лить уникнути розбрату в демократично-
му таборі та висунути на вибори єдиного 
альтернативного владі претендента. Кан-
дидат від народу зобов’язаний перемогти 
і стати першим незалежним від олігархів 
Президентом. 

- Запобіжником для влади стане за уча-
сті «Команди 300» розроблена нова Кон-
ституція, яка дозволить нарешті якісно 
перезапустити країну, - закінчував свою 
промову Михайло Саакашвілі. І далі: - 
Прийшовши до влади, «Команда 300» про-
тягом кількох тижнів зможе змінити всі 
необхідні закони та знищити корупційне 
болото. Біля Верховної Ради вже з’явився 
інноваційний вишкільний табір, де поча-
лася підготовка та навчання людей. Украї-
на має отримати чесну професійну владу! 

Однією з головних вимог нашого про-
тесту є скасування депутатської недоторкан-
ності. Але якщо ми цим обмежимося – ми 
просто отримаємо президента-монарха, 
який остаточно узурпує владу в країні. Щоб 
не допустити цього, нам потрібно негайно 
домогтися прийняття закону про імпічмент 
Президента. Як ми можемо досягти цього? 
Єдине, чого боїться ця влада крадіїв і злодіїв 
– це тільки народ. Нам потрібно продовжу-
вати тиснути на владу.  І ми не підемо з пло-
щі революції без повної перемоги. 

Володимир ЖУК.

Михайло 
Саакашвілі: 
«Я з вами, 
можливо, 
останні дні, 
і  якщо зі 
мною щось 
трапиться,

«РУХ НОВИХ СИЛ» НЕ БУДЕ 
ЗВІЯНИЙ ВІТРОМ»

P.S. Восьмого грудня українські медіа повідомили про затримання М. Саакашвілі. 
Аскольдовий провулок, де в ізоляторі тимчасового утримання він перебуває, посилено 
охороняє поліція. Офіційний адвокат Михайла Саакашвілі Руслан Чорноуцький зазначив, 
що його підопічний, який оголосив безстрокове голодування, затриманий незаконно. 
Як незаконно вчинили й обшук квартири, та ще й без відповідного протоколу. Без 
формулювання доказової бази. Навіть нічого коментувати - вся процедура викрадення 
викликає лише сміх. Йому інкримінують сприяння діяльності злочинним організаціям з 
метою повалення влади. До речі, у М. Саакашвілі зовсім не було особистої охорони. Біля 
ізолятора постійно чергують мітингуючі з наметового містечка. 
Перший раз Михайло Саакашвілі був затриманий тут, у наметовому містечку, де йому 
довелося  перебувати ніч. Тоді під колеса поліцейської машини лягла жінка, і миттєво 
розлетілося скло у авто. Бородатий чоловік подав руку: «Друже Михайле, ти звільнений». 
Стіна мітингуючих з наметового містечка була потужна і рішуча.  Поліція вмить 
зникла геть. Ранком лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі дав прес-конференцію. 
Перед журналістами виступили закривавлені, із забинтованими головами учасники акції 
протесту, бо 20 чоловік звернулись за медичною допомогою. Декого відвезли тоді до 
лікарні. Так чинили вночі з 5 на 6 грудня ті, хто обіцяв під час Революції Гідності свободу 
слова, свободу мирним зібранням українців.
А 10 грудня до Києва прибули посланці всіх обласних центрів України, в тому числі з 
Дніпра. З парку Шевченка ранком наступного дня десять тисяч протестувальників 
вирушили до Аскольдового провулку, до тимчасової в’язниці М. Саакашвілі. Заблоковано 
один з магазинів «Рошен». Учасники акції непокори поповнили всі намети під стінами 
Верховної Ради, яких за останні дні збільшилося вдвічі. 

P. P. S. І ось у понеділок, 11 грудня, справедливість була відновлена. Опальний опонент 
злодійської влади Михойло Саакашвілі піля судового рішення вийшов на волю, де його палко 
вітали численні прихильнники.

І Тарас Григорович 
Шевченко допомагав…
Про фермерський хліб часто кажуть: 

заробляє власними мозолями. Але чи 
не найбільше це стосується таких, як  
Григорій Вікторович  Шевченко.

Випускник аграрного вишу разом  з 
дружиною Аллою (познайомилися під 
час навчання, а згодом побралися) почи-
нали налагоджувати життя та піднімати 
дітей на базі розвитку особистого при-
садибного господарства, зайнявшись ко-
пітким овочівництвом.  

У середині 2007-го, коли над Украї-
ною ще витав вільний дух обнадійливої 
Помаранчевої  революції, вирішив Гри-
горій Вікторович вийти на свою стежи-
ну фермерства. До цієї ідеї невимушено 
«підштовхнув» його однокурсник і кум 
за сумісництвом із Запорізької області, 

коли подарував на  іменини сина двох 
бичків. Чому ж не займатися дорощу-
ванням молодняка ВРХ, тим більше, 
що після розвалу колгоспів-радгоспів, 
потім КСП ця справа була в загоні, ду-
малося-гадалося. І тому влітку того ж 
2007-го Новомосковська райдержадмі-
ністрація виділила новоствореному ФГ 
«СОЮЗ-ШАГ-АГРО» в оренду 15 гекта-
рів пасовища за межами села Піщанка.

- Як сьогодні пам’ятаю, - згадує 
Шевченко, - офіційно фермерське гос-
подарство почало свою роботу сьомого 
числа сьомого місяця сьомого року. Три 
«сімки» - щаслива комбінація. Але сво-
го джек-поту, як тепер з’ясувалося, я не 
зірвав. 

Жарт з гірким присмаком.  Хоча все у 
фермера було досить непогано – до вес-
ни нинішнього року. Чому? Про перебіг 
подій, що і почалися тієї  весни, повіда-
ємо згодом, а поки поглянемо хоч тріш-
ки крізь товщу минулого десятиліття, в 
яке Григорій Шевченко, власне, вся його 
родина, вклали, наче в складний життє-
вий пласт досвіду, свій величезний труд.

Основна спеціалізація ФГ - доро-
щування  молодняка - досить клопітна 
справа. Це не просто випас, але все, що з 
цим пов’язане. Охорона від ласих очей. 
Догляд і випоювання теляток у місячно-
му віці. Утримували до двадцяти  голів. 
Здебільшого ноша лежала на плечах 
самого Шевченка, але була задіяна, вва-
жай, вся родина.

Втім, не завжди спеціалізація фер-
мерського господарства втішала очіку-
ваними результатами, оскільки ціну на 
м’ясо у живій вазі правили і правлять 
гендляри-перекупники, їхній зиск ча-
сто-густо переважав  і переважає прибу-
ток безпосередньо виробника.

Крім того, чимало сил і часу заби-
рало овочівництво. Хто добре знає цю 
галузь, той підтвердить обома руками.   
Бо тут не обійтися і без  чималих затрат 
саме ручної праці. І тому трудилися всі  
- і  дружина Алла, і старша донька Анге-
ліна, вже будучи студенткою, і середуль-
ша  Єлизавета, і навіть менший Тарас 
(до речі, Тарас Григорович Шевченко), 
нині третьокласник, незважаючи на свій 
вік, допомагав і допомагає батькові у 
його непростому фермерстві.

Успіх в овочівництві неабияк зале-
жить не  тільки від ваговитості врожаю, 
а, мабуть, ще більше  від кон’юнктури 
споживчого ринку. Вгадаєш з культу-
рою – тоді ти на висоті. Не завжди це 
вдавалося, зізнається Шевченко. Тіль-
ки торік вдалося вкластися в крапельне 
зрошення на овочевій площі, що, спо-
дівається, буде запорукою успіху у пер-
спективі...   

Паколи-кілочики – 
на межі «точки»?   
Наша зустріч  на тепер уже «сумно-

звісному» пасовищі відбулася ще майже 
в середині літа. На сонці аж  виблиску-
вав високий травостій.

- Але подивіться – рідкий та вже по-
декуди пожухлий, - відзначив Шевчен-
ко. – Сіна багато не накосиш.

Фермер вказав на весь обшир пасо-
вища (фото вгорі).

Вдалині жир нагулювали кілька бич-
ків. Решту фермер відправив на забій – 
над самим  ФГ«СОЮЗ-ШАГ-АГРО» нави-
сла загроза з великим знаком питання, бо 
новий розпорядник цієї землі – головне 
управління Держгеокадастру у Дніпропе-
тровській області  - поставило під сумнів 
продовження нового терміну оренди. Де-
сятий рік попередньої угоди, що, як ми 
вже зазначали, укладала Новомосковська 
РДА, спливав.  

Якийсь час фермер  пильно вдивлявся 
у високий травостій.

- Ось вони, паколи-кілочки, - показав 
рукою, і мій фотоапарат автоматично 
зафіксував їх, гладенько виструганих з 
біло-червоними стрічками (на знімку –                      
у центрі).

- Їх побачив я ще на початку березня. 
Хтось без моєї участі, - продовжив Гри-
горій Вікторович, - можна сказати, таєм-

но робив обмір площі пасовища, ставив, 
забиваючи ці кілочки, своєрідні «точки» 
по межі. Робив це не дилетант, а, звісно, 
фахівець. І тут я зрозумів, що мою долю 
хочуть вирішити без мене. Чи вже вирі-
шили?..

Варто  зазначити, що місце, де знахо-
диться пасовище, досить привабливе для  
грошовитих авторів усіляких бізнес-про-
ектів. Хоч і лежать поза Піщанкою, та з од-
ного боку лежить стрімка автомагістраль, 
а з другого – Самара. До мільйонного Дні-
пра рукою подати. Як тут не вкрастися 
сумніву, що хтось на «територію» поклав 
не тільки око, але й свою волосату лапу.

І тоді ж, навесні, не чекаючи прису-
ду, Григорій Шевченко направив у го-
ловне управління Держгеокадастру свій 
лист-повідомлення на продовження тер-
міну оренди ще на 10 років. І тоді ж був 
даний старт його поневірянням: Шевчен-
ка-фермера ніби, припнувши кілочком 
до пасовища, погнали по нескінченному 
бюрократичному колу.

По кільки разів на місяць бігав Шев-
ченко коридорами та кабінетами по-
важної установи з такою грізною, як для 
пересічною людини, назвою – Держге-
окадастр. А наприкінці весни терпець 
урвався, і він направив туди таку письмо-
ву заяву (цитуємо уривки):

«Ще 02 березня 2017 року я звернувся до 
Головного управління Держгеокадастру 
у Дніпропетровській області стосовно 
продовження договору оренди земельної 
ділянки площею 15,0 га – пасовища, яка 
розташована на території Піщанської 
сільської ради Новомосковського району 
Дніпропетровської області, кадастровий 
номер: 1223285500:01:064:0006.

04.04.2017 року мені була надіслана 
письмова відповідь № 27-4-0.61-5785/2-17, 
в якій мені було запропоновано надати 
проект додаткової угоди, для дотриман-
ня процедурних норм, передбачених Зако-
ном України «Про оренду землі».

Отримавши таку відповідь, я одразу 
ж усунув недоліки, які були вказані в листі 
ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській 
області від 04.04.2017 року й 07.04.2017 
року знову звернувся із відповідним звер-
ненням до головного управління Держге-
окадастру у Дніпропетровській області 
(вх. № 27-2665/0/1-17 від 07.04.2017 року).

05.05.2017 року за вих.№ 27-4-0.62-
6958/2-17 надана мені письмова відповідь, 

в якій зазначено, що у моїй заяві та у 
поданому пакеті документів не наведе-
ні обґрунтування  щодо необхідності у 
збільшенні строку дії договору оренди зе-
мельної ділянки.

Таким чином, посадові особи, відмов-
ляючи мені в продовженні строку оренди 
земельної ділянки, в одному випадку по-
слалися на той факт, що мною не було 
надано проект додаткової угоди, а в дру-
гому випадку вказали, що не наведені об-
ґрунтування щодо необхідності у збіль-
шенні строку дії договору оренди земель-
ної ділянки.

11 травня 2017 року я вже втретє звер-
нувся до головного управління Держгео-
кадастру у Дніпропетровській області з 
проханням продовжити строк оренди зе-
мельної ділянки і сподіваюсь, що мене та 
мою сім’ю не позбавлять роботи».

Через місяць з лишком, 20 червня, 
Шевченко отримав відповідь на своє третє 
звернення, перші рядки якого були опти-
містичними:

«Законом України «Про оренду землі» 
встановлено переважне право за орен-
дарем, який належно виконував обов’яз-
ки відповідно до умов договору, на його 
поновлення після закінчення строку, на 
який було укладено договір, - йшлося в 
ньому. -  Частинами першою п’ятою 
статті 33 цього Закону передбачено, що 
по закінченню строку, на який було укла-
дено договір оренди землі, орендар, який 
належно виконував обов’язки за умова-
ми договору, має переважне право перед 
іншими особами на укладення договору 
оренди землі на новий строк». 

Але, як мовиться, почали за здравіє, а 
закінчили за упокій.

«Разом з тим, - зазначається далі,  - у 
проекті додаткової угоди про поновлен-
ня терміну договору оренди мова йде про 
внесення змін до попереднього договору 
оренди земельної ділянки.

Докази належного виконання оренда-
рем своїх обов’язків договору не надано за 
умовами виконання обов’язків землеко-
ристувача, визначеними ст. 96 Земельно-
го кодексу України».

- Від мене зажадали весь час цих до-
казів, хоч вони на поверхн. Будь ласка, 
скликайте комісію, приїжджайте на міс-
це, дивіться на пасовище,  - обурюється 
Шевченко. - Так буде по-чесному.

Улітку, здавалося, ситуація поверну-

лася на користь фермера. Йому вар-
то було зробити лише агрохімічний 
паспорт землі під пасовищем, чим він і 
займався. Але душу ятрили, мов заноза, 
оті кілочки, виявлені ще навесні. Стир-
чали, мов заячі вуха з високої трави. Не 
даремно все це.

У середині серпня Шевченко отри-
мав копію акту перевірки дотримання 
земельного законодавства за об’єктом – 
земельною ділянкою, де повідомлялося, 
що її провів головний спеціаліст відділу 
здійснення державного контролю за до-
держанням земельного законодавства 
та використанням і охороною земель го-
ловного управління Держгеокадастру у  
Дніпропетровській області Антон Ми-
колайович Холоділін. Далі вказується 
(цитуємо мовою оригіналу):

«З виїздом на місце було здійснено 
огляд земельної ділянки, кадастровий 
1223285500:01:064:0006 на території Пі-
щанської сільської ради Новомосков-
ського Дніпропетровської області, за ре-
зультатами чого виявлено, що частину 
земельної ділянки площею 1,2 га розорано 
та використовуються в якості ріллі.

Відповідно до статті 1 Закону Укра-
їни «Про державний контроль за вико-
ристанням та охороною земель» неви-
конання вимог щодо земель за цільовим 
призначення…» фермеру Г. В. Шевченку 
ідмовлено у продовженні терміну орен-
ди пасовища.

 - Інспектор головного управління 
Держгеокадастру сам виїхав на місце, 
мене до відома не поставив, представни-
ків Піщанської сільської ради не запро-
сив, - відзначає Григорій Вікторович.  – 
Чомусь задисковану після пожежі ділян-
ку 1,2 га назвав ріллею.  Та й належить ця 
ділянка не мені, а учасникові АТО, який 
зайняв площу під особисте селянське 
господарство, та ще повністю не встиг 
на себе його оформити. У мене склалося 
враження, що весь цей час, мало не пів-
року, «земельні» чиновники шукали яко-
їсь найменшої зачіпки, щоб позбавити 
мене права користуватися пасовищем. 

Довго не вщухав скандал навколо  
Держгеокадастру після того, як прем’єр  
В. Гройсман заявив про інститут так 
званих «смотрящих» у цій надважливій 
держустанові та звільнив  в.о. керівника 
О. Цвяха. Щось не гаразд у цьому «ко-
ролівстві», як, власне, в багатьох інших 
сферах нашого життя. Ось і в обласно-
му управлінні Держгеокадастру ніяк не 
знайдуть гідної кандидатури на крісло 
свого керманича, пішли зі своїх посад з 
приставкою в.о. спершу К. О. Чередник, 
а недавно –  В. А. Мацак. Плюс, зі зна-
кром мінусу,  свіже повідомлення: сьо-
мого грудня працівники захисту еконо-
міки обласного правління Нацполіції та 
облпрокуратури затримали начальника 
одного з територіальних відділів облас-
ного управління Держгеокадастру, який 
вимагав хабар.

Фермер В. Шевченко має намір від-
стоювати своє право на оренду пасови-
ща у судовому порядку. Лише б суд об-
минув той випадок, коли на законне рі-
шення тінню лягає чиясь волосата лапа 
чи потім з нього стирчать чиїсь вуха.

Микола ПАВЛИШ. Фото автора.
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Десять найбільших приватних 
землевласників США — 
бізнесмени, мільярдери і 
філантропи. Серед них і сімейні 
династії, чиї історії налічують 
сотні років, і новоспечені 
мільйонери. Якщо об’єднати 
маєтки десяти найбільших 
приватних землевласників 
Америки, їх площа становитиме 
близько 5,5 мільйона гектарів, або 
55 тисяч квадратних кілометрів, 
що перевищує розміри окремих 
штатів США, наприклад 
Меріленда, Коннектикуту або 
Гаваїв.

10. Сім’я Пінгрі
Загальна площа земельних угідь: 

336 тисяч гектарів
У 1841 році засновник династії Пін-

грі, торговець Девід Пінгрі почав набу-
вати лісові ділянки в штаті Мен. Через 
сім поколінь, родині належить вже 336 
тисяч гектарів, переважно в штатах Мен 
і Нью-Гемпшир. На відміну від типових 
землевласників, які продавали свою влас-
ність фабрикам під вирубку деревини, 
члени сім’ї Пінгрі співпрацювали з корпо-
раціями, зберігаючи за собою право голо-
су, і стежили за дотриманням екологічних 
стандартів.

У 1964 році спадкоємці Пінгрі заснува-
ли компанію Seven Islands Land Company, 
яка тепер контролює використання зе-
мель сім’ї. Пінгрі завжди дбали не тіль-
ки про прибуток — причому навіть у ті 
часи, коли збереження лісів та охорона 
навколишнього середовища мало кого 
хвилювали. Три чверті земель Пінгрі ма-
ють статус таких, що перебувають під  осо-
бливою охороною, на яких підтримується 
природне середовище проживання диких 
тварин.

9. Стен Кронке
Загальна площа земельних 

угідь: 343 тисячі гектарів
Стен Кронке — один з найбільших 

і найбагатших забудовників Америки, 
власник кількох спортивних команд, у 
тому числі лондонського футбольного 
клубу «Арсенал».

Кронке витрачає значну частину стат-
ків на придбання земельних ділянок. 
Загальна площа володінь мільярдера в 
Арізоні, Монтані і Вайомінгу в 4,5 рази 
перевищує територію Нью-Йорка. У 2012 
році Кронке придбав ранчо біля Скеляс-
тих гір у Монтані вартістю 132 мільйони 
доларів і площею 50 тисяч гектарів — це 
приблизно два Бірмінгема. На ділянці є 
будинок площею 930 квадратних метрів 
з басейном. При цьому ранчо потрібне 
мільярдерові не стільки для збереження 
капіталу та відпочинку: в першу чергу тут 
розводять елітні породи худоби.

У 2016 році Кронке витратив деся-
ту частину своїх статків, купивши один з 
двадцяти найбільших скотарських ранчо 
Америки — Waggoner Ranch в Техасі. Орі-
єнтовна вартість покупки склала 655 міль-
йона доларів. На території ранчо Кронке 
планує побудувати розкішну резиденцію, 
а землі будуть використані для вирощу-
вання пшениці та розведення худоби.

8. Сім’я Кінг
Загальна площа земельних 

угідь: 369 тисяч гектарів
Династії землевласників Кінг вже по-

над 150 років належить велика територія 
на півдні Техасу — заповзятливий ділок 
Річард Кінг почав скуповувати тут землі 
ще в 1853 році і розширював угіддя аж до 
своєї смерті в 1885-м. Сьогодні «Ранчо Кін-

сім’ї додалися ділянки загальною площею 
22 тисячі гектарів. Глава сім’ї, Арчі Емерсон, 
— найбільший приватний землевласник у 
Каліфорнії.

Вже кілька поколінь Емерсонів працю-
ють в лісовій промисловості. Їм належить 
друга за величиною в США компанія по ви-
робництву пиломатеріалів — Sierra Pacific 
Industries. Компанія також піклується про 
екологію: щорічно фермери обробляють 
лише трохи більше одного відсотка земель 
Емерсонів, а замість вирубаних дерев висад-
жуються нові.

Мільярдери, які могли б дозволити собі 
жити у будь-якому куточку світу, ні на що 
не проміняють Каліфорнію. Арчі Емерсон 
розповідає, що з дитинства найбільше на 
світі любить бувати в лісі. Для нього немає 
кращого відпочинку, ніж полювання чи ри-
боловля у власних угіддях.

Ліси Емерсонів є приватною власністю, 
але відкриті для публіки. Тут дозволяється 
займатися риболовлею, їздити на велосипе-
ді, при цьому заборонено збирати квіти, гри-
би і ягоди, ночувати в наметах і розпалювати 
багаття.

2. Тед Тернер
Загальна площа земельних угідь: 

809 тисяч гектарів
Засновник каналу CNN Тед Тернер ще 

хлопчиськом найбільше любив полюва-
ти, рибалити і бродити по лісу. Мільярдер 
стверджує, що в дитинстві навіть потрапив 
у поліцію, підстрелив білку в угіддях сусіда. 
Тоді він поклявся собі, що коли-небудь заро-
бить багато грошей і купить скільки завгодно 
власної землі. Тернер стримав слово. Сьо-
годні він один з найбільших землевласників 
Америки.

Улюблене місце Тернера, де він прово-
дить багато часу, — ранчо «Вермеджо Парк». 
Мільярдер приймає гостей — політиків, 
королівських осіб та зірок шоу-бізнесу, — в 
особняку, побудованому посеред ранчо біль-
ше століття тому. До речі, тут можуть по-
жити і «прості смертні»: кімнату в особняку 
Тернера можна орендувати за ціною 550-650 
доларів за ніч.

Нещодавно Тед Тернер вирішив взятися 
за новий бізнес — екотуризм. «Вермеджо 
Парк» і ще три ранчо підприємця відкрили 
для публіки, яка бажає порибалити, зайня-
тися велоспортом, хайкингом, фотосафарі і 
так далі.

Мільярдер планує перетворити свої при-
ватні володіння в національний парк, але 
більш камерний і затишний, ніж, приміром, 
Йеллоустон. За словами Тернера, в його пар-
ку на бізонів не будуть націлені сотні камер 
— тут можна буде залишитися наодинці з 
природою.

1. Джон Малоун
Загальна площа земельних 
угідь: 890 тисяч гектарів

Перше місце в рейтингу найбільших 
землевласників США займає Джон Малоун. 
Засновник корпорації Liberty Media, один із 
ста найбагатших людей у світі володіє ранчо 
у Вайомінгу, Нью-Мексико і Колорадо, а та-
кож лісами в Мені.

Територія, що належить Малоуну, в 150 
разів перевищує площу Манхеттена і в три 
рази — площу штату Род-Айленд з населен-
ням у мільйон чоловік. Землі мільярдера в 
Мені складають понад п’ять відсотків площі 
штату.

Малоун не так давно зайняв перше місце 
в рейтингу найбільших землевласників Аме-
рики. Близько половини своїх угідь — 485 
гектарів лісів в Мені і земель у Нью-Гемпширі 
— він придбав у 2011 році. Малоун — старий 
друг попереднього героя, Теда Тернера. За 
словами бізнесмена, саме Тернер «заразив» 
його земельної лихоманкою. А ще, як вважає 
мільйонер, на його пристрасть до збирання 
земель вплинули єврейські коріння та живе 
в ньому генетична пам’ять народу, що століт-
тями не мав своєї території. Мільярдер каже, 
що, крім фінансових причин і турботи про 
екологію, на постійне придбання все нових і 
нових ділянок його надихає особливе почут-
тя страху і захоплення, яке він відчуває, див-
лячись на безкраї простори належної йому 
землі. 

Десять осіб, яким насправді належать землі США
Вони купили Америку

га» — найбільше в Техасі, в нього входять 
території шести округів штату. Про Річар-
да Кінга написано близько десятка книг, 
на його честь навіть назвали розташоване 
неподалік від ранчо місто — Кінгсвілл. У 
1961 році «Ранчо Кінга» отримало статус 
національного історичного пам’ятника.

Землі, які належали родині Кінг, від-
криті для публіки — на території про-
водять екскурсії для туристів і навчають 
фермерів вести сільське господарство 
сучасними методами, безпечними для 
природи. На «Ранчо Кінга» приїжджа-
ють еко-туристи — тут можна рибалити, 
кататися на велосипедах, спостерігати за 
птахами.

Територія ранчо настільки велика і 
багата, що дозволяє власникам не тільки 
розводити худобу і вирощувати овочі, го-
ріхи та цитрусові сади, але навіть видобу-
вати нафту і газ.

7. Сім’я Сінглтон
Загальна площа земельних 

угідь: 450 тисяч гектарів
Генрі Сінглтон був членом Національ-

ної академії наук США, одним із засновни-
ків і головою великого концерну, що ви-
робляє електроніку, — Teledyne, Inc. У 
середині 1980-х років Сінглтон зацікавився 
інвестиціями в земельні ділянки та почав 
скуповувати ранчо в штатах Нью-Мексико 
і Каліфорнія. За 14 років бізнесмен купив 
28 ранчо і став одним з найбільших зем-
левласників Америки і світу. До 1999 року 
Генрі Синглтону належало вже 1,5 відсо-
тка території штату Нью-Мексико. Після 
його смерті управлінням ранчо зайнялися 
п’ятеро його дітей.

Одна з ділянок Сінглтон знаходиться в 
історичній області в Нью-Мексико, на пів-
день від міста Санта-Фе. На цій території 
проводяться археологічні розкопки, а самі 
Сінглтони співпрацюють з істориками з 
метою збереження культурної спадщини 
регіону.

6. Сім’я Ірвінг
Загальна площа земельних 

угідь: 485 тисяч гектарів
Родоначальник сім’ї Кеннет Колін Ір-

вінг, був великим канадським промислов-
цем, одним з п’ятнадцяти найбагатших 
людей у світі. Сьогодні його синам і ону-
кам належить близько 300 компаній, що 
займаються бізнесом у нафтовій і газовій 
галузях, лісовій промисловості, у сферах 
будівництва та телекомунікацій.

Крім 485 тисяч гектарів в США, сім’я 
володіє територіями площею більше 800 
тисяч гектарів в Канаді — Ірвінги вважа-
ються одними з найбільших землевласни-
ків світу. Вони також є головними землев-
ласниками в штаті Мен.

На відміну від багатьох героїв цього 
рейтингу, що піклуються про екологію, 
Ірвінги не раз піддавалися критиці з боку 
захисників природи. Екологи вважають, 
що улюблена стратегія цих землевласни-
ків — «вирубати все дочиста і втекти».

5. Родина Рід
Загальна площа земельних угідь: 

565 тисяч гектарів
Ріди, що входять в топ-150 найбагатших 

родин Америки, займаються лісоперобот-
кою. Ось вже п’ять поколінь родини управ-
ляють компанією Green Diamond Resourse 
Company. Рідам належать землі та ліси у 
штатах Вашингтон, Орегон і Каліфорнія. В 
рейтингу найбільших землевласників Аме-
рики сім’я опинилася лише недавно: майже 
половину своїх територій, 243 тисяч гекта-
рів, Ріди придбали в 2014 році.

Компанія Green Diamond Resourse 
Company дотримується всіх екологічних 
стандартів і може служити прикладом 
для інших корпорацій лісової індустрії. 
Згідно зі своїм статутом  компанія зо-
бов’язана зберігати водні і земельні ре-
сурси, дику флору та фауну, культурні та 
історичні пам’ятки. У 2015 році на святі в 
честь 125-річчя Green Diamond Resourse 
Company Рідами було посаджено стоміль-
йонне за рахунком дерево.

У 2000 році у компанії був затверджений 
план, згідно з яким на землях Рідів буде осо-
бливо охоронятися 51 вид диких тварин та 
їх природне середовище проживання. Що-
річно у виробничому циклі компанією за-
діюється лише два відсотки наявних земель, 
на яких згодом відразу ж висаджуються нові 
дерева, щоб цикл росту лісу не переривався.

4. Бред Келлі
Загальна площа земельних угідь: 

670 тисяч гектарів
Великому тютюновому магнату Бре-

ду Келлі належить безліч земель у штатах 
Нью-Мексико, Техас, Вайомінг і Колорадо. 
За словами Келлі, він не ставив перед собою 
мету стати одним з найбільших землевлас-
ників США. Майбутній мільярдер виріс на 
фермі, і земля — це те, що близьке і знайо-
ме йому з дитинства.

Першу ділянку Келлі купив у 17 років, 
відразу після закінчення школи. Пізніше 
інвестиції в землю стали для бізнесмена 
одним з улюблених способів збереження 
і примноження капіталу. У Келлі хороше 
чуття на вигідні операції — останні з при-
дбаних активів за п’ять років подорожчали 
в два рази. Мільярдер не займається управ-
лінням ранчо, тільки вкладає гроші в по-
купку, а на землі продовжують працювати 
як орендарі попередні власники.

Одне з хобі Бреда Келлі — виведення но-
вих порід худоби та вирощування рідкісних 
видів тварин. Келлі співпрацює з зоопарка-
ми та фондами охорони дикої природи. На 
одній з його ферм розводять карликових 
буйволів, антилоп і диких биків, а також та-
пірів, бегемотів і носорогів.

3. Сім’я Емерсон
Загальна площа земельних угідь: 

770 тисяч гектарів
Сім’ї Емерсон належать землі і ліси в 

Каліфорнії. Угіддя Эмерсонів швидко роз-
ширюються, кожен рік вони набувають нові 
території — тільки в 2015 році в скарбничку 

Ціна одного гектара землі сільськогосподарського 
призначення після земельної реформи може становити 
50-60 тисяч гривень. Про це заявив перший заступник 
міністра аграрної політики та продовольства Максим 
Мартинюк в ефірі одного з телеканалів.
Він повідомив, що до земельного кадастру вже внесли 
70 відсотків усіх земель.
У свою чергу прем’єр-міністр Володимир Гройсман 

Про ціну 
одного 
гектара

заявив, що виступає проти продажу землі агрохолдингам 
та іноземцям. Голова уряду вважає, що обіг землі має 
відбуватися між фермерами-українцями – фізичними 
особами.
Ще раніше, перебуваючи на посаді голови 
Держгеокадастру, Максим Мартинюк припускав, що 
вартість гектара землі зрівняється в ціні з польською, 
а це вісім тисяч доларів.

Є  думка
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Прогноз погоди

З доровенькі були!

Професії, що «ламають» психіку

Зерна проса (пшоно) містять 
багато калію, магнію, вітаміни гру-
пи В. Пшоно виконує сечогінну й 
потогінну дію та використовується 
при лікуванні водянки. Воно спри-
яє зміцненню зламаних і ушко-
джених кісток і з’єднанню м’яких 
тканин, а також загоєнню ран. 
Пшоно дає силу, зміцнює м’язову 
систему, лікує хвороби печінки. 
Воно містить жири, велику кіль-
кість вуглеводів, вітамінів і мікро-
елементів. У ньому є мідь і марга-
нець - тому пшоно має здатність 
стимулювати кровотворення. А 
магній, до того ж, сприяє розши-
ренню коронарних судин. Вияв-
лено здатність пшона виводити з 
організму залишкові антибіотики 
та продукти їхнього розпаду (при 
прийомі антибіотиків рекоменду-
ється щодня їсти пшоняну кашу) 
і тим самим зменшувати ріст пух-
лин. Пшоняну кашу та куліш ви-
користовують при недокрів’ї, хво-
робах серцево-судинної системи, 
печінки та нервової системи.

При панкреатиті склянку пшо-
на залити в каструлі (емальованій, 
без відколів) 2 літрами води й ва-
рити до повного розварювання 
крупи. Окремо на тертці натерти 
близько склянки гарбуза, додати 
в каструлю із пшоном і варити ще 
3-5 хвилин. Злегка посолити, вли-
ти чайну ложку соняшникової олії 
та з’їсти на вечерю.

Тривалість лікувального курсу 
3 тижні. Через 10 днів повторити 
цілющу вечерю - запальний про-
цес у тканинах підшлункової зало-
зи зменшується істотно.

При ішемічній хворобі серця 
прокалити пшоно на дуже силь-

Цю приказку можна 
з не меншою часткою 
істини видозмінити 
так: скажи мені, чим 
ти займаєшся, і я скажу 
тобі, який ти.

Вчитель
Люди даної професії нерідко 

зарозумілі. Як правило, у них зави-
щена самооцінка, причому не за-
лежно від ступеня професіоналізму. 
Легко бути значущим на тлі дитини 
– особистості, поки ще далекої від 
розкриття, і деколи зарозумілість 
вчителя виливається в авторитар-
ність – якщо не стосовно шкільних 
підопічних, то стосовно домочадців. 
Вчителям особливо необхідно вміти 
ставити себе на місце іншої людини, 
а також культивування скромності і 
терпимості.

Психолог
Не секрет, що багато людей, які 

вирішили стати психологом, перш 
за все хочуть розібратися в самих 
собі, а не в проблемах майбутніх па-
цієнтів. За фактом, через постійне 
споглядання чужих відхилень влас-
них «тарганів» такі люди можуть так 
і не позбутися. Більше того, особисті 
проблеми нерідко поглиблюються. 
А ще завдяки знанню людської нату-
ри психологи легко стають маніпу-

ляторами, безсовісно використову-
ють оточуючих в своїх корисливих 
цілях.

Психологам слід чітко розділити 
своє професійне й особисте життя, а 
також навчитися не сприймати лю-
дей тільки як матеріал для чергового 
дослідження.

Менеджер з продажу
Продати товар, особливо 

неліквідний, – ціле мистецтво, в тій 
чи іншій мірі змушує людину лу-
кавити, хитрувати, а часом і просто 
обманювати. Досвідчені менеджери 
з продажу – це люди, як правило, 
досить спритні. Ще один недолік 
працівників даної професії – зайва 
балакучість і надмірний артистизм, 
які можуть стати причинами не-
природності в повсякденному жит-
ті. Таким людям рекомендують 
частіше абстрагуватися від думок 
про роботу.

Військовослужбовець
Як відомо, військовослужбовці – 

люди найсуворішої дисципліни. На 
жаль, нерідко вони «строять» навіть 
своїх рідних і близьких, перетворю-
ючись в домашнього диктaтора, а то 
і тирaна. Психологи стверджують, 
що військові з часом набувають та-
кий тип професійної деформації 
особистості, який вже практично не 

можливо виправити. Офіцер – це 
спосіб життя.

Лікар
Маються на увазі лікарі, які в 

своїй практиці стикаються з серйоз-
ними захворюваннями, стрaждан-
нями і смeртю. Лікар на себе бере 
дуже велику відповідальність за 
пацієнтів. Найчастіше байдужість, 
цинізм і емоційна закритість ме-
диків лише вимушений психоло-
гічний захист від стресів, раз у раз 
виникають на ґрунті постійного 
спостереження стрaждань.

Психологи рекомендують лю-
дям з такою професією більше ді-
литися внутрішніми проблемами і 
переживаннями з близькими людь-
ми, а також не забувати про співпе-
реживання, якого чекають рідні.

Юрист
Як правило, цю професію 

обирають люди дуже скрупу-
льозні і недовірливі («Як би чого 
не вийшло»). Згодом ці якості 
нерідко доходять до абсурду, що 
відштовхує «нормальних» людей, 
адже навіть в особистих відноси-
нах юристи починають шукати 
якийсь підступ. Нарешті, гіпер-
поінформованість правознавців 
може запросто перетворити їх в 
сумних «ботаніків».

Зимонько-зима

Допоможе.. просо
ному вогні, але так, щоб воно не 
змінило колір. Третину склянки 
цього прожареного пшона проми-
ти, додати 750 мл води й зварити 
кашу на повільному вогні. Сіль і 
мед можна додати за смаком.

Пшоняну кашу хворим реко-
мендується вживати щодня, тому 
що пшоно багате на калій. Крім 
того, для стимуляції роботи серця 
корисно додавати, за можливістю, 
в усі кулінарні страви кардамон.

Для вигнання солітера потріб-
но змішати головку часнику із си-
рим жовтком свіжого яйця й жме-
нею сирого пшона. Подрібнити, 
розтерти й розвести відфільтрова-
ною водою до рідкого стану.

Випити за один раз. Такою су-
мішшю можна вивести солітера за 
один раз.

При циститі взяти півсклянки 
пшона, злегка промити. Воду зли-
ти, а пшоно перекласти в літрову 
банку й налити склянку води кім-
натної температури. І енергійно 
збивати рукою, м’яти пальцями. 
Вода зробиться білястою - її всю й 
треба випити.

За день випивати стільки, скіль-
ки зможете - обмежень немає. Болі 
в сечовому каналі та міхурі при-
пиняються майже миттєво. Часті 
позиви теж перестають турбувати. 
Для повного рятування від циститу 
пити потрібно хоча б тижні два, а 
з використаного пшона можна ва-
рити кашу - піде тільки на користь.

Зубний біль, гайморит. Для зі-
грівального ефекту потрібно наси-
пати в полотняний мішечок про-
жарене на сковороді пшоно. При-
класти мішечок з гарячим пшоном 
до хворого місця. При відсутності 

пшона такий же ефект дає застосу-
вання солі грубого помелу.

При цукровому діабеті потріб-
но просо (неочищене пшоно) про-
мити під проточною водою і злег-
ка підсушити. Залити окропом. 
Настоювати 2 години. Процідити, 
пити по половині склянки 3 рази 
на день між прийомами їжі.

При хворобах печінки та жовч-
ного міхура досить корисно з’їдати 
щодня кашу з м’якоті гарбуза та 
пшона.

Така ж дієта показана при колі-
ті з недостатнім спорожнюванням 
кишечнику, також при слабкій мо-
торній функції кишечнику, пору-
шенні обміну речовин і набряках.

При хворобливій слізливості 
очей досить корисно промивати очі 
(або тримати примочки на очах) 
за 30-40 хвилин до сну відваром із 
пшоняної крупи.

При кон’юктивіті взяти ст. лож-
ку крупи (пшона), промити, залити 
скл. води, варити 10-15 хвилин, 2 го-
дини настояти. Відваром цим про-
мивати очі до та після сну. Добре 
підходить це лікування й дітям.

Для зменшення білка в сечі по-
трібно промити пшоно, потім за-
лити його окропом і помішувати 
до помутніння рідини. Дати трохи 
відстоятися й злити рідину в склян-
ку. Приймати такий настій рівни-
ми частинами кілька разів на день 
- кількість випитого особливого 
значення не має. Продовжувати лі-
кування до одержання результатів.

Ще зовсім недавно зима в Україні славилася 
своїми рясними снігопадами, сильними морозами і 
метровими заметами, про які розказано й описано 
в оповіданнях. А нині ситуація складається зовсім 
іншим чином, все кардинально змінилося. Зима в 
Україні стала більш м’якою, спокійною, часто 
дощі йдуть замість снігу.  

Загальний прогноз синоптиків
Відразу варто сказати, що ситуація не буде надто 
відрізнятися від минулих років, тому очікувати 
якихось кардинальних і різких змін в погоді просто не 
варто. .
 
Грудень
Сильні снігопади захоплять Захід і Північ країни 
Ближче до кінця місяця, , точніше, до новорічних 
свят, в повітрі витатиме справжній аромат зими. 
Прогнозується, що саме на Новий рік буде найбільш 
сніговою і по-справжньому зимовою погода, як і 
належить. Щодо температурного стовпчика можна 
сміливо стверджувати, що в різних регіонах вона буде 
протилежною, тобто варіювати в межах від +5 до -15 
градусів. 
Синоптики все-таки рекомендують українцям не 
ховати в ящик взуття, що не промокає, позаяк у грудні 
воно їм ще дуже стане у  пригоді.  

Січень
З приходом цього місяця ситуація трохи зміниться, 
хоча в окремих районах країни ці зміни будуть 
набагато відчутнішими і кардинальнішими, ніж в 
інших. До чого ж варто готуватися?  
У першій половині місяця буде спостерігатися 
сильний і міцний мороз, який протримається 
достатньо довго. Але піступово така погода буде 
переростати в туманну.  
Високий коефіцієнт вологості, що стане наслідком 
туманної погоди, а також в результаті великої 
кількості талого снігу.  
Наприкінці місяця знову прийдуть сильні морози, до 
яким рекомендується гарненько підготуватися, щоб 
не замерзнути. Синоптики навіть радять без потреби 
зайвий раз не виходити на вулицю.  
Стовпчики термометра у деяких регіонах будуть 
досягати позначки в -25 градусів морозу. Причому 
така холодна погода найбільш характерна для західної 
частини країни. Що стосується південних регіонів, то 
тут температурний стовпчик буде досягати позначки 
-15.  
Як видно, січень вирішив нагадати жителям України, 
що саме цей місяць, як і годиться, за законами 
природи повинен бути, і вважається одним із самих 
холодних. 
 
Лютий
Останній місяць зими також не дуже порадує 
українців, позаяк погода буде досить нестабільною і 
дуже мінливою.  
На початку місяця прийде довгоочікуване потепління 
абсолютно на всю територію країни. Хоча радість буде 
недовгою, адже вже через кілька днів розпочнуться 
снігопади, а, отже, стовпчик термометра знову 
опуститься до своєї звичної для зими позначки. 
Дуже скоро на зміну хурделицям і снігам прийде 
сильний зимовий вітер, який буде пробирати до 
самісіньких кісток. 
Наприкінці місяця йтимуть не сніжні завірюхи, 
що набриднуть за всю зиму, а спокійний і тихий 
сніжок, милуватися яким можна цілими годинами, 
сидячи біля вікна. Саме таке природне явище стане 
фінальним завершенням зими в Україні.
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РЕКЛАМА

Календарик

Р іздвяний піст

Пишіть: 
49000, м. Дніпро, 

вул. Воскресенська, 41, оф.109

Дзвоніть: 
(056) 786-02-21, 
098-183-00-18, 
050-850-72-74

Передплатити                                      
«Фермер Придніпров‘я» можна               

у будь-якому поштовому відділенні 
області до 25 числа щомісяця. 
Передплатний індекс 60092.

РОЗЦІНКИ на рекламу
 (кв. см):

сторінки внутрішні чорно-білі - 7 грн.

сторінки внутрішні в кольорі - 9 грн.

остання сторінка в кольорі - 10 грн.

НАСІННЯ-ПОШТОЮ
від провідних фірм-виробників,                             

у т. ч. «Океан урожаю» і ТМ «Флора-Маркет»
Замовити кольоровий каталог 

БЕЗКОШТОВНО можна  за адресою: 
92703, м. Старобільськ-3, а/я 22

Від Вас конверт форматом А5 зі 
зворотною адресою і поштовими марками 

на суму 8 грн. 80 коп.
095-360-34-39, 068-163-20-00,              
098-320-51-70, 063-321-50-40

на сайті: okean-urogaya.com
або через е-mail: okean.urogaya@gmail.com

Цей напій, приємний на смак, володіє 
цілющими властивостями, його люблять 
і знають у багатьох країнах світу. Крім 
того, скрізь вживання чаю пов’язано з 
різними традиціями і перевагами.

Відзначати «іменини» чаю було вирішено  в 
Мумбаї (найбільше місто Індії) 2004 року, і це 
мало на меті привернути увагу громадськості 
на труднощі у вирощуванні та виробництві 
готового чаю, умов праці, а також політики в 
ціноутворенні. День був обраний на 15 грудня не 
просто так. Оскільки в нічний час на 16 грудня 
далекого 1773 року, відбувся масовий протест 
проти «чайного» закону, який обмежував права 
колоністів, тоді у гавані міста Бостон  потопили 
вантаж з чаєм,  - аж 45 тонн.

Дев’ятнадцятого грудня - день свя-
того Миколая. Це найбажаніший день 
у році для дітлахів. Напередодні свята 
діти пишуть до нього листи зі своїми 
побажаннями і вкидають їх у поштову 
скриньку або кладуть за вікно і молять-
ся до нього, просячи передусім здо-
ров’я собі та батькам. У день перед свя-
том згадують всі свої добрі і злі вчинки, 
зважують: чого більше. Бо чемні діточ-
ки обов’язково знайдуть під подушкою 
подарунок, а неслухняні – прутик. Ця 
різочка є своєрідним попередженням 
дитині, що час задуматися над своєю 
поведінкою і виправитися.

А в ніч на 19 грудня до кожної ди-
тинки приходить Святий Миколай і 
кладе під подушку подарунки.

У сучасні часи з’явилась добра тра-
диція – саме у день святого Миколая 
опікуватись сиротами та знедоленими 
дітьми, даруючи їм подарунки. 

Народні традиції на Миколая
Колись господарі у цей день вари-

ли пиво, скликали гостей, гуляли, весе-

лилися. А по обіді запрягали найкра-
щі коні в «козирки» і з піснями та ве-
селими вигуками їздили навколо села 
– «бо треба ж знати, чи слизький сніг 
цього року випав».

На Слобожанщині існував звичай 
святкувати триденні Миколині святки, 
на які варили кутю і узвар, щоб у на-
ступному році забезпечити врожай на 
жито й плоди.

На Поділлі хто першим при-
йде зранку до хати, той буде першим 
«полазником». «Полазами» вважають-
ся чотири дні в році: Введення, Мико-
лая, Анни і Різдво або Новий рік - чет-
вертий і останній «полаз». У ці дні та-
кож першим перейти подвір’я має го-
сподар, не хто інший. Кожен господар 
встає в цей день раніше, ніж звичайно, 
і йде дати худобі їсти. Прийшовши 
до хліва, поздоровляє німину слова-
ми: «Дай, Боже, добрий день, щобись 
худібонька здорова була та й я з тобою 
ще й зі своєю жоною!»

На Київщині хазяїн, прийшовши 
цього дня із церкви, брав миску зі свя-

Народні прикмети
Який день на Миколу зимового, такий і на Миколу літнього.
У кожному році два Миколи: до першого Миколи не буває холодно ніколи, 
а до другого Миколи не буває тепла ніколи.
Як впаде великий іній - на гарний врожай хліба.
Як на Миколу піде дощ, то врожай на озимину.
Морозяний день - на уроду хліба й городини.

ченою водою, паляницю з грудочкою 
солі, квача з різного зілля, ішов кропи-
ти господу, худобу та збіжжя, примов-
ляючи: «Святий Миколай, помилуй та 
сохрани нас від усякого лиха!».

Св. Миколай опікується воїнами, 
водіями і мандрівниками, допомагає 
бідним у скруті, вважається покровите-
лем дітей та студентів, моряків, торгов-
ців та лучників.

У народних переказах святий Мико-
лай боронить людей перед стихійним 
лихом, а найбільше на воді. Всі одесь-
кі рибалки в своїх куренях мали образ 
святого Миколая. Виходячи в море на 
промисел, рибалки завжди брали з со-
бою образ святого чудотворця. 

Особливу популярність це свято отримало серед 
країн, які його виробляють - Шрі-Ланка, Індія, 
Непал, В’єтнам, Індонезія, Кенія, Танзанія. У цих 
країнах активно проводяться різні чайні ярмарки. 
Однак такі ярмарки можна побачити і в Європі, а 
також і в Україні, де пропонують дегустувати чаї 
та за  бажанням придбати.

Як з’явився чай. Популярні легенди
Існує така легенда, за якою пастухи в давнину 
помітили відчутну активність і відмінне здоров’я 
овець, що харчуються листям від чайного 
дерева. Також є безліч легенд, які пов’язані з 
імператором з Китаю Шен Нунгом. Ніхто не 
може сказати точний час його правління, але 
відомо, що це було приблизно 5000 років тому. 
У перекладі його ім’я означає Божественний 
землевласник. Імператор навчав людей роботі із 
землею, медицині. 
За однією легендою імператор піклувався про 
здоров’я людей, тому наказував усім кип’ятити 
воду. Одного разу в таку воду впав листок з 
чайного дерева, рідина стала коричневого 
відтінку, а також ароматною і смачною. Надалі 
цей напій набув величезної популярності. За 
останнім повір’ям Шен Нунг проводив досліди 
з отриманням ліків і випробовував на собі 
отруйність рослин. Одного разу «переборщив» з 
дозою і втратив свідомість під чайним деревом. З 
листочків від дерева покотилася роса і потрапила 
прямо в рот імператору. Так йому стали 
відомими тонізуючі та цілющі властивості чаю. 

Іменини… чаю

З  діда-прадіда

Морквяні котлети
Для приготування котлет знадобиться 10 

морквин, 3 яблука, 1 склянка манної крупи, 
половина склянки борошна, 1 ст.л. олії, цукор 
та сіль за смаком.

Далі необхідно сиру моркву та яблука на-
терти на крупній тертці, покласти в каструлю, 
влити трохи води, додати масло і тушкувати. 
Потім додати манну крупу, цукор, сіль і добре 
перемішати (якщо дуже рідке тісто додати 
борошна). Зробити котлети, обваляти їх у бо-
рошні й смажити на добре розігрітій олії.

Пісний салат з макаронів
Оригінальний пісний салат може вийти, 

якщо зробити його на основі макаронів. Від-
варити потрібно 250 грамів  «вушок» (добре 
взяти кольорові макарони, вийде дуже яскра-
во). Не промивати їх, а просто злити воду і 
додати оливкову олію. Два великих  помідо-

ра нарізати часточками, цибулину нарубати пі-
вкільцями, а кілька огірків – кубиком. Додати 
овочі в макарони, туди ж 120 грамів половинок 
маслин. Приправити салат сіллю, свіжомеле-
ним чорним перцем, орегано, нарубаною зе-
ленню і залишити на півгодини, щоб салат на-
стоявся.

Салат з макаронів із кукурудзою
Перкрасною  альтернативою макаронам 

по-флотськи можуть стати макарони з куку-
рудзою. Необхідно 200 грамів  макаронів «кі-
лечками» відварити, полити оливковою олією 
і перемішати з банкою консервованої кукуру-
дзи чи 250 грамами кукурудзи відвареної. Зро-
бити соус у блендер з двох помідорів, пучка зе-
лені петрушки і кропу, двох зубчиків часнику, 
посолити його. Потім полити цим пісний салат 
і посипати густо кедровими горіхами. Кукуру-
дзу можна замінити консервованою  квасолею 
або відвареною цвітною капустою. 
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