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З НОВИМ 

РОКОМ 

та РІЗДВОМ 

ХРИСТОВИМ!

К УТЯ  З ПЕРЦЕМ

БУЛЬМО ЗНАЙОМІ! І НАДОВГО!
Вервечку завжди веселих, оптимі-

стичних і чимось чарівних, казкових та 
зворушливих свят кінця грудня – почат-
ку січня український народ звик здавна 
називати святками. За тиждень після 
свята божества Коляди, яке у свідомості 
передусім селян колись знаменувало со-
бою повернення сонця з зими на весну 
та нові урожаї, не забували влаштовува-
ти Щедрий вечір. Щоб віддати данину 
шани й подяки за всі щедроти попе-
редньому літу й попередній осені, бо це 
вони і ще невтомні труди людей дозво-
ляли багато накривати столи усілякими 
наїдками – пиріжками й варениками з 
м’ясом, потрібкою та сиром, шматками 
сала, ковбиками та кільцями домашньої 
ковбаси, пампушками, коржиками та 
крашанками і так далі, і тому подібним. 
Поділитися статками з усіма  рідними та 
ближніми, обов’язково залучити до цьо-
го благородного діла дітвору – це було в 
крові й єстві нашого доброго народу. По-
нести вечерю бабусі і діду, тітці та дядьку, 
хрещеній матері і хрещеному батьку, су-
сідам, а потім і пощедрувати їм, побажа-
ти здоров’я, благополуччя та добра – теж 
наша традиція, котра бере початок навіть 
ще з дохристиянських, кажуть,  часів і 
звичаїв. І вже одне з дуже великих та бен-
тежних релігійних свят православного 
люду – Різдво Христове. Воно й поготів 
усім своїм змістом спрямоване у день 
прийдешній, оскільки народження Ісуса 
Христа для усіх віруючих пов’язане з но-
вими надіями на добробут і вдачі на ниві 
та щастя в родині. Згадайте лишень, що 
промовляли нашим пращурам вечірни-
ки під вікнами:

Щедрий вечір, пане господарю, 
Стережи, Боже, твого товару,
Твого товару, всякого статку!
Молім Бога за отця, за матку –
Добрий вечір!
А сьогодні разом з усіма цими святка-

ми та бажаними гостями у господи-до-
мівки багатьох і багатьох сільських лю-
дей нашої Дніпропетровщини вперше 
приходить, може, що й не зовсім звична 
та несподівана гостя – газета «Фермер 
Придніпров’я». Скажемо навіть прямі-
ше: дійсно несподівана! Бо ця газета уже 
минулого року, коли вона й почала ви-
даватися, наробила неабиякого галасу. 
А швидше переполоху. В першу чергу 
маємо на увазі кабінети обласної влади, а 
також усіх з низу і до верху органів про-
куратури, правопорядку і судочинства. 
Там газета спершу викликала подив на 
той зразок, що це ще за «географічні но-
вини»? Ну не чекали у нас на таку газету, 
і квит. Як розповідав нам один знайомий, 

котрий працює в обласній держадміні-
страції, уже перші публікації «Фермера 
Придніпров’я» дуже розгнівили місцеве 
начальство. Воно навіть почало гикати й 
обурюватися, хоч і радило підлеглим «не 
помічати публікацій «Фермера», робити 
вигляд, що їм все одно, є така газета чи її 
немає». Одначе гласність, котрої зажадав 
наш народ ще з часів горбачовської «пе-
ребудови», штука таки сильна і дошкуль-
на. Можеш справді її не помічати, а вона 
рано чи пізно нагадає про себе. Як не вер-
ни носа, як не відвертайся, а вона зайде й 
дістане та стусоне з другого боку. Приєм-
но це нам, журналістам, чи не дуже, та 
насамперед місія людей нашої професії 

– бути санітарами суспільства, з усіх сил 
заважати, не давати йому загнивати й 
псуватися, смердіти, як оце зараз все дуж-
че і дужче смердить на всю уже Європу 
наша рідна Україна. А тим, хто ладен на 
усі заставки співати оди та хвалу «різни-
ків» своєї колись дійсно багатої країни, 
дути з ними в одну дудку і відтак не зали-
шати цурки на цурці від краю, у якому і 
вони поки що ще мають змогу жити, не 
просто ганьба, а наш вирок і найвища 
міра покарання – замість їхньої неправди, 
замість лукавства їхнього слова правди та 
верховенство справедливості. 

Справа ж вся у тім, що наша газета 
народилася тільки через те, що інші всі 
разом і порізно місцеві засоби масової ін-
формації насправді давно правди не пи-
шуть про те, що відбувається як загалом 
у державі, так і на Придніпров‘ї зокрема. 
Читаєш ту або іншу обласну газету, ди-
вишся будь-який телевізійний канал, і 
ловиш себе на думці – або вони пишуть 
і розповідають про якусь іншу країну та 
іншу область, а не ті, в яких ми живемо і 
страждаємо. Або живемо не в тих ми кра-
ях, про які розповідають і пишуть наші 
нинішні ЗМІ. З двох одне, а результат 
більш ніж печальний: ніхто досі не бив і 
не б’є зараз на сполох, що народ оберну-

ли у злидарів та жебраків, а область уже 
розкрали і розкрадають далі, зачищаю-
чи її від народу, сприймаючи його тепер 
бидлом і непотребом на своїй землі. От 
цю місію і бере сьогодні на себе «Фермер 
Придніпров’я». Мовчати, заціпити роти 
нині - це зрада Вітчизні і злочин, оскільки 
наша Україна у небезпеці і біді. Її треба 
рятувати, поки ще не пізно. Уже завтра 
буде пізно. Словом правди та вогнем 
гласності в тому числі. Земля має горіти 
під ногами сучасних нечестивців і негід-
ників усіх мастей, які дорвалися до влади 
і нищать, продають матінку-Україну та її 
народ. Брехня й неправда зате в фаворі. 
Де-де, а на Дніпропетровщині в першу 

чергу. Тут влада лише на словах прима-
зується до Блоку Петра Порошенка (хоч 
і в цьому, скажемо відразу, вона нікчемна 
та потворна, не заслуговує і найменшого 
доброго слова), та насправді лишається 
у змичці з вчорашньою владою ще ре-
гіоналів. Останніх у містах та районах, в 
кабінетах обласних інстанцій як черв’яків 
після дощів у травні. Точніше, до тих же 
корупційних «схем» і тих же «грошових 
потоків» та «бюджетних відкатів» при-
смокталися і ледве не плазують перед 
ними. Аби тільки вціліти біля корита. А 
преса, телеканали усе це бачать і мовчать, 
мов осліпли та води понабирали у роти. 

Якщо гадаєте, наче це винятково 
наша думка така, то дуже помиляєтеся. 
Щойно директор Інституту демократії 
ім. Пилипа Орлика Світлана Єременко 
заявила, що (цитуємо дослівно) «найбіль-
ше публікацій-панегіриків місцевій владі 
в регіональних медіа, як-от особливо у 
медіа Дніпропетровської області» І далі 
Єременко уточнює, що «уже протягом 
восьми років  Інститут здійснює в цій 
області моніторинг ЗМІ, і ситуація дуже 
й дуже сумна, й з кожним роком вона 
погіршується: ми бачимо велику, навіть 
величезну кількість публікацій, замовле-
них і оплачених політичними силами та 

комерційними структурами». Розкрива-
ти, що за усім цим криється? Криється 
ж бо домінування неправди і брехні, яких 
тут на душу населення уже «зашкалює за 
будь-які прийнятні мірки та вимоги де-
мократії». За цими «показниками» Дні-
пропетровщина якщо й не перша, то і не 
остання – явно попереду багатьох інших. 
З чим покінчити раз та назавжди на-
решті й прагне газета обласної Асоціації 
фермерів та приватних землевласників 
«Фермер Придніпров’я». Ви всі, хто сьо-
годні вперше отримав її і читає, швидко 
переконаєтеся, що це видання не суто для 
фермерів як таких, а для всіх сільських 
людей. І для власників земельних паїв та 

одноосібників або засновників сімейних 
чи присадибних господарств і домоволо-
дінь. Наша газета – це газета захисту прав 
та інтересів усіх селян. Усіх тих, чиє життя 
і чия праця пов’язана з аграрним вироб-
ництвом і бізнесом та підприємництвом.

Тому ми будемо раді і вдячні вам, 
якщо читатимете самі «несподівану» га-
зету і передаватимете її читати іншим. 
Сусідам та знайомим, односільчанам за 
принципом «Прочитай і передай то-
варишу». І якщо завдяки цьому число 
наших передплатників та читачів лише 
приростатиме, від цього в першу чергу 
виграєте ви усі у своїх селах та селищах, 
районах і громадах. Ми знайомимося з 
вами надовго, якщо не назавжди. Щоб 
стояти на сторожі кожного, кому нині 
випала нелегка доля працювати у сіль-
ському господарстві, жити та існувати 
за його рахунок. Але ж жити та існувати 
гідно, з почуттями власної значимості та 
усвідомленням тієї своєї ролі годуваль-
ника народу, які споконвіків притаманні 
були гордим, талановитим і роботящим 
українським хліборобам. А для цього над 
усе сьогодні й необхідні нам правда та 
гласність, войовничість і рішуча боротьба 
з тим, що ось уже більше ніж чверть сто-
ліття гнобить та знищує Україну, добиває 
її, як-то кажуть, до ручки і силоміць зага-
няє на той світ її народ. Нам потрібен, пе-
рефразовуючи  Великого Кобзаря, Апо-
стол правди і свободи. Бо дійсно немає 
другої України, немає й другого Дніпра, 
за які варто покласти усе своє життя.

 Нам потрібен, перефразовуючи 
Великого Кобзаря, Апостол правди

і  свободи. Бо дійсно немає другої 
України, немає й другого Дніпра

Окремі думки

Шановні друзі!
У перші святкові січневі дні Ви тримаєте в руках 

перший у Новому 2018 році номер наймасовішої 
тижневої газети рідного краю – «Фермер 
Придніпров’я»! За короткий  час свого існування 
– з квітня 2017-го – видання зробило стрімкий 
прорив і побило сучасні рекорди, довівши тираж 
до майже двадцяти шести з половиною тисяч 
примірників.  Чим викличе щонайменше подив  деяких 
«доброзичливців», які іронічно пророкували газеті 
кілька місяців життя.
А вороги… Нехай сміються над собою.
Віднині наш потужний рупор правди, ніби яскравий 

промінь, пробиватиме кожен закуток, де ще 
ховається запліснявіла брехня, цинічне нехтування 
законами, ницість продажних чиновників, та 
шпарини, звідки стирчать липкі руки ласих до чужого 
майна, до результатів чиєїсь невтомної праці.
Новоствореному «Фермеру Придніпров’я» вистачило 

неповного року, що  обрати власний вектор 
редакційної  політики, у центрі якої захист людини 
села, малого та середнього сільського  бізнесу, 
власників земельних паїв. Ми залишатимемося 
вірними цьому і надалі.
Впевнений,  що наша газета стане бажаною                             

у кожній домівці, а її публікації відповідатимуть 
вашим насущним потребам та інтересам.
З Новим Роком та Різдвом Христовим! Щастя, 

благополуччя, достатку на рідній землі!
Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ, голова  Асоціації 

фермерів та приватних землевласників 
Дніпропетровської області.
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НЕПРАВДОЮ СВІТ 
ОБІЙДЕШ, А НАЗАД

НЕ ВЕРНЕШСЯ 
Новорічно-різдвяні святки 

починаються, як звісно, вша-
нуванням святого Миколи 
Чудотворця – вшануванням, 
сповненим надіями на бла-
годіяння і всякі радощі. Бо 
християнська церква прослав-
ляє Чудотворця як помічни-
ка усім, хто опинився в біді і 
скорботах. А ми з вами зараз 
хіба не в біді і не в скорботах? 
Та по самісіньку шию, якщо 
вже не з головою. Четвертий 
рік ні на що інше не здатна 
влада ходить з простягнутою 
рукою і просить-жебракує 
у всіх разом у світі банків та 
Міжнародного валютного 
фонду мільярдні позички, а 
власна економіка конає і вже 
доживає останні свої дні, коли 
дефолт навіть не за горами, а 
за рогом і ось-ось вистрибне 
звідти, як Пилип з конопель. 
З одного боку, ждуть і не діж-
дуться чергових траншів наші 
правителі через те, що їм все 
мало. Розкрадають і розтя-
гують мерщій по офшорних 
зонах, як ті миші-гризуни 
по норах. Розтягнуть, і знову 
кричать-волають «Дайте ще!» 
З другого боку - вони ж бо 
справді не спроможні займа-
тися економічним відроджен-
ня України, от іншого нічого 
і не залишається, як латати 
дірки чужими «латками». 
Учорашній базарком з Вінни-
ці  Володимир Гройсман явно 
сподівається, що відповідати 
за влаштований і ним «базар» 
в Україні йому не доведеться, 
тому й не ловить гав, поки 
йому і його соратникам доз-
воляють цей «ярмарок». На-
віть будь-який з незакінченою 
освітою (як і Гройсман, до 
речі) дядько з глибокої про-
вінції знає, що жодна країна 
на планеті,  котра мала справу 
з МВФ (Міжнародним валют-
ним фондом), не змогла ви-
битися не те що в передові, а 
і в благополучні більш-менш, 
але ж зосталася на прив’язі, як 
на налигачі чи мотузці, світо-
вих «лідерів». Зате змусив цей 
фонд там і тут народи тугіше 
зав’язувати паски на своїх жи-
вотах. Наші ж нинішні кер-
маничі зав’язують-затягують 
своєму народу зашморги на 
шиях, а на словах при цьому 
запевняють, наче бажають 
йому добра. Наче день і ніч 
ніби стараються, бідолаш-
ні, не жаліють своїх животів, 
сплять та прокидаються і ду-
мають лиш про народ, а наро-
ду все більш сутужно і безна-
дійніше живеться. За щойно 
опублікованими даними «на 
круг» люди цього року заро-
бляли у нас втричі з лишком 
менше, ніж позаторік – це 
якщо міряти прибутки за кур-
сом долара. А покласти у бан-
ки на збереження змогли аж у 
8 разів менше порівняно з тим 
же 2015 роком.

Коли все той же Прем’єр 
Володимир Гройсман з екра-
нів телевізорів вам дивиться 
у вічі своїми ніби щирими й 
довірливими очима і розпо-
відає, неначе ініційовані і ним 
особисто медична, пенсійна та 
освітня реформи не що інше, 
як  велике та ще нечуване заво-
ювання для незалежної Укра-
їни на 28-му році її існування, 

КУТЯ  

так і кортить, даруйте, плюну-
ти в його безсоромний погляд. 
Шкода тільки екрани своїх те-
леприймачів забруднювати. 
Позаяк передплатники газети 
«Фермер Придніпров’я», які 
одержували та читали газету 
з квітня минулого року, мали 
змогу знайомитися з публіка-
ціями, котрі чітко і ясно по-
казували: медична й пенсійна 
реформи переслідують мету 
скорочувати чисельність насе-
лення в Україні «саженними 
кроками». Прирікати на по-
головне вимирання старших 
віком у найгіршому разі і на 
масовий відтік молодших ві-
ком за межі рідної держави у 
«кращому». Себто їхати куди 
завгодно, аби лишень не зоста-
ватися вдома. І от вам наслід-
ки: за підсумками 2017 року 
Україна на першому місці по 
смертності свого населення. Це 
з одного боку. А з другого - на 
останньому по народжувано-
сті, котра вже відстала так від 
смертності, що світло в кінці 
тунелю на той світ навряд чи 
ми скоро побачимо. Таким 
чином, і пенсійна, і медична 
реформи порізно та разом 
дали фактично старт геноциду 
української нації, якому уже й 
так немає спину. 

Минулої весни в так зва-
ні поминальні дні один наш 
знайомий їздив на свою малу 
батьківщину – у віддалений 
районний центр. Туди, де по-
ховані його батьки й діди. А 
коли повернувся, розповідав 
чи то жалівся, що на цвинтарі 
ледве знайшов могили своїх 
рідних. Бродив-блукав клад-
овищем, поки їх знайшов. То 
треба частіше, сказали-дорік-
нули ми знайомому, провіду-
вати відлетілих у вирій батьків 
та пращурів.

- Не в тім річ, - зобидився 
наш знайомий. – Там на нашо-
му цвинтарі уже всі стежки й 
доріжки зайняли новими мо-
гилами. Одна тепер повз одну. 
Між ними не пройти, як було 
раніше. Люди мруть, як мухи. 
Земляки казали, що дня не ми-
нає, щоб когось не ховали. Що 
«тісно» стало небіжчикам і на 
тому світі, це одна річ. Живим 
страшно залишатися і блуди-
ти уже між мертвими.

Візьміть тепер і так звану 
освітню реформу. Її мета та-
кож ясна і очевидна – грамот-
не, освічене покоління дітей 
та онуків ще живих і сущих 
українців далі не потрібне і за-
йве. Навіщо мислячі та горді, 
з козацьким волелюбством та 
національним духом нащадки 
теперішнього народу, якщо в 
латифундисько-олігархічній 
Україні з монополією одного 
чи двох десятків фантастично 
і геть неправдоподібно для 
цивілізованого світу замож-
них родин необхідні неуки та 
слухняні кріпаки-наймити, 
призначення котрих – гнути 
спини на панщині і не «підні-
мати своє пір’я»?! Власне, і про 
це «Фермер Придніпров’я» у 
низці своїх минулорічних пу-
блікацій переконливо довів, 
що чинна влада вдається до 
найпідступніших хитрощів, 
аби тільки заставити «свій 
народ» чорне приймати за 
біле. А сьогодні запевняємо і 
«давніх» своїх читачів-перед-
платників, і більш як двадцять 
тисяч нових, що продовжува-
тиме цю свою орієнтацію  на 
чисту правду. Нам важливо не 
просто не розчарувати старих і 

нових прихильників «Фермера 
Придніпров’я» - боїмося і ні-
коли та нізащо не дозволимо 
підвести тих, хто нам повірив 
і вірить. 

Ще з давніх давен серед на-
шого народу існувало казкове 
диво-повірЇя, що наче ново-
річно-різдвяні святки навстіж 
відкривають над нами небо та 
весь за ним Всесвіт, і ми всі от-
римуємо змогу звертатися до 
Всевишнього та святих, щоб 
просити всього, чого нам не 
вистачає і треба. Чого хочеться 
та про що мріється. Чого гото-
ві тяжкими, але праведними 
трудами забезпечувати для 
себе і своїх дітей й онуків. То 
хіба не настав час знову заяв-
ляти про усі наші потреби та 

вимоги? Ще раз повторимося 
з приводу принципів, які з ми-
нулого року почала відстою-
вати газета обласної Асоціації 
фермерів та землевласників 
– потрібна не просто зміна 
зграї негідників, котра скори-
сталася Революцією гідності і 
на крові та смертях патріотів 
прорвалася у щільні коридори 
влади від київських пагорбів 
до найвіддаленіших районних 
центрів і містечок. Позиція га-
зети тверда, як камінь: усі до 
одного нардепи, які засіли в 
парламенті з 2014 року, мають 
бути  позбавлені права більше 
балотуватися під купол Вер-
ховної Ради. Може серед них і 
знайдеться десяток сумлінних 
та добросовісних, та не буде 
великою втратою, якщо і вони 
надалі не претендуватимуть 
на мандати законодавців. Хоч 
би з тих міркувань, що разом 
з неіснуючими більшістю та 
з сумнівним також опозицій-
ним блоком наприймали масу 
законів, котрі явно суперечать 
вітчизняному законодавству 
і навіть конституційним нор-
мам. На цей раз нам не обій-
тися уже без люстрації запро-
данців народу. Вони ж мають 
понести не лише політичну, 
але й кримінальну відпові-
дальність за скоєне. Обіцяли 
й божилися вивести Україну з 
провальної ями, але «витягли» 
тільки  себе, сердешних, у су-
пер-багатії – будьте добрі спо-
кутувати свої гріхи на нарах 
буцегарень. Тут ми маємо на 
увазі й повну відставку очіль-
ників міністерств та  усіляких 
відомств, котрі виявилися без-
дарними, зате ненажерливи-
ми, далі нікуди. Тим паче, що 
попередньо повинні на цей 
раз нарешті й повернути на-
роду награбоване в нього. А 
як інакше? Або чому з тими ж 
боргами МВФ та іншим світо-
вим банкам мусимо розрахо-
вуватися ми зі своїми дітьми і 
онуками, а не вони зі своїми? 
За які такі заслуги по мільйону 
на місяць отримують платні, 
хоч уже й космічну галузь в 

Україні намірилися закривати 
як таку, яка нам наче не потріб-
на? Ще недавно наша держава 
була третьою на планеті за по-
тужністю з ракетобудування,  
а сьогодні, виходить, досить? 
І останнє з принципового, на 
чому почала наполягати га-
зета «Фермер Придніпров’я»: 
не дати нинішнім горе-прави-
телям тікати по «забугорних» 
країнах та островах. Адже коли 
говорять, що неправдою дійс-
но світ обійдеш, а назад цілим 
і неушкодженим не вернешся, 
то нинішні «вожді», судячи з 
усього, і не збираються верта-
тися. Навпаки, налаштувалися 
також, як і їхні попередники, 
ховатися, де завгодно, тільки 
не в потрощеній ними Україні. 

Та зась. Пора з цим кінчати! 
Недавно простий – пересіч-

ний, як унадилися зараз каза-
ти – дописувач газети «Сільські 
вісті» написав: «Сумно, сумно 
від почуттів якоїсь зайвості, 
ніби ти не у своїй державі, а 
десь на задвірках цивілізації. 
І соромно, соромно від того, 
що псуємо загальну ніби пре-
красну, але брехливу картину, 
намальовану теперішньою 
владою. На її картині усе до-
бре – рівень життя невпинно 
росте, економіка на дужому 
підйомі, а корупція ще тро-
хи і заплаче з переляку. А як 
насправді? Скільки органів та 
підрозділів на зразок НАБУ, 
САПУ, ГПУ і так далі для бо-
ротьби з нею, проклятою, со-
творили, а толку ж ніякого. Як 
кіт наплакав. Бо якщо чотири 
роки тому ми в рейтингу най-
більш корумпованих країн 
світу хоч і не пасли задніх, але 
й не були фаворитами, то цьо-
го року (2017-го – Авт.) посіли 
сумне перше місце серед усіх 
країн, які найдужче роз’їдає 
ця недуга». Зі свого боку огля-
дач «Сільських вістей» Олена 
Кощенко докинула: «Україна 
досі так і не має Антикоруп-
ційного суду, який, за ідеєю, 
має «пакувати» топ-корупці-
онерів з найвищих ешелонів 
влади, починаючи з оточення 
Президента і кінчаючи Каб-
міном та Верховною Радою. 
«Пакувати» і садити за грати. 
Однак парламентарі винахід-
ливо відклали законопроект у 
довгу-предовгу шухляду. Ще 
й відкликавши доволі при-
йнятні проекти, а прийнявши 
до розгляду проект Петра По-
рошенка, мета якого – звести 
нанівець рішучу боротьбу з 
корупцією і перенести її на по-
тім, коли усі соратники Петра 
Олексійовича благополучно 
підуть на «пенсію» й уникнуть 
кари. Ще більше розчарування 
від широко і гучно розрекла-
мованого очищення судової 
гілки влади, яка заплямувала 
далі нікуди себе продажністю. 
На ділі ніякого очищення не 

відбулося. Навпаки - у крісла 
оновленого Верховного суду 
України потрапили все ті ж 
одіозні персони в мантіях».

До речі, днями в популяр-
ному німецькому журналі 
«Більд» з’явилася стаття під 
доволі відвертим заголовком 
- «Корупція та непрозорі обо-
рудки: Німеччина погрожує 
президенту України». Її автор 
глава Комітету закордонних 
справ Бундестагу і воднораз 
соратник Канцлера Німеччи-
ни Ангели Меркель Норберт 
Ретгенн. Він прямо і написав, 
що «корупція бере початок 
у самісінькій верхівці укра-
їнської влади, і якщо не буде 
поборена, а натомість трива-
тиме параліч системи анти-

корупційних органів України, 
велика й пряма загроза не 
лише втратити фінансове кре-
дитування від ЄС, а й призу-
пинення безвізу».

Ви зрозуміли? Йдеться 
про безвізові змоги українців 
подорожувати нині країнами 
Європи, чим дуже пишаєть-
ся наш Президент і вся його 
свита. Більше нічим хвали-
тися і хизуватися, от безвіз і 
малюють неабияким досяг-
ненням. За це треба владі ру-
коплескати та дякувати, і не 
менше. А знову таки цими 
днями «Європейська правда» 
вмістила електронну версію 
статті експерта Анатолія Мар-
циновського, у якій читаємо: 
«Та насправді усю українську 
частину роботи і для отри-
мання безвізу, і для повно-
го старту вступу в асоціацію 
було зроблено не у 2017 році, 
а набагато раніше. Якщо хо-
чете, ще за часів навіть Яну-
ковича. Інша річ, що він від 
зробленого в останній момент 
фатально відмовився. Ми ж у 
2017-му лише спостерігали і 
терпляче чекали, коли зі сво-
єю частиною роботи впора-
ється бюрократична машина 
ЄС і кілька держав-членів ЄС 
проголосують нарешті «наш» 
законопроект в Європарла-
менті». Отже, навіч собі при-
писують заслуги, котрі, як не 
парадоксально, належать по-
передникам. А значить, що й 
тиражують неправду. Хочете 
актуальний твір з цього при-
воду? Будь ласка!

І сум, і гнів, і біль, і туга:
Чи є цинічності межа?
Брехня відверта й недолуга
З’їдає серце, мов іржа!
Якого ж племені ви, роду?
Вам Україна над усе?
Все для держави, 
                              для народу? -
І брешуть, брешуть, 
                                 аж трясе!
Далі автор цього вірша за-

кликає посадовців усіх рівнів 
спокутувати вину свою перед 
народом, «змученому вами, 
що в місті кожному, в селі 
живе не хлібом, а молитва-
ми», щоб ви  якомога швид-
ше пішли геть. Ви ж забреха-
лися, мовляв, по вуха, тому 
вам «пора закінчувати гру». 
З останньою порадою газета 
«Фермер Придніпров’я» на 
усі сто відсотків згодна. 

Продовження. 
Початок - стор. 1
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З ПЕРЦЕМ

БОРІТЕСЯ – ПОБОРЕТЕ!
А цей заклик чи девіз, ко-

трий належить перу нашого 
Великого Кобзаря Тараса Шев-
ченка, по суті став візитною 
карткою  «Фермера Придні-
пров’я». Бо є ще одна причина, 
яка спонукала обласну Асоці-
ацію фермерів та приватних 
землевласників заснувати для 
людей своє періодичне видан-
ня. Причина, про яку сьогодні 
також не можна промовчати. 
Давайте згадаємо перипетії, ко-
трі зчинилися, вирували і три-
вали більше року у селі Попасне 
Новомосковського району: там 
несподівано помер фермер Ва-
силь Дарадуда. В серпні, коли 
лише встиг зібрати та звезти на 
зберігання вирощене збіжжя. 
Він поклав здоров’я та роки на 

створення доволі потужного 
фермерського господарства під 
назвою «Дар». Орендував більш 
ніж дві з половиною тисячі гек-
тарів ріллі. Техніки, інших за-
собів виробництва надбав на 30 
мільйонів гривень. І от чоловіка 
не стало в розпал робіт в степу. 
Сину Василя, Дмитру Дарадуді, 
вгору ніколи було подивитися, 
скільки клопотів одразу навали-
лося на нього. А рівно через мі-
сяць  серед ясного неба грякнув 
грім: пізно ввечері в Єдиному 
державному реєстрі з’явилася 
перереєстрація ФГ «ДАР»… на 
нового господаря. Ніби невідо-
мий і дійсно якийсь Владислав 
Іванченко з міста Кам’янського 
(Дніпродзержинська в минуло-
му) купив ФГ, але за участю дер-
жреєстратора аж з Одеської об-
ласті. От був сюрприз так сюрп-
риз: перереєстрацію здійснено 
на підставі рішення зборів ФГ 
«Дар», яких… ніхто не проводив 
і не збирався проводити. Уста-
новчі ж документи та печатки 
підприємства знаходилися у 
Дмитра, а він нікому їх не нада-
вав і не передавав. Де ж взялися 
«дублікати»? А чим далі в ліс, 
тим більше дрів: адреса нового 
«засновника» ФГ – це зовсім не 
житлове приміщення, а кому-
нальний Дім соціального захи-
сту «Центр комплексного об-
слуговування бездомних осіб». 
Себто «покупець» Іванченко 
– безхатченко. Бомж, як кажуть
у нас. Що з нього візьмеш? Лови
вітер в полі!  А в Центрі ж обслу-
говування бездомних був зареє-
стрований тимчасово, і термін
його реєстрації скінчився давно.
Хоч один підозрілий момент
таки став очевидним: Іванченка
в Центрі на короткий час ре-
єстрували за наполяганням…
кам’янської міліції. Конкретно
з «подачі» офіцера міліції, ко-
трий на момент оборудки з «Да-
ром» служив уже в районному
відділі МВС… Новомосковсько-
го району.

Але й це ще не всі «чудасії». 
Не минуло й тижня чи двох, 
як з’ясувалося, що Іванченка, 
котрий мов крізь куплену ним 
землю провалився, шукати уже 
й не варто. Оскільки він благо-
получно… перепродав «Дар» 

третій особі. Котра для Новомо-
сковського району була «майже 
своєю». Це Василь Кузнєцов, 
який невідомо звідки сюди за-
явився, але створив власне ФГ 
«Агроволодар» та й  підв’язав-
ся з ним вірою, але неправдою 
служити тутешньому ледве не 
ого-го якому землевласнику 
нардепу від БПП, однак з «регі-
ональним» минулим та неаби-
якою дружбою з Олександром  
Вілкулом, Вадиму Нестеренку. 
Так цей пан Кузнєцов одразу 
заявився у Попасне з вимогою 
передати йому… куплений ним 
«Дар», і не перечити та не зава-
жати. Коротше, мовча-а-ать!

Надіємося, для багатьох і ни-
нішніх читачів «Фермера Прид-
ніпров’я» не секрет, які бурхливі 
події з другої половини минуло-

го року і аж до початку ниніш-
нього відбувалися у Попасному. 
Це вони й спонукали обласну 
Асоціацію фермерів створюва-
ти «Фермерську самооборону» 
та виставляти зі зброєю в руках 
– в рамках і розмірах, дозволе-
них законом при потребі обо-
ронятися - її загони захищати
«Дар» від рейдерського захо-
плення. А що це було чистої
води рейдерство, сумніватися не
доводилося. Адже було не про-
сто шите білими нитками – на
замовлення негідників зіштопа-
не багатьма ланками як місце-
вої влади, так і місцевих органів
правопорядку. Сьогодні ми мо-
жемо вам повідати наступне: ще
ніхто ніде не перереєстровував
ФГ «Дар» на бомжа Іванченка,
а до сина  померлого фермера
уже навідувався «чоловік, який
працював свого часу у районно-
му відділі… СБУ». Пропонував
свої послуги у тому випадку,
якщо знайдуться охочі відібрати
у Дарадуди-сина господарство
Дарадуди-батька. Дарадуда-син
тоді не звернув на це особливої
уваги. Сприйняв «пропозицію»
за спробу «викачати» з нього
енну суму гривень. І тільки зго-
дом збагнув, що зовсім не ви-
падково навідувався до нього
колишній есбеушник – явно во-
лодів якоюсь інформацією. Тим
паче, що після нього раптом
завітав і один депутат районної
ради та з порогу заявив, як від-
різав: «Май на увазі, я готовий
помогти тобі вигідно продати,
якщо надумаєш, батькове гос-
подарство». Дмитро тоді аж
обидився: чого це ви всі,  мов-
ляв, радите продавати «Дар»?
А не випадково то все було. Не
випадково, згодні? Тим паче,
що насамкінець і голова район-
ної адміністрації  Павло Селіхов
якось ніби випадково перестрів
Дмитра Дарадуду і повів з ним
мову про те, що «він зможе на-
прочуд вигідно та вдало про-
дати таки «Дар», якщо покла-
деться на його посередництво».
Тобто і Селіхов-голова РДА
напрошувався у «партнери».
Чого б це стільки людей ніби
переймалися клопотом Дараду-
ди-сина, якщо той не думав і не
гадав, не збирався збувати фер-

мерське господарство, створене 
батьком?

Отож! Хоч підозрілі «при-
годи» тривали й після того, як 
рейдер Кузнєцов сфальсифі-
кував наче здійснену ним по-
купку у невідомого безхатченка 
«Дару». Куди першим ділом ки-
нувся Дмитро Дарадуда? Звісно, 
у міліцію-поліцію за захистом. 
Чи здогадаєтеся, що почув не 
від когось десятого чи двадцято-
го, а від начальника Нацполіції 
області? Що йому ніби треба 
шукати спільну мову з Кузн-
єцовим і миритися з ним, а не 
морочити голови правоохорон-
цям! А коли «Фермерська са-
мооборона» заступила на ціло-
добову охорону ФГ від рейдера, 
в першу чергу на охорону тех-
ніки і зібраного урожаю хліба 

та соняшнику, так з районного 
управління Нацполіції прибу-
ли посланці-«довірені особи» 
і почали застерігати та радити 
«зняти блокаду». Позаяк до кро-
вопролиття у разі діянь «Фер-
мерської самооборони» рукою 
подати, а «ваші люди і постраж-
дають», бо якщо «зі справжньою 
зброєю заявляться вишколені 
хлопці нового власника ФГ, то 
на нас не надійтеся». Тобто по-
ліція на боці рейдерів – хіба не 
ясно? Бідолашному спадкоємцю 
«Дару» нічого іншого не залиша-
лося, як апелювати до обласної 
влади – звертатися за виручкою в 
обласну адміністрацію. І що там 
Дмитро Дарадуда діждався? Від 
голови ОДА Валентина Резні-
ченка переказали, що він у «гос-
подарські спори не втручається 
– «суперечку» треба вирішувати
в суді». Тільки яка це «господар-
ська суперечка» - це криміналь-
но-корупційний злочин. І не
один, що людині, яка опинилася
на настільки високій посаді, має
бути зрозуміло – згодні? І кому,
як не призначеному гарантом
Конституції «губернатору» зна-
ти істинну ціну сучасному укра-
їнському суду? Якого по суті
наразі немає. У даному випадку
стосовно Дарадуди суд згань-
бився і опустився настільки, що
визнав потерпілим у першу чер-
гу… рейдера Василя Кузнєцова і
лише потім Дмитра Дарадуди.

Зі свого боку фермерській 
асоціації довелося розуміти, що 
в області рейдерські захоплення 
ФГ здійснюються під прикрит-
тям органів правопорядку та 
місцевої, передусім, виконавчої 
влади. З судочинством в тому 
числі. А раз так, то справа захи-
сту інтересів та майна фермерів 
Дніпропетровщини – справа 
їхня особиста. Особистих зусиль 
і адекватних відсічей своїми си-
лами злодіям та зловмисникам. 
Причому, «бойовими» також, 

оскільки треба діяти тими ж і на-
сильницькими методами, якими 
діють нечестивці-корупціонери. 
А щоб не потрапляти у паст-
ку перевертнів у владі і органах 
правопорядку, необхідна, як та-
кож зрозуміли в Асоціації фер-
мерів і приватних землевласни-
ків області, і повна гласність того, 
що насправді відбувається та хто 
заварює колотнечі не на життя, 
а на смерть. Рейдерські атаки 
знищують же не тільки ферме-
рів – вони спрямовані і проти 
селян-власників земельних паїв, 
які передають їх в оренду фер-
мерам. І проти держави України 
це непримиренна війна, оскіль-
ки на словах фермерів малюють 
основною виробничою силою у 
сільському господарстві, а на ділі 
їх зживають з рідної землі в уго-

ду майбутнім латифундистам 
на зразок того ж Вадима Несте-
ренка. Це вже боротьба хто-кого 
– на користь селянству і людям
загалом в незалежній Україні чи
тим, хто перетворює її на дику
пустелю задля власних інтересів?

- На момент спроби заволоді-
ти «Даром» з тельбухами - опові-
дав голова фермерської асоціації 
Дніпропетровщини Анатолій 
Гайворонський, - тільки у Ново-
московському районі було пору-
шено два десятка кримінальних 
справ за фактами пограбувань та 
рейдерських захоплень фермер-
ських господарств, знищення 
їхньої техніки та посівів, заволо-
діння вирощеним ними  врожа-
ями і так далі. Причому, жодно-
го випадку, щоби рано чи пізно 
не ставали відомими  винуватці 
або замовники безчинств. Одна-
че жодного з них не затримали 
і не передали до суду. Дійсно у 
нашій області рейдери діяли і 
діють під прихистком силовиків 
і корисливим «шефством» вла-
ди і владців. А у випадку з ФГ 
«Дар» ми здобули чи не першу 
свою перемогу завдяки й тому, 
що знайшли на той момент за-
соби масової інформації, котрі 
допомогли нам донести людям 
гірку правду про правників і 
очільників діючої влади, котрі з 
рейдерами заодно. Які від цього 
також отримують свої «порції» 
данини…

Звідси й вималювалася друга 
мета, друге завдання, яке покла-
далося на газету, котру обласна 
Асоціація й взялася створювати 
та створила: як тільки трапляєть-
ся чергове рейдерське захоплен-
ня чи пограбування фермер-
ських підприємств, одразу від-
крито і на всю область поіменно 
називати замовників і виконав-
ців злодійства, тикати пиками у 
бруд «високих покровителів» яв-
них злочинів – вони лише цього 
й заслуговують. Поваги й поша-

ни нинішні наші правителі чека-
ти уже не мають підстав і прав. 
І не тільки моральних, якщо ще 
зберігають крихти совісті. А глас-
ності, правди не бояться тільки 
безнадійні злочинці. Так що наш 
«Фермер Придніпров’я» вида-
ється й для гласного та рішучого 
захисту усіх сільських товарови-
робників - не лише фермерів, а й 
тих же одноосібників, засновни-
ків селянських та сімейних гос-
подарств, власників земельних 
паїв і т. д. Усіх, хто сьогодні живе 
і трудиться у сільській місцево-
сті, займається тим або іншим 
аграрним бізнесом. Якщо хочете 
знати, то скажемо відверто і те, 
що кожен фермер, який перед-
плачує газету, а також робить 
усе, щоби її читали і його «рядо-
ві» земляки-односельці, автома-
тично потрапляє в разі реальної 
небезпеки під надійний захист 
та розголос «Фермера». 

У нас достатньо постійних 
передплатників та читачів було 
уже й торік з першого номера. 
Виходячи ще з квітня 2017-го, 
газета, не сумніваємося, ясно 
дала зрозуміти, що з’явилася і 
третя її місія, надто актуальна 
саме сьогодні. Звісна річ, у но-
вий рік вступати хочеться з ві-
рою, що він виявиться кращим 
від попереднього. Та й бажати 
прийнято обов’язково змін, які 
кожну родину зроблять точно 
заможною і щасливою. Але на 
цей раз ми не можемо не попе-
редити, що нас усіх чекає дуже 
складний і важкий рік. Оскіль-
ки якщо зберігатиметься і далі 
теперішня горе-влада, Україна 
2018-й не переживе. Вона зараз 
незалежною та самодостат-
ньою, гордою і проворною уже 
не є. Не Петро Порошенко ке-
рує нині нею, а МВФ та США 
крутять нами, маріонетками, як 
циган сонцем.  Хто думає, наче 
Захід поможе нам справитися 
з Росією-агресором, котра, як 
той рак, плазує назад до імперії, 
той дуже помиляється. Заходу 
потрібні не ми, а наша терито-
рія з її родючими чорноземами 
і надрами, повними сирови-
ни. Інша загроза – розпадеться 
наша Україна на шматки, коли 
Київ, Харків і Львів опинять-
ся по різні боки від кордонів. 
Ми вже не кажемо про те, що 
українці опиняться у становищі 
другосортного і обездоленого та 
голодного населення, якщо чин-
на нині влада забажає правити і 
весь наступний рік…

Ви зрозуміли? Не уникнути 
дострокових виборів, якщо хо-
чемо рятувати свою Україну. І 
справді навіщо нам і третій Май-
дан, якщо наслідками перших 
двох скористалися негідники? 
Чи не пора усім нам прозріти і 
свідомо вибрати нарешті не за 
гречку і жалюгідні подачки не-
доїдків з барських столів поряд-
ну й совісну владу, яка розбудо-
вуватиме державу, а не особисті 
палаци по світу, і дбатиме про 
народ, а не про власні  кишені? 
«Фермер Придніпров’я» собі 
ставить за мету допомогти вам 
зробити цей довгожданий пра-
вильний вибір і назавжди забу-
ти страхіття, яке доводиться за-
раз переживати. З цим гострим 
бажанням-побажанням ми і 
входимо разом з вами у Новий 
2018 рік!

Микола ЯСЕНЬ.

! Доборолась Україна до самого краю.
Гірше ляха свої діти її розпинають Тарас Шевченко
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Тарас Шевченко

Відчуття міри
Як казали в давнину, саме 

його найбільше не вистачає. 
На жаль, четвертий рік гібрид-
ної військової агресії конаючої 
сусідньої імперії, яку за махі-
нації з допінгом вже й з Олім-
пійських ігор витурили в три 
шиї, був важким для України. 
Попри міжнародне визнання 
і продовження санкцій проти 
агресора, тяжкі фронтові будні 
і трудовий піт на ланах та заво-
дах, у країні не було найголов-
нішого, що пришвидшує еко-
номічний розвиток – справжніх 
реформ. Формально вони є, але 
громадяни їх не підтримують. 
За даними згаданого опитуван-
ня Центру Разумкова, найкра-
ще українці сприйняли освітню 
реформу – «за» неї висловилися 
лише приблизно вдвічі менше 
людей, ніж «проти». А лідера-
ми не сприйняття з ухвалених і 
намічених до розгляду Верхов-
ною Радою є земельна, медична 
і пенсійна реформи, які мають в 
3 – 4 рази більше противників, 
ніж прихильників. Украй нез-
розумілою є медична, навіть ме-
дики не можуть втямити, що від 
них вимагають. Між тим, села 
на Дніпропетровщині незаба-
ром можуть залишитися зовсім 
без лікарів, бо вкрай мало мо-
лоді стає до цієї відповідальної 
праці. Тож старшому поколін-
ню селян, яке хворіє частіше, 
новації у вигляді телемедицини 
тощо можуть хіба що наснити-
ся. А прагнення уряду подати 
під виглядом «пенсійної рефор-
ми» осучаснення пенсій – після 
кількох років їхньої недоплати 
(!) - з одночасним пониженням 
коефіцієнту трудового стажу аж 
на 35 % є, погодьтеся, класичним 
гіпнотичним сеансом. Українці 
за кардинальні зміни, але катего-
рично проти звуження існуючих 
де-юре прав, що відбувається те-
пер. 

Через цю «паралельність» 
влади до власного народу в кра-
їні неабияк зросли протестні 
настрої. І це зовсім не перебіль-
шення – 26 грудня на прес-кон-
ференції голова Нацполіції Сер-
гій Князев заявив, що впродовж 
минулого року в Україні зафік-
совано понад 400 випадків бло-
кування доріг через протести! І 
назвав причини цих дій:

- Це спосіб донесення про-
блеми до влади. Він свідчить 
про те, що градус напруги в 
суспільстві після Революції Гід-
ності залишається досить висо-
ким. Всього в акціях протесту 
взяли участь майже 28 мільйо-
нів чоловік в 72 тисячах масових 
заходів, 700 з яких супроводжу-
валися сутичками. В ході них 
постраждали і активісти, і пра-
воохоронці. 

До тимчасового перекриття 
проспекту Яворницького в Дні-
прі під стінами Шевченківського 
районного суду 29 червня мину-
лого року мусили вдатися і фер-
мери Дніпропетровщини разом 
із міським «Самозахистом під-
приємців». Лише це допомогло 
усунути небезстороннього за 
низкою доказів суддю Андрія 
Леонова від розгляду криміналь-
ної справи щодо рейдерсько-
го захоплення фермерського 
господарства «Дар» в Попасній 
Новомосковського району у ве-
ресні 2016-го. Бо кількагодинний 
масовий протест у дворі суду 
люди в темних мантіях впер-
то ігнорували. Чомусь усі гілки 
української влади на звичайні 
звернення і протести людей і 
в вус не дмуть, лише зупинка 
руху автотранспорту постійною 
ходою по «зебрі», яку одразу по-
казує телебачення на всю країну, 
змушує їх діяти.  

Зима ночі урвала…
…дня доточила, говорить народна мудрість про сучасну пору. На кілька хвилин збільшився день, і в кожного стало 
веселіше на серці. Так і в державі – минулого року на кілька десятків квадратних кілометрів збільшилася територія, 
звільнена від російських терористів на Донбасі, і твердне переконання, що усі вкрадені там і в Криму 44 тисячі км 

квадратних обов’язково будуть повернені державі. Особлива впевненість у цьому в тамтешніх жителів, що змушені були 
під тиском рашистів покинути рідні місця і шукати прихистку у Великій Україні, бо ніхто з бойовиків не вірить у якесь 

майбутнє так званих «донецьких республік». 
Щось подібне можуть сказати і люди, яким довелося працювати в тих краях. Донецьк, Макіївка, Алчевськ, Луганськ, 

Єнакієве, Зугрес – у них свого часу вирували як мінімум республіканські ударні будови, тож молодь України і підіймала їх. 
Найвідоміші українські артисти теж часто були там. Коли в Алчевськ восени 1976-го, де будувалася 3-тисячікубова 

домна ДП-1 «біс», завітала «Смерічка» з Назарієм Яремчуком, то квитки на концерт розлетілися вмить, ще й величезний 
натовп під будинком культури стоячи слухав виступ популярного ансамблю. Це за 40 кілометрів від кордону з Росією! 
Подібне було і під час приїзду Софії Ротару, прекрасно приймали й інших українських виконавців. Тож українські гени в 

краї давні і добре живлені. Це показує і минулорічне жовтневе опитування Центру Разумкова – 68,6 % жителів Донбасу 
вважають себе етнічними українцями. А в Україні монолітність української нації іще вища – 92%, етнічними росіянами 

вважають себе 6%, а представниками інших етносів – 1, 5 %. 

! Добридень же, новий годе,
в торішній свитині. Що ти несеш 
в Україну в латаній торбині? 

«Друзям усе, 
ворогам – закон!»
Цю давню формулу іспан-

ського диктатора Франко пробу-
ють прищепити і на українській 
землі. Щойно голова Національ-
ного антикорупційного бюро 
України Артем Ситник опри-
люднив страшні цифри зловжи-
вань чиновників високого рівня 
– у відкритих 450 кримінальних
провадженнях розслідуються
дії, що призвели до втрати дер-
жавою 90 мільярдів гривень!
Це, звичайно, далеко не повна
картина корупційних дій. Адже
Генеральна прокуратура, очо-
лювана не правником Юрієм
Луценком, чомусь силкується
вставити «палиці в колеса» ді-
яльності нового органу. Процес
зайшов настільки далеко, що
очільникам цих відомств дове-
лося зустрічатися особисто для
залагодження ситуації.

Та попри висловлені підозри 
і передачу кількох гучних справ 
до суду, там вони почасти і «роз-
валюються». Так сталося, зокре-
ма, зі справами затриманого 
на хабарі ректора Податкової 
академії Петра Мельника, який 
ще й дременув на певний час від 
правосуддя, та відстороненого 
очільника Державної фіскальної 
служби Романа Насірова. А на 
закритті грудневого Глобального 
форуму з повернення активів у 
Нью-Йорку голова НАБУ Артем 
Ситник заявив про нові, украй 
негативні українські тенденції: 

 - Зараз я перебуваю, можли-
во, останні дні на своїй посаді. Бо 
у Верховній Раді зареєстрований 
законопроект, який дає можли-
вість звільняти керівництво На-
ціонального антикорупційного 
бюро і навіть допускає звільнен-
ня за політичними мотивами. 

Не всім в Україні подобається, 
що хтось розслідує кримінальні 
справи, реально заморожує ак-
тиви і має реальні наміри повер-
нути їх народу України. 

Певно ж, така спроба «при-
хватизації» нового органу біль-
шістю парламенту ні до чого 
доброго не призведе. Як і нама-
гання «переключити» увагу від 
корупційних негараздів дер-
жави чіплянням ярлика «друга 
Кремля» успішному Президен-
ту Грузії Михайлу Саакашвілі. 
А прагнення Банкової прибрати 
цього яскравого лідера з полі-
тичної арени шляхом позбав-
лення громадянства України за 
невідь-які провини виглядає геть 
непереконливо в очах світової 
спільноти. Щойно після переслі-
дувань на даху і безпідставного, 
як показав судовий розгляд, за-
тримання здійснений черговий 
крок у цій недолугій «атаці» 
- Український НДІ спеціальної
техніки та судових експертиз
СБУ підтвердив, що на плівках,
оприлюднених Юрієм Луцен-
ком, дійсно голоси Михайла Са-
акашвілі і Сергія Курченка. Ще
раніше генпрокурор повідомив:

- Саакашвілі вступив у змо-
ву з олігархом-утікачем Сергієм 
Курченком і за його гроші орга-
нізував низку акцій, спрямова-
них на дестабілізацію ситуації в 
Україні. 

Ось так, ні більше, ні менше 
– відомими вимогами протестів
17 жовтня, у яких взяла участь й
Асоціація фермерів та приват-
них землевласників Дніпропе-
тровської області, про відкриту
виборчу систему, зняття недо-
торканності й Антикорупцій-
ний суд, мовляв, порушувався
політичний спокій в державі. До
речі, останню вимогу таки задо-

вольнив Президент України по-
данням власного законопроекту, 
хоча термін ухвалення закону не 
визначений. А відомий адвокат 
з Кам’янського, народний депу-
тат 29 виборчого округу Віталій 
Купрій вважає звинувачення, 
висунуті Саакашвілі генпроку-
рором, безпідставними:

- Злочинний режим засудже-
ний? Ні. Окреслене коло осіб, 
причетне до нього? Ні. То як за 
«співпрацю» з ним можуть зви-
нувачувати Саакашвілі? 

І доповнив нагадуванням про 
офшорні негаразди гаранта Кон-
ституції України та їхній вплив 
на розвиток ситуації:

- Порошенко корумпований і

безхребетний, тому Захід і не до-
помагає нам, як слід. Вони напо-
лягають на виконанні Мінських 
угод, а це те саме, що капітуляція 
України. Оприлюднення доку-
ментів про офшори на «райських 
островах» створить Порошенку 
і його політичній силі серйоз-
ний дискомфорт. Розслідування 
сприятиме перезавантаженню 
влади в Україні.

Звідкіля у влад
і беруться 
«антиукраїнці»?
Думку про зміну облич вла-

ди висловлюють і чимало екс-
пертів. Схиляють до неї й дані 
наведеного опитування Центру 
Разумкова – повністю довіряють 
Президенту України 6, 7% опи-
таних, уряду 3, 2% і найменше 
Верховній раді –  2, 9%. Вочевидь, 
лише дострокові вибори мо-
жуть зміцнити довіру до наших 
суспільних інституцій. Цікаві 
думки щодо причин нехтування 
запитів суспільства українською 
елітою у новій книзі «Антиукраї-
нець» висловлює випускник Гар-
вардського університету, колиш-
ній заступник голови Нацбанку 
України Олександр Савченко:

- Другий Майдан - і навіть
подвиг Небесної сотні – не змог-
ли зламати генетичний код 
чергових українських еліт, які 
і визначають особливий укра-
їнський шлях: знову масова ко-
рупція та зрада. Навіть вбивці 
Майдану не покарані. Правиль-
на інтерпретація історичних 
подій є така, що допомагає ін-
телектуальній еліті чи лідеру 
показати нації, як зростати, пе-
ремагати, посилюватися. Тре-
ба радикально зменшити дер-
жавні витрати і податки. Тоді 
буде перерозподіл багатства на 

користь тих, хто виробляє. Не-
професіоналізм – це 50 % наших 
негараздів. Інші 50 % - корупція. 
У нас розподіл дурнів і розум-
них людей рівномірний, що на 
самій горі, що внизу. В Амери-
ці не так, там розумна людина 
одразу виштовхується нагору. 
В Україні є розумні люди, але 
немає соціальних ліфтів. Нам 
треба переходити до перероз-
поділу багатства на користь мо-
лоді. Бо є пенсіонер з пенсією 
100 тисяч гривень. Сто молодих 
сімей працюють на одного пен-
сіонера, це ж абсурд! Має бути 
справжня диференціація пенсій 
– збільшення їхнього мінімаль-
ного розміру шляхом обмежен-

ня максимальних пенсійних ви-
плат. Максимальна пенсія, яка 
встановлюється за рахунок дер-
жавного бюджету, не може пе-
ревищувати мінімальну більше, 
ніж у 5 разів. Максимальна зарп-
лата державних чиновників не 
може перевищувати мінімальну 
більше, ніж у 10 разів.

Надзвичайно влучно визна-
чені причини наших бід. Точ-
но названі прості рекомендації, 
що і як робити для загального 
добра творців суспільних благ 
та людей на заслуженому від-
починку. Безперечно, саме цих 
кроків давно потребує укра-
їнське суспільство. Якому вже 
голова туманіє від споглядання 
«терезів» призначення, напри-
клад, Верховною радою заро-
бітних плат суддям Верховного 
суду – хто за 300 тисяч на місяць? 
А хто за 200 тисяч? Голосуємо! І 
себе «під ялинку», до речі, наші 
обранці не забули – теж підви-
щили зарплатню. А має бути 
дуже просто: хоче міністр, на-
приклад, отримувати 100 ти-
сяч на місяць? Немає проблем. 
Але за умови, що найнижчий 
рангом працівник зароблятиме 
10 тисяч! Так живе і діє грома-
дянське суспільство у кожній 
правовій, соціальній державі з 
подібною, а почасти навіть удві-
чі меншою диференціацією. 
Чи складно «запустити» систе-
му Олександра Савченка, ще є 
подібні Володимира Ланового, 
Олександра Новака, Олексан-
дра Сугоняко, в життя? Зовсім 
ні. Щойно відомий експерт 
Олег Устенко застеріг:

- Або українські політики
впишуться в нові реалії, або 
повинні будуть піти назавжди. 
Останній результат здається 
більш імовірним. 

«Анумо, пани-
молодці, кукіль  
з пшениці 
вибирати!»
З такими неймовірними зу-

силлями прагнемо ми тепер уза-
конити ці зрозумілі європейські 
норми співжиття суспільства, 
дещо забувши, що саме україн-
ська нація і 400, і ще 250 літ тому 
являла всьому світові найкращий 
зразок служіння власної еліти усій 
громаді. Було це в Запорізькій 
Січі, яку китайський вчений Волг 
Кзяу назвав «світлом в очах Всесві-
ту». Самі  ж козаки вважали:

- У нас над усе честь і слава,
військовая справа – щоб і себе 
на сміх не дати, і ворогів під ноги 
топтати!

Вельми цікавим є спосіб об-
рання собі влади, адже козаки 
керувалися неписаними закона-
ми: стародавнім звичаєм, словес-
ним правом і здоровим глуздом. 
В «Історії запорозьких козаків» 
Дмитра Яворницького т. 1, стор. 
163 цей процес описаний так:

- Загальні та військові ради від-
бувалися в запорозьких козаків 
звичайно у визначені дні – 1 січня 
кожного нового року, 1 жовтня в 
храмове свято Січі на Покрову, на 
2-й чи 3-й день Великодня, а та-
кож у всякий день і у всякий час 
за бажанням товариства чи про-
стої «сіроми». Рада була вищим 
адміністративним, законодавчим 
і судовим органом; присуд ради 
був присудом усього війська і 
обов’язковим для всіх членів ко-
зацької громади. Поділ земель і 
вибір старшин відбувався кожен 
новий рік. Старшина користува-
лася своєю владою всього лиш 
один рік і, маючи на увазі щоріч-
ний звіт, рідко діяла свавільно, 
всупереч бажанню війська, тому 
рідко виявлялася винною. Якщо 
ж старшина викривалась у яки-
хось злочинах проти всього війсь-
ка, то вона каралася за те смертю. 
В разі ж згоди з діями старшини 
козаки кричали:

- Ви – добрі пани, пануйте ще
над нами! 

Коли ж отаману докоряли 
чимось несуттєвим, то казали: 

- Покинь, скурвий сину, своє
кошев’є, бо ти вже козацького 
хліба наївся! Іди собі геть, негід-
ний сину, ти для нас нездатен! 
Поклади свою булаву, поклади! 

А після вручення новообра-
ному кошовому булави і биття 
довбушем в літаври честі новоо-
браному сивоусі діди, славні ни-
зові лицарі почергово підходили 
до нього і сипали на бриту голову 
його пісок чи мазали маківку гря-
зюкою, якщо на ту пору випада-
ла дощова погода. Це робилося 
в знак того, щоб він не забував 
своє походження і не прагнув 
би до вивищення над усім това-
риством. Так само обирали вій-
ськового суддю, писаря, осавула, 
курінних отаманів. Другого січня 
обирали довбушів, пушкарів, пи-
сарів, кантаржея та інших. 

Навряд чи можна придумати 
більш демократичний процес 
переобрання старшини – кожен 
рік, а то й частіше, до того ж з 
негайною суворою карою за до-
пущені гріхи. Вочевидь, термін 
перебування у владі сьогоднішніх 
слуг українського народу у 5 ро-
ків є занадто тривалим, з огляду 
на описану добру історичну тра-
дицію. Український п’ятирічний 
морок ліпше будь-що урвати, 
щоб менше стояти на майданах 
з протестами. Краще вже мати 
бодай дворічний термін і дещо 
витратити на вибори, ніж потім 
зализувати рани всією країною. 
Тож нумо, пани-молодці, кукіль 
з пшениці вибирати, давні добрі 
порядки для України повертати! 
З Різдвом Христовим та Новим 
роком будьте здорові та Богу 
милі!

Остап ВЕРНИГОРА. 

Збережена… 
Бережинка

Село з такою назвою – Бе-
режинка, що на Кіровоград-
щині, враз стало відомим 
усій Україні навесні минулого 
року.  Тут завирували, запала-
ли бурхливі пристрасті (навіть 
влітку був підпал урожаю), 
а  все, що там діялося, кілька 
місяців поспіль не сходило зі 
шпальт регіональних та сто-
личних газет, це фіксували та 
показували відомі і не дуже 
відомі телеканали, проходило 
«червоним рядком» у контенті 
ряду інтернет-сайтів.

Чим же привернуло  увагу 
широкого загалу українців це 
село?

Нібито відправною точкою 
наступних подій стало рішен-
ня Індустріального суду міста 
Дніпра про повернення бор-
гу перед фізичною особою на 
суму 20 (двадцять!) мільйонів 
гривень. ( Як згодом з’ясувало-
ся, борг  неіснуючий, розписка 
– сфабрикована, що і підтвер-
дила експертиза). Приватний
нотаріус виніс примусовий
виконавчий припис,  а реє-
стратор з Маловиськівського
району Кіровоградщини змі-
нив дані про засновників ТОВ
«Нива-2010»  - провідного агро-
підприємства в Бережинці.

Водночас можна сказати, 
що іскра майбутнього проти-
стояння спалахнула 27 квітня 
минулого року – саме у цей 
день власник ТОВ «Нива-2010» 
Микола Трибиненко (йому 
належать 65 відсотків акцій то-
вариства, а 35 - синам) начебто 
підписав договір дарування, за 
яким його корпоративні права 
перейшли до зареєстрованої 
у Белізі офшорної компанії 
«Фортресс оф ану Ессошейшн 
ЛТД».

Того ж дня відбувається 
ряд таких подій:

- офшорна компанія з Бе-
лізу швидкоруч продає свої 
корпоративні права такому 
собі ТОВ «Торговий дім Дні-
промет» (місто Дніпро);

- державний реєстратор
Руденко В. І. із порушенням 
вимог чинного законодавства 
проводить у Єдиному держав-
ному реєстрі зміну керівника, 
складу учасників, адресу міс-
цезнаходження та кінцевого 
бенефіціарного власника ТОВ 
«Нива-2010»;

- у ТОВ «Нива-2010» з’явля-
ється два кредити загальною 
сумою 27млн. грн., датовані 
груднем 2016 року, і за ди-
вовижним збігом обставин 
справа про стягнення боргу 
саме 27 квітня 2017-го надхо-
дить до державної виконавчої 
служби Головного територі-
ального управління юстиції в 
Кіровоградській області, яке 
Постановою ВП №53846594 від 
27.04.2017 року відкриває про-
вадження, блокує рахунки і 
накладає арешт на майно ТОВ 
«Нива - 2010».

Згодом представники ново-
спеченого власника приїздять 
до  господарства, показують 
виписку з держреєстра, заяв-
ляючи, що все чи мало не все 
тепер тут їхнє, і виштовхують 
з кабінету колишнє керівниц-
тво. Словом заходжуються 
наводити свої порядки, зару-
чившись «аргументованою» 
підтримкою – озброєною охо-
роною. Відразу ж активно агі-
тують пайовиків переукладати 
договори оренди землі, а тим, 
хто впирається, погрожуть... 

 Але чужинці не на тих на-
пали. Громада Бережинки з 
самого початку неодноразово 
викликала правоохоронців, 
хоча місцева влада нічого наче 

На  захисті 
власної ниви

й не помічала, бо, мов страус, 
сховала голову в пісок.

Не забажала, мабуть, під 
носом побачити, як спрацюва-
ла відшліфована  премудрими 
«мудрагелями» з юридичною 
чи просто бандитсько-бізнесо-
вою освітою схема рейдерсько-
го захоплення сільгосптовари-
ства, чим, власне, «прославила-
ся» за останні роки на весь бо-
жий світ наша ненька-Україна.

А ось бережинські селя-
ни, кістяк орендодавців ТОВ 
«Нива-2010»,  вирішили дати 
зайдам-чужинцям неабиякого 
відкоша. Наприкінці травня, 
коли «по милості» нових «го-
сподарів» залишилися недо-
сіяними аж 500 га землі, двісті 
селян пішли на штурм адмін-
будівлі товариства, щоб вигна-

ти рейдерів  геть. Ті у відповідь 
кинули в людей димові шашки 
та випустили сльозогінний газ. 
А далі охоронці почали стрі-
ляти в натовп з травматичної 
зброї. Троє бережинців були 
поранені та шпиталізовані.

До речі, тільки тоді в ситуа-
цію втрутилася місцева влада. 
Троє поліцейських, що при-
були в село, зробили спробу 
перемовин з рейдерами. Але 
«розрубати вузол» допомо-
гло тільки те, коли на підмогу 
у село прибував загін у складі 
вісімдесяти правоохоронців. 
Рейдери склали зброю. Стріл-
ками виявилися шість  уро-
дженців Запорізької області, 
одягнутих у камуфляжну фор-
му. Було вилучено мисливські 
помпові рушниці та один трав-
матичний засіб. І відкрито кри-
мінальне провадження за п.4 
ст. 296 КК, що передбачає по-
карання у вигляді від трьох до 
семи років позбавлення волі.

Через місяць гостре про-
тистояння в Бережинці повто-
рилося.  Проте картина була 
дещо інша. У село були підтяг-
нуті підрозділ Національної 
гвардії та спецпідрозділ по-
ліції, котрі без усіляких пояс-
нень почали бити селян, у тім 
числі і ветеранів. Постраждали 
20 осіб. На захист селян стали 
бійці  батальйонів «Донбас» та 
«Айдар», але їхній нечислен-
ний загін, що  називається, за-
ламали, одягнули в наручники 
та намагалися вивезти в Умань, 
одначе на кордоні  Кіровоград-
ської та Черкаської областей 
селяни заблокували автобус 
і, тим самим, визволили своїх 
оборонців.

Тоді-то ситуація вийшла, 
так би мовити, за локальні межі. 
Відбулися акції протесту в об-
ласному центрі – Кропивниць-
кому, у столиці – на печерських 
пагорбах. Про неї заговорили 
нардепи, в урядових коридо-
рах, у кабінетах, де гніздяться 
високі чини …

Raider, він же…
Англійcьке слово «raider» 

якось ніби непомітно ввійшло 
у наш вжиток, але нині вчепи-
лося в українське повсякденне 
життя, мов гнида у кожух. На-
справді ж воно має – за Вікіпе-
дією  - кілька значень. Напри-
клад, загальновідоме: спеціаліст 
(часто злочинний) з організації 
зміни власника підприємства. 
Або екзотичне: збірна назва 

бандюків з  пусток постапо-
каліптичних всесвітів. Проте 
з’явилися у нас рейдери не з 
космосу, хоча велике бажання 
– відправити їх саме туди, на
навколоземну орбіту, а само
явище назавжди затаврувати.
Рейдери – наші, доморощені,
дуже підступні люди, без доко-
рів сумління і моралі.

Але гірше інше. Як написав 
в одному з інтернет-часописів 
народний депутат, член комі-
тету Верховної Ради з питань 
аграрної політики та земель-
них відносин Іван Мірошни-
ченко, «сліди рейдерських 
захоплень зазвичай ведуть до 
людей так чи інакше набли-
жених до високопосадовців. У 
багатьох випадках фігурують 
одні і ті ж прізвища, які добре 
відомі з питань розгляду скарг 
у сфері державної реєстрації 
при Мін‘юсті».

А чи не пора усіх цих ша-
новних вельмож-високопоса-
довців чи навіть тих, хто має 
депутатський мандат,  за вухо 
та на сонечко. І не тільки підда-
вати суспільному осуду, вони 
повинні відповідати перед за-
коном.

Що ж стосується вище 
описаних подій, то  офіс ТОВ  
«Нива-2010» у Бережинці за-
хоплювала  так звана охоро-
нна фірма «Борисфен», яку 
контролює народний депутат 
від «Народного фронту» Юрій 
Береза.

Свій коментар «Фермеру 
Придніпров’я» дав засновник 
ТОВ «Нива-2010» Микола Три-
биненко, котрий більше соро-
ка років уже у сільському гос-
подарстві.

- Ми відбили у загарбників, 
інакше їх і не назвеш, свої землі, 
хоч і не той, що мав бути, якби 
не ці перипетії, та все ж зібрали 
вирощений урожай. Але мушу 
зазначити, що нам протистоя-
ло добре організоване злочинне 
угрупування. Око на наше това-
риство поклали не тільки певні 
особи з Дніпра, який вважається 
«осиним гніздом рейдерства», 
але і деякі підприємці з Кропив-
ницького. Тож діяли вони у змо-
ві, - наголосив Микола Павлович.

Після весняно-літніх подій 
у Бережинці справа перейшла 
в судову площину. Свій позов 
до суду першої інстанції у Кро-
пивницькому ТОВ «Нива-2010» 
виграло, довівши факти підроб-
ної переєстрації товариста на  
користь нібито нового власника. 

Але «Торговий дім «Дніпро-
мет» не заспокоївся – подав свою 
апеляцію за місцем свого знахо-
дження.

- Двадцятого грудня відбуло-
ся друге засідання Дніпровського 
адміністративного апеляційного 
суду, - розповідає М. Трибинен-
ко. -  Причому позивач «добре» 
підготувався до зустрічі, перед 
будівлею розбили навіть наме-
ти. Дужі та спритні «тітушки», 
причому деякі досить-таки кри-
мінальної зовнішності, вигукува-
ли: «Вы у нас колхоз незаконно 
забрали». При цьому «колгосп-
ники» натякали, що після суду 
ми з адвокатом додому не доїде-
мо. Тому довелося звертатися за 
допомогою до нашої самообо-
рони – хлопців, що воювали на 
Донбасі.

А напередодні Нового року, 
27 грудня відбулося вже третє 
слухання апеляційної справи. 
До Дніпра приїхала велика гру-
па пайовиків та тих, хто підтри-
мує ТОВ «Нива-2010» у проти-
стоянні з рейдерами (на знімку). 
По закінченні судового засідання 
адвокат Денис Довженко зазна-
чив, що представники «Торго-
вого дому «Дніпромет» всіма 
правдами й неправдами нама-
гаються затягти розгляд справи 
на невизначений термін)) або ж 
навіть перевести її в площину 
господарського корпоративного 
спору. 

Це видно неозброєним оком 
і людям без юридичної освіти. 
Наступне засідання призначено 
на 12 січня. Тож крапку ми не 
ставимо…

Микола ПАВЛИШ.
Фото автора.
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На чиїх умовах договір?
Зазвичай сільські мешканці узгоджу-

ють з орендарями лише вартість оренди та 
форму її оплати, але не завжди в строк чи і 
взагалі їх отримують, не маючи передбаче-
них у договорі дієвих інструментів змусити 
орендаря виконувати обов’язки належно.  

Хотілося б роз’яснити пересічним 
громадянам найбільш значущі моменти 
оформлення оренди, що дозволять їм уник-
нути або значно зменшити ймовірність ви-
никнення типових проб лем орендних взає-
мин. 

Першим кроком є укладення договору 
оренди земельної ділянки. Відповідно до за-
кону, він може мати просту письмову фор-
му, але за взаємним бажанням орендаря й 
орендодавця, вони можуть посвідчити його 
нотаріально.

Відповідно до чинного закону, договір 
оренди земельної ділянки повинен містити 
такі істотні умови: 

а) інформацію про земельну ділянку, 
що передається в оренду (кадастровий  но-
мер,  місце  розташування  та розмір земель-
ної ділянки); 

б) строк дії договору оренди; 
в) орендну плату із зазначенням її 

розміру, індексації, способу та  умов  розра-
хунків, строків, порядку її внесення і пере-
гляду та відповідальності за її несплату. 

За  згодою  сторін у договорі оренди зем-
лі можуть зазначатися й інші умови. Але 
важливо пам’ятати: якщо орендний договір 
не містить хоча б однієї із вищезазначених 
істотних умов, він вважається неукладеним.

Досить зручним для оформлення взає-
мин сторін є використання типового дого-
вору оренди землі, який затверджено по-
становою Кабінету Міністрів України від 3 
березня 2004 року №220.

Однак він має характер певного шабло-
ну й особливості відносин орендаря та орен-
додавця сторонам слід визначати в договорі 
самостійно.

 Строк дії договору оренди землі визна-
чається за згодою сторін, але не може пере-
вищувати 50 років.

 Десять років є на сьогодні мінімальним 
строком оренди для ведення товарного сіль-
ськогосподарського виробництва, фермер-
ського господарства, особистого селянського 
господарства земельних ділянок сільсько-
господарського призначення, які є земель-
ними ділянками меліорованих земель і на 
яких проводиться гідротехнічна меліорація.

 Базою для розрахунку орендної плати 
є нормативна грошова оцінка землі. Вона 
зазначена в кожному сертифікаті на отри-
мання земельної частки (паю).

А розмір ставки орендної плати за землі 
сільськогосподарського призначення пови-
нен бути не менше 3 відсотків від вартості 
земельної ділянки у відповідності до статті 
1 Указу Президента України від 02.02.2002 р. 
№ 92/2002 «Про додаткові заходи щодо со-
ціального захисту селян-власників земель-
них ділянок та земельних часток (паїв)». 

Штрафи порушникам
Непоодинокими є випадки, коли орен-

дарі не виплачують у строк орендну плату 
в грошовій або в натуральній формі (зерно, 
цукор, крупи тощо), або ж остання має не-
належну якість.

 Як орендаря стимулювати уникати по-
рушення взятих обов’язків чи отримати пев-
ну компенсацію від нього за вже допущене 
порушення?

Оптимальним варіантом є передбачи-
ти в договорі оренди штрафні санкції для 
орендаря.

Більшість публічних дискусій щодо законодавчих 
норм в агросекторі велося донині щодо мораторію 
на продаж сільськогосподарських угідь.
Тим часом достатньою увагою не охоплено 
найважливіше - відсутність у селян-власників 
землі знань щодо сутності оренди, які б надали їм 
можливість врегулювати взаємини з орендарями на 
справедливих засадах.
Адже саме оренда лишається єдиною юридичною 
можливістю отримувати дохід від земельних 
ділянок сільгосппризначення, які мешканці села не в 
змозі обробляти самостійно.
Практика свідчить, що в більшості випадків селяни 
лише підписують підготовлені юристами аграрних 
фірм чи фермерів документи, в яких, звичайно, 
більшою мірою представлені інтереси останніх. 

ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПАЙОВИКАМ
Найбільш поширеними та простими з 

точки зору визначення та застосування є не-
устойка, яка, згідно з цивільним законодав-
ством, має два види:  штраф та пеню.

 Також законом передбачено за пору-
шення грошових обов’язків сплату боржни-
ком трьох відсотків річних (якщо більший 
розмір не передбачено в договорі) та індексу 
інфляції.

При цьому варто мати на увазі, що пеня 
та відсот ки річних можуть бути застосовані 
лише у разі невиконання орендарем обов’яз-
ку  зі сплати грошових коштів.

 Якщо орендна плата визначена в нату-
ральній формі, то слід застосовувати штраф, 
який може бути виражений у грошовій сумі 
або в тій же натуральній формі.

Наприклад, в договорі можна передба-
чити, що невидача орендарю у встановле-
ний строк зерна чи іншого майна, передба-
ченого як орендна плата, або ж видача тако-
го майна в неналежній кількості або якості 
має наслідком застосування до орендаря 
штрафу в такій-то сумі (або обсязі зерна чи 
іншого майна) за кожен випадок порушен-
ня.

Сплата штрафних санкцій здійснюється 
додатково та не звільняє від обов’язку спла-
тити орендну плату у визначеній договором 
формі.

 
Розірвати достроково
Якщо попри штрафні санкції орендар 

не виконує належно договір, наприклад 
використовує земельну ділянку всупереч 
визначеним договором умовам (скажімо, 
надмірно виснажує землю, використо-
вує пестициди, які суттєво погіршують її 
стан),  орендодавець може розірвати договір 
оренди.

Адже той укладений на багато років 
і перспектива систематичних порушень з 
боку орендаря навряд чи влаш тує власника. 
У такому разі слід знати наступне.

Договір оренди землі може бути 
розірваний за згодою сторін. На  вимогу од-
нієї  із  сторін договір оренди також може 
бути достроково розірваний за рішенням 
суду в порядку, встановленому законом.

Розірвання договору оренди землі в од-
носторонньому порядку не допускається, 
якщо інше не передбачено законом або цим 
договором.

Останнє речення означає, що для од-
носторонньої відмови від договору в ньому 
повинен передбачатися відповідний ме-
ханізм iз певною послідовністю дій сторін.

Наприклад, у разі систематичного по-
рушення орендарем договору, псування, 
використання земельної ділянки не за ці-
льовим призначенням, орендодавець може 
надіслати орендарю лист iз повідомленням 
про розірвання оренди.

 Для підтвердження факту надсилання 
найкраще використовувати рекомендова-
ний лист iз повідомленням про вручення.

З моменту отримання зазначеного листа 
орендар має звільнити орендовану землю 
протягом певного часу (наприклад, періоду, 
необхідного для збору врожаю, тощо).

 Це найпростіший варіант дій, коли сто-
рони врегульовують свої відносини само-
стійно.

У разі розірвання договору оренди зем-
лі з ініціативи орендаря орендодавець має 
право на отримання орендної плати на зем-
лях сільськогосподарського призначення за 
шість місяців, а на землях несільськогоспо-
дарського  призначення  —  за  рік.

 Це якщо  протягом зазначеного 
періоду не  надійшло пропозицій  від  ін-
ших  осіб  на укладання договору оренди 
цієї ж земельної ділянки на тих самих умо-
вах, за винятком випадків, коли розірван-
ня  договору обумовлене  невиконанням або 
неналежним  виконанням орендодавцем 
договірних зобов’язань.

 У разі розірвання договору оренди зем-
лі за пого дженням сторін кожна з них має 
право вимагати в іншої сторони відшкоду-
вання завданих збитків відповідно до зако-
ну.

Укладено чи зареєстровано?
Слід розділяти момент укладання дого-

вору оренди та момент державної реєстра-
ції права оренди, що за ним виникає, оскіль-
ки вони мають принципово різні юридичні 
наслідки. 

Так, сторони,  дійшовши згоди щодо 
всіх істотних умов договору оренди землі, 
складають і підписують відповідний пись-
мовий документ.

Але підписання договору ще не означає, 
що орендар може користуватися земельною 
ділянкою, — відповідне право в нього вини-
кає з моменту державної реєстрації.

Саме після цього земельну ділянку вва-
жають переданою орендарю, а не з часу під-
писання сторонами акта прийому-передачі, 
як багато хто досі вважає.

Крім того, якщо сторони вказали, що 
договір діє певну кількість років iз моменту 
підписання, то незалежно від часу зі спли-
вом якого була зареєстрована оренда, її дія 
не може перевищувати строку чинності до-
говору.

Сторони можуть узгодити, що договір 
діє до закінчення строку дії оренди, який 
відліковується з моменту її державної 
реєстрації і становить стільки-то років.

Задля реалізації інтересів орендаря 
сторони за взаємною згодою враховують 
при визначенні строку договору час посів-
ної для певної сільськогосподарської куль-
тури, якою засівається орендована земель-
на ділянка.

Варто звернути увагу, що до 1 січня 2013 
року в українському законодавстві перед-
бачалась необхідність реєстрації договору 
оренди, після вказаної дати реєструється 
лише право оренди. 

По державну реєстрацію оренди може 
звернутися як орендар, так і орендодавець — 
до: нотаріусів, виконавчих органів сільських, 
селищних та міських рад, Київської, район-
них, районних у місті Києві державних ад-
міністрацій або акредитованих суб’єктів, в 
яких працюють державні реєстратори.

 При цьому варто мати на увазі, що 
звертатися можна до зазначених осіб та ор-
ганів незалежно від місця розташування зе-
мельної ділянки, але у межах, області, міст 
Києва.

 При цьому, якщо договір оренди но-
таріально посвідчувався, здійснити реєстра-
цію оренди, що виникає в його результаті, 
має право лише нотаріус, що здійснював 
зазначену нотаріальну дію.

 Для проведення державної реєстрації 
права оренди земельної ділянки реєстра-
тору (нотаріусу) подається заява на про-
ведення реєстраційних дій та оригінали 
документів, необхідних для проведення 
таких дій, у паперовій або електронній 
формі у випадках, передбачених законо-
давством.

 У разі якщо оригінали документів, необ-

хідних для проведення реєстраційних дій, 
відповідно до законодавства залишаються у 
справах державних органів, органів місцево-
го самоврядування, що їх видають, заявник 
подає копії документів, оформлені такими 
органами відповідно до законодавства.

 Заява на проведення реєстраційних дій 
в електронній формі подається за умови 
ідентифікації заявника (фізичної або юри-
дичної особи) з використанням електронно-
го цифрового підпису чи іншого альтерна-
тивного засобу ідентифікації особи.

 Іншими документами (їх копіями), які 
подаються із заявою є:

а) документ, що посвідчує особу заявни-
ка; 

б) довіреність чи інший документ, що 
посвідчує представницькі повноваження у 
разі коли особа, яка звертається по держав-
ну реєстрацію діє як представник; 

 в) копія реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податку згідно з Дер-
жаним реєстром фізичних осіб платників 
податків (крім випадків, коли особа через 
свої релігійні або інші переконання від-
мовляється від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податку, 
офіційно повідомила про це відповідні ор-
гани державної влади та має відмітку в па-
спорті громадянина України); 

 г) документ, що підтверджує сплату 
адміністративного збору (обов’язкового 
платежу за проведення державної реєстра-
ції), крім випадків, коли особа звільнена від 
сплати адміністративного збору;

д) договір оренди земельної ділянки;
е) витяг iз ДЗК про земельну ділянку, 

окрім випадків, коли нотаріус, який прово-
дитиме реєстрацію підключений до ДЗК.

Окрім того, якщо при зверненні по 
державну реєстрацію оренди виявиться, 
що право власності на земельну ділянку 
виникло до 1 січня 2013 року, але не було 
зареєстровано в Державному реєстрі ре-
чових прав на нерухоме майно, державний 
реєстратор (нотаріус) здійснює також і його 
реєстрацію.

 При цьому, для державної реєстрації 
необов’язковим є звернення власника, право 
власності за ним може бути зареєстровано 
за заявою орендаря.

Останній не зобов’язаний подавати до-
кумент, на підставі якого виникло право 
власності (договір купівлі-продажу, дару-
вання, свідоцтво про право на спадщину, 
державний акт про право власності, тощо), 
за умови наявності інформації про за-
реєстровану земельну ділянку в Державно-
му земельному кадастрі.

Державна реєстрація права власності 
та оренди проводиться у строк, що не пе-
ревищує п’яти робочих днів iз дня реєстра-
ції відповідної заяви в Державному реєстрі 
прав. 

За результатом проведення державної 
реєстрації права власності та похідного від 
нього речового права на земельну ділянку 
державний реєстратор (нотаріус)  формує 
примірник витягу.

 Даний документ підтверджує реєстра-
цію права оренди.

 У разі припинення договору, в тому чис-
лі його розірвання, потрібно звернутися до 
державного реєстратора для припинення 
права оренди.

 Якщо останнє не здійснити, в орендаря 
буде формальна підстава продовжувати ко-
ристуватися земельною ділянкою.

 А зареєструвати нову оренду до припи-
нення попередньої неможливо. 

 Світлана ДУНАЄВСЬКА,
 юридичний портал «Протокол».

Н аш «лікбез»
УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
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З Миколою ми знаємося, мож-
на сказати, з пуп’янка. Ви-
росли в одному селі, ходили 

разом до школи, на дискотеку до 
сільського клубу, потім навчались 
- я в технікумі, а він у ПТУ. Запро-
шували на весілля, коли одру-
жувались, потім хрестили один в 
одного дітей. І понині дружимо 
сім’ями. Завжди  виручали один
одного, якщо  траплялося щось 
не зовсім приємне, та й зараз таку 
звичку не кинули. А пригод було 
чимало, особливо в юнацькі роки.  
Про одну з них і хочу розповісти. 

 Сталося це перед Новим ро-
ком, вже й не згадаю яким. Були 
ми тоді молоді та «зелені», ще й 
кумами не звалися. 

- Ходім по ялинку до лісу, - 
довірливо ошелешив мене Мико-
ла напередодні свята.

- І воно тобі треба? - не загорів-
ся я ентузіазмом друга, - вдома є 
пластмасова й досить.

- Та вона ж не має запаху!
- А, так і скажи, що Галя тебе 

попросила! - здогадався я.
- Ну, Галя, - з блиском  і надією 

в очах зізнався  він.
- А як впіймають лісники, хто 

штраф платитиме? - резонно я 
йому.

- Так і скажи, що боїшся, - пре-
зирливо сплюнув Колько.

- Хто? Я? - випинаю груди ду-
гою, - та хоч зараз пішли!

- Не зараз, а в обід, - вже при-
мирливо мовив друг.

Сказано, відступати нікуди. 
Я знав, що Микола залицяєть-
ся до Галі, хоче зробити їй щось 
приємне. Мені хоч і байдуже до 
неї, але перед другом виглядати 
боягузом якось не хотілося…

По обіді попленталися. Ішли 
спочатку мовчки. Потім Микола 
почав підбадьорювати мене:

- Нічого, не дрейф, все буде 
окей!

- А якщо нас впіймають, ска-
жемо, що пішли шишок назби-
рати і заблудилися, - з’явилася у 
мене рятівна думка.

Ліс у нас невеликий, не раз 
доводилося обом череду поблизу 
пасти. Наче всі стежки–доріж-
ки знаємо. Хоч і грудень місяць 
вже наприкінці був, але без снігу, 
температура плюсова трималася. 
Почало накрапати. Пройшли ми 
мішаний ліс, врешті–решт, до-
бралися до ялинок (так ми сосни 
називаємо). Почали вибирати. Пе-
реходили від однієї до іншої, але 
все то крива, на Миколин погляд, 
то рідка, то не така зелена, як тре-
ба. Так вже він красуні Галі дого-
дити хотів! Мене ж влаштовувала 
будь-яка, хутчіше б з лісу.

Раптом почувся шум машини, 
і ми, мов з цепу зірвалися, кину-
лися тікати. Думка була одна - це 
лісники об’їзд роблять, ловлять 
крадіїв ялинок. Тільки б не спій-
мали! Бігли  ми з Миколою лісом, 
бігли, захекалися і, нарешті, зупи-
нилися.

Дощ став іти густіше. Трохи 
посиділи, відпочили, прислухали-
ся. Коли зрозуміли, що пересліду-
вання за нами немає, дружно ро-
зреготалися.

- Ну ти й злякався, - почав кпи-
нити Микола.

- Ти теж герой, попереду мене 
біг, - не залишився я в боргу.

Вирішили вертатися і таки ви-
брати ялинку для Галі. Піднялися 
і рушили… в різні боки.

- Ти куди, ялинки ж отам? - пи-
таю я і показую Миколі рукою.

- Та ти що, ми ж звідтіля 
прибігли! – і показує в протилеж-
ну сторону.

Ми витріщилися один на од-
ного, потім почали поспіхом га-
рячково доказувати один одному, 

куди саме треба йти. В суперечці 
Микола таки переміг. Пішли. 
Йдемо, йдемо, вже намокли, по-
чало сутеніти, а соснового бору 
все катма. Раптом дорога виводить 
до села, тільки воно ніби не наше. 
Біля копиці з сіном дві жінки його 
на корм худобі набирають. Підій-
шли ми до них.

- Щось ми немов заблуди-
лися, - знічено зізнаємося після 
привітання.

- Ой, які гарні парубки! І чого 
вас до лісу понесло? Зараз покаже-
мо вам дорогу.

Жінки поспівчували нам, по-
тім почали навперебій показува-

ти, куди йти. Ми з Миколою кива-
ли головами, ніби все зрозуміли, і 
повернулися до лісу. Виявляється, 
ми пройшли через увесь ліс і вий-
шли за кілька кілометрів до іншо-
го села. Тепер треба було повер-
нутися додому. Про ялинку вже 
мова не йшла.

Сподіваючись, що Микола 
краще слухав жінок і добре зро-
зумів, куди слід іти, я мовчки брів 
за ним. Але через кілька хвилин, 
коли вже зовсім смеркло, ми зупи-
нилися.

- Куди ти мене знову ве-
деш? - запитав Микола раптом 
знавісніло.

- Як куди? Це ж ти ведеш, а я за 
тобою йду!

- Ще не вистачало заночувати 
в лісі!

- Це ж твоя ідея була - Галі
ялинку! Галі ялинку! А я, дурень, 
погодився!

Знову почали сперечатися, в 
якому напрямку йти. Цього разу 
пішли, куди наполіг я. Темінь в 
лісі наступила, хоч око виколи.

Дощ вже не йшов, але ми 
вже були мокрі й зголоднілі. Ліс 
страшною примарою обступив 
нас. Я згадав, як влітку здичавілі 
собаки задерли у баби Зінки на 
узліссі козу. Тоді в селі говорили, 
що то може й не собаки, а вовки 
були. Від такої думки мороз по-
біг під шкірою. Микола теж весь 
зіщулився, голову в плечі втягнув. 
Що й казати - геть не геройський 
вигляд був у нас, якби хто з боку 
поглянув. Я намагався не сходити 
з вузької стежечки, яку ледь  знахо-
див під ногами. Вона ж має кудись 
нас вивести.

- Хоч би хліба з собою взяли,- 
заскімлив  Колько.

- Мовчи вже, - обірвав я його.
- Що там вдома зараз думають, 

мабуть, шукають уже, - мимрив 
далі він.

- Та ми ж нікому не сказали, 
куди йдемо! Хто нас надумає шу-
кати тут?

Ліс уночі, здавалося, таїв за 
кожним кущем небезпеку. Ми 
вже дорослі хлопці, які не раз бу-
вали в ньому вдень, але з острахом 

вдивлялися в непролазні хащі, які 
нагадували нічні джунглі з філь-
мів. Пленталися далі мовчки, аж 
нарешті побачили маленькі вог-
ники.

- О, таки дійшли до села, - 
зрадів я.

- Хух, все, скоро вдома будемо,- 
прояснів і Микола.

Підійшли до найближчих хат. 
Вирішили зайти до першої, щоб 
зрозуміти, на якому кутку села 
знаходимося, бо почували себе 
геть знесиленими. Двері відчини-
ла жінка і сторопіло випалила:

- О-о-о… Хлопці! Знову ви?
Ми отетеріли. Це була та 

самісінька жінка з чужого села, 
що вже показувала нам дорогу! 
Раптом вона заливисто розрего-
талася:

- Та йдіть до хати! Я вас наго-
дую! Може, вам прийми знайти в 
нашому селі? У нас гарні дівчата є!

Ми мовчки зайшли, сіли до 
столу. Вона нашвидкуруч по-
чала накривати на стіл, весело 
розповідаючи своєму кремезному 
чоловікові про пригоду з нами. 
Той поглядав на нас якось дивно, 
підозріло. Потім дістав величезно-
го ножа  і почав його гострити об 
брусок. Ми з Миколою перегляну-
лися: його вигляд насторожив нас.  
Майнула думка, а чи не рвонути 

Святкова передріздвяна вечеря («Багата кутя», «Святвечір», 
«Вілія») в українців була дуже урочистою, адже свято Різдва 
вважалось одним із найважливіших у році.
У цей день українці намагалися нічого не їсти, аж поки на 
небі не засяє перша зірка, адже люди вірили, що саме в цей 
час народжується Ісус Христос. Той, хто першим побачив 
різдвяну зірку, вважався найщасливішим у сім’ї.

Підготовка до передріздвяної вечері
Підготовка до святкової вечері мала всі ознаки 
церемоніалу та складалася з чіткої послідовності дій. 
Під образами на покуті стелили чисте сіно, а на нього 
ставили горщики з узваром і кутею і приказували: «Щоб 
кутя на покуть, а узвар на базар». В окремих регіонах 
України горщики з узваром та кутею накривали книшем 
(спеціальний обрядовий хліб). Потім виймали з печі кутю 
та встановлювали на покуті, а господиня при цьому 
квоктала, щоб кури наступного року добре неслися. Якщо 
ж у господарстві були бджоли, то аналогічну процедуру 
виконував сам господар. Одягнувши шапку, рукавиці, він ніс 
кутю та імітував гудіння бджіл: «Гу-гу-гу». На Полтавщині 
перед встановленням куті господар підіймав її над 
головою і промовляв: «Боже, щоб ячмінь був остистий та 
колосистий».
У хаті на підлогу стелили сіно або солому. У народі нерідко 
цей звичай пов’язували з легендою про народження Христа в 
яслах, хоча більш вірогідно бачити в ньому пережитки магії 
родючості. На третій день Різдва або вдосвіта на Новий рік 
виносили з хати солому і палили її на дорозі, біля воріт або в 
садку — «палили дідуха». Іноді дорослі й діти стрибали через 
цей вогонь. Скрученою різдвяною соломою могли обв’язувати 
плодові дерева, щоб наступного року був кращий урожай.

Святвечірній стіл
Святковий стіл, за яким збиралася разом уся родина, 
відігравав важливу роль у звичаях та обрядах Святвечора. 
Зверху стіл притрушували соломою, по кутках клали 
часник, що виконував роль оберегу, а потім вкривали обрусом 
(скатертиною). 
Сама святкова трапеза 6 січня в різних районах України 
характеризувалася деякими відмінностями. Це стосується 
як кількості страв на столі (7, 9, 12), так і послідовності їх 
вживання. Звичайно до Святвечора споживали всі продукти, 
наявні у господарстві, за винятком заборонених у піст. 
Різноманітність і багатство наїдків у цей день, повинні 
були сприяти добробуту родини наступного року. Навіть 
найбідніші селяни докладали максимум зусиль, щоб гідно 
зустріти Різдво. Святкові страви починали куштувати 
з куті, першу ложку якої підкидали догори. Про успіх у 
бджільництві свідчила велика кількість зерен куті, які 
прилипали до стелі.
На багату кутю відбувався також обмін ритуальними 
стравами. Вочевидь, ця традиція має ще дохристиянське 
коріння. Вечеря, що її посилали з дітьми бабі-повитусі, 
родичам, хрещеним батькам, як правило, складалася з куті, 
книшів, пирогів, риби тощо. Прийнявши обрядові страви, 
господарі дякували і обов’язково передавали дари у відповідь 
зі свого столу. В такий спосіб відбувався ритуальний обмін 
вечерею, який символізував спорідненість сімей та їх взаємну 
щедрість. Діток, які приносили вечерю, було прийнято 
пригощати та обдаровувати гостинцями (горіхами, 
яблуками, пиріжками, цукерками). 

Б увальщина

миттю з хати? Але приємний ве-
селий голос жінки та й харчі, що 
вже були на столі, зупинили такий 
намір. Почали їсти, одночасно від-
повідаючи на численні запитання 
балакучої жінки.

- Кажете, по шишки ходили?- 
тільки раз встряв у розмову її чо-
ловік.

Ми ствердно захитали голова-
ми.

- Ну, добре. Відвезу вас додому. 
- сказав він і вийшов з хати запря-
гати коня.

- Так, нехай чоловік вас підвезе. 
Він тут всі дороги знає, адже лісни-
ком працює. Заодно й подивить-
ся, чи немає в лісі крадіїв ялинок.

Подякувавши щиро за вечерю, 
бо все нам видалося таким смач-
ним,  як ніколи, ми вийшли і вмо-
стилися на бричці. Але сумніви 
все ж брали за душу: нащо він того 
ножа перед нами гострив?

- Трохи від’їдем - і в ліс, - шеп-
нув я Миколі.

- Ага, - одразу зрозумів мою 
думку друг.

Почали їхати. Лісник якось 
дивно на нас обертався і поглядав, 
ми ж чекали миті, коли дременути. 
Хоч і не хотілося знову блукати лі-
сом, але мовчазність лісника і той 
клятий ніж дуже насторожували.

- Так чого ж ви до лісу пішли? - 
раптом лукаво запитав він.

Ми промовчали, і вже готові 
були стрибати з брички.

- Та сидіть спокійно, я гострив 
ножа, бо завтра свиню різатиму. 
Новий рік на носі!

Ми полегшено видихнули.
- Бачите, хлопці, ліс іноді вміє

сам себе захищати, от лісовик вас і 
поводив! - резюмував він.

Не буду переказувати, як нас 
зустріли опівночі вдома та що ка-
зали. Гадаю, неважко й здогадати-
ся. Пройшло з того часу вже чима-
ло років. Вже давно ми з Миколою 
куми, він пізніше таки одружився 
зі своєю Галею. А до лісу по ялин-
ку відтоді не ходимо - маємо штуч-
ні. Хіба тільки кілька гілочок сосни 
приносить додому Микола. Для 
запаху…. Галі.

  Петро ЛУК’ЯНЕНКО. 

З  діда-прадіда
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Державні офіційні свята  
1 січня - Новий  рік 
7 січня - Різдво Христoве 
8 березня - Міжнародний жіночий день 
8 квітня - Великдень 
1 травня - свято Весни і Праці 

Зимовий цикл свят
У народі гкажуть: «Зима прийшла і празничків привела». І дійсно: 
взимку майже щодня – свято. Зимові свята починаються 4 
грудня зі свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, «коли 
вводиться літо у зиму». Цей день віщує, яким буде наступний рік: 
урожайним чи ні, посушливим чи дощовим. З цього дня у хлібороб-
ському розумінні починає спочивати земля, яку не можна копати 
лопатою аж до Благовіщення (7 квітня). Обряди зимового циклу 
пов›язані не тільки з періодом очікування весни як часу сівби, а й з 
давніми міфами про народження Всесвіту.
У зимовому циклі простежується двочастинна структура давньої 
обрядовості: зустріч - проводи. Зустріччю предків на Святве-
чір розпочинався період найважливіших зимових свят 
- Різдвяні свята, котрі закінчувалися проводами на Водохреща. Різд-
вяний цикл свят був пов’язаний із відродженням нового сонця, 
яке відтоді починає щораз вище підноситися і тепліше пригрівати. 
Умовно завершував зимовий цикл святкових дат, за сучасним 
церковним календарем, день Петра Вериги (29 січня). З ним на-
родне повір’я пов’язувало прикмети, за якими визначали настання 
весни, передбачали, яке буде літо.

Весняний цикл свят
Разом із пробудженням природи від зимового сну починається цикл 
весняних свят. До весняного календаря наші прадіди зараховували 
й свято Стрітення (15 лютого), яке вважалось перехідним містком від 
зимового до весняного обрядового циклу: це був день першої зустрічі 
зими з літом. Але справжній прихід весни пов›язувався з появою 
перших птахів: прилітаючи з вирію, вони на крилах несуть весну-лі-
то, а в образі птахів прилітають душі новонароджених та прабатьків, 
які охороняють врожай.
Приблизним початком весни вважався день преподобної 
мучениці Євдокії, або Явдохи (14 березня). За старим стилем 
Євдокії святкували 1 березня, а цей день вважали початком нового 
року, який приходить із пробудженням природи. У цей день проки-
дається байбак, але тільки вийде з нори, «тричі свисне й знову лягає на 
другий бік»; далі прокидається ховрашок; ще далі – риба хвостом лід 
розбиває.
Весняний цикл календарних свят мав особливе значення, 
бо пов›язувався з закладанням майбутнього врожаю. Тому 
люди за допомогою обрядів та ритуальних дій намагалися всіляко 
прискорити прихід весни, тепла, дощу. 
Головним святом весняного циклу є Великдень (Воскресіння 
Господнє) - найбільше християнське свято, яке органічно поєднує 
язичницькі ритуали та церковні обряди, а завершується весняний 
обрядовий цикл Вознесінням Господнім на сороковий день після 
Великодня, щорічно у четвер.

Літній цикл свят
Літній цикл свят, як і весняний, був заповнений хліборобськими 
турботами, доглядом за посівами, але не мав чітко окреслених 
меж. За народними прикметами, його початок визначали 
останніми днями квітня. За іншими спостереженнями, початок 
літа пов’язували з періодом, коли на дубах з’являлося листя. 
В основі літнього обрядового циклу лежить культ 
рослинності та магія заклинання майбутнього врожаю, культ 
сонця та культ померлих. Він включає такі основні свята: Зелені 
свята (Трійцю), Купайла (Івана Купала), Петрів день (святих Петра 
та Павла) та призабуті нині свята Лади, Ярила, Громові свята.
З-поміж урочистостей літнього обрядового циклу найважливішими 
були Зелені свята, які не мають точно визначеної дати, а випадають 
через сім тижнів після Великодня.
Закінчувався літній цикл днем святої Мокрини, у народі ще ка-
жуть: «Свята Мокрина осінь приносить».

Осінній цикл свят
Осінній цикл свят замикає річне календарно-обрядове коло. 
Він не становить цілісної системи, а ввібрав окремі звичаї та об-
ряди, характер яких визначався станом засинання природи та 
приготуваннями до зими і зимових свят. В сучасній інтерпретації 
рамки осіннього циклу охоплюють період від перших серпневих 
днів (день пророка Іллі) до дня святого Пилипа (27 листопада), 
після якого настає зимовий піст — Пилипівка, що триває аж до Різд-
ва. Він включає такі основні свята та обряди: Спаса, Семена, Успін-
ня та Різдва Пресвятої Богородиці, Покрови, св. Дмитра, Кузьми та 
Дем’яна, Михайла Архистратига.
Головними моментами осіннього циклу були звичаї, приуро-
чені до завершення збирання врожаю чи повернення худоби 
з літніх пасовищ. У них, як і в попередніх циклах, відображена голов-
на селянська турбота - забезпечення родючості полів, плодючості 
худоби, продовження людського роду.

За інформацією порталу «Українські традиції».

ПН  ВТ  СР  ЧТ   ПТ  СБ  НД
 1     2      3    4     5    6     7
 8    9     10   11    12   13    14
 15   16   17   18   19   20   21
 22  23  24  25  26   27  28
 29  30  31 

Січень             

ПН  ВТ  СР  ЧТ   ПТ  СБ  НД
1  2  3    4 

 5     6    7    8    9  10   11     
 12   13   14    15   16   17   18  
 19  20   21    22   23  24  25   
 26  27  28 

Лютий 

     

ПН  ВТ  СР  ЧТ   ПТ  СБ  НД
1  2  3    4 

 5     6    7    8    9  10   11     
 12   13   14    15   16   17   18  
 19  20   21    22  23  24  25   
 26  27  28    29  30  31 

Березень 
     

ПН  ВТ  СР  ЧТ   ПТ  СБ  НД
      1  

 2     3    4    5     6  7    8    
 9   10   11    12   13   14   15    
 16  17   18    19  20  21  22 
 23  24  25   26  27  28  29
 30

Квітень 

     

ПН  ВТ  СР  ЧТ   ПТ  СБ  НД
 1     2     3    4    5     6 

 7    8    9    10  11  12   13 
 14    15   16  17   18  19  20 
 21    22  23  24  25  26  27 
 28   29  30  31 

Травень      

   ПН  ВТ  СР  ЧТ   ПТ  СБ  НД
1  2     3  

 4     5     6    7    8    9    10 
 11    12    13   14    15   16   17   
 18   19   20  21  22  23  24
 25  26   27  28  29  30 

Червень 

     

ПН  ВТ  СР  ЧТ   ПТ  СБ  НД
      1  

 2     3    4    5     6  7    8    
 9   10   11    12   13   14   15    
 16  17   18    19  20  21  22 
 23  24  25   26  27  28  29
 30  31

Липень      

ПН  ВТ  СР  ЧТ   ПТ  СБ  НД
1  2  3  4    5

 6    7    8  9    10   11   12     
 13   14   15   16    17   18   19  
 20  21  22   23  24  25  26  
  27 28  29  30  31 

Серпень 

ПН  ВТ  СР  ЧТ   ПТ  СБ  НД
 1     2      3    4     5    6     7
 8    9     10   11    12   13    14
 15   16   17   18   19   20   21
 22  23  24  25  26   27  28
 29  30  31 

Жовтень    

     

ПН  ВТ  СР  ЧТ   ПТ  СБ  НД
1  2  3    4 

 5     6    7    8    9  10   11     
 12   13   14    15   16   17   18  
 19  20   21    22  23  24  25   
 26  27  28    29  30 

Листопад  

     

   ПН  ВТ  СР  ЧТ   ПТ  СБ  НД
 1     2    

  3     4     5     6    7   8    9 
 10    11    12   13    14   15   16   
 17  18  19   20   21  22  23
 24  25  26   27   28  29  30 

Вересень 

     

   ПН  ВТ  СР  ЧТ   ПТ  СБ  НД
 1     2    

  3     4     5     6    7   8    9 
 10    11    12   13    14   15   16   
 17  18  19   20   21  22  23
 24  25  26   27   28  29  30
 31 

Грудень  

9 травня - День Перемоги 
27 травня - Трійця 
28 червня - день Конституції України 
24 серпня - День Незалежності України 
14 жовтня - День захисника України 
25 грудня - католицьке Різдво
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