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ВІДСТУПАТИ ДАЛІ НІКУДИ 

П

КІЛЬКА НЕОБХІДНИХ ПОЯСНЕНЬ ДЛЯ ПОЧАТКУ
Перш за все, хто такі три сотні спартанців, з якими 
лідер «Руху нових сил» ототожнює людей, котрі, як на 
його думку, на 27-му році існування незалежної України 
мають нарешті зупинити безпрецедентний грабунок 
держави і жахливе винищення її народу, що вже 
переросло у геноцид української нації? Так от, історія 
про відважних спартанців, які ціною своїх життів 
захистили свій народ від завойовників – це не міф, а )
легенда Стародавньої Греції. У чотирьохсоті роки до 
нашої ери персидський цар  Дарій підкоряв навколишні 
держави одну за одною, а їх народи обертав у рабів. 
Скорив єгиптян, фракійців, македонців  - тільки гордих 
греків не міг приборкати. І вже син Дарія Ксеркс рушив 
на міста Греції такою силою-силенною, що її наче ніщо 
не могло спинити. Не повірите – історик Геродот 
твердив, що не менше чотирьох мільйони вояків 

ЛІДЕР «РУХУ НОВИХ СИЛ» МИХАЙЛО СААКАШВІЛІ ВИРУШИВ У ПОДОРОЖІ УКРАЇНОЮ З МЕТОЮ 
ВІДНАЙТИ 300 СПАРТАНЦІВ, ЯК ВІН САМ КАЖЕ – ІНІЦІАТИВНИХ, СМІЛИВИХ, ПОРЯДНИХ ЛЮДЕЙ,  

 ЯКІ ЗМОЖУТЬ ВЛИТИСЯ У ТУ ВЛАДУ, КОТРА ЗМІНИТЬ СЬОГОДНІШНЮ ВЛАДУ ЗЛОЧИННУ 
І ЗАХИСТИТЬ ТА ВРЯТУЄ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ ВІД ОЛІГАРХІВ, КОРУПЦІОНЕРІВ, 

КРАДІЇВ ТА ШАХРАЇВ, А ТАКОЖ ВІД БЕЗДАРНИХ І ЖАДІБНИХ НИНІШНІХ ПРАВИТЕЛІВ.
А РОЗПОЧАВ ЦІ СВОЇ ПОДОРОЖІ СААКАШВІЛІ З ДНІПРА, ЗУСТРІВШИСЬ ТУТ З ЧИСЛЕННИМИ 

СВОЇМИ ПРИХИЛЬНИКАМИ. ЗУСТРІЧ ЯСНО ПРОДЕМОНСТРУВАЛА, ЩО ТЕРПІННЯ НАРОДУ 
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ,А БАЖАЮЧІ РЯТУВАТИ З ПОЛОНУ НЕГІДНИКІВ РІДНУ ДЕРЖАВУ Є

повів Ксеркс за собою, а поет Симонід - ніби і всі шість 
мільйонів. Зрозуміло, то було перебільшення. Від страху, 
який наганяла на своїх сучасників армія спадкоємця царя 
Дарія. Але пізніше історики зійшлися одначе на думці, 
що нечуване дійсно військо зібрав Ксеркс - не менше ніж 
200-250 тисяч вояків. З боку греків в ущелині Фермопілаг 
–Теплі Ворота, якщо українською – їх зустріло шість 
тисяч озброєних чоловік. Два дні тривав нерівний бій. А 
на третій греки ризикували опинитися в оточенні, коли 
на порятунок сподіватися не прийдеться. І тоді військо 
греків, аби вціліти і не потрапити в пастку, відступило, 
залишивши в ущелині легіон воїнів з міста Спарта – 
три сотні спартанців, котрі знали, що живими вони 
не зостануться, але поклялися не відступати до 
останнього подиху останнього бійця. Так, усі воїни-
спартанці загинули, але здійснили більше, ніж зарікалися 
– перси зрозуміли, що греків їм не підкорити, і завернули 
свої голоблі назад… 
То сьогодні тільки люди, які не злякаються  власної 
приреченості, більше того, свідомо не звабляться 
власним благополуччям, а натомість покладуть на карб 
рідної держави та її народу свої таланти та сили, свій 
розум і навіть своє здоров’я, спроможні врятувати 

Україну від розпаду – до такої трагічної межі наша 
держава, на дуже превеликий жаль, дожилася. Ми 
ж бо справді довго мовчки відступали і не чинили 
опір шахраям та крадіям у владі, що сьогодні один 
крок вперед під  проводом «вершини» злодійства на 
чолі з Порошенком і його оточенням, перевертнями, 
негідниками та злочинцями – і загудемо у прірву,  
з якої навряд чи у найближче століття зможемо 
виборсатися. Швидше тепер уже назавжди Україна 
зникне з карти Європи і світу, а її неймовірно гордий і 
талановитий люд піде з торбами попідтинню служити 
іншим державам і народам. Це якщо не знайдемо 
дійсно поміж собою спартанців, котрі не змиряться з 
тим, щоб чинна й свавільна нині влада продовжувала 
добивати нашу країну і нас з вами, як то кажуть, до 
ручки. Наразі уже не просто очевидний ризик ганебного 
фіаско України – зараз реальна загроза повного 
розорення й занепаду території, яка зветься Україною, 
і винищення населення, котре увесь світ знає як 
винятково обдароване і наділене гострими почуттями 
власної гідності українство. 

У  фокусі дня

.«Найвідомі-
шим стало 
повернення 
права оренди 
на 25 земель-
них ділянок 
площею 
105 га під-
приємству 
з французь-
кими інве-
стиціями «Агрофірма «Лідер» (Дніпропетровська 
область) та права оренди на 178 земельних ділянок 
площею 373 га для ТОВ «Агрофірма Шаргород» 
(Вінницька область)», — зазначила заступник 
міністра.
Також комісія скасувала незаконну реєстрацію щодо 
зміни керівника агропідприємства «Світильнянське» 
(Київська область) та назавжди анулювала реєстрато-
ру О. Шейк-Сейкіну доступ до Держреєстру речових 
прав на нерухоме майно.
Нагадаємо, в Україні в останні роки різко збільшилася 
кількість рейдерських атак на підприємства, особливо 
в аграрному секторі. Для боротьби з рейдерами в 2016 
році Верховна Рада ухвалила так званий антирейдер-
ський закон, а влітку 2017 року по всій країні було 
розгорнуто мережу антирейдерських штабів.

«Відмова від використання з 1 
липня 2018 року в переробці моло-
ка другого сорту, яке надходить пе-
реважно від приватних домогоспо-
дарств, викликає побоювання, що 
введуть заборону і на домашнє м'ясо. 
Ця тема обговорюється вже кілька 
років, але її постійно переносять як 
соціально гостру. Втім, цей момент 
все одно настане», — зазначив Денис 
Марчук.

Водночас він прогнозує, що забло-
кувати величезний ринок в один мо-
мент навряд чи можливо.

Адже люди не збираються відмо-
влятися від свого чи не єдиного за-
робітку і все ж будуть забивати худобу 
в домашніх умовах. Станом на 1 груд-
ня 2017 року із 3,9 млн. голів великої 
рогатої худоби 2,7 млн. вирощено в 
приватних домогосподарствах, а з 6,5 

Негусто
Антирейдерська комісія у 2017 році у законну  
власність громадян повернула земельних ділянок 
загальною площею понад 8,5 тис. га, повідомила 
заступник міністра юстиції з питань державної 
реєстрації Олена Сукманова.

   ам’ятник Кобзарю  
     у Криничках буде!

П озиція

млн. свиней — домашніх 3,1 млн., з 1,4 
млн. овець і кіз — 1,2 млн. домашні», 
— зазначає Денис Марчук.

Заборонено інше — прийом худо-
би подвірного забою на промислову 
переробку. Це вже була вимога СОТ 
і вона запроваджена з 2010 року. Що 
ж до продажу такого м’яса на ринках, 
то вона мала набрати чинності у 2014 
році, але була відкладена.

У законі «Про основні засади та 
вимоги до безпеки і якості харчових 
продуктів» (був прийнятий ще в 1997 
році, але в нього постійно вносилися 
правки), зазначено, що «з 1 січня 2025 
року продукти, отримані в результаті 
забою не на бойні, можуть викори-
стовуватися винятково для особи-
стого споживання або реалізації на 
агропромисловому ринку в межах 50 
км від місця забою». Причому це до-

зволяється лише за умови, що перед 
забоєм худоба підлягає обов'язковому 
державному контролю, як і саме м'ясо, 
призначене для продажу.

Однак у травні 2017 року народні 
депутати прийняли чергові правки до 
закону.

У статті 32, зокрема, сказано, що за-
бороняється обіг м'яса без нанесених 
на частини туш знаків придатності. 
А такі знаки можуть наноситися тіль-
ки на бойні і якщо в результаті пред-
забійного і післязабійного огляду не 
виявилися причини, за якими м'ясо 
може бути визнано непридатним для 
споживання людиною.

Ця норма буде введена не відразу: 
в перехідних положеннях до закону 
вказано, що вона вступить в силу через 
два роки з моменту опублікування, то-
бто з 2019 року.

З 1 січня цього року Україна 
мала відмовитися від закупівлі 
молочної сировини ІІ сорту, 
якою здебільшого є молоко 
від населення. Тим часом 
паралельно йдуть розмови
 і про те, що буде заборонено 
продавати не лише домашнє 
молоко, а й м’ясо.
Про це повідомив Денис 
Марчук, заступник голови 
Всеукраїнської аграрної ради, 
передає agropolit.com.

Влада може заборонити 
продаж домашнього м‘яса

Ф акт
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ЛЕГКО здогадатися, що визна-
чення і висновки, оцінка ситу-

ації, подані в попередньому абзаці 
– це уже записана з вуст Михайла 
Саакашвілі аналітика. Можемо 
навіть процитувати його дослівно: 
«Десять олігархів заволоділи усіма 
багатствами недавно на завидки 
всьому світу неймовірно успішної 
України, а тепер знімають з її наро-
ду й останні свитини, аби тому ні-
чого не залишилося, а все, навпаки, 
дісталося їм. Ще ж недавно олігар-
хів в Україні нараховувалося дев’ять. 
Десятим нині став Петро Порошен-
ко, і це головне чи сумне його «до-
сягнення» на посаді Президента». 
Саакашвілі у Дніпрі перш за все по-
слався на такий показник, як ВВП 
– валовий внутрішній продукт – на 
душу населення. Давайте, втім, і ми 
самі згадаємо ейфорійні та оптимі-
стичні перші дні, коли Україна про-
голосила свою незалежність. Що 
тоді було у всіх «романтиків»-полі-
тиків на вустах? На що і ми усі тоді 
сподівалися та розраховували? Що 
не пропадемо, правда ж? Бо у нас 
усе є – невичерпні надра, унікальні 
й передові за планетарними мір-
ками заводи, найпрогресивніші на 
ті часи ракетно-космічні технології, 
трудолюбиве селянство, обдаровані 
вчені й конструктори, інженери й 
робітники – ну і так далі. І це, якщо 
хочете, відповідало дійсності. За по-
тенціалом Україна стартові умови 
мала набагато кращі і переконли-
віші, ніж будь-яка інша пострадян-
ська республіка і будь-яка постсоці-
алістична країна в Європі. Не в оби-
ду сказано буде полякам чи чехам, 
молдаванам чи білорусам, але ми 
мали б уже давно усіх їх і не лише 
їх разом та порізно запхати за пояс 
і ніякого горя не знати. А насправді 
що вийшло? Саакашвілі у Дніпрі 
продемонстрував економічну карту 
світу, на якій найвідсталіші і найбід-
ніші за рівнем життя країни зафар-
бовані в нестерпно-бридкий, даруй-
те, і смердючий темно-коричневий 
колір. Так от, на європейському 
континенті Україна єдина против-
но-коричнева, оскільки ті ж поляки 
чи чехи і навіть молдавани, казахи, 
туркмени та узбеки попереду нас 
зараз. Ми в той же колір вимазані 
по вуха, що й невеликі групки країн 
в Африці та Південній Америці. 

- А це все тому, - сказав лідер 
Нових сил, котрих він і ладен на-
полегливо нині шукати та мобілі-
зовувати на витягування держави 
з багна і нечистот, - що українці 
дозволили пройдисвітам і безсо-
ромним нечестивцям ошукати 
себе. Пограбувати і притоптати чи 
й затоптати – пошити, коротше, у 
дурні. Повірте: світ такої безпреце-
дентної і бандитської афери на своє-
му віку ще не знав, щоб цілий народ 
ще донедавна однієї із найбагатших 
держав обернули в обдурену отару 
жебраків. І запевняю, що другого 
настільки фатально деморалізова-
ного й знедоленого народу на пла-
неті більше не знайдеться. То як мо-
жете покірно миритися, коли уже 
неприховано нині вас заганяють у 
стайні як безправну худобу чи й як 
тяглових волів?

Не сумніваємося: різонули на-
шим читачам вуха слова Саакашвілі 
про те, що українці самі дозволили 
обібрати себе до нитки, винести, 
поцупити з їхньої домівки-держави 
все до останньої голки і до останньо-
го молотка. І що другого настільки 
безпечного і, по суті, безпомічного 
народу у світі не знайшлося, який не 
зміг вчинити супротиву безчинству 
грабіжників та показати їм на поріг. 
І це незважаючи на те, що терпець 
уривався, і був один Майдан, по-
маранчевий, і був другий – крово-
пролитна Революція гідності. Але 
чому в обох випадках гору взяли 
нечестивці, все більш розперезані та 
ненажерливі, а зараз поступаємося 
навіть тим, що дійсно завойоване 
було кров’ю – смертю Небесної сот-
ні? Хіба не докором лунали ці слова 
стосовно безпорадності і несподіва-
ного невміння українців постояти 
за себе з вуст грузина? Яка біда, яка 
чума нас косить, як не власна не-
здатність боронити свої інтереси та 
елементарні людські потреби і пра-
ва – згодні чи ні? Якщо згодні, то ви-

ВІДСТУПАТИ

ходить, що Саакашвілі має рацію. 
Тому гонор кожного, хто з підоз-
рою сприймає місію, яку перебрав 
на себе в нашій України колишній 
Президент Грузії, краще придуши-
ти. І ліпше міркувати, чом справді 
свого власного національного про-
рока у нашій Вітчизні не знайшло-
ся? Чому ми всі з вами поховалися 
по норах, наче надіємося, що пере-
сидимо в них непереливки, аж поки 
кращої влади не діждемося чи хтось 
вкрай безпардонну знищить за 
нас, а тим часом паразити, нечесть 
і підлота, мерзота і пройдисвіти 
всіх мастей правлять в Україні свій 
нищівний і пекельний банкет-бал!? 
Чи не  пробудити або й розбудити 
у кожному з нас дух спартанців ще з 
часів не нашої ери  й прагне грузин 
Саакашвілі? Він з власної волі, якщо 
хочете знати, прийняв громадян-

ство України, якій бажає нині лише 
добра і того процвітання, котрого 
вона насправді заслуговує. А нам 
же навіть соромно має бути, що мов 
забули, мов відмовилися від звитя-
ги та волелюбства, які були прита-
манні запорізьким козакам. Невже 
дійсно стали правнуками поганими 
пращурів славних?

Так, не секрет це, що багато хто з 
гордого і бунтівливого фермерсько-
го середовища нашої області під-
тримує започаткований Михайлом 
Саакашвілі «Рух нових сил». Позаяк 
не бачать відважних лідерів поміж 
своїх, які б настільки безкорисливо, 
сумлінно і самовіддано називали 
сьогодні речі своїми іменами. По-
рошенка зрадником інтересів наро-
ду, який довірив йому свою долю у 
дуже вирішальний момент, але так і 
не дочекався жаданого й обіцяного 
припинення неоголошеної війни на 
Донбасі, рішучого очищення укра-
їнського суспільства від корупції та 
злочинності правоохоронних орга-
нів, безчинств судової влади та без-
межної уже сваволі виконавчої. Ві-
домо, що десант дніпропетровських 
сільських товаровиробників на чолі 
з головою обласної Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників 
Анатолієм Гайворонським виїздив 
зустрічати екс-Президента Грузії і 
екс-главу Одеської ОДА, коли він  
вертався в Україну після позбавлен-
ня його українського громадянства. 
Уже та скандальна епопея дала ясно 
зрозуміти, що чинна вітчизняна 
влада перелякалася незаплямова-
ного та авторитетного грузина. Він 
став загрозою не тільки для її недо-
торканності та спокою, а й можли-
вості ще довго і безкарно гнітити та 
винищувати народ своєї України.

А що бояться, як наполохані 
зайці, теперішні наші можновлад-
ці грузина, якому ніякі погрози, 
навпаки, не страшні, видно, немов 
на великому екрані. Не станемо за-
раз нагадувати, як засичала ниніш-
ня провладна гидь, коли Михайло 
Саакашвілі з численними своїми 
соратниками, в тому числі і послан-
цями Асоціації фермерів Дніпропе-
тровщини, з Польщі «прорвався» в 
Україну. Як не станемо переповіда-
ти «версію», котра не тримається 
купи, Генпрокурора Юрія Луценка, 
наче ватажок «Руху нових сил» заду-
мав повалити діючу українську вла-
ду за гроші російських спецслужб і 
олігарха Курченка. Давайте просте-
жимо і осмислимо, що відбуваєть-
ся далі, коли Саакашвілі на повен 

голос проголошує усю правду про 
нашу теперішню антинародну та 
антидержавну владу. Першою неса-
мовито заверещала віце-спікер Вер-
ховної Ради Ірина Геращенко. Вона 
вкрай обурилася тим, що багато хто 
нині критикує владу, вишукує недо-
ліки і проколи – замість того, треба 
розуміти, щоб рукоплескати і від 
радості та щастя підкидати догори 
капелюхи. Що ж, свита не від нічого 
робити творить свого ідола-короля 
і всіх його прихвостнів – подібними 
пасажами вона перш за все захищає 
себе, свою доступність до корита ко-
рифеїв-олігархів. То так і хочеться на 
зауваження Геращенко відгукнути-
ся отим добре відомим прислів’ям, 
що чиє б гарчало, а її краще б мов-
чало. Але ж «ініціативу» Ірини Во-
лодимирівни підхопили аж бігом. 
Майже наввипередки. Спочатку 

голова Національної ради з телеба-
чення Юрій Артеменко запропону-
вав мерщій заборонити вести власні 
телепрограми та телепередачі таким 
політикам, як Михайло Саакашві-
лі. Не їхнього це розуму ніби діло. 
Є вже «підгодовані» журналісти з 
телеканалів, які належать «нашим» 
олігархам – нехай вони і «віщають»! 
А то ж ці політики, а з ними й не-
мало самопроголошених політоло-
гів «зливають» в ефір цистернами 
пасквілі на владу – як колись гово-
рили в Радянському Союзі, зводять 
наклепи «на наших хороших людей 
і на наші хороші порядки». А тепер 
слідом і фракція Петра Порошенка 
у Верховній Раді вносить свій законо-
проект, яким ладна раз і назавжди 
заборонити ЗМІ поширювати «фей-
кові новини». Як це розуміти – фей-
кові? Не наша провина, що залюбки 
уподобали нині у нас використову-
вати іноземні словечка-терміни. На 
зорі української незалежності На-
родний Рух В’ячеслава Чорновола 
боровся з засміченням української 
мови русизмами, а нині куди не 
глянь – англомовні назви та терміни, 
і ніхто не протестує, наче так і було 
задумано. То якщо нашою зрозумі-
лою мовою висловлюватися, фей-
кові - значить неправдиві, причому 
завідомо. Отож і навмисне брехливі, 
навмисне локшою на вуха, якщо й 
не навмисне провокативні, від яких 
велика шкода…

Ви знаєте, тут провладні депу-
тати все одно, що втрачають почут-
тя глузду і совісті. І не інакше, як зі 
своїх не зовсім адекватних голів 
воліють «фейково» перекласти на 
цілком адекватні. Бо якщо у Верхов-
ній Раді дійсно необхідна більшість 
існує – це ж явно фейкова «новина». 
Або якщо пенсійну реформу здійс-
нено в інтересах народу, а не задля 
того, щоб звести нанівець кількість 
пенсіонерів, а переказаними за них 
в роки їхньої трудової діяльності 
внески у Пенсійний фонд – прийде 
час! – перекладати у власні кишені, 
то це теж брехня і афера. Не кажучи 
уже про так звану медичну рефор-
му, фейковість якої уже сьогодні у 
людей не викликає сумнівів. 

                         
КАЗКИ ПРО НЕЧУВАНІ 

ПЕРСПЕКТИВИ 
ХВОРОБЛИВО 

ПЕРЕБІЛЬШЕНІ
Або візьміть інтерв’ю, запро-

понував своїм слухачам у Дніпрі 
Саакашвілі, яке несподівано саме 

державному телеканалу сучасної 
Грузії дав наш Прем’єр Володимир 
Гройсман. У ньому він, не моргнув-
ши оком, заявив, наче чутки про 
корупцію в Україні надто перебіль-
шені, і взагалі корупція в Україні 
уже майже подолана. Почувши про 
це, аудиторія у Дніпрі, можна ка-
зати, вилягла од сміху. Хоч то був 
сміх крізь обурення і гнів. Народу, 
що зібрався того вечора у залі куль-
турно-ділового центру заводу «Дні-
пропрес», невтямки було, як можна 
настільки відірватися від сумних і 
уже страшних реалій української 
дійсності, щоб чорне називати бі-
лим? І ця людина очолює уряд! Хоч 
що з неї справді брати, якщо обі-
цяє у цьому році ріст того ж ВВП в 
межах двох відсотків, а інфляція за 
теж урядовими прогнозами сягне 
усіх 25 відсотків?  Яке це економічне 

піднесення, котре наче жде і ніяк не 
діждеться нас ось уже за наступним 
рогом? І де візьмуться гроші на чис-
ленні соціальні програми і потреби, 
на медицину і освіту, на все інше по-
різно та гамузом, якщо цього року 
Україна мусить погасити мільярдні 
позички Міжнародного валютно-
го фонду та інших міжнародних 
фінансових організацій, а уже при-
йнятий бюджет передбачив знач-
ні – в рази! – збільшені видатки на 
утримання Адміністрації Прези-
дента і самого Президента, Кабмі-
ну і Верховної Ради – а всім іншим 
немає чого дати? Втім, ні, не зовсім 
це так: теж мільярди відвалили на 
утримання правоохоронних орга-
нів і судів, бо ж коли і їх обділити, 
великий ризик залишитися не за-
хищеними від свого розгніваного 
народу. Тим часом близькі нині 
до Михайла Саакашвілі українські 
економісти, передусім  Володимир 
Лановий, який разом з ним побу-
вав у Дніпрі, свідчать: якщо уряду 
Гройсмана вдасться навіть вдвічі 
більші темпи приросту ВВП, то й 
з ними Україна лише у 2029 році 
зможе вийти на той рівень життя 
населення, який був у часи Віктора 
Януковича. Бідність, безпросвіток 
«консервується» у нас, виходить, мі-
німум на ціле наступне десятиліття. 
Ви хочете і готові стільки ще чекати 
навіть не солов’я в небі, а горобця у 
своїй жмені? Вважайте - пшик. Осо-
бливо знаючи, що цей нахабний 
період втілюватиметься винятково 
для того, щоб тим часом збагачу-
ватися, жиріти до непристойних і 
здичавілих меж?!

Адже не випадково, заявив у 
Дніпрі  ватажок, швидше всього 
майбутніх нових сил, котрі мають 
уже якомога швидше діючу нині 
владу перемістити з її комфортних 
кабінетів у тюремні камери, щоб 
перестали пудрити народу мізки 
тим, ніби усі тарифи на комунальні 
послуги, і в першу чергу на газ, елек-
троенергію та тепло, економічно 
обґрунтовані й виправдані. Оскіль-
ки вони насправді уже і не мільйо-
ни, а мільярди гривень вийняли з 
кишень населення і переклали на 
офшорні рахунки свої та олігархів 
на зразок Ріната Ахметова і Дмитра 
Фірташа. Та й не тільки їх. І будуть 
виймати у кожного з нас ще біль-
ші суми. Яким чином це робиться? 
А запитайте, сказав Михайло Са-
акашвілі у голови Єлизаветівської 
сільської ради Петриківського ра-
йону Максима Голосного. Він давно 
і твердо відмовився оплачувати дуті 
суми за газ, спалений закладами со-
ціальної сфери – і що ви думаєте? 
Думаєте, йому це сходить з рук? 
Стараються чи роблять вигляд, наче 
не помічають одинокого бунтаря? 
Де там! Мало того, що били навіть 
в особистому кабінеті сільського го-
лови – уже був і замах на його жит-
тя. А як в районі та області лютують 
– словами й не розказати.

- Про ідею ж нарощувати видо-
буток суто українського газу, який 
дешевше обходитиметься, якщо 
спрямовувати його тільки на по-

бутові потреби людей, нинішнім 
можновладцям і газовим магнатам 
уже й не нагадуйте, - повідомив 
Михайло Саакашвілі. – Його їм не 
вигідно добувати, бо ж збиватиме 
ціни…

До речі, чимало й інших кон-
кретних випадків шаленого безміру 
злодіянь чинної наразі у нас влади 
суто у дніпропетровському вико-
нанні її тутешніх «філій» послужи-
ли приводом як для обговорень, так 
і для невтішних висновків під час 
зустрічі лідера «Руху нових сил» з 
мешканцями області. По-перше, 
на зустріч з ним завітали не тільки 
мешканці обласного центру, але 
й з багатьох інших міст та районів 
області. З Кам’янського, Павло-
града, Нікополя та Кривого Рогу, з 
Новомосковського, Нікопольського, 
Магдалинівського, Петриківського 

та інших районів. По-друге, Михай-
ло Саакашвілі не обмежився тільки 
власним монологом, а побудував 
свою більше ніж тригодинну акцію 
так, щоб отримали можливість ви-
словитися чи задати свої запитання 
і всі, хто забажав. Інша річ, бажаю-
чим усім то не вдалося надати слово 
– інакше б зустріч тривала мінімум 
ще кілька годин.

Що де-де, а на Дніпропе-
тровщині в народу накипіло від 
безчинств влади й уже уривається 
воля та змога терпіти її, це однозна-
чний факт. Дістала влада тут так, що 
її ненавидить чи не кожен, кому й не 
довелося ще зазнавати від неї ути-
сків, переслідувань, принижень й 
інших образ та кривд. Скажімо, сло-
во брав підприємець Сергій, якому  
податкова нарахувала 350 тисяч гри-
вень штрафних санкцій тільки за те, 
що він не послухався її і працює «по 
білому». Ви зрозуміли – відкрито, 
без приховування у «тінь» руху ко-
штів. Також без плати в конвертах 
найманим працівникам. У Сергія ж 
не настільки великий і прибутковий 
бізнес, щоб 350 тисяч за гроші не 
вважати, зате у нього четверо дітей, 
а тепер бізнес свій хоч закривай і 
йди просити милостиню. Коментар 
Саакашвілі з цього приводу був як 
діагноз: «Податківцям справді не ви-
гідно, щоб мале і середнє підприєм-
ництво існували «по білому», тому 
й штовхають його на порушення 
і здирають потім «своїм дітям на 
молочко» за принципом «50 на 50». 
Себто половину виручки тобі, а по-
ловиною ділися з нами».

Чи ось чоловік, який назвався 
Андрієм, ну ніяк не може відв’яза-
тися від тих же фіскальних служб, 
котрі безпідставно раз у раз втру-
чаються у приватну його діяльність. 
То дорікають, що «у мене забагато 
ПДВ, і що їм з того, що я наповнюю 
бюджет». То закінчувався рік, і вони 
тут як тут на порозі: «Забагато щось 
ти заробляєш – куди та на що бу-
деш витрачати зароблене?» Уявля-
єте, чим цікавляться? Тим, що не 
передбачене ніяким законом про 
мале і середнє підприємництво. І 
що не в компетенції грізних служб. 
То при цій нагоді лідер «Руху нових 
сил» вніс і таку «ясність»: уже рока-
ми діють неписані «закони» збору 
податі з усіх, які є, джерел. Для так 
званих грошових «потоків», якими 
кошти по ланцюгах доставляються 
аж у службові кабінети київських 
пагорбів. По дорозі перепадаючи 
у кишені всіх, хто до цих «потоків» 
причетний. Уже при Януковичу цю 
корупційно-грабіжницьку прак-
тику було удосконалено до рівня 
безвідмовної, одначе в останні три 
роки її не просто збережено, а й до-
ведено до ідеальної та «автоматизо-
ваної». Ті, що потрапили на верши-
ну влади замість злочинної Партії 
регіонів волею і кров’ю героїв Рево-
люції гідності, виявилися явно «бі-
довішими» і жаднішими, ніж були 
їхні безпосередні попередники.

Дніпровці гаряче вітали гостя.
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! Нащо говорити там, де треба діяти

ЯКЩО гадаєте, наче найвищі у 
державі посадові особи мали 

б гребувати таким дріб’язком, як 
«податки» з низів, то дуже поми-
ляєтеся. От недавно стало відомо, 
що півтора мільярда доларів, які, 
за словами Генпрокурора, все той 
же Янукович свого часу поцупив з 
бюджету і переказав на свої рахунки 
в офшори, а тепер доблесні стражі 
правопорядку повертають їх назад, 
були, по-перше, «вилучені» за учас-
тю тієї Гонтарєвої, котрій Порошен-
ко довірив Національний банк. І яка 
зруйнувала всю банківську систему 
країни та ще з травня минулого 
року зі значно більшим «зиском» 
для себе накивала з України п’ята-
ми, ніби сховавшись у… відпустку. 
А, по-друге, півтора мільярда дола-
рів, викрадених таки Януковичем, 
насправді вертаються не в бюджет, 

ДАЛІ НІКУДИ
а тим фірмам, через які перекачу-
вала їх і Гонтарєва в тому числі у 
«заморські» банки. Так ці фірми 
уже завбачливо «викуплені» ниніш-
німи «державними мужами» - отож 
вернуться гроші, пояснив Михайло 
Саакашвілі, їм, а не в народну скарб-
ницю.

- Але найпотворніше, що це 
не значить, наче коли накидаються 
на великі мільярди, теперішні гра-
біжники від влади нехтують надхо-
дженнями з усіх і «дрібних потоків», 
- не сумнівається Саакашвілі. – Ні, 
ця влада наскільки честь та совість 
втратила, настільки її єство дегра-
дувало, що гребуть усе підряд, поки 
можна. Як кажуть в Україні, тільки 
ж бо куриця гребе від себе…

Ще один пласт нарікань, якщо 
не волань про захист і порятунок, 
про який уже гостю повідали дні-
пропетровські учасники зустрічі 
з ним – зловживання, суцільні пе-
ревищення та перекручення своїх 
повноважень новоствореною На-
ціональною поліцією і «реформо-
ваною» прокуратурою – кінчаючи 
досі нечуваним беззаконням, яке 
чинять наші суди. Це нині, швидше, 
організовані бандитські формуван-
ня і «штаби» корупційних схем та 
кланів, ніж органи правопорядку 
і справедливого судочинства. Від 
правової України за діючої нині 
влади і слідів не зосталося. Історією 
з власного поруйнованого правни-
ками життя поділився на зустрічі 
із засновником «Руху нових сил» 
чоловік на ім’я Євген. З приводу ж 
цього Михайло Саакашвілі сказав, 
як відрізав: «Правоохоронна систе-
ма прогнила остаточно, і її реформа 
може бути єдина – поголовна замі-
на кадрів. Якщо бандитів, котрі на-
разі у ній працюють, не стане, Укра-
їна тільки виграє. Тільки після цього 
й можна буде починати її нове від-
родження та її розбудову в інтересах 
народу, демократії і верховенства 
права. Інакше про нормальну дер-
жаву європейського зразка і мови 
не треба вести».

По суті, весь пафос і зміст зустрі-
чі шукача трьох сотень спартанців 
у Дніпрі звівся до того, що державу 
Україну, якщо хочемо її зберегти 
для себе і своїх дітей, сьогодні не-
обхідно рятувати від окупації тепе-
рішньою владою, для якої над усе 
інтереси олігархів і подачки-позич-
ки іноземних фінансових «донорів». 
Останніх слухають, як ті небораки, 
котрі не здатні самі собі дати раду. 
І беруть під козирок усі їхні ко-
манди, вимоги та розпорядження. 
Погоджуються, що вони моголи, 
моголи, якщо висловлюватися сло-
вами нашого геніального Кобзаря 
Тараса Шевченка. Зате самі тут на 
місці не ловлять гав, дерибанять 
уже не тільки державу, а і її народ. 
Скажімо, неймовірних масштабів 
сягнуло безробіття. А де працю-
вати людям, якщо промисловості 
у нас уже фактично катма? І от на 
початку минулого року Володи-
мир Гройсман розродився дійсно 
черговою тирадою: «Я не збираюся 
утримувати службу зайнятості. Не 
буду я утримувати і безробітних. Я 
дам людям роботу  і нормальну за-
робітну плату!» Як написав згодом 

один економічний оглядач - золоті 
слова! І далі: «Майже як у Біблій-
ного героя, який закликав давати 
нужденним не рибу, а вудку». І чого 
ж варті слова Прем’єра? Де обіця-
ні ним робочі місця? Сьогодні той 
же оглядач написав, що «у Поль-
щі та інших сусідніх державах». 
Днями колишній польський пре-
зидент Квасьнєвський, стверджує 
експерт-доктор економічних наук 
Андрій Гайдуцький, заявив про «ва-
гому роль працюючих в його країні 
українців – без них було б дуже важ-
ко розбудовувати Польщу».

- І виїжджають же з України 
найбільш кваліфіковані як робітни-
ки, так і спеціалісти, - підвів риску 
Михайло Саакашвілі. – Виїжджа-
ють уже масово. Із заводів, котрі ще 
збереглися і у Дніпропетровській 
області, їдуть бригадами, змінами. 

І трагедія полягає в тому, що за ос-
танньою соціологією 96% молодих 
українців не відмовляться залиша-
ти рідні краї, якщо трапиться на-
года їхати в пошуках кращої долі 
передусім в країни Європейського 
Союзу. Дякувати Богу, кажуть, що 
нині туди безвіз…

                                                      

  ЯКИЙ ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ 
МИ СОБІ ГОТУЄМО?

Засоби масової інформації Ро-
сійської Федерації сьогодні зловті-
шаються і торжествують. Назвати 
найпопулярніші у них заголовки 
публікацій і програм та передач? 
Читайте: «У США оголосили уль-
тиматум Порошенку і пригрозили 
новим Майданом», «Спеціалісти 
США прогнозують третій Майдан 
в Україні, де всі озброєні до зубів» 
(тому Американський Держдеп 
їхати в Україну радить своїм грома-
дянам ОБЕРЕЖНО – Авт.), «Аме-
риканські атлантисти працюють 
для України над планом усунення  
Порошенка», «Захід пішов в атаку 
на чинну зараз українську владу», 
«Україну знову відмайданять», «У 
США таки готують останній майдан 
для України» - ну і т. д. Фейкові чи 
не фейкові це повідомлення – не в 
тім навіть річ. Знову, виходить, за 
нас десь збираються вирішувати 
нашу долю, а ми, як овеча отара, по-
кірно чекаємо, поки і в яку кошару 
нас загонять, чи не так? Хоч головне 
й інше: а чи потрібен нам ще один 
Майдан, якщо після обох багатообі-
цяючих попередніх до влади дорва-
лася нічим не ліпша мерзота від тієї, 
яку народ і ціною власного життя 
волів позбутися? 

Так от, логіка і філософія про-
грами, за втілення якої взявся в 
минулому Президент Грузії, а нині 
громадянин України (це поза вся-
ким сумнівом – Авт.) Михайло 
Саакашвілі – не треба нам більше 
Майданів, пора мирним шляхом 
відібрати владу у негідників і кра-
хоборів. Пора рішуче сказати своє 
слово, своє ставлення до тих, хто 
привів свій народ до загрози реаль-
ного краху, на виборах – чергових чи 
позачергових, але на виборах. Тому 
«Рух нових сил» і закликає усіх нас 
не куплятися більше на торбинки з 
гречкою чи й більш ласі «набори», 
а запам‘ятовувати прізвища усіх до 
одного й до останнього, хто безбож-
но досі грабує і нищить нас, обдирає 
уже, як липок, а потім за накрадені 
у нас же гроші за безцінь і скупляти-
ме наші голоси. Щоб ці люди біль-
ше ніколи й нізащо не потрапили ні 
до Верховної Ради, ні у міністерські 
крісла та крісла президентської Ад-
міністрації – кінчаючи, до речі, міс-
цевими негідниками, котрим також 
не місце в місцевих структурах вла-
ди. Відсутність гречки чи ще чогось 
добренького можна і треба пережи-
ти, якщо сподіваємося на краще бо-
дай для своїх дітей і онуків. Бо якщо 
«не переживемо», голодранцями 
і далі залишатимемося, і нас все 
так же голими руками скупляти-
ме мерзота і на наступних, і далі на 
наступних виборах. У нас уже й так 
відібрали фактично право прямого 
вибору тих же депутатів, замінивши 

його прямими виборами… відкри-
тих партійних списків. Це тоді, коли 
справжніх політичних партій-сил 
то і немає в Україні, а верховодять 
збіговиська-клани та зграї корупці-
онерів, які заносять до своїх списків 
дружин, синів і дочок, кумів, коха-
нок, дівок легкої поведінки. Різниці 
між останніми, до речі, ніякої й не-
має. Шушваль. Покидьки.

Друге суттєве, чого домагаєть-
ся Михайло Саакашвілі – триста, 
звісна річ, спартанців замало, щоб 
перевернути, образно кажучи, світ. 
І мабуть, не шукає, а згукує, мобі-
лізовує «Рух» Михайла Саакашвілі 
справді чесних та порядних, відваж-
них українців, щоб вони нарешті 
самотужки взялися наводити у 
своїй Україні порядок. І, звичай-
но, не забруднених свавіллям, без-
межним шабашом зловживань, 

казнокрадства і беззаконня. Якщо 
грузинський в минулому лідер сво-
єї нації щиро вірить, що серед нас, 
українців, таких людей вистачає, їх 
треба тільки підняти на боротьбу, 
то чому ми у це не можемо вірити? 
І коли говорити про Дніпропетров-
щину, то у неї на цей рахунок вели-
чезний потенціал. Край, який свого 
часу постачав блискучі кадри для 
всього Радянського Союзу, не міг 
збідніти на непересічні особистості 
за роки української незалежності. 
Аура тут така, такі умови, викликані 
концентрацією передової промис-
ловості, науки і техніки, сільського 
господарства, що область виховує 
і гартує кращих інженерів та тех-
ніків, винахідників і конструкторів, 
робітників і хліборобів. А що чесних 
та сумлінних, у яких ніякий розгул 
розбещеності та самоправства і 
злочинного розкрадання не міг ви-
травити, видавити мораль і совість, 
також знайти вдасться, давайте 
разом з лідером «Руху нових сил» 
вірити. А головне – шукати і відна-
ходити. Адже це треба й для того, 
щоб ці нові сили прийшли тепер 
у нову владу капітально чистити 
свою державу від олігархату, злоді-
їв та корупціонерів й вимітати з неї 
покидьків та негідників замашною 
мітлою. Дати зрозуміти останнім, 
що у кожного з нас - як говорила ко-
лись українка-героїня роману Олеся 
Гончара «Собор» - «ще й душа є, не 
всю випекли!» А «Собор» нашого 
письменника-земляка і було напи-
сано для того, щоб воскресити у всіх 
нас людську гідність.

Зрозуміло, що у Дніпрі, де зо-
середженні воістину кращі інтелек-
туальні сили, Саакашвілі не міг не 
оприлюднити і проект плану, свого 
бачення того, що мають здійснити 
сотні і тисячі «спартанців», при-
йшовши на зміну уже далеко не в 
одному поколінні злодіям і шахра-
ям від української влади. Оскільки 
у нашої газети «Фермер Придні-
пров’я» тепер набагато більше чи-
тачів, ніж було торік, тому дозволи-
мо нагадати про те, про що якось 
уже писали. Розповісти, власне, з 
чого починав Михайло Саакашві-
лі, коли його перший раз обирали 
Президентом Грузії. Перший за-
кон, який він там в себе ініціював, 
був Закон «Про ліквідацію злодіїв 
у законі» - себто тамтешніх грабіж-
ників створеного народом добра. І 
досить було посадити у буцегарні 
десяток місцевих багачів-князьків, 
котрі розжиріли накраденим, як 
у них відпало будь-яке бажання 
далі займатися подібним. Це раз. 
А по-друге, всіх інших грузинських 
«олігархів» Саакашвілі дав слово не 
чіпати. Але при одній істотній умо-
ві: вони добровільно повернуть дер-
жаві усе награбоване. І як сказав, так 

і зробив. І це в Грузії, де «жити не по 
офіційних статках» ніби як в крові 
народу. За це Михайлу досі і не мо-
жуть пробачити «ображені» ним 
ну дуже завеликі «капіталісти» на 
зразок акціонера російського «Газ-
прому» Богдана Іванішвілі. Саме 
цей Іванішвілі нині і «контролює» 
грузинське судочинство, яке готове 
за будь-яку ціну дошкульно розкви-
татися з колишнім рішучим Прези-
дентом Грузії. Так що Саакашвілі і 
твердий горішок, і стріляний та би-
тий, за якого варто й сотню небитих 
віддати. Хіба його досвід не годиться 
стати і нам в пригоді? 

За його пропозиціями, нові 
сили-спартанці, які ми знайдемо 
передусім поміж собою, першим 
ділом мають скасувати недотор-
канність як народних депутатів, так 
і державних «вождів» рівня Прези-

навести у державі лад і відновити 
здоровий глузд та державницьку 
політику. Треба тільки засукати ру-
кава і не здаватися на милість труд-
нощам. Спартанці мусять виконати 
покладену на них повинність сповна 
і до кінця. А вернеться надійна влас-
на економіка, вернеться розрахунок 
на свої сили, а не на позички і піс-
ля розпродажу оптом та вроздріб 
лісу-деревини ще й на розпродажу 
землі, з’явиться можливість і на 
решті напрямків в інтересах народу 
розчищати Авгієві стайні, які зава-
лила своїм гноєм нікчемна й  нена-
ситна нинішня влада. Хоч паралель-
но, вважає Саакашвілі, доведеться 
«поправляти», як батько поправ-
ляє сокирою витвори своїх дітей, 
шкоду, заподіяну «реформами» 
Порошенка та Гройсмана та їхніми 
компаніями і у пенсійній сфері, і на 
медичній та освітній, і створювати 
по суті заново правоохоронні служ-
би та виборну судову владу.

А що так як доведеться «по-
правляти сокирою», і продемон-
струємо насамкінець на прикладі, 
дуже близькому і зрозумілому се-
лянським масам. Гучно розрекла-
мувала та розхвалила на всі застав-
ки діюча нині у нас влада так звану 
реформу зі створення об’єднаних 
територіальних громад. Аби люди 
на місцях не розчарувалися у ній, 
«підкидали», треба сказати, новим 
громадам кошти на їхні соціальні 
«дірки» - нехай думають, що децен-
тралізація суцільний рай. Ось тіль-
ки з наданням прав розпоряджати-
ся усіма землями громадам, в тому 
числі, що і поза межами населених 
пунктів, наобіцяли-наобіцяли і 
ніяк не поставлять остаточну кра-
пку. Хоч ще у 2014 році коаліційна 
угода вимагала це зробити. Однак 
як розпоряджалися землями сіль-
госппризначення за межами сіл 
навіть  не районні, аж обласні ор-
гани Держгеокадастру, так донині 
їхні рішення зверху залишаються. А 
буквально у грудні минулого року, 
коли ніби повними власниками сво-
їх територій мали і стати нарешті 
органи місцевого самоврядування, 
Петро Порошенко раптом ініціює 
законопроект (під №7363), який 
нагадує удар під дих: до заснування 
ОТГ – об’єднаними територіальни-
ми громадами – органів земельних 
ресурсів розпоряджатися землями 
аграрного сектору за межами сіл і 
селищ буде доручено… РДА – ра-
йонним державним адміністраці-
ям. І коню зрозуміло, що структу-
рам президентської вертикалі «на 
перехідний період». З якої речі? А 
ви подумайте самі: за селами і ле-
жать ті 60 мільйонів гектарів земель, 
котрі рано чи пізно сподіваються 
пустити на продаж. Не сумнівай-
теся, що «перехідний період» та пе-
ріод до  створення земельних служб 
в ОТГ триватимуть до тих під, поки 
структури, підлеглі Президенту під 
його пильним наглядом і не пустять 
українські чорноземи у вир лихо-
манки з їх розпродажу.

Як написав щойно Інтер-
нет-сайт «Pravda.com.ua», Петро 
Порошенко «на себе перетягує і 
теплу «земельну» ковдру». Йому 
все мало. І схоже, що народ та укра-
їнське село загалом ладні і цю «ви-
хідку-забаганку» проковтнути. Ні-
хто ніде не здіймає переполоху, що 
нинішня влада черговий антина-
родний закон протягує через свою 
неіснуючу більшість у парламенті. 
Чи не єдиний Михайло Саакашві-
лі сьогодні надіється, що українці 
не витримають нового зухвальства 
влади і дадуть йому рішучу відсіч. У 
своєму поясненні ініціатор закону, 
який пішов врозріз з ідеями децен-
тралізації в Україні, стверджує, наче 
«районні адміністрації краще зна-
ють потреби районів і людей в них, 
аніж об’єднані тергромади». Та ні, 
Петре Олексійовичу, краще знають 
і як своїм землям дати лад сільські 
та селищні ради та їхні депутати. Всі 
власники земельних паїв, фермери 
і одноосібники також, всі малі і се-
редні сільські підприємці. Це вони 
єдині й мають бути господарями 
та розпорядниками у своїх володін-
нях. Тільки так і вдасться врятувати 
та зберегти й українське село, як вва-
жає і лідер «Руху нових сил» Михай-
ло Саакашвілі. 

Микола ЯСЕНЬ.

дента, Прем’єра та спікера парла-
менту, не кажучи уже про числен-
них чиновників з їхнього оточення. 
А також прокурорів, суддів – перед 
законом усі мають бути рівними, як 
перед Богом. Бо сьогоднішня вла-
да, як дозволив собі висловитися 
недавно ведучий однієї авторської 
програми на телеканалі «New-
sOne», то хрестик на шию одягає, 
то знімає труси. І злодійствує в обох 
випадках, що уже ніякої міри не 
знає. Звідси наступний крок, який 
вкрай потрібно буде здійснити – 
прийняти нові закони про вибори і 
Президента, і нардепів, і діячів міс-
цевого самоврядування. Оскільки 
пора врешті-решт передбачити для 
виборців права відкликати тих, хто 
на їх переконання не виконує своїх 
обіцянок і програм. Або голосує 
та діє і всупереч, наперекір їм. Але 
й це ще не все: виборчі закони ма-
ють відібрати право повторно чи 
і вп’яте та десяте балотуватися до 
тієї ж Верховної Ради. Або облас-
ної чи районної тих, хто був там чи 
там і явно не виправдовував довіру 
народу. Досить дурити і панувати! 
Хоч Закон «Про імпічмент Прези-
дента» необхідно приймати окре-
мо, і негайно. Демократію потрібно 
розуміти так, що це верховенство 
волі народу, а не обраних ним. Як 
на переконання Михайла Саакашві-
лі, трагедія України пояснюється 
і тим теж, що одні і ті ж особи тут 
не вибувають з виборних органів і з 
виборних посад – тасуються, як кар-
тярські колоди, перебігають з партії 
в партію, пристосовуються дурити 
людей то в купі з одними, то в купі 
з іншими, і у вуса собі не дмуть. 
Якщо обрався за списком партії, 
але надумав виходити з її фракції – 
здавай і свій депутатський мандат. 
Адже обирали не тебе, а партію. Ти 
у її програмі розчарувався, перехо-
диш в іншу – скатертиною дорога, а 
знову претендуй на мандат в рядах 
іншої партії на наступних виборах. 
Що тут не зрозуміло? Хіба не логіч-
но і не справедливо?

А далі спільними зусиллями 
відважних «спартанців» напрацьо-
вується програма десяти сесійних 
тижнів – «70 днів» точніше, - про-
тягом яких здійснити ревізію «тих 
дрів, яких нарубала влада на чолі з 
Порошенком, і визначитися з ос-
новними напрямами передусім у 
відродженні економіки і пріоритет-
них для України галузей виробни-
цтва продукції з високою доданою 
вартістю і високим рівнем інтелек-
туальної та інженерно-технічної 
думки. Ще ж бо, вважає лідер «Руху 
нових сил», не все втрачено, щоб по-
волі, але вертати Україну до тями і 
своїх можливостей. На що не так і 
багато часу знадобиться, як не сум-
нівається Михайло Саакашвілі, щоб 

Зал був заповнений повністю.
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Не плач, 
скрипко, 
не плач...

ЖИТТЯ-БУТТЯ
Ця небуденна у сучасних 
українських реаліях справа 
– реставрація пам’ятника 
геніальному поету Тарасу 
Шевченку - є важливішою 
за всі інші для місцевої 
криничанської громади. У 
цьому переконаний голова 
Криничанської районної 
Асоціації фермерів та 
приватних землевласників 
Петро Матвій. Впродовж 
десяти літ колеги 
довіряють йому цю 
почесну і надзвичайно 
відповідальну громадську 
посаду, тож він добре 
знає настрої суспільства 
у своєму степовому 
роздоллі. А до всього 
Петро Васильович вміє 
бачити перспективу 
в сьогоднішніх 
неординарних обставинах 
гібридної війни, нав’язаній 
Україні Росією. А вони, 
якщо поглянути його 
зрілим оком громадянина, 
цілеспрямовано 
намагаються зіпхнути 
нашу спільноту з власного 
українського шляху на 
манівці не прогнозованого 
животіння. Своїми 
цікавими роздумами 
після свята Водохреща 
досвідчений хлібороб 
ділиться з читачами 
«Фермера Придніпров’я».

- Петре Васильовичу, 
попри роботу у власному 
фермерському господарстві 
«Лемко», родинні справи 
чоловіка і батька п’ятьох 
дітей, непрості обов’язки 
«курінного» районної 
організації АФЗУ, Ви 
знаходите час і на 
благородну справу увічнення 
пам’яті Тараса Шевченка                
в Криничанському районі…
- Пам’ятник Кобзарю в Криничках 

– це Україна на наших теренах. І найе-
фективніша зброя зі всіх у гібрид-
ній війні, розв’язаній Росією проти 
України. Тепер найважливішими є 
хід думок наших громадян, те, що у 
всіх нас у головах. Бо саме за людські 
мізки в першу чергу іде сьогоднішня 
війна, а вже опісля – за території. Де 
в Криничках всі офіційні заходи бу-
дуть проводитися? Біля Кобзаря! По-
руч з ним буде місце для душі. Куди 
молодята квіти понесуть? До Батька 
нашої нації. Для нього Україна була 
понад усе, і для нас це має бути не-
порушним законом на віки вічні! Бо 
ми в стані війни, яку мусимо виграти. 
Її ж виграють, за Вінстоном Черчіл-
лем, проповідники і вчителі. А де по-
гані вчителі, туди приходять люди зі 
зброєю, це ще Бісмарк сказав. Саме 
так і сталося в Криму та на Донбасі, 
бо там було мало українських учите-
лів. Тепер в окупованій частині Дон-
басу люди платять за погане знання 
власної історії втратою миру і засобів 
до існування, а інколи й життям.

- Чи добре розуміють 
жителі Криничанського 
району важливість 
увічнення образу Тараса 
Шевченка, який залишив нам 
найбільший скарб - духовний 
генетичний код української 
нації?
- Намагаюся донести безсмерт-

ні ідеї Шевченка про волю і свобо-

П

ду українського народу до кожного. 
Його, здавалося б, прості слова «в сво-
їй хаті своя й правда, і сила, і воля», 
а який глибокий підтекст! Водночас 
не маю права дорікнути тим, хто не 
допомагає з реконструкцією, навіть 
подумки. Зараз у Криничках стоїть 
гіпсове погруддя Кобзарю, але воно 
розвалюється, прикро й дивитися. 
Образ Провідника нації і ставлення 
до нього мають бути на належному 
рівні, тому ми з директором СТОВ 
«Лада» Михайлом Мариниченком і 
його мамою Ольгою Іванівною є за-
сновниками «Благодійного Фонду 
сприяння реконструкції пам’ятни-
ка Тарасу Григоровичу Шевченку». 
Перш за все внесли до Фонду власні 
кошти, те ж зробили і Володимир Ре-
гер, онук Героя України Володимира 
Лижніка, інші фермери. А державні 

службовці Криничанського району 
перерахували свій одноденний заро-
біток, Криничанська селищна рада 
перерахувала сто тисяч гривень з лік-
відованого тоталітарного пам’ятни-
ка, є люди, що несуть по 500 гривень 
тощо. Вважаю, багатство людини ви-
значається тим, скільки вона дає на 
добрі справи, чи готова безкоштовно 
трудитися для цього. Скульптора ми 
знайшли найкращого в нашій держа-
ві, це Народний художник України 
Володимир Небоженко. Вже оплаче-
на і привезена в майстерню відомого 
дніпровського каменотеса Приліпка 
кам’яна брила вагою 40 тонн з то-
ківського граніту. Майстер практич-
но завершує усі роботи за гіпсовим 
зразком скульптора Небоженка. На 
початку березня, в Шевченківські дні, 
буде відкриття пам’ятника Кобзаре-
ві й урочиста передача його Крини-
чанській об’єднаній територіальній 
громаді. Але ще потрібно біля двісті 
п’ятидесяти тисяч гривень за викона-
ну роботу обом майстрам. Хто чим 
зможе допомогти, запрошую всіх 
долучитися до «Благодійного Фонду 
сприяння реконструкції пам’ятника 
Тарасу Григоровичу Шевченку», це 
внесок в Україну, її майбутнє.

- На що сьогодні звертається 
недостатня увага в плані 
згаданої гібридної війни                    
з Росією, а що сприймається 
добре?
- Невеликих недоробок немає, 

всі вони глобальні і дуже важливі. 
Наприклад, штрих-код товарів краї-
ни-агресора – 046 – далеко не всі у нас 
знають, навіть продавці. А хто знає, 
то не всі ті криваві вироби ігнору-
ють… Чому? Як можна власні кошти 
витрачати на смерть для самих себе? 
Або, здавалося б, дрібниця – під час 
офіційного заходу лунала… росій-
ська попса. Підходжу до працівника 
культури, питаю:

- Ти що твориш? Зараз якийсь фрон-

товик після контузії підійде, розіб’є 
твою апаратуру й тобі мемеля дасть! 

Той схаменувся і поставив україн-
ську музику. Але хіба до цього важ-
ко додуматися самотужки? Вважаю 
доброю справою ухвалені квоти для 
української мови і музики в радіотелее-
тері. Треба їх одразу робити іще біль-
шими, адже реформи повинні роби-
тися швидко і рішуче, як у Сингапурі, 
Польщі, Литві, Латвії, Грузії. Добрий і 
закон про освіту – сусіди верещать, зна-
чить хороший. Угода про Асоціацію з 
ЄС підписана? Так, і це дає свої добрі 
наслідки. І Угода про вільну торгівлю з 
ЄС є, можна сподіватися, що й Донбас 
швидше отямиться. Величезну працю 
робить і Володимир В’ятрович з Інсти-
туту національної пам’яті. Реформи 
таки йдуть, хоча й не в тому обсязі і не 
так швидко, як хочеться. Однак інколи 

спитаєш людину – а що то за війна за-
раз? І дехто відповідає: 

«Та то Порошенко наживається»…
Прикро, що є й такий погляд на вій-

ськові дії сусідньої країни. Тобто деякі 
наші громадяни взагалі ігнорують факт 
агресії Росії проти України! У цьому 
величезна роль Української Православ-
ної церкви Московського патріарха-
ту, яка за прикладом Кремля називає 
російську агресію «громадянською 
війною в Україні». Вважаю, діяльність 
цих підданих Москви загрожує націо-
нальній безпеці нашої держави. У часи, 
коли агресор використовує церкву як 
зброю, треба вирішити це питання на 
державному рівні. У Криничках мос-
ковські попи відмовилися відспівувати 
полеглого в АТО воїна. Вони співають 
«господи, благослови патріарха Кири-
ла!» А той благословляє «узкій мір» на 
війну в Україні… Наші люди жертву-
ють щось із милосердя, любові до Бога, 
а Кирило використовує це для війни. 
Московський патріархат – це вороги 
України, вони ефесбешники, на них 
кров наших полеглих бійців. Недарма 
8-го січня в Києві молодь пікетувала 

Києво-Печерську лавру з вимогою по-
вернути цю святиню українського на-
роду Українській Православній церкві 
Київського патріархату. Нашим кер-
маничам не варто затягувати вирішен-
ня цієї проблеми. У мене племінник в 
зоні АТО, тому це питання особливо 
болюче. У Криничках обіцяють побу-
дувати церкву Київського патріархату, 
а в моєму Світлогірському мурують… 
Московського. Написали звернення з 
дружиною, матір’ю-героїнею, як бать-
ки п‘яти дітей, до Світлогірської сільра-
ди про опитування жителів з приводу 
доцільності приналежності церкви до 
Московського патріархату. Відповіли, 
що опитали, і більшість не за Київ, а 
за Москву… Ось така «позиція». Це 
результат «промивання» українських 
мізків служителями церкви ворожої 
держави. Тому й «партія легіонів» досі 

перемагає на виборах. То ж я сказав 
землякам – не доведи, Боже, хто загине 
на фронті, його кров, як сказано в Єван-
гелії, буде на вас і ваших дітях.

- За минулорічним 
опитуванням Центру 
Разумкова, в Україні 
спостерігається позитивна 
тенденція переходу 
православних громад до 
Київського патріархату, 
до якого належать 38 
відсотків опитаних, 17, 
4  - ще до Московського і 
37, 5  відсотка вважають 
себе просто православними. 
Зростає і число прихильників 
Рідної Української 
Національної Віри. Петре 
Васильовичу, а які з діючих 
чи намічених реформ 
є невдалими чи навіть 
шкідливими?
- Найбільш антинародним заду-

мом вважаю законопроект голови 

уряду Володимира Гройсмана про 
дозвіл продажу фізичній особі двісті 
гектарів української ріллі. Така «зе-
мельна реформа», відкладена Верхов-
ною Радою продовженням мораторію 
до 2019 року, лише зосередить великі 
масиви землі в руках латифундистів, 
а селян позбавить і тієї праці, яку 
вони сьогодні мають. Повірте, багать-
ма способами обійдуть і намір уряду 
дозволити «купувати землю лише 
фермерам, які на ній працюють». 
Проголосити намір можна, та де сьо-
годнішній фермер візьме такі гроші? 
Якщо й дозволяти продаж землі, то 
не більше тридцяти гектарів одному 
громадянину України. Тому що це га-
рантована робота для родини - чоло-
віка, дружини й дітей. Можна на такій 
площі і тваринництвом займатися. 
Дивіться, у Європі фермер має біля 27 
гектарів землі, і усілякої продукції там 
з надлишком. На європейського фер-
мера вся їхня промисловість працює. 
До приблизно такої моделі і ми має-
мо рухатися. А намічений гігантизм 
– 200 га ріллі в одні руки – і фермерів 
із землі зжене, і саме українське село, 
колиску нації, може знищити. 

- А яка  нині ситуація
 на Криничанщині
 з пресловутим рейдерством?
- Тут правоохоронним органам 

роботи, як кажуть, непочатий край. 
Та вони, на жаль, не завжди на се-
лянському боці, ця біда допікає лю-
дям до живих печінок. У фермера 
Олега Рисікова з Преображенки 
восени за поданням кам’янських 
поліції і прокуратури суд арешту-
вав урожай кукурудзи на площі 22 
гектарів. Буцімто земля, за яку ним 
повністю сплачена орендна плата, 
не дооформлена, як слід… Фермера 
запевнили, що все буде за законом. 
Але тишком-нишком продали уро-
жай через товарну біржу, скосили і 
вивезли. Тепер судова справа за по-
зовом голови ФГ «Джерело» Олега 
Рисікова вже «сходила» із Заводсько-
го суду м. Кам’янське до Апеляцій-
ного суду Дніпропетровської області, 
і знову повернулася до Заводського 
суду. Подібних спроб «віджати» уро-
жай за допомогою правоохоронців у 
Криничанському районі налічується 
біля десятка… Були і публікації про 
злочини проти фермерів і у нашому 
«Фермері Придніпров’я». Другий рік 
змагаються за правду в судах влас-
ники землі з Новомилорадівки, Гу-
ляйполя і Малософіївки, яким діючі 
договори оренди з багаторічними 
орендарями – ФГ «Подоляночка» (го-
лова Павло Сегаль-Лестеров) і СТОВ 
«Добробут-АГРО» (директор Генна-
дій Юдін) - державні реєстратори в 
«Криничанському бюро технічної 
інвентаризації» та Софіївській РДА 
підмінили на підроблені. Тобто «схе-
ми віджиму» на наших землях засто-
совуються різні. Якомога швидше 
треба повернути землі поза межами 
населених пунктів під юрисдикцію 
сільських рад, годі селянам поневі-
рятися по судах. Ще варто згадати 
грудневий розбій у Гуляйполі. Уве-
чері розбійники виключили тран-
сформатор, засівши поблизу садиби 
директора приватного підприємства 
Ольги Косар. Коли її чоловік вийшов 
подивитися, чому не стало світла, 
бандити підбігли і почали бити по 
голові… Далі ввірвалися в будинок і 
накинулися на дружину. Завершити 
розбійний напад пограбуванням за-
вадили обставини, бандити втекли. 
Поліція зареєструвала заяву про цей 
організований групою осіб розбій, 
але на цьому все й завершилося.  

- Дієвою відсіччю розбійним і 
рейдерським атакам є робота 
Фермерської Самооборони 
Дніпропетровської області, 

особливо потужна вона в Но-
вомосковському, Павлоград-
ському, Магдалинівському, 
Солонянському, Царичансько-
му районах. Петре Васильови-
чу, Ви маєте велику практику 
роботи на землі, на які мо-
менти сьогодні слід звертати 
особливу увагу українським 
хліборобам?
- Рілля переробляє енергію сон-

ця у тверду масу, чим більше зеленої 
маси, тим краще. Чого найбільше не 
вистачає? Води. Скільки коштує дощ 
в травні? Мільярди. Нам треба шукати 
баланс між бізнесом і природою. Сьо-
годні найбільше вологи випадає взим-
ку. Отже, на зиму має бути все засіяне, 
необхідно максимально переходити на 
озимі культури. Ідеальними в нашому 
краї є пшениця і ріпак. Ще одне - укра-
їнський агроном Іван Овсинський біль-
ше ста років тому ніколи не обробляв 
землю глибше п’яти сантиметрів, тож 
мав стійкі до засухи посіви і набагато 
вищі урожаї. Плуг і чорний пар є во-
рогами ріллі, нам треба мати свої осо-
бливі культиватори, у фермерському 
господарстві Івана Лазаренка в Ново-
московському районі є такі. Іще важ-
лива деталь – солома та інші пожнивні 
рештки повинні бути максимально по-
дрібненими, тоді вони швидше почи-
нають працювати в ґрунті, збагачуючи 
його. А «ремонтувати» ґрунти найкра-
ще висівом люцерни, щоб росла кілька 
років. Нам, вочевидь, необхідно більш 
серйозно братися за розвиток органіч-
ного землеробства, його ніша на світо-
вому ринку є дуже солідною. Звичайно, 
коли б була дешевшою обов’язкова при 
цьому сертифікація, та ще якась урядо-
ва підтримка на старті для переоблад-
нання під нові вимоги системи машин, 
як є із «зеленою» енергетикою, процес 
пішов би швидше. Це найвищий і най-
складніший рівень землеробства, але і 
цю висоту доведеться брати. 

- Ваше фермерське 
господарство називається 
«Лемко»…
- Я народився в Хабаровському краї 

в родині батьків, яких виселила радян-
ська влада після війни. Родина мами 
проживала на Волині, тата – на Львів-
щині. Лемки дуже постраждали від 
Сталіна, він землі Північної Лемків-
щини в 1945-му віддав Польщі. А ще 
в Українській повстанській армії був 
загін «Лемко», їхня героїчна боротьба 
описана в книгах Юрія Борця «З най-
кращими», «УПА у вирі боротьби» й 
інших, звідси й назва господарства. На 
чужині батьки понад усе мріяли повер-
нутися в Україну, це вдалося лише 1973-
го. Мій дід Арсен був депутатом Поль-
ського сейму, вчив мене мати тверді 
принципи. У 1993-му після закінчення 
Дніпропетровського сільгоспінституту 
і роботи агрономом я був 31-річним го-
ловою колгоспу, тоді Павло Лазаренко 
під приводом розширення міста зби-
рав землі для «Наукової». Коли приїха-
ли до нас, я, наймолодший, відмовився 
порушувати закон і передав 700 га зем-
лі сільській раді! Тоді й гадки не було, 
що після краху колгоспної системи до-
ведеться самостійно, тобто з родиною, 
працювати на землі, виділеній зі збе-
реженого тоді для села масиву… Мрію 
про час, коли в Україні діятимуть зако-
ни, фермери забудуть про рейдерів і 
суди, а Росія перестане дертися до нас. 
Певно ж, тоді збудуться і мрії Тараса 
Шевченка про оновлену землю, на якій 
«врага не буде, супостата, а буде син, і 
буде мати, і будуть люди на землі».

- Віримо і ми в це, по нашій вірі і 
дасться нам. Спасибі за цікаву розмо-
ву, Петре Васильовичу! Здоров’я Вам 
і успіхів у всіх благородних справах на 
землі українській! 

Підготував Остап ВЕРНИГОРА.
Фото автора.
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П ряма мова

ЗНАЮ Оленку з дитинства. Того сам ого, 
коли вона разом з моєю донькою пішла 

вперше до школи, закінчила дев’ять класів 
й стала студенткою. Завжди привітна і 
ввічлива, вона підкуповувала мене якоюсь 
терплячістю, життєвим оптимізмом, хоча 
сім’я ледь перебивалася з хліба на воду. Того 
вечора я одразу вгледіла в її погляді відчай. 
Понуривши очі, попросила з порогу тихенько 
й скорботно: «Можна я у вас заночую?»
Уже пізніше, за чаєм, зітхала й бідкалася: 
«Як там мама, чи спить, чи не плаче після 
«ніжної» руки батька?» При згадці про нього 
Оленка щулилася, недобре мружила очі й 
повторювала якимось чужим голосом:
 «Я вб’ю його, таки  вб’ю!»
... Люба й Роман розлучилися років зо три 
тому. Першою заяву подала Люба, бо хоч і 
мала двох дітей-школярів, так жити далі 
було не сила. 
Роман пропивав все, що бачив на своєму 
шляху, і тижнями волочився зі своїми 
дружками-п’янделигами. Люба самотужки 
піднімала дітей на ноги, хоча копійку на 
хліб насущний відбивала каторжною, 

нежіночою працею на будівництві. Влітку 
цілісінький день у кабіні висотного крана 
дошкуляла задуха, взимку -перемерзала 
й без кінця застуджувалася. Для себе й 
не жила. Безформенна «роба» й чоловічі 
черевики - ото і весь її жіночий арсенал 
«краси». А кого спокусиш такою принадою? 
Хіба що такого ж п’яничку, як і її Роман? І 
все ж, коли після півтора років «мандрів» 
по чужих жінках він повернувся до неї, не 
витримала, здригнулася її самотня душа, 
защеміла й…  простила. Роман слізно клявся 
у тому, що «зав’язав», що до минулого 
нема вороття. І через якийсь місяць-другий 
знову до нього... повернувся. Того вечора 
він демонстративно вклався під порогом 
власної квартири, до якої його не  впустили 
й щосили гамселив ногами вхідні двері, 
супроводжуючи свої домагання брутальною 
лайкою. Коли Люба не витримала й 
відчинила, він кинувся на неї з кулаками, і 
коли б не Олена, що вступилася за матір... 
- Я заколю його виделкою, я змушена буду 
це зробити! - відчайдушно казала дівчина. - 
Іншого виходу немає, поліцію викликали, але 
вона сказала, то ваші особисті справи, самі й 
розбирайтеся. 
-Я приходжу до дітей, а не до тебе, суко 
!- бив себе у груди Роман, коли Люба просила 
його дати їм спокій. Казав, і тут же відбирав 
у власних дітей останнє. Коли ж менший, 
Боrданчик, просив у батька на морозиво у 
день, коли тому давали заробітну плату, 
Роман скаженів, мов дикий звір: 
- А в одному місці тобі не злипнеться?-питав 
в’їдливо. 
І малий відступав. Тулився до маминих колін, 
шукав ласки. Люба, на те вона й жінка, 
жаліла дітей з усіх сил. Змалечку віддала 
Оленку до музичної школи (і вона, і Богданчик 
успадкували від батька хист до музики). А 
коли та схотіла вивчитися грати на скрипці 
- розгубилася. 
«Ой, Боже ж мій милий, - сплеснула руками, 
- де ж ми її тобі візьмемо?» І якщо за доччині 
уроки музики інколи платила не живими 
грошима, бо їх ніколи не в истачало, а 
rречкою, борошном, цукром - що давали за 
пай, успадкований від батьків, то за крупу 
скрипку не купиш. 
Тяглася з останніх сил. 
На вихідні, замість відпочинку, наймалася до 
приватників класти цеглу, штукатурити. 

Заощаджувала на скрипку, яку водночас і 
любила, і ненавиділа. Любила за зворушливу 
гру, що аж серце з грудей виймала, і кипіла до 
неї образою за те, що недоступна вона для її 
обдарованої дитини. 
- Мамо, не сердься. Скрипка скоро нас 
годуватиме, ось побачиш, -казала у хвилини 
розпачу Оленка й притискала до грудей 
дорогий інструмент у чорному футлярі. 
Уже після першого року навчання у 
музичному коледжі вона зрозуміла, що 
помилялася. Годувало що завгодно - баян, 
труба, тільки не скрипка. Між тим, бізнес її 
однокурсників ставав на рейки відпрацьова-
ного й постійного. Вочевидь, був попит 
на музикантів-вокалістів, гітаристів. 
Та такий, що один юний баяніст ще й 
досі не може оговтатись. Несподіване 
щастя у вигляді стодоларової купюри за 
кілька годин rри на цвинтарі над могилою 
колишнього фронтовика - батька одного з 
грошовитих «капшуків», звалилося на його 
голову несподівано й миттєво. Саме у той 
підходящий момент, коли бідний студент 
стояв на порозі рідного коледжу з тяжкою 

думою про гроші та порожнім шлунком, 
що «вигравав» з голоду не гірше, ніж баян, 
«крутому Вовану» заманулося у такий спосіб 
пом’янути відхід у світ потойбічний батька. 
Олені ж така карта не падає. Щоправда, 
лише нещодавно, за кількагодинну гpy на 
річниці одного з вишів вона одержала свої 
перші зароблені кількасот гривень. 
- Я віддала їх мамі. Бо у неї якраз не 
було за що їздити на роботу, - ніяковіє 
дівчина і зізнається, що ще має щомісяця 
студентську стипендію     вона єдина 
на курсі, хто вчиться на «добре» та 
«відмінно». - Купую на них проїзний - мамі 
яка-не-яка підмога, - каже Олена, -і щось 
обов’язково братові, він радіє, і мені 
приємно. 
Хоча так хочеться їй нового наряду! 
Гарненьку спідничку чи яскраву кофтинку, 
щоб бути негіршою за дівчат-ровесниць. 
А поки що їй здається, що вона сіра 
невиразна мишка, що її ніколи не 
запримітить справжній хлопець. 
Та одноrо ранку вахтерка віддала їй 
подарунок від ... незнайомця -гарно 
запаковані парфуми. А на коробочці 
приписка: «Це мій перший подарунок». 
- Шкода, -каже Оленка,  -Якщо я так і не 
дізнаюся, хто він, бо якщо вб’ю батька, мене 
посадять ... 
Я з жахом дивлюся у її щирі блакитні очі й 
розумію, що вона не жартує. 
- А як же скрипка, вірші, які ти складаєш? 
-перепитую знічено. 
- Я не бачу нічого, окрім маминих сліз та 
завжди п’яного батька, що мочиться по 
кутках прямо в квартирі. Невже, щоб мати 
такий «музичний» супровід, треба вчитися? 
- затято допитується Олена. 
- Мама каже, що моя скрипка виймає з 
неї душу,   зізнається дівчина, - а я думала, 
що душа є тільки доти, доки людина 
живе. Моя ж мама давно себе поховала - у 
безпросвітних злиднях, у безнадії, у нелюбові 
до батька, бо хіба ж можна такого любити? 
Та Люба, хто її знає, може, ще й любить 
його тільки вже не душею, а чорним, 
згорьованим попелищем? Бо ж віддала свого 
і його Богданчика вчитися. Знову до музичної 
школи, щоб не загубити в дитині той 
батьків талант до співу, природній хист до 
витонченої музики... 

Леся СВІТЛА.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Цією  замальовкою  газета започатковує нову рубрику 
«Історії reality», що, сподіваємося, викличе особливий  ваш інтерес, шановні читачі. 
Адже сама назва засвідчує зміст – це розповідь про реальні, невигадані історії нашого 
життя–буття, часом дуже складного і непередбачуваного, зі своїми бідами 
і негараздами, але і прекрасного – з непідробною радістю й незабутнім щастям.
Ви можете також долучатися до творчого процесу. Надсилайте нам свої цікаві 
історії та відгуки на наші публікації.

 ам’ятник Кобзарю  
     у Криничках буде!
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Шановні читачі! Надсилайте свої запитання з правової тематики на поштову                                
чи електронну адреси редакції. Наші юристи дадуть Вам кваліфіковані відповіді. 
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ВІДПОВІДНО до п. 7 ч. 1 ст. 1 
Закону «Про захист прав 
споживачів», договір - це 

усний чи письмовий правочин 
між споживачем і продавцем 
(виконавцем) про якість, тер-
міни, ціну та інші умови, за 
яких реалізується продукція. 
Вчинення усного правочину 
оформляється квитанцією, 
товарним чи касовим чеком, 
квитком, талоном або іншими 
документами. Отже, звертаю-
чись по медичну допомогу, осо-
ба укладає усний договір про 
надання медичних послуг, згід-
но з яким є їх споживачем. Тому 
на відносини, які виникають з 
такого договору, поширюєть-
ся дія Закону «Про захист прав 
споживачів».

Порядок відшкодування 
шкоди визначений у параграфі 
2 глави 82 Цивільного кодексу 
України (далі – ЦКУ), де перед-
бачено, що така шкода відшко-
довується юридичною особою 
(лікарнею, іншим медичним 
закладом) або фізичною осо-
бою (державним лікарем або 
лікарем, який здійснює при-
ватну медичну практику чи 
підприємницьку діяльність на 
підставі ліцензії на медичну 
практику).

Але як показує судова прак-
тика, шкода, завдана здоров’ю 
пацієнта, не може бути відшко-
дована, оскільки здоров’я люди-
ни не можна відновити до того 
рівня, який існував раніше. У 
цьому разі може йтися лише 
про компенсацію завданих збит-
ків та витрат, понесених пацієн-
том. Згідно зі ст. 1195 ЦКУ вона 
полягає у відшкодуванні потер-
пілому заробітку (доходу), втра-
ченого ним внаслідок втрати чи 
зменшення професійної або за-
гальної працездатності, а також 
у відшкодуванні додаткових 
витрат, викликаних необхідні-
стю посиленого харчування, са-
наторно-курортного лікування, 
придбання ліків, протезування, 
стороннього догляду тощо.

Стаття 1200 ЦКУ присвя-
чена відшкодуванню шкоди в 
разі смерті пацієнта. У такому 
випадку право на звернення до 
суду з позовом мають непрацез-
датні особи, які були на утри-
манні потерпілого або мали на 
день його смерті право на одер-
жання від нього утримання, а 
також дитина потерпілого, на-
роджена після його смерті.

Щодо моральної шкоди, то 
відповідно до ст. 23 ЦКУ відшко-
дуванню підлягає і моральна 
шкода, завдана особі. Ця шкода 
полягає як у фізичному болю, 
якого особа зазнавала у про-
цесі неправильного лікування в 
клініці, так і у фізичному болю, 
який був наслідком неналежної 
медичної допомоги, а також у 
болю, завданому під час «ви-
правлення» медичної помилки. 
Крім того, моральна шкода по-
лягає в душевних стражданнях, 
яких особа зазнала у зв’язку з 
такими діями лікарів і які вира-
зилися в переживаннях стосов-
но стану свого здоров’я, в думці 
про те, що призначене лікуван-
ня не допомагає, тощо.

Та все ж, в теорії відшкоду-
вання шкоди звучить легко і 
просто. Та як відбувається це на 
практиці і яким чином можна 
довести неправоту лікарів?

По-перше, необхідно дове-
сти факт дії чи бездіяльності 
лікарів, що виразилася в не-
правильній діагностиці захво-
рювання чи неправильно при-
значеному лікуванні. Наказом 
Міністерства охорони здоров’я 
України затверджені нормати-

Дякую, що живий
Про захист прав споживачів медичних послуг  

Коли людина звертається за медичною допомогою, вона розраховує на 
якісні медичні послуги, а також надіється швидко відновити здоров’я. 
Однак часто  трапляється так, що медичний персонал припускається 
помилки та завдає шкоди здоров’ю пацієнта. Інколи ця помилка коштує 
життя.
 І тоді пацієнт або ж його родичі намагаються «відшукати правду», 
звертаючись спочатку до медичного закладу, а якщо все-таки не 
вдалось піти на компроміс – до  суду.
Що ж робити, коли ви отримали неякісні медичні послуги? Як довести 
неправоту лікарів?  Чи реально відшкодувати шкоду, завдану здоров’ю 
Вас або Ваших рідних? Як ефективно захистити свої порушені права? 
Про ці, а також ряд інших питань йтиметься в цій статті.
Отже, розглянемо алгоритм дій при захисті прав споживачів медичних 
послуг.

ви надання медичної допомоги, 
які визначають, які саме аналі-
зи та діагностичні дослідження 
мають бути призначені для під-
твердження первинного діагно-
зу і яка тактика лікування має 
бути обрана.

Тому, перш ніж звертатися в 
суд, необхідно визначити, у яко-
му відділенні лікувався хворий 
(лікарську спеціальність), і вста-
новити, який діагноз поставили 
хворому в лікувальному закладі. 
Пацієнт має повне право ви-
магати будь-яку документацію, 
яка наявна в лікарняному за-
кладі (зокрема, медичну картку 
хворого, результати всіх аналізів 

та щоденник лікувань), посила-
ючись на ст. 34 та 49 Конститу-
ції, ст. 285 ЦКУ та ст. 39 Основ 
законодавства України «Про 
охорону здоров’я».

Після отримання необхід-
них документів, заявник може 
порівняти діагноз та призначе-
не йому лікування з норматива-
ми, що визначають обов’язкові 
дії лікарів. І лише при виявленні 
невідповідностей можна гово-
рити, що лікарі неналежно ви-
конали свої обов’язки і припу-
стилися лікувально-діагностич-
ної та/або лікувально-тактичної 
помилки.

Важливо довести і причин-
но-наслідковий зв’язок, тоб-
то наявність наслідку у вигляді 
завдання шкоди здоров’ю па-
цієнта саме через діяння лікарів. 
Отримавши підтвердження 
того, що призначені лікарями 
діагностичні дослідження чи 
лікування не відповідали нор-
мативам необхідно довести 
наявність шкоди для здоров’я 
пацієнта. Її доказами можуть 
бути: факти звернення до інших 
лікарів (які призначали лікуван-
ня); факти виявлення інших хво-
роб чи перехід існуючої хворо-
би в хронічну форму, що могло 
бути результатом неправильно-
го лікування; письмові висновки 
інших лікарів, які оглядали чи 
лікували пацієнта, що мають 
силу висновку спеціаліста.

На жаль, лікарі часто вико-
ристовують «відмовки» навіть 
при завданні шкоди здоров’ю 
пацієнта, посилаючись на такі 
об’єктивні чинники як недо-
сконалість медичної науки на 
даному її етапі, об’єктивні труд-
нощі діагностики, атиповість 
розвитку захворювання та його 
наслідків, запізніла діагностика, 
зумовлена пізнім зверненням 
пацієнта, тощо. Тому, якщо 
Ви вважаєте, що зможете дове-
сти всі зазначені складові, вар-
то звернутися до відповідного 
суду.

Однак, судовий порядок – 
не єдиний спосіб позитивного 

врегулювання спору. Ви може-
те викласти вимоги до закладів 
охорони здоров’я у письмово-
му вигляді у формі скарги. Від-
повідь на ваш запит зобов’язані 
надати також у письмовому ви-
гляді в обумовлений Законом 
України «Про звернення грома-
дян» термін. Тоді, якщо спір не 
вдасться вирішити в такий спо-
сіб – відповідь на запит буде од-
ним із доказів під час судового 
розгляду справи. Якщо Вам від-
мовили в задоволенні ваших ви-
мог в закладі охорони здоров’я, 
то слід звертатися зі скаргами 
до органів виконавчої влади, які 
забезпечують реалізацію дер-

жавної політики у сфері охоро-
ни здоров’я. Якщо ж все-таки не 
вдалося вирішити спір в позасу-
довому порядку – звертатися з 
позовом до суду

Також слід звернути увагу 
на те, що для підтвердження 
негативних наслідків для здо-
ров’я пацієнта чи причин його 
смерті потрібне застосування 
спеціальних знань в галузі меди-
цини, тобто призначення судо-
во-медичної експертизи, а іноді 
й декількох експертиз, коли 
думки експертів не співпадають 
або не вирішені всі спірні для 
сторін питання. Якщо висновок 
експерта визнаний неповним 
або неясним, суд може призна-
чити додаткову експертизу, яка 
доручається тому самому або 
іншому експерту (експертам). 
Проте якщо сторона вважає, що 
висновок експерта необґрунто-
ваний, суперечить іншим ма-
теріалам справи або викликає 
сумніви в його правильності, 
вона може на підставі ч. 2 ст. 
150 ЦПКУ звернутися до суду з 
клопотанням про призначення 
повторної експертизи, яка до-
ручається іншому експертові.

Як показує судова практи-
ка, суд схиляється до думки, 
що проведення експертизи 
є обов’язковим. Розгляне-
мо на прикладі Рішення по 
справі №463/3653/14-ц, яким 
частково задоволено позов до 
обласної клінічної лікарні про 
відшкодування моральної та 
матеріальної шкоди та стягну-
то на користь позивачів 160 000, 
00 грн. моральної шкоди. Так, 
позивачі звернулись до суду на 
підставі того, що у приміщенні 
народжувала дитину шляхом 
застосування операції кесарево-
го розтину, яку проводив оперу-
ючий хірург. Дитина народила-
ся доношеною, пологовий стан 
задовільний, однак за 15 хв. стан 
дитини погіршився, її перевели 
у відділення інтенсивної терапії 
недоношених новонароджених 
дітей, де дитина померла від 
порушення вітальних функцій 

центрального ґенезу у зв’язку з 
травматичним ушкодженням 
головного мозку.

Висновком комісійної судо-
во-медичної експертизи вста-
новлено, що причиною смерті 
новонародженої дитини по-
зивачів стала пологова травма 
голови у вигляді масивного 
внутрішньочерепного кровови-
ливу з порушенням мозково-
го кровообігу та з наступними 
незворотними змінами мозку, 
порушенням функції життєво 
важливих органів, що мали вто-
ринне походження. Причина 
смерті підтверджена патоло-
гоанатомічним та патогістоло-

гічним дослідженнями. Судом 
зазначено, оскільки відповідно 
до ч.1 ст.1172 ЦК України юри-
дична особа відшкодовує шко-
ду, завдану їхнім працівником 
під час виконання ним своїх 
трудових (службових) обов’яз-
ків, а тому суд приходить до 
висновку, що завдана позива-
чам шкода, неправомірними 
діями працівника при здійснен-
ні ним трудових обов’язків, під-
лягає відшкодуванню обласною 
клінічною лікарнею. Відповідно 
до ч.1 ст.1167 ЦК України мо-
ральна шкода, завдана фізичній 
або юридичній особі непра-
вомірними рішеннями, діями 
чи бездіяльністю, відшкодо-
вується особою, яка її завдала, за 
наявності її вини, крім випадків, 
встановлених частиною другою 
цієї статті.

Розмір відшкодування мо-
ральної (немайнової) шкоди суд 
визначає залежно від характеру 
та обсягу страждань (фізичних, 
душевних, психічних тощо), 
яких зазнав позивач, характе-
ру немайнових втрат (їх трива-
лості, можливості відновлення 
тощо) та з урахуванням інших 
обставин. Зокрема, врахову-
ються стан здоров’я потерпіло-
го, тяжкість вимушених змін 
у його життєвих і виробничих 
стосунках, ступінь зниження 
престижу, ділової репутації, час 
та зусилля, необхідні для від-
новлення попереднього стану, 
добровільне – за власною іні-
ціативою чи за зверненням по-
терпілого спростування інфор-
мації редакцією засобу масової 
інформації. При цьому суд має 
виходити із засад розумності, 
виваженості та справедливості. 
Визначаючи розмір відшкоду-
вання моральної (немайнової) 
шкоди, суд повинен наводити 
в рішенні відповідні мотиви. 
Суд встановив, що у зв’язку зі 
смертю новонародженої дити-
ни, яка стала наслідком нена-
лежного виконання професій-
них обов’язків, позивачам завда-
но моральну шкоду, яка вирази-

лась у душевних стражданнях, 
оскільки позивачі з нетерпін-
ням чекали народження дити-
ни, однак у зв’язку з її смертю 
перебувають у постійному не-
спокої, тривозі за майбутнім, 
досі відчувають біль за втраче-
ною дитиною. Враховуючи ха-
рактер та обсяг страждань, яких 
зазнали позивачі, їх тривалість, 
що становить більше 4 років, а 
також, з урахуванням глибини 
душевних страждань, немож-
ливість незалежно від часу та зу-
силь відновити попередній стан 
позивачів, разом з тим те, що 
матір дитини зазнала ще й мо-
ральних страждань пов’язаних 

з завданням шкоди її здоров’ю.
Щодо практики Європей-

ського суду з прав людини, 
рішенні ЄСПЛ від 6.06.2017 у 
справі «Борсуков проти Росії», 
нездатність забезпечити огляд, 
а також неадекватна післяопе-
раційна допомога спричини-
ли тривалі психічні та фізичні 
страждання заявника, які при-
нижували його людську гід-
ність. Виходячи із цього, Суд 
констатував, що нездатність 
влади надати медичну допом-
огу, якої потребувала особа , є 
нелюдським і таким, що при-
нижує гідність, поводженням 
у розумінні ст.3 Конвенції про 
захист прав людини і основопо-
ложних свобод.

Крім вказаного вище, 
вину лікарів можна довести в 
кримінальному процесі, особли-
во коли їхні дії спричинили тяж-
кі наслідки для хворого, які мо-
жуть виражатися в його смерті, 
самогубстві чи заподіянні йому 
тілесних ушкоджень. Стаття 140 
Кримінального кодексу Украї-
ни встановлює відповідальність 
лікарів за невиконання чи не-
належне виконання своїх про-
фесійних обов’язків внаслідок 
недбалого чи несумлінного став-
лення до них, якщо це спричини-
ло тяжкі наслідки для хворого. У 
цьому разі доцільно звернутись 
із заявою до правоохоронних ор-
ганів, а після доведення провини 
лікарів шляхом винесення судом 
обвинувального вироку подати 
позов у межах цивільного про-
цесу. За цих умов факти, на які 
посилатиметься позивач, уже 
будуть доведені в кримінально-
му процесі і не потребуватимуть 
доказування.

Таким чином, є декілька спо-
собів врегулювання конфлікту, 
що виник через неналежне на-
дання медичних послуг. Але є і 
низка проблем, з якими майже 
гарантовано стикається зацікав-
лена особа, що вимагає понов-
лення своїх прав.

Ірина-Марія ГУК. Юридичний 
портал «Протокол».
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На порі, на часі

Для чого сіяти?
Для чого сіяти насіння на 

розсаду, якщо можна посіяти 
насіння одразу ж у відкритий 
грунт? Сіяти на розсаду великі 
насіння такі, як горох, квасоля 
та інші бобові, кабачки та гар-
бузи - не потрібно, це насіння 
висівають одразу у відкритий 
грунт, вони дають великі і міцні 
паростки. Чим більше насіння, 
тим більші паростки і ,навпаки, 
чим менше насіння, тим менші 
і ніжніші паростки. Малі па-
ростки дуже чутливі і при най-
меншому дискомфорті можуть 
загинути. Тому ми і вирощуємо 
у кімнатних умовах розсаду, 
щоб висадити у грунт здорові 
молоді рослини, які будуть 
стійкі до різних погодніх умов. 
Здорова розсада менш схиль-
на до захворювань, та більш 
стійка до садових шкідників і 
бур’янів, а також впливу погод-
ніх умов, ніж молоді паростки, 
висіяні у відкритий грунт. До 
того ж розсада дозволяє от-
римати більш ранні врожаї. 

Коли сіяти 
На кожній пачці з насінням 

вказано дату висіву насіння на 
розсаду і у відкритий грунт.

Орієнтовні дати посіву 
насіння на розсаду основних 
овочевих культур:

Томати. Посів насіння на 
розсаду - кінець березня - по-
чаток квітня. Вік розсади - 45-50 
днів, від посіву до сходів - 7-8 днів. 
Висаджування - кінець травня.

Перець. Посів насіння - сере-
дина лютого, початок березня. 
Вік розсади - до 70 днів, від посіву 
до сходів - 12-14 днів. Перець не 
переносить холоду, а найменші 
морози є згубними.Висаджува-
ти перець у відкритий грунт по-
трібно в червні.

Баклажан. Посів - в кінці 
березня. Вік розсади - до 50 днів, 
від посіву до сходів -20 днів. Ви-
саджування на початку червня.

Огірок. Посів насіння на 
розсаду в кінці квітня. Вік роз-
сади - 25-27 днів, від посіву до 
сходів - 3 дні. Висаджування 
розсади - не раніше 30 травня.

Капуста. Посів на початку 
березня. Вік розсади - до 50 днів, 
від посіву до сходів - 5 днів. Ви-
саджування в кінці травня.

Термін висаджування роз-
сади у відкритий грунт зале-
жить від фактичних погодніх 
умов і може бути змінений. 

Ґрунт
Ґрунт для розсади можна 

купити у магазині або зроби-
ти власноруч. До складу грун-
ту повинні входити перегній, 
садова земля і пісок (3:3:4). 
Земля для розсади не повинна 
мати грудочок і повинна бути 
стерильною (прожарити 45 
хв. в духовці , або декілька хв. 
в мікрохвильовці). До ґрунту 
можна додати перліт і верми-
куліт, що значно покращать 
його якість і зроблять легшим 
та водо- і повітропроникним. 
Ємність для розсади заповнює-

мо підготовленим ґрунтом так, 
щоб при ущільненні (тоді не 
буде повітря у ґрунті) залишив-
ся один см до краю горщика, 
поливаємо теплою водою. В 
підготовлених горщечках ро-
бимо заглибину відповідну до 
насіння, кладемо дві насінини і 
присипаємо невеликим шаром 
ґрунту, ущільнюємо.

Яскравість світла 
Одним із важливих мо-

ментів для якісної розсади є 
світло. Коли світла замало, роз-
сада витягується, і, згодом, під 
власною вагою падає, листки 
стають блідими, така розсада 
називається неякісною. Ідеальні 
умови для пророслого насіння 
- 14-16 годин яскравого світла 
вдень. Тому, залежно від довжи-
ни світлового дня, використо-
вуйте додаткове підсвічування. 
Не забувайте регулярно пере-
вертати контейнери з розса-
дою, щоб паростки отримували 
рівномірне освітлення, і не були 
витягнутими в одну сторону.

Коли приходять 
справжні зимові 
морози, то більшість 
із нас робить багато 
банальних помилок на 
вулиці.
Навіть кypiння на 
вулиці або тісне 
взуття можуть 
загрожувати 
перeохолoджeнням 
кінцiвoк та 
зaхвoрюваннямu. 

Помилка 1: 
ви закутуєте в шарф 
пів обличчя
Щоб захистити обличчя 

від холоду, ми часто закутуємо 
шарфом рот та ніс. Але види-
хаючи гарячу пару в шарф, ви 
перетворюєте його в крижану 
кірку. Помічали, як на ньому 
формується іній? Саме тому, 
повітря, яке ви вдихаєте – стає 
ще більш холодним. А це зa-
грoжyє зaстyдaми чи aнгiнoю.

Помилка 2: 
носите дуже тісне взуття
Зимове тепле взуття має 

  Вирощування розсади салату, перцю, помідорів, капусти, огірків, 
полуниці, квітів та інших культур - від розсади залежить майбутній 
врожай. Коли та як сіяти насіння на розсаду, як доглядати за розсадою, 
про це та інше ми детально розглянемо у цій статті.

Розсада

Температура 
Рекомендована темпера-

тура для пророщування на-
сіння - +20 - 25 ° С, а розсаду 
варто тримати при темпе-
ратурі +18-20 ° С, при такій 
температурі розсада росте 
повільніше, але буде більш 
витривалою і загартованою. 

Полив та вологість 
Ґрунт з сім’ядолями і роз-

садою не повинен пересихати, 
але і не повинен бути надто 
вологим (без застою води). По-
ливати сім’ядоля потрібно з 
пульверизатора або наливати 
воду у піддон. Вода для поливу 
і обприскування повинна бути 
кімнатної температури. Основ-
не правило поливу розсади - ча-
сто і потрошку води.

Хвороба «чорна ніжка»
Дуже часто трапляється си-

туація, коли в нас здорова роз-
сада, але раптом у паростків за-
сихає нижня частина, а рослин-

ка падає – «чорна ніжка». Це 
грибкове зараження ґрунту, але 
цю хворобу можна уникнути: 
стерилізуйте ґрунт, пильнуйте 
поливи, щоб вода не застоюва-
лась, провітрюйте розсаду, під-
ливайте розчином марганцівки 
(колір рожевий, 1 раз в 7 днів).  

Коли пікірувати 
Пікіровка необхідна для того, 

щоб посіяні щільно рослини не 
слабшали через нестачу про-
стору, харчування та освітлення, 
а мали можливість розвинути 
сильну кореневу систему і над-
земну частину. Пікірувати роз-
саду потрібно у фазі 4 справжніх 
листочків. Їх акуратно виймають 
з грунту, попередньо його під-
ливши. Кореневу систему трохи 
вкорочують, це сприяє розвитку 
розгалуженої кореневої систе-
ми, і пересаджують в окремий 
горщик . При пересадці рос-
лини розміщують глибше, ніж 
вони знаходились в загальному 
ящику, часто під сім’ядольні 
листя. Грунт у горщику акурат-
но ущільнюють, притискаючи 
коріння рослини вниз, а зверху 
ще досипають ґрунт.

Добриво 
Після пікірування (7 днів) 

настає час підживляти нашу 
розсаду. Використовуйте рідкі 
добрива раз на тиждень, під-
живляйте комплексним добри-
вом для розсади. Надлишки 
добрива позначаться на якості 
розсади: вона вийде занадто ви-
тягнутою і худою. 

Курячий суп може бути 
ефективним засобом від засту-
ди.

За словами вчених з Універ-
ситету Небраски, курячий суп 
може бути кращими ліками від 
застуди в зимовий період. Про-
ведене дослідження показало, 
що курячий суп може полег-
шити симптоми інфекцій верх-
ніх дихальних шляхів, оскільки 
він містить протизапальні спо-
луки. Раніше також було вста-
новлено, аромат, спеції і тепло 
супу можуть усувати скупчення 
слизу, відкриваючи дихальні 
шляхи.

Вперше переваги курячого 
супу були виявлені приблизно 
в 12 столітті, коли лікар і філо-
соф Моше бен Маймон у своїх 
роботах рекомендував вжива-
ти курячий суп для усунення 
симптомів застуди. З тих пір 
рецепти ароматного зігріваю-
чого бульйону передавалися з 
покоління в покоління.

У ході випробувань експер-
ти вивчили вплив на організм 
супу, в який входять курка, ци-
буля, картопля, пастернак, ріпа, 
морква, стебло селери, петруш-
ки, сіль і перець. Було встанов-
лено, що курячий суп підвищує 
активність нейтрофілів – най-

Що не можна 
на морозі...

бути вільним, щоб ви без пе-
решкод одягали теплі шкарпет-
ки і не відчували дискомфорту. 
Адже тісне взуття часто є основ-
ною передумовою для відморо-
ження.

Помилка 3: 
ви п’єте гарячий 
чай перед виходом 
на вулицю
Напитися гарячого чаю 

відразу перед виходом на ву-
лицю – ще одна поширена 
помилка. Звичайно, гарячий 
напій корисний в холод, адже 
збільшує крoвoобiг і підви-
щує захисні сили організму. 
Але ж при цьому після чаш-
ки гарячого напою розширю-

ються судини. А це означає, 
що вийшовши на мороз, ви 
відразу ж втратите багато 
власного тепла. Тому якщо ви 
випили гарячий чай або каву, 
на вулицю можна виходити 
не раніше, ніж через тридцять 
хвилин.

Помилка 4: 
ви пaлuтe на морозі
Якщо ви кyрeць, то краще 

шукайте теплі місця, де дозво-
лено кyрuти. Адже кypiння на 
морозі зменшує циркуляцію, 
а це може стати причиною 
вiдморoжeння кінцівок.

Сторінку підготував 
Іван ЗЕМЛЯНИЙ.

Чудовий засіб 
від застуди

більш поширених білих клітин 
крові, які беруть участь у під-
тримці імунітету і захищають 
організм від інфекцій. Перед-
бачається, що зниження актив-
ності нейтрофілів у верхніх ди-
хальних шляхах викликає сим-
птоми, характерні для застуди 
і грипу.

За словами вчених, курячий 
суп може містити протизапаль-
ні компоненти, що полегшують 
симптоми застуди і скорочують 
тривалість інфекцій верхніх 
дихальних шляхів. Крім того, 
курячий суп покращує регідра-
тацію організму. При застуді 
вкрай важливо збільшити вжи-
вання рідини, так як організм 
втрачає її з-за нежиті і лихоман-
ки, і курячий суп допомагає від-
мінно заповнити цей дефіцит, 
кажуть фахівці.

Хоча дослідники не змогли 
точно визначити компоненти, 
які дозволяють курячому супу 
боротися із застудою, вони вва-
жають, що це може бути ком-
бінація сполук, які діють разом.
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Зчіпки ЗПБ-14 Зчіпки БГ-14

Кобза
Кобза – один з найдавні-

ших українських музичних 
інструментів, вона близька до 
лютні, гітари та інших струн-
них щипкових інструментів. 
Корпус інструменту, який ви-
робляється із  верби, груші, 
горіха чи іншого дерева, має 
овальну форму. Кобзу трима-
ють трохи навскіс, як гітару, а 
її струни на грифі притиска-
ють.

Починаючи з козацької 
доби і аж до ХІХ ст., кобза, 
поруч із бандурою і лірою, 
використовувалася сліпими 
мандрівними музикантами 
для виконання героїчного 
українського епосу – дум. Ві-
дображаючи історичні реа-
лії ХV-ХV ІІ ст. – страждання 
українських полонених у та-
таро-турецькій неволі, пере-
моги козаків – думи не лише 
демонструють народне ба-
чення історії, але й втілюють 
ідеали, які впродовж століть 
підтримували ідею націо-
нальної незалежності.

Бандура
Бандура – щипковий ін-

струмент, споріднений    із 
давніми гуслами. Бандура 
має виконавські можливо-
сті подібні до фортепіано: 
можна грати всіма десятьма 
пальцями й видавати акор-
ди. Бандуру тримають верти-
кально, притиснувши до гру-
дей i граючи по всіх струнах 
обома руками. Цей спосіб 
гри називають харківським, 

У нашій традиції здавна повелося так, що ми дуже 
любимо збиратися в колі рідних і друзів, щоб щось 
святкувати. Після всіх новорічних свят в двері стукає 
Тетянин день або День студента. 
історія та традиції
Тетянин день - це пам’ятна дата у народному 
календарі східних слов’ян, встановлена в пам’ять 
про мученицю Татіану Римську. У 1755 році 
російська імператриця Єлизавета підписала указ 
про заснування Московського університету. Після 
цієї події Тетянин день став вважатися символом 
народження університету, а трохи пізніше і Днем 
студента. 

на відміну від звичного сьо-
годні чернігівського (бандура 
розвернена ліворуч, ліва рука 
грає тільки на басах, а пра-
ва – тільки на приструнках). 
Чернігівський спосіб гри не 
був властивий виконавству 
кобзарів стародавніх часів – 
він є пізнішим i походить від 
зрячих аматорiв-бандуристів. 
Цей спосіб також пов’ язаний 
із хроматизацiєю бандури 
(конструкторські) експери-
менти в цьому напрямку 
почалися на зламі XIX- ХХ 
століть, яка зробила немож-
ливою гру на приструнках 
лівою рукою. Після хромати-
зації бандура перетворилася 
з побутового інструменту на 
суто концертний.

Ліра або реля
Ліра (реля) відома в Укра-

їні з XVII століття. Вона часто 
була супутником кобзи-бан-
дури. Побутування ліри в 
Україні адаптується незря-
чими мандрівними співця-
ми – лірниками , братські 
цехи яких, на відміну від коб-
зарських, обіймали мало не 
всю етнічну територію Укра-
їни. Разом з тим, темброві 
властивості ліри та обмежені 
прийоми гри обумовили пе-
реважно сумний церковно - 
дидактичний репертуар лір-
ників.

Сучасні майстри та музи-
канти України і Білорусі зно-

ву звернули увагу на давній 
народний інструмент, щоб 
відродити його, вдосконали-
ти, ввести до фольклорних 
ансамблів, оркестрів.

 
Сурма
Численні літературні дже-

рела донесли до нас відомості 
про побутування у військовій 
музиці українського козацтва 
дерев’яної конусоподібної 
труби, яка називалася сур-
мою  або козацькою трубою. 
На жаль, тогочасний інстру-
мент не зберігся. Відомо 
лише, що то був військовий 
сигнальний інструмент. 

Трембіта
У старовину трембіта була 

сигнальним інструментом. 
Роблять трембіту із серцеви-
ни сосни особливої породи, 
що називається смерекою (усі 
Карпати вкриті смерековими 
лісами). Шматок дерева роз-
колюють навпіл, різцем ви-
бирають серце, потім склею-
ють обидві половини й туго 
обгортають березовою ко-
рою. Такий інструмент може 
відтворювати лише природні 
тони.

Довжина трембіти може 
досягати чотирьох метрів. Її 
діапазон – дві з половиною 
октави. Звук трембіти чутно 
більш ніж за десять кіломе-
трів, а тому її використовува-
ли для сповіщання горян про 

важливі події. Цей традицій-
ний для жителів українських 
Карпат інструмент вико-
ристовується і досі.

Сопілка
Поєднання свистка з дов-

гою цівкою дає музичний 
інструмент, що має назву 
свисткової флейти. До таких 
свисткових флейт в Україні 
належить сопілка.

Завдяки мистецьким спо-
собам гри на сопілці з цього 
простого інструмента вправні 
виконавці можуть видобути 
повний хроматичний звуко-
ряд, що дає змогу грати в усіх 
тональностях. Але для цього 
потрібна надзвичайна майс-
терність.

Цимбали
Цимбали мають бага-

ту музичну палітру і вико-
ристовуються як для соль-
ної, так і для ансамблевої 

гри. Зовні цимбали схожі 
на гусла, проте, на відміну 
від гусляра, що видобуває 
звуки щипком пальців, ци-
мбаліст грає, вдаряючи по 
струнах спеціальними де-
рев’яними паличками. До 
того ж струни групуються 
по три - п’ять, а іноді по сім, 
настроєних на одну ноту. 
Під час гри інструмент кла-
дуть на стіл чи на коліна, або 
ж тримають перед собою на 
ремені, що дозволяє грати 
стоячи та на ходу під час ве-
сільних та інших святкових 
обрядів. У професіональній 
народно - інструментальній 
музиці використовують кон-
цертні цимбали, що стоять 
на ніжках. У них великий ді-
апазон звуків і різноманітні 
засоби виразності. Цимба-
лісти - віртуози нерідко по-
єднують у своїй грі не тільки 
удари паличок по струнах, а 
й щипки пальцями. 

Та варто орієнтуватися більше на слов’янську 
традицію святкування, де вшановують пам’ять 
ранньохристиянської мучениці, що зазнала тортур за 
віру при імператорі Олександрі у третьому столітті. 
Тепер свята Татіана є заступницею і покровителькою 
всіх Тетян. І саме 25 січня всі Тетяни відзначають свої 
іменини. В церквах проходять богослужіння на честь 
мучениці Татіани, ставлять свічки за успіхи у навчанні. 
Цей день - чудова нагода привітати всіх Тетян та 
виявити приємні знаки уваги.
У Тетянин день, 25 січня,  дівчата за допомогою 
хитрощів намагалися принадити наречених. Для цього 
вони розстилали біля дверей будинку спеціальний 
килимок. Хто об нього у свято повитирає ноги, той 
буде в будинку дівчини частим гостем.

Цей день Тетянин
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