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- Приходьте ще! – привітно сказала молода продавчиня в 
магазині біля криворізького приміського автовокзалу.

- Приходьте, приносьте… - в тон їй додала трохи старша 
відвідувачка. 

- Так і виживаємо – просимо людей заходити… З Кривого 
Рогу багато людей поїхало в Польщу, до нас ходять переважно 
жителі Апостолівського району, які працюють в місті. Але ку-
пують лише хліб та те, се до нього, відвідувачів стало менше.

У спільній розмові в магазині з’ясувалося, що місцевий люд 
не вірить в якесь покращення від діючої влади, навіть остері-
гається нових кроків Києва. Ще одне - значну частину продук-
тів харчування селяни вирощують на присадибних ділянках, 
тож взимку переважно «живуть з погребів». Певно ж, подібна 

ТОНКІ ГРАНІ
Як лінія розмежування між 
містом Дніпром і селищем  
Слобожанським ледь не 
стала лінією зіткнення 
інтересів у сучасному 
процесі децентралізації

Жовтим - територія м. Дніпра, блакитним - територія смт Слобожанське

У Дніпрі відзначили 
першу річницю від дня 
утворення Української 

етнічної групи

Потрібен суспільний договір. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ на засіданні 
4 квітня схвалив та направив до Вер-

ховної Ради законопроект, який передає 
сільськогосподарські землі, які були ви-
ділені у постійне користування, ферме-
рам та їх нащадкам. Йдеться про пере-
дачу близько 0,5 млн. га в усіх областях 
України у власність понад 25 тис. людей. 

«Українською землею мають во-
лодіти українці, а сільгоспземлею 
- фермери, а не латифундисти та агро-
холдинги. Ми вносимо цей дуже важ-
ливий закон та відновлюємо соціальну 
справедливість щодо фермерів – тих, 
хто стояв у витоків фермерського руху», 
– сказав Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман.

Землі для ведення фермерських 
господарств передавалися в 90-х роках 
на правах довічного успадковуваного 
володіння та постійного користуван-
ня. Однак внаслідок внесення змін до 
законодавства можливість оформити 
ці ділянки у власність та передати у 
спадщину була унеможливлена, що 
створило юридичні проблеми для 
великої кількості фермерських госпо-
дарств.

«Приймаючи цей законопроект, ми 
робимо рішучий крок до відновлення 
соціальної справедливості і пропонує-
мо передати землю, яка була ще у 90-ті 
роки, отримана в постійне користуван-
ня, фермерам або їхнім спадкоємцям у 
власність. Він на сто вісотків узгоджений 
з Асоціацією фермерів і приватних зем-

левласників. Сподіваюсь, що українсь-
кий парламент його також підтримає», 
– сказав перший заступник міністра 
аграрної політики та продовольства 
Максим Мартинюк.

Законопроект «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
передачі права власності фермерським 
господарствам на земельні ділянки, на-
дані засновникам таких господарств у 
постійне користування, довічне успад-
ковуване володіння для створення та/
або ведення фермерського господарства 
(селянського (фермерського) господар-
ства)»  передбачає, що земельні ділянки, 
надані засновнику фермерського госпо-
дарства у постійне користування або 
довічне успадковуване володіння, за зая-
вою засновника передаються у власність 
фермерського господарства.

Залежно від місця розташування 
ділянки заява подається до місцевого 
управління Держгеокадастру або органу 
місцевого самоврядування. До заяви до-
дається технічна документація на ділян-
ку, копії документів, які підтверджують 
право власності, а в разі смерті почат-
кового одержувача – документ, що під-
тверджує право успадкування.

Загальна площа земельних ділянок, 
які можуть бути передані у власність 
фермерських господарств, становить 
понад 543508,9 гектарів. Це рішення – 
ще одна складова комплексного курсу 
на підтримку та розвиток фермерства в 
Україні, яку реалізує уряд.

Землі постійного 
користування                                  

у власність фермерів

ДОВІДКОВО. Земельним кодексом України від 18 грудня 1990 року № 561-XII 
було передбачено можливість громадян набувати земельні ділянки у довічне 

успадковуване володіння для ведення селянського (фермерського) господарства.
У подальшому Земельним кодексом України від 18 грудня 1990 року № 561-XII 
(в редакції Закону України від 13 березня 1992 року № 2196-XII) визначено, що 
громадянам, які виявили бажання вести селянське (фермерське) господарство, 

передавалися земельні ділянки у постійне користування.
Право довічного успадковуваного володіння землею та право постійного 

користування землею посвідчувалося державними актами.

На острові Монастирському...
С вій вибір

ситуація характерна і для інших країв Січеславщини. Згадало-
ся відоме просторікування міністра соціальної політики, що 
«українці забагато їдять, тому такі бідні». До речі, за цей вислів 
Андрій Рева не почув бодай зауваження від голови уряду, зате 
люди приклеїли влучне «міністр голоду». Відомо, що в давні часи 
при наймі працівника спочатку давали йому поїсти, а потім 
робили висновки - добре трудиться за столом, значить, добре 
вправлятиметься і в полі. Такі перевірені часом реалії трудово-
го сільського життя, про які не варто забувати і на найвищих 
щаблях політичної «драбини».

Далі - стор. 3

Перший заступник міністра аграрної політики і 
продовольства України Максим Мартинюк заявив, що 
в Україні створять Державне фінансове гарантійне 
агентство для гарантування кредитів фермерам.
«Держава повинна забезпечити фермерів і фінансово, це 
повинні бути довгі й дешеві гроші - 3% річних та 30-річні 
кредити. Для цього ми плануємо створити Державне 
фінансове гарантійне агентство, яке виступить 
гарантом таких кредитів», - розповів Мартинюк.
За його словами, поява агентства приведе до зниження 
вартості кредитів.
«У разі дефолту держава бере частково зобов’язання 
позичальника, і тоді банківський сегмент буде більш 
охоче на це (кредитування фермерів) йти», - пояснив 
Мартинюк.

В Україні створять 
агентство 
для кредитування
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На острові Монастирському...

«Рух нових сил Михайла Саакашвілі» – 
українська  ліберальна політична партія.  Була 
заснована  23 лютого 2017 року Михайлом 
Саакашвілі. Партія є опозиційною до 
режиму діючого Президента України Петра 
Порошенка. 
«Рух нових сил Михайла Саакашвілі» - це об’єд-
нання свідомих українців, небайдужих до долі 
країни. Наша політична сила була створена 
силами ентузіастів – однодумців без значних 
фінансових вливань. За нами не стоять 
жодні впливові олігархічні групи чи персони, 
які призвели країну до зубожіння. Розбудова  
партії відбувається винятково за рахунок 
благодійних грошових внесків членів партії, 

 «Ми потребуємо  підтримки  однодумців!»
Анатолій Гайворонський, координатор обласної організації політичної партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі»: 

соратників, активістів та небайдужих.  І саме 
це виокремлює та відрізняє РНС  від інших 
учасників українського політичного процесу», - 
зазначив координатор обласного осередку РНС 
Дніпропетровщини Анатолій Гайворонський.  
На його думку,  прозора система членських 
внесків, за рахунок яких відбувається фінансу-
вання партії, має стати звичним  явищем, що  
сприятиме оздоровленню  політичної системи 
України.    
«Ми закликаємо всіх, хто втомився від «покра-
щень попередників» та «життя по-новому» 
долучатися до нашого Руху, вступ у партію 
вільний та відкритий. Розмір благодійного гро-
шового членського внеску  становить  всього 
50 гривень – це мінімум, який по кишені і сту-
денту, і пенсіонеру», - відзначив Гайворонський, 

- і кожна копійка цих коштів буде витрачена 
винятково на статутну діяльність партії».   
ДОПОМОГТИ У РОЗБУДОВІ ПАРТІЇ МОЖНА НА-
СТУПНИМ ЧИНОМ: 
РЕКВІЗИТИ. Отримувач: політична партія «Рух 
нових сил Михайла Саакашвілі»
Код  ЄДРПОУ: 39634331, МФО: 321842
В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, 
код банку 321842.
Поточний рахунок № 26000053016229
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: ДОбровільний внесок 
громадянина(-ки) України на статутну діяль-
ність (обов`язково вказати ПІБ, місце прожи-
вання, ідентифікаційний номер, серію та номер 
паспорту, номер телефону).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: якщо в призначенні платежу 
не будуть вказані якісь із названих реквізити, 

то внесок або буде повернутий особі,  яка 
його внесла, а в разі неможливості повернення 
буде перерахований  до державного бюджету.

«ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ! Україна потребує нових 
лідерів нації –  людей, які знають,  як провести 
швидкі  та незворотні зміни в державі, справ-
жніх патріотів, зацікавлених у розвитку краї-
ни, а не  збільшенні своїх статків. Це є чіткою 
та непохитною позицією  партії «Рух нових 
сил Михайла Саакашвілі». Долучайтесь, давай-
те разом писати нову історію процвітаючої 
України!» - підкреслив Анатолій Гайворонський.  

У Дніпрі відзначили першу річницю від дня утворення Української етнічної групи

ПОГОЖОГО і теплого, мов на 
замовлення дня, на Монастир-
ському острові біля пам’ятника 

Великому Кобзарю відбулося не скіль-
ки урочисте, стільки зворушливе  свят-
кування першої річниці Української ет-
нічної громади (УЕГ), про яку недавно, 
у номері від 21 березня ц. р., «Фермер 
Придніпров’я» розповідав своїм чита-
чам. Це громадська і суто добровільна 
організація патріотів українського на-
роду, усіх тих, хто вболіває і щиро пе-
реймається відродженням, збережен-
ням та примноженням його духовних 
і національних надбань, скарбів і тра-

й інших громадських організацій Сі-
чеславщини, як уже скоро перейме-
нують нашу область. А не останніми 
поміж них були також і ватажки та 
активісти обласної Асоціації фер-
мерів та приватних землевласників. 
Слово було надано депутату Дніпро-
петровської обласної ради, голові 
фермерської Асоціації, лідеру місце-
вого осередку партії «Рух нових сил» 
Анатолію Гайворонському.

  Анатолій Іванович від імені фер-
мерів, хліборобів і всіх селян тепло 
привітав представників Української 
Етнічної Громади та подякував орга-

з принципових факторів державотво-
рення – високопрофесійне керівниц-
тво, яке не словами, а ділом має дбати 
про економічний розвиток, уже давно 
не користується довірою людей. На-
впаки, чинна нині влада скомпроме-
тувала себе далі нікуди. І не можливо 
навіть зараз уявити, як оцей натовп 
мародерів та корупціонерів, який сміє 
називати себе елітою України, відмо-
виться від свого збагачення та грабу-
вання українців. Нині доводиться бо-
ротися за визволення фактично наших 
співвітчизників з кігтів ніяких не патрі-
отів, а, вибачайте, кіпріотів, оскільки 

ками і почали б рівнятись на світову 
економіку. Результат грабіжницького 
керування незалежною Україною - це 
національна трагедія кінця ХХ – почат-
ку ХХ1 століття. За роки суверенітету 
наш реальний ВВП скоротився в рази - 
найбільш ганебний результат у світі, як 
висловився депутат обласної ради Ана-
толій Гайворонський, посилаючись на 
дослідження і висновки світових авто-
ритетів і експертів. Чи можемо ми і 
далі терпіти все це? Звичайно, що ні. 
Завтра свято першого стартового року 
існування у Дніпрі Української етніч-
ної громади відійде в минуле, і треба 

дицій. Ясна річ, зібравшись у коло 
на острові-легенді Славутича-Дніпра, 
небайдужі активісти УЕГ першим ді-
лом відзвітували про всі свої здобутки 
та успіхи, котрих зуміли домогтися за 
один рік існування й діяльності. Сло-
во перед побратимами тримали чле-
ни Кола етнічної громади – себто її ва-
тажки - Оксана Єськова, Віктор Боро-
винський та Ірина Головко. Але гово-
рили не тільки про ті акції і напрями 
роботи, де є вже чим хвалитися і пи-
шатися – як от, скажімо, повернення з 
небуття багатьох славних і непересіч-
них сторінок історії нашого придні-
провського козацького краю, вшану-
вання національних героїв минулого, 
розчищення глибинних, та все ще 
доволі замулених джерел вітчизняної 
літератури, поезії, народної пісенної 
і малярської та художньої творчості. 
Так от, воднораз при цій нагоді члени 
громади більше все одно  вели мову 
про те, чим мають вони займатися, 
причому чимдалі ще наполегливі-
ше і більш послідовно, аби кожен у 
нашому краї усвідомлював, як писав 
відомий поет Борис Олійник, що він 
має бути гордий тим, що українець 
з роду. Зокрема, належить докласти 
зусиль, щоби перетворити область 
п’яти Запорозьких Січей у національ-
но-історичну перлину, цікаву й при-
вабливу для туристів зі всього світу. 
Цим уже зайнялися члени етнічної 
громади, котрі були її зачинателями, 
а потім знайшли в собі снагу, сили і 
навіть, якщо хочете знати, мужність 
віддавати весь свій вільний час утвер-
дженню й реалізації програмних ідей 
і завдань національного патріотично-
го руху в непростих і складних умовах 
нашої області.

  На святкування своєї річниці 
Українська етнічна громада Дніпро-
петровщини запросила у гості по-
сланців і друзів, близьких та бажаних 
собі по духу різних політичних сил і 
партій та громадських формувань. 
І дійсно своїми почувалися активі-
сти «Руху нових сил» Михайла Саа-
кашвілі і «Правого сектору», обласної 
«Просвіти» і ГО «Самозахист підпри-
ємців», також Старосамарської Сот-
ні Війська Запорозького Низового 
-  закінчуючи делегаціями багатьох 

нізаторам зібрання за продуктивну 
роботу. Головним досягненням, як 
зазначив він, є те, що актив громади, 
започаткованої рік тому, вистояв і 
витримав випробування на міцність 
та дієздатність. Цим сьогодні мож-
на пишатися і захоплюватися. Але, 
перш за все, це необхідно продов-
жувати. Уже й з точки зору потре-
би рятувати Україну-державу та її 
народ, котрий потерпає і страждає 
від внутрішньої агресії та окупації. 
Сьогодні у нашому суспільстві, на-
голосив Анатолій Гайворонський, 
відбуваються, без перебільшення, 
трагічні явища: гинуть наші кращі 
сини, молоді фахівці втікають за 
кордон на заробітки, нас грабують, 
Україна скочується до прірви. Один 

на Кіпр вивозять і вивозять вони уже 
останні свитини, які знімають з влас-
ного народу.

  Наша економіка є типовою еко-
номікою країн третього світу, майже 
африканського рівня. Починаючи ще 
з 2004-го по 2013 рік щорічно незакон-
но виводилось з України 12 мільярдів 
доларів. Якби ці гроші не потрапляли 
в офшори, ми б давно не були жебра-

ще з більшою наполегливістю 
продовжувати задуману місію 
відродження українства на те-
ренах нашої області.

   Цікаво, що і після триго-
динного спілкування учасники 
свята роковини УЕГ однак не 
бажали і не квапилися розхо-
дитися, а продовжили схви-
льовано обговорювати все, що 
не лише їх, а весь наш народ 
сьогодні хвилює, обурює та 
спонукає до дії і боротьби. Як 

сказав лідер обласної фермерської 
Асоціації Анатолій Гайворонський, 
переможе тільки той, хто перемоги 
жадає і готовий за неї покласти усе 
своє життя. Нині є велика потреба 
в самозреченості патріотів, для яких 
благополуччя українського народу і 
української держави понад усе. 

Текст Володимира ЖУКА.
Світлини Анатолія ОХОТНИКА.

Наша сторінка у Facebook:  @RNS.Dnipro
Адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 7, 

тел.  (068) 017 - 18 - 19, (073) 19 - 18 - 170,
(068) 896 - 59 - 34.
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Суспільний договір 
в Україні зруйнований
Вочевидь, згаданому міністру з річ-

ною задекларованою зарплатою за 2017 
рік в 711 тисяч гривень важко втямити, 
чому українці значну частину своїх до-
ходів витрачають на їжу. Невже не зро-
зуміло, що ці «доходи» надто мізерні? 
Бо прожитковий мінімум у 1700 гривень 
ледь не дорівнює «чистій» мінімальній 
зарплаті, а мінімальну пенсію в сумі 1452 
гривні навіть перевищує! Хоча задекла-
ровані соціальні стандарти в «Стратегії 
сталого розвитку «Україна–2020», за-
тверджені указом Президента України 
Петра Порошенка 12 січня 2015 року, 
виглядають привабливо. Цей державний 
документ визначає чотири вектори руху: 
сталий розвиток країни, безпеку держа-
ви, бізнесу та громадян, відповідальність 
та соціальну справедливість. А метою за-
декларованих реформ визначено досяг-
нення європейських стандартів життя та 
гідного місця України в світі. Програма 
констатує, що «головною передумовою її 
реалізації є суспільний договір між вла-
дою, бізнесом та громадянським суспіль-
ством, де кожна сторона має свою зону 
відповідальності».

Та біда не тільки в тому, що рух у 
напрямку «європейських стандартів 
життя» не йде – через обвал гривні часів 
головування в НБУ щойно відставленої 
Валерії Гонтарєвої суттєво знизилися ді-
ючі раніше українські стандарти! Відтак 
відсоток довіри до влади, до угод з нею 
надзвичайно низький. У недавній праці 
«Суспільний договір як виклик» відомий 
філософ Сергій Дацюк зазначає:

«Суспільний договір в Україні оста-
точно зруйнований впродовж останніх 
чотирьох років після Революції Гідності. 
Найближчим часом цей договір не може 
бути відновлений, оскільки політики цю 
проблему намагаються замовчувати. Не-
можливо мільйонам людей домовитися 
про щось загальне і складне, тому в ос-
нові будь-якого суспільного договору ле-
жить пакт еліт (змова еліт). У цьому пакті 
еліти домовляються про складні питання 
економіки, політики, культури та соці-
ального співжиття». 

Та, на жаль, «від благородства у ви-
гляді соціальної правової держави наша 
правляча еліта відмовилася на користь 
олігархічних інтересів здирництва».

Паралельні площини 
не перетинаються
Це здирництво видиме на кожному 

кроці, і саме воно до живих печінок до-
пікає українцям, які відстоювали свої 
громадянські права вже на чотирьох 
Майданах – на граніті в жовтні 1990-го, 
в листопаді-грудні 2004-го, взимку 2013-
14-го та в жовтні-лютому 2017-18 років. 
З періодів їхньої тривалості видно, що 
з плином часу наша влада стає більш 
«глухою» і «тугою» до кроків назустріч 
співгромадянам. А непопулярні заходи 
подає під облудною личиною «покра-
щення», «турботи» і т. п. Як у випадку 
із «ощасливленням» майже половини 
власників домоволодінь субсидіями че-
рез захмарні ціни на енергоносії. Щоб не 
замерзнути, людям доводиться «стояти в 
чергах за субсидіями, як у почесній вар-
ті», за влучним народним виразом. Та 
українцям набагато приємніше бути са-
модостатніми, відчувати себе спромож-
ними власною працею, зайнятістю чи 
гідною оцінкою заслуженого відпочинку 
заплатити за опалення самим!

Разом з цим концентратором напру-
ги, урізанням соціальних норм іще біль-
ше підвищує її градус якесь просто кос-
мічне, абсолютно необґрунтоване вста-
новлення заробітних плат слугам держа-

Потрібен суспільний договір. 

ви. Погляньмо, за офіційними даними 
голова НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв 
отримує понад 1, 5 мільйона гривень 
щомісяця, голова «Укрзалізниці» Євген 
Кравцов – мільйон з гаком, голови «Укр-
пошти», НБУ, Генпрокурор, очільники 
НАЗК, НАБУ, САП, ДБР тощо мають 
сотні тисяч гривень зарплат та премій! А 
суддям Конституційного суду запланува-
ли торік аж 384 тисячі гривень на місяць! 
Щоправда, це обурило навіть народних 
слуг у парламенті,  тож вони приблизно 
вдвічі зменшили намічену «конституцій-
ну стелю» заробітної плати. Однак при 
цьому народні обранці порушили не 
лише задекларовані європейські прин-
ципи соціальних стандартів згаданої 
«Стратегії», а і по українському діючо-
му десятикратному обмеженню макси-
мальних пенсій потопталися – встано-
вили, що суддя КС у відставці отримує 
довічне грошове утримання у розмірі 
50% винагороди судді Конституційного 
суду! Навіщо скільки – більше 100 тисяч 
щомісяця? Невже в цих людей потреби 
на заслуженому відпочинку в сто разів 
вищі, ніж в інших? У нас що, немає війни 
і проблем з Пенсійним фондом, із напов-
ненням державного бюджету? Та й хіба 
цього року не треба повертати зовнішні 
кредити в сумі 15 мільярдів доларів? 

Вже не вперше лунають припущення, 
що такою «діяльністю» нинішній склад 
Верховної Ради та призначений нею уряд 
роблять більше шкоди народу України, 
аніж користі. Тим часом в Адміністрації 
Президента та Кабміні іде штурмова під-
готовка до створення чергового нового 
органу - з розслідування великих фінан-
сових та економічних злочинів! Тобто 
навзаєм дієвого очищення правоохо-
ронних органів від корупційних ризиків 
Україні пропонують створити ще один 
«батіг для бізнесу». Безперечно, з висо-
чезними заробітними платами, можли-
во, навіть ухваленими з голосу в сесійній 
залі, як у випадку із суддями КС…

У цьому ж довгому ряді невимовної 
щедрості за народний кошт стоїть і від-
новлення Маріїнського палацу в центрі 
Києва, резиденції Президента України. 
На що пішло, за інформацією заступ-
ника керівника Державного управління 
справами Сергія Прилипка, вже більше 
мільярда гривень бюджетних коштів. Фа-
хівці вважають, що передача палацу під 
музей коштувала б набагато дешевше, 
ніж оформлення під резиденцію Пре-
зидента України, на додачу до його 9-ти 
офіційних. У березні, за повідомленням 
спільноти «ЄвроМайдану», небаченою 
щедрістю відзначився на французько-
му гірськолижному курорті Куршевель 
аграрний олігарх Юрій Косюк. Під час 
відпочинку радник Президента України 
лише на елітне шампанське витратив 
там 60 тисяч євро! Не зайве нагадати, що 
кури цієї небідної людини з «Миронів-
ського хлібопродукту» «склювали» торік 
1, 4 мільярди державних дотацій, виділе-
них буцімто для здешевлення курятини. 
Та замість здешевлення, всі бачать, стало-

ся подорожчання, яке Спілка птахівників 
пояснює об’єктивними причинами.

Наведена лише невелика частка без-
мірної, королівської щедрості за народні 
гроші, яка насправді в сотні разів більша. 
З другого боку - є справжнє животін-
ня значної частини українських селян, 
загнаних неймовірними тарифами та 
діючими цінами у глухий кут. Ситуація 
нагадує дві паралельні площини, які, як 
відомо, ніколи не перетинаються…

Хто винен і що робити?
Звинувачувати одних лише діючих 

слуг народу в тому, що вони влаштовують 
собі геть відокремлене життя у власному 
паралельному світі – навіть відпочивати, 
попри війну, воліють десь на Мальдівах 
чи Канарах - не доводиться. Мабуть, вони 
не винні в тому, що не змогли осягнути ве-
личі власної місії і того шляху, на якому 
волею долі опинилися. Та в тій чи іншій 
мірі їхній доступ до вершин влади «освя-
тив» народ України, і не лише та частка, 
що скористалася своїм конституційним 
правом і прийшла на вибори. Тут ще 
можна висловлювати кпини з приводу 
того, що досі не ухвалений механізм ді-
євого відкликання депутатів усіх рівнів 
разом з Президентом. Подібний до того, 
що діяв у Славному Війську Запорізькому 
низовому більш ніж двісті літ тому – раз 
на рік, а на вимогу частки козацької гро-
мади будь-коли могла зібратися рада, де 
звинувачені курінний, кошовий, обозний 
чи суддя могли за спільним рішенням то-
вариства позбутися не лише булави… 

У сучасному варіанті мова йде лише 
про мандат довіри. І про нову систему 
виборів на пропорційній основі за від-
критими списками, ухвалення якої впер-
то саботується. Доволі симптоматич-
ними виглядають і способи створення в 
парламенті найбільшої фракції двома 
останніми Президентами – спочатку 
вони прийшли на «Олімп» самі, потім 
завели туди свої фракції. Результат ді-
яльності першого відомий – обіцяного 
«покращення» не вийшло, організував 
лише російську агресію і втрату частки 
території. А керманичі парламентської 
фракції «гаранта» дременули світ за очі 
від власних виборців разом з ним, тепер 
його міру відповідальності заочно визна-
чає суд. Робота діючого Президента ще 
не завершена, та ознаки схожості з попе-
редником є – і обіцяне «життя по-ново-
му» не вдалося, і силу проти незгідних він 
теж не посоромився застосувати. 

Та все ж зміни в Україні відбувають-
ся, перш за все у свідомості людей. Ось 
що розповідає з приводу цього очільник 
Асоціації фермерів і приватних землев-
ласників України Микола Стрижак:

«Довелося мені навчатися в Прибал-
тиці, і на недавній зустрічі з нами, ко-
лишніми студентами, наш професор ска-
зав: «Україна – молода держава, її люди 
вчаться самостійно приймати рішення, 
які визначають їхню долю. Тепер вони 
знають, що колишньому зеку не можна 
довіряти найвищу державну посаду. Бо 

він буде виміщати зло, заподіяне йому в 
тюрмі, на невинних людях, і вирішувати-
ме справи не силою розуму, а вагою свого 
кулака. І друге вони знають, що не можна 
довіряти державу бізнесмену. Адже той 
бачить у живі очі не різні категорії вели-
чезного громадянського суспільства, які 
треба вести за собою по руслу правового, 
трудового життя, а різні категорії дійних 
корів, з яких не гріх вичавити щось для 
власного з колом друзів збагачення. Про 
ці обидві загрози перед виборами наро-
ду повинна була розказати українська 
інтелігенція. Але позаяк її кілька разів у 
Радянському Союзі умисне знищували, 
щоб утримати Україну під чоботом Мо-
скви, тому вона ще відроджується, отже, 
люди не одразу знаходять істину». 

Ось такі недвозначні висновки ро-
блять сусіди про нас. Сюди ж можна 
додати і недавню заяву голови Представ-
ництва Європейського Союзу в Україні 
Гьюга Мінгареллі:

- Україна – країна дуже багатих і дуже 
бідних людей. Величина нерівності в 
українському суспільстві надто значна, 
тому досягти стійкого зростання еконо-
міки в такій ситуації просто неможливо. 
Спершу слід зменшити соціальну прірву 
між громадянами. Негідно, коли по ву-
лицях держави їздять сотні дорогезних 
елітних авто, а більшість населення нама-
гаються вижити на менш ніж 200 доларів 
у місяць.  

Ось такий ще один «діагноз» відомого 
європейського політика. А причинами 
такого стану суспільства екс-глава На-
цагенства з питань держслужби Денис 
Бродський в інтерв’ю «Українській прав-
ді» називає такі:

- Коли був у центрі великих урядо-
вих подій, спочатку здавалося, що ці 
люди просто не знають, що і як робити. 
Жахливим було визнання того, що вони 
краще за мене все розуміють, для них 
це як загроза. Вони чітко усвідомлюють 
– якщо зробити реформи, то буде інша 
країна, в якій їм не буде місця. Немає 
нічого більш жахливого, ніж професій-
ні покидьки. Це люди з дуже якісними, 
професійними знаннями і дуже погани-
ми моральними стандартами. Всю міць 
своїх знань вони використовують проти 
нас і проти країни. 

Вочевидь, саме в цьому і полягає не-
бажання реформувати українське сус-
пільство. Його наслідки можуть бути 
дуже небезпечними, в Україні сформу-
валася ситуація, коли люди готові і не до 
мирних протестів. Про це минулої сере-
ди заявив лідер гурту «Океан Ельзи» Свя-
тослав Вакарчук:

- У момент люті та відчаю людина ні-
коли не ухвалює виграшних рішень. Я ко-
жен день бачу, чую, відчуваю настрої лю-
дей – вони готові до нової Коліївщини. Це 
небезпечні емоції. Треба стискати кулаки 
і йти в спортивний зал, а не брати пали-
цю і з люттю йти на своїх кривдників. Нам 
треба кожен день робити себе сильніши-
ми. У якийсь момент ви побачите, що 
нас багато в цій країні. Треба змінювати 
країну за будь-якої можливості. Не дадуть 
змоги добром – змінимо силою.

Безперечно, ще є шанси змінити 
країну добром. Запровадити реформи, 
зменшити соціальну прірву між грома-
дянами, суттєво зблизивши згадані пара-
лельні площини. Для початку слід ввести 
європейські норми диференціацій зарп-
лат і пенсій, за шведським чи норвезьким 
варіантом. Тобто до суспільного догово-
ру, із зобов’язанням не красти, долучити 
і простий арифметичний. Обов’язково 
спрацює, сусіди перевірили все в масш-
табах країн. Та чи використають цей 
шанс нинішні слуги народу?

Остап ВЕРНИГОРА.

! Все менше рук, що вміють сіяти хліб. 
Все більше рук, що тягнуть все у пельку
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КОЛИ Дніпро та його око-
лиці замело снігом, звідти 
в селище Слобожанське 

не прибув за народом жоден 
мікроавтобус. Усіх трьох марш-
рутів, котрі досі ніколи не під-
водили. А тут виглядали люди, 
виглядали – і не діждалися…

Не негода отакі незручнос-
ті народу спричинила, а те, що 
всюди гордо йменують нині де-
централізацією. Слобожанське 
одне з перших в усій Україні три 
роки тому приєднало до себе 
сусідню Степнянську сільраду 
й утворило таким чином одну з 
перших тут об’єднану територі-
альну громаду, котру за підсум-
ками минулого року визнано ще 
й найбільш успішною у нашій 
державі – «символом децентралі-
зації в Україні», як це сказав Пре-
зидент Петро Порошенко, і «лі-
дером рейтингу спроможності 
громад», як проголосило цими 
днями Мінрегіону України.   

Нині межу між Дніпром та 
Слобожанським мало хто й зі 
старожилів до пуття проведе. По 
вулиці Василя Сухомлинського 
ще є ясність: тут зліва реєстрація 
міста, а справа - селищна. Але як 
дніпряни своїм вважають, при-
міром, великий сучасний торго-
вельно-розважальний комплекс 
«Караван», так слобожанці ні на 
йоту не сумніваються, що він їх-
ній. Рівного під лінійку кордону 
катма – одні зигзаги. Якщо й не 
більше: селище в оточенні Дні-
пра, мов у його тугих тисках. А 
це ж не просто селище, а адмі-
ністративний центр – райцентр 
приміського Дніпровського сіль-
ського району.

До речі, наймолодший в 
Україні районний центр – був 
зведений у 60-ті роки минулого 
століття на порожньому і голо-
му місці.  І неважко здогадатися 
тепер, що на околиці тодішньо-
го Дніпропетровська. Винятко-
вий ще й тим, що одноповерхо-
ва житлово-приватна забудова 
тут – це одна коротенька вулич-
ка. То практично усі майже 14 
тисяч його мешканців живуть у 
багатоповерхівках. Точнісінько 
таких же, як і у Дніпрі. Але й це 
не все: вони й «прив’язані» до 
міських мереж водопостачання 
та опалення, електроліній, ка-
налізаційних та інших інженер-
них споруд. Себто «висять» на 
балансі міських комунальних 
служб. Люди то платять за спо-
житі послуги – принаймні, так 
нині, як і всюди. А ось селище, 
за даними дніпровського місь-
кого голови Бориса Філатова, 
за обслуговування його житло-
во-комунального господарства 
Дніпру заборгувало…

Раніше, може, дніпровський 
мер і мовчав би.  Але не тепер, 
коли селище децентралізува-
лося і набуло статусу окремої 
територіальної громади. Та ще 
й якої: з річним бюджетом біль-
ше, ніж 360 мільйонів гривень. 
У розрахунку на кожного жите-
ля у його скарбницю надходить 
нині удвічі більше податків, ніж 
на кожного у Дніпрі – уявляєте? 
Слобожанське уже років двад-
цять не ходило в бідних. Його 
давно облюбувало кільканад-
цять підприємницьких струк-
тур, котрі буквально на краєчку 
Дніпра, але на землях колиш-
ньої Слобожанської селищної 
ради, звели свої  потужності. 
Це кондитерська фабрика «Кві-
тень» та м’ясокомбінат «Юві-
лейний» один, а  потім і дру-
гий, також кілька переробних 
виробництв, кабельний завод і 
завод керамічної плитки, про-
мисловий майдан корпорації 
«Агро-Союз», «Агромашсервіс» 

ТОНКІ ГРАНІ
Як лінія розмежування між містом 
Дніпром і селищем  Слобожанським 
ледь не стала лінією зіткнення 
інтересів у сучасному процесі 
децентралізації

та об‘єднання «Бджолоагро-
сервіс» і нарешті гіпермаркети 
«Метро» та «Епіцентр» - кінчаю-
чи уже вище згаданим «Карава-
ном». Тут який для усіх них зиск: 
хай людей працювати доводить-
ся наймати і возити з міста, зате 
податки сплачують помірніші. 
Ще три роки тому «домовляли-
ся» з районними податківцями, 
але зараз не секрет ні для кого, 
що Слобожанська громада ще й 
неприховано перетворилася на 
«податкову гавань» для бізнес-
менів..

- За нашими підрахунками, 
- заявив мер Філатов, - через та-
ких «офшорівців», які Дніпро 
дійсно використовують на повну  
потужність, а податки  сплачу-
ють на стороні, наше місто недо-
отримує як мінімум двісті трид-
цять мільйонів гривень в рік.

Але і це ще не все: районний 
центр є нині адмінцентр Дні-

провського району – від коли-
шнього радгоспу тут нічого не 
залишилося, але фермерських 
господарств нині більше трид-
цяти. І хай будуть, правда ж? Та 
окремо в теперішній об’єднаній 
громаді нараховується і майже 
чотири тисячі приватних під-
приємців дрібного та середнього 
бізнесу. Більше трьох з полови-
ною тисяч бізнес яких… у Дніпрі. 
Працюють вони там, а податки 
переказують теж у казну Слобо-
жанської ОТГ. Це ніби і не дало 
спокою дніпровській мерії. Чи 
то жаба душити стала, чи й жа-
дібність, мовляв, взяла верх. Не 
виключено, що й елементарна 
заздрість. Хоч може й намагання  
домагатися справедливості: ті ж 
податки на прибутки фізичних 
осіб логічно дійсно переказувати 
туди, де ці особи живуть – де їм 
місцева влада забезпечує ком-
форт. Як розсудили в селищі, що 
відмовилися своїм транспортом 
від них здійснювати перевезення 
пасажирів та компенсувати про-
їзд пільговиків – це лише квіточ-
ки. Своєрідне попередження, що 
надалі не уникнути й гіршого. Бо 
все той же дніпровський міський 
голова Філатов в ефірі місцево-
го телеканалу прямо заявив, що 
дружба дружбою, а тютюнець 
порізно. 

Більше того, Філатов ні на 
йоту не сумнівається, що Слобо-
жанська ОТГ в масштабах усієї 
України вибилася в найкращі 
завдяки тому, що присмоктала-
ся до Дніпра, як та п’явка. А цьо-
го міська рада обласного центру 
терпіти якраз більше й не буде. 
«Я навіть не приховую, - підвів 
риску дніпровський мер, - що 
знайду не менше півсотні спо-
собів, як вплинути на усіх тих, 
що розкошують у нас, а подат-
ки переказують в Слобожанське 
- притягнуть вони хвоста у Дні-

про, як миленькі». Пролунало, 
погодьтеся, погрозою. І попе-
редженням, що селу з містом 
марно тягатися. Тільки всю цю 
кашу Дніпро заварило, переко-
нані жителі справді успішної 
ОТГ разом зі своїм головою Іва-
ном Камінським, аби лиш віді-
брати у сільської громади чима-
лий шмат її пирога. Не інакше, 
як муляє місту те, як зажило 
Слобожанське, отримавши ста-
тус об’єднаної тергромади. Уже 
зовнішньо невпізнанно зміни-
лося. Зараз настільки чисте, 
впорядковане, охайне, ледве не 
вилизане, що жодному окре-
мо взятому житловому масиву 
Дніпра не зрівнятися. Вулиці як 
у Європі – так жителі селища і 
кажуть. Тим паче, школи пере-
жили євроремонт, а дитсадок 
уже збудували такий, аналогів 
якому у всій області не знайти. 
Назвали його «Дивосвіт», бо це 

ціле дитяче містечко з окреми-
ми приміщеннями для занять 
і розваг. А для літніх людей 
створили комунальне підпри-
ємство «Милосердя» - це й по-
готів небачене та нечуване ще 
диво в масштабах усієї України. 
Тут пенсіонери поправляють 
своє здоров’я, отож займаються 
собою, а також відпочивають 
разом та порізно або у гуртках 
за інтересами, або у секціях здо-
рового способу життя. Перегля-
нути улюблений кінофільм чи 
послухати пісні своєї молодості, 
пограти в шахи чи почитати 
книжку, скористатися послу-
гами перукарів? – Будь ласка! І 
головне, що не платити за це ні 
копійки. Отакі пільги на старість 
землякам ОТГ отримала змогу 
забезпечувати!

Та що ще говорити, якщо і 
про молодих тут тепер турбу-
ються, як або ніде більше у сіль-
ській місцевості, або мало де ще. 
Оголосили, що хто нікуди тіка-
ти не збирається, але потребує 
житла – ставайте на облік. Якщо 
точніше - на чергу. Оскільки 
громада уже завершує спору-
дження будинку на 106 квартир.  
Правда, частина квартир отри-
має статус службового житла. 
Передусім для вчителів та меди-
ків: працюєте у нас – у нас і жи-
вете. А ні – ми інших знайдемо 
і поселимо у службових кварти-
рах. І останнє, що з цього при-
воду треба сказати: ОТГ за рік 
наближає до завершення будів-
ництво повноцінного спортив-
ного комплексу з  плавальним 
басейном, що зможуть працю-
вати як влітку, так і взимку…

Та тільки ж щойно в минуло-
му жителька Слобожанського, 
а нині доктор наук державного 
управління і професор кафедри 
публічного менеджменту фінан-
сового університету Людмила 

Івашова застерегла колишніх 
земляків, що «громада ризикує 
втратити своє нинішнє фінансо-
ве становище». Бо Дніпро-місто – 
нині також окрема громада! - не 
жартує, а справді налаштоване 
більше «своє як не втрачати, так 
і не утримувати за свій потенцій-
ний рахунок будь-кого іншого». 
З подібним «благодійництвом» 
той же мер Борис Філатов, до-
кинула Івашова, твердо вирішив 
зав‘язувати. А у Слобожанській 
достеменно знають, з якою ме-
тою обласний центр затіяв «цей 
шантаж». Справа у тім, що в 
останні роки Дніпро балансує 
на грані можливості існувати у 
статусі міста-мільйонника. І вже 
двічі, починаючи з 2011 року, як 
ця загроза  вперше нависла над 
гордим Дніпром, воно з усіх сил 
намагалося до себе приєднати в 
першу чергу Слобожанське. За 
другим разом, коли у Дніпрі ре-

ально залишилося менше міль-
йона жителів, а лише 996 тисяч, 
розпочалася й поготів потужна 
кампанія, аби поглинути наше 
тоді ще окреме селище у статусі 
районного центру.

Але бути околицею велико-
го Дніпра-мільйонника слобо-
жанці категорично не бажають. 
Подивіться, кажуть, на колишні 
селища Краснопілля і Таром-
ське, котрі свого часу покірно 
згодилися увійти у межі Дніпра 
– та вони проти нас зараз як небо 
і земля! 

Хоч, якщо на те пішло, якраз 
зараз Дніпровська міська рада 
вголос ні слова не промовляє 
про приєднання Слобожан-
ського. Її голова Борис Філатов 
залишає за жителями ОТГ пра-
во вирішувати, як їм бути. Але 
дніпровська влада закликає всі 
загалом і сільські громади, які 
навколо міста. сідати за 
стіл перемовин. Адже 
потрапивши у кільце 
ОТГ, обласний центр 
по суті опинився в… 
блокаді: він втратив 
змогу розвиватися-роз-
ширюватися та розбу-
довуватися у своїх роз-
мірах, а отже і «бути ін-
вестиційно привабли-
вим та створювати нові 
робочі місця». Тобто 
явний конфлікт інте-
ресів та перспектив не 
на користь центру по-
тужної області і такого 
великого мегаполісу, 
як Дніпро. Освоюва-
ти прилеглі території 
відтепер йому зась. Це 
раз. А по-друге, ниніш-
ня міська влада Дніпра 
фактично неначе при-
ступила до втілення ще 

до пуття і до кінця не затвердже-
ної програми, мета якої – пере-
творювати, образно кажучи, 
своє місто на місто без околиць. 
Стирати грані між його центром 
і задвірками. Щоб між поряд-
ком, сферою обслуговування, 
соціальною інфраструктурою 
і тому подібним центральних 
мікрорайонів і віддалених по 
«узбіччях» не було великої різ-
ниці. Чим не «приманка» для 
навколишніх сіл і селищ ловити-
ся на гачок? – запитують сьогодні 
у Слобожанському і залишають-
ся, ясна річ, при своїх інтересах. 
Лінія розмежування між двома 
громадами, як не крути-верти, 
нині уже на лінії зіткнення.

Ситуація ледь не сягнула 
державного рівня. Прем’єр Во-
лодимир Гройсман хотів того 
чи не хотів, та мусив висловити 
і свою думку. Що і Дніпро не ви-
падково, мовляв, розхвилював-

ся, і позиція Слобожанської гро-
мади не позбавлена сенсу. Однак 
вирішувати треба самим грома-
дам – це їхнє порізно і разом 
право. Є закон про добровільне 
об‘єднання громад, є і про їх 
співробітництво – залишається 
лише розумно ними скориста-
тися та розпорядитися – це вже 
ми від себе робимо висновок. Бо 
поки кожна громада буде пере-
тягувати кожуха на себе, добра 
і миру не діждатися. Обом гро-
мадам на чолі зі своїми лідера-
ми, депутатами та виконавчими 
комітетами треба думати – є 
над чим. І вирішувати, бо є що, 
якщо справді перейматися ін-
тересами жителів як обласного 
центру, так і селища з функці-
ями  адміністративного центру 
Дніпровського району. 

Микола ЯСЕНЬ, 
житель міста Дніпра.

З боку пані Марі Йованович це 
був теж найперший візит в об’єдна-
ну територіальну громаду в Україні. 
Його мета – на власні очі побачити 
результати реформи децентраліза-
ції, яку підтримує американський 
народ. Разом із високою гостею до 
Слобожанської ОТГ прибула деле-
гація представників Агенства США 
USAID та Програми DOBRE. 

Слобожанська ОТГ була обрана 
не випадково. Адже саме наша гро-
мада за даними Міністерства регіо-
нального розвитку вже два роки по-
спіль є лідером децентралізації за 
рейтингом спроможності громад 
та своїм досвідом надихає інші гро-
мади України ставати на шлях змін.

Слобожанський селищний 
голова Іван Камінський зустрів ви-
соких гостей та поділився позитив-
ними зрушеннями, здобутками та 
успіхами, які стали можливими в 
умовах реформи децентралізації. 

Члени делегації взяли участь у 
заході з нагоди відкриття молодіж-
ної радіостанції на базі освітнього 
закладу – навчально-виховного 
комплексу № 1 «Слобожанська 
загальноосвітня багатопрофільна 
школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр по-
зашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради». 

Молодіжна радіостанція – це 
проект місцевого молодіжного 
співтовариства, який підтримуєть-
ся USAID через DOBRE в рамках 
компоненту молодіжної програми 
DOBRE.

Голова Слобожанської грома-
ди Іван Камінський наголосив на 
тому, що проект молодіжної раді-
останції був обраним серед трьох 
ініціатив і саме його підтримали 
жителі громади. «Ми сьогодні ба-
чимо результат співпраці нашої 
громади з програмою DOBRE. 
Слобожанська громада планує 
створити розгалужену мережу ра-
діомовлення по всій громаді, запо-
чаткувавши новий канал комуніка-
ції із жителями», – підкреслив Іван 
Камінський.

Агентством міжнародного роз-
витку USAID на втілення в життя 
проекту Молодіжної радіостанції 
направлено 10 тис. доларів. За ці 
кошти було закуплене практично 
все обладнання, і цей вклад ста-
новить 85 відсотків вартості всього 
проекту. Ремонт кімнати Моло-
діжної радіостанції та роботи з на-
лаштування обладнання виконала 
селищна рада. Радіорубка відпо-
відає всім сучасним вимогам та 
комфортним умовам роботи. Має 
відповідну якісну шумоізоляцію. 

Марі Йованович,  Іван Камін-
ський та представник активної мо-
лоді Аня Олійник урочисто відкри-
ли Молодіжну радіостанцію, пере-
різавши символічну стрічку. 

 «З цього моменту Молодіжна 
радіостанція офіційно оголошу-
ється відкритою!» – зазвучав у ефірі 
голос учениці 11 класу Маргарити 
Симонової.  Ведуча Молодіжного 
радіо запросила високу гостю пані 
Марі на перше шкільне інтерв’ю в 
новій радіостанції. 

Всі гості також стали свідками 

звучання першого шкільного раді-
оефіру!

Наступною в школі вже 
звучить програма «Шкільний 
кур’єр» (на знімку), чарівна її 
ведуча Софія Гудкова, учениця 
5 класу, звукорежисер – Микита 
Яцун, учень 11 класу.

Марі Йованович зазначила: 
«Приємно, що саме учні шко-
ли стали ініціаторами співпра-
ці з USAID у рамках програми 
DOBRE та активно втілюють про-
ект, направлений на розширення 
інформаційного простору, розу-
міючи при цьому важливість ко-
мунікацій у сучасному світі». 

«Радіо буде працювати з по-
неділка по п’ятницю з 8.00 до 
21.00 год. Спочатку ефіри тран-
слюватимуть лише в НВК №1, 
пізніше – в школі № 2, а потім 
його можна буде почути на всіх 
зупинках, дитячих майданчиках 
і в найбільш відвідуваних місцях 
селища»,  – такими планами на 
найближчі три роки поділився 
голова Слобожанської об’єднаної 
територіальної громади Іван Ка-
мінський.

Зараз школярі освоюють нову 
техніку і готують перші програми.

«Є багато цікавих ідей, їх 
можна реалізувати за допомогою 
класного обладнання. Його рані-
ше не було», – поділився радіс-
ною новиною одинадцятиклас-
ник Костянтин Тарасенко.

На думку директора програ-
ми DOBRE Беррі Ріда, проект зі 
створення радіостанції в Слобо-
жанському НВК №1 навчить 
молодь правильно оперувати 
інформацією, сприяти розвитку 
журналістики.

Спілкування слобожанських 
учнів з високими гостями відбува-
лось переважно англійською. Го-
ворили про шкільне життя, мрії 
дітей. Юнаки та дівчата, в свою чер-
гу, поцікавились враженнями пані 
Марі та запросили ще приїхати з 
візитом до Слобожанської ОТГ.

Під час екскурсії територією 
нашої громади пані Марі Йовано-
вич мала змогу оглянути новобу-
дови, що ростуть в смт Слобожан-
ському. мов гриби після дощу, , 
оцінила вражаючі зміни в інф-
раструктурі, у віддаленому селі 
Степове на об’єктах, які збудовані 

після об’єднання в донедавна де-
пресивній громаді.

Марі Йованович ознайомилась 
з роботою першого відкритого на 
Дніпропетровщині Центру без-
пеки громадян (на знімку), який 
був збудований «з нуля» всього за 
півроку. Гостя була здивована, що 
за такий короткий час був створе-
ний і абсолютно новий комуналь-
ний заклад «Місцева пожежна 
команда» з професійним складом 
пожежних. 

Староста села Степове Євгенія 
Корінна розповіла: «Село за два 
роки настільки змінилось, що ста-
ренькі люди, яким важко самим 
долати великі відстані, просять 
своїх дітей чи онуків організову-
вати їм екскурсії, щоб побачити 
разючі зміни та порадіти разом із 
усією громадою». 

Пані Марі Йованович підсуму-
вала свій візит словами про те, що 
децентралізація та консолідація 
громад – це дуже важливий про-
цес для України: « Саме Дніпропе-
тровщина є лідером реформи, бо 
громади тут самі хочуть і, головне, 
беруть на себе відповідальність 
приймати рішення, що стосують-
ся їхніх спільних інтересів та тери-
торії, де вони проживають». 

«Слобожанська громада 
– один із лідерів децентраліза-
ції. Саме тут відкрито перший 
в країні дитсадок, побудований 
«з нуля» без копійки державних 
коштів. А зараз починає роботу 
єдина в області молодіжна ра-
діостанція», – зазначив радник 
голови Дніпропетровської ОДА 
Віталій Литвин. – Коли спілкував-
ся з Беррі Рідом, був вражений: 
виявляється, навіть у Сполучених 
Штатах такі радіостанції є тільки 
в двадцяти школах!»

«Саме люди платять податки, 
формують бюджет, тому вони й 
мають вирішувати куди ці кош-
ти витрачати, – наголосила Марі 
Йованович, дякуючи за таку ціка-
ву зустріч. – А досягнення Слобо-
жанської громади, те натхнення, 
з яким всі слобожанці дружно 
беруться за справи, і результати, 
яких ви вже досягли, просто на-
дихають на ще тіснішу співпрацю 
для розвитку цієї чудової прогре-
сивної громади!»

Таміла ЖОРНЯК. 

Посол США Марі Йованович 
вражена результатами 

реформованої Слобожанської ОТГ

За два з половиною роки, відтоді, як 
Слобожанська громада активно вступила в 
процес реформи місцевого самоврядування, 
за передовим досвідом сюди приїздили 
представники практично всіх областей України  
та щонайменше 30 іноземних делегацій, 
представників міжнародних фондів та 
програм, побували тут, підтримуючи всіляко 
активну громаду, яка впевнено взяла курс на 
демократичний розвиток. 
Та такого високого гостя – Надзвичайного та 
Повноважного посла США в Україні пані Марі 
Йованович – слобожанці зустрічали вперше. 

ВІД РЕДАКЦІЇ. З настанням весни пристрасті 
на умовній лінії потенційного зіткнення учасників 
процесу децентралізації помітно вщухли.                      
На проханння редакції прокоментувати ситуацію 
у Слобожанській селищній раді зазначили, вірніше - 
наголосили, що готуються підписати меморандум 
про співробітництво з міською владою Дніпра, 
виписавши цивілізовані  умови взаємодії, адже 
селище все-таки споживає послуги, які продукують 
обслуговуючі підприємства обласного центру.
Втім, не все так безхмарно. П‘ятого квітня  
вийшов перший номер інформаційного бюлетеня 
Слобожанської ОТГ «Громада нашого життя»                     
з надрукованим колективним листом місцевого 
депутатського корпусу до Прем‘єр-міністра України 
Володимира Гройсмана з проханням посприяти у 
вирішенні ситуації в правовому полі. Свій лист віце-
прем‘єру Степану Кубіву адресувала й голова ради ГО 
«Патріотичне об‘єднання «Оріяна» Надія Таршин. Всі 
разом заявляють про право на відстоювання  свого 
вибору, запевняють, що їхня позиція виважена і 
спрямована на здійснення подальших правових кроків, 
хоча чимало жителів Слобожанського готові  до 
протестних акцій задля свого захисту та захисту 
своїх інтересів.
Аналізуючи всі ці події, закрадається сумнів, 
що столичні ««батьки» децентралізації щось 
таки важливе не змогли передбачити в широко 
розрекламованому  процесі цієї  реформи.  Не 
інакше як. Бо цими днями парламент видав на світ 
божий Закон України   «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» щодо добровільного 
приєднання територіальних громад сіл, селищ до 
тергромад міст обласного значення. І цим викликав 
неоднозначну реакцію, а в нашій ситації підкинув, 
здається, масла у вогонь.
І відразу мер міста Дніправ Борис Філатов, в 
улюбленому своєму стилі «грізного та справедливого 
градоначальника», на  шпальттах підорядкованої 
газети «Наше місто»  передав  «привіт гордим 
жителям  селища Слобожанського», котрих він «не 
забув». І в повчальному тоні всіх інших застеріг: 
«Готуйте грошики. І запам‘ятайте закон життя: 
менше завжди приєднується до більшого».
Правда, висловився насамкінець більш виважено: 
«А якщо серйозно, то з кожним передмістям 
ми знайдемо форму взаємодії і взаємовигідного 
співробітництва, але так, як раніше, не буде ніколи».
Що ж, залишаєтся лише сподіватися,                                    
що толерантність та мудрість дасть змогу 
дійти згоди в цій колізії непростого процесу 
децентралізації. 
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КРИМІНАЛЬНИЙ кодекс України 
встановлює поняття, сутність і оз-

наки необхідної оборони, як обставини, 
що виключає злочинність діяння (ст.36), 
закріплюючи конституційні права і 
виключаючи кримінальну відповідаль-
ність у разі адекватного самозахисту 
громадянина від протиправних пося-
гань. Якщо справа про самооборону із 
травматичною зброєю в руках дійде до 
судового розгляду, балістична експер-
тиза визначить, з якої відстані ви стрі-
ляли і куди цілилися, а суд на підставі 
наявних в справі даних буде оцінювати, 
наскільки реальною була загроза життю 
і здоров’ю того, хто оборонявся. Тому 
потрібно навіть в стресовій ситуації по 
можливості не порушувати мінімально 
допустиму дистанцію для стрільби і не 
стріляти в «заборонені» частини тіла.  
Якщо в суді буде доведено, що у вас була 
можливість вистрілити з мінімально 
допустимої дистанції в «дозволену» ча-
стину тіла, або ви мали можливість не 
застосовувати зброю зовсім, а ви навпа-
ки, навмисне стріляли з дуже близької 
відстані, наприклад в голову, то з вели-
кою часткою ймовірності можете з по-
терпілого перетворитися в підсудного 
за перевищення меж необхідної оборо-
ни.

Відповідальність за перевищення 
необхідних оборонних заходів досить 
сувора. За заподіяння невеликого тілес-
ного ушкодження ви можете «зароби-

ти» до 2 років обмеження волі, середніх 
- до 3 років позбавлення волі, серйозних 
-  від 5 до 7 років позбавлення волі і за 
вбивство за недбалістю — до 10 років.  
Перевищенням меж необхідної оборо-
ни визнається умисне заподіяння на-
падаючому тяжкої шкоди, яка явно не 
відповідає небезпечності посягання або 
обстановці захисту. Перевищення меж 
необхідної оборони тягне кримінальну 
відповідальність лише у випадках, спеці-
ально передбачених у статтях 118 та 124 
КК України. Йдеться саме про переви-
щення заходів і про умисні насильниць-
кі дії, а не про саму необхідну оборону. 
Необхідна оборона - це ваше невід’єм-
не право, яке ви реалізуєте на власний 
розсуд, а перевищення меж необхідної 
оборони - це явна, невідповідність і не-
адекватність небезпечності посягання 
вашим відповідним захисним діям. 

Захист не може виходити за межі 
необхідності. Стріляти в уже повалено-
го і того, хто припинив опір, посягателя 
себто, ні в якому разі не слід. Якщо ви 
правомірно застосували травматичну 
зброю з метою самооборони, то в ряді 
ситуацій, наприклад, коли ваша осо-
бистість може бути встановлена, необ-
хідно самому повідомити про те, що 
трапилося в правоохоронні органи, по-
яснити обставини події, інакше злочин-
ці можуть вас випередити і звернутися 
в міліцію із заявою, що це саме ви на-
пали на них першим. Якщо ви заподі-

яли нападаючому істотну шкоду, навіть 
правомірно, і його здоров’ю загрожує 
небезпека, наприклад, може стекти 
кров’ю або замерзнути на смерть, ле-
жачи в несвідомому стані на морозі, то 
обов’язково потрібно надати першу ме-
дичну допомогу і викликати «швидку 
допомогу».

З огляду на вищесказане, необхідно 
чітко розуміти, що застосування травма-
тичної зброї для самооборони необхід-
но уникати до того моменту, коли вже 
виникли явні ознаки загрози для вашо-
го життя і піти від конфлікту звичайни-
ми способами неможливо. Завжди по-
трібно шукати будь-які способи уник-
нути конфлікту, можна просто втекти, 
піти «іншою дорогою», а не через темну 
посадку, сподіваючись на свій травма-
тичний пістолет і т. п. Ви не ковбой і не 
герой бойовика, ви звичайна людина з 
плоті і крові, забувати про це «небез-
печно для життя», і не тільки вашого.  
Якщо застосування спецзасобу уник-
нути не вдалося, необхідно усвідом-
лювати, що сертифіковані травматич-
ні боєприпаси мають досить низьку 
ефективність, і в стані стресу можна 
безрезультатно вистріляти за короткий 
період всі патрони. Якщо ви не тренує-
теся регулярно, хоча б раз на тиждень, 
то шанс успішного застосування трав-
матичної зброї рівний нулю, а ймовір-
ність випадково заподіяти собі або агре-
сору тяжкі тілесні ушкодження зростає.  

ЗАКОНОДАВСТВО України дає громадя-
нам країни право на отримання землі 

в особисте користування безкоштовно. 
Земельний кодекс ст. 121 містить вказівки 
про те, на яких підставах і в яких розмірах 
громадянин може узаконити приватне во-
лодіння земельною ділянкою без оплати 
мита. Норми такі:

Для будівництва та господарського забез-
печення приватного будинку – до 25 соток 
у сільській місцевості, до 15 соток в сели-
щах і до 10 соток в межах міста.
Для будівництва дачі – до 10 соток.
З метою садівництва – до 12 соток.
Для будівлі гаража – до 1 сотки.
Для облаштування особистого 
господарства – до 2 га.
Для організації фермерського господар-

ства – розмір ділянки, що відповідає розміру 
паю, визначеного для учасників сільгосппід-
приємств, що знаходяться на території тієї ж 
адміністративної одиниці (міста, села, сели-
ща), що і фермерське господарство, або серед-
нього розміру паю по даному району.

Всі повнолітні громадяни України мають 
право одноразової безоплатної приватизації 
для кожного з цільових варіантів використан-
ня землі.

Як оформити землю у власність?
Порядок приватизації земельної ділянки 

спочатку залежить від того, чи користується 
громадянин даною ділянкою чи ні. Варіантів 
використання ділянки за відсутності пра-
вовстановлюючих документів на землю може 
бути кілька:

громадянин володіє приватним будин-
ком, розташованим на землі, виділеній йому 
під забудову до 1991 р.;

заявник є учасником дачного кооперативу, 
який виділив дану земельну ділянку;

громадянин фактично користується ділян-
кою у господарських цілях, але юридично прав 
власності на нього не має. В цьому випадку 
мінімальний термін фактичного користуван-
ня, при якому заявник може перевести землю 
у приватну власність, становить 15 років.

Порядок оформлення земельної ділянки 
починається з подачі заяви на приватизацію 
землі в сільську чи селищну раду або місцеву 
держадміністрацію, в залежності від тери-
торіального розташування ділянки. Як офор-

мити земельну ділянку, що знаходиться за ме-
жами населеного пункту? Для цього необхідно 
звернутися в одну з організацій:

Головне обласне управління Держслужби 
України з питань геодезії, картографії та када-
стру – для отримання ділянки для садівництва 
та ведення особистого селянського господар-
ства;

районна держадміністрація – у всіх інших 
випадках.

Крім заяви, заявник. що претендує на при-
ватизацію земельної ділянки повинен надати 
ще кілька документів, залежно від умов кори-
стування землею.

Другий етап оформлення – прийняття рі-
шення в держорганах про передачу ділянки у 
власність. Зазвичай це займає близько місяця. 
Третій етап – виготовлення техдокументації на 
землю і видача акта про приватизацію.

Які документи потрібні 
для оформлення приватизації?
На першому етапі оформлення привати-

зації до заяви, поданої в органи місцевого са-
моврядування, необхідно додати:

копію паспорта та ІПН заявника;
копію правовстановлюючого документа 

на розташовану на ділянці нерухомість, якщо 
приватизується земля під приватним будин-
ком;

документи, що підтверджують участь у 
дачному кооперативі та видачі ділянки з пев-
ним номером;

документ про користування ділянкою, 
виданий територіальним органом самовряду-
вання;

акт про погодження меж ділянки землі.
Список необхідних документів на оформ-

лення землі може бути доповнено, наприклад, 
перед тим, як оформити право власності на 
земельну ділянку, яку планується використо-
вувати для організації фермерського госпо-
дарства, потрібно пред’явити підтвердження 
досвіду роботи в сільськогосподарській сфері 
- диплом аграрного навчального закладу.

Перед тим, як приватизувати земельну 
ділянку, не маючи на неї правоустановчих до-
кументів, потрібно довести факт користування 
землею протягом 15 років (набута давність). 
Доказом цього можуть бути свідчення сусідів, 
але частіше в таких випадках організується су-
довий розгляд.

У ході приватизації заявнику знадобиться 
оплатити послуги організацій, що займаються 
проведенням землевпорядних робіт в даному 
районі. Скільки коштує приватизація землі в 
Україні, залежить від конкретної ситуації, розта-
шування і розмірів ділянки. Розміри витрат на 
оформлення становлять від 3 до 10 тис. грн.

На етапі розробки і затвердження проек-
ту землеустрою організації можуть запиту-
вати додаткові документи від заявника. Після 
оформлення проекту необхідно подати заяву в 
Реєстраційну службу або через державного ка-
дастрового реєстратора. Через 14 днів видаєть-
ся Свідоцтво про право власності на земельну 
ділянку.

Як приватизувати 
земельну ділянку?

Не діставай «ствол», 
якщо не стрілятимеш!

У вітчизняному законодавстві існує величезний пробіл, пов’язаний з правилами застосування травматичної зброї. За великим рахунком, 
«правила» застосування та  можливі юридичні наслідки регламентуються тільки ст. 36 УК України.
Керуючись принципом аналогії права, можна було б звернутися до норм, що діють сьогодні, прописаних у Наказі «Про затвердження 
Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку», але тут теж не все просто. Хоча в тексті правил в пере-
ліку спеціальних засобів є абзац «патрони і пристрої для їх вітчизняного виробництва, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми 
властивостями метальними снарядами несмертельної дії», вивчивши ввесь документ, правил їх застосування виявити не вдалося, хоча 
по усіх інших засобах все розписано, але не по травматикам!  
Деякі вимоги, на базі яких можна зробити висновки і сформулювати правила, міститися так само в стандарті МВС України СОУ 
78-19-001:2007, в технічних умовах, експлуатаційних документах до травматичної зброї і патронів до них. При цьому мінімальна дис-
танція безпечного використання для кожної конкретної моделі зброї і патрона може бути різна. Узагальнивши дані зрізних джерел, ми 
вирішили скласти невеликі загальні правила застосування травматичної зброї. Природно правила носять неофіційний характер і не 
можуть бути керівництвом до дії, але доки законодавець не видав чогось детальнішого, будуть корисні для будь-якого власника трав-
матичної зброї, як додаткова інформація. Крім того, при написанні статті в цілому, були враховані поради працівників правоохорон-
них органів, суддів місцевих судів та власників зброї зі стажем. Для більшої наочності ми зобразили на малюнку вище силует зловмисни-
ка і зони на його тілі, відзначені «мішенню», куди жоден з досліджених нами документів стріляти «не забороняє».
Розміщений малюнок показує, що заборонено (перехрестя) стріляти в будь-яку частину голови, шию, груди і пах . У теорії в інші ча-
стини тіла може стріляти в порядку самооборони, в деяких документах внесені до списку дозволених частини тіла ззаду і сідниці. Щоб 
дотримуватися всіх правил, мінімальна відстань повинна бути обрана на підставі паспортних даних для зброї. Зазвичай мінімальна 
відстань, на якій дозволено захищати себе за допомогою травматики, починаючи від 3 до 3,5 метри.   

не можна
можна

З асторога

Правила застосування травматичної зброї. Необхідна оборона

Щоб зуміти захиститися від нападу, 
необхідно тренуватися регулярно, до-
водити рухи до автоматизму бажано 
з практичною стрільбою по мішенях. 
Без закріплених навичок поводження зі 
зброєю ви при нападі просто не встиг-
нете витягти пістолет з кобури, зняти 
із запобіжника, пересмикнути затвор і 
прицільно вистрілити.

Ні в якому разі не варто демонстру-
вати свою зброю з метою залякування. 
Якщо власник травматика буде вико-
ристовувати свою зброю не для цілей 
самооборони, а для нанесення шкоди 
людині або його залякування, то навіть 
правильно оформлені документи не 
врятують її від серйозних юридичних 
наслідків. Використання травмати-
ка при вчиненні дій, які можуть бути 
розцінені як хуліганство, навіть якщо 
ви жодного разу не вистрілили, є під-
ставою для кваліфікації ваших дій за ч.4 
ст. 296 КК України, а це дуже серйозно. 
Власник травматика повинен повністю 
усвідомлювати, що, крім права на збе-
рігання, носіння травматичної зброї і 
необхідну оборону, у нього одночасно 
виникає і велика відповідальність. Якщо 
власник травматика цього не усвідом-
лює, настійно рекомендуємо йому по-
вірити нам на слово, і терміново здати 
свою особисту зброю самооборони на-
зад у магазин.

За інформацією юридичного порталу 
«Протокол».
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7НАША ОСЕЛЯ

На порі, на часі

Сторінку підготувала 
Анна МЕЛЬНИК.

Березень з водою, 
а квітень з травою

Від чого трапляється шум 
у вухах, діагностика та 
рекомендації лікаря.
Шум у вусі може бути 
короткочасним або 
тривалим. Його поділяють 
за ступенями залежно від 
тяжкості.
1 ступінь - якщо людина 
відчуває незначний 
дискомфорт і в цілому 
почуває себе легко.
2 ступінь - відчутніше, але 
зазвичай в тиші або вночі, а 
вдень не дратує.
3 ступінь - це коли людина 
чує шум і вдень і вночі, він 
заважає спати.
4 ступінь - остання, 
турбує постійно, людина 
не може нічого робити, це 
стає нестерпно.
Шум у вухах формується 
по-різному - залежно від 
його причин: від порушення 
кровотоку і особливостей 
кровопостачання 
до хвороби Меньєра. 
Найчастіше шум у вухах 
- це симптом певного 
захворювання. Пацієнти 
по-різному можуть 
описувати його: шум, писк, 
дзвін.
Щоб точно діагностувати 
причину, потрібно відразу 
звернутися до лікаря і не 
займатися самолікуванням.

Звідки береться шум 
у вухах: основні причини
Є причини, які найбільш ча-

сто зустрічаються.
Одна з них - наявність 

будь-якого запалення в зовніш-
ньому або середньому вусі.

Сірчана пробка в зовнішньо-
му слуховому проході може ви-
кликати шум. У такому випадку 
треба промити пробку, і шум 
пропаде.

Інша причина - запалення 
барабанної порожнини, тобто 
в порожнині середнього вуха. 
Це може бути, наприклад, ка-
таральний середній отит, що 
супроводжується виділеннями з 
вуха. Після лікування шум про-
ходить.

Шум може викликати захво-
рювання внутрішнього вуха. Тут 
можна навести приклад хвороби 
Меньєра, при якій збільшується 
обсяг ендолімфи - лабіринтової 
рідини - і підвищується внутрі-
лабіринтний тиск. Крім шуму, 
пацієнти відчувають запамо-
рочення і нудоту. Для хвороби 
Меньєра є сприятливі фактори: 
якщо людина, наприклад, пра-
цює на заводі або іншому ви-
робництві, такими факторами 
можуть стати шум або вібрація. 
Потрібно виключити гучні зву-
ки, яскраві спалахи, різкі вогні - 
не перебувати поруч з салютом, 
не відвідувати нічні клуби.

Ще одна причина шуму у 
вусі - пухлини або можливі но-
воутворення в головному мозку. 
Іноді шум виникає у пацієнтів з 
підвищеним або зниженим ар-
теріальним тиском.
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Десять найважливіших робіт на городі у 
другому місяця весни
 
1. Посіяти редиску. Після сходів її потрібно 
відкривати вдень, а на ніч закривати плівкою. 
Також варто висадити сіянку цибулі. 
2. Посіяти холодостійкі культури. Особливо довго 
сходять морква, петрушка, кріп, цибуля, насіння 
яких довго набухає через вміст у ньому ефірних олій. 
Поки в ґрунті достатньо запасів вологи, кожен день 
зволікання відтягне момент одержання більш ранньої 
продукції, а то й зрушить строки закладання врожаю 
на період літньої спеки та посуху.  
3. Висіяти наприкінці місяця кукурудзу. 
4. Посіяти розсаду теплолюбних культур 
(помідорів, перцю, баклажанів, огірків). Чим раніше 
ви хочете отримати продукцію, тим раніше 
потрібно сіяти. Навіть якщо розсада буде готовою, 
коли ще можливі заморозки, її можна висадити під 
плівку або агроволокно. 
З огірком складніше - йому потрібен теплий 
ґрунт для коренів. Якщо хочете одержати ранню 
продукцію, можете приступити до вирощування 
розсади, але готуйте теплицю з прогрітим ґрунтом  
5. Захистити розсаду від появи чорної ніжки. 
Симптоми цього захворювання схожі на недолік 
води (зів’янення), а прикоренева зона та коріння 
чорніють. Якщо ви помітили такі ушкодження, 
застосуйте біопрепарати». 

Арахіс – це однорічна рос-
лина з родини бобових, що 
являє собою кущ висотою до 
75 сантиметрів, з невеликими 
жовтими квітками. Його бать-
ківщиною є Південна Америка, 
але зараз ця культура успішно 
вирощується в багатьох інших 
країнах, де клімат тропічний 
чи субтропічний. Найбільш 
великими експортерами арахі-
су є США, Індія, Китай, а також 
африканські країни. Арахіс ви-
користовується в основному у 
кондитерській промисловості.

Незважаючи на те, що ара-
хіс-теплолюбна рослина, він 
може культивуватися в теплих 
районах України, де стабільно 
дає хороший урожай. Земля-
ний горіх можна вирощувати 
і в областях з помірним кліма-
том, але плоди в цьому випад-
ку будуть дрібними.

Вирощування арахісу
Арахіс можна вирощувати як 

у відкритому ґрунті, так і розсад-
ним способом. 

Розсадний спосіб. Вже на 
початку квітня можна починати 
посадку насіння на глибину три 
сантиметри у заздалегідь при-
готовлені скляночки. Ґрунт для 
арахісу має бути рихлим і розспу-
шеним, оскільки він дуже любить 
м’яку землю. Скляночки з ви-
садженими насінинами потрібно 
поставити на сонячне підвіконня, 
поливати помірно. Висадка у від-
критий ґрунт проводиться в пер-
ших числах червня. Перед тим, як 
висадити розсаду в ґрунтт, необ-
хідно добре підготувати грядку: 
перекопати, розпушити землю і 
повністю позбавити від бур’янів. 
Схема посадки, 60 – 70 сантиме-
три між рядами, 15 – 20 сантиме-
трів між рослинами в ряду.

Відкритий ґрунт. Загор-
тання насіння у відкритий ґрунт 
може здійснюватися тоді, коли 
повітря прогріється до 20 °C, а 
земля до 15 °C на глибині 10 сан-
тиметрів. Такі умови зазвичай 
бувають на початку травня. Якщо 
земля прогріта недостатньо, на-
сіння не проросте, а загине. Для 
арахісу малопридатні важкі гли-

6. Висадити розсаду ранньої капусти під укриття, 
щоб запобігти її стрілкуванню. А ось розсаду 
пізньої капусти вже можна висаджувати в ґрунт і 
без укриття. 
7. Посадити коренеплоди петрушки. Це забезпечить 
зелень куди раніше, ніж якщо посіяти її насіння. 
8. Висадити картоплю. Якщо ви боїтеся заморозків 
- висаджуйте її під плівку (агроволокно). Вона є 
напівхолодостійкою, тому частіше підсапуйте 
сходи, а при прогнозі заморозків - поливайте на ніч. 
9. Підживити на перших етапах появи сходів всіх 
культур органічними добривами, що не гнітять 
мікрофлору. 
10. Перекопати ділянку, якщо ґрунт ущільнений, 
засмічений бур’янами або є багато торішніх 
залишків. Можна удобрити ґрунт гноєм, якщо, 
звичайно, ви не зробили цього раніше.

Діагностика шуму у вухах
У першу чергу потрібно 

звернутися до лікаря-отоларин-
голога. Він проведе аудіологічне 
дослідження слуху, при якому 
на певних частотах подається 
звук. За реакцією пацієнта лі-
кар визначає, чи є запалення се-
реднього вуха, чи зачепило воно 
внутрішнє вухо, чи порушено 
слухосприйняття. Якщо на цьо-
му етапі проблем не виявили, 
отоларинголог направляє до не-
вролога.

Потрібно зробити МРТ го-
ловного мозку, щоб перевірити 
можливе враження. Ще можна 
зробити аудіографіі, щоб пере-
вірити, чи не порушений крово-
тік в судинах.

Лікування
Для лікування запалення в 

середньому вусі зазвичай при-
значають краплі, антибіотики. 
При хворобі Меньєра призна-
чають підтримуючу терапію. 
Потрібно зняти набряк у вну-
трішньому вусі, щоб не підви-
щувався тиск, і таким чином 
запобігти розвитку нападу. Щоб 
призначити лікування, можуть 
бути залучені невролог, терапе-
вт, кардіолог.

Нескладні причини можна 
усунути швидко. Якщо шум ви-
кликаний середнім отитом, піс-
ля огляду лікаря і призначення 
лікування шум може припини-
тися протягом двох-трьох днів, 
слух повністю відновиться через 
п’ять-сім днів. Якщо мова йде 
про патології у внутрішньому 
вусі або тривалому розвитку за-
хворювання до звернення до лі-
каря, в цьому випадку лікування 
вже буде тривати довше - від 2-3 
тижнів, іноді більше.

Які ускладнення можуть
 виникнути
Шум у вухах - а точніше за-

хворювання, яке його викликає 
- може призвести до серйозних 
ускладнень. Будь-яке запален-
ня може перейти на мозкові 
оболонки і викликати менінгіт, 
арахноїдит - можливий леталь-
ний результат.

Рекомендації лікаря
Необхідно вести здоровий 

спосіб життя і спати не менше 
семи годин на день. Регулярно 
гуляти і дихати свіжим пові-
трям. Слід відвідувати лікарів 
і проходити диспансеризацію. 
Слідкуйте за тиском і гігієною 
верхніх дихальних шляхів, нор-
мальним носовим диханням. 
Здоровий ніс - це здорові вуха. 
Запалення у середньому вусі 
найчастіше виникає через го-
стрий риніт, а інфекція може 
перейти через слухову трубу на 
вуха.

Не треба ні в якому разі вда-
ватися до народної медицини 
і займатися самолікуванням. 
Будь-які трав’яні засоби мо-
жуть стати сильним провокую-
чим фактором для подальшого 
розвитку патології. Лікування 
повинне проходити тільки під 
контролем лікаря.

Шумить у вухах

Арахіс

нисті ґрунти. Рихлість ґрунту 
важлива, тому що при утворенні 
зав’язі боби схиляються до зем-
лі і буквально «закопуються», 
дозріваючи під шаром ґрунту. 
Якщо ґрунт буде твердим, вони 
не зможуть нормально визріти. 
Після посіву і в період появи схо-
дів необхідно ретельно охороня-
ти арахіс від граків і ворон, якщо 
цього не зробити, птахи можуть 
знищити всі посіви. Схема посад-
ки така ж, як і при розсадному 
способі.

Вибір місця посадки. Ара-
хіс – рослина світлолюбна, тому 
місце на ділянці, відведеній під 
посіви арахісу має весь день до-
бре освітлюватися сонцем. Хоча, 
невелике затінення не завадить. 
Цікаво, що арахіс суттєво реагує 
на колір ґрунту, забарвлюючи 
свої боби темніше або світліше 
залежно від того, наскільки тем-
ним був ґрунт, у якому він ріс.

Догляд за посадками
Догляд за арахісом полягає в 

частому і регулярному розпушу-
ванні ґрунту, прополюванні, бо-
ротьбі з шкідниками і хворобами. 
Якщо ділянка, на якій росте ара-
хіс, заросла бур’янами, то на вро-
жай особливо розраховувати не 
доведеться. Краще всього, якщо 
прополювання буде проводитися 
після випадання опадів або про-
ведення поливу. Після утворення 
зав’язей арахіс необхідно підгор-
тати точно так само, як картоплю.

Попередники. Кращими по-
передниками для арахісу, як і для 
інших бобових є картопля, ка-
пуста, томати, огірки. Неприпу-
стимі попередники – інші бобові.

Полив. Арахіс любить во-
логий, але не перезволожений 
ґрунт. Поливати його потрібно 

не так часто, головне, щоб земля 
не пересихала. Але в період цві-
тіння і утворення плодів полив 
слід збільшити, проводячи його 
три-чотири рази.

Підживлення. Арахіс добре 
відгукується на внесення міне-
ральних добрив, які можна вне-
сти тричі протягом сезону, осо-
бливо під час утворення справ-
жніх листків, цвітіння і зав’язу-
вання плодів.

Шкідники і хвороби
Як і інші бобові, арахіс може 

вражатися гусеницями, попели-
цями, трипсами. Хвороби, які 
можуть вразити цю рослину: ко-
ренева і стеблова гниль, грибкова 
плямистість та вірусні захворю-
вання.

Збирання врожаю
Оскільки  боби арахісу дозрі-

вають в товщі землі, неможливо 
точно визначити час збору вро-
жаю. Зазвичай це роблять, коли 
температура повітря стабільно 
тримається на позначці +10 °C. 
Можна викопати один біб і по-
дивитися, чи дозрів він. Збира-
ють урожай арахісу, коли земля 
суха і кущ легко висмикується, а 
листя на ньому пожовкли. Кущ 
підкопують вилами і виймають 
з землі повністю. Якщо згаяти 
час збирання врожаю, більшість 
плодів залишиться в землі. Для 
просушування кущі складають у 
сонячному місці або в приміщен-
ні з хорошою вентиляцією і зали-
шають сушитися протягом п‘яти 
днів. Якщо боби досить просох-
ли, то при струшуванні вони бу-
дуть гриміти.

Сорти арахісу
У продажу є декілька сор-

тів арахісу, причому асортимент 
постійно змінюється. Зазвичай в 
Україні вирощують районовані 
сорти, які добре зарекомендува-
ли себе в місцевих умовах, такі 
як Степовик, Краснодарець 14, 
Краснодарець 13, Валенсія укра-
їнська, Валенсія 433. Сьогодні ве-
лике поширення отримав новий 
сорт Клинській, районований для 
степової зони України.
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Наймасовіший тижневик рідного краю 
Тираж «Фермера Придніпров‘я» у квітні  - 27 230!

068-68-41-741
050-32-02-624

098-55-66-270

ПРИЙМАЄМО 
ПОПЕРЕДНІ 

ЗАМОВЛЕННЯ 
на поставку 

комплексних 
добрив: NPK 15:25:15+8S 

та NP 12:24+6S.
Ціни залежно від 

обсягу замовлення.
Термін поставки – 

березень.
Доставка 

здійснюється авто- 
та залізничним 
транспортом.

вИсокоякісний ремонт 
вашої оселі

050-045-39-54

ПОБУДУЄМО 

СВОЄ ЖИТЛО!
Лише 3% річних!

Змініть своє життя 
на краще. 

Дайте шанс собі 
і своїй сім‘ї!

093-255-10-01
domblaga@gmail.com
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