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ОСТАННІ вибори в новоу-
творених об’єднаних тери-

торіальних громадах, які від-
булися майже півтора місяця 
тому, загалом на державному 
рівні Комітет виборців України 
визнав найбруднішими з усіх, 
котрі пережив наш народ за 
роки своєї незалежності. Їхали, 
коротше, ми їхали, і нарешті 
приїхали. Гірка й сумна іронія 
тут доречна. Бо ж виходить, що 
насправді вперто рухаємося не 
до демократії, правничих засад 
і тієї ж Європи, а кудись зовсім 
не туди – швидше у зворотному 
напрямку рачкуємо назад. Але 
найгірше нині полягає в тому, 
що напередодні цих виборів по-
літологи, експерти, лідери та ак-
тивісти багатьох політичних сил 
мало не в один голос заявляли: 
чекаємо з нетерпінням, як там і 
тут виборці у громадах розпоря-
дяться власною долею і зуміють 
відокремити зерна від полови та 
обійтися без порушень вибор-
чого законодавства. Оскільки 
це немов «примірка викройки» 
наступних - уже незабаром не-

ЛЮДИ, СХАМЕНІТЬСЯ: БУДЬТЕ  ПИЛЬНИМИ!
Навчить чи не навчить біда наших людей 

обирати для себе гідну владу?
минучих у нас - і парламентських, 
і президентських. Тобто на якому 
рівні та з якими наслідками про-
йдуть у первинних осередках-гро-
мадах, на такому ж відбудуться 
і майбутні загальнодержавного 
значення. Як в краплині води ми 
розгледимо, мовляв, якої влади 
заслуговує і гідний нарешті укра-
їнський люд. Тим паче, після геть 
неймовірних страждань, поневі-
рянь і втрат. Та чи чесно й порядно 
і йому дадуть змогу, і він сам спро-
можеться обрати тих, хто пере-
йматиметься над усе розбудовою 
держави, а не нагромадженням 
приватних капіталів. Більш ніж 
доленосну значимість наступних 
виборів глави держави і депутатів 
Верховної Ради важко переоціни-
ти: Україну після багатообіцяючої 
ніби Революції гідності поглинув, 
навпаки, морок. Вона опинилася 
на грані або-або. Або запануємо 
дійсно у своїй сторонці, або роз-
біжимося по світах знедоленими 
і жебраками. То від того, кого на 
цей раз оберемо, залежить, прямо 
скажемо, бути чи не бути Україні 
бодай колись потужною і гордою, 

економічно розвиненою і по 
вінця багатою та заможною. 
І винятково чи передусім 
країною для її народу, а не до 
кінця розграбованою й зруй-
нованою злодіями та негідни-
ками усіх мастей. То що вихо-
дить – нам уже не уникнути 
ні біди, ні фіаско, більше того 
– руїни, коли українському 
роду не знайдеться й місця на 
своїй землі, якщо не просто 
знову вибори брудні та з чис-
ленними зловживаннями й 
порушеннями, а навіть най-
брудніші за всю новітню іс-
торію та з порушеннями, які 
доводиться вважати безпре-
цедентними та поза будь-яки-
ми не тільки законами, нор-
мами, статтями, параграфа-
ми і комами, а і принципами 
людської моралі та, тим паче, 
Божих заповідей?

А тепер давайте скажемо 
собі чесно й відверто, що під 
час найбрудніших виборів 
в масштабах усієї держави 
знайшлася територіальна 
громада, котра відзначилася 

най-, най-, найбруднішими. На-
йогиднішими, найпотворніши-
ми, якщо хочете. Це Піщанська 
громада нашої з вами області. 
Хоч, точніше кажучи, на пер-
ших етапах не сама громада себе 
ганьбила, а ті, хто закрутив тут 
схему-сценарій зневажання волі 
народу. Адже піщанцям довело-
ся ціною надмірних зусиль до-
лати численні перепони й під-
ніжки, наперекір – уже прямо 
будемо говорити – ворогам на-
роду відстоювати свої інтереси. 
Одначе чим же уся ця боротьба 
скінчилася? – ось питання, яке 
сьогодні не дає спокою і хвилює. 
Бо оптимістичними виявилися 
тільки ілюзії, а не надії та споді-
вання, як дозволив собі вислови-

тися піщанський громадський 
активіст В’ячеслав Горобець. Так 
от, оскільки «Фермер Придні-
пров’я» пильно стежив за всім, 
що відбувалося у Піщанці на-
передодні виборів і кілька разів 
писав про це зі своїх принци-
пово об’єктивних позицій, то 
має усі права і підстави тепер 
підвести своєрідні підсумки. І на 
тих же таки принципових заса-
дах, якими б вони приємними 
чи неприємними не були для 
жителів 3-х колишніх сільських 
рад, Орлівщинської, Піщанської 
та Знаменівської, і однієї Меліо-
ративненської селищної. Правді 
прямо треба дивитися в очі.

ЯК ГАДАЄТЕ, що найбільше сьогодні 
хвилює й обурює українців? Недавно 
ще на першому місці у цьому «рей-

тингу» перебували шахрайські оборудки з 
тарифами на комунальні послуги, також не-
переливки від пенсійної і медичної реформ. 
Але три місяці тому опитування Фонду «Де-
мократичні ініціативи» і Центру Разумкова 
засвідчили, що найбільшою бідою України 
люди вважають тотальну корупцію, причо-
му перш за все у найвищих ешелонах влади 
і органах правопорядку, але кінчаючи аж 
корупцією в органах державної і самовряд-
ної влади на місцях. А раз так, то соціологи 
згаданих служб забажали дізнатися, а хто на 
думку населення найкраще у нас бореться з 
корупцією? І ось щойно, 1 червня ц. р., Фонд 
«Демократичні ініціативи» і Центр Разумко-
ва оприлюднили результати і цього свого 
дослідження.

То якщо думаєте, наче у цім ділі поза 
конкуренцією відповідні служби, яких ос-
таннім часом наплодилося у нас більше, ніж 
треба, тоді помиляєтеся. Скажімо, НАБУ 
– Національне антикорупційне бюро Укра-
їни – відмітили лише 11% опитаних. Нижче 
за визнанням щільно розмістилися всіля-
кі громадські антикорупційні організації і 
формування (10.5%) та окремі політики і ді-
ячі на зразок народних депутатів чи лідерів 
тих або інших рухів і партій – 10%. А ось такі 
служби, як САП – Спеціальна антикорупцій-
на прокуратура - та Національне агентство з 
питань запобігання корупції набрали менше, 
ніж по п‘ять відсотків голосів. І вже зовсім на 
ганебному останньому місці опинилася На-
ціональна рада з антикорупційної політики, 
створена при Президенті України.

Тоді ж хто на переконання українців най-
більш ефективно викорінює у нас таке то-
тальне наразі зло, яким є уже злочинний та 
нищівний для держави мафіозно-корупцій-
ний спрут? На превеликий жаль, 48 відсотків 
опитаних нині не бачать жодної інстанції, 
яка б активно, наполегливо та послідовно 
боролася з корупціонерами. Вважайте, що 
це половина нашого населення тримається 
такої думки. Сумно від настільки песимі-

Наші пера - 
це ті ж багнети

Слово до читачів 
у День свята 
журналістів України

стичної соціології, звісна річ, панове. Зате на 
цьому фоні з’ясувалося наступне: українці 
вважають, що найзапекліше викорінюють у 
нас корупцію журналісти. Таки так – 26 від-
сотків опитаних (!) непримиренних борців 
з корупцією угледіли «у засобах масової ін-
формації». Схоже, що за останні п’ять років 
це вперше повертається довіра до преси, 
радіо і телебачення та електронних ЗМІ. І 
це не зважаючи на те, що воднораз народ 
шкодує – бойових пер та мікрофонів-штиків 
сьогодні в Україні однак замало. Приміром, 
практично усі провідні центральні телекана-
ли, котрими володіють олігархи, на цей ра-
хунок не в повазі серед населення. А серед 
вседержавних друкованих засобів, себто 
серед київських газет, тільки дві на думку 
людей заслуговують визнання. Це «Україна 
молода» і «Сільські вісті».

То у цьому зв’язку з‘явилися стовідсо-
ткові аргументи, що у нас на Дніпропетров-
щині тепер теж є свій лідер в непримирен-
ній  борні із всілякими корупціонера-
ми. Це наш «Фермер Придніпров’я», який 
практично для усіх місцевих можновлад-
ців, грабіжників і хабарників, чиновників і 
організованих злочинних угрупувань, тих 
же рейдерів і навіть правоохоронців, для 

тієї ж прокуратури і тієї ж Національної по-
ліції, а особливо для продажних судів геть 
несподівано прийшов до людей, передусім 
сільських, зі своєю принциповістю і прав-
дою. Все одно, що від переляку чи бодай 
здивування там і тут запитували «А що це 
за «географічні» новини?» І докидали, що а 
навіщо вони нам? Як добре було, мовляв, 
поки практично всі інші місцеві газети, те-
леканали та інші рупори гласності покірно 
лягли під діючу владу і слухняно склали 
руки, точніше пригнулися в покорі! 

І була обрана тактика: «Фермер Прид-
ніпров’я» намагалися не помічати. Впритул 
не бачили нашу газету. Та ось треба було 
такому статися: того ж дня – себто минулої 
п’ятниці 1 червня, -  коли «Демократичні іні-
ціативи» і Центр Разумкова оголосили ре-
зультати свого соціологічного опитування, 
у Дніпрі відбулося велелюдне й урочисте 
зібрання обласної організації Національної 
Спілки журналістів України. Відбулося на-
передодні Дня журналіста України – свята, 
яке тепер у нас з року в рік традиційно від-
значається 6 червня. А треба сказати, що 
на Дніпропетровщині співтовариство невга-
мовних працівників різних нині мас-медіа 
дружне та згуртоване, яке справедливо су-

дить про своїх колег і не дає нікого з них в 
обиду. Навпаки, намагається чесно і прямо 
давати усім оцінку, на яку вони заслугову-
ють. І, передусім, коли підбивають підсумки 
та називають імена переможців здавна уже 
традиційних творчих конкурсів. Так от, на 
цей раз вперше у своїй історії переможцями 
журі конкурсів назвало і авторів нашої газе-
ти – газети обласної Асоціації фермерів та 
приватних землевласників «Фермер Прид-
ніпров’я». Причому, серед тих визнало, хто 
якраз пише про жахливі уже діяння корупці-
онерів усіх мастей. У номінації «Краща публі-
цистична робота року», яку було засновано 
на честь у минулому відомого журналіс-
та-власкора «Комсомольской правды» Ар-
кадія Пальма,  за публікацію «Хто зупинить 
«дорогу смерті»?» перемогу присуджено 
нашому кореспонденту Григорію Давиден-
ку. Ще один автор «Фермера» - Микола Не-
чипоренко -  став переможцем у номінації 
«Журналістське розслідування». Йому пере-
мога дісталася за цикл публікацій стосовно 
рейдерства у земельній сфері. 

Вітаючи своїх колег з заслуженими наго-
родами, ми зі свого боку маємо право сказа-
ти, що їхні успіхи – це успіх і газети «Фермер 
Придніпров’я» та її редакції. Це нашу газету 
помітили і визнали ту позицію, ту редакційну 
політику, які ми обрали у своїй професійній 
творчій діяльності. Отож курс, за яким ми 
вирушили зі своєю газетою до читачів. І з 
якого, запевняємо вас, шановні наші перед-
платники, не звернемо ні за яких обставин. 
Колись на зорі Радянської ще влади поет 
Володимир Маяковський дуже хотів, щоб 
до багнета прирівняли його безжальне до 
ворогів народу слово. Нас важко запідоз-
рити в схильності до більшовиків, однак не 
сумніваємося, що сьогодні Україна дожила-
ся до того, коли також доводиться гострити 
пера – тих, хто грабує і знищує нас, взяли 
таку гору, що мовчки обходити та обминати 
її навіть небезпечно. Тут уже, якщо згадати 
й Тараса Шевченка, треба добре вигострить 
сокиру та заходжуватися будити й вирубу-
вати майже уже непролазні хащі корупції і 
злочинності. Таке завдання ставить перед 
собою і газета «Фермер Придніпров’я». Бо 
ми, якщо вертатися до Маяковського, з 
тими, хто вийшов мести й будувати – рішуче 
геть вимітати всю нечисть з нашої землі та 
розбудовувати справедливу і правову Укра-
їну для її народу.

Редакція газети 
«Фермер Придніпров’я »
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Для багатьох громадян 
України ім’я легендарного 
полярного дослідника, 
професора океанографії, 
біолога, кліматолога і 
письменника Фрітьйофа 
Нансена пов’язується 
перш за все із вивченням 
Північного Льодовитого 
океану. Розумному 
енергійному норвежцю 
вдалося здійснити безліч 
наукових відкриттів, 
зокрема 1888 року він 
очолив експедицію, яка 
пройшла велетенський 
крижаний острів 
Гренландію зі сходу на 
захід, що здавалося до 
того нездійсненним. Саме 
Нансен влітку 1893-го 
на знаменитому кораблі 
«Фрам» з 12-ма членами 
екіпажу вийшов з Норвегії 
і рушив до Північного 
полюса, щоб здійснити 
свою дивовижну мрію і 
першим з людей побувати 
на північній вершині світу. 
Та коли стало зрозуміло, 
що кораблем через пакові 
льоди до полюса не 
добратися, навесні 1895-
го Фрітьйоф Нансен із 
Ялмаром Юхансеном 
покинули його і рушили до 
полюса пішки!

СКІЛЬКИ Ж треба було 
мати віри у свої сили, 
щоб зважитися на таку 

вкрай небезпечну експедицію? 
Відчайдушні сміливці, про-
водячи наукові дослідження, 
пройшли третину наміченого 
шляху. Та через нестачу хар-
чів зазнали безлічі злигоднів у 
крижаній пустелі, відтак зму-
шені були повернути назад. 
Але попереду їх чекав ще один 
«сюрприз» - дрейфуючі льоди 
не дали змоги повернутися на 
корабель, тож мандрівникам 
довелося перебути холодну 
полярну зиму на невідомому 
острівці посеред океану! Аж че-
рез рік вийшли вони до Землі 
Франца-Йосифа, де випадково 
зустріли англійську експеди-
цію. Відтоді Нансен став люди-
ною легендарною, а його ім’я 
за величезний вклад у вивчення 
високих широт значиться на 
мапах Арктики і Антарктики 
25 разів! 

Та є воно і на мапі України, 
за не менш вагому службу – 
щедру допомогу голодуючим 
на початку 20-х років минуло-
го століття. Його діяльність із 
підтримки беззахисних та по-
мираючих від голоду україн-
ців, на яку він спрямував чи не 
всі чималі власні кошти, була 
величезною. Приклад дієвої 
жертовної любові Нансена до 
людей, що опинилися в над-
звичайно скрутних життєвих 
обставинах, вражає досьогодні.  

На шляху до 
Нобелівської премії 

миру
З моменту, коли Норвегія 

розірвала унію зі Швецією у 
1905-му, Фрітьйоф Нансен зі 
всім запалом подвижницької 
душі сприймає незалежність 
рідної держави і усіляко допо-
магає її становленню. Саме він 
їздив у Лондон до уряду Вели-
кобританії, щоб заручитися 
її підтримкою у цій справі, а 
згодом став послом Норвегії 
у Сполученому Королівстві. 
Після завершення Першої 
Світової війни Нансен багато 
зусиль докладає для створення 
першої міжнародної органі-
зації – Ліги Націй, що ставила 
основним завданням боротьбу 
за мир і подолання жахливих 
наслідків воєн. Його обирають 
верховним комісаром Ліги На-

Останнім часом в області почастішали випадки, коли 
шахраї, користуючись довірливістю і порядністю селян, 
брали гроші, а натомість нічого взамін не постачали.
На таку «оборудку» потрапляли й фермери, коли 
купували мінеральні добрива, насіння. Безслідно 
розчинялися у каламутній воді шахрайських схем сотні 
тисяч гривень, зароблених тяжкою хліборобською працею. 
Причому все виглядало настільки правдоподібно 
– телефонні розмови, рахунки на оплату, навіть 
транспорт, що ніби ось-ось має привезти замовлене… І 
раптом…  абонент поза зоною доступу, і всі кінці у воду!
Основний «козир» шахраїв, як правило, - ціна. Часто вона 
на тисячу гривень менша, ніж дають скрізь. І навіть 
бувалі фермери не могли встояти, і, «економлячи тисячу», 
втрачали сотні тисяч.
 На порозі жнива. Тож потрібно пам’ятати, що вони 
почнуться не тільки у фермерів, аграріїв, але і тих, хто 
звик «збирати врожай» шляхом обману та маніпуляцій.
Аби не потрапити в неприємну ситуацію й зберегти 
гроші, ТОВ «Фермерів та приватних землевласників», яке 
створене при обласній Фермерській Асоціації, запрошує до 
чесної та взаємовигідної співпраці.
Товариство дає кращу ціну!
А безпеку – гарантує!

Найбільші аграрні асоціації, що входять до складу ГС 
«Всеукраїнський аграрний форум»: Всеукраїнська аграрна 
рада (ВАР), Аграрний союз України, Всеукраїнська асоціація 
сільських та селищних рад, Українська аграрна конфедерація 
та Український клуб аграрного бізнесу направили офіційне 
звернення на ім’я прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із 
закликом розібратись у проблемній ситуації, що склалась на 
вітчизняному ринку через заборону ввезення в Україну деяких 
мінеральних добрив. 

ТАК, 26 березня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 
прийняла рішення про розширення дії антидемпінгових 

заходів на імпорт в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) 
з Росії, підвищивши мита на імпорт аміачної селітри з Росії 
до 42,96%. Водночас ще з початку березня поточного року в 
Україні почала діяти заборона на імпорт сульфату амонію 
та суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими 
неорганічними речовинами. 
Тобто щодо деяких добрив застосовуються відразу дві взає-
мовиключні санкції: заборона ввезення на митну територію 
України та антидемпінгове мито. При цьому існує плута-
нина із конкретним переліком та описом добрив, до яких 
застосовуються обмежувальні заходи, вважають аграрії.  Як 
зазначається, вітчизняні аграрії виступають проти запро-
ваджених обмежень, оскільки вони призведуть до значного 
росту цін на добрива національних виробників, дефіциту 
на ринку добрив та девальвації гривні, що позначиться не 
лише на зменшенні бюджетних та валютних надходжень, а 
й на підвищенні рівня безробіття та, в свою чергу, негативно 
вплине на національні інтереси і рівень економічного зро-
стання. Крім того, сільгоспвиробники звертають увагу на те, 
що, незважаючи на здійснювані Україною активні заходи у 
відповідь на введення Росією відповідних торговельних забо-
рон та обмежень, поза увагою уряду залишається ситуація, 
яка склалася з імпортом в Україну російського аміаку. Від-
повідно до даних Державної служби статистики України, на 
сьогодні спостерігається значне збільшення імпорту аміаку. 
Зокрема, у період з 2015 по 2017 роки імпорт аміаку з Росії 
зріс у 6 разів — до 437 тис. т з 64 тис. т. 
Дана ситуація — введення заборон та мит на одну продукцію 
та ігнорування та не введення на іншу — демонструє вибір-
ковий підхід української влади до запровадження санкцій 
проти російських компаній. Аграрні асоціації звертають ува-
гу уряду на те, що вказана ситуація зі збільшенням імпорту 
аміаку з Росії, не повинна залишатися поза увагою Кабінету 
Міністрів України, адже також стосується необхідності забез-
печення національної безпеки України. 

Купуйте 
у перевірених 
постачальників!

У вага!

Втрутитися 
у ситуацію на 
ринку міндобрив

Україна

П рославлені імена

цій у справах військовополоне-
них, де він також, як і в науці, 
ставить собі найважчі і най-
грунтовніші завдання. А допо-
магати треба було близько 500 
тисячам військовополонених із 
26 країн! І ще внаслідок Жовт-
невого перевороту з Росії до Єв-
ропи прибули понад 2 мільйо-
ни біженців… 

Та більш масштабні ви-
пробування були попереду, 
всередині багатонаціональної 
Росії. Невелика у порівнянні 
з іншими партія більшовиків, 
що завдяки величезній фінан-
совій допомозі кайзерівської 
Німеччини (історична хроніка 
«Золото партії», Ігор Бунич – 

прим.авт.), безмежній брехні 
та небаченому досі несамови-
тому терору несподівано навіть 
для себе самої втрималася при 
владі внаслідок військового пе-
ревороту. Нещадними хлібни-
ми поставками в центр держа-
ви вона довела українських се-
лян до голоду. Але великий гу-
маніст не відступив і від цього 
тягаря неймовірних проблем. 
Людство високо оцінило його 
титанічну працю - за багаторіч-
ні зусилля в наданні допомоги 
беззахисним Фрітьйоф Нансен 
1922-го отримує Нобелівську 
премію миру.

Москва нищила 
українців голодом у 1921–

23 роках
В радянській історії голод 

1921–23 років в Україні усіля-
ко замовчувався. Згубна еко-
номічна політика «військового 
комунізму» є основною причи-
ною Голодомору 1921–23 років, 
від якого загинули, за різними 
оцінками, від 235 до 500 тисяч 
українців. В березні 1921 р. 
почався неймовірний тиск на 
українських селян – тоді був 
оголошений «продтиждень», і 
тисячі комуністів та безпартій-
них робітників посунули на 
село, мов та саранча. Нещадна 
податкова політика червоного 
уряду базувалася фактично на 
тероризмі. Аби зламати опір 
селян, що єдналися в повстан-
ські загони, партія більшовиків 
взяла на озброєння стратегію 
голоду. Спеціальна постанова 
12 серпня 1921 р. Ради з праці 
та оборони про застосування 
надзвичайних заходів при ви-
лученні продподатку вимагала:

- Ввести до волостей та сіл, 
які опираються наркомпродів-
цям, військові частини. Вони 
мають негайно вживати заходи 
примусового характеру під час 
збору продподатку.

Ця постанова «розв’язала 
руки» російським окупантам 
в Україні. У знаменитих п’я-
ти «Листах до Луначарського» 
український гуманіст Віктор 
Короленко пристрасно бу-

див совість напівосвіченого 
міністра зі зграї бандитів при 
владі:

«Ми хочемо хліба, а ви го-
дуєте нас розстрілами! При-
пиніть розстрілювати людей!»

Не допомогло… До того ж 
впродовж 1921 року продпода-
ток, який почався з 8-ми пудів 
з господарства, суттєво підви-
щили кілька разів. Неймовір-
ного удару по наших пращу-
рах завдала і постанова ВУЦВК 
«Про комітети допомоги го-
лодуючим Росії», якою, окрім 
збільшення продподатку, забо-
ронялися… ярмарки, а також 
перевезення хліба з північних 
областей України до південних! 

Так силоміць утверджувався 
колоніальний небачений досі 
«радянський порядок», коли за 
вивезений з України хліб вона 
навзаєм нічогісінько не отри-
мувала. Ось один зі страшних 
офіційних документів того 
часу:

«В Апостолівському районі 
населення їсть котів і собак. Ху-
доби залишилося менше 10%. 
Дитяча смертність зростає. 
Такі волості, як Кам’янська, 
Грушівська, Мар’янська, По-
кровська дають 40 – 60 трупів 
щоденно від голоду. В Грушівці 
187 дітей померли від абсолют-
ного голоду».

Певним чином голоду спри-
яла і посуха 1921 року, що охо-
пила не лише Поволжя і Ку-
бань, а й український Південь. 
Але в спільній «Українській, 
Вірменській, Грузинській ноті 
в справі голоду», направленій 
міністрові закордонних справ 
Німеччини Фрідріху Розену 30 
серпня 1921 р., йдеться:

«Епідемії, почасти й голод, 
дістали наші країни, Вірменію, 
Грузію та Україну, які могли 
помогти собі самі, коли б не 
були окуповані російськими 
більшовицькими військами. 
Нужда цих країн, які в нор-
мальних умовах дуже багаті 
на всякі засоби прожитку, є 
виключно наслідком більшо-
вицької окупації. Через те ці 
країни потребують тепер чужої 
допомоги, яка лиш тоді буде 
мати успіх, коли дістанеться 
в їхні руки безпосередньо, що 
могла б бути найкраще переве-
дена шляхом висилки делегації 
Німецького Червоного Хреста 
до Вірменії, Грузії, України».

Від України ноту Німеччині 
підписав повірений у її спра-
вах Роман Смаль–Стоцький. А 
у вересні з проханням про до-
помогу Україні від голоду до 
Фрітьйофа Нансена звернув-
ся Олександр Шульгин, глава 
Надзвичайної дипломатичної 
місії уряду Української Народ-
ної республіки в екзилі. 
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 ! Треба ж зустріти хоч якусь перешкоду, 
щоб оцінити як слід успіх Фрітьйоф Нансен

Нансен рятує сотні 
тисяч українців

Великий гуманіст щиро 
відгукнувся на цю новітню, не-
бачену у світовій історії, біду. 
Адже метрополії досі ніколи 
не утримували під своїм чо-
ботом жителів колонії в такий 
сатанинський спосіб - страш-
ною силою голодної смерті. В 
серпні Міжнародний Черво-
ний Хрест звернувся до Нансе-
на з проханням очолити орга-
нізацію загальноєвропейської 
допомоги голодуючим в Росії. 
Той одразу взявся до величез-
ної праці – особисто об’їздив 
Америку і Європу, звертався 
до урядів і приватних мецена-
тів з проханням про допомогу. 

вдячна Нансену

Ось проникливі рядки зі звер-
нення Нансена до парламенту 
Королівства Норвегії:

«Наш обов’язок зрозумі-
лий. Величезні простори Росії 
страждають від голоду, який 
збільшується з кожним міся-
цем. Будь-яка кількість про-
дуктів, яка поступить в яку-не-
будь частину країни, змен-
шить тиск голоду. Бачитиме-
мо перед собою лише одну 
велику мету: прийти на до-
помогу нашим братам, муки 
яких величезні. І цим щедрим 
шляхом допомоги підтримає-
мо честь нашої рідної країни!» 

Великий гуманіст знаходив 
точні слова для найголовнішо-
го – підтримки стражденним. 
Коли йому відмовляли, мов-
ляв, не варто щось робити для 
більшовиків, бо вони є теро-
ристами і окупантами рідної 
країни, то Фрітьйоф Нансен 
відповідав: «тут прості люди, 
вони мають нормально жити, 
мають існувати!» І зібрав та-
ким чином мільйони доларів і 
сотні тисяч пудів хліба. 

Та допомогти голодуючим 
українцям було зовсім непро-
сто із кількох причин. Найго-
ловнішою була та, що радян-
ська Росія завзято заходила 
в облуду, стверджуючи, що 
«ніякого голоду в Україні не-
має». І завдавала дурня усьому 
світові, мовляв, «наш лад най-
гуманніший і найсправедливі-
ший». 

Місія Нансена, під егідою 
якої він поєднав зусилля 32 
благодійних організацій Нор-
вегії, Франції, Нідерландів, 
Сполучених Штатів та інших 
держав, зустріла на своєму 

шляху й інші труднощі – ко-
муністична Росія не визнавала 
Лігу Націй. Лише всесвітня 
популярність самого Нансена 
допомогла подолати непо-
розуміння. Після підписання 
договору з УРСР в грудні 1921-
го вчений зі світовим ім’ям за-
кликав добровольців до пра-
ці, і до України приїхали 60 
чоловік на чолі з норвежцем 
В. Квіслінгом.  До літа 1923-го 
Місія Нансена виконала ве-
личезну працю - поставила 
до України 315 тисяч пудів 
продовольства, 40 тонн меди-
каментів, 116 тонн риб’ячого 
жиру і т. п. До речі, епідемії 
того часу були страшними, 10 
членів Місії загинули від них...

Показова 
сільгоспстанція                            

в Михайлівці
Нансен особисто відвідував 

Україну і зробив далекосяжні 
висновки про зміст співпраці 
Місії. У доповіді він зазначив:

«Стан такий, що хоча, як і 
раніше, на перше місце треба 
ставити допомогу голодую-
чим, разом з тим доводиться 
звертати увагу на допомогу 
селянам у відродженні сіль-
ського господарства. Необхід-
но будувати показові сільсько-
господарські станції з метою 
навчання селян передовим 
методам».

В липні 1923-го Нансен 
укладає з урядами УРСР і 
РСФСР договори, які визначи-
ли права і обов’язки сторін з 
організації і управління діяль-
ністю таких пунктів. В Україні 
насіннєву станцію вирішили 
розмістити в одному з най-
більш постраждалих тоді сіл 
– Михайлівці Апостолівсько-
го повіту, в Росії її заснували в 
селі Росташі Саратовської об-
ласті, в Чорноземному поясі, 
де живе чимало українців. В 
кожну з них Нансен вклав по 
10 тисяч доларів, величезних 
на той час коштів, отриманих 
від книговидавничої діяль-
ності та Нобелівської пре-
мії миру. Природні умови й 
місцезнаходження «Першої 
землеробної станції доктора 
Нансена» на Апостолівщині 
були тоді, як і зараз, неспри-
ятливими для рільництва. 
Господарству відвели 6 тисяч 
гектарів переважно суглин-
ків, з мінімальною кількістю 

річних опадів. Та передові 
технології, які впроваджували 
іноземні спеціалісти, спрацю-
вали й тут. Плюс поставка но-
вітнього обладнання – восени 
1923-го до Михайлівки прибу-
ли перші 10 «Фордзонів» та 7 
залізничних вагонів із сівалка-
ми, плугами тощо. До кінця 
року тракторів було вже 22, а 
наприкінці 1924-го – 45, за ар-
хівними даними. 

Умови праці в насіннєвому 
господарстві були прекрас-
ними для тих голодних часів 
– 8-годинний робочий день 
плюс дві години на три-чоти-
рьох разове безкоштовне хар-
чування, щонеділі вихідний. 

Заробітна плата виплачувала-
ся грошима, за які можна було 
купити продукти, а не «трудо-
днями-дурноднями», як пізні-
ше в колгоспах. Кожна роди-
на, члени якої працювали на 
станції, отримувала увесь не-
обхідний одяг – куртки, чобо-
ти, гетри тощо, емальований 
посуд – відро, чайник, 15 мис-
ок. Запрацювали молокозавод 
і конезавод, робота господар-
ства за новітніми технологія-
ми з 1925 року почала давати 
стабільні прибутки. Постійно 
працювали курси тракторис-
тів, організовувалися виставки 
породистих коней тощо, до 
кожної михайлівської оселі 
було підведене електропоста-
чання. За спогадами михай-
лівських старожилів, механі-
зовані загони станції допо-
магали обробляти землю і в 
інших селах.

За договором, станція 1928 
року була передана україн-
ському уряду, який на її базі 
заснував радгосп імені Нан-
сена. Господарство стабільно 
працювало до післявоєнних 
часів, коли дало трьох Геро-
їв Соціалістичної праці. Та в 
1953-му за вказівкою згори з 
метою «прибрати буржуазні 
назви» радгосп став назива-
тися «Прогрес», а з середини 
шестидесятих – птахофабрика 
«Михайлівська». Так тривало 
до часів перебудови, коли по-
чали лунати голоси за віднов-
лення справедливості і повер-
нення імені свого рятівника 
господарству. Найдужче кло-
потався про це директор Ми-
хайлівської школи, історик за 

фахом, Григорій Сергійович 
Магдалина. І 1989-го його на-
полеглива праця досягла мети 
– славне і рідне михайлівцям 
ім’я Нансена було повернене 
господарству. 

Радість за спільне 
коріння

На приміщенні радгоспної 
контори була встановлена ме-
моріальна дошка на честь уче-
ного і гуманіста. Влітку 1994-го 
до Михайлівки приїхав посол 
Норвегії в Україні з дружи-
ною. Королівство Норвегія 
зняло документальний фільм 
про свого славного земляка, 
який допоміг українцям пере-
жити Голодомор початку 20-х. 
Були відновлені давні дружні 
стосунки михайлівців з нор-
вежцями. 

Після розпаювання зе-
мель птахорадгоспу Григорій 
Магдалина став фермером, 
очолював Апостолівську ра-
йонну асоціацію. Своє СФГ 
назвав «Ім. Ф. Нансена», щоб 
зберегти святе краянам ім’я 
рятівника людских душ для 
прийдешніх поколінь. Як 
людина обдарована і допит-
лива, 12 років тому зайнявся 
вирощуванням дивовижної 
культури – пращура щириці, 
південноамериканського ама-
ранта. Подвижницька праця 
батька продовжується дітьми 
– донькою Григорія Сергійо-
вича Вікторією і її чоловіком 
Олександром Петриком. Вони 
плекають найбагатші за вміс-
том мікроелементів та міне-
ральних речовин сорти ама-
ранту «Харківський», «Лєра», 
«Ультра», які мають лікуваль-
ні властивості. А у власній 
оселі створили гарний при-
ватний музей, на стінах якого 
в кількох кімнатах документи, 
фото, публікації різних років 
розповідають про подвиг до-
бросердого норвежця Нан-
сена на українській землі. У 
жовтні 2011-го на День села з 
нагоди 150-річчя Фрітьйофа 
Нансена за рахунок фермер-
ських коштів була встанов-
лена меморіальна дошка на 
приміщенні Михайлівської 
сільської ради.

А позаминулої суботи, 26 
травня, у Михайлівці в СФГ 
«Ім. Ф. Нансена» відбувся 
фестиваль, присвячений бла-
годійній діяльності великого 
норвежця. Його «родзинкою» 
став візит Надзвичайного і 
Повноважного посла Коро-
лівства Норвегія в Україні Уле 
Хорпестада, який з приємні-
стю зазначив:

- Норвегія і Україна ма-
ють давнє спільне коріння, 
князь Ярослав Мудрий від-
дав доньку Єлизавету за нор-
везького принца Гаральда, 
згодом короля Норвегії, ми 
раді цьому. Норвегія як член 
НАТО допомагає українській 
армії досягти західних вій-
ськових стандартів, робить 
перепідготовку звільнених в 
запас військовослужбовців 
АТО, зокрема в Чернівецько-
му університеті діють курси 
підприємництва. В Україні 
сьогодні працює вже більше 
30 підприємств із норвезь-
ким капіталом, наша держа-
ва допомагає українцям із 
переходом до відновлюваних 
джерел енергії. Завдяки і цій 
зустрічі норвежці побачать, 
що Україна – прекрасна кра-

їна з добрими відкритими 
людьми, тут свято бережуть 
пам’ять про мецената і на-
ціонального героя Норвегії 
Фрітьйофа Нансена, прого-
лошеного «Норвежцем Ти-
сячоліття». А природа ваша 
взагалі супер.

Значну увагу присутніх 
викликав і виступ делегації 
вчених Дніпровського націо-
нального університету імені 
Олеся Гончара. Вони обго-
ворили перспективи збере-
ження історико-культурної 
спадщини Нансена в Україні 
та відновлення і досліджен-
ня документів та артефактів 
історії з метою підготовки 
грунтовної наукової праці 
про допомогу Місії Нансена 
українцям у тяжкі часи росій-
ської окупації та голодомору, 
про його унікальний досвід 
впровадження нових методів 
господарювання. Учасники 
фестивалю здійснили екс-
курсію до приватного музею 
Нансена, оглянули експона-
ти та артефакти, пов’язані з 
діяльністю норвезького ме-
цената, зокрема і колишні 
будівлі насіннєвої станції в 
Михайлівці. Ще були обго-
ворені можливі перспективи 
збереження на базі СФГ «Ім. 
Ф. Нансена» вектора іннова-
ційного розвитку, початок 
якому було закладено осо-
бисто Нансеном близько ста 
років тому.

Відбувся фестиваль зав-
дяки зусиллям голови СФГ 
«Ім. Ф. Нансена» Олександра 
Петрика та його дружини Ві-
кторії Григорівни. Цікавим і 
змістовним був і виступ Оле-
сандра Тарасовича на святі:

- Фестиваль задуманий 
як поштовх до більш скру-
пульозного вивчення істо-
рії взаємин українського і 
норвезького народів, данина 
вдячності людині, яка вря-
тувала життя сотень тисяч 
українців від голодомору. Ді-
яльність Нансена та його уні-
кальний соціо-культурний 
внесок в історію українського 
народу заслуговують дале-
ко більшої уваги і пошани в 
Україні. Окрім посольства, 
ми налагодили гарні сто-
сунки і з Українсько – Нор-
везьким центром культури в 
Харкові. Є задум створити в 
Михайлівській загальноосвіт-
ній школі історичний музей 
Фрітьйофа Нансена. Зважа-
ючи на історичні обставини, 
Михайлівка може стати куль-
турно-економічним центром 
українсько-норвезьких сто-
сунків у Дніпропетровській 
області, своєрідним «магні-
том» для громадян Норвегії, 
місцем паломництва турис-
тів. Можна думати і про взає-
мовигідний обмін товарами, 
характерних для наших різ-
них кліматичних зон. Ми від-
чуваємо свою причетність до 
проектування майбутнього 
як носії унікальної минувши-
ни краю.

Вочевидь, зберегти і роз-
винути цю добру історич-
ну спадщину є обов’язком і 
кожного громадянина Укра-
їни. Це буде знак вдячності 
іноземцю, Людині, яка так 
багато змогла зробити для 
порятунку українців у лихо-
вісні часи окупації та голодо-
мору.

Григорій ДАВИДЕНКО.

Момент зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Королівства Норвегії                              
Уле Хорпестадом в Михайлівці. 
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Народна мудрість

Народна
мудрість

ПОЧНЕМО З ТОГО, що більше 
року знадобилося для того, аби 

дозволили з центром у Піщанці ство-
рювати окремо взяту ОТГ – об’єднану 
територіальну громаду. І це незважа-
ючи на те, що концепція так званої 
децентралізації, котру затіяли наче 
винятково в інтересах населення і на-
віть встигли назвати поміж усіх інших 
реформ в Україні найуспішнішою, 
однозначно заявила, як відрізала: ОТГ 
створюються добровільно і за ініціа-
тиви та по волі мешканців територій. 
А що у даному разі люди переважаю-
чою більшістю погоджувалися гурту-
ватися в межах благодатної «курорт-
ної» зону Новомосковського району, 
сумнівів не викликало і було зрозу-
міло старому й малому. Усі три сіль-
ради і одна селищна на своїх сесіях 
давали добро уже після того, як там 
і тут відбулися сходки селян і навіть 
їхні голосування за об’єднання. Чого 
ж ще треба!? Одначе ініціативній 
групі на чолі з головою Піщанської 
сільради Миколою Мазницею п’ять 
разів повертали документи, які вона 
готувала й подавала в обласну адміні-
страцію. Отож повертала, не давала, 
як то кажуть, ходу Дніпропетровська 
ОДА. Її голова Валентин Резніченко 
щоразу знаходив якісь зачіпки, недо-
робки і прогалини, які ніби й стри-
мували його пересилати документи 
в столицю на затвердження. Хоч об-
ласна влада мала лише прийняти до 
відома і завізувати. Хай, мовляв, буде 
так, як люди забажали. На  більше ад-
міністрацію ніхто не уповноважував.

Та насправді обласна держадмі-
ністрація селянам поперек дороги 
лягла, аби встромляти палиці в коле-
са та раз і назавжди заштопорити-за-
гальмувати процес. І тут ще одна 
дивина-«несподіванка»: все це відбу-
валося, незважаючи на те, що саме за 
попереднім планом децентралізації, 
розробленим у надрах обласної адмі-
ністрації, і передбачалася Піщанська 
ОТГ разом з Орлівщиною, Знам’ян-
кою та Меліоративним. Тобто ще не-
давно не те що ніяких заперечень не 
виникало, а навіть «рекомендували 
зверху» - і раптом все перемінило-
ся та розвернулося на 180 градусів. 
Причому, не одна ОДА ополчилася 
проти селян – тричі й Бабушкінський 
районний суд обласного центру зна-
ходив «підстави» відмовити людям 
у створенні своєї об’єднаної грома-
ди. У Знам’янці, бачте, як Пилип з 
конопель вистрибував якийсь там-
тешній житель, котрий був проти. 
Усі за – за вступ у Піщанську ОТГ, а 
він – проти. Один-єдиний, як палець. 
І суд не зупинявся, не соромився і не 
боявся, виходить, виказувати наскрізь 
прогнилу й продажну свою сутність 
і ставав на бік «опозиціонера»-оди-
нака – баламута! - у дружній сім’ї 
жителів Знам’янки. Аж поки в який 
раз (не інакше, як вкрай роздратова-
ний упертим намаганням ініціаторів 
створення Піщанської ОТГ не відсту-
пати і не здаватися, домагатися свого) 
все той же Бабушкінський райсуд пі-
шов на те, щоб і… заборонити голові 
ОДА Валентину Резніченку давати 
добро на задоволення рішення лю-
дей. На те, власне, аби сільські люди 
на свій розсуд розпорядилися своєю 
долею. І це тільки один бік свавілля та 
безчинства, що суд явно поквапився 
на виручку голові ОДА приборкати 
селян. Інший стосується винятково 
суду: районний з обласного центру 
територіально не мав аніякого відно-
шення як до Новомосковського ра-
йону загалом, так і до трьох сільських 
рад та одної селищної зокрема. Не 
його це компетенція, не його пара-
фія. Але чого не зробиш добрим лю-
дям за добру… Чи ви повірите, що на 
порушення судді закривали свої без-
соромні очі винятково за гарні проха-
чів-позивачів? 

З якої ж речі раптом виявилася і 
не потрібною, і не бажаною, і зайвою 
Піщанська ОТГ? Яка собака, точніше, 
вкусила тих, кому вона кісткою по 
суті застряла у горлі? Це для меш-
канців не тільки майбутньої ОТГ, а і 
всього Новомосковського району не 
було секретом. А що пересторогою 
і страхом, так це точно. Бо справа у 
тому, що тут уже давно завівся «свій» 
земельний олігарх-поміщик, під 
контролем якого нині перебуває ле-
вова доля тутешніх земель, а наміри 
прихопити і більше не дають йому 
спокою. Спить і бачить себе ледве 
не управителем намісництва-коро-
лівства чи й «воєводства». Щоб як 
у класика української драматургії 
Карпенка-Карого: їдуть подорожні і 

Навчить чи не навчить біда наших людей 
обирати для себе гідну владу?

! Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, 
після полювання і до виборів Отто фон Бісмарк

питають, чия ж це бо земля, а їм ка-
жуть, що Пузиря. Їдуть далі і знову 
питають, чия? І знову чують, що Пу-
зиря. Мова йде, звісна річ, про Вади-
ма Нестеренка – ще недавно палкого 
прихильника Партії регіонів, а зараз 
народного депутата-члена БПП – 
блоку і фракції у Верховній Раді Пре-
зидента Петра Порошенка. Це Вадим 
Григорович задумав не лише у купі з 
містом Новомосковськом зберегти усі 
й сільські та селищні ради Новомос-
ковського району, а ще й доточити до 
них п’ять Магдалинівського - Шевчен-
ківську, Казначеївську, Олександрів-
ську, Приютську і  Очеретуватівську - 
та Чумаківську  Дніпропетровського. 
Оце буде ОТГ так ОТГ – 70 км вздовж 
і 70-т впоперек, майже і 70 населених 
пунктів. Яка вже сьогодні спроможна 
зібрати на рік у свою казну мільярд 
гривень податків і зборів усіляких, а 
скільки збиратиме завтра? Прогнозу-
ють, що вдвічі більше. Отож! Є на що 
зазіхати!

Що на вказаних територіях пере-
важають агрофірми і господарства, 

котрі контролює Нестеренко, це ясно 
і зрозуміло. Але коли Вадим Григо-
рович ще й висунув геніальну ідею 
суперОТГ, стало ясно та зрозуміло, 
чому він загодя до своїх рук прибрав 
фактично і місто Новомосковськ. Зі 
своїм далеким прицілом – згодні? 
Адже обраний містянами новомо-
сковський мер-голова Володимир 
Літвіщенко, який виявився невгод-
ним Нестеренку, так і не потрапив 
у крісло градоначальника. У нього 
Нестеренко посадив свого прислу-
жено виконуючого обов’язки. А сесії 
міської ради від тих пір скликають-
ся і відбуваються подалі від народу і 
його присутності за високими мура-
ми хлібозаводу, що перебуває також 
під контролем Вадима Григоровича. 
Доступ населення на ці сесії навіть не 
тимчасово, а постійно заблокований, 
недоступний і поза зоною досяжно-
сті. Звідси легко припустити, що в 
разі виникнення ОТГ у масштабах, 
задуманих можновладцем-намісни-
ком, на суто її сільські території ще й 
не таке чекає. Тим же фермерам, як 
і одноосібникам, місця у них явно не 
знайдеться. Як і волі народу. Нато-
мість потреба буде лише у найманих 
працівниках-кріпаках з усіма сумни-
ми наслідками, котрі з цього випли-
ватимуть. Не випадково ж сюди заві-
явся-приблудився раніше з далеких 
країв якийсь Василь Кузнєцов. Який, 
не встигнувши зареєструвати фер-
мерське ніби господарство «Агро-
володар», заквапився рейдерським 
чином захопити ласе й принадне 
чуже - «Дар» у селі Попасному. Про 
цю епопею не тільки область вся знає 
– «слава» розкотилася по всій Україні. 
А Василь Кузнєцов на цьому не зупи-
нився – перебрав на себе роль збира-
ча земель. Аж бігом та хекаючи захо-
дився там і тут оформляти з людьми 
договори-двійники оренди їхніх паїв. 
Це коли паї уже перебувають в оренді 
одних, а тут гульк – на них претендує 
бідовий «Агроволодар»…

МИ ДО  ЧОГО зараз ведемо? Що 
не на порожньому місця ви-

никла війна навколо створення Пі-
щанської ОТГ. Що селяни відчули 
загрози, які над ними нависли, як 
страшні чорні хмари, і ні в яку не за-
бажали покірними отарами іти під 
«патронат» майбутнього земельного 
магната. Люди вирішили боротися 
за власне прийнятне для себе і своїх 
дітей та онуків прийдешнє. Якщо 
хочете, то кинули виклик і усій ни-
нішній підступній владі, яка нищить 
український народ уже навіженими 
темпами. Так чи інакше, а бунтарство 
у межах майбутньої Піщанської ОТГ 
сприймалося за ознаки прозріння 
селянських мас та їх змоги виступати 
проти поневолення й закріпачення 
та боротися за свої інтереси і права. 
Ознаками того, що терпінню людей 
приходить кінець і не рано чи пізно, 
а вже сьогодні вони відмовляться ко-
ритися негідникам-дерибанщикам 

країни і гнобителям її населення. 
Відчула уже для себе небезпеку, об-
ласна державна адміністрація тому й 
заходилася заповзято фактично при-
служуватися намірам нардепа-бепе-
петівця Вадима Нестеренка. Його не 
візьме, натомість людське виявиться 
зверху – значить і усій теперішній 
владі довго не жити. Згадайте, що 
творилося далі, коли у ряди прихиль-
ників створення Піщанської ОТГ мер-
щій записувалися чи не всі поголовно 
тамтешні мешканці. Їх за командою 
зверху навіть морили спрагою – пе-
рекривали подачу питної води. Коли 
ні помитися, ні зуби почистити – за-
лишалося тільки останні гострити на 
душогубів. І якщо вибори у громаді 
врешті-решт відбулися, і не лише у 
Піщанській, а паралельно і двох ін-
ших в межах Новомосковського ра-
йону, це значить, що люди здобули 
перемогу. Що вийшло по-їхньому. 
Можна радіти, підкидати догори ка-
пелюхи і втішатися, що гуртом вда-
лося таки «батька» побити.

Сталася лише одна втрата «бій-

ця», яку важко було не помітити. 
Ошукали головного опонента Вади-
ма Нестеренка, неформального ліде-
ра цієї громади і явного переможця 
перегонів за посаду голови жаданої 
ОТГ Миколу Мазницю. І як хитро, 
підступно, нахабно і знущально ошу-
кали. Вважайте, що насміялися над 
ним, як захотіли. Тому ж Нестеренку 
було більш ніж ясно, що Мазниця 
фаворит, і якщо братиме участь в 
змаганнях, то його ніхто не обжене. 
От і під’їхали з другого боку: запро-
понували, аби йшов на вибори від… 
партії Петра Порошенка «Солідар-
ність». Це ніби додасть йому іміджу 
і ваги. Та й потім буде підтримка від 
влади «в усіх діяннях і починаннях». 
Що не забажає для своєї громади – 
отримає! Не тільки його величність 
Вадим Григорович, а й сам голова 
ОДА Валентин Резніченко умовляв 
Мазницю «висуватися» від БПП, а 
заодно й обіцяв мало не золоті гори. 
Промовчав лише «губернатор» про 
те, що це більш буде вигідно для ньо-
го самого, оскільки гарантовано от-
римає змогу доповісти Петру Олек-
сійовичу, наче ледве не стовідсотково 
обрала селянська громада висуванця 
президентської партії. Отож так чи 
інакше, а на фініші створення ОТГ 
запеклий противник Нестеренка 
раптом  став його соратником і това-
ришем по одній спільній партії. Вони 
навіть потиснули один одному руки. 
Тільки й того, що не обнімалися і не 
цілувалися.

Холодний же душ пролився на 
Миколу Павловича за дві чи три го-
дини до закінчення реєстрації кан-
дидатів на посаду голови у муках ви-
стражданої Піщанської ОТГ: ніби на 
надзвичайні термінові збори зібрав-
ся районний осередок партії БПП 
«Солідарність» і… відкликав своє 
висунення Мазниці в претенденти 
на папаху отамана нової об’єднаної 
громади. Уявляєте? Кинули чолові-
ка, як непотріб. Знайшлися, мовляв, 
причини, які прихильникам Петра 
Порошенка, а тим паче Вадима Не-
стеренка ну не дозволили довіряти 
Миколі Павловичу, і квит. Що й не 
дивно, бо не їхнього ж поля він ягода. 
Плутався під ногами, і не просто зава-
жав, а шкодив – де гарантія, що тепер 
стане слухняним й покірним, як вір-
ний служака?

Поглумилися, повторюємо, над 
Мазницею, однак не тільки – і про-
вчили його добряче. Спокусили та 
згвалтували-використали також і 
тому, що Микола Павлович на завер-
шальному етапі піщанської епопеї 
зрадив не лише людей-своїх земляків, 
а і сам себе. Пригнувся перед тими, 
хто ще недавно ладен був проковтну-
ти його усього гамузом з потрухами. 
Не витримав протиборства-бою в ос-
танній момент, підняв руки вгору на 
милість запеклим ворогам - хіба ні? 
Довелося навздогін махати кулаками. 
Ніби не марно: обласний Апеляцій-
ний адміністративний суд скасував 

незаконну постанову виборчої комісії 
«щодо припинення реєстрації кан-
дидата на посаду сільського голови 
М.П. Мазниці». Оскільки з‘ясувалося, 
що «протокол і рішення комісії були 
підписані раніше, ніж відбулося саме 
засідання по питанню зняття Мазни-
ці з перегонів». І далі: «Свідчення се-
кретаря та членів комісії не збігають-
ся, більше того, на момент засідання 
рівно половина членів комісії взагалі 
ще не прийняла була присягу і тому 
не набула ще повноважень». То як 
гадаєте, це судове рішення допомо-
гло Миколі Павловичу? Як мертвому 
припарка. Бо верх взяли ті, для кого 
закони і законність та воля народу все 
одно, що море по коліна. Вони під-
няли уже усі свої забрала і вітрила, і 
мов за вітром неслися до задуманого 
ними фінішу, де люди-селяни мали 
спіймати облизня. 

Ми на цьому епізоді піщанської 
передвиборної боротьби не випадко-
во зосереджуємо вашу, шановні наші 
читачі, увагу. Хіба не ясно було тому 
ж пану Мазниці, що вовкам пальця 

в рот класти більш ніж небезпечно? 
Що будь-яка ніби і приязна їхня по-
смішка у будь-яку мить перетворю-
ється на злий оскал. І що нарешті ні з 
того, ні з цього заприятелювати рап-
том з недругами - значить винести 
собі сумний вирок. Бо ж з вовками 
одною зграєю жити, то по вовчому 
і вити треба – хто цього не знає. А у 
нашому випадку, забігаючи трохи на-
перед, гіркий «досвід»-урок Мазниці 
нічого, судячи з усього, не навчив і 
мешканців-селян усієї теперішньої 
Піщанської ОТГ. Адже ніби бороли-
ся-боролися більш ніж відчайдушно, 
а в результаті… Втім, тепер «друга се-
рія» виборів у Піщанці, яка практич-
но нанівець звела понад річне проти-
стояння селян з нинішньою владою 
і її «пестунчиками». Здавалося ж бо, 
наче перемога людей була уже у них 
в кишенях – та де вона? Печально і 
сумно, та випустили перемогу селяни 
зі своїх рук, як невловиму й недосяж-
ну мрію. Випустили з власної вини. 

АДЖЕ КОЛИ гадаєте, що Вадим 
Нестеренко зі своїм «статутом» 

потерпів, навпаки, поразку уже тоді, 
коли не пройшла його ідея великої 
й неподільної та неозорої новомо-
сковської вотчини, то фатально по-
миляєтеся. Ні, він зброї не склав. Не 
заспокоївся, якщо точніше. Дуже 
схоже на те, навпаки, що з відчаю та 
чи зі злістю вдався до тих «виборчих 
технологій», котрі згодом і назвали 
найбруднішими від усіх інших по-
передніх. Бо що залишалося робити 
Вадиму Григоровичу, коли дійсно 
не вдалося протягти «власну і загодя 
приватизовану громаду»? Прими-
ритися з тим, що виникне на «його 
землях» їх кілька окремо взятих. Але 
й постаратися, аби його люди при-
йшли в них до влади. Це уже неаби-
який плюс. І шанс самому крутити 
цими громадами, як циган сонцем 
– по команді струнко слухатимуться 
там і тут «піддані»! А далі буде видно. 
Не виключається можливість з ча-
сом повернутися й до ідеї єдиного в 
масштабах усього Новомосковського 
району і більше нього «царства». Так 
чи інакше, але невтомний земельний 
«олігарх» місцевого значення і почав 
працювати над тим, аби на командні 
пости і в штаби не тільки Піщанської, 
а і Личківської та Перещепинської, які 
створювалися паралельно з Піщан-
ською, «завести» відропідданих йому 
людей. А що в очільники Піщанської 
у першу чергу, та це й зрозуміло: тут 
завелося кубло найнепокірніших Ва-
диму Григоровичу селян.

Що ставилося завдання прибор-
кати норовливих будь-якими метода-
ми, стало зрозуміло відразу, як було 
сформовано Піщанську виборчу ко-
місію. Бо за першим разом, судячи 
з усього, «багнети» Нестеренка про-
махнулися – з добором членів комісії 
поцілили в молоко. Чи необачно на-
дали лишку волі місцевому населен-
ню? Бо не зважаючи на те, що в голо-

ви комісії пропхнули й людину Не-
стеренка Августа Блюмкіна, незаба-
ром його спішно замінили. Під цим 
же приводом одним рипом замінили 
й кількох «рядових» членів. Тільки 
чомусь «викинутими» виявилися міс-
цеві жителі, а замість них з‘явилися 
геть невідомі для селян «приблуди з 
чужих населених пунктів». А головне, 
після цієї «рокировки» більшість у 
комісії – 11 чоловік – склали таки «де-
леговані» все тим же Нестеренком чи 
його «кардиналами». Хоч і це ще не 
весь «цирк на дроті»: новоспеченим 
головою Піщанської виборчої комі-
сії виявився Василь Астіон – сумно-
звісний в області і дивним чином все 
ніяк не вловимий рейдер-рекетир, на 
якому, за даними тієї ж прокуратури, 
ніде уже клеймо ставити. Правоохо-
ронці зовсім недавно запевняли, що 
кримінальні справи, тобто не одну, 
Астіону на цілком законних підставах 
«шиють», але чи має шанс хоч одна з 
них дійти до суду – бабця надвоє га-
дає…

Хоч у даному випадку жителів 

теперішньої об’єднаної територі-
альної громади сполошило зовсім 
інше: за півроку до цього аналогічні 
вибори було проведено у сусідньому 
Синельниківському районі, де також 
люди віддавали перевагу кандидату 
на посаду голови ОТГ – до речі, Ге-
рою України, засновнику свого часу 
унікального для Дніпропетровщини 
аграрного підприємства, - а це дуже 
не подобалося, гнівило і дратувало 
тамтешніх земельних воротил. І було 
вчинено спробу зірвати вибори зо-
крема у селі Майському. Туди прим-
чали на автомобілях хвацькі хлопці в 
камуфляжній формі, вихором увірва-
лися на виборчу дільницю, потрощи-
ли в ній не лише столи та урни для 
голосування, а й членів дільничної 
комісії побили. А далі суд першої 
інстанції визнає вибори на даній діль-
ниці недійсними. І хоч поліція пере-
хопила тітушок-розбійників, хоч вия-
вила у їхніх авто вогнепальну та трав-
матичну зброю, карабіни і помпові 
рушниці, навіть арматуру та біти, 
хоч в Реєстрі досудових розслідувань 
і було порушено кримінальне прова-
дження за №1201704039002114, одна-
че до цих пір ніхто і на лаву підсудних 
не сів, не те що у в’язницю. А слідство 
ведеться ж за доволі серйозними зви-
нуваченнями й правопорушеннями. 
За ч.3 ст.157 КК – перешкоджання 
здійсненню виборчого права, роботі 
виборчої комісії і т.д., за ч.2 ст.345 – 
умисне заподіяння працівникам пра-
воохоронних органів побоїв різних 
ступенів тяжкості та інших тілесних 
ушкоджень, нарешті й за ч.4 ст.296 – 
розбійництво, вчинене із застосуван-
ням вогнепальної або холодної зброї 
чи інших предметів, спеціально при-
стосованих або заздалегідь заготовле-
них для нанесення побоїв і тілесних 
ушкоджень.

І от піщанцям «розвідка» до-
несла, що до шабашу, скоєного у 
Майському , причетні і ті, хто тепер 
заходився правити бал і у них. В уся-
кому випадку явно аналогічно тисне 
на піщанський сільський люд «свій» 
олігарх Нестеренко. То щоб запобіг-
ти найгіршому, тут вирішили загодя 
готуватися дати гідну відсіч. Було 
обопільно укладено, погоджено і під-
писано меморандум про співпрацю 
з Дніпропетровським корпусом На-
ціональної дружини. Бійці останньої 
разом з місцевими добровольцями у 
день виборів вирішили заступити на 
чергування-варту, аби стояти на сто-
рожі порядку і спокою, гарантувати 
необхідну безпеку, а в разі необхідно-
сті і знешкодити негідників.

Про що все це говорило? Про те, 
не сумніваємося, що у Піщанці виник 
фронт протиборства здорових сил, 
для яких над усе інтереси сільського 
люду, і темних та підступних, котрі 
уже спинитися не можуть зі своєю 
ціллю гнобити й руйнувати україн-
ське село – колиску нації і скарбницю 
її генетичного фонду. Ось наскільки 
у вседержавних масштабах важливе, 

але запекле - не на життя, а на смерть 
– пролягло і досягло своєї  кульміна-
ції протистояння. Напередодні не-
минучих наступних президентських 
і парламентських виборів це дійсно 
рубікон, котрий мав дати ясність, чиє 
буде зверху – нинішньої до потвор-
ності оскаженілої влади чи народної 
нарешті волі  раз і назавжди прогна-
ти зі своєї землі знищувачів нації. 
Точніше, не прогнати навіть відомою 
мітлою, а змусити до копійки і центу 
вернути все награбоване та відібране 
у людей і посадити на нари. Якщо ка-
пітан Жиглов у всім відомому фільмі 
«Місце зустрічі змінити не можна» 
казав, що крадії мають сидіти у тюр-
мах, так ми сьогодні скажемо, що 
там тільки місце – і його змінити не 
можна – тепер і ненажерливим бари-
гам та власникам мільярдних уже оф-
шорних рахунків і не кравчуківських 
хатинок, з яких все починалося,  а 
нині фантастичних заморських пала-
ців та маєтків. Усе ж це значило тіль-
ки одне: звичайні і різні сільські жи-
телі повинні були, як на нас, збагнути 

й затямити, настільки вирішальний 
двобій зав’язався не десь там у Києві 
чи обласному центрі, а у їхніх селах 
– в Піщанці, Орлівщині, Знам”янці і 
Меліоративному. Навіть у маловідо-
мих широкому загалу селах-хуторах 
на зразок Соколового чи Ягідного, 
Новотроїцького чи Підпільного і Но-
воселівки.

Тим паче, що одіозний  Василь 
Астіон, очоливши тут виборчу комі-
сію, таке почав «чудити», що не те що 
ні на яку голову, як раніше казали, 
не можна було натягнути, але й ні на 
жоден закон, ні на жодну законодав-
чу норму. Для початку він разом з 
печаткою зник ніби в невідомому на-
прямку, мов крізь землю провалився, 
і не скликав необхідних засідань ко-
місії, а насамкінець і… переніс місце 
її розташування та роботи – на влас-
ний розсуд, звичайно – з Піщанки у 
Знам’янку. Але це були тільки квіточ-
ки. Протягом двох-трьох годин після 
того, як районна організація партії 
БПП відкликала своє висунення на 
посаду голови ОТГ Миколи Мазниці, 
претендентами у сільські голови гро-
мади раптом зареєструвалося аж 33 
«богатирів». Були серед них і сімейні 
пари, і батьки та діти – не було лише 
з числа місцевих. В купі бажаючих 
очолити нову територію набралося 
39-ть осіб. А що за люди косяком рво-
нули в депутати Піщанської ОТГ - й 
поготів важко було збагнути. Серед 
них вистачало знову ж таки іногород-
ців, як то кажуть, також зовсім неві-
домих селянам, мов ті коти у мішку, 
жителів навіть обласного центру, а 
ще більше безробітних – тимчасово 
не працюючих точніше. Стало ясно 
одне: затівається плутанина за прин-
ципом «мала купа – давай ще», тому 
фальсифікації виборів, підтасовок і 
махлювань не уникнути.

Тут і взяла чи перехопила ініціа-
тиву група місцевих небайдужих жи-
телів з числа фермерів, підприємців, 
авторитетних і знаних серед земля-

ків діячів та активістів. Виникла так 
звана Команда розвитку і реформ. Її 
штаб-квартира прописалася в Орлів-
щині – за місцем проживання ініціа-
тора і організатора Сергія Шеповало-
ва. Команда запропонувала землякам 
конкретну і реальну програму дій на 
найближчі два-три роки, аби переду-
сім активізувати розвій на своїй тери-
торії найрізноманітнішого аграрного 
бізнесу. Коли кожен, хто здатен за-
йматися тією чи іншою виробничою 
або обслуговуючою підприємниць-
кою діяльністю, зможе провити себе 
і свої можливості. По-друге, Команда 
висунула й план разом заходжувати-
ся наводити порядок у своїх населе-
них пунктах і навколо них, щоб вер-
нути нарешті селянам права і повно-
важення господарів у своєму домі, як 
то кажуть. Зрештою, про наміри, цілі 
і програми, які землякам запропону-
вали засновники Команди розвитку і 
реформ, напередодні виборів «Фер-
мер Придніпров’я» писав доволі де-
тально – див. статтю «Якщо не києм, 
то палицею» у номері від 25 квітня 

ц.р. Процитуємо її: «Тепер ви зрозу-
міли, які пристрасті тут завирували. 
Ціла буря здійнялася! І не помічати її, 
ігнорувати зась. Не вийде уже. Адже 
загартований річною війною народ 
за свої інтереси готовий боротися до 
кінця. Точніше – готується на завер-
шальному етапі захистити уже по суті 
завойоване». Зрозуміли? Наперекір 
висуванцям Вадима Нестеренка - та й 
не тільки його, бо на ласий шматок у 
вигляді Піщанської ОТГ справді нале-
тіли і як мухи на мед, і як круки на без-
помічну ніби свіжину  дійсно цілими 
зграями завойовники та спокусники з 
зовні, - а тут нате вам, у селян появи-
лася своя гідна «альтернатива» - свої 
кандидати. Люди, які разом з усіма 
тут страждають, які добре й відомі у 
своїх селах. Не раз перевірені в робо-
ті та діяннях, роками на виду у всіх і 
характерами та вдачами, здібностями 
і так далі. Здавалося б, і «найкозир-
ніші» карти противної сторони биті, 
і тепер перемогу сільський народ не 
випустить зі своїх рук. Залишилося 
тільки проголосувати за своїх, довіри-
ти їм  власне прийдешнє – і вважайте, 
що «Їхнім тут не бути».

І ОСЬ ВИБОРИ відбулися. Відразу 
скажемо, що своїми результатами 

вони справили враження бездарно 
втрачених можливостей. Тобто весь 
оптимізм як рукою зняли. Що далеко 
від населених пунктів ОТГ в Комітеті 
виборців України сприйняли їх за 
найбрудніші в останні роки загалом 
в державі – це ще й не основна біда, 
якщо хочете знати. В масштабах са-
мої Піщанської громади це швидше 
найбільш ганебні. Знеславили себе 
тутешні жителі-селяни настільки, що 
прикро, обидно і соромно за них. І це 
незважаючи навіть на те, що Вадим 
же Нестеренко і його гоп-компанія 
явно зазнала нищівної  поразки. Жо-
ден претендент як на посаду голови 
ОТГ, так і у якості депутата ради від 
олігарха, який волів підім’яти під себе 

територію, не набрав належної кіль-
кості голосів. Усі пролетіли мимо, як 
за 5 з лишком тисяч кілометрів звідси 
фанерні дошки над Парижем.

 Одначе ж головою громади на 
перший погляд несподівано обрали 
24-річного студента Дніпропетров-
ського державного університету вну-
трішніх справ – «поліцейської акаде-
мії»! – Дмитра Лисичкина. Молоду 
людину, яку досі сном-духом тут рані-
ше ніхто не знав. А він набрав мало-не 
мало  – понад 80-т відсотків голосів. 
Тобто домігся результату, який сміли-
во можна вважати приголомшливим. 
Хоч на другий погляд нічого надзви-
чайного насправді то й не сталося: за 
Лисичкина наполегливо агітував… 
Микола Мазниця. Тобто той самий 
найбільш реальний претендент, яко-
го мастаки з оточення Нестеренка під 
прикриттям партії Петра Порошенка 
«Солідарність» хвацько обвели кру-
гом пальця. А тепер вийшло, що Ми-
кола Павлович не менш переконливо 
віддячив їм аналогічним чином. Ще 
раз навздогін також нагадав чи про-

демонстрував, що до його визнання і 
авторитету всім разом і порізно з при-
служників Вадима Григоровича так 
далеко, як куцому до зайця. Це раз. 
А по-друге засвідчив, що якби брав 
участь у виборах, то зібрав би явно 
більше й 90%. Отож як не стрибав зі 
своїм кодлом Нестеренко, вище від 
Миколи Мазниці стрибнути не вдало-
ся. Народжені  повзати перед «хазяї-
ном» літати не можуть. Більше того, 
понад отих 80 відсотків, котрі набрав 
студент з поліцейського університету, 
то це теж відсотки Мазниці…

Ось тут і хочеться запитати жите-
лів Піщанської ОТГ, а ви певні, шанов-
ні, чи де гарантія, що Нестеренко зі 
своїми підступними намірами дійсно 
програв і тепер перебуває в станови-
щі поза грою? Бо кого ж вибрали ви 
на цей раз у депутати? – питання, 
погодьтеся, яке не викликає ні захо-
плення, ні оптимізму та надій. Що 
засвідчила уже перша сесія ради, на 
якій різношерстна аудиторія-братва, 
як Лебідь, Рак і Щука з байки Глібо-
ва, тягнули-перетягували воза у різні 
боки. І якщо хтось сьогодні візьметься 
стверджувати, наче не вистачить се-
ред них схильних перекупитися-пе-
рекинутися на користь Нестеренка, 
ми скажемо прямо: зарікатися зара-
но. Навпаки, нічого дивного не буде, 
якщо насправді не мине і місяця, як 
один поперед одного заспівають-за-
виють під дудку  Вадима Григоро-
вича. Адже самі вони у більшості 
фактично за безцінь скупили голоси 
у людей – невже для вас це секрет? 
Отож поки ніби можна втішатися, 
що тепер район буде без Нестеренка 
і його підлабузників, ця компанія має 
шанси зайти-виповзти з іншого боку

Не вірите, сумніваєтеся? Тоді 
давайте розбиратися і аналізувати 
разом. Нинішній депутатський кор-
пус Піщанської ОТГ – 17 обраних від 
«Батьківщини» та 4 самовисуванців. 
Від БПП в депутати потрапило двоє, 
а від Опозиційного блоку, «Укропу» 
та Радикальної партії Олега Ляшка по 
одному. І зверніть увагу, що жодного 
не обрали з тих, кого висувала своя 
Команда розвитку і реформ. Хоч вона 
єдина пропонувала землякам конкре-
тну програму дій – причому, не тіль-
ки власних, а спільних, щоб гуртом, 
як то кажуть, батька – і негаразди та 
всяких нечестивців заодно - бити. В 
чому ж річ? Що сталося? Яка кішка 
дорогу місцевим кандидатам пере-
йшла? Коли громадського активіста 
з села Піщанки В’ячеслава Горобця 
запитали, чому на його погляд Ко-
манда розвитку і реформ зазнала по 
суті нищівної і навіть ганебної пораз-
ки, він відповів чітко і ясно, мов відрі-
зав: «Тому, що Команда грала чесно. 
Тому, що Команда ставила на волю 
й сумління своїх земляків, їх спільне 
бажання повернутися у свої села зно-
ву і повноправними, і небайдужими 
господарями, для яких власне благо-
получчя і майбутнє без принижень, 
безпомічності і страху перед новітні-

ми панами над усе». Ви зрозуміли? 
Значить всі інші, котрі і взяли верх, 
грали не зовсім чесно, якщо і зовсім 
не чесно – такий висновок доводиться 
робити? – запитуємо знову В’ячеслава 
Горобця. І чуємо у відповідь, що запе-
речити цьому навряд чи посміє хтось 
з мешканців Піщанки, Меліоратив-
ного, Знам‘янки і Орлівщини – хтось 
з тих мешканців, яким тепер правда 
очі коле. 

Одне діло, що міняли-тасували 
членів виборчої комісії, відмовлялися 
проводити її засідання, ховали чи кра-
ли печатку, купами реєстрували не-
відь кого і нарешті «пересиджували» 
виборчу компанію не там, де мали 
сидіти, - говорить Горобець, - і зовсім 
інше, що горами розвозили і роздава-
ли пакети з цукром та гречкою, цілі 
продуктові набори теж. Навіть сучас-
ними економними електролампоч-
ками «по три на брата» спокушали, 
переманювали на свій бік виборців…

Коротше купляли народ, як хоті-
ли, а народ аж бігом і наввипередки 
радо продавався. Міняли тут селяни 

не шило на мило, а свої голоси на 
жмені тієї ж гречки, коли інтереси з 
боєм новоутвореної територіальної 
громади багатьма прирівнювалися до 
ціни лампочки – вважайте, що були 
вони їм до лампочки. Колись, ще бу-
дучи головою Соціалістичної партії, 
Олександр Мороз говорив: «Дають 
гречку – беріть, а будьте мудрішими, 
ніж про  вас думають – голосуйте за 
того, за кого варто голосувати». А 
тут же одні ще й по двісті гривень за 
голос давали, інші, правда, тільки по 
сто. Не всім, виходить, везло продати-
ся за вищу ціну, але бажаючих в обох 
випадках, розповідають, вистачало 
з надлишками. Хоч насправді були 
й щасливчики поміж щасливчиків: 
деякі партії, аби люди віддавали го-
лоси за їхніх кандидатів, давали й по 
500 гривень – уявляєте, яких грошей 
їм не шкода було? А щоб з гаран-
тією та дійсно з зиском вкладати свої 
кошти, вимагали у людей ксерокопії 
їхніх паспортів. Навіщо – здогадати-
ся не важко. Або щоб психологічно 
зомбувати виборців, або щоб за них і 
голосувати. Адже дорікати доводить-
ся жителям громади і за те, що навіть 
трохи менше 50 відсотків їх прийшло 
на виборчі дільниці. Невже отак збай-
дужіли, що геть не переживали, не 
хвилювалися і не переймалися долею 
тих сіл, де живуть самі і мають жити 
їхні діти та онуки? Чи дуже далеко 
було йти, що боялися не здолати до-
роги? 

Втім, не виключено, що дехто про-
сто й не зміг дійти. Адже в день вибо-
рів там і тут ще й наливали «фронто-
ві» сто грам горілки. Потім ще по сто, 
потім ще – де-інде й в приміщеннях 
дільниць зависав такий горілчаний 
аромат, що хоч шукай огірка та заку-
шуй… Чи це вже передаємо ми куті 
гіркого меду? Тільки ж яка різниця, 
що Роман Данилевський, працюючи 
у підлеглій Нестеренку фірмі «Світа-
нок», битий рік раз-у-раз позивався 
до суду на усіх своїх земляків, ніби їхнє 
уперте бажання заснувати Піщанську 
ОТГ незаконне, і тепер й усіма тими 
його земляками, котрі за ламані ко-
пійки продали власні голоси? Ніякої 
різниці немає! Більше того, люди 
продали самі себе і своїх односільчан 
будь-кому у найми й барани та голо-
ту – продали власну честь і совість та 
майбутнє своїх же дітей. За срібний 
гривеник спровадили і те, за що їхні 
односельці-активісти боролися битий 
рік. Це той випадок, про який не одне 
уже покоління великих людей гово-
рять, що кожен народ заслуговує тієї 
влади, якої він вартий.

Трагізм цього фіаско передусім 
же полягає в тому, що сільський люд 
обирав не далеку від себе владу, не 
верховну, столичну чи обласну, на-
віть і не районну – а таку, ближчої від 
якої немає і бути не може. Свою до-
машню, якщо хочете. А що буде, коли 
настане ж бо час парламентських чи 
й президентських виборів? І коли за 
голоси платитимуть не копійками, а 

центами, даруйте? Коли обманюва-
тимуть народ, шитимуть у дурні усі 
підряд нечестивці, які уже мало не усі 
роки української незалежності чіпля-
ються за мандати, посади і крісла, як 
оскаженілі – аби лишатися біля ко-
рит?! Їх ні за вуха, ні за хвости не від-
тягти геть. Готові наче усе віддати, аби 
потім мати змогу вернути назад у сто 
крат більше. І пудами, центнерами та 
тоннами вішатимуть народу локшу 
на вуха, «закріпляючи» їх нещасними 
кілограмами гречки чи цукру. Кида-
ючи подачки у товпища електорату, 
ще й збоку єхидно спостерігатимуть, 
як там і тут виборці один поперед од-
ного підбиратимуть недоїдки з їхніх 
столів.

Це і страшно, і прикро за наш 
народ. Коли він прозріє і збагне, що 
влада обирається не для того, аби 
красти, гнобити і жирувати, а щоб 
створювати для людей пристойні 
умови життя? Що ми насправді не 
обираємо «вибраних», а наймаємо 
собі менеджерів, котрі зобов’язані 
вірою і правдою служити своєму 
народу. Тому досить гнутися перед 
ними – навпаки, вони мають залежа-
ти від нас і нашого волевиявлення. От 
поки такого розуміння-просвітління у 
нас усіх не сталося, Україна й опини-
лася нині над проваллям-прірвою, у 
яку, ще трохи, зафурчить як у чорну 
діру, з якої вороття уже не буде. Ми 
всі довибиралися до того, що наразі 
маємо остаточно антинародну вла-
ду, котра не просто грабує державу, 
а відверто й послідовно знищує і її 
народ. Всі епохальні «реформи» й зу-
силля нинішньої влади переслідують 
одну мету – зачистити територію від 
українського населення, зжити його зі 
світу і рідної землі, а спродавши потім 
безмежні простори чорноземів і бага-
ті надра чужоземцям, зажити з влас-
ними дітьми-нащадками великими 
панами. Пенсійна реформа жалом 
націлена на те, щоб число пенсіонерів 
в Україні звести нанівець, медична й 
поготів для того затіяна, аби вими-
рало населення уже тисячами і міль-
йонами. Освітня воліє усіх «рядових» 
дітей обернути в неуків і неборак… І 
продовжувати перелік злодіянь катів 
від теперішньої вітчизняної влади? 
Хоч хвилює, не дає спокою і б’є на 
сполох інше: то що, ми не здатні від-
стояти себе і свою всю територію тіль-
ки тому, що вкотре вроздріб і оптом 
продамося загарбниками, шакалам 
і крукам, організованим злочинним 
угрупуванням, мафіозним кланам 
крадіїв і корупціонерів, як у селах Пі-
щанської об’єднаної території прода-
лися щойно ні за цапову, вибачайте, 
душу?

А і Комітет виборців України, і по-
літологи та експерти мають рацію: так, 
як відбулися останні вибори в ОТГ, за 
такими сценаріями та технологіями 
чекайте і наступних на загальнодер-
жавному рівні. Чи давайте нарешті 
внесемо суттєву поправку: такі вибо-
ри, як оці, що відбулися у Піщанці і 
навколо неї, пора сприймати за урок, 
як перестати нам вибирати окупацій-
ну для народу владу – згодні?! Бо ж 
сьогодні ситуація така, що українсько-
му люду відступати назад нікуди. Сьо-
годні відступати, пасувати, блазнями 
гнутися перед «елітою», котра давно 
себе скомпрометувала далі нікуди і по 
шию погрузла у зраді власного народу 
– значить добровільно записуватися у 
самогубці. Так і хочеться навіть не вигу-
кувати, а кричати: люди, схаменіться, 
будьте пильними! Не дайте себе зно-
ву обдурити і остаточно закабалити 
та закріпачити. Біда має врешті-решт 
навчити. В тому числі має вчити і гір-
кий урок, який подали історія з утво-
ренням у Новомосковському районі 
Піщанської об’єднаної територіальної 
громади та на рівні фальшивого стар-
ту перші вибори у ній своєї влади. І 
навчити сьогодні, бо завтра уже буде 
пізно. Хай чухають потилиці та куса-
ють лікті хто завгодно, тільки уже не 
ми у своїй Україні. Бо на цей раз, якщо 
не засвоїмо подібний до піщанського 
урок, не гулі набиватимемо й далі, а 
розіб’ємося боляче і на друзки. Про-
давати можна все, що своїми руками 
вирощуємо й виробляємо, тільки не 
себе і свою територію – марно, йдеться 
про невелику сільську ОТГ чи у межах 
усієї держави.

  Микола ЯСЕНЬ.
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Крок 1. Документи для 
призначення пенсії
На розмір пенсії насампе-

ред впливають стаж і розмір 
заробітної плати. Тому для її 
розрахунку обов’язково по-
трібні: трудова книжка або 
документи, які підтверджують 
страховий стаж; довідка про за-
робітну плату за будь-які 60 мі-
сяців страхового стажу підряд 
до 1 липня 2000 року (за бажан-
ням та за умови підтвердження 
довідки про заробітну плату 
первинними документами) і за 
весь період страхового стажу з 
1 липня 2000 року (за даними 
відділу персоніфікованого об-
ліку).

При цьому заробітна плата 
за 60 місяців до 1 липня 2000 
року також враховуватиметься, 
якщо страховий стаж, почина-
ючи з тієї ж дати, менший ніж 
60 місяців.

А от сполука «за бажан-
ням» не означає, що можна не 
надавати довідку про розмір 
заробітної плати до 1 липня 

Думали про пенсію?
 Три простих кроки розрахунку виплат

2000 року. Адже це можуть 
бути саме ті документи, які сут-
тєво вплинуть на розмір пенсії. 
І далі ми пояснимо чому.

На перехідний період із 
2017 по 2019 рік застосовува-
тимуться окремі правила при-
значення пенсії за віком. Тобто 
ті, хто мають право звернутися 
за пенсією з жовтня 2017 року 
по березень 2018 року, обира-
тимуть між двома шляхами 
призначення та розрахунку 
розміру пенсії. А от пенсії, 
призначені раніше, перераху-
вали за єдиними правилами з 
1 жовтня 2017 року за матеріа-
лами пенсійних справ.

Крок 2. Проведіть 
попередній розрахунок 
пенсії
Коли зібрано необхідні для 

призначення пенсії документи, 
час звертатися до органів ПФ. 
Але як упевнитися, що розмір 
пенсії, щомісячного доходу на 
майбутнє, розрахують пра-
вильно?

Пенсійне законодавство 
ніби навмисно побудоване так, 
щоб заплутати нас у термінах, 
формулах і визначеннях. Схе-
ма розрахунків оперує набо-
ром даних, які є в особистих 
документах та довідниках того, 
кому розраховують пенсію, або 
які отримують з обчислень:

стаж (обчислюється у міся-
цях);

коефіцієнт страхового ста-
жу (Кc);

індивідуальний коефіцієнт 
трудового стажу;

величина оцінки одного 
року стажу (у відсотках, Вс);

коефіцієнт заробітної пла-
ти застрахованої особи;

сума коефіцієнтів заробіт-
ної плати;

сума заробітної плати;
заробітна плата для обчис-

лення пенсії;
середня заробітна плата 

(дохід) у середньому на одну 
застраховану особу загалом в 
Україні.

Без належного досвіду та 
знань можна заплутатися в цих 
термінах, навіть обчислюючи 
пенсію за віком. Більше труд-
нощів виникає із розрахунка-
ми пенсій держслужбовців, на-
уковців, військовослужбовців, 
чорнобильців, інвалідів та ін-
ших особливих категорій гро-
мадян. Аби позбавитися сумні-
вів, краще звернутися до неза-

лежного фахівця з розрахунку 
пенсії, який не залишить поза 
увагою жодної цифри.

Як підвищити розмір 
пенсії
Для майбутнього пенсіо-

нера, приміром, чоловіка 1957 
року народження, який надав 
усі необхідні документи, зокре-
ма й довідку по зарплаті до 1 
липня 2000 року за 248 безпе-
рервних місяців і чия заробітна 
плата за цей період коливаєть-
ся від 0,48 до 4 розмірів середніх 
зарплат в Україні того періоду, 
кінцевий розмір пенсії може 
бути різним.

Якщо це був розрахунок 
пенсії без оптимізації на під-
ставі наданих документів, май-
бутній пенсіонер отримає за-
гальний розмір пенсії за віком 
— 2269 гривень.

А якщо це був розрахунок 
з оптимізацією з урахуванням 
даних по заробітній платі до 1 
липня 2000 року, то визначення 
оптимальних безперервних 60 
місяців страхового стажу до 1 
липня 2000 року надає можли-
вість підвищити розрахунко-
вий розмір пенсії, і він складе 
3337 гривень.

Тобто правильний вибір 
періодів оптимізації заробітної 
плати для розрахунку майбут-
ньої пенсії суттєво впливає на її 
розмір.

Змінити розмір заробітної 
плати або тривалість страхо-
вого стажу в минулому немож-
ливо. Але за допомогою пра-
вильно проведених розрахун-
ків можна істотно підвищити 
розмір пенсії

Нерідко органи ПФ «оми-
нають» деякі надані докумен-
ти, враховують або, навпаки, 
не враховують окремі періоди 
страхового стажу. Як наслідок, 
розмір пенсійних виплат вияв-
ляється набагато нижчим, ніж 
можна було очікувати.

Крок 3. Подайте заяву про 
призначення пенсії

Коли проведено розра-
хунки, обрано найвигідні-
ший період страхового стажу, 
підготовлено всі документи, 
необхідні для призначення 
максимальної пенсії, залиша-
ється лише скласти заяву про 
призначення пенсії та подати її 
до органів ПФ. Але при цьому 
треба правильно зазначити пе-
ріоди, які потрібно виключити 
з підрахунку заробітної плати.

Також можна подати до 
органів ПФ заяву про виплату 
пенсії через особистий бан-
ківський рахунок. Для цього 
попередньо уклавши з упов-
новаженим банком угоду й 
отримавши номер поточного 
рахунку та реквізити.

Тетяна ВОЙНОВА, 
адвокат.

На практиці не рідко бувають си-
туації, коли в представника немає 
можливості з`явитися в приміщення 
суду, у разі, якщо справа розглядаєть-
ся в іншому місці, районі чи області. 
Для уникнення таких проблем за-
конодавець передбачив можливість 
брати участь в судовому засіданні в 
режимі відеоконфенції.
Проведення судового засідання в ре-
жимі відеоконференції допускається 
в господарському, цивільному, ад-
міністративному та кримінальному 
процесах.
Спробуємо розібратися, як учасни-
кам процесу скористатися таким ін-
струментом, як відеоконференція на 
практиці на прикладі участі у судо-
вому розгляді господарських спорів.

ЩО ТАКЕ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ?
Відеоконференція – це телекомуніка-
ційна технологія інтерактивної взає-
модії двох або більше віддалених учас-
ників судового провадження з можливі-
стю обміну аудіо- та відеоінформацією 
в реальному масштабі часу з урахуван-
ням керуючих даних.
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 197 Го-
сподарського процесуального кодексу 
України (далі – ГПК) учасники справи 
мають право брати участь у судовому 
засіданні в режимі відеоконференції 
поза межами приміщення суду за умо-
ви наявності у суді відповідної технічної 
можливості, про яку суд зазначає в 
ухвалі про відкриття провадження у 
справі, крім випадків, коли явка цього 
учасника справи в судове засідання 
визнана судом обов’язковою.
Згідно з ч. 7 та  ч. 8 ст. 11 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» учас-
никам судового процесу на підставі 
судового рішення забезпечується 
можливість брати участь у судовому 
засіданні в режимі відеоконференції 
у порядку, встановленому законом. 
Обов’язок забезпечити проведення віде-

оконференції покладається на суд, який 
отримав ухвалу про проведення відео-
конференції, незалежно від спеціаліза-
ції та інстанції суду, який прийняв таке 
рішення.
Судові засідання проводяться виключно 
в спеціально обладнаному для цього 
приміщенні суду - залі засідань, яке 
придатне для розміщення сторін та 
інших учасників судового процесу і дає 
змогу реалізовувати надані їм процесу-
альні права і виконувати процесуальні 
обов’язки.
Таким чином технічні засоби і техно-
логії, які використовуються в судовому 
засіданні під час проведення відеокон-
ференції мають забезпечувати належну 
якість зображення та звуку. Учасникам 
судового процесу має бути забезпечена 
можливість чути та бачити хід судового 
засідання, ставити запитання і отриму-
вати відповіді, реалізовувати інші надані 
їм процесуальні права та виконувати 
процесуальні обов’язки, передбачені 
ГПК.
Процес судового засідання та резуль-
тати процесуальних дій, проведених в 
режимі відеоконференції, фіксуються 
судом, який розглядає господарську 
справу, за допомогою технічних засобів 
відеозапису. Носій відеозапису віде-
оконференції додається до журналу 
судового засідання і після закінчення 
судового засідання приєднується до ма-
теріалів справи.
Учасник, який має намір скористатися 
правом на участь у судовому засіданні 
в режимі відеоконференції згідно із ч. 2 
ст. 197 ГПК України подає клопотання 
не пізніше ніж за п’ять днів до судового 
засідання. Копія клопотання в той са-
мий строк надсилається іншим учасни-
кам справи.
Згідно ч. 7 ст. 197 ГПК у клопотанні про 
участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції в приміщенні суду в 
обов’язковому порядку зазначається 
суд, в якому необхідно забезпечити її 

проведення. ГПК не передбачено забо-
рони вказувати у клопотанні декілька 
суддів на вибір судді, в якому можливе 
проведення відеоконференції.
Участь особи у судовому засіданні в 
режимі відеоконференції може відбува-
тися під час розгляду справ у судах пер-
шої, апеляційної, касаційної інстанцій.
Варто наголосити, що у клопотанні про 
участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції потрібно зазначити, а 
також детально розписувати обставини, 
на підставі яких учасник просить суд за-
довольнити клопотання, та обов’язково 
додати докази, якими обґрунтовується 
неможливість прибуття до суду.
Відповідно до п. 1.3 Інструкції про по-
рядок роботи з технічними засобами 
відеозапису ходу і результатів процесу-
альних дій проведених у режимі відео-
конференції під час судового засідання, 
від 15 листопада 2012 року №155 за-
твердженої наказом Державної судової 
адміністрації України, обов’язок забез-
печити проведення відеоконференції 
покладається на суд, який отримав 
судове рішення про проведення відео-
конференції, незалежно від спеціаліза-
ції та інстанції суду, який прийняв таке 
рішення.
Про відмову або задоволення клопо-
тання про участь у судовому засіданні в 
режимі відеоконференції суддя поста-
новляє ухвалу.
Копія ухвали про участь особи у судово-
му засіданні в режимі відеоконференції 
у приміщенні суду негайно надсилаєть-
ся до суду, який зобов’язаний організу-
вати її виконання, та особі, яка братиме 
участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції.
Ухвала про участь особи у судовому за-
сіданні в режимі відеоконференції має 
містити:
1) найменування суду, якому доручаєть-
ся забезпечити проведення відеоконфе-
ренції;
2) ім’я (найменування) особи, яка брати-

ме участь у судовому засіданні в режимі 
відеоконференції, та її процесуальний 
статус;
3) дату і час проведення судового за-
сідання.
            Законодавством не передбачено 
перелік підстав, за наявності або відсут-
ності яких суддя може відмовити у за-
доволенні клопотання про проведення 
судового засідання в режимі відеокон-
ференції.
До випадків, в яких суддя відмовляє у 
задоволенні клопотання про проведен-
ня судового засідання в режимі відео 
конференції можуть бути віднесені такі:
1) клопотання подано з порушенням 
строку подання клопотання про участь 
учасника справи у судовому засіданні в 
режимі відеоконференції.
2) відсутня технічка можливість прове-
дення засідання в режимі відеоконфе-
ренції.
У разі якщо особа, яка подала клопо-
тання про участь у судовому засіданні в 
режимі відеоконференції, з’явилася до 
зали судового засідання, така особа бере 
участь у судовому засіданні в загально-
му порядку.
Основні переваги проведення судо-
вого засідання в режимі відеоконфе-
ренції:
1)  сприяє підвищенню оперативності 
здійснення судочинства;
2)  дотримання строків судового роз-
гляду, як важливого елемента права на 
справедливий суд, гарантованого ст. 6 
Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод;
3)  економія коштів учасників господар-
ського процесу,
а отже, зростанню доступності право-
суддя та реалізації низки інших важли-
вих завдань, які служать загальній меті 
ефективного захисту особою поруше-
них прав, свобод та інтересів.

Вадим КУЦМИДА, юридичний  портал 
«Протокол».

Судове  засідання  в  режимі  відеоконференції
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На порі, на часіЯкі роботи 
виконують в саду 
на початку літа

У САДУ регулярно розпушу-
ють ґрунт, видаляють бур’яни 

пристовбурних кругах рослин і 
міжряддях. Поростки, що з’явля-
ється на штамбах (стовбурах) і біля 
коріння плодових дерев, видаля-
ють біля самої основи.

При нестачі вологи зав’язі іно-
ді надмірно обсипаються, а ягоди 
дрібнішають. Особливо потре-
бує поливу чорна смородина - це 
найбільш вологолюбна культура. 
У разі посушливої   погоди поли-
вають рослини, враховуючи, що 
різкі переходи від нестачі до над-
лишку води негативно вплива-
ють на ріст і розвиток плодових 
дерев. Норми і терміни поливу 
залежать від місцевих умов, ґрун-
ту, клімату, породи і віку рослин. 
При цьому важливо забезпечити 
рівномірне зволоження ґрунту на 
глибину розташування коренів 
(50-60 см).

На ділянках суниці в червні ви-
даляють батоги - «вуса», залишаю-
чи лише ті з них, які потрібні для 
отримання розсади. Видалення 
батогів проводиться у місцях їх ви-
никнення. «Вуса», що залишаються 
для вкорінення, пришпилюються 
до ґрунту. Під плодоносні кущі 
суниці по можливості розкласти 
підстилку з соломи або іншого ма-
теріалу.

У пагонів малини і ожини, які 
досягли висоти 60-100 см, бажано 
прищипнути верхівки, щоб сти-
мулювати розгалуження, що збіль-
шує урожай майбутнього року.

У першій декаді червня завер-
шують посадку в ґрунт розсади літ-

Червень тому зелениться, 
хто працювати не ліниться

Всі чекають літа - теплого і сонячного, але коли синопти-
ки обіцяють справжнє пекло протягом усього сезону 
- це лякає не менше, ніж холодні і дощові літні місяці.  
Саме таким, за словами директора Укргідрометцентру 
Миколи Кульбіди, буде літо-2018 - погода почала бити 
теплові рекорди вже в квітні, який став найтеплішим 
на всю історію спостережень, а це від 80 до 100 років у 
різних регіонах.  Микола Кульбіда заявив, що в цьому 
році температура другого весняного місяця перевищила 
норму на 5-6 градусів у всіх областях, лише на сході було 
трохи прохолодніше.  
- У червні очікується, що температура буде вищою за 
норму на 1-1,5 градуса по всій території України, в липні 
- аналогічно, тільки в Прикарпатті відхилення від норми 
буде ще вище, від двох до двох з половиною градусів, - 
каже Микола Кульбіда.  - Такою ж буде погода і в серпні 
- найбільше відхилення від норми очікується в західних 
областях, на інших територіях - на півтора градуси вище 
норми. 
 І Національна метеослужба США, яка щомісяця про-
раховує прогноз для України, обіцяє на все літо тем-
пературу вищу і значно вищу від норми, особливо це 
стосується центральних і південних регіонів.  На опади, 
за словами директора Укргідрометцентру, сподіватися 
не варто - їх буде недостатньо протягом усього спекотно-
го сезону.
  А ось прогноз народних синоптиків більш обнадійли-
вий - дощі будуть, іноді опадів навіть занадто багато.  Як 
зазначає народний синоптик Володимир Деркач, поча-
ток літа буде дощовим і прохолодним. 
 - Дощі йтимуть з невеликими перервами у першу дека-
ду червня, - розповідає Володимир Деркач.  - Середина 
червня буде теплішою, ніж його початок, але не занадто, 
опадів стане менше.  А в кінці місяця прийде справжня 
літня спека.  Але навряд чи буде більше +30.  
Найспекотнішим місяцем стане липень, зрідка розпече-
ні міста і села будуть охолоджувати сильні короткочасні 
дощі зі шквалами.  На вулиці прогнозується +30 і вище.  
Народний синоптик Леонід Горбаль також обіцяє те-
плий червень із дощами і спеку в кінці місяця.  А ось в 
липні нас чекають зливи, які будуть лити половину міся-
ця, і спека - в періоди дощів + 24 ... + 26, у сухі дні - вище 
30 градусів.  У серпні вище +30 температура підніматися 
не буде, опадів також майже не передбачається.

ніх квітів: сальвії, пеларгонії, фуксії, 
лобелії, бегонії бульбової, жоржин 
і килимових рослин.

Скошують газони. Обрізаючи 
молоді пагони, формують живо-
плоти й окремі кущі. Видаляють 
пагони у щеплених троянд, бузку 
та інших чагарників, вирізаючи її 
секатором біля самої основи.

У клематисів розправляють 
батоги і підв’язують їх до опори, 
слабкі видаляють, потім підгодо-
вують повним розчином мінераль-
них добрив.

Дрібні квіти - мишачий гіа-
цинт, крокуси - викопують при 
пожовтінні у них листя, поділяють 
гнізда і висаджують рослини на 
нове місце.

Здійснюйте поточний догляд за 
рослинами: розпушування, вида-
лення бур’янів, полив, підживлен-
ня, установку колів і кілочків під 
жоржини і гладіолуси. Поливання 
квітів, щоб уникнути опіків листя 
краще проводити рано вранці до 9 
годин і ввечері після 18.00.

А попереду у нас липень - 
найспекотніший місяць року. Як 
свідчить народна приказка: «У липні 
на дворі порожньо, а в полі густо».

Потрібно їсти 450 грамів цієї ягід щодня, кажуть 
експерти.
Вчені з Італії під час досліджень на мишах встановили, 
що вживання полуниці може допомогти боротися з 
агресивними формами раку молочної залози.  Гризуни 
отримували полуничний концентрат як доповнення 
до основного раціону в такій кількості, як 450 грамів 
ягід для людини щодня.
Через п’ять тижнів після початку вживання пухлини 
в запущених випадках зменшилися. При легких формах 
онкозахворювання пухлини зникали.
За словами вчених, полуниця може зменшити 
активність генів, відповідальних за ріст метастазів. 

Як забезпечити сім’ю свіжими 
огірочками на все літо? Ми підібрали для 
вас рецепт чудо-підживлення для огірків, 
головний компонент якої… цибулиння.

Добриво з цибулевого лушпиння має такі корисні властивості: відновлює і 
зміцнює кореневу систему; стимулює ріст рослини; покращує структуру 
грунту; бореться зі шкідниками.
Особливо корисно удобрювати з лушпинням цибулі картоплю, помідори, 
перець і огірки. Для того, щоб таке добриво принесло максимум користі, 
воно повинно бути свіжим.
Скористайтеся цим рецептом, щоб отримати знатний урожай, 
незважаючи на примхи погоди. Ось що вам знадобиться: склянка лушпиння, 
10 літрів води.
Ось що потрібно робити: лушпиння і воду доведіть до кипіння; отриманий 
відвар повинен добре охолонути і настоятися кілька годин; після цього 
процідіть відвар.Застосовуйте відвар тільки в свіжому вигляді - поливайте 
їм рослини і розсаду.
Під час поливу обробіть цим засобом зворотний бік нижніх листків - це 
допоможе впоратися з комахами.

Огірки 
ростуть, 
мов на 
дріжджах!

Прогнозують 
дуже спекотне 
літо

Вчені назвали 
найкориснішу ягоду

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ
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Передплатити                                      
«Фермер Придніпров‘я» можна               
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області до 25 числа щомісяця. 
Передплатний індекс 60092.

Agroбізнес

Оригінальний рецепт

Економіст інвестиційного 
центру ФАО Андрій Ярмак 
виступив на дев’ятій 
Міжнародній конференції 
«Ягоди України-2018: заморозка 
та свіжий ринок» і розповів 
про найбільш вигідні культури 
на напрямки експорту для 
українських ягідників.
«Варто зауважити, що ягоди на сьо-

годнішній день є гарячою темою не тіль-
ки у плодоовочевому бізнесі України, але 
й в усьому світі. В Європі в середньому 
ринок ягід зростає на вісім відсотків на 
рік, на фоні того, що ринок інших фрук-
тів практично не зростає взагалі: його що-
річне зростання співставне з інфляцією і 
можна констатувати його стагнацію. Але 
ягоди на сьогоднішній день не тільки зро-
стають, але й успішно забирають шматок 
ринку у інших більш традиційних фрук-
тів, не зважаючи на те, що вони є більш 
дорогими», - підкреслив Андрій Ярмак.

За його словами, Україна не може за-
лишитися обабіч таких тенденцій, вона 
може і повинна ними користатися.

Україна за чистими обсягами експор-
ту є вже четвертим найбільшим експор-
тером малини у світі та третім – в Європі. 
Але сьогодні експортуємо в основному 
ягоду не дуже високої якості. Це негатив-
но впливає на імідж.

Загалом, ринок ягід в Європі зро-
стає дуже швидко. Найбільш динамічно 
зростає сегмент лохини, також відносно 
динамічно зростає сегмент малини та 
ожини. Звичайно, малина трошки випе-
реджає.

Суниця садова – той сегмент, який 
є найбільшим у ягідному бізнесі, його 
зростання продовжується, але він втра-
чає свою частку ринку за рахунок більш 
динамічного зростання інших сегментів.

Що варто зауважити, як краще про-

Свято ще не стало офіційним в нашій країні, але, незважаючи на це, День друзів  – 
прекрасний привід привітати своїх близьких, вручити подарунки.
Історія
Це свято прийшло до нас із США. Вперше його відзначали ще в далекому 1935 році. 
Але цей знаменний день був не 9 червня, як зараз, а в першу неділю серпня. З часом 
дату перенесли на нинішню. 
У 1958 році Генеральна Асамблея ООН вирішила, що це свято буде відзначатися і в 
Європі, але точної дати не призначили, і тільки майже через 50 років, на 65-ій сесії, 
в 2011 році була обрана дата – 30 липня. Підставою для цього була Декларація дій у 
сфері культури і світу.
Свято не можна назвати даремним. Адже друзі дуже важливі у житті.  
Про дружбу говорили всі великі люди свого часу, тому афоризмів, або цитат 
відомих особистостей про неї можна підібрати величезну кількість. Наприклад, 
Арістотель говорив: «Друг — це одна душа, що живе в двох тілах». 
А Бенджамін Франклін залишив нам такі афоризми: «Брат може не бути другом, 
але друг — завжди брат», «Вибирай дурга не поспішаючи, ще менше квапся 
проміняти його». 

Топ-10 перспективних 
напрямків експорту ягоди

давати ягоду? Європейці та американці 
знайшли дуже хорошу нішу, вони про-
дають ягоду як снек – ожину, малину і 
особливо лохину (чорниця садова). Це та 
ягода, яку зручно споживати.

«Яка ще тенденція у світі звертає на 
себе увагу? Я б сказав, що дуже цікавою 
є тенденція переходу виробництва ягід в 
захищений ґрунт. Це дозволяє не просто 
і не тільки отримувати ягоду раніше, але 
й отримувати ягоду з більш високими 
якісними параметрами. Це надзвичайно 
важливо, оскільки це дозволяє заробити 
більше грошей.

 Отже, цей сегмент є трендовим, він 
зростає дуже швидко, але є й інший бік – 
це робоча сила. Як ми впораємося з цією 
проблемою? Зараз це велике питання і 
воно постає вже в Україні.

«Звичайно, ми маємо свої переваги, і 
нам не треба боятися – за умови профе-
сійного підходу у нас є непогана маржа, 
особливо при експорті свіжої ягоди. Ця 
маржа дозволяє нам запропонувати не-
погані умови для людей, які готові пра-
цювати на збиранні ягоди. Не треба боя-
тися того, що хтось буде заробляти біль-
ше – треба боятися, що ми не зможемо 
зібрати та експортувати якісну продук-
цію», - зауважив експерт.

На його думку, дуже важливо зосере-
дитися на експорті свіжої ягоди. «Це не 
означає, що ми не зможемо переробляти 
ягоду – навпаки, але це просто два різних 
види бізнесу, і в ягоді свіжій значно біль-
ше грошей. Це, можливо, трошки склад-
ніший сегмент, але це той сегмент де ми 
зможемо заробляти більше грошей.

Найбільше споживання ягід у Пів-
денно-Східній Азії, Китаї та Індії. Це 
той ринок, на який всі звертають увагу. 
Можливо там зараз немає ще такого ро-
зуміння і традицій споживання ягід як у 
Європі та Північній Америці, але це той 
регіон, який бурхливо розвивається. 

У рамках топ-15 культур експерти ви-

значали для кожної культури топ-50 кра-
їн з імпорту.

Отже, якщо говорити про свіжі ягоди, 
то найбільш привабливими для нас краї-
нами-ринками збуту свіжих ягід є Німеч-
чина – на першому місці, а також – Вели-
кобританія та Голландія. Це ті країни, де 
великі обсяги імпорту ягід, досить дина-
мічна торгівля, непогане споживання, ну 
а у випадку з Голландією – вона також 
центр перепродажу продукції.

До рейтингу увійшла свіжа лохина та 
свіжа малина. Свіжа суниця не увійшла 
до рейтингу найбільш перспективних 
експортних культур. У той же час – вона 
була досить близькою.

Досить цікаво, що на четвертому 
місці найбільш пріоритетних ринків 
для експорту свіжої ягоди розташу-
вались Сполучені Штати Америки, а 
на п’ятому – Гонконг, Китай. Тобто, 
це досить віддалені від нас країни, але 
які споживають досить великі об’єми 

імпортної ягоди і куди ми її можемо 
постачати.

Також у десятку цікавих для нас 
країн в плані експорту свіжої м’якої 
ягоди увійшли Польща, Канада, Швей-
царія. Австрія і Франція. Відносно пер-
спективними для нас ринками є Шве-
ція, ОАЕ, Норвегія, Бельгія і Литва.

«Щодо ягоди замороженої. В цьому 
сегменті трішки інша ситуація. Насправ-
ді ми очікували, що в цьому рейтингу 
буде більше віддалених країн, однак 
цього не сталося. Серед найбільш пер-
спективних країн для збуту цієї продук-
ції з віддалених країн у рейтингу були 
лише США та Канада, і вони також за-
ймали четверте та п’яте місце. Очолила 
рейтинг знову Німеччина, а на другому 
та третьому місцях розташувались Гол-
ландія та Франція. Також до рейтингу 
увійшли Польща, Австрія, Великобрита-
нія, Швеція і Бельгія», -підсумував Андрій 
Ярмак.

День друзів

Буряковий суп-пюре
1 л бульйону (води) поставити нагріватись на невеликому вогні до кипіння. Тим часом почисти-
ти овочі: 2 -3 картоплі, 1 цибульку, 1 велику моркву, 2 середні буряки, 2 зубці часнику. Моркву і 
буряк натерти на крупній тертці, цибулю, часник і картоплю нарізати.
Обсмажити часник у двох столових ложках олії 30 секунд, додати цибулю і смажити до золоти-
стого кольору. Покласти моркву і, помішуючи, смажити 1-2 хвилини. Додати буряк, 1 чайну 
ложку цукру,  чайну ложку яблучного оцту (або лимонного соку)
Перемішати, накрити кришкою і тушкувати 5-10 хвилин.
В киплячий бульйон покласти картоплю, закип’ятити і варити 5 хвилин. Додати тушковані 
овочі і варити разом 15 хвилин.
Посолити, поперчити і виключити. Збити до однорідного стану. Готово! Смакує теплим із 
сметаною.
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