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У  владних коридорах

А нтирейдер

Читайте стор. 4 - 5

Телефон для довідок: 050-32-00-491

«Полімер-Акація»™

Контейнер «ХОЛОДОК» 
призначений для 
збереження постійної 
температури рідин                    
(у тарі 1,5, 2,0 і 2, 
5 літра) і різних 
продуктів харчування 
як у спекотний літній 
день, так і в морозний 
зимовий. Він ідеально 
виконує функцію 
термоса, тривалий час 

зберігаючи потрібну температуру продуктів. «ХОЛОДОК» ідеально 
підходить для людей, що люблять активний відпочинок на природі. 
Рибалки, мисливці, мандрівники, любителі пляжного відпочинку 
і просто дачники-городники оцінять прохолоду чистої води                            
і зігріються в прохолодну погоду теплим напоєм. 
«ХОЛОДОК» також ідеально підходить для транспортування                        
і зберігання льоду, що особливо актуально під час пляжного сезону.

Продукція сертифікована, екологічна, безпечна 
у використанні і виготовлена із сировини                          

провідних світових виробників.

Висота з кришкою - 420 мм

ТМ «Полімер-Акація» представляє Вашій увазі новинку - 
термоконтейнер для харчових продуктів «ХОЛОДОК» 

«Нове наше море – нове наше горе. 
Так народ говоре про море», -записав 
Олександр Довженко  у своєму 
Щоденнику восени 1954 року, коли 
завітав на розгортання будівництва 
Каховського водосховища на Дніпрі.

ТРАГЕДІЯ  ВЕЛИКОГО  ЛУГУ
Вранці 4 жовтня 1954 року наш великий 

митець і кінорежисер Олександр Довженко 
побував у «новому Грушівському Куті», пі-
зніше перейменованому на село Ленінське. 
Це де ще донедавна два окремі мальовничі, 
Грушівку і Кут, подалі од Дніпровських плав-
нів переселяли тоді в одне на високий пагорб. 
Щоб вони мерщій, поки не пізно, поступи-
лися місцем дну майбутнього рукотворного 

Велике  Каховське  море
гНабати  довкілля

моря. «Як же колгоспники поставилися до 
ідеї моря і переселення? – запитує у Щоден-
нику Довженко і відповідає: - «Проклинають 
усі, кого переселяють, всі, хто цей захід здійс-
нює! – Не витримав голова сільради і бабах-
нув правду. – Усі проклинають!»

 «Цей страшний сон переходив у дій-
сність майже непомітно, - читаємо вже в 
кіноповісті Олександра Петровича «Поема 
про море». – Весь Дніпровський Низ від За-
поріжжя до Каховки зразу став невпізнан-
ним. Пішов під дніпровську воду Великий 
Запорозький Луг, потонули навіки старі 
хрести на дідівських кладовищах. Все, що 
батькам і дідам віки здавалося красивим від 
перших дитячих років – все щезло».

А В’ячеслав Сандул, голова Нікополь-
ського відділення Фонду порятунку Дні-

пра, сьогодні навіть вважає, що створення 
Каховського водосховища було злочином, 
скоєним передусім для знищення націо-
нальної свідомості, пам’яті та української 
історії, традицій і звичаїв нашого народу, 
побуту і способу його життя. Затоплено не 
просто більше 150 тис. гектарів по лівому 
березі Конських, а по правому Базавлуцьких 
та Кам‘янських плавнів і ті місця, де колись 
буяли Січі запорожців, а до останньої миті і 
майже півтисячі сіл Нижнього Дніпра. Зато-
плено весь Великий Луг – чарівний та благо-
датний світ, в якому віками формувався наш 
напрочуд чудовий етнос та відтворювався 
неповторний генофонд української нації. 
Гадаєте, міркуючи так, Сандул передає куті 
меду? Тоді пригадайте козацьку пісню «Ой, 
Січ – мати, ой, Січ – мати, а Великий Луг – 

батько». Стосовно цієї пісні Андріан Кащен-
ко свого часу писав: «Козаки не випадково 
називали Великий Луг батьком, себто тим, 
хто давав їм життя. І справді: коли б не було 
Великого Лугу, то не існувало б і запорожців. 
Бо чи втрималася б у ХV – ХVII  і навіть у 
ХVIII століттях на низу Дніпра невеличка 
християнська громада – серед численних 
татарських орд? А разом з тим Великий Луг 
був і місцем праці та заробітків запорожців».

З часу арешту іменем України 16-ти гектарної 
ділянки з ячменем фермерського господарства 
«Зозуліно» в Апостолівському районі та її 
блискавичної косовиці «невстановленими особами» 
збігло три тижні. Фермери і громадськість 
Придніпров’я, потерпілий Олександр Зозуля 
чекають зрозумілої відповіді на резонансне 
питання – чому практично поспіль в одному 
господарстві сталися дві неординарні події? Це 
випадковість чи чітко спланований сценарій з 
багатьма «акторами», значна частина яких має 
пристойні державні «костюми»? 
Відомий автор книг про справжню історію Дру-
гої світової, колишній розвідник Віктор Суворов 
зазначає - випадковість можлива лише одна. Якщо 
трапляються дві, то це сплановані дії. Практично 
однозначно першу надзвичайну подію трактували 
місцеві фермери на розширеній нараді в Апосто-
лівській РДА 30 червня, де в земельному рейдерстві 
звинуватили криворізьких правоохоронців, а міс-
цевих – у допомозі їм. Вагомих заперечень тоді, як 
відомо, не пролунало.

Україна має достатній ресурс для 
проведення осучаснення пенсійних 
виплат. Про це заявив міністр 
соціальної політики Андрій Рева, 
інформує прес-служба відомства.
Міністр спростував слова 
щодо відсутності коштів для 
проведення осучаснення пенсій 
уже з 1 жовтня.

«Ресурс для осучаснення пенсій в 
державі є... Закон під номером 17741, 
який ще називають 3200 - дозволив 
детінізувати 212 мільярдів гривень. І 
якщо в минулому році Пенсійний фонд 
отримав дотацію 145 мільярдів гривень 
і мав власних надходжень - 112 мільяр-
дів гривень, то в цьому 141 мільярд - 

дотація та 142 мільярди гривень - влас-
ні надходження. Перевиконання скла-
датиме близько 20 мільярдів гривень. 
По факту ми отримаємо не 142, а 162 
мільярди гривень. На сьогодні з цих 20 
млрд ми вже за 5 місяців отримали 14 
млрд. гривень. Якщо екстраполювати 
на другу половину року, коли традицій-
но ростуть зарплати, то це вказує, що 
ми абсолютно спокійно досягнемо не-
обхідної цифри», - додав Рева.

За його словами, осучаснення має 
завершитись до 2021 року.

«Ми не можемо в один крок подо-
лати 11 розмірів середньої зарплати, 
на основі яких розраховувались пенсії. 
Перший крок стосуватиметься 5,6 млн. 
пенсіонерів - це ті, кому пенсії призна-
чались з 2008 по 2014 роки. У 2019-му 
пенсії осучаснюватимуться тим, хто 
йшов на заслужений відпочинок у 2015 
та 2016 роках по рівню 2018 року. І так 
далі...», - підкреслив міністр.

До того ж, уже з 2021 року, як зазна-
чив урядовець, почнеться нормальний 
процес індексації (підвищення пенсій 
відповідно до збільшення показника 
інфляції та зростання рівня середньої 
зарплати), що дасть змогу  уникнути 
повернення розриву між розміром ви-
плат новим пенсіонерам і тим, хто вий-
де на пенсію на рік раніше.

хронологія 
«віджиму»

«Осучаснюватимуть»,            
не поспішаючи, до 2021-го

Апостолове:
Вирощування хліба - злочин?
Масовий арешт в Апостолівському районі готувався 
багатьма державними установами. Слідчий суддя 
Апостолівського районного суду Т. Чумак 7 черв-
ня розглянула шість незвичайних клопотань - про 
арешт землі та урожаю померлих фермерів. Клопо-
тання надійшли напередодні від слідчого Апостолів-
ського відділу Національної поліції Юлії Хондожко. 
Вимога арешту ґрунтувалася на тому, що 30 травня 
апостолівські полісмени отримали матеріали з 
Управління захисту економіки в Дніпропетровській 
області про те, що невстановлені особи на території 
Апостолівського району самовільно зайняли земель-
ні ділянки сільгосппризначення. У ході досудового 
розслідування встановили, що ці ділянки були нада-
ні в користування Федору Зозулі, Григорію Магдали-
ні та ще чотирьом фермерам. Всі площі доглянуті, на 
них ростуть сільгоспкультури. 

Продовження  - стор. 3
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! Хто на землі сидить, той не боїться, що впаде
Народна мудрість

У ході громадських слухань 
було спеціально підкреслено, 
що на зібранні немає жодного 
представника влади. Як з’ясу-
валося, керівництво асоціації 
фермерів та приватних землев-
ласників запрошувало і район-
ну, і місцеву владу, але з різних 
причин тут не з’явилась ні та, ні 
інша. 

Аж за сімдесят кілометрів 
приїхав до Саксагані з дальньо-
го кутка району, а саме з Ли-
пового фермер Юрій Бакалов, 
ще й дружину із собою взяв, 
аби вона на власні вуха почула 
те, що сьогодні тривожить ба-
гатьох господарів. Тож і Юрій 
Анатолійович, і його Світлана 
взяли активну участь у громад-
ських слуханнях. 

Найперше, липівського фер-
мера цікавив сам термін «ри-
нок землі», адже тут говорили 
про ринок землі, натомість не 
давши йому визначення.  Крім 
того, під час дискусії з присут-
німи  пайовиками, яка точила-
ся довкола «крутого» фермер-
ського життя, коли Світлана 
Бакалова запитала присутніх 
саксаганців, чи знають вони, 
коли день народження у їхньо-
го фермера, в залі, наче просяк-
нутим електричними розряда-
ми, враз запанувала тиша. Вид-
но було, що таке просте запи-
тання ввело в ступор багатьох 
присутніх, за великим рахун-
ком, стало для них одкровен-
ням. Тому цілком логічно про-
звучала думка про те, що для 
пайовиків було б не зайве не 
стільки перейматися статками 
їхніх орендарів, як старатися 
підтримувати з ними звичайні 
людські стосунки. Ця тема вза-
ємовідносин між орендарем та 
орендодавцем ще матиме свій 
розвиток в кінці зібрання, але 
про це – трохи згодом.

Виступи спікерів Захара 
Каневського, тренера з розвит-
ку кооперації «Кооперативної 
академії» (м. Дніпро), Олексан-
дра Штефана, виконавчого ди-
ректора об’єднаних сільсько-
господарських кооперативів 
«Господар» (м. Дніпро) та Ро-
мана Безуса, модератора прове-
дення громадських слухань від 

Градус полеміки 
та вмотивованість 
гостроти ЗАСВIДЧИЛИ ГРОМАДСЬКI СЛУХАННЯ В П’ЯТИХАТСЬКОМУ РАЙОНI

У селі Саксагань П’ятихатського району відбулися громадські слухання 
для фермерів та приватних землевласників, де йшлося про переваги 
кооперативного руху, а також про земельну реформу. Зрозуміло, що 
зібрати господарів у жнива – справа практично безнадійна, адже в ці гарячі 
для аграріїв дні дорога кожна хвилина. Незважаючи на цю об’єктивну 
обставину, новообраний голова П’ятихатської районної асоціації 
Олександр Супрун разом зі своїм попередником, а нині заступником Василем 
Шкаредним знайшли час і об’їхали п’ять сіл, повідомили про збори не один 
десяток господарів району. Завдяки цьому в сезон збирання ранніх зернових 
в залі сільського будинку культури зібралось чимало тих аграріїв, яким 
небайдуже до того, як завтра житимуть їхні села, в яких умовах вони самі 
будуть працювати. Також тут були присутні і прості жителі, котрих 
цікавить питання зняття мораторію на продаж землі, бо вони володіють 
земельною часткою і хотіли б знати механізм її можливого продажу. 

Національної асоціації дорад-
чої служби України (м. Дніпро)  
викликали у присутніх немало 
важких думок, які аграрії регі-
ону озвучували в ході зібрання. 

Так під час виступів із зали 
лунали вислови про відсут-
ність довіри до можливого 
правління кооперативу в умо-
вах тотальної корупції. Василь 
Шкаредний прокоментував це 
таким чином: господарі мають 
створити таке об’єднання, в 
якому повинні довіряти одне 
одному, а ще правління коопе-
ративу має підпорядковувати-
ся думці його членів, а не тих, 
хто сидить десь зверху. Інакше, 
на його переконання, можна 
створити кооператив, який не 
буде ефективно працювати, а 
господарі дурно втратять вкла-
дені в нього кошти.

Гостроти полеміці додала 
репліка місцевої вчительки, 
котра обґрунтувала свою зго-
ду на продаж землі в Україні 
тією обставиною, що внаслідок 
об’єднання громад, а через це 
можливе закриттям школи, де 
вона працює, аби мати якусь 
копійку, жінці доведеться про-
дати один із паїв. На цей виступ 
з місця з кількох боків одночас-
но посипалися пропозиції від 
сільгоспвиробників їй самій 
спробувати обробляти власну 
землю, наприклад, посадити 
овочі.  Мовляв, з цього всім 
буде користь: покупцям – необ-
хідний товар, а їй – гроші. Але 
жінка відмовилась від цього 
виходу із ситуації, мотивував-
ши своє рішення тим, що в неї 
немає для цього засобів вироб-
ництва.

Однак висновок з цього 
напрошується такий: людині 
простіше продати землю, ніж 
гарувати на ній. Звичайно, 
куди легше покласти кошти 
від вирученого за пай у банк і 
жити на відсотки, ніж вклада-
ти в нього свої час, сили і здо-
ров’я. Як це роками роблять ті, 
кого пайовики нерідко сприй-
мають, як грошові мішки. Чи 
не тому серед селян вже давно 
стала розповсюдженою прак-
тика брати оплату за пай на 
роки вперед.  Причому часто 

причиною для цього слугують 
не складні життєві обставини, 
що було б зрозумілим у такій 
ситуації, а достатньо витратні 
покупки нового автомобіля чи 
житла для дітей. 

То чому за таких обставин 
у пайовиків нерідко викликає 
агресію нове авто або житло 
їхнього орендаря, в якого кру-
глий рік земля не відмивається 
з-під нігтів? Знаю фермера, ко-
трий замість придбання іно-
марки купив старенький «жи-
гулик», який хоч і непоказний 
з виду, але ж їздить. Натомість 
суттєву суму чоловік витратив 
на такий потрібний у госпо-
дарстві реманент. Тож замість 
того, аби мірятися з іншими 
підприємцями своєю крутиз-
ною, фермер вклав зароблене 
у розвиток виробництва. Пе-
реконана, що таких, як він, в 
Україні чимало. Причому такі 
цілорічно заклопотані люди ще 
й волонтерством займаються. 
Проте це – вже тема іншої роз-
мови…

Коли на зібранні мова за-
йшла про міфи і реальність від 
продажу землі, п’ятихатські 
аграрії нарікали на корупцію 
в країні, яка,безумовно, нега-
тивно вплине на земельну ре-
форму, а також на те, що землю 
в селі скуплять олігархи, яким 
немає ніякого діла до майбут-
нього сільських жителів, до 
того, що деякі населені пункти 
внаслідок такого гендлюван-
ня взагалі зникнуть з мапи 
країни. Тож фермери з болем 
говорили про те, що всі вони 
можуть виїхати в місто, шука-
ючи кращої долі, а тут, в селі, 
залишиться пустка. Як тут не 
згадати Шевченкове: «Село не-
наче почорніло, неначе люди 
подуріли…»? 

Дещо іншими думками з 
приводу зняття мораторію на 
продаж землі ділився з при-
сутніми фермер із села Чума-
ки Володимир Байсара. Його 
турбувала та обставина, що на 
сьогоднішній день він, на жаль, 
не може помінятися особистим 
паєм із земельною часткою 
власної тещі, яка знаходиться 
під Кропивницьким.  Чимало 

хвилювань у залі викликала 
й та обставина, що фермери, 
пропрацювавши на землі по 
два десятки років, не зможуть її 
купити. Крім того, п’ятихатські 
господарі висловили тверде пе-
реконання: ринок землі слід за-
проваджувати тоді, коли в кра-
їні запанує верховенство права, 
а люди стануть заможними.  

-У нас – олігархічна держа-
ва, в якої до нас немає ніякого 
діла, - підкреслив Василь Шка-
редний. – Коли ми об’єднає-
мося, тоді ми зможемо їй про-
тистояти. Це – найпростіший 
шлях. У нас є своя газета «Фер-
мер Придніпров’я» – єдина в 
Україні, яка пише про нас, фер-
мерів і приватних землевласни-
ків. Говорить про наші трудно-
щі відверто, нічого не замовчу-

ючи. Тому ми випишемо її 
своїм пайовикам, які бу-
дуть бачити, в яких умовах 
ми працюємо.

Що ж, дані громадські 
слухання не раз виклика-
ли хвилювання в залі. Але 
загалом захід посприяв 
тому, аби ті, хто нині пра-
цюють на п’ятихатській 
землі, мали б нагоду вислови-
тися, відверто поговорити в 
колі однодумців про те, що їх 
турбує найбільше, гнітить, не 
дає спокійно спати ночами. У 
цьому плані зібрання в Сакса-
гані спрацювало на всі сто від-
сотків.

Залишилася задоволеною 
зустріччю голова ФГ «Санріна» 
Лариса Таран. 

- Нас зацікавив фермер-
ський елеватор у Васильківці, 
то ми хочемо поїхати туди, 
подивитися, як він працює, 
- розповідає Лариса Микола-
ївна. – Також для фермерів у 
кооперативі є привабливими 
прямі оптові поставки зерна, 
внаслідок чого ПДВ буде об-

Децентралізація.dp.ua
числюватися за нульовою став-
кою. Мені особисто цікаво те, 
що жінкам-фермерам надають 
додаткові гранти, а також те, як 
нашим вітчизняним фермерам 
допомагають канадці. Тому хо-
четься поспілкуватися з тими,  
хто вже працює в господар-
ському кооперативі. Взагалі 
хочу сказати, що ми придивля-
ємося до всього, що зможемо 
використати в себе. Адже нині 
маємо думати про те, у який 
спосіб будемо реалізовувати 
себе далі.

Роман Безус спеціально для 
«Фермера Придніпров’я» про-
коментував результати цієї зу-
стрічі:

- На мою думку, вона була 
продуктивною. І це – не просто 
слова, бо на подібних зібран-

Голова ФГ «Санріна» 
Лариса Таран, голова 

П’ятихатської 
районної асоціації 

фермерів та приватних 
землевласників 

Олександр Супрун, 
заступник голови 
районної асоціації 

Василь Шкаредний. 

Модератор громадських 
слухань Роман Безус. 

Фото автора.

нях буває по-різному. Ця зу-
стріч мені сподобалась тим, що 
була реально конструктивною 
і перспективною.  За ті три го-
дини, що вона тривала, ми роз-
глянули дуже багато питань, 
які турбують п’ятихатських 
господарів. Ми почули думки 
і власників паїв, і фермерів. Не-
зважаючи на чимало гострих 
моментів, фермери нормально 
сприйняли інформацію про 
переваги кооперативного руху, 
більше того, ми домовилися, 
що ближчим часом п’ятихат-
ці приїдуть у Васильківку для 
того, аби подивитися, як пра-
цює зерновий кооператив.  

Олена ЧЕРНЯВСЬКА.
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Апостолове: хронологія 
«віджиму»

Сохнуть «у пояс» бур‘яни на державних землях 
під палючим сонцем. І як же тій землі?..

І ОДРАЗУ слідчий суддя Т. Чу-
мак своєю ухвалою 7 червня 
на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК 
України наклала арешт на зем-
лю та сільгоспкультури, бо «зе-
мельні ділянки та посіви на них 
є доказом злочину». А виконан-
ня ухвали доручила слідчому 
Юлії Хондожко та прокурору 
Інні Мельниченко. Виходить, 
що фермер Олександр Зозу-
ля з Михайлівки та інші сини і 
доньки батьків, які йшли пер-
шими давно неторованим шля-
хом власного господарювання, 
вчинили злочин, сіючи хліб на 
политих батьківським потом 
ланах? Чому в Україні право-
охоронці дозволяють собі таке 
абсурдне і образливе звинува-
чення? Невже бур’ян на полях 
кращий за хліб?

Не тримається купи і їхнє 
твердження, що «земельні ді-
лянки самовільно захоплені». 
Адже фермерські господарства 
працюють вже третій десяток 
років, межі їхніх земель давно 
визначені. Поцупити кілька 
десятків гектарів державної 
землі, які мов з неба впали, є 
справою нереальною. Ось як 
пояснює надзвичайні події в ФГ 
«Зозуліно» адвокат Олександр 
Кудлюк:

- Прокуратура зайнялася 
землями фермерів, які померли. 
Дала запити про них, але тим, 
що на виділеній Федору Зозулі 
площі досьогодні діє створене 
ним господарство, зігнорува-
ли. Земля і виділялася фізичній 
особі не для неї, а для створення 
фермерського господарства. До 
того ж вона прописана в Стату-
ті господарства! Чому слідчий 
відділ поліції, потім прокура-
тура, а далі ще й суд не дали 
запит до Податкової інспекції 
про платника податків з цих 
земель? Фермера Олександра 
Зозулю мали б запросити на су-
дове засідання 7-го червня, і він 
надав би всі документи. І арешт 
землі, посівів та комбайна був 
би зайвим. А так все зробили 
тишком-нишком, щоб усунути 
фермера від роботи на землі. 
Вдумайтеся, в першу годину 
жнив до нього приїжджають 
слідчий, прокурор, кілька пра-
цівників з Управління захисту 
економіки з Кривого Рогу! Слід-
чий здійснює огляд, вилучає 
500 кілограмів ячменю, вручає 
Зозулі ухвалу суду про арешт 
землі, комбайна і урожаю! Хіба 
це не порушення прав юридич-
ної особи і людини, сумлінного 
платника податків? Ще одне 
– орендований Олександром 
Зозулею комбайн простояв під 
арештом 7 діб, в гарячу жнив-
ну пору. З Кривого Рогу щодня 
телефонували: «А комбайн на 
місці?» Хто відшкодує втрати 
від простою дорогої техніки? 
Це пряме перевищення меж 
службових повноважень усіх 
причетних до цієї справи осіб. 
А поле з ячменем площею 16,4 
гектари охоронялося 19 днів 
людьми, в посадці стояв намет. 
Вони контролювали поле. Ско-
сили – значить, вони до цього 
причетні. 

Важко не погодитися з цими 
міркуваннями. Надто скрупу-
льозно і тенденційно правоохо-
ронна рать Кривого Рогу і Апо-
столового готувала це «повер-
нення земель». Сама ж слідчий 
Юлія Хондожко заявила:

- Поліція діяла в межах, ви-
значених законом. Земля нале-
жить державі, і ми її повернули 
з незаконного користування. 

Ухвалою Апостолівського суду 
від 7 червня 2017 року мені до-
ручили провести арешт поля, 
але я не повинна ночувати на 
ньому. За фактом незаконної 
косовиці ячменю на арешто-
ваному полі фермера Зозулі 
прокуратура відкрила кримі-
нальне провадження, шукаємо 
винних. 

Певна річ, апостолівська 
поліція провела значний обсяг 
робіт, вишукуючи поля і людей, 
що «захопили в держави зем-
лю». У неї знайшлися працівни-
ки, техніка і пальне для поїздок 
в Михайлівку та інші села. А на 
згаданій нараді в Апостолово-
му 30 червня отаман козацької 
сотні Гладун з села Українка за-
явив:

- Криміногенна ситуація в 
Апостолівському районі така, 
що наші шісдесят три жителі 

села об’єдналися в загін для за-
хисту своїх родин і майна. «Ді-
стають» злодії, навіть з Кривого 
Рогу. Буває, впіймаємо такого 
під час нічного чергування, те-
лефонуємо до апостолівської 
поліції: «Їдьте забирайте, пій-
мавсь на гарячому!» Відпові-
дають: «Так у нас бензину не-
має…»

Тобто справжні злочинці 
апостолівській поліції не ціка-
ві, пального на них катма. На-
багато привабливіші фермери. 
Задля їхніх земель і урожаю є 
все… Теж випадково?

Фермерам 
доводиться 
«грати» наосліп
Вибухонебезпечна ситуація 

в Апостолівському районі, не-
абияк посилена кримінальними 
провадженнями щодо голів ше-
сти фермерських господарств, 
арештом їхньої землі та уро-
жаю, «віджимом» ячменю О. Зо-
зулі, склалася в краї поступово. 
Та «атака» на фермерів така по-
тужна, що їм замість агронома 
доводиться тримати в штаті… 
адвоката! Інакше не вдасться 
захиститися від численних пре-
тензій у свій бік. Про свою ситу-
ацію розповідає голова СФГ «Ім. 
Ф. Нансена» Олександр Петрик: 
- Земля для нас більше, ніж 
земля. Це шана пам’яті батька 
дружини Григорія Магдалини, 
який занехаяний сад перетво-
рив на квітучу землю. Та після 
його смерті 2011-го наші наміри 
щодо розвою доброго, зробле-
ного ним, збереження артефак-
тів історії перебування і праці 
в Михайлівці Фрітьофа Нансе-
на, створення окремого музею 
Нансена на знак вдячності за 
врятовані ним від голоду жит-
тя наших предків блокуються 
установами, які прикриваються 
іменем держави. Надану згідно 
з Державним актом на постійне 
користування на батькове ім’я 

землю в розмірі 50, 9 га «для 
ведення селянського (фермер-
ського) господарства» в нас ні-
хто не вилучав, нікуди її не пере-
водив, у Погосподарській книзі 
вона обліковується за ФГ «Ім. 
Ф. Нансена», а воно перебуває в 
Реєстрі юридичних і фізичних 
осіб підприємців. Тим не менше 
вже у 2012-му на землях госпо-
дарства Апостолівською РДА 
були виділені 2 ділянки, одну 
отримала дружина помічника 
прокурора екологічної інспекції 
Кривого Рогу. Судова тяганина 
тривала рік, і 24 червня 2014 
року Апостолівський районний 
суд ухвалив рішення:

- На момент смерті Григорія 
Магдалини земельна ділянка 
50, 9 га перебувала в користу-
ванні юридичної особи, тому 
підстав для припинення корис-
тування нею згідно зі ст. 141 

Земельного кодексу України 
немає.

Думали, оце й усе. Але «опо-
ненти» нікуди не ділись! Пі-
зніше надійшла інформація 
«земля «Нансена» поділена 
прокуратурою Кривого Рогу 
між 25-ма своїми працівника-
ми». Була і спроба нарахувати 
штрафні санкції за «самовільне 
використання державної зем-
лі». Кілька разів довелося від-
стоювати інтереси ФГ у судах 
Апостолового, Дніпра і Києва. А 
18 травня прокурор Володимир 
Михайленко телефонує: «Їдемо 
з перевіркою!» Прибув разом із 
начальником апостолівського 
відділу Держгеокадастру Юлі-
єю Процик та інспектором з 
використання земель Оленою 
Рубльовою. Кажуть: «Покажіть 
поле 50, 9 га на місцевості, щоб 
не сплутати з іншими!» Приїха-
ли без направлення на перевір-
ку. Вказую на порушення, чую: 
«Не дивуйтеся, якщо ваші поля 
скосять інші люди!» Оце в таких 
«умовах» працюємо. Подібна 
ситуація була й у фермера Люд-
мили Попик з сусіднього села 
Кам’янка. А 30 травня повідкри-
вали кримінальні провадження 
на «невідомих осіб», далі арешт 
землі і майна… Раніше я непо-
гано грав у шахи. Гра непроста, 
але там видно і свої, і чужі фігу-
ри, а тут «граємо» наосліп.

Як видно, клопотання апо-
столівських правоохоронців про 
«захоплення землі невідомими 
особами», принаймні у випадку 
із СФГ «Ім. Ф. Нансена», є, м’яко 
кажучи, лукавством. Та навіть 
якщо і допустити, що охоронці 
прав людини дійсно не відають, 
де чиї поля в районі, то це невід-
повідність займаній посаді. А 
коли знають, і свідомо спотво-
рюють інформацію для власних 
преференцій – тоді це зовсім 
інше. Начальник Апостолівсько-
го відділу Нікопольської міжра-

йонної прокуратури Микита 
Шпонька так пояснив «Фермеру 
Придніпров’я» ситуацію в краї:

- В Апостолівському відділі 
Нацполіції розслідуються кри-
мінальні провадження щодо 
самозахоплення земель, нада-
них у користування померлим 
фермерам. Ці землі були отри-
мані в користування, вони не 
успадковуються, такі висновки 
Верховного суду України. Ми ви-
їхали і встановили, що невідомі 
особи їх обробляють. Після цього 
слідчим поліції було підготов-
лене подання, і слідчий суддя 
Апостолівського суду 7 червня 
наклала арешт на майно та посі-
ви. Після встановлення цих осіб 
вони оскаржили рішення суду, 
і в трьох випадках суд вже задо-
вольнив позови, аби зберегти 
врожай від втрат через осипання 
зерна. Маємо намір обрахувати 

шкоду, заподіяну самовільним 
зайняттям земельних ділянок, 
готуємо позови, вимагатимемо 
повернення землі  державі. Тут 
тупикова ситуація, це прогалина 
в законодавстві. Головне – захист 
інтересів держави; земельні ді-
лянки використовуються без на-
лежного оформлення. 

На запитання, чому прокура-
тура не переймається долею не-
обробленої ріллі – зокрема біля 
тієї ж Михайлівки гуляє вели-
чезне поле з боку Кам’янки (на 
знімку) – відповідь була такою:

- Це можуть бути землі запа-
су або резерву, ними опікується 
Держгеокадастр. Фактів рейдер-
ства в Апостолівському районі 
немає, таких заяв не надходило. 
Вини слідчого в косовиці ячме-
ню фермера Зозулі немає, в ух-
валі про арешт не було вказано, 
що слідчий має цілодобово охо-
роняти поле. 

Вочевидь, апостолівські пра-
воохоронці своєї вини за скоше-
ний «невідомими особами» фер-
мерський ячмінь не відчувають.
Відхрещуються вони і від людей 
в наметах, які цілодобово чергу-
вали біля арештованих полів 
фермерів О. Зозулі, О. Петрика 
з Михайлівки, С. Панікарчика 
з села Широчани. Останній вже 
після скасування злощасного 
арешту 7 червня ще кілька діб 
гнав «наметників» від жнив-
ного поля. А ті телефонували 
«нагору»: «У нас проблеми!» 
За попередньою інформацією, 
на «зміни» їх розвозив автомо-
біль «ДЕУ 16 – 88» червоного 
кольору. Цих наметних догля-
дачів біля поля О. Петрика пе-
ревіряв викликаний 28 червня 
наряд поліції. І залишив на місці 
(!) після телефонної вказівки: 
«Апостолівська прокуратура в 
курсі!» Знову випадковість? Та 
й постійне перебування сторон-
ніх осіб біля дозрілих хлібних 
масивів суперечить правилам 
пожежної безпеки…

Якщо лише наведені «ви-
падковості» вибудувати в часі 
і просторі, то вимальовується 
яскрава картина, якою пора 
зацікавитися правоохоронцям 
найвищого державного рівня. 
Дивує і прагнення апостолів-
ської прокуратури «захистити 
інтереси держави». Та змістом 
діяльності держави, згідно зі ст. 

3 Конституції України, є захист 
прав насамперед кожної лю-
дини, а не інтересів туманного 
загалу! Відома правозахисниця 
Римма Білоцерківська зазначає:

- Коли рейдерський кримі-
нальний простір органів влади 
топче Конституцію України, то 
нам потрібно зупинитися, і зро-
зуміти, для чого це робиться. Не-
ухильне виконання Конституції 
принесе нам добробут, бо в ній 
прописане наше природне право 
на життя. Рейдерське захоплен-
ня держави органами влади вже 
привело до війни, а через неви-
конання Конституції немає воєн-
ного стану. Почався новий етап 
усвідомлення того, що ти в дер-
жаві Україна – громадянин, влас-
ник національного багатства.

Саме в дотриманні Консти-
туції і полягає головне завдання 
правоохоронців. Просто збирати 

для держави землі – це вже було 
в нашій історії, в тридцятих ро-
ках минулого століття. Результат 
– мільйони померлих від голоду, 
кілька десятиліть люди не наїда-
лися хліба… А причини того, що 
в Апостолівщині на державних 
землях буяють такі бур’яни.

- Поле біля Михайлівки вже 
другий рік виставлене на аукці-
он для оренди, його проводить 
ГУ Держгеокадастру в Дніпро-
петровській області, - розповіла 
начальник відділу цієї установи 
в Апостолівському районі Юлія 
Процик. – Необроблювані землі 
в районі є, скільки їх, невідомо. 
Фермерам, у кого землі внесені 
до статуту господарства, раджу 
переоформляти їх у нотаріуса, а 
ще можна було розпаювати на 
членів господарства. Інакше до-
ведеться переоформляти через 
Головне управління в Дніпрі.

Так по-різному «прогалину 
в законодавстві» трактують в 
Апостоловому. А голова місце-
вої райдержадміністрації Олек-
сандр Харченко зазначив:

- Щойно були представники 
з ОБСЄ, перевіряли факти рей-
дерства. На жаль, «беспредєл» 
є. Пообіцяли і надалі контролю-
вати ситуацію. Якби землі пе-
рейшли в громади, було б наба-
гато краще. Звернемося з цього 
приводу до нашого народного 
депутата Дмитра Шпенова, він з 
Кривого Рогу, треба прискорити 
ухвалення необхідних для селян 
і фермерів земельних законів.

Коли ж закінчиться правова 
вакханалія на Апостолівщині? З 
цього приводу голова АФПЗ Дні-
пропетровської області Анато-
лій Гайворонський повідомив:

- Фермери Придніпров’я 
шоковані подіями на Апосто-
лівщині. Наприкінці минулого 
тижня зустрічався з прокурором 
Дніпропетровської області Ві-
ктором Матвійчуком. Він пообі-
цяв розібратися в ситуації, що 
склалася в краї. У тамтешньої 
прокуратури є безліч важливих 
справ, а «віджимом» землі у фер-
мерів і без неї є кому займатися. 

Сподіватимемося, що неза-
баром апостолівським подіям і 
«випадковостям» буде дана на-
лежна оцінка компетентними 
органами «у їхній сукупності». 
А місцеві правоохоронці пере-
стануть бути «п’ятим колесом 
у возі» фермерської праці на 
землі, яка, за висловом Олеся 
Гончара, легкою не буває…

Григорій ДАВИДЕНКО.
Фото автора.

! Без догляду земля занепадає
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НАБАТИ ДОВКІЛЛЯ НАБАТИ ДОВКІЛЛЯ
Продовження. 
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4
ВЕЛИКИЙ ЛУГ, що розпочинався відразу 

після Дніпровських порогів і сягав Ли-
ману Великої води на сучасній Херсонщині 
та по обидва боки простирався на десятки 
верст у ширину, називали дивом природи. 
Ще за чотири століття до Різдва Христово-
го із захопленням описував цю величезну, 
вкриту лісами та порізану та омиту прото-
ками Дніпра низину грецький історик Геро-
дот. Тут щось на зразок, писав він, земного 
раю. Осокори, дуби товсті та гілчасті, верби 
і лози, шелюги непролазні, терники і груші, а 
поміж ними – річки і річечки, озера, очерет, 
куга і осока, острови духмяного різнотрав’я. І 
якщо на теперішніх лоцманських картах Ка-
ховського водосховища густо помічені лише 
затоплені лісові вирубки, це далеко не все, 
що пропало навіки. Пропали річки, озера та 
острови, котрі носили неповторно чудесні й 
загадково-химерні імена – Ревун, Лапинка, 
Підпільна, Похила, Шершава, Темна, Скарб-
на, Сисина, Лиса, Савка, Головате, Оріхове, 
Лопухове, Гредчине, Домаха, Бакланове, Хо-
мине, Кривеньке, Прищепа, Піскувате, Лебе-
дина, Скажена, Бистрик, Нажора, Перебій, 
Бугай, Тарас, Цимбал, Кругляк, Щуче, Чирва, 
Чабанка, Шарай, Яма Кота. Канули в Лету і 
козацькі назви окремих кутків плавнів – Сір-
ківка, Паліївщина, Васюрине, Степовик, На-
ливач, Велика Пуща...

Це як ціла багата і щедра країна зникла з 
поверхні землі – була та не стало. Аби знали 
ви, скільки городини плодили Дніпровські 
плавні! Помідори і огірки, капусту звідси во-
зили горами. Старожили досі розповідають, 
що ще в довоєнні та перші повоєнні роки 
овочі родили тут як з води. А той же Андріан 
Кащенко в оповіданні «Великий Луг» писав: 
«Водилися у водах Великого Лугу велетенські 
білуги, ліктів по 18 – три сажні – завдовжки, 
що ледве шестеро козаків здружували підня-
ти одну на плечі; попід кручами, в чорториях 
ховалися гладкі, товстолобі соми, цілими та-
бунами плавали осетри, севрюги та стерляді; 
величезні, ситі коропи та довгі і зубасті щуки 
виблискували проти сонця золотою та сріб-
ною лускою; косяками грали у воді: судаки, 
лящі, карасі, окуні, лини, вугри, тарань, ви-
резуб, камбала, язь і марена, а від дрібнішої 
риби ніколи не була спокійна пелена річки – 
так часто вона підкидалася з води на повітря. 
Неважко було досхочу ловити рибу не тільки 
сіткою та іншим причандаллям, а навіть за-
хожій людині голими руками. Раків же малі й 
дорослі драли мішками».

Або ось що розповідав Дмитру Яворниць-
кому 116-літній дід Розсолода зі згодом зато-
пленого села Чернишівки: «А бджоли було 
тієї! А меду! Мед по пасіках, мед і по зимів-
никах, мед і по бурдюгах – так і стоїть, було, 
у липовниках: скільки хочеш, стільки й бери. 
Більше всього від диких бджіл. Дика бджола, 
було, скрізь сидить, за нею і проходу не було. 
А лісу того! Бузина, свидина, вербина, дуби, 
грушиння. Груш, було, як напада, так хоч 
бери граблі та горни валки. Так і лежать на 
сонці, поки не попечуться. Солодкі такі були, 
так патока з них і тече. А звіру та птиці? Вов-
ки, лисиці, барсуки, олені, дикі кози, зайці, 
чокалки, виндихи, куниці, ховрашки так одні 
за одними і біжать або так і плазують по тра-
ві. Вовків така була сила, що їх кийками били, 
а з їх шкір чоботи носили та кожухи шили. 
Були ще й вепрі, дикі свині, такі гладкі та здо-
рові по плавнях шниряли. Були й дикі коні: 
вони цілими табунами ходили. А що уже тієї 
птиці було, так боже праведний! Качок, ле-
бедів, дрохв, хохітви, гусей, диких голубів, 
лелек, журавлів, чайок, тетервиків, куріп’ят 
– так хо-хо-хо! Як підніметься птиця з землі 
– сонце застеля, а як сяде на дерево, то й гілля 
не видно, а як спуститься на землю, то й вона 
наче долівка, так і зачорніє”.

І вже учениця з села Покровського колись 
записала спогади свого дідуся: «В степу ж 
поближче до плавнів старалися сіяти жито 
та пшеницю. Засуха вдарить, чуємо, що десь 
все вигорає, а у нас ідуть дощі. Або й немає 
дощів, у людей землю поб’є на карти, на трі-
щини такі, що в них пролазили долоні, а у нас 
розгорнеш пшеницю, а біля корінців волого. 
Чого воно так виходило, ніхто й не думав. Ро-
дить, і слава богу…»

Отож не дивно, що в плавнях Великого 
Лугу запорозькі козаки не лише переховува-
лися та будували свої Січі. З Великого Лугу 
і його околиць вони мали і для себе харчі, і 
прибутки з продажу лишків. Вивозили їх до 
Цісарщини, зграями прибували сюди і не 
вибували крамарі з Польщі, Московщини, 
Німеччини та Туреччини. Причому, як писав 
А. Кащенко, «про запаси їжі для себе мусив 

Велике  Каховське  морег

дбати кожен курінь, і щоб козаки не збирали-
ся гуртом до наймиліших їм урочищ, курінні 
отамани раз на рік тягли жеребки, кому де ло-
вити рибу й полювати». І далі Кащенко свід-
чить, що «запорозьке товариство обережно 
та розумно користувалося багатствами Вели-
кого Лугу – не винищувало дрібної риби, не 
било молодої дичини». А в останні дні існу-
вання своєї Січі – у 1775 році – «зі сльозами 
на очах та нудьгою в серці покидало Великий 
Луг».

- Прощай, батьку, Великий Луже, - ска-
зали козаки. – Не звели ми тебе, зберегли, не 
зведе й ніхто, поки світ сонця...

На це надіялися запорожці, та не по-їх-
ньому вийшло. Нищення Лугу почалося ще 
з кінця 1932 року, коли Дніпро перегородили 
Дніпрогесом. Саме невдовзі після цього міс-
цями там і тут у плавнях, на мілководді впер-
ше і почав «цвісти» Славутич. Чому, з якої 
речі? А з тієї, що Дніпровські пороги з давніх 
давен правили за бездоганний і безвідмовний 
природний механізм очищення і збагачення 
киснем дніпрової води. У протоки, озера і 
річки плавнів фактично надходила чиста, як 
божа роса, джерельна вода. Вона була чисті-
шою і безпечнішою, набагато озоннішою, ніж 
та очищена питна, яку зараз у нас продають 
на розлив. Це ніяке не перебільшення задля 
красного слівця чи враження – це факт, дове-
дений екологами міста Нікополя. Правда, їм 
відмовили в реєстрації сенсаційних резуль-
татів досліджень. На тій підставі, що в Украї-
ні зараз... не існує державних стандартів пит-
ної води. В Україні у дії зараз так званий по-
роговий принцип нормування її якості. Він 
передбачає «використання систем гранично 
допустимих концентрацій забруднювальних 
речовин у воді». 

Отож як пороги сховалися під товщею 
води, у плавнях низу відразу почався міня-
тися мікроклімат. Стали біднішати їх фауна 
і флора. Будівництво ж Каховського водосхо-
вища взагалі не порахувалося з плавнями. 
Тільки недавно В’ячеслав Сандул дізнався: 
відомий український гідробіолог-академік, 
уродженець хутора Бобрівка Таращанського 
повіту Київської губернії, спочатку директор 
Інституту ботаніки, а потім гідробіології АН 
України Олександр Топачевський з усіх сил 
намагався «відвернути загрозу перетворення 
Дніпра на каскад «морів». Під тиском Олек-
сандра Вікторовича вносилися зовсім інші 
варіанти-проекти створення Каховського во-
досховища. Вони передбачали повне або част-
кове збереження плавнів. За одним, скажімо, 
пропонувалася озерно-протічна система во-
дойми з постійним коливанням у ній рівня 
води. Тобто зі збереженням озер, протоків та 
річечок, котрі тут впадали у Дніпро. І лісових 
масивів також. Але для цього потрібно було 
будувати мережу насосно-перекачувальних 
станцій, на експлуатацію яких знадобилося 
б майже стільки електроенергії, скільки її і 
мала виробляти майбутня Каховаська ГЕС. 
Ясно, що для тодішніх підкорювачів природи 
це була загроза здорового глузду: чи ж варта 
така потворна шкірка вичинки? І всі кінці 
сховали таки у воду...

Вячеслав Сандул, уповноважений ні-
копольськими міськими депутатами попе-
реднього скликання, дошукувався, які ж 
інші варіанти Каховського моря все-таки 
існували? Звернувся з цим у київські кабі-
нети влади. І отримав відповідь, яка його 
ошелешила: «Дніпровський каскад з шести 
штучних водосховищ, - повідомили В’ячес-
лава Андрійовича, - побудований з 1927 по 
1978 рр. за розпорядженням керівництва ко-
лишнього СРСР як водний об’єкт особливо 
важливого воєнно-стратегічного (?) значен-
ня, тому вся інформація по ньому глибоко 
засекречена і до цих пір не передана Україні 
відповідними спеціалізованими та військо-
вими відомствами Росії». Отож втамувати, 
виходить, ваш інтерес не маємо можливості 
– ми б і самі хотіли це знати.

Тоді Сандул та його однодумці самотуж-
ки відшукали в архівах карту-проект, датова-
ну ще 1931 роком. Її уже тоді було підготовле-
но як схему до одного з проектів Каховського 
водосховища. Підписано так: «Державний 
інститут з проектування гідротехнічних 
споруд НКС СРСР». І можна тепер бачити, 
що за цим проектом мислили великими ва-
лами-дамбами відгородити від затоплення 50 
тисяч гектар Конських плавнів, 36 тисяч Ба-
завлуцьких і 20 тисяч гектарів Кам’янських.

- Але вибрали і втілили найгірший варі-
ант, - підводить риску В’ячеслав Андрійович. 
– Такий, який усі колишні плавні перетворив 
на стояче й смердюче болото. Пам’ятаєте, 
Олесь Гончар писав, що пілоти літаків, про-
літаючи над Каховським морем, затикають 
носи? А як нам, що живемо на його берегах?

ПРАВДА  ПРО  МОРЕ
В активі нікопольської територіальної гро-

мади, яка била і досі б’є на сполох, деякі здо-
бутки все-таки є. Недавно за рішенням Вченої 
ради державної наукової установи Відділення 
морської геології та осадкового рудоутворення 
НАН України і за підтримки Проекту віднов-
лення екосистеми Чорного моря підготовлено 
і видано збірник наукових розвідок та диску-
сій «Еколого-геологічні проблеми Каховсько-
го водосховища». Читати його, зізнаємося, не 
вельми приємно. Якщо шістдесят років тому 
середня глибина рукотворного моря сягала 
восьми з половиною метрів, максимальна і 24-
ох, а мілководдя займало максимум 5 відсо-
тків від його загальної площі, то нині мілина 
поширилася майже на 80 відсотків водосхови-
ща, а шар мулу на його дні накопичився ледве 
не чотириметровою товщею. А що в ньому з 
нечистот, токсичних речовин набралося за ці 
літа, сам Бог не знає. Тільки важких металів 
тут в десятки разів більше, ніж у річці Інгу-
лець в межах гірничо-металургійного Кри-
вого Рогу. Вміст же фенолів вдвічі перевищує 
посильні для «переробки» і знешкодження 
природою. Ви зрозуміли? Катастрофічно, в ос-
танні роки по міліграму на літр води, зростає 
споживанням морем кисню. А це значить, що 
воно потребує все більше і більше енергії для 
знищення органіки, але уже не справляється 
з нею і не самовідновлюється. Тим паче, що 
якщо раніше повний водообмін у морі відбу-
вався за півтора-три роки, то зараз ні про який 
обмін і мови не йде. Фактично у Каховському 
морі сьогодні ні купатися не можна, ні ловити 
рибу, ні тим паче подавати з нього питну воду. 
Купатися, якщо хочете знати, ще кілька років 
тому тут намагалися заборонити, та нічого з 
цього не вийшло. Хоч потім зимові «несподі-
вані» викиди донної шуги змусили зробити 
висновок, що море остаточно зіпсувало і всі 
поверхневі води та джерела у своєму басейні.

Або ось зовсім свіжий факт – минулого 
літа біля Каховки сталася масова загибель 
риби. І що цікаво – задихнулася, уверх голіче-
рева спливла винятково одного розміру – ве-
лика. Ні мальки, ні бички не загинули. Чому? 
Державні управління охорони довкілля Дні-
пропетровської, Запорізької та Херсонської 
областей висунули спільну та одну-єдину 
версію, яка, власне, не дає вичерпної відпові-
ді. Бо звучить вона так: «Ми досі до пуття не 
відаємо, якої шкоди водосховищу завдають 
синьо-зелені водорості, котрі щільно покри-
вають його водне дзеркало – наразі ніхто й не 
уявляє, у що вони перетворюються при взає-
модії з промисловими стоками та на яких му-
тантів перероджують усе живе і суще у воді»…

- От ми й воліємо перш за все чи нареш-
ті почути, дізнатися, достеменно з’ясувати, 
скільки Каховське море ще може проіснувати? 
Який граничний термін його функціонуван-
ння можливий – хто розкриє нам цей секрет? 
– запитує В’ячеслав Сандул. – Це дуже важ-
ливо, якщо й не суть всієї проблеми. Адже на 
безкінечність море не розраховувалося. Йому 
відводився певний вік. Проектанти відразу 
передбачали вичерпання потенціалу водосхо-
вища.

І це правда, якщо її знати всю. Наче за-
для благополуччя радянського народу пере-
творювачами природи Каховська водойма 
створювалася зовсім не задля розв’язання 

енергетичної проблеми, як це мерщій зами-
лювали людям очі. Потужність Каховської 
ГЕС настільки мала, що нині її струму ледве 
вистачає на постійне відкачування води у во-
досховище, аби не затоплялися поклади руди 
у марганцевому басейні регіону. Обійшлася ж 
вона разом з морем в суму, якої тоді вистачи-
ло б на спорудження не менше 250 теплових 
електростанцій, а сьогодні б на спорудження 
80(!) сучасних атомних станцій – уявляєте? 
Це уже спонукає каховську епопею сприйма-
ти за безпрецедентний абсурд, але це факт, 
який відповідає дійсності. Навіть за умови, 
що робоча сила була фактично дармова. Гре-
блю та море будували ті, кого холодним літом 
1954-го звільняли з ГУЛагів. Жертви і зну-
щання радянським керівництвом, як відомо, 
виправдовувалися. Навзамін мукам народу 
проголошувалася інша мета – нагромадження 
води як для потреб населення індустріальних 
центрів та зрошення посушливих районів 
півдня України і Криму, так і для промисло-
вого комплексу Придніпров’я, який мав роз-
ростатися до нечуваних раніше меж. Себто 
дніпровська вода сприймалася тільки як при-
родні ресурси, що мають працювати на потре-
би могутньої держави, зовсім не як джерело 
існування природи, її флори та фауни і людей. 
Ясно, що тоді й не заїкалися про замкнені ци-
кли або повне знезараження та очищення сто-
ків. Тоді мислили трохи інакше: велетенська 
водойма і мала служити... очисником. Шля-
хом розчинення та розбавлення в ній стоків 
та відходів. Які відкладатимуться ніби у не-
вичерпних донних мулах, фільтруватимуться 
через тутешні ґрунти, піски та породи, за ра-
хунок розмірів акваторії наче масово й випа-
ровуватимуться. Майже за принципом «мала 
купа, давай ще» цей резервуар задумали для 
довготривалого накопичення та складування 
в ньому усіляких нечистот. Сподіваючись, що 
скидатимуть у бездонну бочку.

З тих пір багато що змінилося на берегах 
Славутича-Дніпра і в усьому його басейні, але 
всупереч відомій істині мало води у ньому сте-
кло. Зокрема, на відрізку Каховського моря. 
Рукотворне, штучне, але море є море: воно не 
тече, вода у ньому переважно стоїть. Колись 
десятки, згодом сотні, зараз і тисячі тонн усі-
ляких хімічних та токсичних відходів щодня 
потрапляють або змиваються у море, а воно, 
приймаючи їх, стоїть. За недавніми автори-
тетними висновками міжнародних експертів, 
«рідинні відходи українських підприємств 
або зовсім не очищеними скидаються у Дні-
про, або очищеними умовно – за стандартами, 
прийнятими у світі, в Україні не очищається 
жоден кубометр шахтних, промислових та 
каналізаційних стоків». Це з одного боку. А з 
другого -  за підрахунками тих же іноземних 
експертів підприємства Запоріжжя, Енерго-
дару, Марганця та Нікополя уже кілька разів 
встигли пропустили через свої потужності 
Каховське море. То чи треба тепер пояснюва-
ти, що сьогодні воно собою являє? Велику й 
перевантажену калюжу бруду по самісінькі 
вуха і з головою! Якщо колись нашу найпов-
новоднішу річку пращури називали Борисфе-
ном, що означало «сховище життєвих сил», то 
нині це дійсно сховище-кладовище смертель-
них небезпек для населення, котре ще й на 
грані можливостей утримувати їх в собі. Як 
засвідчили ті ж зарубіжні екологи, «Каховське 
водосховище сьогодні є одним з найбільших 

джерел захворюваності та смертності населен-
ня в його басейні».

На результати обстежень іноземних екс-
пертів ми посилаємося тому, що вони свіжі і 
– на 260 сторінках – є в розпорядженні В’ячес-
лава Сандула. Він же, як ви уже знаєте, в рам-
ках Міжнародного фонду Дніпра співпрацює 
з ними. Спасибі, каже, їм за ту велику роботу, 
яку вони проводять, але чужі люди є чужі – це 
нам має боліти і пекти, що – чуєте? – «само-
стійна здатність Дніпра та багатьох річок його 
басейну зараз уже не забезпечує відтворення 
порушеної рівноваги». І що «політика, орі-
єнтована на розрізнені, не системні і не сталі 
обмеження чи нормування водоспоживан-
ня або гранично допустимі скиди і гранично 
допустимі концентрації відходів не гарантує 
поновлення спроможності Дніпра відновлю-
вати природну або бодай прийнятну для ото-
чуючого середовища і оточуючої цивілізації 
воду». Зрозуміли? Каховське море вичерпало 
свій ресурс накопичувача-відстійника нечис-
тот та бруду, шкідливих токсичних елементів і 

сполук, хімічних речовин, пестицидів, важких 
металів та радіонуклідів і т.д., на який його від 
самісінької появи прирекли творці. 

- Місія Міжнародного фонду Дніпра, - 
уточнює В’ячеслав Сандул, – висунула масу 
ідей та пропозицій, як нам рятувати Славу-
тич. Всі її ідеї та поради фактично запозичені 
з досвіду екологічного оздоровлення річок і 
озер Америки та Європи, передусім Сполуче-
них Штатів, Канади, Німеччини та Франції, де 
ще недавно водні артерії також були забрудне-
ні по вінця, а сьогодні в них розводять форель. 
Та чи зарадить тільки цей досвід нам? – ось 
питання, на яке перш за все треба знайти від-
повідь.

Аби його шукати, нами і створюється, 
продовжує В’ячеслав Андрійович, Басейно-
вий парламент Нижнього Дніпра. Ідея тут 
така – Дніпро має негайно одержати одного і 
обов’язково сумлінного господаря. Кордони 
регіонів не повинні поширюватися на нього, 
відгороджуючи один регіон від іншого. Щоб 
не кожна область і не кожне підприємство, не 

кожне місто та кожне село і відомство порізно 
хазяйнували і правили бал на ньому та в його 
величезному басейні, як Бог на душу покладе, 
чи провокують власні запити і потреби. А щоб 
один-єдиний був повноважний розпорядник і 
законодавець стосовно Дніпра та його числен-
них приток, який би діяв винятково в інтер-
есах порятунку найбільшої річки країни. На 
жаль, створення басейнового парламенту, до 
якого би обирали своїх посланців територіаль-
ні громади «приморських» міст, сіл та селищ, 
владою гальмується – точніше, ігнорується. 
Наче в угоду усім запопадливим нині олігар-
хам-бізнесменам, які й поготів заходилися 
привласнювати прибережні смуги вздовж во-
досховища та коїти на них, що їм заманеться. 
Таке враження, що наближають кінець світу…

- Ми, звичайно, реалісти і розуміємо, що 
швидко, за помахом чарівної палички море, да-
руйте, не зникне з наших очей, - каже Сандул.- 
До нього ж бо зараз прив’язане водоспоживан-
ня величезного промислово-індустріального 
Придніпровського краю і всієї Таврії. Одначе 

логіка підказує: у річці не повинна стояти й за-
стоюватися вода. Річка повинна текти. 

Це, зрештою, одвічний механізм збере-
ження та закон невмирущого існування ма-
тінки-природи. Його ви знайдете навіть у Бі-
блії. Біблія стверджує: «Всі ріки течуть в море, 
але море не переповнюється: до того місця, 
звідки ріки течуть, вони повертаються, щоб 
знову текти». Звичайно, що штучні моря і пе-
регороджені, зупинені ріки випадають з цього 
механізму, створеного, може, що й дійсно не 
нашим, а вищим розумом. Бо нашого вистачи-
ло на страшну дурню. Бо тепер знайте те, що з 
кінця 70-х років минулого століття стало оче-
видністю, а ми якось досі її не осмислюємо: з 
завершенням спорудження на Дніпрі каскаду з 
шести водосховищ-морів він в межах України 
перестав існувати. Дніпра-Славутича, яким ми 
всі пишаємося, як річки у нас насправді немає. 
Називати його річкою можна лише умовно. У 
нас це суцільний ланцюг озер-відстійників, 
зв’язаних між собою короткими руслами-про-
токами. Навіть той помиляється, хто називає 

Дніпро великою стічною канавою. Ні, ми ма-
ємо каскад збірників нечистот, витягнутий по 
колишньому руслу в минулому могутнього 
Дніпра.

І це річка, водні ресурси басейну якої скла-
дають близько 80 відсотків водних ресурсів 
України. Річка, котра зі своїми притоками за-
безпечує водою мало не 25 мільйонів чоловік 
– 180 великих та малих міст і промислово-ви-
робничих центрів, 10 тисяч підприємств та 
три з лишком тисячі сільських і понад тисячу 
комунальних господарств. Річка, в басейні ко-
трої сповна чи частково 20 областей України. І 
де сконцентровано 59 відсотків вітчизняного 
виробництва продукції та товарів.

- Тим паче нам не доводиться відвертатися 
від світового досвіду, - зі свого боку наполяга-
ють вчені-біологи Дніпропетровського наці-
онального університету. – Скрізь екологічне 
оздоровлення занапащених річок починали з 
того, що розгороджували їхні русла. На плане-
ті уже демонтовано десятки і сотні дамб та гре-
бель, котрі зупиняли та уповільнювали течії.

А якщо поступово, поетапно спустити Ка-
ховське водосховище, то уже через 2 – 3 роки, 
не сумнівається кандидат біологічних наук Во-
лодимир Манюк, почне відроджуватися Вели-
кий Луг, ще через 5 – 7 приходити до тями малі 
і великі річки-притоки колишнього Дикого 
поля. Однак замало спустити лише Каховське. 
Чи не першим, заявляє все той же Манюк, вар-
то спускати Київське – воно найнебезпечніше. 
Не тільки тому, що після Чорнобильської аварії 
надміру переповнене радіоактивними елемен-
тами. Воно підняте на 106 метрів над рівнем 
Чорного моря. З врахуванням інших штучних 
морів, створених нижче, це як Домокловів меч, 
що навис над Україною страшенною загрозою. 
Так що найліпше всьому Дніпру повернути 
його природний режим. Себто весь Дніпро 
звільнити від пут гребель гідроелектростанцій. 
У вчених на цей випадок й поготів оптимістич-
ний прогноз: вистачить 15 – 20 років, щоб від-
родилася родючість затоплених земель та при-
бережна флора і фауна, а 50-ти, щоб повернувся 
до колишнього стану весь басейн Славутича.

ПОНАД шістдесят чотири роки тому перед затопленням у селі Покровському висадили в пові-
тря кам’яну запорозьку церкву. Церква була поставлена на ознаменування Пресвятої Богороди-
ці Покрови. Звідси й назва села. «У Покровському я пошкодував, - записував у своєму Щоденнику 

Олександр Довженко, - що бога немає. Мені страшенно захотілося, щоб він з’явився хоча б на п’ять 
хвилин. І, побачивши зруйнований негідниками пам’ятник давньої архітектури, споруджений на честь 
його божої матері, покарав лютою смертю темних і підлих іуд, що скоїли цю мерзенну справу. Прощай, 
Покровське. Віри в неіснуючого бога в тебе не зменшилося. Зменшилося краси». І правди – хочеться до-
дати. Бо красу і правду Олександр Петрович ототожнював.
А всієї правди про Каховське море по сьогодні наші люди не знають. Не тільки про Каховське – про всі 
дніпровські, котрі в купі свого часу поглинули 8 тисяч квадратних кілометрів чорноземів, сіножатей 
та лісів. Територіально це сучасну Чернівецьку область. Було затоплено більше 10 тисяч кладовищ і 
більше двох з половиною тисяч християнських церков та храмів, тисячі пам’ятників історії і культу-
ри, музеїв, шкіл та лікарень. Назавжди зникло майже три тисячі населених пунктів і міст, а з поколін-
нями насиджених гнізд виселено понад 3 мільйони чоловік.
Так задля чого все це було зроблено? Ради чого на спорудження всього каскаду на Дніпрі за нинішніми 
цінами витратили два (!) трильйони американських доларів?
Правда полягає в тому, що за надсекретним планом під прикриттям примарних і реальних народ-
ногосподарських цілей сталінським режимом відразу закладалася можливість свідомого, одночасного 
і миттєвого руйнування гребель-дамб та морів. За екстремальних обставин, звичайно. Точніше – в 
умовах воєнної сутички з ворогом-загарбником. Щоб якщо знадобиться, враз була змога «розгорнути» 
могутню й неприступну водну перепону з півночі на південь СРСР. Дніпровська задумувалася першою. 
Друга створювалася на Волзі. Але Волзька – це не наш зараз клопіт. Та й Дніпровська вважалася голов-
нішою. Тільки сміє посунутися противник – висаджуються у повітря греблі, і за лічені години  висо-
чезний та бурхливий водяний потік все і всіх змітає на своєму шляху. Оперативно здолати його на ті 
часи навряд чи вдалося б комусь. А після спуску водосховищ Дніпро ще довго залишався б замуленою сму-
гою, теж неприступною для танків, іншої бойової техніки та сухопутних військ. З точки зору воєнної 
стратегії це був, як стверджували згодом іноземні спеціалісти, неймовірно жахливий для цивільного 
населення та військових, але в суті своїй геніальний план. Сталін дуже шкодував, що не вдалося його 
втілити до Другої світової війни. Одначе в кінцевому рахунку виник таки Дніпровський каскад, що за 
масштабами є одним з найбільших у світі. Драматизм же полягає тепер і в тому, що за нинішнього 
технічного стану суспільства розгородження дніпровського каскаду уже не завадить просуванню воро-
га в глиб держави. Але…
Не приведи, Господи, стукаю й по дереву, але уявімо тепер на мить, що гребля Київського моря неспо-
дівано буде зруйнована. Землетрусом, вибухівкою, попаданням у неї літака або великого метеориту, 
нарешті і в результаті диверсії або теракту – від чого завгодно, зрештою. Греблі й самі по собі ста-
ріють та втомлюються, як і підперті ними моря. Вони дійсно не вічні. Що ж може статися? Цитую 
доповідну, підготовлену відразу після Чорнобильської катастрофи для цілком таємного ознайомлення 
колишніми високими радянськими «посадовими особами і спеціалістами, без права поширення у 
засобах масової інформації». Отже, читаємо (на мові оригіналу): «В случае экстремального вариан-
та катастрофы Киевской ГЭС будут уничтожены все мосты и коммуникации через Днепр, все 24                           
газо-нефте-аммиако-бензопроводы, снесено более ста тысяч плавсредств, затоплены или уничто-
жены одна тысяча населенных пунктов, включая жилые и промышленные районы таких крупных 
городов, как Киев, Черкассы, Кременчуг, Светловодск, Днепродзержинск, Днепропетровск, Запорожье, 
Энергодар с Запорожской АЭС, Марганец, Никополь, Херсон, Новая Каховка и Каховка, Цюрупинск, 

Очаков, часть Николаева и часть Одессы – с потенциальными жертвами в 7 – 10 млн. человек. Будут 
уничтожены канализационные системы указанных городов и многих других населенных пунктов, в 
Днепр выльются тысячи тонн хлора, аммиака, серной и соляной кислот, минудобрений и химсоеди-
нений, сотни тонн тяжелых металлов и их солей, радиоактивных веществ, свалок и отстойников, 
кладбищ и других захоронений. Если же водные ударные массы вместе с тысячами плавсредств и 
десятками тысяч тонн катастрофической арматуры, а в зимнее время льда обрушатся на Запо-
рожскую АЭС, погибнут все реакторы с выбросом огромного количества высокорадиоактивных ком-
понентов в атмосферу и водные массы Черного моря. В экономическом и экологическом отношениях 
Украина перестанет существовать как республика. Следует также учесть, что Днепровский каскад 
является самым крупным в Европе и на планете открытым каскадом многоводных искусственных 
водохранилищ, выходящим в Мировой океан. В результате мощного водного удара взрывной гидрово-
лной загрязненные водные массы Черного моря через Средиземное, из Суэцкого канала и Гибралтара, 
попадут и в Мировой океан…».
-- Так що рано чи пізно, а Дніпровські моря на зразок Каховського доведеться, образно кажучи, за-
кривати, - не скільки наполягає чи прогнозує, стільки мріє В’ячеслав Сандул і продовжує: - Як на мою 
думку, то з Каховського треба починати. Воно останнє за течією, підходяще для  пробного експери-
ментального осушення, а давно стало дуже й дуже грізним. Але краще не рано чи пізно його спустити 
– краще вчасно.
Ще В’ячеслав Андрійович закликає усіх нас перечитати сьогодні Довженківську «Поему про море». Бо 
ні про яке море насправді це поема. І ніяка не поема зовсім. Це драма поета-патріота про спотворену 
та знищену українську історію і розтоптаний фатальним будівництвом світлого комуністичного 
майбутнього український народ. Який досі, все ще не підозрюючи сповна усіх загроз, залишається поло-
неним заручником створеного на його землі великого горя. 
У своєму Щоденнику Олександр Довженко писав: «Багаті були плавні, поетичні і несказанно пре-
красні. І от вони щезли. І жодна художня наволоч не змалювала їх на пам’ять нащадкам, боячись, 
мабуть, звинувачень у націоналізмі. Каховське море нічого уже не скаже нашим нащадкам про 
свою передісторію, ніби й зовсім її не було, ніби народилось-виникло воно в бозна-яку еру. Чаруючі 
історичні запорозькі ріки, заводі й села, де люди народжувались, кохали і вмирали – нічого не зали-
шилося в пам’яті. Комусь так треба». А вже у кіноповісті Олександра Петровича голова колгоспу зі 
зникаючої Грушівки Сава Зарудний скликає усіх земляків своїх, вихідців з села. Усім їм були розіслані 
листи від імені дідів, батьків, братів і сестер прибути мов на похорон. Зарудний приготував для 
них промову: «Буде море, і наше село назавжди піде під воду. Ось тут, де матері наші ще дівчата-
ми складали колись пісні, буде дно морське. Художники, звичайно, могли б для музеїв написати хоч 
би сто картин. Щоб побачили колись люди на картинах морське наше дно, так нема художників, 
нема. І я подумав: якщо вже не вистачило в них сумління чи розуму чи що інше скувало їх убогі душі 
– давай викличу живих».
То це чи і не нас, зараз сущих, скликає тепер Сава Зарудний? Вже тільки не задля того, аби попроща-
лися і ми зі своїм минулим та гіркими сльозами умилися на його могилі. Серед тих, хто в «Поемі про 
море» приїхав за викликом Зарудного, знайшовся один, який заявив: «Якщо згідно інструкції дане село 
йде на дно моря, воно піде туди незалежно від приїзду всіх тут присутніх або не приїзду їх. Тому наві-
що особисто мене викликали? Я ж не художник!» На це Сава тяжко зітхнув: «Не тільки орли-соколи 
злетілися до нас. Прилетіли й дрібні пташки».
Так, може, пора нам всім злетітися нарешті орлами і соколами?

Микола ЯСЕНЬ. 

! Нема на світі другої України, немає другого Дніпра
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За частиною другою статті 792 ЦК Укра-
їни відносини щодо найму (оренди) земель-
ної ділянки регулюються законом.

Відносини, пов’язані з орендою землі, 
регулюються Земельним кодексом України, 
Цивільним кодексом України, Законом Укра-
їни «Про оренду землі», законами України, 
іншими нормативно-правовими актами, 
прийнятими відповідно до них, а також до-
говором оренди землі.

Об’єктами оренди землі є земельні ді-
лянки, що перебувають у власності громадян 
юридичних осіб, комунальній або державній 
власності.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про 
оренду землі» оренда землі – це засноване на 
договорі строкове платне володіння і корис-
тування земельною ділянкою, необхідною 
орендареві для проведення підприємницької  
та інших видів діяльності.

 Правовою підставою набуття права 
орендного землекористування є укладення 
договору оренди земельної ділянки.

За договором оренди земельної ділянки 
кожна із сторін наділяється певними пра-
вами і водночас на неї покладаються певні 
обов’язки.

Договір оренди землі – це договір, за 
яким орендодавець зобов’язаний за плату 
передати орендареві земельну ділянку у во-
лодіння і користування на певний строк, а 
орендар зобов’язаний використовувати зе-
мельну ділянку відповідно до умов договору 
та вимог земельного законодавства. Договір 
оренди землі укладається у письмовій фор-
мі і за бажанням однієї із сторін може бути 
посвідчений нотаріально. Типова форма 
оренди землі затверджується Кабінетом Мі-
ністрів України.

 У статті 33 Закону України «Про оренду 
землі» встановлено переважне право орен-
даря, який належно виконував обов’язки 
відповідно до умов договору, на його понов-
лення після закінчення строку, на який було 
укладено договір.    

Переважне право орендарів на понов-
лення договору оренди поширюється на 
випадки, коли земля знову передається в 
оренду.

Так, частинами першою–п’ятою статті 33 
цього Закону передбачено, що по закінченню 
строку, на який було укладено договір орен-
ди землі, орендар, який належно виконував 
обов’язки за умовами договору, має пере-
важне право перед іншими особами на укла-
дення договору оренди землі на новий строк.

Орендар, який має намір скористатись 
переважним правом на укладення договору 
оренди землі на новий строк, зобов’язаний 
повідомити про це орендодавця до спливу 
строку договору оренди землі у встановле-
ний цим договором строк, але не пізніше ніж 
за місяць до спливу строку договору оренди 
землі.

До листа-повідомлення про поновлення 

договору оренди землі орендар додає проект 
додаткової угоди.

При поновленні договору оренди землі 
його умови можуть бути змінені за згодою 
сторін. У разі недосягнення домовленості 
щодо орендної плати та інших істотних умов 
договору переважне право орендаря на укла-
дення договору оренди землі припиняється.

Орендодавець у місячний термін розгля-
дає надісланий орендарем лист-повідомлен-
ня з проектом додаткової угоди, перевіряє 
його на відповідність вимогам закону, уз-
годжує з орендарем (за необхідності) істотні 
умови договору і, за відсутності заперечень, 

приймає рішення про поновлення договору 
оренди землі (щодо земель державної та ко-
мунальної власності), укладає з орендарем 
додаткову угоду про поновлення договору 
оренди землі. За наявності заперечень орен-
додавця щодо поновлення договору оренди 
землі орендарю направляється лист-пові-
домлення про прийняте орендодавцем рі-
шення.

Таким чином, відповідно до положень 
статті 33 Закону України «Про оренду зем-
лі» реалізація переважного права на по-
новлення договору оренди землі можлива 
лише за умови дотримання встановленої 
цією нормою процедури та наявності воле-
виявлення сторін.

Отже, для застосування частини пер-
шої статті 33 Закону України «Про оренду 
землі» та визнання за орендарем переваж-
ного права на поновлення договору оренди 
землі необхідна наявність таких юридич-
них фактів: 

орендар належно виконує свої обов’язки 
за договором; 

орендар до закінчення строку дії дого-
вору повідомив орендодавця в установлені 
строки про свій намір скористатися пере-
важним правом на укладення договору на 
новий строк; 

до листа-повідомлення орендар додав 
проект додаткової угоди;

орендодавець протягом місяця не пові-

домив про наявність заперечень щодо по-
новлення договору та своє рішення.

Разом з тим, частиною шостою статті 33 
Закону України «Про оренду землі» перед-
бачено іншу підставу поновлення договору 
оренди землі: у разі, якщо орендар продов-
жує користуватися земельною ділянкою 
після закінчення строку договору оренди і 
за відсутності протягом одного місяця піс-
ля закінчення строку договору листа-пові-
домлення орендодавця про заперечення у 
поновленні договору оренди землі, такий 
договір вважається поновленим на той са-
мий строк і на тих самих умовах, які були 
передбачені договором.

Таким чином, для поновлення договору 
оренди землі з підстав, передбачених части-

ною шостою статті 33 Закону України «Про 
оренду землі», необхідна наявність таких 
юридичних фактів: 

орендар належно виконує свої обов’язки 
за договором оренди; 

до закінчення строку дії договору він 
повідомив орендодавця в установлені стро-
ки про свій намір скористатися переважним 
правом на укладення договору на новий 
строк; 

до листа-повідомлення орендар додав 
проект додаткової угоди, продовжує кори-
стуватись виділеною земельною ділянкою; 

орендодавець письмово не повідомив 
орендаря про відмову в поновленні договору 
оренди.

При наявності таких юридичних фактів 
укладання додаткової угоди про поновлення 
договору оренди землі здійснюється із:

власником земельної ділянки (щодо зе-
мель приватної власності);

уповноваженим керівником органу ви-
конавчої влади або органу місцевого само-
врядування без прийняття рішення органом 
виконавчої влади або органом місцевого 
самоврядування про поновлення договору 
оренди землі (щодо земель державної або ко-
мунальної власності).

Керівник органу виконавчої влади або 
органу місцевого самоврядування, який 
уповноважений підписувати додаткову уго-
ду до договору оренди землі щодо земельної 
ділянки державної або комунальної власно-
сті, визначається рішенням цього органу.

Частинами восьмою, десятою статті 33 
Закону України «Про оренду землі» перед-
бачено, що додаткова угода до договору 
оренди землі про його поновлення має 
бути укладена сторонами у місячний строк 
в обов’язковому порядку. Відмова, а також 
наявне зволікання в укладенні додаткової 
угоди може бути оскаржена в суді.

З вищевикладеного можна зробити 
наступний висновок: переважне право 
орендаря, яке підлягає захисту відповідно 
до статті 3 ЦПК України, буде порушене в 
разі укладення договору оренди з новим 
орендарем при дотриманні процедури пові-
домлення попереднього орендаря про намір 
реалізувати переважне право, продовження 
користування земельною ділянкою після 
закінчення строку дії договору оренди і від-
сутності протягом місяця після закінчення 
строку дії договору оренди заперечень орен-
додавця щодо поновлення договору.

Правова  позиція  Верховного Суду 
щодо  підстав для продовження договору 
оренди земельної ділянки на підставі ч.1, ч.6 
ст. 33 Закону України «Про оренду землі».

ереважне право
НА ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

У будь-якій роботі на першому 
місці завжди стоїть безпека, 
пише сайт Anonymous. Під 
безпекою мається на увазі захист 
від небажаних наслідків. Усім у 
світі потрібна безпека. Навіть 
смартфонам. Ми використовуємо 
смартфони для ігор, дзвінків, 
чатів і т. п., але чи замислюємося 
ми про загро-зи безпеки? Без 
паніки! Ми вам допоможемо! 
Ці коди допоможуть вам 
визначити, чи захищені ваші дані, 
і чи не стежить хтось за вашим 
смартфоном. 

*#21#
Ця комбінація цифр і символів дозво-
ляє дізнатися, чи підключена на вашому 
смартфоні переадресація дзвінків, СМС і 
інших повідомлень. Наберіть цей код, і на 

Як захистися від телефонного шпигунства?
екрані висвітиться номер, куди здійсню-
ється трансфер даних, і статуси по різних 
видах переадресації. 
Згадайте: чи не позичали ви мобільник 
незнайомим людям, нехай навіть для од-
ного дзвінка? 
Якщо так,  є ризик, що звіт про ваше місце 
проживання, розпорядок дня, коло спіл-
кування можуть витекти до сторонніх. 
Під загрозою ризикують виявитися і кош-
ти вашого електронного гаманця, якщо ви 
користуєтеся ним, заходячи через пароль 
з мобільного.

*#62#
Цей код показує, куди з вашого телефону 
перенаправляються виклики, що входять, 
і СМС, коли інші абоненти не можуть до 
вас додзвонитися. У кращому разі дзвінки 
переадресовуватимуться у форматі го-
лосової пошти на один з номерів вашого 
стільникового оператора.

##002#
Набравши цю комбінацію, ви зможете 
відключити усі види переадресацій, які 

раніше були налаштовані на ваш теле-
фон. Код універсальний і діє для усіх 
смартфонів. Дуже рекомендуємо згадати 
про нього перед тим, як їхати в іншу 
країну або регіон: тоді, опинившись в 
роумінгу, ви не втрачатимете гроші, які 
перестануть списуватися за дзвінки, що 
за умовчанням перекладаються на голо-
сову пошту.

*#06# 
Код, що дає відомості про ідентифіка-
ційний номер телефону, так званий IMEI 
(International Mobile Equipment Identifier). 
Знаючи цифри міжнародного ідентифіка-
тора, можна, наприклад, знайти телефон, 
який був у вас вкрадений : адже апарат при 
будь-якому включенні автоматично пере-
дає свій IMEI в мережу мобільного опера-
тора, незалежно від того, чи знаходиться в 
смартфоні ваша сім-карта або вже чужа.

Як захиститися:
1. Використайте месенджери, повністю 
закриті для сторонніх: Telegram, Chare, 
Wickr, Signal. 

З надобиться

2. Не встановлюйте на телефон незнайомі 
програми, стежте за усіма встановленими 
застосуваннями і по можливості кори-
стуйтеся багатоступінчастими системами 
блокування. Не переходьте по підозрілих 
посиланнях і не заряджайте телефон від 
підозрілих «безкоштовних» точок. 
3. Відстежувати телефони має право тіль-
ки ваш мобільний оператор, і те тільки з 
вашої згоди. Сайти і додатки, що пропо-
нують вам відстежити місцезнаходження 
інших людей, належать зловмисникам. 
Будьте уважними!

Постанова ВСУ від 23.11.2016 року у 
справі № 6-2540цс16:

«Судами попередніх інстанцій у справі, 
яка переглядається, встановлено, що ТОВ 
«Мрія Центр», згідно з вимогами статті 33 
Закону України «Про оренду землі», є добро-
совісним орендарем, який: з метою скориста-
тися своїм переважним правом на укладення 
договору оренди, двічі направляв відпові-
дачу листи-повідомлення з пропозицією 
поновлення договору оренди, до яких було 
додано проект додаткової угоди; на період 
дії строку договору оренди земельної ділян-
ки, належної ОСОБА 6, та після закінчення 
строку дії такого, тобто після 10 грудня 2014 
року, належним чином та відповідно до умов 
укладеного між сторонами договору, вико-
нувало свої обов’язки орендаря, використо-
вувало земельну ділянку за призначенням у 
власних інтересах, за що сплачувало відпові-
дачу оренду плату.

Окрім того, судом також встановлено, 
що ОСОБА 6 протягом одного місяця після 
закінчення строку дії договору не звернувся 
до позивача з листом-повідомленням про за-
перечення у його поновленні.

Враховуючи зазначене, суд першої ін-
станції дійшов до обґрунтованого, що кон-
клюдентні дії ТОВ «Мрія Центр», а саме про-
довження користування спірною земельною 
ділянкою та внесення ним відповідної оренд-
ної плати після закінчення строку дії догово-
ру, свідчить про намір ТОВ «Мрія Центр» 
скористатися своїм переважним правом 
та поновити договір оренди землі, строк дії 
якого закінчився, що підтверджує наявність 
підстав визнання договору оренди землі від 
1 червня 2015 року, укладеного між ОСОБА 
6 та ТОВ «Борщівська аграрна компанія», не-
дійсним, а договір оренди землі від 10 травня 
2009 року, укладений між ТОВ «Мрія Центр» 
та ОСОБА 6, поновленим».
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Здоровенькі були!

.

ТА ЩОБ головки були тугими і вели-
кими, навіть в останні тижні перед 

збиранням не можна обходити його 
увагою. За 20 днів до збирання поли-
вання зменшують, але ґрунт утриму-
ють у помірно вологому стані. Неза-
довго до збирання землю від ци  булин 
відгортають, аби при швидшити дозрі-
вання час нику.

Маєш мішок цибулі - добре перезимуєш

На порі, на часі

…А мішок часнику - тим паче

НАЙКРАЩИЙ ЧАС для збирання 
цибулі з кінця липня до початку ве-

ресня, залежно від сорту. Цибулю кра-
ще збирати при сонячній ясній погоді. 
Але при дощовому літі варто поквапи-
тися зі збором врожаю. 

Цибулю на легких ґрунтах треба 
збирати, витягуючи за нижні частини 

листя із землі, злегка струснувши, скла-
дати рядками: цибулини в одну сторо-
ну, а огудиння в іншу сторону. Якщо 
ж ґрунт важкий, то потрібно спочатку 
рядки обережненько підкопати. Важ-
ливо пам’ятати, що цибулини, у яких 
обірвані донці, не зберігатимуться.

При ясній погоді цибуля у валках 
на грядці відмінно дозріває, підсихає 
і знезаражується. Її необхідно регу-
лярно ворушити. При постійно яс-
ній погоді можна залишати цибулю 
на грядці на 10 і навіть більше днів. 
Цибулю сушити можна і в коморі, і на 
горищі, і навіть на веранді, але треба 

Збирають його, коли край нє нижнє 
листя пов ністю пожовтіє, а серед   нє – 
на чверть або третину. При запізніло-
му збиранні у часнику тріскаються 
верхні лусочки, го ловки розпадаються 
на зубки, і він стає непридатним для 
тривалого зберігання. До того ж може 
розпочати ся вторинний ріст. Якщо час-
ник зібрати рано, більша його частина 
матиме невизрілу шийку, погано сфор-
мовані лусочки. Хоча деякі городники 
вважають, що часник краще зібрати на 
5 днів раніше, аніж на 5 днів пізніше. 
При ранньому збиранні завдяки відто-
ку поживних речовин із листя головки, 
часник дозріє і під навісом.

Аби визначити термін збирання, 
городникам, що не мають досвіду ви-

рощування часнику, треба періодично 
(починаючи із середини липня) раз на 
тиждень викопувати кілька головок у 
різних місцях грядки й уважно огляда-
ти їх. Якщо часник не дозрів, зовніш-
ня його оболонка ще соковита, міцно 
утримує зубки в головці і високо здій-
мається до стебла. У спілого часнику 
оболонка навколо стебла вже суха, але 
ще втримує головку. Такий часник ви-
копують негайно. За дощового літа зі-
брати часник краще раніше.

Викопують часник садовими вила-
ми, обережно підчепивши збоку. Реко-
мендується збирати цю городню куль-
туру за сухої погоди. Однак якщо три-
валий час стоїть посуха, то перед вико-
пуванням грядку бажано полити. Коли 

У зелених незрілих плодах волоського 
горіха вітаміну С більше у шість 
разів, ніж у ягодах смородини, і 
в дев›ять разів, ніж у шипшині. 
Кислоти, які є в молодих горіхах, 
сприятливо впливають на серцево- 
судинну систему, знижують ризик 
захворювання на ішемію. А ще горіхові 
ядра посилюють чоловічу потенцію.

До речі, у горісі лікувальними є не тільки ядра, а й 
листя, зовнішня зелена шкаралупа, внутрішні перетин-
ки. Листя і зелена шкаралупа містять дубильні речови-
ни, ефірні олії, вітамін С, а внутрішні перетинки — йо-
дисті сполуки.

Якщо проблеми зі шлунком: при проносі треба ви-
брати з горіха внутрішні перетинки, розтерти в ступці 
або змолоти на млинку для кави. Залити 1 ст. л. пере-
тинок склянкою горілки, настояти тиждень у темному 
місці. Процідити і вживати по 5-6 крапель тричі на 
день. З другого дня кількість крапель можна зменшити. 
Цей засіб є дуже сильним, передозування його може 
спричинити закрепи.

Для дітей: при аденоїдах залити 1 ст. л. подрібненої 
зеленої шкаралупи склянкою води, закип›ятити й на-
стояти годину. Закапувати в ніс по 6- 8 крапель 3-4 рази 
на день. Курс лікування — 20 днів.

Листя не викидайте: воно має протимікробну дію, 
настоєм із нього лікують гнійники. 2 ст. л. подрібненого 
листя заливають склянкою окропу і протирають про-
блемні ділянки шкіри.

При запаленні лімфатичних вузлів свіже листя во-
лоського горіха можна прикладати до запалених лім-
фатичних вузлів, зверху наклавши теплу пов›язку.

при цьому так розкласти, щоб її обду-
вало з усіх сторін, і знизу, у тому числі. 
Тому не можна класти її прямо на під-
логу. Спробуйте влаштувати звичай-
ний стелаж із сіткою. Можна рослини 
покласти в планчаті ящики, які підняті 
над підлогою. Цибулю не можна класти 
навалом, а лише в 1-2 шари.

Дуже добре влаштувати теплову 
сушку з примусовою вентиляцією (на-
приклад, за допомогою тепловентилято-
ра). Постарайтеся не пересушити цибу-
лини, інакше лушпиння потріскається і 
відділиться, а воно повинно бути щіль-
ним, щоб захищати від пошкоджень.

Основне правило при вирощуванні цибулі – не дати їй перезріти. 
Ознаки того, що цибуля дозріла: пожовтіння листя з підсиханням і 

виляганням стебел у більшої частини посадок. Але не треба чекати поки 
всі рослини на грядці поляжуть, позаяк при сирій погоді розвиваються 
різні хвороби, і може початися вторинне проростання цибулин. Тоді 

разом зі зниженням врожаю погіршиться і якість його зберігання.

струшувати з викопаних головок сухий 
ґрунт, корінці обриваються біля самого 
денця (особливо якщо часник росте на 
суглинках), відкриваючи доступ інфек-
ціям. А ось звільнити корені від злегка 
вологого ґрунту набагато легше. 

Викопаний часник за гар ної пого-
ди розкладають на грядці рядами так, 
щоб листя другого ряду прикривало 
головки першого ряду і т.д. Сушать 2-3 
дні, тоді перевертають і сушать далі ще 
стільки ж часу. Тоді часник добре про-
сохне, сонце не припече цибулин, а зуб-
ки всередині не розм’якшаться. Якщо 
погода нестала, часник краще розклас-
ти під навісом. Перед закладанням на 
зберігання обрізають корені та листя, 
залишаючи пеньок завдовжки 4-5 см. 
Водночас перебирають часник та вида-
ляють пошкоджені головки, вибираю-
чи при цьому найміцніші. 

За сприятливих умов озимий часник дозріває наприкінці липня, 
а ярий – на 2-3 тижні пізніше

олодий горіх 
  волоськийМ

Горіхівка.10 зелених горіхів, 100 г. цукру, 1 л горілки.
Волоські зелені горіхи дрібно порізати, покласти у 

банку та засипати цукром. Поставити на підвіконні на 
сонці. Тримати там доти, доки вони пустять сік, час від 
часу струшуючи. Тоді залити горілкою і тримати в тем-
ному місці ще місяць. Після того профільтрувати, пере-
лити в пляшку, закоркувати.

До настою додають і кілька гвоздичок, корицю  - 
для аромату. 

 Варення. Добирають великі цілі горіхи. Кінці пло-
дів з боку плодоніжки й суцвіття зрізують, наколюють 
горіхи з двох сторін шпичкою і вкладають в отвори по 
гвоздичці.

Приготовані горіхи поміщають у каструлю, залива-
ють холодною водою і вимочують протягом 10 діб, змі-
нюючи воду 2-3 рази на добу.

На десятий день горіхи проварюють 12-13 хв, злива-
ють гарячу воду й знову заливають холодною водою на 
добу. Протягом доби змінюють воду 2-3 рази.

Через добу горіхи відкидають на друшляк, осушу-
ють, варять цукровий сироп, дають йому охолонути до 
50°С і занурюють у сироп просушені горіхи. У суміш до-
дають ванілін і корицю.

Через добу горіхи виймають із сиропу й варять його 
до загущення.У такий же спосіб проводять ще два варін-
ня.

Коли цукровий сироп загустіє до консистенції желе, 
у нього опускають горіхи, проварюють суміш 10 хв, ви-
кладають гаряче варення в банки та закривають.

Чорна смородина перша за кількістю вітамінів у 
складі, якщо порівнювати її з іншими сортами. 
Наприклад, в ній міститься велика доза аскор-
бінової кислоти - 400 мг, а це трохи менше, ніж 
у шипшині - головному джерелі вітаміну С. Крім 
того, ягоди багаті дуже потрібними вітамінами 
В1-В6, Р, РР, кальцієм, залізом, магнієм, фосфо-
ром і калієм.

У молодих листочках рослини багато ефірних масел, 
звідси у смородини такий насичений запах.
Зазначені речовини обумовлюють цінність смородини 
як лікарської рослини. Здавна вона використовується 
в народних зіллях, виявляючи сечогінну, потогінну, а 
також протизапальну властивість. Завдяки виро-
бленому ефекту чорні ягоди допомагають при піску в 
сечовому міхурі і нирках. Вони борються з діареєю у 
дітей. Наявність вітамінів обумовлює зміцнюючу дію 
смородини: вона посилює імунітет.
Якщо потрібно підлікувати ревматизм, на допомогу 
прийде настій ароматного листя. Він же виганяє каме-
ні з сечового міхура і нирок, знижує артеріальний тиск, 
дає цілющий ефект при атеросклерозі, діатезі, анемії.
Важкі метали виводяться за допомогою відвару з вису-
шених на сонці ягід чорної смородини.
Безсумнівно, більше користі в свіжих плодах, які можна 
вживати практично без обмежень. У процесі домаш-
ньої або промислової обробки цього продукту виходять 
смачні ліки, незамінні в період ГРВІ. Відмінна заготівля 
- чорна смородина, перетерта з цукром. У ній збері-
гається вся користь свіжих ягід. Взимку такі ласощі 
можуть використовуватися як варення, сировина для 
киселю, а також начинка для здоби.

Цілюща сила 
чорних ягід
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Календарик

Р ецепти особливого хліба

З  діда-прадіда

ШАНА до хліба закріпилась 
у народних звичаях укра-

їнців. На покуті під образами, 
що здавна в хаті вважалася свя-
щенним місцем, завжди лежала 
на столі покрита рушником па-
ляниця.

Кожен шматочок хліба з’їда-
ли повністю, не залишаючи кус-
нів, щоб силу не залишити. Хліб 
не можна викидати у сміття, на-
віть хлібні крихти слід зібрати 
у долоню і з’їсти, або ж віддати 
худобі чи птиці. Знайдений на 
дорозі окраєць хліба потрібно 
обтрусити і покласти на висо-

кому місці для пташок. Коли 
випадково кусень хліба упаде на 
підлогу, селяни його піднімають 
і цілують - перепрошують, у хлі-
ба ж бо ніжки короткі, впаде зі 
столу і може ніколи більше туди 
не повернутися. Про хліб не 
можна казати, що він поганий, 
він може бути лише невипече-
ний, глевкий, сирий, підгорілий, 
зачерствілий.

Хліб – символ життя. Він з 
давніх-давен у великій пошані 
в народі. Недаремно у молит-
ві до бога «Отче наш…» люди, 
як великої милостині, просили 
не позбавити їх хліба, бо він не 
просто основа життя.

Тому в Україні він здавна 
був і залишається учасником 
багатьох народних свят. З ним 
благословляли молодих на 
щасливе життя, вітали матір з 
новонародженим, з хлібом-сіл-
лю зустрічали дорогих гостей, 
вперше входили в нову хату, 
проводжали в останній шлях. 
Як бачимо, хліб супроводжує 
нас з початку і до кінця життя. 
Також він був послом миру та 

дружби між народами, залиша-
ється їм і нині.

З хлібом на вишитому руш-
нику наші предки йшли навіть 
оглядати поле, сіяти й збирати 
жнива. Найкращу жницю квіт-
чали вінком з колосків, а потім 
ще сплітали вінок, урочисто 
несли його в село до двору го-
сподарів, клали його на хліб, з 
яким господарі вітали женців. 
Дуже шанували перший сніп 
як символ врожаю. Саме з ньо-
го робили весільний коровай.

На святого Маковія народ 
вшановує його символом – свя-
тими хлібом та маком. Цей день 
дуже важливий, бо тоді освячу-
вали хліб нового врожаю. Люди 
набирали у вузлики різнотрав’я 
й несли до церкви святити, а, 
посвятивши, висипали у зерно 
– «щоб Бог родив гарний хліб».

На Спаса в церкві святили 
груші, яблука, мед, калачі з бо-
рошна нового врожаю і обжин-
кові вінки.

В Україні хліб-сіль на ви-
шитому рушнику – то найвища 
ознака гостинності народу.

Житній хліб
Потрібно: 4 скл. житнього 

борошна (520 г), 2 ч. л. розпушу-
вача (рецепт тут ),1 ч.л. соди, 1 ч 
.л. солі, 60 г вершкового масла 
або олії, 4 курячі яйця, 2 скл. ке-
фіру (можна кисле молоко), 3 ст.л. 
меду (у кого алергія мед можна 
замінити на цукор).

Приготування. Змішати бо-
рошно, розпушувач, соду, аніс і 
сіль. Додати розм’якшене масло 
або олію. В окремому посуді ви-
делкою збити яйця, додати кефір 
і мед. Швидко перемішати обидві 
суміші, покласти у форму для 
хліба, формою пару раз стукнути 
по столу (для розподілу повітря, 
так написано в рецепті). Пекти 
при 180 градусах у попередньо 
розігрітій духовці 45 - 55 хвилин. 
Час випікання залежить від фор-
ми та вашої духовки. Готовність 
перевіряємо шпажкою, щоб тісто 
не прилипало.

Білий хліб з травами 
на чаї
Потрібно: 250 мл завареного 

зеленого чаю, 1 ст. ложка олив-
кової олії, 1 ч. ложка солі, 1 ч. 
ложка цукру, 10 г дріжджів, 200 
г пшеничного борошна, 50 г вів-
сяних пластівців, 200 г борошна, 
сухий розмарин, сухий солодкий 
перець, мелений чорний перець.

Приготування. Ретельно за-
місити тісто з усіх інгредієнтів. 
Тісто треба вимішувати не мен-
ше 20-30 хвилин до утворення 
однорідного і липкого колобка. 
Даємо тісту хвилин 10 відпочити 

У 1966 році вперше відзначали Міжнародний день шахів. І досі 
його щорічно святкують 20 липня. Засновником цього свята стала 
Всесвітня шахова федерація, що з’явилася в 1924 році.

Шахи вигадали в Індії. Саме з перської мови походить назва гри 
- «шах мат», що в перекладі означає «володар помер». Попередницею 
шахів була гра чатуранга, яка з’явилася в V столітті.

На Русі в шахи почали грати приблизно в 9-10 столітті. З тих пір 
гра набула величезної популярності. Вважається, що в неї грають ін-
телектуально високорозвинені люди.

Класичні шахи - це настільна гра, яка грається на 64 клітинах спе-
ціальної дошки. Гра ведеться 32 фігурами: по 16 білих і чорних. Для 
поєдинку в шахи потрібні два гравці, кожен з них намагається поста-
вити мат королю опонента.

Міжнародний день шахів є дійсно загальнопланетарним святом, 
оскільки в шахи грають практично скрізь. У багатьох країнах засно-
вані шахові клуби, в яких збираються справжні шанувальники цієї 
стародавньої гри. Традиційно у цей день проводяться турніри між 
членами таких клубів.

ліб-сільХ
В Україні повним ходом ідуть жнива. Як тут не 

нагадати, що хліб українці називають «святим», 
«Божим даром», «батьком», «годувальником», 

«головою», «розпорядником». Без хліба в Україні не 
обходиться жодна важлива подія. В обрядах та 

звичаях хліб символізує життя.

Шах і мат
20  липня - 
День древньої 
гри

і знову місимо його руками про-
тягом 10-20 хвилин, поки воно не 
стане гладким і еластичним.

Після замісу залишаємо ті-
сто підніматися на 1-2 години, 
поки воно не збільшиться в 3 
рази. Для цього кладемо його в 
миску, накриваємо рушником 
і ставимо в тепле місце. Можна 
скористатися духовкою: поки 
вимішується тісто, нагріти її до 
100 градусів, а потім відправити 
туди тісто, вимкнути духовку 
і залишити в закритій духовій 
шафі на 2 години. За цей час тісто 
встигне піднятися. Випікаємо в 
духовці, нагрітій до 220 градусів 
10 хвилин, потім зменшуємо до 
180 градусів і ще випікаємо 30 
хвилин. Потім даємо відпочити 
хлібу 10 хвилин при кімнатній 
температурі.

Пісний гарбузовий хліб
Потрібно: гарбузове пюре – 

250 г, пшеничне борошно – 360 г, 
сіль – 0,5 ч. ложки, відвар з гар-
буза – 50 мл, сухі дріжджі – 1,5 ч. 
ложки.

Приготування. У відерце за-
сипаємо дріжджі, борошно та 

сіль. Додаємо охолоджене гар-
бузове пюре та відвар з гарбуза. 
Випікаємо в режимі «основний», 
розмір буханця «середній» та се-
редній рівень просмаження ско-
ринки. Можна додати декілька 
ложок гарбузового насіння. По 
завершенні випічки даємо хліб-
чику ще зо 5-10 хвилин і дістаємо 
з пічки. Цей смачний і надзви-
чайно яскравий буханець пасу-
ватиме і до посту, не містить олії, 
молока та яєць.

Медово-пивний хліб
Потрібно: 375 г борошна, 1 ст. 

л. порошку для випічки, 2 ст. л. 
цукру,1 ч. л. солі,2 ст. л. меду,350 
мл пива,55 г вершкового масла, 
розтопити.

Приготування. У середній 
мисці збити борошно, порошок 
для випічки, цукор і сіль. Долити 
пиво і мед. Перед цим мед поста-
вити на 5-10 секунд в мікрохви-
льову піч. Перемішати дерев’я-
ною лопаткою.

Розігріти духовку до 175°С. 
Змастити вершковим маслом 
форму для випічки. Покрити дно 
форми пергаментним папером.

Перелити у форму для випіч-
ки половину вершкового масла. 
Потім перекласти в неї тісто, 
зверху полити його другою поло-
виною вершкового масла і розпо-
ділити його кулінарним пензли-
ком.

Випікати хліб 50-60 хв., поки 
хліб підрум’яниться, а зубочист-
ка, вставлена в центр тіста, вихо-
дитиме чистою.

У магазині: 
Покупець: - Це генномодифікова-
на морква? 
Продавець: - Ні, а чому ви запи-
туєте? 
Морква: - Так, а чому ви запиту-
єте?

***
- Для чого тобі спирт? 
- Струни протирати. 
- Які ще струни?! 
- Струни моєї душі!

***
Двоє мисливців пішли на вепра. 
Наступного дня один із них по-
вертається, ледве пересуваючись 
із тушею вепра на плечах. Поба-
чивши, що товариш відсутній, 
мешканці села запитують: 
- Петре, а де Семен? 
- Та йому стало зле, він упав, в 
двох кілометрах звідси валяється. 
- Як, ти покинув Семена й потяг-
нув вепра?! 
- Ну, Семена ж ніхто не вкраде!

***
- Петре, уяви собі: я закохався! 
Але їй 20, а мені 65. Але я дуже ба-
гатий! Як ти думаєш, мої шанси 
побільшають, якщо я скажу, що 
мені 50? 

- Миколо, твої шанси таки по-
більшають, якщо ти скажеш, що 
тобі 80!

***
Чоловік – дружині:
- Зайчику, ти мене любиш?
- Звичайно, коханий!
- А зраду пробачиш?
- Звичайно, серденько, я мертвому 
все пробачу…

***
Шеф кричить секретарці:
- Ти звільнена!
- За що?- дивується та. – Я все 
добре робила, ніколи не спізнюва-
лася.
- Пил зі столу витирала?
- Так, звичайно, і пил зі столу 
витирала.
- А у мене там важливі телефони 
були записані.

***
-  Де ви би порадили нам розта-
шувати намети? – питають 
туристи місцевого жителя.
-  Внизу, на лугу. Там вже стоїть 
з десяток наметів.
-  А якісь розваги в вашій місце-
вості є?
-  Так, раз в неділю я випускаю на 
луг свого бичка.

Державний навчальний заклад 
«Гадяцьке аграрне училище»

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЯМИ:
бджоляр – 1,5 роки;  садовод – 10 місяців;  овочівник – 

10 місяців;  лісник,  єгер – 10 місяців.
Училище проводить підготовку кваліфікованих робітників                        

на денному та заочному відділенні.
Зарахування учнів проводиться без вступних іспитів,                                   

за результатами співбесіди.
Навчання проводиться на державній та контрактній основі.

Після закінчення навчання за професією «Бджоляр» 
випускники училища мають змогу безкоштовно  
продовжити навчання у технікумі «Пчела воля»            

Люблінського воєводства, Польща.
Адреса училища: 37300, вул. Замкова, 1,

м. Гадяч, Полтавська область.Тел./факс.: (05354) 2-06-75.
Електронна пошта: gadagrosch@gmail.com

сайт: https://dnzgau.jimdo.com/
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