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ВИБОРИ МІЖ МИНУЛИМ І МАЙБУТНІМ
Відразу четверо давніх знай-

омих автора статей зателефону-
вали і, наче змовившись, різни-
ми словами, однак сказали одне 
й те ж. От ви пишете, сказали 
вони, наче люди самі винні, що 
покірно обирають негідників та 
пройдисвітів, котрі дійсно ладні 
тоннами вішати електорату лок-
шу на вуха чи тоннами роздава-
ти гречку, аби тільки дорватися 
до влади. А потім їм і море по 
коліна, і інтереси виборців до 
одного, даруйте, місця. Справді 
ж бо останні не менше ніж двад-
цять років і у Верховну Раду, і у 
президентську вертикаль разом з 
Кабміном хижими зграями про-
никають нечестивці, злодії і бан-
дити, яким головне пропхатися 
чи допхатися до корита і дури-
ти потім свій народ, обкрадати, 
кривдити та пригинати не те що 
на повну котушку – без спину і 
максимально, скільки вдасться 
гнобити нерозумних виборців та 
зберігатися біля годівниць. І далі: 
якщо ж «Фермер Придніпров’я» 
закликає не клятою гречкою спо-
кушатися, а голосувати по совісті 
і, ясна річ, відповідально, відда-

КОГО ХОЧЕШ – ВИБИРАЙ 
І приємно, і обнадійливо, що дві недавні наші 
публікації – «Ми довго мовчки відступаємо»

 і  «Пора тобі, народе, робити висновки» 
у номерах від 18 та 25 липня ц. р. – не залишилися 
не поміченими нашими читачами. Більше того, не 

залишили і байдужими, викликали інтерес 
чи бодай змусили глибоко задуматися. Але не 

тільки – і сперечатися, дискутувати також. 

ючи перевагу винятково сум-
лінним та порядним, передусім 
чесним і щирим у своїх устрем-
ліннях, діяннях і стосунках з 
людьми – але скажіть, поясніть і 
розтлумачте тоді, як відрізнити 
негідників від чесних, а порядних 
і сумлінних від злодіїв і навіть нік-
чемних потвор в овечій шкурі?

- От я голосував за Порошен-
ка, - казав Володимир Пилипо-
вич П., у радянські роки дирек-
тор великого радгоспу, в перші 
ж нові часи директор теплично-
го господарства, а нині засновник 
приватного агропідприємства, 
- і сподівався, що він, багатий і 
забезпечений, скаже усім, кого 
візьме собі на службу, що досить, 
хлопці, ми всі уже наїлися досхо-
чу і від пуза, по зав’язку, що далі 
нікуди, скоро й розірве усіх нас, 
тому пора подумати про свою 
країну і подбати про наш народ. 
Бо буде заможною і благополуч-
ною Україна – не пропадемо і 
ми, а особливо наші діти та ону-
ки… Але, як бачите, не сталося 
так, як мені гадалося. Судячи з 
усього, не дійшло, що керувати 
державою – це перейматися не 

власними інтересами, а інтере-
сами і потребами народу, який 
тебе обрав!

- Мало сказати, що з клеп-
ками у голові пора голосувати, і 
всіх, на кому уже немає де міток 
ставити, і на гарматний постріл 
не пускати у владу, - сказав і Ва-
силь Дмитрович Каліберда з По-
кровського району. – Підкажіть 
краще, як  розпізнати тих, хто і 
після виборів залишатиметься 
з людьми та вірним своїм обі-
цянкам. А то ж один поперед 
одного золоті гори малюють, а 
потім брешуть, позичаючи очі у 
Сірка – і переморгають будь-яку 
правду, яку кажуть їм люди. Це 
якщо ще й захочуть слухати гір-
ку правду від ошуканого народу. 
Нинішні, скажімо, як очільники 
міністерств, так і народні депу-
тати давно втратили відчуття ре-
альності, тим паче, свого циніз-
му. Грішної землі під своїми 
ногами не відчувають також – го-
ловами високо у небі вони, куди 
усім простим людям і поглядом 
не дістати…  

З часу відновлення Незалежності Україна лише тепер наблизилася до створення єдиної помісної церкви. 
Та протистояння між православними церквами, складова глобального протистояння між Києвом і 
Москвою, триває донині. Інколи справа доходить до рейдерського захоплення будівель та майна, навіть 
в столиці - відомі «війни» за залишки Десятинної церкви, храмів на Нивках та в Оболонському районі, 
церкви біля залізничного вокзалу Житомира тощо.
А в Господарському суді Дніпропетровської області з червня розглядається позов Петриківської 
релігійної громади Московського патріархату до Петриківської селищної ради та Дніпропетровської 
облдержадміністрації про визнання права власності за набувальною давністю на дерев’яну церкву Петра 
і Павла та муровану Церкву Різдва Богородиці в Малій Петриківці, що стоять поруч. Третьою особою у 
справі, що рішуче суперечить цим намірам, є місцева громада Української автокефальної православної 
церкви, представляє її архимандрит Іов. Завдяки йому та зусиллям місцевих меценатів і постала 
нова церква Петра і Павла. І на землю під нею та давньою Білою церквою у Петриківській селищній раді 
претендують тепер названі дві різні церкви, з центрами у Києві та Москві.

Білу церкву хоче забрати Москва              

Читайте стор. 3

 За даними Гідрометцентру 
українців чекає ще півтора міся-
ці літньої погоди.  Про це пові-
домила начальник відділу агро-
метеорології Гідрометцентру 
України Тетяна Адаменко під 
час прес-конференції в минулу 
п’ятницю.

 «Літо у нас закінчується за 
кліматичними показниками в 
середині вересня. У південних 
областях навіть в кінці вересня. 
Тому що літо - це той період, 

Більше тридцяти відсотків  керівників 
аграрних підприємств вважають високою 
небезпеку рейдерського захоплення свого 
бізнесу, свідчить дослідження, результати якого представив 
представник «Всеукраїнської аграрної ради”» Андрій Дикун на 
«Антирейдерському форумі» в Києві минулого тижня.

ЗГІДНО з опитуванням, 44% очільників аграрних 
підприємств вважають середньою небезпеку рейдерського 

захоплення свого бізнесу, 14% – низькою, 8% – небезпека 
відсутня, 1% – бізнес перебував / перебуває під рейдерською 
атакою, 3% – відмовилися відповідати.
На питання, чи вважають бізнесмени захищеним свій бізнес 
від рейдерських атак, 23% відповіли «ні», 48% – «скоріше ні», 
21% – «скоріше так», 2% – «так», 5% – відмовилися відповісти.
Згідно з опитуванням, 64% вважають основною причиною 
рейдерства корупцію в правоохоронних органах, 38% – 
заплутаність і недосконалість законодавства, 15% – низьку 
юридичну грамотність фермерів, 8% – інше, 4% – відмовилися 
відповісти.
Дослідження показує, що головний спосіб боротьби з 
корупцією та рейдерством 39% опитаних сільгоспвиробників 
вбачають в об’єднаннях фермерів (громадських організаціях і 
рухах), 36% – в зміні чинного законодавства.
Дані опитування свідчать також про те, що особливо гостро 
проблема рейдерства стоїть перед фермерами південних і 
східних областей України.

Синоптики обіцяють, що літо в Україні 
закінчиться не за календарем і ще не досить скоро

який обмежується середньодо-
бовими температурами вище 
пятнадцяти градусів. Так що 
у нас буде ще місяць-півтора 
літа, яке стане,  можливо, най-
тривалішим за багато років», - 
зазначила Адаменко.

 За її словами, зараз спостері-
гається «більш-менш спокійна» 
синоптична ситуація.

 «До середини місяця ми бу-
демо перебувати під впливом 
зони підвищеного атмосферно-

го тиску, тобто антициклоніч-
ного. І лише в окремі дні будуть 
проходити дощі. Але це будуть 
невеликі дощі в західних, північ-
них і, можливо, в центральних 
областях. Південь, південний 
схід і  схід будуть знаходитися в 
сухому стані», - повідомила Ада-
менко.

 При цьому, зазначила 
вона, не варто розраховува-
ти на надвисоку температуру 
повітря.
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Т акі реалії

Японське прислів‘я

2
Є така країна Японія, де дуже бідні 

природні ресурси; окрім море-
продуктів, майже нічого немає. 
Кліматичні умови їх теж не балу-

ють: то цунамі, то землетрус, то повінь, 
а народ живе заможно, один з найви-
щих рівнів життя у світі. І є така велика 
держава Україна, де прекрасний клімат, 
величезні природні ресурси, а народ пе-
реважно живе бідно. Прямо парадокс, та 
й годі.

Нещодавно знову баба Галя ремству-
вала біля сільмагу, тобто «маркету» по - 
нинішньому:

- Що ж це таке: село хутором ро-
блять?! Ані тобі пошти, ані ощадкаси, 
лікарню розвалили, ФАП закрили, бан-
комат повисів трохи – і той зняли, клуб 
не працює!  На дорогах ями по коліна?! 
По узбіччях бур’яни! Де та влада? Чи їм 
повилазило, чому нічого не роблять?

Її в унісон і баба Наталя підтримала:
 - Ага, тепер щоб заплатити за світло 

чи газ, треба аж в райцентр зганяти. А 

 На кого ж сподіватися?
чим їхати? Наймати машину, чи що? Та 
й поки доїдеш по такій дорозі, то всі кіст-
ки розтрясеш. Газети і пенсію перестали 
вчасно носити, поштарки не хочуть  за 
копійчану зарплату працювати, пошту в 
селі закрили, тепер одна на три села!

Дід Петро теж  підтримав пекучу 
тему:

- Я он недавно захворів, син в амбу-
латорію повіз. А там один лікар-пен-
сіонер на всіх, та й той десь поїхав на 
терміновий виклик. І мені хоч здихай, 
поки він з виклику не прибув. Хіба таке 
раніше було? Подуріли ті правителі, чи 
що?

- Дідусю, а голосували ви за кого? - хи-
тро примруживши лукаві очі, втрутився 
в полеміку тринадцятирічний онук.

- Ич, стерво, ще й він свої п’ять!  Що 
ти там ще розумієш,- дід  спроквола мах-
нув на онука рукою.

- Як це за кого, - взялася в боки баба 
Галя, - та за них же і голосували!  Вони 
ж тоді так гарно розказували, як подба-
ють про нас. Такі оті всі кандидати добрі 
були, хоч до рани прикладай. Чисто тобі 
янголи з крильцями. 

- Не тільки обіцяли, а й діло робили! 
Хіба ви забули? - баба Наталя з подивом 
оглянула всіх, - гроші давали тим, хто 
просив на якісь злободенні потреби, і на-
бори оті, продуктові…

- Ага, ага, їй - бо хороші були: повкру-
чували тоді перед виборами лампочки в 
ліхтарях на дорозі, навіть один з канди-
датів шматок дороги  в селі зладнав. А 
інший  частину паркана прилаштував на 
кладовищі.

- А ще в дитсадку якась партія поста-
вила ігрову площадку, - згадав і дід Пе-
тро.

- І школі дали електроплитку, - дода-
ла  баба Галя,- ну як ти за них не прого-
лосуєш?!

- Діду, діду, ми ж як на риболовлю 
йдемо, теж приманку для риби беремо: 
черв’ячків, макуху. Закришуємо те міс-
це кілька днів, де будемо ловить, - знову 
втрутився «стерво» онук, - а як спіймає-
мо її, то вже нащо смакоту дурній дава-
ти? Або смажимо рибку, або варимо і 
все: нехай знає, була б не клювала!

- І чому вас у школі вчать,- звела ду-
гами брови баба Наталя, - то ж риба, що 
вона там розуміє, а то люди, гомо сапієн-
си, чи ще не вчили? 

- Та вчили, вчили, бабусю Наталю, 
тільки поясніть мені, в чому відмінність? 
Риба клює на приманку, а потім гине. 
І люди наші голосують теж за того, хто 
спритніше приманив обіцянками, по-
дачками, більше реклами накрутив по 
телевізору та газет заніс у двір, а потім 
стогнуть і плачуть від виборів до виборів.

- Те – те – те… - передражнила ма-
лого баба Галя, - ніби там обирати є з 
кого? Вони вже кандидатами там відібра-
ні-перебрані, а вибори то так, про люд-

ське око. Ніби у нас ота… демократія є!  
Прості люди нічого не вирішують, то хоч 
щось із тих (підняла пальця догори) під 
час виборів урвуть. 

- Демократія – значить влада народу, 
- підійшовши за черговим півлітра до 
магазину, дихнув на всіх перегаром зане-
хаяний Семен, по вуличному Пень, - що 
вам не так усе? Я ось прийняв на грудь, 
- показав красномовний жест, - і «твои 
спички, мои дрова, все будет хорошо…»

- Та знаємо, як «хорошо», ти за отой 
дурман і голос віддав  нашому голові на 
виборах, а тепер він казна–що творить, ні 
до чого йому в селі діла немає, - вколола 
п’яничку баба Наталя.

- А чого ж Ви не наливали, я б за Вас 
проголосував! - розреготався Пень і пі-
шов до прилавку.

- Ет, що з ним говорити, - дід Петро 
махнув вслід рукою, - такого хоч озолоти, 
все проп’є.

- Та добре, що хоч він не втік із села, 
а то й з країни, як інша молодь. Таки ж 

дров нарубає за могорич, як попросиш, - 
заступилася за Пенька баба Галя.

- А я втечу, ось тільки підросту і вте-
чу! – раптом з викликом сказав онук діда 
Петра, - раз змінити нічого не можна, 
всі виїжджають і я виїду! Бо в селі зараз 
можна тільки багато працювати в себе 
на городі і мало що мати, а ціни кожен 
день ростуть. Повна безвихідь. Пиячити 
як Пеньок не хочу! 

- Та заспокойся ти, Сашко, воно щось 
зміниться, поки ти виростеш, - примир-
ливо дід Петро до онука.

- А хто його змінить? Хто? Якщо так 
все влаштовано в країні, що прості люди 
завжди в дурнях?

- Та ти ж і зміниш,- усміхнулася баба 
Наталя до онука, - а на кого ж нам спо-
діватися…? Ось підростеш, на наших 
помилках навчишся і все з такими, як 
ти, перебудуєш по-іншому. Де ж іще ти 
знайдеш у світі таку землю багату, як у 
нас, таку річку чудову, такі смачні овочі, 
фрукти… Еге ж?

- І дівчата у нас найкрасивіші, - авто-
ритетно, з посмішкою підморгнув ону-
кові дід. 

Сашко пом’якшав і вже більш спо-
кійно на всіх подивився:

- Я точно не буду вірити цим бре-
хунам, політикам, і голосувати за їхню 
«приманку». А якщо вони зрозуміють, 
що люди -  не дурна риба, «не клюють», 
то й не лізтимуть у владу усілякі пройди-
світи, які спочатку накрали грошей і обі-
цяють одне, а потім роблять усе навпаки. 

Дід поблажливо погладив онука по 
голові, та й пішли по домівках….

Дійсно, дуже хотілося б вірити ону-
кові діда Петра та сподіватися, що бодай 
у їхнього покоління настане прозріння і 
все буде по – іншому! Але стільки ж ще 
води збіжить в річках наших, скільки 
разів сонце зійде над селами і містами, 
поки свідомість українська дозріє! Та й 
чи дозріє і чи не буде запізно?! Чи  до 
того часу збережеться Україна як держа-
ва?

Японське «економічне диво»
 У згадуваній Японії свого часу теж 

був період, коли, за висловом відомого 
письменника Валентина Пікуля, «краї-
на, окрім торгівлі жінками і циновками, 
нічого більше не могла запропонувати 
світу». І це було не так давно, лише сто-
ліття тому. А зараз який високий рівень 
життя у них! І це при тому, що природа 
японців обділила, не давши таких при-
родних багатств, як Україні. Головне, що 
вони мають: високий рівень інтелекту у 
людей. Розумом вони багаті, а це, як ви-
являється, основа з основ добробуту на-
ції! Японський національний характер 
можна порівняти з очеретиною, яка зги-
нається під поривами вітру, злив, бурі, а 
потім випрямляється. Японський народ 
протягом століть переживав і нині пе-

реживає стихійні лиха, але він навчився 
терпляче долати перешкоди. 

Та труднощі лише загартували волю 
людей. Усі ці риси національного харак-
теру — мужність, терпіння, гнучкість — 
яскраво проявилися в останні десятиріч-
чя. У кінці 1945 р. економіка Японії була 
близька до краху. Вона вийшла з війни зі 
зруйнованою промисловістю, практично 
не маючи запасів паливно-сировинних 
ресурсів (за винятком кам’яного вугілля) 
і збіднілим сільським господарством. Та 
вже наприкінці 1960-х років посіла дру-
ге місце в капіталістичному світі за об-
сягом промислового виробництва, а на 
початку 1970-х років — і за обсягом ВНП. 
Протягом 1955-73 pp. темпи зростання 
японської економіки були найвищими 
у світі — майже 11% на рік! Це явище 
отримало назву японського «економіч-
ного дива». В 1947-50 рр. була проведена 

аграрна реформа: держава викупила по-
міщицькі землі, щоб продати їх селянам 
за низькими цінами. Поширювалася і зе-
мельна оренда. В обох випадках земельні 
ділянки мали площу від одного до трьох 
гектарів. Для зняття соціальної напруги 
в країні дещо змінили в трудовому зако-
нодавстві, зокрема, населення отримало 
право на 8-годинний робочий день. Ві-
тчизняним підприємцям були скасовані 
податки на надприбуток. Це була значна 
допомога податкової реформи 1949 р. 
для розвитку бізнесу. 

Ось з кого нашим державникам в 
Україні треба брати приклад, а не приду-
шувати розвиток вітчизняного підпри-
ємництва ще у зародку непомірними 
податками і численними перевірками! 
З 1950-го до теперішнього часу Японія 
прагне до ресурсозбереження, мініміза-
ції обсягів витрачених матеріалів на ви-
робництво різних товарів. Розпочата в 
світі НТР сприяла перетворенню країни 
в «майстерню Азії». Збільшився експорт 
машин, різного складного обладнання. 
Японія почала займатися виробництвом 
ЕОМ, комп’ютеризацією, розробкою 
нових телекомунікаційних технологій. 
Вже з 1951 до 1970 рр. спостерігався дуже 
високий економічний підйом країни. 
Середньорічні темпи росту склали 15%. 
Головним принципом японців стало не 
шкодувати кошти на придбання, удоско-
налення і застосування нових технологій 
і наукових розробок, у тому числі зару-
біжних. Інтенсифікація праці в сільсько-
му господарстві вивільняла робочі руки, 
необхідні в промисловості, що сприяло 
швидким економічним перетворенням 
у країні. 

Окрім того, японці успішно вико-
ристовували зарубіжні досягнення в 
найсучасніших галузях індустрії. Заку-
повуючи патенти й ліцензії на наукові 
відкриття й оригінальні технології, вони 
вміло пристосовували їх до своїх можли-
востей, отримуючи величезні прибутки. 
Упродовж повоєнних років японські 
робітники працювали більше та знач-
но інтенсивніше, аніж у багатьох інших 
країнах, за досить скромну винагороду. 
Лише наприкінці 1980-х заробітна плата 
японців досягла рівня розвинених країн 
(19,5 доларів за годину в 1988 р.). Пра-
целюбність і дисциплінованість стали 

традиційними в японському суспіль-
стві. Кожен японець намагається мати 
не менше п’яти спеціальностей, якими 
під час навчання оволодіває досконало. 
Це про всяк випадок: якщо він з якихось 
причин не в змозі буде працювати за 
однією з професій, то в запасі має ще 
чотири. Мірилом людської гідності в 
японців є не багатство, а сумлінне став-
лення до праці та навчання. Японію ви-
різняє висока ефективність державного 
регулювання економічного розвитку, 
високий ступінь координації зусиль 
між державою та приватним бізнесом.  
Дешеві японські товари заполонили сві-
товий ринок, що дало змогу країні стати 
невід’ємною частиною західної еконо-
мічної системи. 

Що нам заважає створити 
своє «диво»?  

У своїй відомій праці «Український 
менталітет» Г. Смітюх та В. Стрілецький 
наголошують, що «тривала відсутність в 
українського народу власної держави від-
билася в національній підсвідомості, як 
стан людини, що є фактичним хазяїном 
землі, але через дію зовнішніх, ворожих 
сил, не може бути її вільним господарем 
(«прийдуть кляті зайди, ляхи, татари чи 
москалі, і все попалять»)». Саме з цього 
коріння проростають примирення з не-
гативними явищами, терплячість, зайва 
сором’язливість, прагнення уникнути 
особистої відповідальності за стан гро-
мадських справ. Особливо звертають вони 
увагу на «втручання в роботу архетипу 
«Україна» впливу так званого «радянсько-
го архетипу», який спотворив національ-
ний генетичний код. Основними рисами 
радянського менталітету є: відсутність 
волі до покращення долі власними сила-
ми («рідна партія за все подбає»), показна 
працелюбність (аби керівництво нас помі-
тило, а робота якось зробиться»), амбіцій-
ність («знай наших»), патерналізм («він за 
це гроші отримує, тому хай дбає за всіх 
нас»), безпорадність («однак хтось прийде 
та зробить, а моє діло маленьке»). В той 
же час потрібно зазначити, наголошують 
Г. Смітюх і В. Стрілецький, що ці риси 
є серйозною перешкодою на шляху ре-
формування нашого суспільства, оскільки 
вони не дають змоги надати розвиткові 
країни бажаної динаміки та ініціювати 
прорив на фронті впровадження в життя 
інноваційних політичних, соціальних та 
суто інформаційних технологій.

 Втім, ці перешкоди навряд чи можуть 
вважатися постійними. Чітке визначення 
та нормативне закріплення спочатку на 
рівні провідних політичних сил, а потім 
і на рівні держави української національ-
ної ідеї, ініціювання консолідації етносу 
навколо цієї ідеї значно прискорять со-
ціальні процеси та виведуть їх на рівень 
виконання Україною своєї всесвітньо-істо-
ричної місії.  

Тобто не все так безнадійно в Україні. 
Зараз іде боротьба на всіх фронтах, але ро-
сте молоде покоління, а з ним і наші споді-
вання на Україну заможну, горду.

Петро ЛУК’ЯНЕНКО.

! Хто сильно бажає піднятися нагору, 
той придумає драбину
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Історія спорудження
У «столиці краси» України, як 

величають Петриківку, найдавні-
шою її історичною родзинкою є 
Церква Різдва Богородиці, по на-
родному Біла церква, що стоїть на 
березі Чаплинки на 17-тій сотні. Це 
єдина споруда в Петриківському 
районі, внесена до «Державного ре-
єстру нерухомих пам’яток України 
національного значення». За пере-
казами, розкішний собор почали 
будувати 1792-го коштом остан-
нього кошового отамана Славного 
Війська Запорізького низового Пе-
тра Калнишевського, а завершили, 
за «Довідковою книгою Єкатери-
нославської єпархії» 1908 р. - «зу-
силлями священика Симона Каль-
ченка та прихожан». Її звуть «остан-
ньою краплею лицарської честі», бо 
виявилася крайнім православним 
храмом із числа багатьох, змурова-
них козацькою старшиною Славно-
го Війська Запорізького низового на 
берегах Самари, Чаплинки та Оре-

Білу церкву хоче забрати Москва              
лі. Тож є своєрідною реліквією, яка 
збереглася, на жаль, лише частково. 

За словами відомого історика 
Олени Апанович, «релігією був 
перейнятий увесь внутрішній і зов-
нішній світ людини минулих сто-
літь». Мистецтво базувалося пере-
важно на релігійних темах та ідеях. 
Найвеличнішими витворами ар-
хітектури були храми. Існує безліч 
підтверджень факту, що запорізькі 
козаки, які ревно дотримувалися 
православної віри, були щедрими 
меценатами. У відомій козацькій 
думі говориться:

- Срібло, злото на три частини 
паювали:

- Першу брали, на церкви по-
кладали…

Замахи варварів 
на святиню

Минуле століття було епохою 
жорстокої боротьби тоталітарного 
комуністичного режиму з релігією 
та церквами. Чого варте лише гуч-
не тотальне вилучення церковних 
коштовностей 1922 року, проведене 
начебто «для допомоги голодую-
чим Поволжя». Насправді в такий 
підлий спосіб абсолютно таємно 
тоталітарна держава нищила свого 
могутнього супротивника, єдино 
легального, якою на той час була 
православна церква. До початку 
30-х років політика войовничого 
атеїзму стала ще більш жорстокою, 
чимало священиків потрапили до 
таборів, навіть були розстріляні 
«найгуманнішою у світі» владою 
«робітників і селян». За даними «Іс-
торії України від найдавніших часів 
до початку ХХ століття», всередині 
30-х діяло лише 9 % православних 
храмів у порівнянні з 1913 роком.  

Не минула лиха година і Білу 
церкву, її ще звуть Білою Богороди-
цею. Заслужений майстер народної 
творчості Федір Панко згадував у 
2005-му:

- Як я допитувався у батька, в 
1912 році Білій церкві святкували 
100 років. Храм був престольним, 
на рік справляли три храмових 
свята. Цегла трохи сипалася, її оку-
вали металом і пофарбували білим 
кольором. Біля церкви була висока 
кам’яна дзвіниця, навколо – орна-
ментована художня огорожа. Іко-
ни були написані прямо на стінах. 
Діди, пам’ятаю з дитинства, було 
йдуть чи їдуть підводою, зупинять-
ся, перехрестяться і далі їдуть. У 30-
ті Білу Богородицю закрили. Купол 
зняли. Був клуб, потім зерносхови-
ще, а нині її довалюють.

Приблизно того ж часу Заслу-
жений вчитель України Михайло 
Тимошенко оприлюднив давні спо-
гади Марії Кисіль, які теж свідчать 
про свавілля московського режиму:

- До 60-х років у Білій церкві ще 
правилося, а тоді її закрили вдруге. 
Коли з міста їдеш, бачиш, як хрест 
стоїть на ній. З Лобойківки його вже 
видно. Білу церкву рвали бульдозе-
рами, що їй не робили, та нічого не 
вийшло. Не змогли розбити. 

А ось що про періоди розпаду 
радянської імперії та відновлення 

незалежності України довелося 
почути від першого голови Народ-
ного Руху Петриківського району 
Миколи Чирви:

- У 80-х поряд з Білою церквою 
був полігон Петриківського СПТУ-
79, там діти вчилися їздити на 
тракторах та автомобілях. Майстер 
виробничого навчання Володимир 
Батюк мені розповів, що з Цари-
чанського райкому партії двічі була 
вказівка – підірвати Білу церкву 
динамітом, вже й шурфи почали 
рити екскаватором. Але він разом 
із директором училища Василем 
Ямпольським навідріз відмовилися 
виконати дике розпорядження. А 
в Гречаному у 1988-му до тисячо-
ліття хрещення Русі була знищена 
прекрасна церква. Вона стояла, мов 
крашаночка, красива серед дерев, 
навколо неї така благодать була! 
Коли заходилися бити церву «гру-
шею», село ревіти почало… У ній 
не правилося, та це ж пам’ятник 
національної культури українсько-
го народу! Цеглу на її будівництво 
возили з правого берега Дніпра чов-
нами, далі підводами. Коли я поба-

чив її, розбиту, у мене очі полізли 
на лоба! Це ж справжній сатанізм, 
що відбувся всього три десятки ро-
ків тому.

Ми в Петриківці в 1989-му до-
казували, що в незалежній Україні 
мусить бути українська церква, а 
не московська. Щоб служба відбу-
валася рідною мовою. На нас тис-
нули, ще й як! Та відомий майстер 
Валерій Зінчук виготовив великий 
різьблений дерев’яний хрест, зі свя-
щеником Української автокефаль-
ної православної церкви Василем 
Герусом освятили його і поставили 
біля Білої церкви. Перед цим по-
вишкрібали, повимітали все, при-
брали подвір’я. Пізніше поставили 
другий хрест роботи Валерія Зін-
чука в Китайгороді, де збереглися 
унікальні три церкви доби Козач-
чини, це один район був, освятили. 
Влітку вперше організували День 
Петриківки, нагадали всім про Пе-
тра Калнишевського та те, якого 
славного ми роду-племені. У владі 
після всіх цих подій стався великий 
переполох. Пізніше вони викрали 
хрести, тайкома організували мос-
ковські «десятки» в Петриківці і Ки-
тайгороді, тобто зібрали підписи 10 
людей. Наш священник УАПЦ був, 
на жаль, переведений на службу до 
Запорізької області. Таким чином 
оці святі руїни Білої церкви тиш-
ком-нишком і забрав «законно» 
Московський патріархат.

Козаки першими б’ють 
на сполох

З початку протистояння в суді 
Дніпра першими вдарили в дзвони 
тривоги захисники України. Писар 
Січеславського крайового козацько-
го товариства «Кодакська січ» Анфі-
са Букреєва опублікувала в соцме-
режах «Звернення козацьких орга-
нізацій Січеславщини до місцевих 
та всеукраїнських органів влади»:

«Нині на території Січеслав-
щини і м. Дніпра стається подія, 
яка має бути на увазі усіх патріотів 
України, усіх керівних ланок Дер-
жавності нашої. Ця подія є резо-

нансною й зачіпляє кожного укра-
їнця за серце і душу. То біда наша 
– знищення української духовності, 
захоплення в руки московські, воро-
жі українських церков. Нині наша 
духовність не просто нищиться – у 
нас, етнічних українців, бажають 
забрати церкву, що побудована на 
давніх козацьких землях, в родзинці 
української культури – у Петриків-
ці! У серці столиці народних май-
стрів Петриківці, що пам’ятає ходу 
гетьмана Петра Калнишевського, 
на землях козацтва запорізького 
московські священики виріши-
ли загарбати ще одну церкву, яку 
побудував з прихожанами архи-
мандрит Іов, що згодом перейшов 
до УАПЦ. Церква Петра і Павла є 
новобудовою, тож яке право на неї 
має Москва? Святиня навіть не зве-
дена коштом єпархії Московського 
патріархату, та «братія московська» 
в українського священика-патріота 
буквально видерла з рук храм, що 
він змурував! Українці мають захи-
щатися тепер від зазіхань представ-
ників Московського патріархату 
в суді Дніпра. Коли ж ми будемо 

мати хоч щось своє, українське, і не 
лякатимемося, що його відберуть 
зайди?

Ми, українські козаки, виступа-
ємо рішуче проти дій московських 
священиків і закликаємо україн-
ську владу до захисту українських 
святинь! Прохаємо всіх взяти участь 
в якості учасників судової справи 
чи третіх осіб, експертів, консуль-
тантів, і проявити при цьому сві-
домість українських патріотів! Бо 
коли церкви в Петриківці заберуть 
московські слуги, про яку війну за 
свободу в Україні можна говорити? 
Маємо перемогти, аби не повтори-
ти історію понад трьохсотлітніх по-
невірянь українців та не привести 
народ наш до нового знищення!» 

Під цим зверненням вже по-
ставили підписи представники 
«Порталу української діаспори, 
Запорізької обласної філії», «Руху 
захисту української мови», Всеукра-
їнського волонтерського руху «Нове 
майбутнє», Народного руху Укра-
їни. Ситуація і справді виглядає 
дуже дивною, тим паче, що місцеві 
жителі стверджують - Петриківка 
не знала кріпаччини, зусиллями 
козацької старшини вона була ка-
зенною слободою. І що саме у Білій 
церкві в 30-х роках більшовики спа-
лили приблизно 3,5 тонни безцін-
них архівів Коша Запорізької Січі. 
А ось як пояснює сучасний стан 
справ архимандрит УАПЦ Іов:

- У Петриківці в церкві Різдва 
Богородиці я почав служити 2004-
го. Забивали вікна плівкою, верх 
перекрили тимчасовим дахом від 
дощу, щоб можна було правити. 
Неможливо було без проекту роз-
почати реставрацію собору, а за 
нього в Києві вимагали сотні тисяч 
гривень. Це якийсь бізнес на свя-
тих місцях… Українська діаспора 
з Канади передала на Білу церкву 
п‘ятсот тисяч гривень на початку 
двотисячних років, та вони кудись 
зникли з рахунку Приватбанку. 
Розслідуванням злочину займалося 
СБУ та грошей не знайшли. Прид-
ніпровська будівельна академія 
зробила висновок, що фундамен-

ти два на два метри надійні, допо-
міг архітектор з Кам’янського Іван 
Власенко, який дуже переживав за 
козацькою святинею. До її відбудо-
ви у 2007-му вирішили обладнати 
поруч дерев’яний баптистерій для 
хрещення немовлят, пізніше його 
розширили, вийшла церква Петра 
і Павла. Я родом із Закарпаття, то 
домовлявся там про поставки дере-
ва, виготовлення різного іконостасу. 
Добре допомагали фермери Іван 
Ярмолюк, Артур Шеремет, підпри-
ємці, бабусі несли по 5, 10 гривень 
з куцих пенсій. Люди принесли і 
давні ікони. Так усім миром і збуду-
вали, у мене є вся технічна докумен-
тація на нову церкву. У 2012 році 
святкували 200-ліття Церкви Різдва 
Богородиці. Її спорудження не при-
свячувалося перемозі над Наполео-
ном, то російський міф. Бо освячу-
вали храм на Різдво Богородиці, 21 
вересня 1812 року, а перемога у вій-
ні над французами, де брали участь 
15 кінних козацьких полків, сталася 
пізніше, аж в середині грудня!

У 2015-му мене несподівано 
звільнили від служби. Можливо, 

за мою проукраїнську позицію, 
обурення фактом, що Андрій Бого-
любський, який 1169 року з ордами 
напівдиких суздальців палив Київ 
і крав церковні святині у братів, 
визнаний у Москві святим. Ще я 
говорив, що 1686 року Москва рік 
тримала київського митрополита в 
підземеллі, і той з примусу підпи-
сав неканонічне підпорядкування 
Київської митрополії Московсько-
му патріархатові замість Констан-
тинопольського. Тоді я звернувся до 
митрополита Української автоке-
фальної церкви Макарія, і він бла-
гословив мене на створення пара-
фії в Петриківці. Але Московський 
патріархат подав до Господарсько-
го суду позов про визнання права 
власності на обидві церкви, навіть 
однієї не хоче залишити українцям. 
Земельне питання буде вирішува-
тися в Петриківській селищній раді. 
А справа об’єднання церков уже 
вирішена, документи підписали 
усі архієреї УАПЦ і Київського па-
тріархату, і десять з Московського 
патріархату.

Архимандрит Іов додав, що 
станеться ця давноочікувана по-
дія цього року, про що йшлося 
на недавніх урочистостях з на-
годи Хрещення Руси-України в 
Києві. А з діючим настоятелем 
храму Різдва Богородиці у Пе-
триківці отцем Димитрієм по-
спілкуватися, на жаль, не вдалося 
ні в селищі, ні в телефонному ре-
жимі. Він пояснив, що дуже за-
йнятий заходами на честь 1030-ї 
річниці Хрещення. Тож дізнати-
ся, навіщо одній парафії потрібні 
аж дві церкви, на підставі якого 
проекту розпочата реставрація 
східного крила Білої церкви двома 
мулярами з Сокаля Львівської об-
ласті, досі не вдалося. І не з’ясова-
но, чи не пов’язаний початок цих 
робіт з відкриттям судового про-
цесу у Дніпрі? А в Петриківській 
ОТГ начальник відділу земельних 
відносин Олег Гавриш пояснив:

- Біла церква в Малій Петриків-
ці є пам’ятником архітектури наці-
онального значення, вона взята на 

облік Кабміном України та охоро-
няється законом. Без спеціального 
проекту ніхто не може там нічого 
робити, можна лише територію 
облагороджувати. Ми «за» закон-
ну відбудову унікального храму, 
користувачем якого сьогодні є цер-
ковна громада Малої Петриківки. 
До нас від Української автокефаль-
ної православної церкви та Україн-
ської православної церкви Москов-
ського патріархату надійшли заяви 
про виділення їм гектару землі під 
обома церквами. Але земля під іс-
торичною будівлею національного 
значення, якою є Біла церква, зна-
ходиться в комунальній власності 
жителів селища. Інша частина зем-
лі під баптистерієм приватизована, 
на неї виготовлений державний 
акт Петриківським ПТУ-79. Раніше 
була офіційна відмова Міносвіти 
від ділянки 0, 55 га під церквою 
Петра і Павла, та де вона поділася, 
невідомо. Тепер ПТУ-79 треба ви-
готовити новий державний акт на 
зменшену площу землі, і лише тоді 
можна визначатися із землею під 
новобудовою. Відтак все залишаєть-

ся, як є, тому реального земельного 
конфлікту в Петриківці між церква-
ми немає.

Тож якщо земельного спору 
немає, чому ж одній парафії з чу-
жоземним центром запраглося 
обох церков, незважаючи на такі 
ж права християн інших парафій 
з центром у Києві? Весною цікавою 
ініціативою щодо зменшення екс-
пансії Російської православної цер-
кви відзначився Ізраїль – він наклав 
податки на чимале церковне майно 
РПЦ у цій країні, починаючи з 1948 
року (!), окрім молитовних домів. 
Втім, Україні ще доведеться про-
йти певний шлях для створення 
єдиної української церкви. Голова 
УПЦ КП, святійший патріарх Ки-
ївський і всієї Руси-України Філарет 
у двох серпневих інтерв’ю заявив, 
що майбутнє помісної церкви буде 
добрим:

- Ще чотири роки тому я висло-
вив думку, що коли б в Україні була 
єдина помісна церква, то російська 
армія не топтала б нашу землю, 
адже не було б підтримки Росії тут. 
Зараз маємо церкву, залежну від 
Москви, вона не може діяти всупе-
реч своєму патріарху, який висту-
пає за «руській мір», тобто віднов-
лення імперії. Україна і потрібна 
Москві як частина цієї імперії. Але 
зараз існує Київський патріархат, 
який став великою церквою, удвічі 
більшою за Московський. Ми спри-
яли зміцненню нашої армії продук-
тами, бронежилетами, тепловізо-
рами, ліками. Сьогодні бачимо ре-
зультати. Армія – боєздатна, ворог 
захопив лише частку того, що пла-
нував. Піднялося суспільство, зміц-
нів волонтерський рух, маємо свою 
державу. Після надання автокефалії 
єдиній українській помісній церкві 
їй передадуть всю власність церков, 
в т. ч. і Московського патріархату. 
Побудовані за власний рахунок хра-
ми УПЦ МП є власністю парафій, а 
не Росії. Переконаний, що Україна 
переможе, тому що правда з нами. 
А де правда – там Бог, а де Бог, там 
перемога! 

До цих пророчих слів духов-
ного батька нації можна додати, 
що у Верховній раді вже третій рік 
чекають розгляду два законопро-
екти - № 4511 «Про особливий ста-
тус релігійних організацій, керівні 
центри яких знаходяться в державі, 
визнаній ВР державою-агресором», 
та № 4128 «Про свободу совісті та 
релігійні організації». Вони приско-
рять процеси єднання українських 
парафій в єдину помісну церкву та 
врегулюють процедуру зміни юри-
дичної належності.  

Восени надання автокефалії 
Київській митрополії вирішувати-
меться Вселенським патріархатом 
у Константинополі. Москва прагне 
зберегти васальну залежність ча-
стини православних України, хоча 
не має для цього ніякісіньких пра-
вових підстав. Слухання у Дніпрі в 
Господарському суді щодо долі пе-
триківської козацької святині про-
довжаться в другій половині дня 
27-го серпня.

Григорій ДАВИДЕНКО.

Петриківська громада з архимандритом Іовом в день святкування 200-ліття Церкви Різдва 
Богородиці, на задньому плані новобудова церкви Петра і Павла, справа – Біла церква.

Продовження. Початок - стор. 1
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Закінчення. Початок - стор. 1

Народна
мудрість

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

ІЩЕ один наш читач з Софіївського 
району назвався Іваном Івановичем 
Івановим – себто «псевдонімом», як 

ви зрозуміли. Все одно, що П. Ушкін – 
Пушкін. Своє  справжнє прізвище він 
відмовився – сховався, злякався, якщо 
точніше - називати. І заявив, неначе 
його ми маємо зрозуміти. Адже те, 
що «витворяють у Софіївці і районі 
обрані тут і місцеві голови рад та гро-
мад, і нардепи разом з ними, ні слова-
ми не розказати, ні пером описати». 
Що хочуть, те й роблять-коробродять, 
«гноблячи і зобижаючи народ, а з 
ними заодно і всі прокурори, судді 
та інша шваль». Іван Іванович Іванов 
наші публікації збагнув так, коротше, 
що ми закликаємо селян тільки са-
мим себе захищати, давати гідну відсіч 
нечестивцям. Що справді і відповідає, 
як на нас, потребі.

- Та ні, - наполягає і стоїть на 
своєму Ів. Ів. Іванов, - навіщо ж тоді 
преса, газети на зразок «Фермера 

ВИБОРИ МІЖ МИНУЛИМ І МАЙБУТНІМ
Придніпров’я», якщо вони не будуть 
захищати народ, котрий зі здобут-
тям незалежності потрапив не в обі-
цяний рай, а в біду, як в заручники? І 
кінця-краю не видно знущанням над 
нами. От приїдьте у Софіївський ра-
йон, у сусідній Апостолівський, і ви 
побачите на власні очі, що самоправ-
ство, свавілля, глум над сільським на-
родом уже давно сягнули за будь-які 
допустимі межі! 

А далі Іван Іванович назвав з деся-
ток прізвищ односельців та земляків 
своїх з інших сіл, з якими нам варто 
було б, мовляв, зустрітися, оскільки 
вони розкажуть, який безлад тво-
риться. Отож хай інші викликають 
вогонь на себе, тільки не Іван Івано-
вич. Адже «страшно висовуватися, 
бо досить писнути – живого місця 
від тебе не залишать». Неважко здо-
гадатися, що Ів. Ів. назвав і прізвища 
місцевих чинуш, передусім голів 
районної ради і селищної, точніше 
нової територіальної громади, «від 
яких доводиться потерпати людям». 
Далі назвав і прізвище нардепа, ко-
трий «на виручку нам не спішить і 
робить вигляд, наче не бачить ніяких 
зловживань з боку тієї ж прокурату-
ри». То ми взяли й запитали Івана 
Івановича, а за кого ж він особисто 
голосував, коли відбувалися вибо-
ри «вождів» як в органи районних 
масштабів, так і у Верховну Раду, 
ясна річ? Виявилося, що голосував 
покірно якраз за тих, на кого тепер 
скаржився. «А куди було діватися, - 
бідкався Іван Іванович Іванов, - якщо 
вони м’яко слали і солодко обіцяли». 
Так і захотілося зауважити чоловіку, 
що а ви вуха розвісили, щоб тепер 
чухати навздогін потилиці, які ж бо 
нерозумні були, що вірили практич-
но тим, хто вже не раз обертав вас у 
дурні – чи як це розуміти? Інакше ро-
зуміти і не можна – хіба не так? Іван 
іванович, правда, одразу заявив, що 
гречки він не брав, бо її йому і не да-
вали. А ось флакончик зеленки, ска-
зав, і йому перепав. Ми спершу до 
пуття і не втямили, про яку зеленку 
іде річ? Не про зелень же, як назива-
ють американські долари? – перепи-
тали чоловіка. Він розсміявся. Вияв-
ляється, було-було всяке під час ви-
борів, але такого, як в окрузі, де живе 
Ів. Ів. Іванов, навряд чи десь ще було. 
Там один кандидат усім роздавав по 
маненькій-маненькій пляшечці отієї 
зеленки, якою мажуть ранку чи вав-
ку на своєму тілі, щоб вони гоїлися. 
Уявляєте,  чим геть збіднілий, народ 
вдаються купувати?!       

І знаєте, що нам згадалося? Зов-
сім недавно один постійний політо-
лог телеканалу «NewsOne» ситуацію, 
в якій опинився український народ 
після так званого розпаду Радян-
ського Союзу і з розбудовою неначе 
ж демократичної України, порівняв 
з ситуацією, у яку потрапили ще у 
Царській Росії селянські маси аж у 
1861 році, коли було скасовано крі-
пацький лад. То чи знаєте ви, що тоді 
тисячі і тисячі селян, яких цар Олек-
сандр відпустив на волю, незабаром 

просилися назад у  підлеглі панів та 
поміщиків? У залежні від них тобто! 
Тому тільки, що бідолашні люди не 
знали, як це самим собою розпоря-
джатися, як жити без опіки й гаран-
тій, котрі вони мали, коли «як пан 
скаже чи накаже, так і мало бути». Не 
треба самому перейматися власною 
долею та долею своєї сім’ї, думати 
над тим, як краще забезпечити для 
себе пристойне існування і благопо-
лучне майбутнє. Народ звик був, що 
«от приїде пан, пан і розсудить, і роз-
каже, як нам жити на білому світі». 
То дійсно і зараз у теперішніх наших 
людей аналогічне «совкове» уявлен-
ня, що є влада, котра мусить за всіх 
дбати і переживати, а наше діло лед-
ве не маленьке. Тільки щось не так 
– питають з влади. А не з себе, що 
обрали не ту і не таку владу. Це, як 
на нас, найбільша сьогодні трагедія 
українців. Кланятися панам, гнутися 
перед ними, терпіти усі їхні витре-
беньки – що може бути гіршим? 

Власне, у демократичному су-

спільстві народ не пішов би обирати 
собі Президента, коли не існує меха-
нізму його відкликання. Бо Прези-
дент ніякий не пан і не імператор, 
котрий може затівати, що йому за-
манеться, в тому числі і цілу країну 
перетворювати на плацдарм власних 
бізнесових інтересів, а елементарно 
найнятий населенням державний 
муж, який мусить слухняно служи-
ти інтересам своїх виборців. Не слу-
жить, не влаштовує народ – одразу в 
три шиї геть з трону, і не згадають, як 
його й звали. А у нас обиратимемо 
шостого уже Президента, Закону ж 
про його імпічмент як не було, так 
досі й немає. Вигідно і зручно, бо 
спокуса свавільничати на такій ви-
сокій посаді притаманна кожному, 
а покари за свавілля ніякої. Народу 
дозволено лише обирати, а в разі по-
треби подалі слати у відставку зась. 
Сказати не можна, що шановний 
добродію, ти нас не влаштовуєш, 
тому скатертиною дорога. Або візь-
міть народних депутатів: це уже яке 
скликання парламенту теж обирати 
будемо, що й з ліку збилися, і на кож-
них виборах усі підряд кандидати 
клянуться і божаться, що на цей раз 
вони свою недоторканість обов’язко-
во скасують, та лиш отримають ман-
дати – знаходять сто вагомих причи-
ни, чому депутатську недоторканість 
не можна відміняти. Знову ж у демо-
кратичному суспільстві, де народ не 
в тім’я битий і наділений почуттями 
гордості та гідності, не всидів би жо-
ден так званий обранець народу у 
своєму кріслі, котрий, перебуваючи 
на державних харчах, задеклару-
вав мільйонні статки й розкоші, і не 
знайшов за потрібне мерщій пояс-
нювати їх походження. Хіба єдиний 
циркач на парламентському манежі 
Олег Ляшко осмілився межи очі ки-
нути людям, що, бачте, він «загадко-
ві» прибутки виграв у лото «Забава». 
Ну везе чоловіку, як нікому іншому. 
Тільки от чому усі колеги Ляшка до 

цих пір приймають закони, а не ви-
кинуті геть на смітник як мотлох і 
непотріб? – ось що питається у нашій 
задачі.

- Та тому, - сказав ще один наш чи-
тач з Синельниківського району, який 
теж відгукнувся на публікації «Ферме-
ра Придніпров’я» і назвався Олексієм 
Павловичем, - що по всіх містах та 
селах, по всій Україні з краю в край 
вожді територій і їхні прихвостні, пра-
воохоронці та судді і так далі, і тому 
подібні та їхні рідні і близькі, батьки, 
матері і дружини, куми і коханки їз-
дять на дорогих вишуканих іномар-
ках, обзавелися небаченими раніше 
котеджами, десятками квартир, воло-
діють нерухомістю не лише вдома, а 
й по заморських краях, як у маслі, ко-
ротше, живуть-жирують, і всім ясно, 
що на зарплату державних службов-
ців таких статків не надбати, однак на-
віть пальцями у їхній бік не сваряться. 
Мов такі тупі і нікому не втямки, що 
розвели суцільне й повсюдне зло-
дійство, а народ має мовчати, вірити 

брехні, у якій уже погрузи по вуха, 
і терпіти, терпіти. У тому числі це 
не втямки і грізному НАБУ – Націо-
нальному антикорупційному бюро, і 
САПУ – Спеціалізованій антикоруп-
ційній прокуратурі, тим же щойно 
створеним Антикорупційному суду та 
Спеціалізованому бюро розслідувань. 
Не кажучи уже про Генпрокуратуру, 
котрій заціпило ще з тих пір, коли 
кум Президента її очолив…

Ми на усі сто відсотків погоджує-
мося з Олексієм Павловичем. Це так 
і не інакше. В одній з двох попередніх 
публікацій, у тій, яка називалася 
«Пора, тобі, народе, робити висно-
вки», ми посилалися на поета Еміля 
Дуброва, який прямо запитує усіх нас 
«Так хто ми є такі, панове: то ми народ 
чи не народ?» Сьогодні знаходимо за 
потребу процитувати цілу прозову 
петицію Дуброва, а саме: «Вже понад 
чверть століття розбудовуємо Україну 
і такого набудували, що Боже спаси і 
захисти. Насправді самі маємо захи-
щати власні інтереси, не зважаючи на 
те, що захист прав і свобод гарантуєть-
ся нам Конституцією. Незважаючи 
і на те, що не інакше як для замилю-
вання людям очей створено десятки 
органів і державних установ, чиновни-
ки котрих отримують (щоб не крали 
значить) «достойні» (Господи прости!) 
зарплати і премії. Що врешті-решт 
є Президент, який згідно зі статтею 
102-ю Основного Закону є гарантом 
нашого благополуччя. Одначе народ 
України перебуває у стадії постійної – 
перманентної – війни, захищаючи са-
мотужки свої права, потреби і інтере-
си. Сам вступає у рукопашну з найня-
тими злодюгами при владі для свого 
захисту «тітушками». У той час, коли 
поліція, яку народ утримує своїми 
податками, зі сторони регоче, спосте-
рігаючи за сутичками. Чи фермерам 
доводиться теж самим відбиватися від 
далі нікуди знахабнілих рейдерів, са-
мим ловити злодіїв і раз-у- раз закли-
кати владу до порядку, яка, як той кіт, 

що слухає та знай ковбаску наминає».
А якщо це так, то справді чи не на-

став час захищатися народу рішуче та 
однозначно під час чергових виборів? 
Прозріти, набратися духу і свідомо 
проголосувати нарешті проти усіх 
поіменно руйнівників країни. Винят-
ково за нових і чесних, сумлінних і по-
рядних. Зажадавши від них служити 
державі і народу. З правом виборців 
відкликати, хто на ділі діятиме інак-
ше. Не просто відкликати, до речі, 
а відразу садити у в’язниці тих, хто 
продовжуватиме розкрадати Україну 
і обкрадати її народ! Совісний голос 
кожного з нас здатен раз і назавжди 
покінчити з безпрецедентним для 
нинішнього цивілізованого світу зни-
щенням цілої ще недавно заможної 
держави і споконвіків мудрої і пра-
цьовитої нації. Адже навіть коли діти 
грають в невинного Панаса і гукають, 
що кого хочеш – лови і вибирай, ви-
бирають вони тих, кого поважають. 
То скільки ми, дорослі, будемо  оби-
рати відверту нечисть?!

ВИБЕРИ МЕНЕ, 
ВИБЕРИ МЕНЕ

Раз є сумніви, що легко можна 
буде негідників відрізнити від поряд-
них серед тих, хто намилиться у нар-
депи чи й у Президенти, то давайте 
уже зараз готуватися до свідомого та 
ретельного відокремлення зерен від 
полови. Воно то може ще й ранувато, 
але з другого боку краще раніше цим 
зайнятися, ніж пізно спохватитися. 
Бо скільки тут уже літа залишилося, 
а в листопаді візьмуть старт офіційні 
президентські виборчі перегони, че-
рез півроку і парламентські. Дійсно 
ліпше таки загодя потурбуватися, 
щоби не сталося халепи – завтра іти 
на вибори, а за кого голосувати – не 
ясно, хоч убий. І щоб знову з кількох 
бід не довелося вибирати меншу біду. 
Адже велике зло чи мале – різниці не-
має. Зло є зло, з ним будь-яким пора 
кінчати. Особливо враховуючи, що 
бажаючих верховодити у всіх гілках 
влади уже нині більше, ніж треба. Як 
тих ротів на  кілограм сушених. Озир-
ніться довкіл: де ще ті вибори, а вони 
один поперед одного і наввипередки 
усіма можливими засобами  і у всіх 
можливих засобах масової інформації 
уже пропагують себе. Кожен ледве не 
кричить і не волає: виберіть мене, ви-
беріть мене! 

І ніхто ж з них і в думці не тримає, 
що програє з тріском. Усі марять лиш 
про перемогу. Правда, таємна надія 
Петра Порошенка неодмінно обра-
тися на другий термін помирає пер-
шою. І не тільки його реальні шанси 
тануть, як крижані бурульки навесні, 
а й штучні – надумані та вигадані. У 
тому розумінні надумані і вигадані, 
що ще недавно придворні соціологи 
малювали, ніби у другий тур Петро 
Олексійович потрапить, а там, як ві-
домо, з чим диявол не жартує – баб-
ця, коротше, надвоє гадатиме. І якщо 
сумлінні соціологи однак давно винес-
ли, образно кажучи, Порошенка за 

дужки виборчої конкуренції, то нині 
й «свої» не бачать його у фіналі. За 
останніми даними – на момент, коли 
готується дана публікація до друку – 
явний фаворит Юлія Тимошенко, а за 
нею Анатолій Гриценко та Юрій Бой-
ко, далі тісною дружною компанією, 
уявіть собі -  Олег Ляшко, Валентин 
Наливайченко, Вадим Рабинович і на-
віть Святослав Вакарчук. Якщо й знай-
деться між ними місце Порошенку, то 
у дуже тоненькій щілині.

Але Петро Олексійович, судячи 
з усього, свої шанси вперто шукає. 
Якщо хочете, то  і затято наперекір 
настроям українців. Чого варта лише 
тяганина з відставкою складу попе-
реднього ЦВК – Центральної вибор-
чої комісії, - термін повноважень якої 
давно вичерпався, і узаконенням но-
вого! Всупереч усім законам, канонам, 
параграфам й комам чинний Прези-
дент намагається своїх слухняних чи 
приручених людей в ЦВК протягти – і 
хоч кілок йому на голові теши. А від-
мова – вважайте, що заборона - брати 

участь у виборах вибулих із зони оку-
пації Російською Федерацією окре-
мих міст і районів Донбасу, заодно і 
Криму, звичайно. Так званих тимчасо-
вих переселенців позбавляють права 
голосувати – фактично оголошують 
їх поза законом. Що не важко зрозу-
міти, оскільки люди, котрим довелося 
залишати рідні краї і поневірятися 
більше уже чотирьох років де попало, 
нізащо не будуть голосувати за Прези-
дента, який не тільки не виконав своєї 
обіцянки за лічені тижні і припинити 
війну, а й використовує її для власного 
збагачення.

Тут ще треба врахувати і закулісні 
«ігри», мета яких – розпорошити та 
розсварити, використати у власних 
цілях й інших ймовірних претенден-
тів на президентську булаву. Адже з 
одного боку видно, як в Божий день, 
що після ганебної втечі з України Ві-
ктора Януковича Партія регіонів втра-
тила авторитет – її залишки у вигляді 
Опоблоку - Опозиційного блоку – це 
щось жалюгідне, яке однак стараєть-
ся чіплятися за будь-яку можливість 
повернутися у владу і до корита. Як от 
Олександр Вілкул на Дніпропетров-
щині. Не дає йому спокою  недавнє 
його власне миле минуле, коли ви-
мазав добряче своє рило в пушок. От 
і експлуатує будь-яку тему, проблему 
й біду народу, щоб звабити його на 
свій бік. Дякувати Богу, нинішня вла-
да наламала стільки дрів, що вистачає 
на чому «промишляти». Але зверніть 
увагу: завойовує голоси Вілкул переду-
сім людей літнього віку. У молодих він 
навряд чи знайде уже підтримку. Та і 
кому не відомо, що хто-хто, а пенсіоне-
ри прийдуть на виборчі дільниці. От 
і досить запевнити, що ми не віддамо 
на поталу славне минуле наших бать-
ків і дідів, а з скаженими тарифами на 
комунальні послуги будемо боротися 
з усіх сил, як ти й опинишся в дамках, 
а то і з шаблею на коні. Пенсіонерів 
сприймає пан Вілкул за своїх потен-
ційних виборців – отож сприймає за 
наївних і довірливих та таких, яких 
легко обвести круг пальця. То будьте, 
шановні ветерани, пильні – в гарній 
і привабливій обгортці опоблоківці 
приховують все ті ж вчорашні «тради-
ції гребти під себе, поки нерозумний і 
нерішучий народ дозволяє».

Але електорат регіоналів залиша-
ється. На його полі сьогодні, судячи з 
усього, лідирує Юрій Бойко. Так його 
уже завбачливо загнуздала у свої руки 
Адміністрація Петра Порошенка. 
Причому, Бойко явно здався на її ми-
лість. Соціологи його ставляють ледве 
не другим після Юлії Тимошенко у 
рейтингу, а сам Бойко раптом збавив 
оберти і активність. Зате відбулося 
інше: недавно ще Юрія Бойка звинува-
чували в закупівлі за завищеним ціна-
ми для держави бурильних нафтових 
вишок. За підрахунками Генпрокура-
тури, з бюджету ніби довелося пере-
платити не мало і не багато – 144 міль-
йони доларів. От і шили колишньому 
Міністру енергетики справу. А бу-
квально недавно Генпрокурор Юрій 
Луценко оголосив, що нічого подібно-

го – усі звинувачення з пана Бойка зня-
то і він може спокійно… балотуватися 
в Президенти. Та чи варто, спитаємо 
тепер ми вас, голосувати за кандида-
та, який, аби його помилували і не 
чіпали більше, погодився фактично у 
ролі «технічного кандидата» грати на 
користь Петру Олексійовичу? 

Як вітає Адміністрація Порошен-
ка і те, що якщо у Януковича свого 
часу серед своїх не було гідних кон-
курентів (хіба що єдиний харків‘янин 
Євген Кушнарьов, якого вдалося раз 
і назавжди «знешкодити» на полю-
ванні вовків) ,  то у Бойка суперників 
вистачає: на полювання за залишка-
ми прихильників колишньої Пар-
тії регіонів тією ж зграєю-облавою 
вийшли і Михайло Добкін та Сергій 
Тарута, і Вадим Новинський зі своєю 
новою «Партією миру», також лідер 
партії «За життя» Вадим Рабинович, 
який, щоб ви знали, одного поля яго-
да з регіоналами-опоблоківцями, і не 
останній серед ватажків Опоблоку 
Сергій Льовочкін. І це ще не повний 

перелік: ближче до виборів бажаючих 
збирати традиційні раніше голоси 
виборців все тієї ж Партії регіонів на-
береться і більше – так і знайте та не 
сумнівайтеся. Що теоретично гратиме 
на користь діючого гаранта Консти-
туції. Поки «мала купа – давай ще» 
штовхатиметься між собою плечима, 
у Порошенка зберігатимуться шанси 
неждано-негадано опинитися зверху. 
Зважте на цей підспудній і доволі хи-
трий маневр влади Петра Олексійови-
ча, який дуже не хоче іти у відставку. 

Якщо хочете, то і боїться, як лада-
ну. Йому уже давно подавали сигнали, 
що бери шинелю і йди додому, а то і 
на нари. Зрадливі теперішні електро-
нні, друковані і всі інші ЗМІ, скажімо, 
замовчували, що Порошенку слали 
Відкриті листи і діячі мистецтва та лі-
тератури, і окремо провідні науковці 
України та відомі в минулому полі-
тики. Вони йому гнівно докоряли не 
лише за корупцію та тотальний і без-
жальний, ненаситний «дерибан» дер-
жави. Висували у вину Петру Олексі-
йовича і його бездарний підбір кадрів 
передусім у виконавчу гілку влади. 
Більш безпорадного і непрофесійного 
уряду, як нинішній, в роки своєї не-
залежності Україна ще не мала. Зате 
за жадібністю йому рівних теж не 
було. Звідси ще один серйозний до-
кір – Кабмін Володимира Гройсмана 
чим завгодно займається, тільки не 
економікою. Економіка викорчувана 
нині з корінням. А  ось пенсійна, ме-
дичка, освітня і т. д. реформи, якими  
і внадився перейматися Володимир 
Борисович, явно спрямовані на те, 
щоб пенсіонерів в країні ставали все 
менше і менше, також щоб і їхні діти 
вимирали покотом, а онуки залиша-
лися неуками. Писали розумні люди 
Порошенку, що не лише внутрішня 
його політика провалилася – зовніш-
ня теж. Це ж треба бути такими телеп-
нями, щоби навіть найближчі наші 
сусіди румуни, угорці і навіть поляки, 
котрі підтримували Україну, розсва-
рилися з теперішніми її ватажками 
ледве не до стану запеклих ворогів! 
На всіх фронтах, коротше, діло труба 
і пахне, як то кажуть, керосином. Та й 
що це за державні мужі у Порошенка 
і разом з ним, якщо вони з простяг-
нутою рукою жебракують по білому 
світу, і ладні власний народ заганяти 
в могили або зганяти з рідної землі 
на чужину, аби тільки дали черговий 
транш у мільярд доларів, а краще і 
більше? Якими вони апетитами наді-
лені, якщо одначе розкрадають тран-
ші, потім зав’язують ще дужче людям 
зашморг, і просять уже наступні по-
дачки?! Запевняють, наче це Україні 
все мало, а насправді їм особисто хо-
четься цупити ще! Та й чи є у пана 
Президента почуття своєї гідності, 
якщо покірно підняв чи склав руки, 
давши згоду фактично на стороннє, 
зовнішнє управління Україною Спо-
лученими Штатами Америки. Яким 
зовсім не Україна потрібна, а її тери-
торія з багатими надрами і родючими 
чорноземами – хіба це не ясно? Тоді 
яка в базарний день ціна Президенту, 

котрий задля власного збагачення не 
цурається під укіс і в небуття та забут-
тя пускати цілий народ і його одну з 
найбільших в Європі державу?   

То ось один з кандидатів ніби у 
Президенти відомий музикант і спі-
вак та розумного батька син Святос-
лав Вакарчук звернувся з Відкритим 
листом до вас, люди добрі. Читаємо: 
«Що характеризує цю владу перш за 
все? Слово «страх»! Вона сама боїться 
всього того, що натворила. Але в пер-
шу чергу нині діюча українська влада 
боїться своїх же виборців і власного 
народу. Боїться розплати. Боїться вас, 
люди. Тому що тепер ви по-справж-
ньому мудрі і рішучі та готові до бою 
з нечесністю, безвідповідальністю, 
корупцією, злодійським грабунком 
країни і її населення, хабарництвом 
та нищівним олігархатом. Саме ви, 
люди, мусите відчути цей панічний 
страх теперішнього режиму і скори-
статися нагодою, щоб привести до 
влади чесних, порядних, сумлінних  і 
безкомпромісних патріотів та профе-

сіоналів. Здійснити це зможете тільки 
ви, люди, своїми голосами, своїм ви-
бором на користь тих, хто ладен і гото-
вий думати спершу про Батьківщину, 
а потім уже про себе».

Ви зрозуміли? Святослав Вакар-
чук, котрого дійсно багато хто бачить 
на чолі держави, хоч сам він не ква-
питься про це заявляти, говорить про 
те ж, що і ми уже у третій публікації 
поспіль: на грядущих виборах народ 
дійсно має шанси і навіть мусить, зо-
бовязаний послати подалі усіх гаму-
зом, хто уже багато літ грабує-руйнує 
Україну і знищує її народ. Для цього 
досить прийти на вибори і віддати 
свої голоси за інших. За тих, в кого 
можна вірити і кому можна довіряти.

У такому випадку що – зали-
шається голосувати за Юлію Тимо-
шенко, якщо ледь не в один голос їй 
віддають перевагу і соціологічні опи-
тування нині, і численні авторитетні 
політологи, експерти та спостерігачі. 
Незважаючи на те, що ставлення до 
Юлії Володимирівни в суспільстві 
неоднозначне. Як і на те, що не хтось, 
а вона знову, як колись фактично і 
Ющенку, і тим паче Януковичу, ки-
дала виклик та була головним опо-
нентом. Одначе ми схильні сьогодні 
не спішити з остаточним висновком. 
Це той випадок, коли треба сім разів 
відміряти, перш ніж відрізати. Ще й 
ось з яких міркувань: Юлії Володи-
мирівні чітко прогнозують вихід у 
другий тур президентських виборів, а 
ось потім перемогу «залежно від того, 
хто виявиться другим щасливчиком». 
Якщо на фініші Тимошенко доведеть-
ся змагатися з Анатолієм Гриценком, 
все голосніше заявляють соціологи і 
політичні прогнозисти, то в останньо-
го буде шанс обігнати свою візаві. А 
що, варіант, який цілком може бути і 
влаштує більшість виборців!

Гриценка називають підпільни-
ком - з партією «Громадянська пози-
ція» він дійсно донедавна перебував у 
глибокій схованці. Та й зараз не ква-
питься з козами на торг, заявивши на-
віть про власні президентські амбіції. 
Більше того, коли й соціологи щойно 
з’ясували, наче Анатолій Степанович 
вийде неодмінно у другий тур з Юлією 
Тимошенко. Це, звичайно, якби вибо-
ри відбулися найближчої неділі. А що 
буде далі? Сьогодні Гриценко, по-пер-
ше, закликає усі демократичні сили 
об’єднатися і висунути єдиного канди-
дата на главу держави. А по-друге, він 
сам у «підпіллі», виявляється, не дрі-
мав, бо - якщо вірити йому - «згурто-
вував навколо себе молодих політиків, 
фахівців з різних галузей і просто баг-
нетів-кандидатів з «другої ліги», яких 
збирається привести з собою у владу». 
Все це люди, як і сам Анатолій Степа-
нович, міцні горішки та бувалі в бу-
вальцях, але корупцією, криміналом 
і зловживаннями не заплямовані – не 
були помічені серед тих, хто досі не 
ловив гав для своїх гаманців. Гриценко 
вважає, що дуже важливо підібрати 
команду надійних і чесних «спартан-
ців», готових вірою і правдою служи-
ти рідній Вітчизні. І таку команду він 

уже підібрав, але прізвища поіменно 
назве лише у виборчу кампанію. Сьо-
годні ж бо їх оприлюднювати небез-
печно – чинна влада одразу візьметься 
за компрометацію і знищення «моїх 
людей». Не виключено також, що до 
Анатолія Гриценка приєднаються й 
інші політичні сили та рухи. Ясна річ, 
що демократичного, сумлінного і до-
бротворного спрямування. То якщо 
вони запропонують своїх висуванців у 
владу – можна буде розглядати. Однак 
тільки на основі самовідданого і чесно-
го служіння народу.      

Недавно в одній з телепередач 
Анатолія Гриценка запитали: скажіть, 
а чим ви кращий від Порошенка? Ось 
відповідь Анатолія Степановича:

- Уже тим, що не збираюся 
стрімголов тікати світ заочі куди зав-
годно, бо не збираюся гнівити народ, 
щоб потім від нього ховатися там, де 

загодя звив собі запасне гніздечко, як 
це зробив Порошенко. У мене немає 
і мрії стати найбагатшим в Україні. 
Немає офшорів, сліпих і напівсліпих 
трастів, не воджу дружби з олігарха-
ми і корупціонерами. У мене також є 
куми, але жоден з них не стане Гене-
ральним прокурором. Тим паче біз-
нес-партнером на теренах держави. І 
далі: ні я, ніхто інший від мого імені 
не буде у бізнесу вимагати для мене 
«50-процентної долі», а від чиновників 
знизу і аж до самого верху забезпе-
чувати «грошові потоки». Нарешті я 
буду опиратися на зрілі розумні ка-
дри, здатні дати лад на тій чи іншій 
ділянці розбудови економіки в першу 
чергу, а також на інших напрямах, 
а не мерщій гребти під себе. Кожно-
му буду ставити конкретні завдання, 
і якщо хтось не зможе впоратися з 
ними – хай нарікає на себе. Якщо ж 
котрийсь за порошенківською «звич-
кою» за старе візьметься – відірву го-
лову. Попереджаю про це уже зараз, 
щоб потім, як то кажуть, не кортіло. 
Щоб жаба не душила і сверблячка не 
доймала. Не стану я й плодити анти-
корупційні агентства, прокуратури 
та суди. У мене для правоохоронної 
системи своя «реформа» буде. Її суть 
проста, як дишло: крок вправо, крок 
вліво від закону – до стінки без права 
на помилування. Треба буде, то і вищу 
міру покарання відновимо. Нарешті в 
пріоритеті будуть малий та середній 
бізнес,  фермерський та кооператив-
ний рух на селі…

Ще багато іншого сказав Анатолій 
Гриценко і продовжує казати зараз, 
коли їздить по країні і зустрічається з 
виборцями. Головне, щоб ви, шановні 
виборці, і його, і інших кандидатів, 
котрі також уже почали свої вояжі з 
краю в край, почули, осмислили, про-
пустили крізь власний розум та на те-
резах свого сумління і своєї совісті зва-
жили – і зробили єдино правильний 
сьогодні вибір. Інакше буде нам не-
переливки. Час на роздуми ще є. Ми 
навмисне загодя почали цей цикл сво-
їх публікацій, розуміючи, що поки що 
робимо попередні, якщо так можна 
сказати, прикидки і примірки. Щоб 
потім кожен з нас зміг зробити свідо-
мий і громадянський відповідальний 
вибір. Оскільки настав час вибирати 
не чергового «вершника без голови», 
а дійсно майбутнє нашої України та її 
народу.

А воно ж, як співала колись Алла 
Пугачова, чи таке ще буде? Буквально 
в останні дні стало відомо, що в когор-
ту кандидатів ніби не проти записати-
ся і Віктор Медведчук. І ніби уже є цілі 
легіони «волонтерів», готових мчати 
по всіх усюдах і кінцях агітувати за 
нього. Мовляв, кум Путіна раз-два і з 
війною покінчить – чого вам ще треба? 
А й справді, чи тільки згортання без-

глуздої і підступної війни на Донбасі з 
нас досить? І хто для нас страшніші – 
зовнішні чи внутрішні окупанти?

А ВИБИРАТИ ТО 
Й НЕМАЄ З КОГО – ЧИ ЯК?
Поки готувався цей матеріал до 

друку, подзвонив ще один читач га-
зети – Сергій Михайлович Плєхов. 
Правда, він стурбований грядущими 
виборами до Верховної Ради. За ви-
суванців якої партії, запитав, голо-
сувати? Особливо в разі виборів за 
партійними списками. Сергій Михай-
лович і запитав, а скільки точно у нас 
зареєстровано партій? Більше сотні? 
Дві сотні? Але яку не візьми, сказав, 
особисто у нього довіри не викликає. 
І як тут заперечити чоловіку, коли у 
нас справді комедія, фарс, цинізм і 
трагедія, разом узяті, а не партійне бу-

дівництво?! Пора публічно й голосно 
називати речі своїми іменами: те, що 
нині в Україні видають за партії, за 
поодинокими винятками не що інше, 
як корупційні й мафіозні клани та 
угрупування. У них своя мета. Яка – ви 
самі як на долоні бачите. Од неї і по-
терпаєте та страждаєте. І коли дійде 
таки черга і до парламентських вибо-
рів, «Фермер Придніпров’я» неодмін-
но вникатиме і у їх перебіг. Але вже 
сьогодні вирішив оприлюднити одну 
свою принципову позицію: в мажо-
ритарних округах чи за партійними 
списками обиратимемо на цей раз 
народних депутатів – в обох випадках 
радше вибирати тих людей, які пар-
тії висуватимуть, а не самі партії. Ви 
ж поіменно знаєте усіх негідників та 
злодіїв, які правили свій неправедний 
і несправедливий бал у попередні 
скликання Верховної Ради і правлять 
у теперішнє. Котре, схоже, остаточно 
втратило здоровий глузд і відчуття 
міри власного навіженого шахрай-
ства. То за список будь-якої партії, яка 
набереться нахабства знову протягу-
вати свою підлоту, не голосувати – і 
вся тут політика, згодні? А що ви ду-
маєте, такий підхід і настрій виборців 
може допомогти привести до тями 
лідерів партій-кланів відмовитися від 
усіх своїх нечестивців. Бо якщо і всі 
партії порізно та гамузом не отри-
мають мандатів від вас, виборців – не 
велика біда. Діюча у нас Конституція 
дозволить тоді народу перебирати 
владу безпосередньо у свої руки. Ска-
жімо, на референдумі вирішувати, 
яким партіям дорогу вперед, а яким 
досить відверто й глумливо обертати 
народ у дурні. 

От ви знаєте, що теперішні де-
путати нишком-тишком проголосу-
вали за те, аби сучасна «еліта»-знать 
звільнялася від відповідальності за 
незаконно отриману вигоду – уявляє-
те? То тепер дивіться, які фракції аж 
бігом були за це, хто конкретно з де-
путатів, навпаки, сховався ще за одне 
недоторканість – і ніякої їм довіри на 
наступних виборах. Такий підхід ми 
й маємо на увазі, коли наполягаємо, 
що мусимо нарешті проявити усю 
виборчу принциповість. Коли закли-
каємо і не сумніваємося, що своїм 
голосуванням здатні докорінно змі-
нити в державі уже патову, небезпеч-
ну й загрозливу для самого існування 
України ситуацію. 

Що від нас вимагається? Елемен-
тарно розібратися, хто є хто у верхах 
усіх гілок влади. І зробити вибір на 
користь порядних. Для наочності 
приклад розглянемо. Приклад з Оле-
гом Ляшком, який не тільки претен-
дуватиме теж на президентську папа-
ху. Для нього радше важливіше знову 
потрапити у ВР – у ній він з фракцією 
своєї ніби непримиреної і войовничої 

Радикальної партії почувається, як 
риба у воді. За народ наче воює, як 
ніяка інша. А сьогодні ще й – ми на 
це звернули увагу – передусім у газе-
тах, призначених для селян, пропагує 
себе і свою партію, майже нав’язує. 
Не інакше, як зміркував, що кого-ко-
го, а наївних селян переманити на свій 
бік все одно, що два пальці… - даруй-
те, звичайно, за цю відвертість…

Так от, днями Комітет виборців 
України обнародував результати сво-
го аналізу, які свідчать, що Блок Петра 
Порошенка та «Народний фронт» за 
час роботи восьмої сесії Верховної 
Ради – з лютого і до середини липня 
включно – самостійно не прийняли 
жодного закону. Що поробиш, якщо 
коаліції катма. В тому числі названі 
фракції самостійно не приймали, ви-
ходить, і ті закони, котрі нашкодили 
людям на повну силу. Загалом за се-
сію було прийнято 46 «доленосних» 
законів, за кожен з них в середньому 
голосувало 245 народних депутатів. 
З них лише 159 були членами «коа-
ліції» - БПП та НФ. Але ж для схва-
лення законів необхідно мінімум 
226 голосів. Хто ж своїми виручав 
горе-законотворців? Ви не повірите: 
в першу чергу депутати Радикальної 
партії Олега Ляшка і «Самопомочі», а 
також позафракційні депутати. Най-
менше, до речі, тиснули на кнопки на 
користь БПП і «Народного фронту» 
нардепи від партії Юлії Тимошенко 
«Батьківщина». Серед відстаючих на 
цей рахунок, правда, і депутати Опо-
зиційного блоку. Але вони обирали 
дуже вигідну для себе поведінку, за-
вбачливу – переважно не голосували 
зовсім. Або на сесії не приходили, або, 
перебуваючи на них, виймали свої 
картки з системи «Рада». Умивали, 
коротше, руки. Подивимося, мовляв, 
чим це для порошенківців рано чи 
пізно скінчиться. Але ми мову ведемо 
передусім про партію Олега Ляшка. 
Як же його обурення та невгамовний 
крик на адресу влади розуміти, якщо 
депутати-радикали тим часом нерід-
ко підкладали свої яйця у кошик вла-
ди? За які такі шиші, перепрошуємо, 
підкладали?

Скажемо і про це. Сказав, точні-
ше, недавно депутат двох попередніх 
скликань ВР, який у нинішньому за до-
рученням Петра Порошенка відпові-
дав за те, аби нардепи інших фракцій 
«у потрібних випадках завжди пра-
вильно голосували». Це Олександр 
Онищенко – спочатку справді набли-
жена до пана «імператора» особа, але 
на якомусь етапі чи чимось не вгодив, 
чи посварився з «імператором». Утік, 
коротше, Онищенко з України, пере-
сиджує не кращі часи за кордоном. 
І недавно в ефірі телеканалу ZIK в 
«Спецпроекті з Наталією Влащенко» 
розповів, що «найбільш жадібною в 
парламенті була і лишається фракція 
Олега Ляшка». Далі сказав дослівно 
таке: «Коли було голосування за при-
значення Генеральним прокурором 
Юрія Луценка, моїм завданням було 
передати Олегу Ляшку два мільйони 
за голоси Радикальної партії. Її нарде-
пи голосують за Луценка, ми платимо 
два мільйони. Була досягнута попе-
редня домовленість. Проте в останній 
момент, уже під час передачі грошей, 
Ляшко раптом почав торгуватися. Ми 
вийшли у коридор і  він каже мені: «Я 
хочу десять мільйонів. Без десяти міль-
йонів моя фракція не голосуватиме, і 
квит. Мої почали, звісно, радитися і 
зрозуміли, що і без радикалів то на-
бирається необхідна кількість голосів. 
Тоді Ляшко, зоставшись без нічого, 
не вибіг, а вистрибнув на трибуну, і 
такою гнівною тирадою на адресу По-
рошенка розродився, якої і від нього, 
мабуть, ще не чули». 

Цікаво, що Олександр Онищенко 
не уточнив, два та десять мільйонів 
гривень чи доларів збиралися пла-
тити депутатам фракції партії Олега 
Ляшка. Гадаємо тому, що про гривні 
«на такому високому рівні» ніхто й 
мови не буде вести – тільки долари 
там на діжку викладай. А нам тут ли-
шається підвести лишень першу про-
міжну підсумкову риску. Проте, що 
дійсно обома очима треба буде диви-
тися, перш ніж за когось голосувати. І 
що  думати є зараз і  буде завтра над 
чим. Також що дійсно досить усім нам 
мовчки й покірно відступати та пасу-
вати. Натомість дійсно пора робити, 
люди  добрі, нам свої висновки.

  Микола ЯСЕНЬ.
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ПРАВОВЕ ПОЛЕ

П одаткова інформує

Як відзначають адвокати, 
покупець сам може 
перевірити юридичну 
чистоту нерухомості, яку 
збирається купити. Але, 
як свідчить практика, 
частіше за все люди 
доручають цю роботу 
ріелторам, які, як і 
нотаріуси, не будуть 
перевіряти всю історію 
будинку чи квартири 
з моменту зведення, 
а обмежаться лише 
конкретною угодою, 
яку ви збираєтеся 
укласти. Тому, купуючи 
нерухомість, варто 
звертатися до фахівців, 
але враховувати деякі 
моменти.

ПО-ПЕРШЕ, потрібно отримати у 
власника будинку чи квартири до-

кумент, що підтверджує право власно-
сті. До таких паперів можна віднести:

свідоцтво про приватизацію житла;
договір купівлі-продажу/міни/да-

рування;
в деяких випадках - рішення суду 

або інші документи.

Покупцеві слід уважно оглянути па-
пери про право власності на предмет 
наявності дописів, виправлень і т.п.

По-друге, варто знати, що право 
власності вважається набутим належ-
ним чином, якщо воно зареєстрова-
не. На сьогоднішній день ви можете 
перевірити реєстрацію такого права 
або звернувшись до нотаріуса, який 
буде оформлювати вашу угоду купів-
лі-продажу, або з’ясувати самостійно 
на сайті Міністерства юстиції. Для 
цього потрібно зареєструватися на-
лежним чином, сплатити невелике 
державне мито і отримати необхідну 
інформацію по конкретному об’єкту 
нерухомості.

Потрібно враховувати, що Дер-
жавний реєстр ведеться з 2013 року. 
Тому при пошуку інформації уточ-
ніть, щоб співпадали прізвища влас-
ника на папері та в реєстрі. Також є 

можливість отримати підтвердження 
права власності в Бюро технічної ін-
вентаризації.

Покупцям рекомендується зверта-
ти увагу на саму дату переходу права 
власності. Якщо цей день був дуже 
давно, то варто замислитися, чому но-
вий власник вирішив так скоро прода-
вати будинок чи  квартиру і чи не має 
вона якихось «підводних каменів».

Перевірте, хто зареєстрований у 
будинку. Якщо в ньому прописані 
малолітні діти, то потрібно буде от-
римувати дозвіл органу опіки та пі-
клування для здійснення купівлі-про-
дажу нерухомості. Також з’ясуйте, чи 
не зареєстровані у квартирі треті осо-
би: наявність цього факту не завадить 
придбанню будинку, але в подаль-
шому виписка мешканців займе час і 
спричинить судовий спір.

Купуючи нерухомість, не буде за-

Відповідно до вимог ст. 120 Земельного кодексу 
України істотною умовою договору, який 
передбачає набуття права власності на жилий 
будинок, будівлю або споруду, є кадастровий 
номер земельної ділянки, право на яку переходить 
у зв’язку з набуттям права власності на ці об’єкти.
Згідно, ст. 638 Цивільного кодексу України, Договір 
є укладеним, якщо сторони в належній формі 
досягли згоди з усіх істотних умов договору.
Дотепер, сторони часто ухилялися від процедури 
реєстрації земельної ділянки в Державному 
земельному кадастрі. Перехід права на житлові 
будинки, будівлі або споруди відбувався через 
укладання двох договорів по 1/2 без присвоєння 

Як перевірити юридичну чистоту 
будинку чи квартири при купівлі

Фермерське 
господарство – 
«спрощенець» ІV 
групи не є платником 
рентної плати за воду 

Головне управління ДФС у Дніпро-
петровській області нагадує, що від-
повідно до п. 297.1 ст. 297 Податково-
го кодексу України від 02.12.2010 № 
2755-VI із змінами та доповненнями 
(далі – ПКУ) суб’єкти господарюван-
ня – платники єдиного податку ІV 
групи (сільськогосподарські товаро-
виробники, які задовольняють умо-
вам, визначеним ст.291 ПКУ), звіль-
няються від обов’язку нарахування, 
сплати та подання звітності з рентної 
плати за спеціальне використання 
води (далі – рентна плата за воду). 
Отже, у разі, якщо фермерське го-
сподарство є платником єдиного по-

йвим перевірити особу продавця. На 
жаль, існує чимало шахраїв, які ма-
ють підроблені паспорти для здійс-
нення угод. Тому на сайті Державної 
міграційної служби можна перевіри-
ти інформацію про паспорт власни-
ка, а на ресурсі Державної фіскальної 
служби - ідентифікаційний код. Це 
вбереже вас від купівлі житла у «мер-
твих душ».

Існують ризики при укладанні уго-
ди з особою за довіреністю. Документ 
має передбачати можливість не лише 
підписання договору купівлі-прода-
жу, але й отримання грошових ко-
штів. Інакше власник нерухомості, 
отримавши рішення суду про визнан-
ня угоди недійсною, забере у Вас бу-
динок чи квартиру, а гроші відійдуть 
«довіреним» шахраям.

У реєстрі нотаріус перевіряє та-
кож інформацію про те, чи не має бу-
динок обтяжень: заборон, іпотеки та 
інших боргів. А ще дуже важливо от-
римати довідку у Єдиному реєстрі су-
дових рішень про наявність таких по 
об’єкту нерухомості, що вас цікавить.

Покупця має також насторожити 
той факт, що нерухомість  кілька разів 
була перепродана. З’ясувати причи-
ни цього і розвіяти сумніви з приводу 
бажаного житла можна у потенцій-
них сусідів, які обов’язково нададуть 
вам чимало корисної інформації, як 
про власника нерухомості, так і про 
саму житлову площу.

За інформацією юридичного порталу 
«Протокол».

кадастрового номера земельній ділянці на якій 
розташований об’єкт нерухомого майна.
Відтак, новий власник набував право власності 
на житловий будинок, будівлю або споруду із 
порушенням зазначених норм.
Задля усунення неоднозначного тлумачення 
норм чинного законодавства України та з метою 
формування єдиної практики застосування 
законодавства, Міністерством юстиції України 
надано роз’яснення стосовно необхідності 
зазначення кадастрового номера земельної ділянки 
у договорі, який передбачає набуття частки в 
праві власності на житловий будинок, будівлю або 
споруду.

Чи необхідний кадастровий номер при укладанні договорів, 
пов’язаних із набуттям прав власності на житловий будинок?

датку ІV групи, то таке господарство 
не подає звітність з рентної плати за 
спеціальне використання води та не 
сплачує рентну плату за воду.

Засновник 
фермерського 
господарства, 
який надав власну 
ділянку 
для ведення 
фермерського 
господарства, 
є платником 
земельного податку

Головне управління ДФС у Дніпро-
петровській області звертає увагу на 
наступне.

Згідно зі статтями 269 та 270 По-
даткового кодексу України від 
02.12.2010 № 2755-VI із змінами і 
доповненнями (далі – ПКУ) плат-
никами земельного податку є, зо-
крема, власники земельних ділянок 
та землекористувачі, а об’єктами 
оподаткування – земельні ділянки, 
які перебувають у власності або ко-
ристуванні.
Підставою для нарахування земель-
ного податку є дані державного 
земельного кадастру (п. 286.1 ст. 286 
ПКУ).
Власники землі та землекористувачі 
сплачують плату за землю з дня ви-
никнення права власності або права 
користування земельною ділянкою 
(п. 287.1 ст. 287 ПКУ).
Підпунктом 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 
ПКУ визначено, що плата за землю 
справляється у формі земельного 
податку або орендної плати за зе-
мельні ділянки державної і кому-

нальної власності. Відповідно 
до ст. 125 Земельного кодексу 
України від 25.10.2001 № 2768-III із 
змінами та доповненнями право 
власності на земельну ділянку, а та-
кож право постійного користування 
та право оренди земельної ділянки 
виникають з моменту державної 
реєстрації цих прав.
Права власності/користування зе-
мельними ділянками повинні бути 
оформлені та зареєстровані від-
повідно до законодавства.
Оскільки платником за земельну 
ділянку є власник земельної ділян-
ки, то фізична особа – засновник 
фермерського господарства, що 
отримала правовстановлюючий до-
кумент на земельну ділянку, в якому 
визначено цільове призначення 
земельної ділянки – для ведення 
фермерського господарства, спла-
чує земельний податок за вказану 
земельну ділянку. 
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Сторінку підготувала 
Анна МЕЛЬНИК.
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Ця рослина відома нам як  грошове дерево, на-
укова назва його толстянка. Ми щиро віримо, що 
ця квітка приманює гроші. Нехай це буде так. Але є 
ще користь від цієї рослини. Її цілющі якості допо-
можуть позбутися від безлічі недуг, адже вона має 
протизапальні, противірусні та бактерицидні вла-
стивості, інформує Ukr.Media.

Артрит, артроз
Змащуємо суглоби соком з 10-15 листочків толстян-

ки перед сном.
Геморой
Прикладіть розрізаний вздовж листок. Допомагає 

відразу.
Опіки, удари,, рани, порізи, нариви
Робимо кашку з листя і прикладаємо її до ушкод-

женої ділянки шкіри, закріплюємо бинтом. Міняємо 
пов’язку через 2-3 години.

Пієлонефрит, цистит
Подрібнюємо 5 листочків толстянки і заливаємо їх 

склянкою гарячої води. Настоюємо близько години, 
потім проціджуємо. Приймайте ці ліки по 1 ст. л. за 15 
хвилин до вживання їжі 3 рази на день.

Ангіна, тонзиліт
Вичавлюємо сік з 10 листочків толстянки і розводи-

мо його склянкою води. Полощемо цим розчином гор-
ло 3-5 разів на день.

Томати можна підгодо-
вувати не тільки готови-
ми добривами на основі 
хімічних сполук. Також 
відмінно зарекоменду-
вали себе натуральні 
підживлення, завдяки 
яким рослини дають хо-
роший урожай.
Внесення добрив спри-
яє правильному росту і 
розвитку кущів помідо-
рів, рясному цвітінню, 
якісному зав’язуванню 
плодів, їх швидкому до-
зріванню і збільшенню 
кількості врожаю.

Як підгодувати помідори 
йодом
Йод не тільки прискорює 

дозрівання плодів, але і попе-
реджає розвиток небезпечного 
захворювання – фітофторозу. В 
10 л води розчиняють 4 краплі 
спиртового розчину йоду, який 
продається в будь-якій аптеці. 
Отриманою рідиною помідори 
поливають з розрахунку 2 л на 
кожну рослину.

Як підгодувати помідори 
попелом
Приготуйте розчин: у 10 

л води розчиняють 1 склянку 
попелу і отриманою рідиною 
поливають грядки з томатами. 

Різнобарвний світлофор - на городі помідор
Народні засоби для підживлення овоча

Нерозчинений попіл просто 
виливають під рослини.

Попіл можна застосовувати і 
для позакореневих підживлень. 
Для цього 300 г попелу розчиня-
ють в 3 л води і кип’ятять протя-
гом 30 хвилин. Після чого насто-
юють 5 годин, доводять об’єм 
рідини до 10 л і додають туди 
трохи господарського мила, 
щоб рідке підживлення краще 
трималося на листках. Потім 
розчин проціджують і обпри-
скують ним бадилля помідорів.

Як підгодувати 
помідори дріжджами
Для підживлення томатів 

можна використовувати як сві-
жі, так і сухі дріжджі

Добриво з хлібопекарських 
дріжджів можна приготувати 
двома способами:

Один пакет сухих швидко-
розчинних дріжджів змішують 
з 2 ст. л. цукру і додають трохи 
теплої води, щоб суміш стала 
рідкою. Потім отриману субстан-
цію розчиняють у 10 л води і ви-
користовують по 0,5 л на кожну 
рослину. Трилітрову банку на 2/3 
заповнюють чорним хлібом, до-
верху наливають в неї теплу воду 
з розчиненими в ній свіжими 
дріжджами (100 г) і ставлять у те-
пле місце на 3-5 днів. Після чого 
настій проціджують і розбавля-
ють водою в пропорції 1:10. Для 
молодого куща помідора вико-

ристовують 0,5 л розчину, а для 
дорослого – близько 2 л.

А ще існує найпростіший 
рецепт добрива з дріжджів: 
100 г свіжих дріжджів ретельно 
розчиняють у 10 л води і отри-
маною рідиною відразу ж по-
ливають помідори.

У дріжджах немає основних 
елементів харчування рослин, 
тому дріжджовий розчин – це 
скоріше стимулятор росту, ніж 
добриво.

Як підгодувати 
помідори курячим 
послідом
Курячий послід діє на рос-

лини не гірше комплексного 
мінерального добрива: в ньому 
багато азоту і фосфору.

Дуже ефективно використо-
вувати розведений водою сві-
жий курячий послід. Для цього 
відро (10 л) на 1/3 заповнюють 
курячим послідом, до країв 
ємності доливають воду, насто-
ююють на відкритому повітрі 
протягом 7-10 днів, після чого 
0,5 л настою розводять у 10 л 
води і отриманою рідиною по-
ливають міжряддя з розрахун-
ку 5-6 л на кв. м.

Стежте, щоб розчин курячо-
го посліду не потрапив на листя 
томатів, оскільки це може ви-
кликати їхні опіки

Сухий курячий послід теж 
можна використовувати як до-

бриво для томатів. Для цього 
0,5 кг посліду заливають 10 л 
води, ємність щільно накрива-
ють плівкою (щоб азот не роз-
сіювався) і настоюють добриво 
3-5 днів. При цьому кожен день 
його помішують. Після чого на-
стій розбавляють водою в спів-
відношенні 1:20 і виливають по 
0,5-1 л під кожну рослину.

Як підгодувати помідори 
коров’яком
Розчин коров’яку краще 

чергувати з іншими народними 
засобами. Готують це добри-
во теж досить просто: 1/2 відра 
гною заливають водою до країв 
ємності, накривають кришкою 
і ставлять у тепле місце на тиж-
день. Після закінчення цього 
часу настій ретельно розмішу-
ють і розводять водою в пропо-
рції 1:10. На кожен кущ витра-
чають по 0,5-1 л підгодівлі.

Як підгодувати 
помідори кропивою
Настій готують з молодих 

листків кропиви: в них нако-
пичується багато азоту, калію і 
заліза. Ємність (її розмір зале-
жить від того, скільки добрива 
потрібно для вашого городу) 
заповнюють на 2/3 кропивою, 
потім туди наливають воду, але 
не до самого верху, накривають 
кришкою і настоюють 7-10 днів 
у теплому місці.

Коли кропива забродить, 1 
л настою розводять у 10 л води і 
отриманою рідиною помідори 
поливають під корінь з розра-
хунку 1-2 л на рослину.

Таким добривом не можна 
зловживати. В місяць прово-
дять не більше 2 підживлень 
кропивою.

Новачки в городній справі не 
завжди наважуються взагалі 
займатися пересадкою 
або посадкою рослин у 
літній період, побоюючись 
втратити саджанці. 
Тому питання, чи можна 
полуницю пересаджувати 
влітку, цілком закономірно 
виникає рано чи пізно у будь-
якого городика. Між тим, 
займатися омолодженням 
полуниці в літній період 
цілком припустимо, головне 
робити це в правильні 
строки, підходящу погоду 
і за всіма правилами. Але 
далеко не кожен кущ варто 
турбувати. Справа в тому, 
що займатися пересадкою 
полуниці слід тільки 
тоді, коли материнський 
кущ буде до цього 
готовий. Щоб зрозуміти, 
через скільки років 
пересаджувати полуницю, 
слід ознайомитися з 
особливостями цієї рослини. 
У перший рік після висадки роз-

сади, полуниця пристосовується, на-
бирається сил, щоб на наступний се-
зон порадувати вас рясним урожаєм. 
А далі протягом двох років ви змо-
жете зібрати урожай ягід. Через три 
роки кущ стає старим і плодоношен-
ня значно скорочується, ось тут і при-
ходить пора займатися пересадкою. 

Можна пересаджувати полуни-
цю влітку і тим самим омолоджува-
ти материнський кущ, але робити це 
потрібно правильно. Нижче ми роз-
глянемо основні правила і тонкощі 
цієї справи.

Як пересаджувати полуницю 
влітку?

Отже, для початку слід дочека-
тися, коли збір врожаю буде закінче-
ний. Готувати і вибирати кущ також 
слід грамотно. Різні сорти дають різ-
ну кількість пагонів. Якщо ви вибра-
ли цінний сорт і є бажання його роз-
множити, залишайте тільки два-три 
пагони. Більша кількість просто вис-
нажить материнський кущ. 

Як тільки плодоношення завер-
шиться, починаємо підгодовувати 
молодняк. У цей самий час ви виби-
раєте сильні кущі і залишаєте на них 
кілька потужних пагонів. Досвідчені 
городники завжди дотримуються 
двох основних правил: ніколи не пра-
цюйте у спекотний день і вибирайте 
винятково сильні і добре укорінені 
кущі. 

Тепер розглянемо основні по-
ради, як пересаджувати полуницю 
влітку:

- зміна місця обов’язкова (кра-
щими попередниками вважаються 
морква, буряк з редисом, цибуля і 
часник, селера і салат);

- ґрунт під полуницею дуже 

Грошове дерево

Як пересаджувати 
полуницю влітку?

швидко виснажується, так що земля 
повинна бути родючою, а підживлен-
ня регулярним і своєчасним;

- якщо літо посушливе і спекотне, 
шукайте місця між посадками дерев, 
інакше ягоди можуть погоріти;

- в ідеалі приступати до пересадки 
слід в самому кінці літа, коли погода 
похмура і періодично ллє дрібний 
дощик;

- багато городників радять виби-
рати саме дворічні саджанці.

Перед пересадкою полуниці вліт-
ку обрану ділянку перекопують і вно-
сять добрива. Кращими добавками 
стануть або перепрілий гній або ком-
пост. Далі знову перекопують ділянку 
і починають висадку. 

Готують не тільки ґрунт, але і лун-
ки під кожен кущ. Ця підготовка по-
лягає в правильному виборі розміру: 
глибина повинна бути достатньою, 
щоб корені могли вільно звисати. 
Між посадками відстань приблизно 
40 см. Як тільки лунка готова, її рясно 
поливають і відразу висаджують кущ.

Що стосується садивного мате-
ріалу, то він повинен бути свіжови-
копаним. Не допускайте підсихання 
коренів. У кожну посадочну лунку 
висаджують по два кущі. Ніколи не 
закопуйте їх занадто глибоко, щоб 
уникнути загнивання. Далі слід осо-
бливо ретельно доглядати перші 
кілька тижнів і правильно готувати до 
зимівлі.
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Фундук, який в народі 
називають просто 
ліщиною, на сьогоднішній 
день вважається однією 
з найперспективніших 
культур для садівництва 
в Україні. Вирощування 
фундука – безпроблемне, 
ціна саджанців – помірна, 
плодоносити цей кущ на 
одному місці може до ста 
років… А скільки коштує 
фундук на роздрібному 
ринку, знаєте? Приблизно 
300-350 гривень за кг 
чищених горіхів. Один 
кущ за сезон може 
«подарувати» вам 5-7 кг 
цінних горішків. Читайте 
в статті, чого ще варто 
вирощувати фундук 
в себе в саду, та як це 
робити правильно.

Чого варто 
вирощувати фундук
Фундук, фото якого ви, мабуть, 
бачили не раз, це наша рідна 
ліщина, але, так би мовити, 
окультурена. Горішки лісової лі-
щини дрібніші і дещо програють 
за своїми поживними якостями 
практично всім сортам фундука. 
Але досвідчені садівники ствер-
джують, що якщо кущ лісової 
ліщини переселити до саду і 
забезпечити їй той догляд, який, 
зазвичай, має фундук, то її плоди 
будуть нічим не гіршими.
Та все ж далі мова – не про лі-
совий горіх, а саме про фундук, 
хоча вся нижченаведена інформа-
ція може стосуватися і звичайної 
ліщини.
Ось вам шість причин, чого ви 
повинні посадити цю культуру в 
своєму саду.
Висока врожайність і ціна. 5-7 кг 
горіхів з куща – це 25-35 кг з п’яти 
кущів. Вистачить навіть великій 
родині на всю зиму! А якщо є 
де посадити 10, 20, 30 саджанців 
фундука… Врожай з десяти кущів 
потягне, мінімум, на 15 тисяч 
гривень (за роздрібними цінами). 
Про перспективи бізнесу на виро-
щуванні фундука варто написати 
окрему статтю.
Користь для здоров’я. Фундук 
надзвичайно корисний і старим, 
і малим, і хворим, і здоровим. 
У ньому міститься всі 20 аміно-
кислот, які необхідні організму 
людини для нормального функці-
онування. А ще в горішках фунду-
ка є багато вітамінів (в тому числі 
– вітамін Е, який «відповідає» за 
нашу молодість), макро- і мікро-
елементів. Лікувальні властивості 
мають не тільки горіхи, а й листя, 
шкаралупа та кора фундука. 
Термін зберігання – до двох років 
без втрати смакових і поживних 
якостей та без використання спе-
ціального обладнання.
Проста агротехніка і доступна 
вартість саджанців фундука. В Іта-
лії цю культуру називають росли-
ною «лінивого» саду. А найбільше 
фундукових плантацій в Європі 
знаходиться саме в Італії.
Невибагливість до ґрунтів і ре-
льєфу ділянки. Там, де росте 
фундук, земля не обов’язково 
повинна бути рівною. Він чудово 
почувається на нерівних ділянках, 
де щось інше не захоче рости. А 
«культурна ліщина» там може 
попередити ерозію ґрунту.
Висока декоративність. Фундук – 
це не тільки 5-7 кг цінних горіхів, 
але й 3-5 метрів надзвичайної 
краси! У зимовому саду його 

ФУНДУК, вона ж ліщина
сережки ваблять своїми зеленува-
тими, рожевими чи навіть пома-
ранчевими відтінками. Ранньою 
весною, коли сад ще «голий», 
вони стають яскраво жовтими. А 
листя фундука може бути, залеж-
но від сорту, не тільки зеленим, а 
й жовтим і червоним протягом 
всього сезону.

Коли садити фундук
Професіонали радять садити 
саджанці фундука восени в пів-
денних і східних регіонах, а ось на 
заході України та в її центральних 
областях можна посадити фун-
дук і навесні, і восени. Справа в 
тому, що весною фундук дуже 
рано прокидається і «йде в ріст». 
У тепліших регіонах складніше 
впіймати час весною, коли зем-
ля вже достатньо прогрілася, а 
фундук ще не прокинувся, бо сам 
весняний період посадки на сході 
і півдні дещо коротший, ніж на 
заході.
На те, коли садити фундук, впли-
ває і вік саджанців. Так, саджанці 
фундука старше одного року 
краще висаджувати в середині - в 
кінці жовтня, коли рослина вже 
перейшла в зимовий режим. А 
ось  молоду поросль, відділену від 
маточного куща, можна садити 
на нове місце і раніше – приблиз-
но з середини вересня.

Вибір місця 
для посадки
Як вже говорилося вище, фундук 
можна віднести до невибагливих 
декоративних кущів. Він росте 
практично на будь-яких ґрунтах. 
Правда, не любить занадто кис-
лої, солоної та важкої глинистої 
землі. Тож, можливо, ділянку під 
посадку фундука доведеться роз-
кислити.
Крім того, варто садити фундук 
там, де немає протягів і сильних 
вітрів. А ще – виділяйте для цієї 
рослини місця, які не підтоплю-
ються водою. Ґрунтові води не по-
винні бути ближче ніж 1,2 метри.
Важливо! Для високої урожайно-
сті треба висаджувати в безпосе-
редній близькості один від одного 
три-чотири саджанці різних сор-
тів. Серед них хоч один має бути 
зеленолистим.
На малих ділянках ідеально роз-
містити фундук по периметру. 
Схема може бути різною: 3х3, 4х4, 
5х3; 5х4 метри і т.д.

Посадка у відкритий 
ґрунт
Перед тим, як посадити фундук 
у відкритий ґрунт, треба вико-
пати посадкову яму розміром 
приблизно 80 (ширина) на 50 см 
(глибина). Досвідчені садівники 
радять додати в посадкову яму 
трохи землі, взятої з під старого 
горішника. Кажуть, там живуть 
особливі гриби, які допоможуть 
саджанцю фундука прижитися 
на новому місці.
При посадці саджанці ліщини 
повинні мати 2-4 гілки і добре 
розвинену кореневу систему. Гіл-
ки підрізають до 30-50 см, коріння 
– до 25-30 см.
Після посадки ями рясно по-
ливають – по 2 відра на кожну. 
Бажано, додати агрогідрогель 
задля забезпечення саджанцям 
оптимальної зволоженості. При-
стовбурові кола мульчують ком-
постом чи торфом (3-5 см).

Догляд за фундуком
Догляд за фундуком не склад-
ний. Він включає в себе:
Видалення бур’янів. Коренева 
система фундука, як і ліщини, 
поверхнева, тож сапати пристов-
бурові кола треба обережно, не 
заглиблюючи городній інвентар 
глибше, ніж на 5-8 см. 
Обрізка зайвих пагонів. Фундук 
– це кущ, але з нього легко сфор-
мувати дерево. Для цього виріза-
ють всю новоутворену поросль. 
Якщо ви хочете, щоб культура 
росла кущем, все-одно, доведеть-
ся його обрізати приблизно з 
п’ятого року життя. Залишати 
треба не більше 5-7 пагонів. Це 
сприятиме найвищій врожайно-
сті горіха.
Регулярний полив. Фундук – рос-
лина, яка любить вологу, хоч і 
може довго без неї обходитися. 
Якщо хочете в майбутньому 
мати пристойний врожай горі-
хів, забезпечте своїм молодим 
саджанцям фундука регулярний 
полив – 2-3 відра під корінь раз 
на тиждень в засушливий пе-
ріод;
Удобрювання молодих сад-
жанців. До трьохрічного віку 
молодий фундук варто навесні 
удобрювати азотними добрива-
ми. Для цього можна внести по 
відру перегною під кожен кущ.
Фундук, який вже плодоносить, 
треба удобрювати раз на 2-3 

роки. Восени під перекопку на 
один кущ вносять піввідра пе-
регною чи компосту, 4 ст.ложки 
подвійного суперфосфату, 1,5 
ст.ложки калійної солі, а навесні 
до того, як розпустяться брунь-
ки, вносять 2 ст.ложки аміачної 
селітри чи сечовини.
Фундук, фото якого не може 
передати всю його красу – прак-
тично вічна культура. Деякі 
сорти на одному місці можуть 
рости сто років і більше. Пік 
плодоношення припадає на пе-
ріод 7-20 років. Для омолоджен-
ня куща треба його обрізати під 
корінь. На наступний рік з’яв-
ляються нові пагони, які одразу 
починають плодоносити.

Боротьба 
зі шкідниками
На жаль, ліщина часто вража-
ється шкідниками. То ж догляд 
за фундуком повинен містити 
ще й боротьбу з ними. Найбіль-
шої шкоди плантаціям фундука 
можуть завдати личинки хруща. 
Вони люблять поласувати його 
корінням. Якщо ви знаєте, що ця 
напасть є на вашій ділянці, ради-
мо спочатку побороти її, а вже 
потім висаджувати фундук.
Для личинок хруща отруйни-
ми є такі сидерати, як люпин і 
гречка. За рік до посадки висійте 
ці рослини. Якщо на боротьбу 
з личинками хруща не хочеться 
витрачати цілий рік, придбайте 
хімічні засоби, які вам порадять 
в спеціалізованих магазинах.
Різна гусінь полюбляє поласува-
ти листям фундука в травні-черв-
ні. Буває обгризають зелену масу 
до прожилок. Збирати гусінь 
можна вручну, якщо дуже багато 
– допоможе тільки «хімія».

Після зав’язування горіхів з’яв-
ляється нова напасть – метелики 
«горіхового слоника». Вони 
відкладають до 20 яєць біло-сі-
рого кольору на нижній стороні 
листя. Їх можна знищити тільки 
інсектицидами. Головне, прове-
сти обробку так, щоб препарат 
потрапляв точно на кладки яєць. 
Краще – пізно ввечері.
Як правило, в липні горішки 
фундука вже достатньо великі, 
щоб бути не по зубам ніяким 
шкідникам.

Розмноження фундука
Для збереження цінних ознак 
сорту використовують вегета-
тивне розмноження:
Саджанці-відводки цвітуть в 
перший-третій рік після посад-
ки, а саджанці фундука, отрима-
ні з живців, зацвітають лише на 
третій рік. Рослини, отримані 
внаслідок інших вегетативних 
способів розмноження фундука, 
починають плодоносити
на 3-4 рік.
Через розмноження насінням 
зберегти, закріпити і передати 
ознаки і властивості сорту не-
можливо. Саджанці, отримані з 
насіння, починають плодоноси-
ти лише на 8-10 рік.
Щодо сортів, які найбільш при-
датні для вирощування в наших 
краях, варто згадати фундук 
Трапезунд, Варшавський, Сіре-
на, Грандіозний та ін. А, взагалі, 
їх десятки! Вибираючи сорти, 
звертайте увагу, перш за все, 
на зимостійкість фундука. І не 
забувайте поєднувати на одній 
ділянці сорти з різним кольо-
ром листя. Це не тільки дуже 
красиво, а й вигідно в плані 
врожайності.
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