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Чи секретів українського тризуба більше не існує? Навпаки, маємо неймовірно цікаву, 
захоплюючу та неповторну історію його виникнення і того змісту, який він в собі містить

... гірко і прикро, як на думку багатьох, що нинішня влада  
в Україні чомусь надто і не переймається тим, аби не лише 

не набагато прихильніше змінювати ставлення до тризуба             
в суспільстві та палкіше пропагувати його, а й сприяти відновленню 
історичної правди та підстав гідно подати нарешті нащадкам все, 
що пов’язане як з виникненням герба князя Володимира Великого, так 
і тим значенням, яке закладали в нього пращури далекі. ..

Це стало відомо з оприлюднених 
Держстатом даних щодо зовнішньої 
торгівлі України товарами в першому 
півріччі 2018-го.
За даними статистичного відомства, 
експорт товарів становив 23260,6 млн. 
доларів, що на 12,7% більше порівняно 
із першим півріччям 2017 року, імпорт – 
25918,2 млн. доларів, що на 14,5% більше. 
Негативне сальдо склало 2657,6 млн 
доларів (у першому півріччі 2017 року 
також негативне – 2000,0 млн доларів). 
За цей період Україна імпортувала 
сільгосппродукції на 2568 млн. доларів 
(9,9% від загального імпорту).

Третину валюти 
країні дає продаж 
агропродукції

НИНІШНЬОГО ЛІТА виповнилося 24 роки, як 
наш земляк Леонід Данилович Кучма вперше 
був обраний Президентом України. Доволі 
несподівано і навіть не прогнозовано, якщо 

хочете. Принаймні для багатьох і багатьох у тодішньому 
Дніпропетровську, хто тут добре, близько знав Леоніда 
Даниловича. Стверджую однозначно, що у нашому місті 
вистачало тих, хто не бачив готовності Кучми очолити 
державу. Та й він сам, судячи з усього, не сподівався 
на такий успіх чи не вірив у нього. Та особисто мені 
довелося готувати інтерв’ю Кучми, тоді ще директора 
Південмашу, коли він балотувався у народні депутати 
Верховної Ради. На його ж прохання. І битих дві години 
провів я з ним віч-на-віч у заводському кабінеті. А коли 
вийшов у приймальню (де сиділо мало не з десяток 
генералів та полковників і терпляче чекали, коли Кучма 
і їх прийме), я не знав і не уявляв, про що буду писати. 
На жодне моє запитання Леонід Данилович чітко і ясно, 
вичерпно не відповів. Після трьох-чотирьох слів він 
стенав плечима і мов натякав, що я маю й сам зрозуміти 
чи знати, що він має на увазі. Якби помічники Кучми після 
цього не накидали мені повен портфель копій документів 

про конверсію Південмашу, його потенційну перспективу 
та цінність для незалежної України і про тому подібне, 
навряд чи у газеті «Голос України» і з‘явилося б інтерв’ю 
кандидата у нардепи Леоніда Даниловича Кучми.
Наскільки ж мені було відомо, а перше після обрання  
Президентом інтерв’ю ще у Дніпропетровську Леонід 
Кучма дав Тетяні Садошенко – одній з найкращих тоді 
творчих працівниць спершу газети «Днепр вечерний», 
а потім і газети «Наше місто». То Таня розповідала, що 
Леонід Данилович їй зізнався: перша думка, яка у нього 
виникла, коли дізнався, що його обрано – «Що ж я 
наробив!?» Вважайте, що злякався. З цим він терміново 
і вилетів у Київ «коронуватися». Бо у день виборів не 
мозолив собою очі членам свого виборчого штабу, 
а чекав на рішення народу у своїй дніпропетровській 
квартирі. 
А років десять тому на замовлення одного молодого 
київського видання написав я невелику документальну 
новелу про Леоніда Даниловича. Газета, яка тільки 
почала тоді виходити, відкрила галерею портретів 
сучасних державних і політичних вітчизняних діячів. Але 
мою «Кар’єру фізтехівця Кучми» раптом відмовилася 

друкувати. Так і не пояснивши до пуття, з яких 
причин. А днями, випадково дізнавшись про чергові 
роковини обрання Кучми, я швиденько порився у 
шухлядах свого письмового столу і знайшов примірник 
так і не надрукованої статті. Сподіваюся, що для 
читачів «Фермера Придніпров’я» цікаво буде з нею 
познайомитися.

Напередодні 27-ої річниці Незалежності 
України Асоціація фермерів та приватних 
землевласників Дніпропетровщини,
за традицією, відзначила обжинки  

«КАР’ЄРА  ФІЗТЕХІВЦЯ  КУЧМИ» - стор. 8

Другому Президенту 9 серпня виповнилося 80

Хлібом
навіки 
уславлена 
земля 
українська!
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Україна завжди 
була державою

Павло
Грабовський

2
Україна завжди була 
державою. Ця думка 
виникає мимоволі, 
коли надходить чер-
гова, тепер вже 27-ма, 
річниця проголошення 
Незалежності. Точніше 
буде «відновлення», 
бо що ті 27 літ для ба-
гатотисячолітнього 
українського народу? 
Особливо ретельно 
твердження, винесене в 
назву статті, обстоюєть-
ся в легендарній книзі  
18-го століття «Історія
русів» досі невідомого
автора. Він стверджує,
що руси у всі часи мали
власну державу. В різні
періоди історії  вона
мала не однакову наз-
ву, але це був той самий
український народ! Ін-
коли доводилося навіть
бути у спілці з іншими
державами, як Велике
Князівство Литовське,
Річ Посполита, Моско-
вія, Австро-Угорщина
тощо, та  людність укра-
їнська зберігала свою
окремішність завжди.

ЗГАДКИ про великий наш 
рід сягають сивої давнини. 
Відомий дослідник візан-

тієць Маврикій схвально відгу-
кувався про слов’янську витри-
валість на всяку біду – спеку, 
холод, дощ, недостачу одягу, 
поживи: 

«Але разом із силою і ви-
тривалістю подив викликають 
підприємливість, зарадність 
(вмілість – Авт.), життєва сприт-
ність і різні військові хитрощі, 
підступи, засідки їхніх героїв. 
Труднощі і небезпеки життя ви-
творювали вмілість швидко орі-
єнтуватись у всяких обставинах. 

Ця умілість дозволила на-
шим предкам посіяти і зростити 
українські гени на найбільшій 
території Європи. Історик Йор-
дан стверджує: 

«Анти, найхоробріші між 
слов’янами, живуть над лукою 
Чорного моря, від Дністра аж до 
Дніпра, а ці ріки віддалені одна 
від одної на багато днів ходу. Ви-
ступаючи в бій, ідуть здебільшо-
го на ворогів піші, маючи в руках 
невеликі щити і списи, а панци-
рів не одягають: деякі не мають 
ані сорочки, ані опанчі, а тільки в 
коротких штанях стають до бою 
з ворогами. Виглядом вони та-
кож не різняться між собою – всі 
вони високі і незвичайно міцні».

Подиву гідне і вміння наших 
пращурів творити суспільне 
життя. Історик Прокопій вказує: 
«Слов’янами і антами не править 
один муж, але здавна живуть 
вони громадським правлінням. 
І так усі справи, добрі  чи лихі, 
вирішують спільно». Відомо, 
що держава антів існувала три 
століття, до початку VII ст. н. е. 
Особливе захоплення цим фак-
том висловлює відомий україн-
ський історик Іван Крип’якевич 
у книзі «Історія України»:

«Довготривалість держави 
антів, розмах експансії, колоні-
заційні успіхи, участь у політиці 
Візантії – все вказує, що це була 
державна організація далеко 
могутніша, аніж про неї може-
мо мати уявлення з випадкових 
і неповних звісток літописців. У 
історії України вона має важли-
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Невмируща міць народу все лихе переживе!

ве значення: український нарід 
уперше знайшов вислів для 
своєї державної творчості, зор-
ганізував державу на великій ча-
стині своєї території і опер її об 
море. Недостача джерел не доз-
воляє нам стверджувати напев-
но, чи стояла Київська держава 
у безпосередньому зв’язку з 
державою антів. Але вже те, що 
Київська держава, так само як 
анти, скерувала свою експансію 
на Чорне море, робить правдо-
подібним здогад, що між обома 
державами йшла безперервна 
лінія розвитку». 

Про княжі часи в Україні, 
силу і міць Київської держави 
відомо чимало. До речі, певна 
частина дослідників зазначає, 
що термін «Київська Русь» ти-
сячоліття тому не використо-
вувався. Він придуманий наба-
гато пізніше нашими тимча-
совими співгромадянами, щоб 
мати простір для прилучення 
до слави Русі Московії, якої в ті 
часи не існувало. Русь була і є 
лише на теренах Києва, іншої 
немає! Нещодавно заступник 
міністра закордонних справ 
Василь Боднар запропонував 
офіційну назву Росії змінити в 
Україні на Московію. Петиція 
із такою пропозицією з’явилася 
на сайті Президента. В. Боднар 
вважає, що повернення Росії її 
історичної назви сприятиме від-
новленню історичної свідомості 
українського народу та підкрес-
лить для українців фальшивість 

претензій росіян на тривалість 
їхньої історії від часів Русі. 

Вочевидь, це допоможе і 
швидшому завершенню су-
часної московсько-української 
війни, безпосередню участь у 
якій наш союзник часів Богдана 
Хмельницького всіляко запере-
чує. До речі, тепер достеменно 
відомо, що Козацька республіка 
1654-го у Переяславі укладала з 
Московією лише союзницький 
договір про взаємодопомогу у 
війнах, який втратив чинність 
ще за життя гетьмана! Бо не 
були дотримані його поло-
ження царем, та й полк Івана 
Богуна з деякими іншими не 
визнав договору. «Поєднатися 
з таким неключимим народом, 
як московити, де панує одвіч-
не рабство і деспотія, було б те 
саме, що з вогню вплигнути в 
полум’я», зазначив І. Богун. А 
наступний за Богданом гетьман 
Іван Виговський вже 1659-го з 
козаками і татарами під Ко-
нотопом  розбив ущент кращі 
царські сили, щоб не мали пре-
тензій до України. І лише чоти-
ри роки потому, використавши 
розбрат у козацьких рядах, Мо-
сква фактично викрала гетьмана 
Юрія Хмельницького і два тижні 
мордувала в підвалі, щоб змуси-
ти підписати «оновлені статті 
Переяславського договору». Ось 
така «дружба».

Міф про «братні народи з 
одного кореня» фактично пере-
став існувати разом із розпадом 

«союзу непорушного» і живе 
лише в хворій уяві кремлівської 
верхівки та деяких забамбуле-
них її пропагандою людей, що 
ностальгують за великою «тюр-
мою народів», де «від молда-
ванина до фіна все мовчить, бо 
благоденствує…». Ще 1841-го ні-
мецький дослідник Йоган Георг 
Коль підкреслив:

«Відраза українців до моска-
лів, їхніх гнобителів, така вели-
ка, що це можна назвати нена-
вистю. Ця ненависть радше зро-
стає, як послаблюється. Немає 
найменшого сумніву, що колись 
велетенське тіло Російської ім-
перії розпадеться і Україна зно-
ву стане вільною і незалежною 
державою. Цей час наближаєть-
ся поволі, але неухильно. Укра-
їнці є нація з власною мовою, 
культурою та історичною тра-
дицією». 

Тож давні посилання декого 
на Богдана Хмельницького, що 
він, мовляв, поєднав Київ і Мо-
скву, є безпідставними. Закладе-
ні ним міцні підвалини Україн-
ської держави зберігалися у ви-
гляді Гетьманщини зі своєю ар-
мією, фінансами, судами тощо 
ще більш ніж століття потому! 
Справжню роль Богдана Хмель-
ницького розуміли вже сучас-
ники. Невідомий учень акаде-
мічної школи написав тоді: «ви-
ною синів Володимирових Русь 
упала, - за Хмельницьких, при 
Богдані, на ноги встала!» 

Варто звернути увагу і на той 

факт, що політику Хмельниць-
кого на зміцнення української 
держави і її незалежність про-
довжили наступні українські 
гетьмани – Іван Виговський, Пе-
тро Дорошенко, Дем’ян Много-
грішний, Іван Самойлович, Пав-
ло Полуботок, Данило Апостол, 
Іван Мазепа, Пилип Орлик. З 
них І. Виговський був розстрі-
ляний поляками, І. Мазепа по-
мер в Молдавії після програшу 
1709-го битви під Полтавою, 
П. Орлик зберіг власну волю, 
а всі інші, як і кошовий отаман 
Війська Запорізького низового 
Петро Калнишевський, закінчи-
ли свій земний шлях у тюрмах 
Московії, силоміць прибрані з 
України за обстоювання її прав. 
Вони сконали в неволі, але не 
зреклися свого народу. У ті часи 
ймовірний автор «Історії русів» 
Василь Полетика писав:

«Як приємно працювати 
для слави і добра батьківщини! 
Наші власні почування, свідо-
мість, що ми були небайдужі 
до справ батьківщини, служать 
нам нагородою… Щасливі буде-
мо, як побачимо нових людей, 
що з таким самим запалом бу-
дуть захищати права, вольності 
і свободи своєї батьківщини! І, 
навпаки, ми повинні відвернути 
з огидою свій погляд від погубо-
носних зрадників батьківщини, 
шкідливих егоїстів».

Сьогодні з таким самим за-
палом, як і в часи Василя По-
летики і раніші, і пізніші в часи 
Української народної республі-
ки та Української повстанської 
армії волю України від москов-
ських фашистів, або рашистів, 
захищають під українськими 
поселеннями в Донбасі Гнутове, 
Лебединське, Мар’їнка, Павло-
поль, Красногорівка, Чермалик, 
Новозванівка тисячі українських 
героїв разом з представниками 
інших братніх націй. Десятки 
українських і татарських патрі-
отів разом з Олегом Сенцовим 
заковані в московські кайдани за 
любов до своєї держави. За Іва-
ном Крип’якевичем, «для Євро-
пи значення України в тому, що 
Україна творила найдальший 
на схід висунутий бастіон євро-
пейської культури і що своїми 
зусиллями та жертвами крові 
вона стримала наступ диких орд 
Азії». 

І тепер, століття потому 
після слів відомого історика, 
Україна залишається тим са-
мим бастіоном від останньої 
кремлівської орди. Світ мусить 
якнайшвидше допомогти зупи-
нити ту огидну орду на цьому 
донецько-кримському рубежі, 
застосувати усю свою силу і 
волю, а не «комарині» санкції 
найнижчого порядку, які і за 
5-й рік збройної агресії ніяк не 
видибають на вищий рівень. І не 
в Мінську, а в Нюрнберзі-2 му-
сить бути завершена ця новітня 
експансія. Хіба за тисячоліття 
боротьби Україна не заслужила 
цього? Хіба не до цього закли-
кають увесь світ фото полеглих 
українських героїв у Дніпрі і 
Криничках, Києві і Трускавці, 
Харкові і Рівному? Невже не про 
це мріють сьогодні десятки ти-
сяч українських бійців на пере-
довій, змушені день і ніч, довги-
ми роками боронити світ від об-
лудного «мінського миру», що 
мінами і кулями щодня десятки 
разів прилітає з боку окупанта? 
Україна завжди була, є і буде, 
іншої землі в нас немає. Слава 
нашій державі і усім її героям!

Григорій ДАВИДЕНКО.
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Готельно-розважальний 
комплекс «Хутір» - один 
із найкращих закладів 
обласного центру – на-
прикінці минулого тиж-
ня гостинно приймав 
багаточисельний загін 
дніпровських хліборо-
бів, яких зібрала на свято 
Урожаю-2018 Асоціація 
фермерів та приватних 
землевласників Дніпро-
петровщини.
Урочисті й усміхнені, у 
білих сорочках-виши-
ванках, що гарно відтіня-
ють засмаглі обличчя, ці 
люди нарешті знайшли 
час для відпочину й спіл-
кування. Після відпові-
дальної посівної, потім 
догляду за рослинами і 
завершального акорду – 
збирання врожаю. Добре 
працювали, тож не гріх і 
добре відпочити!

УРОЧИСТУ, офіційну 
частину свята відкри-
ває голова обласної 
Асоціації фермерів 

та приватних землевласників 
Анатолій Гайворонський:

- Так уже повелося у нас
в Україні, що після збирання 
ранніх зернових, ми традицій-
но підбиваємо підсумки своєї 
хліборобської праці. Що ска-
зати. Цьогорік зібрали на тре-
тину менше, ніж планувалося. 
Але така ситуація склалася не 
тільки по всій Україні, а й у всій 
Європі. Вісім мільйонів тонн 
зернотрейдери готові продати 
на експорт. Та можу вас запев-
нити, що Україна та українці 
не залишаться без хліба. Ми в 
змозі нагодувати свій народ. 
Тож за давньою українською 
традицією хочу вручити за-
пашний коровай, спечений із 
зерна цьогорічного врожаю від 
дніпровських фермерів пре-
красній людині, однодумцю, 
заступнику міністра аграрної 
політики й продовольства Ві-
ктору Шереметі.

Гість зі столиці  у свою чер-
гу відзначив, що Дніпропе-
тровська асоціація фермерів 
та приватних землевласників 
є однією з найпотужніших 
та найяскравіших на теренах  
України. Вона створила  влас-
ну Фермерську самооборону, 
юридичну службу з висококва-
ліфікованих адвокатів ,що від-
стоюють інтереси фермерів у 
судах, а також товариство, що 
закуповує й реалізує продук-
цію винятково на користь фер-
мерських господарств, й навіть 
започаткувала власну газету 
«Фермер Придніпров’я», що 
нині є чи не найбільш тираж-
ним виданням в області. Це 
єдина Асоціація в Україні, що 
має свій друкований орган. 

Заступник міністра запев-
нив, що буде неодмінно співп-
рацювати з газетою для ін-
формування фермерів про всі 
законодавчі акти та новації, що 
з’являтимуться.

- Не можу не відзначити ще
одну приємну ознаку,- наголо-
сив В. Шеремета, - що вселяє 
надію на розвій фермерського 
руху. Принаймні тут, на Дні-
пропетровщині. Це коли до лав 
мудрих аксакалів фермерсько-
го братства  вливається «мо-
лода кров», амбітна, енергійна 
людина – виконавчий дирек-
тор обласної асоціації Олек-
сандр Гайворонський. А щоб 
«піддати йому снаги» мініс-

На «Хуторі» біля Дніпра
фермери відсвяткували обжинки

терство вирішило нагородити 
Олександра Володимировича 
Почесним дипломом.

Слово брали й інші поваж-
ні гості – насамперед президент 
Асоціації фермерів та приват-
них землевласників України 
(АФЗУ)  Микола Стрижак:

- Нагорода знайшла сво-
го героя, і я сьогодні передаю 
голові Асоціації фермерів та 
приватних  землевласників об-
ласті Анатолію Гайворонсько-
му Почесну грамоту аграрного 
комітету Верховної Ради, якою 
він нагороджується за високий 
професіоналізм, відданість хлі-
боробській справі. 

Також грамота АФЗУ була 
вручена голові ФГ «Метеорит» 
Павлу Осіну за самовіддану 
працю, за відродження бага-
товікових аграрних традицій 
т розвиток аграрного руху. А 
грамотою обласної асоціації 
нагороджений громадський 
активіст Олександр Сташенко.

Тепло вітала своїх дніпров-
ських колег делегація ферме-
рів з сусідньої Полтавщини 
на чолі з головою обласної 
Асоціації Василем Бурмакою. 
А прямо під час святкування 
Анатолій Гайворонський від-
повів на телефонний дзвінок 
з далекого деснянського краю 
– голови Асоціації фермерів
та приватних землевласників
Чернігівщини, яка ще жнивує,
тож передає палке вітання свої
колегам з берегів Дніпра і про-
сить підняти чарку за рекордні
врожаї та повні засіки.

Мабуть, не хотів переобтя-
жувати свято тривалою промо-
вою та проблемами, які стоять 
перед фермерським рухом, го-
лова комітету АФЗУ Іван Сло-
бодяник й запропонував... про-
сто забувати про негаразди хоч 
цього дня. У колі друзів, колег, 
однодумців!

Хоча  ще зовсім недавно 
він виглядав більш ніж схви-
льований, коли на останній 
прес-конференції  дав жорстку 
оцінку діям уряду щодо під-
тримки, вірніше  голослівної 
підтримки фермерів. 

Як відомо, у держбюде-
ті-2018 року урядом Володи-
мира Гройсмана на підтримку 
сільгоспвиробників закладе-
но 6,3 млрд. грн., у тому числі 
один млрд. грн. був визначений 
як «фермерський мільярд», од-
нак результати виконання про-
грами свідчать про її повний 
провал.

Скажімо, за даними Єди-

ного веб-порталу використан-
ня публічних коштів, станом 
на першу декаду серпня із за-
гальної суми 6,326 млрд. грн. 
використано всього 436 млн. 
грн. 1174 сільськогосподарськи-
ми підприємствами. Проте 
за напрямком «Фінансова під-
тримка розвитку фермерських 
господарств» з одного млрд. не 
використано жодної гривні.

Крім того, дані опитування, 
проведеного контакт-центром 
ContactCall серед 1020 членів 
АФЗУ, у поточному році доку-
менти на отримання дотацій 
подали лише 13% членів асо-
ціації. А 11% представників 
асоціації, з тих що подали до-
кументи, на сьогоднішній день 
вже отримали відмову. У той же 

Коровай від гостей - полтавських фермерів.

час 58% опитаних представників 
АФЗУ не подавали документи, з 
них - 43% не вірять у державну 
підтримку фермерів.

«На папері» програма фінан-
сової підтримки розвитку фер-
мерських господарств (млрд грн) 
передбачає наступні напрямки: 
часткова компенсація вартості 
закупленого у суб’єктів насінни-
цтва насіння вітчизняної селекції 
- 240 млн. грн., часткова компен-
сація витрат,  пов’язаних з от-
риманням соціально-спрямова-
ними дорадчими послугами - 5
млн. грн., фінансова підтримка
обслуговуючих кооперативів -
155 млн. грн., здешевлення кре-
дитів - 500 млн. грн.

Також спецфонд Держав-
ного бюджету України перед-

бачає на 2018 рік надання по-
воротної фінансової допомоги, 
(безвідсоткові кредити), Укра-
їнського державного фонду 
підтримки фермерських госпо-
дарств на суму 43,1 млн. грн.

Фактично з цих грошей теж 
не використано ні копійки. 
Більше того, сьогодні здійсню-
ються спроби ліквідувати фонд 
замість того, щоб його напов-
нити фінансами.

Іван Слободяник вважає, що 
державна підтримка аграрно-
го сектору в Україні має реалі-
зовуватись таким чином, щоб 
аграрій - чи це одноосібник, 
чи це фермер, чи сільгосппід-
приємство, могли прийти до 
«єдиного вікна» сервісного типу 
на рівні району та області, а не 
бігати по колу з папірцями спо-
чатку до працівників обласних 
сільгоспуправлінь, а потім чи до 
міністерства АПК, чи до банку.

Представник АФЗУ пере-
конаний, що закладаючи у 
державний бюджет підтримку 
фермерів на рівні одного мі-
льярд гривень, скоріше за все, 
уряд переслідував лише одну 
ціль - «заспокоїти та відволікти 
фермерів».

«У цьому році за програ-
мою підтримки тваринництва, 
швидше за все, отримувачами 
знову стануть олігархи, набли-
жені як до президента, так і до 
прем’єр-міністра. А фермери 
в кращому випадку скориста-
ються програмою на 10 відсо-
тків», - акцентував Слободяник.

Та якими б серйозними не 
були проблеми сьогодення, їм 
все менше знаходилося місця 
на святі Урожаю-2018. Веселого 
настрою додавали виступи чис-
ленних художніх колективів, та-
ких як зразковий хореографіч-
ний ансамбль сучасного танцю 
«Грація», виступ інструмента-
лістів братів Рай. Бойовий дух  
фермерів захищати свої землі 
й урожай від всіляких рейдерів 
передав чоловічий колектив, 
який виконав танок з шаблями.

Затамувавши подих, зал 
захоплено спостерігав за гра-
ціозними рухами Катерини 
Попової та її партнера. До речі, 
Катя, онука відомого фермера  
з Томаківщини Миколи Ша-
пошника.

Красиве свято красивих лю-
дей ще довго лунало над Дні-
пром того сонячного серпнево-
го дня.

Лариса НЕСІНА.
Світлини Миколи ПАВЛИША.

Фермерське господарство Костянтина Натхи відоме 
навіть за межами Новомосковського району. І не лише 

високими врожаями.
Подружжя Натхів багато робить для благоустрою 

села, з повагою ставиться до пайовиків.
Відрадно, що до родинного бізнесу долучилися й діти - 

син Дмитро та невістка Еріка.
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Народна
мудрість

Володимир Сосюра

! Любіть Україну у сні й наяву, вишневу
свою Україну, красу її вічно живу і нову,
і мову її солов’їну

ЗАКОДОВАНИЙ  ЗАПОВІТ  
УКРАЇНСЬКОМУ  ЛЮДУ
Який, якщо не розгадати, твердить Кова-

ленко, марно сподіватися на розвій та роз-
квіт рідної держави. І це не перебільшення, 
не гіпербола – це, мовляв, дійсно передана 
з глибини віків доленосна шифрограма для 
нашого народу. Для початку Олександр Ко-
валенко нагадує: зовні ніби і нехитрий, але 
ж навіч, як зараз ясно, неоднозначний та 
беззахисний термін «тризуб» з’явився з лег-
кої руки історика Миколи Карамзіна. Та не 
за його бажанням. У своїй «Історії держави 
Російської» (1816-29 рр.) щодо знаку на мо-
нетах князів Київської Русі він лише напи-
сав, що наче «подібний тризубу». Що «лише 
подібний» забули, а ось що тризуб, відразу 
підхопили. І уже незабаром, у 1860-62 роках, 
в Європі зав’язалася суперечка, яка дістала 
назву дворічної наукової дискусії, з приводу 
«змісту та значення загадкового тризубу». 
То була перша спроба розгадати таємницю, 
котра не увінчалася успіхом. Вчені тільки 
пригадали, що чимало стародавніх наро-
дів «тризубцем малювали пучечки блиска-
вок-стріл в руках богів або міфічних героїв, 
які символізували підкорення тими трьох 
стихій – небесної, земної і підземної». Але 
робити висновок, пише Коваленко, «про 
широке поширення тризубця як символу в 
древніх тисячоліттях, тим паче, про його по-
пулярність і застосування в державній сим-
воліці, побуті або релігії» вчені тоді не зва-
жилися. І тільки російський нумізмат граф 
Уваров висловив думку, що «зображене на 
монетах Київської Русі не що інше, як запо-
зичена у візантійських імператорів верхівка 
диканікіона -- скіпетра влади». Оскільки 
зовсім не історик і не дослідник, а лише зна-
вець стародавніх монет Уваров не поясню-
вав, звідки та чому такий дивний знак взяв-
ся у візантійців, до нього не прислухалися. 
Поки у 1918 р. наш Михайло Грушевський 
погодився і написав: «Я вважаю найбільш 
вірогідним те, що се вершок булави – знаку 
влади старшини в державі». 

Та зверніть увагу: ясності, що ж означа-
ла, як читалася така «голівка начальницької 
палі», знову не послідувало. Хіба що трохи 
несподіване уточнення: на монетах самої 
Візантії відтворювалася «верхівка скіпетра 
з хрестом вгорі і п’яткою внизу». Тому тре-
ба пригадати, що християни свого часу по-
клонялися трилиснику як символу Святої 
Трійці. Звідси й, мовляв, християнський 
трисвічник. Так чи інакше, а згодом, уже 
в минулому столітті, це дало підстави Во-
лодимиру Шияну висунути дуже красиву 
версію-легенду «триєдності батька, матері і 
сина», котра незабаром трансформувалася і 

ТАЄМНИЦІ
КНЯЖОГО ГЕРБА
Чи секретів українського тризуба більше не існує? Навпаки, маємо неймовірно цікаву, 
захоплюючу та неповторну історію його виникнення і того змісту, який він в собі містить

Обравши у своїй новітній історії Золотий тризуб на синьому тлі, знак 
княжої доби Володимира Великого, як сказано у діючій нині Конституції 
України, за Малий герб, котрий має стати основним елементом 
і Великого, ми до цих пір сприймаємо його по різному. Одні гаряче 
вітають, для інших він залишається чужим і незрозумілим, ще для 
третіх заплямованим політичними інсинуаціями та спекуляціями. 
Навряд чи знайдеться тепер будь-який інший символ будь-якої іншої 
держави, на долю якого б випали наскільки драматичні й суперечливі, 
часом і трагічні перипетії та випробування. Тим паче якому б настільки 
складний шлях судився до визнання. Мало допомагає примиритися і 
порозумітися навіть той очевидний і, логічно думати, не випадковий 
факт, що кожного разу, коли в багатовіковій і багатостраждальній 
історії український народ боровся за свою незалежність та національне і 
духовне відродження, на щит піднімався неодмінно герб Київського князя 
Володимира – вітіюватий, гарний, як орнамент, тризуб.
Але покладемо руку на серце і скажемо: це відбувається і через те, 
що досі не розгадано походження нашого тризубу. Звідки він виник, 
що означав колись і потім, що означає й зараз? Немає ясного та 
завершеного, переконливого, якщо хочете, то і наукове тлумачення його 
як історичного символу, притаманного нашому народу з давніх часів. 
Хай і не для всіх, а для більшості точно він і понині не наповнений тим 
змістом, який би хотілося, щоб він мав або який йому надають, і який, 
якщо на те вже пішло, він дійсно таїть в собі – інша річ, що мов велику й 
незбагненну таємницю. Як ніби це секрет, котрий нам до кінця так і не 
збагнути. 
То гірко і прикро, як на думку багатьох, що нинішня влада в Україні чомусь 
надто і не переймається тим, аби не лише не набагато прихильніше 
змінювати ставлення до тризуба в суспільстві та палкіше пропагувати 
його, а й сприяти відновленню історичної правди та підстав гідно 
подати нарешті нащадкам все, що пов’язане як з виникненням гербу 
князя Володимира Великого, так і тим значенням, яке закладали в нього 
пращури далекі. Так вважає, приміром, Олександр Коваленко, вчений і 
філософ з Дніпра, для якого «утаємничений символ-знак України» став 
інтересом для пошуку істини, який не дає тепер йому спокою ні на мить. 
Олександр Андрійович уже й не сумнівається, що тризуб - це насправді

в символ триєдності Отця-Бога, Сина і Свя-
того духу. А саме це трактування, як усі, ма-
буть, пам’ятають, і допомогло українським 
патріотам у лютому 1992 року узаконити у 
вигляді Малого державного гербу узорчас-
тий тризуб часів Київської Русі. 

Та в О. Коваленка зараз є своє бачення 
більш глибинних, як він не сумнівається, пер-
шоджерел виникнення тризуба. Причому, 
таке бачення, в якому мав і попередників. Ще 
у 1934 році О. Пастернак видавав невеличку 
книжечку «Пояснення тризуба, герба Вели-
кого київського князя Володимира Святого». І 
висловив у ній припущення, що княжий три-
зуб – або монограма, в якій початковими лі-
терами певних окремих слів у вигляді малюн-
ку-вензеля зашифровано якийсь вислів, або й 
лігатура – з’єднане написання кількох слів чи 
літер одним письмовим знаком. Ось тільки 
прочитати «написаного» О. Пастернак не 
зміг. Старослов’янська, як і церковнослов’ян-
ська кирилиця не допомогли. Згодом інший 
автор О. Хмелевський видав свою книжку 
– «Тризуб – таємне вчення українців». Він та-
кож погодився, що цей символ монограма. 
Але ніби містичного характеру – її слід не 
читати, а розглядати. І в узорі княжого тризу-
ба, зокрема в тризубі з хрестом над середнім 
зубом, Хмелевський побачив «планетарну 
конструкцію побудови Сонячної системи». 
Але не лише її. Читаймо далі: «Простоукра-
їнці з початку нової ери володіли знаннями 
живого організму Сонячної системи, в якій 
планети і Сонце власними рухами у Всесвіті 
пишуть Буквар-Азбуку коловоротом. Тому 
Тризубець – це не тільки карта генокодної 
структури Зодіака, але й карта знаків (літер) 
слов’янського Букваря-Азбуки». І цей автор 
у тризубі-узорі Володимира Великого ніби 
віднайшов «усі 20 літер слов’янської абет-
ки-грамоти». Не виключаючи, що ймовір-
ний у ньому «і текст мови». Аби його читати, 
треба, правда, ще знати, як тризуб-узор весь 
час обертати, щоб літери складалися у слова
і речення…

Гіпотези цікаві, правда ж? На жаль, гі-
потезами вони до цього часу і залишають-
ся. Зате наш земляк Олександр Коваленко 
тепер ось відібрав зображення ще тризуба, 
який ніби загалом належав династії Рюри-
ковичів, а також сім відомих варіантів три-
зуба – стилізованих символів, як він пише 
– Володимира Великого, і ті, котрі різьби-
лися на монетах його синів та онуків. Вони
схожі між собою і не схожі. То побачив у
них Коваленко літери не слов’янської пи-
семності, писані не кирилицею, яка тоді ще
не була надто поширеною, і не глаголицею,
котра в Київській Русі використовувалася
винятково для створення літописів і книг, а
ще дослов’янської, частково відомої з часів

аріїв і навіть їх попередників, яка звалася 
писемністю рисок і різок. Кожен її графіч-
ний знак – риска чи різка – означав не окре-
мий звук, а звукосполучення-склад слів, що 
усно вимовляються. І вже той тризуб, який 
загалом приписується династії Рюрикови-
чів, О. Коваленко розшифрував як РУСИ 
КИЙЯ – тобто РУСЬ КИЇВСЬКА чи бодай 
РУСЬКИЙ КИЇВ. «Таким чином, -- знахо-
дить за можливе стверджувати Коваленко, 
-- в родовій печатці Рюриковичів свого роду 
зрозуміла усьому тодішньому люду назва 
держави, в якій цей люд жив». А якщо так, 
то найвідоміший тризуб-узор Володимира, 
який і взято, повторюємо, тепер за Малий 
герб незалежної України, на думку Кова-
ленка, рисками-різками читається теж ясно 
і чітко: ВІД КИЄВА ЗЕМЛЯ РУСЬКА СТА-
ЛА. Або й інший варіант очевидний: ВІД 
КИЄВА МАТЕРІ-ЗЕМЛІ РУСЬКОЮ БУТИ. 
О. Коваленко пропонує і більш «осучасне-
ну» ним же інтерпретацію цього вислову, а 

саме: ВІД КИЄВА РУСІ БУТИ. І пише: «Ось 
такий він, княжий знак Київської Русі, який 
прийнятий офіційним гербом нинішньої 
України. Ясно, що цей тризуб Володими-
ра-князя служив символом об’єднання всіх 
слов’янських земель в єдину державу. З бі-
ографії Володимира відомо, що це станови-
ло мету і сенс його життя. Саме при ньому 
Київська Русь досягла тієї могутності, коли 
його слов’янська держава посіла одне з про-
відних місць у світі».

Тому не випадково, міркує дослідник, 
незабаром з’явився і «більш ускладнений 
варіант зображення тризуба» Володимира 
Великого. Порівняно з попереднім в його 
внутрішньому узорі є нові, додаткові лінії та 
завитки, котрі О. Коваленку дозволили про-
читати, що ВІД КИЄВА ВІТЧИЗНУ-РУСЬ 
СОБИРАЮ. Сьогодні, певно, це треба про-
мовляти дещо інакше: ВІД КИЄВА ОБ’ЄД-
НУЮ БАТЬКІВЩИНУ-РУСЬ. Цікаво, що 
згодом на своїх монетах Володимир чеканив 
знову змінений варіант тризуба. В ньому, на 
думку О. Коваленка, монограмою-шифров-
кою уже стверджується, що ВІД КИЄВА 
МОЯ ДЕРЖАВА РУСЬ. Нарешті за своїм 
внутрішнім малюнком-узором відомий і 
«найбільш складний варіант тризуба» -- ос-
танній, який зображався на монетах Воло-
димира. У ньому дніпровському досліднику 
на очі потрапили зовсім нові слова – БЛАГА 
ВОЛЯ та ДАРИТЕЛЬ. А це значить, що цей 
тризуб київського князя треба читати або як 
КИЇВ ДАРИТЕЛЬ БЛАГОВОЛЕННЯ РУСІ, 
або як ВІД КИЄВА ДАРИТЬСЯ ВОЛЯ РУСІ.

Більше того, серед усіх відомих емб-
лем-тризубів князя Володимира Олександр 
Коваленко знайшов і такий, котрим, на його 
переконання, не випадково абеткою ще 
своїх предків далеких – рисками і різками 
– київські русичі посилають крізь віки за-
питання нам, нині сущим. Можна, правда,
думати, що то люд Київської Русі запитував
сам себе, намагаючись сам знайти відповідь
на найсокровенніше, але Олександр Андрі-
йович гадає інакше. Наполягає, що це таки
послання нам. Згаданий тризуб-монограма
справді запитує: ВІД ЯКОЇ ЗЕМЛІ КИЇВ-
СЬКА РУСЬ ПІШЛА? Або, як «осучаснює»
Коваленко, ЗВІДКИ КИЇВСЬКА РУСЬ ВЗЯ-
ЛАСЯ? Ще точніше і ясніше– ЯКОГО МИ
РОДУ-ПЛЕМЕНІ? «Як бачимо, -- пише О.
Коваленко насамкінець, -- на це запитання
ми і зараз не можемо дати повної відпові-

ді. Але чому творці цього символу-знаку 
зашифрували наскільки глибоко саме це 
запитання? Невже воно настільки важли-
ве для нас, спадкоємців слов’ян Київської 
Русі, що, як послання особливого значення, 
і наказом, і заповітом наздогнало нас через 
тисячу літ? Тільки ж от зараз, з власної волі 
взявши тризуб за герб своєї нової держа-
ви, українці вимушені знову задавати собі 
це запитання – хто ми і звідки взялися? 
Що це за держава Україна і яка її місія на 
землі, якщо її територія і в доісторичні, і в 
історичні часи зазнала стільки драм та по-
трясінь, страждань, як жодна інша на пла-
неті? Якщо отримали послання з глибини, 
від джерел Київської Русі, значить, ще не 
втратили себе як народ. І отримуємо зако-
доване послання своїх пращурів, яким вони 
закликають нас знайти нарешті джерела 
й витоки власного етносу і власного духов-
ного та національного коріння, витоки, по 
суті, істинного українства».

СИМВОЛ  СПАСІННЯ  
І  БЛАГОСЛОВЕННЯ
І все ж О. А. Коваленко, якщо його роз-

гадки зашифрованих рисками і різками 
ледве не скіфів, сарматів та аріїв тризубів 
стародавнього столичного граду-Києва до-
стовірні, якщо Олександр Андрійович дійс-
но розгадав таємницю герба Володимира 
Великого, як це запевняє, одначе не вносить 
ясності, може, в найголовніше: а чому свої 
монограми словени Київської Русі створю-
вали у вигляді того, що дуже схоже на три-
зуб? Не може ж бути, щоб сталося це тому, 
що так сталося.

А Коваленко згадував, що відразу після 
першого перед складним та більш склад-
ним, зміненим і класичним існував і чо-
мусь нині маловідомий варіант тризуба 
князя Володимира Святославовича з хрес-
том над середнім зубом. То хрест в дано-
му випадку також був виконаний в стилі 
самого тризуба – тими ж лініями-рисками 
та завитушками. Пізніше у такому вигля-
ді, як на монетах Володимира, християн-
ський хрест і ніде, і жодного разу, якщо так 
можна сказати, не помічався. Що зовсім 
не дивно, вважає Коваленко, якщо знати, 
що християнство на Русі запроваджував 
саме Володимир. «Тому, -- продовжує 
Олександр Андрійович, -- використан-
ня такого хреста як символу могло бути 
лише в одному сенсі – показати винятко-
вість події, пов’язаної з хрещенням Русі і 
возвеличенням християнства в ранг релігії 
державного масштабу. Відомо ж бо, що в 
християнстві хрест служить для освячення 
і благословення, коли все, що освячене і 
благословенне, набуває статусу святості. То 
відповідно і хрест в княжому гербі міг та-
кож означати тільки святість». А оскільки 
він тут стилізований, то його риски та різ-
ки також читаються. Коваленко прочитав 
так: СВЯТА ТИ КИЇВСЬКА РУСЬ.

А тепер ми розмовляємо з іншим до-
слідником, Георгієм Шаповаловим – докто-
ром історичних наук, директором Запорізь-
кого краєзнавчого музею. В нас немає фа-
хівця, який би краще від нього знав історію 
судноплавства на території сучасної Украї-
ни з найдавніших віків. Ще Георгій Іванович 
багато років успішно займається підводною 
археологією. Але те й інше, як це не дивно, 
і послужило тому, що бесідуємо ми з ним 

про наш державний герб – Золотий тризуб 
Володимира Великого. 

Шаповалова у наші часи першого за-
просили викладати історію України у За-
порізькому університеті. А вже він сам 
першим зважився підготувати спецкурс з 
української символіки. Георгій Іванович не 
думає, що сталося це спонтанно – думає, 
що то було веління чи й помазання звер-
ху. Адже до нього видінням, одкровенням 
прийшло раптом відкриття того, що зов-
сім не «елементарний» тризуб зображав-
ся на «владних перснях» київських князів. 
Може, й тому, що очі історика «несподіва-
но по-новому» зачепилися й за монети, які 
карбували сини Володимира Великого. На 
них явно різьбився… якір – давній атрибут 
судноплавства. Знизу вгору ті ж перпенди-
кулярні «роги», якими мореходці чіплялися 
за дно, а зверху над «прутом», що посереди-
ні, і хрест з «кільцем», котрим якір кріпився 
до корабля. Сумнівів у Шаповалова не було: 

ще у 1974 році його підводна археологічна 
експедиція з дна правічного Дніпра побли-
зу острова Хортиця підняла якір часів Київ-
ської Русі. Але тільки тепер вчений порів-
няв: тоді знайдений стовідсотково схожий 
на той, який на монетах потомків князя Во-
лодимира. 

Залишалося повернутися до монет са-
мого Володимира. А тут на Шаповалова 
чекало не менш приголомшливе відкриття: 
на монетах-то Володимира, якщо пильно їх 
розглядати, ніякого тризуба насправді і не-
має. На перших з одного боку він сам з хрес-
том у руці, а з іншого – Ісус Христос. Зате на 
наступних образ Сина Господнього зникає. 
Сам напис «Ісус Христос» зберігається, та 
замість нього… той же якір-тризуб. З якої 
речі йому така честь та шана, що замінив со-
бою святого? Для Георгія Шаповалова, авто-
ра праці «Судноплавство в духовному житті 
населення України з найдавніших часів», 
зрозуміти це не становило труднощів. Все 
стародавнє людство, зрештою, яке колись 
сідало на вітрильники, каравели та кораблі 
і вирушало у морські мандри, насамперед 
обожнювало і одухотворяло якір. Він ще на 
березі обов’язково освячувався і був симво-
лом надій на благополучну подорож та спа-
сіння в разі небезпеки.

Уявіть собі, це майже очевидне відкрит-
тя запорізького історика могло відбутися 
давно і належати зовсім іншому. Ще коли 
в позаминулому сторіччі тривала дворічна 
дискусія з приводу походження тризуба, 
згадуваному нами графу-нумізмату Уварову 
надсилав приватного листа інший нуміз-
мат Іван Бартоломей. І писав: «Мені здаєть-
ся, на монетах і печатках київських князів 
річковий чи морський якір, що видається 
простим і природним поясненням, коли і 
війни, і торгівля, й існування держави зале-
жали від судноплавства, де якір необхідна і 
важлива приналежність». Правда, Барто-
ломей відкидав будь-який релігійний зміст 
якоря-символу і навіть щиро дивувався, з 
якої речі «на багатьох ранніх монетах Київ-
ської Русі цей символ представлений з ли-
ком Спасителя».

Бартоломей не знав того, що знає Геор-
гій Шаповалов. Якір як запорука віри й надії 
на неодмінний порятунок з глибоких віків 
відокремився од морських суден і навіть 
одним з перших набув особливого значен-
ня серед тих предметів, яким древні люди 
надавали ознак культових і магічних. Міс-
це яких – на вівтарі. Археологічні джерела 
античної старовини свідчать: символ якоря 
на просторах середземноморського і чорно-
морського басейнів з’явився ще в VII-V сто-
літтях до нашої ери. У стародавній Греції на 
цей період припадає поява і справжніх мо-

нет, на яких якорі карбувалися з «п‘ятками» 
біля «ріг» в нижній частині і штоками-хреста-
ми у верхній. Отож знак священного якоря з 
хрестом нагорі, говорить Георгій Шаповалов, 
сформувався в світогляді, ідеології, творчості 
і мистецтві ще народів стародавнього світу, 
а потім і був запозичений християнами. У 
перших же християнських храмах, котрі збе-
реглися у римських катакомбах, знаходимо 
розписи, де якорі та хрести і порізно, і разом 
з ім‘ям Христа. І про всю християнську віру не 
випадково апостол Павло говорив, що «вона 
для душі є мовби якір, безпечний і міцний, 
який сягає до найглибшого за завісу, куди 
предтечею за нас увійшов Ісус». А одна з пер-
ших проповідних праць святого Єпифанія 
Кіпрського стосовно суті християнської віри 
називалася «Якір віри».

Відтак не важко здогадатися, що символ 
хреста з «ріжками» і штоком якоря у Ки-
ївську Русь потрапив з поширенням сюди 
християнства. А відомо, що найдавніше 

його проникнення на територію теперіш-
ньої України – візантійське місто Херсонес, 
пізніше Корсунь, а зараз Севастополь. Але 
мало кому відомо, що розквіт тут раннього 
християнства пов’язаний з ім’ям святого 
папи Римського Климента, учня апостола 
Петра, який і висвятив Климента в єписко-
пи Риму. За надто наполегливу пасторську 
діяльність у цій, так би мовити, іпостасі 
імператор Троян і наказав довічно заслати 
Климента на каторжні роботи у камено-
ломні Херсонесу.

-- Від релігійних істориків дізнаємося, 
-- розповідає Шаповалов, -- що Климент і в 
засланні не переставав обертати в християн 
тисячі тутешніх язичників. Про це доповіли 
Трояну. Розгніваний імператор повелів уто-
пити Климента у морі. Але як? Приречено-
му на шию прив’язали залізний якір. І ки-
нули з ним у воду в бухті, котра нині зветь-
ся Козачою. Християни не сумнівалися: з 
якорем кинули, щоб позбиткуватися над 
їхньою святинею. Не порятує вона, мовляв, 
бідолаху. Тому упали на коліна і почали мо-
литися, аби мощі мученика-утопленика не 
пропали навіки під водою, а були доступ-
ними їм. І сталося диво: на очах усіх море 
раптом відступило і відкрило тіло страчено-
го. Той лежав на кам’яному дні, як на одрі, 
разом з якорем на шиї. Відтоді подібне у 
день смерті Климента відбувалося щороку 
протягом дев’яти століть…

Зараз можна казати, що то звершував-
ся звичайнісінький природний щорічний 
цикл відпливу Чорного моря. Але ж архі-
диякон Феодосій, який не раз здійснював 
паломництво на Святу землю, мандрував 
через Херсонес, оскільки «місце кончини 
святого Климента було дуже шановане» і 
«особливо шанований предмет його по-
карання якір». То цей Феодосій залишив 
записи про те, що «у день пам’яті святого 
Климента весь народ і священики сідають у 
лодії і коли припливають туди, де Климент 
перетерпів свої муки, море висушує шість 
миль, і на місці, де гробниця, розкидаються 
намети і ставиться вівтар, і протягом восьми 
днів служать там літургії, і Господь робить 
там багато чудес».

Так чи інакше, а у 988 році нашої ери 
князь Володимир вирушив у похід на Кор-
сунь – одну з найміцніших на ті часи коло-
нію Візантії поблизу прикордоння з Ки-
ївською Руссю – і підкорив її. І вже звідти 
поставив ультиматум візантійським імпера-
торам Василю та Костянтину: або віддаєте 
мені в жони свою сестру Анну, або не зупи-
нюся і піду та зруйную Царгород. Візантійці 
перелякалися і відразу спорядили сестру в 
дорогу. Анна ж заявила Володимиру: «Ти 
мені люб, і я вийду за тебе заміж, але якщо 

ти, як і я, станеш християнином». Володи-
мир спершу відмовився. Та одразу й «заслаб 
на очі» -- майже осліп. Тоді Анна взяла кня-
зя за руку і повела у той православний храм 
Корсуня-Херсонесу, де на ту пору уже збері-
галися мощі святого Климента. Біля них до 
Володимира вернувся зір. Він мов прозрів. 
І увірував у християнство та взяв до рук чу-
додійний якір, освячений мученицькою 
смертю Климента. Як повідомляє «Літопис 
руський», «узявши Корсунь і охрестившись 
та обручившись там із візантійською цеса-
рівною Анною, повертаючись у Київ, Во-
лодимир взяв мощі святого Климента, узяв 
також начиння церковне й ікони на бла-
гословення собі». За іншими літописами, 
«князь узяв із собою чесну главу Климента 
і, охрестивши нею Русь, поклав її у Десятин-
ну церкву». І вже зовсім точно звісно, що з 
часів хрещення Володимиром киян святий 
Климент дійсно вважався небесним христи-
янським першопокровителем Русі. 

То хіба тепер і не ясно, чому саме символ 
якоря, підводить риску Георгій Шаповалов, 
який уособлював Віру в Ісуса Христа і Надію 
на спасіння та благословення, і розмістив 
на своїх монетах та перснях князь-хрести-
тель? Але якщо – це ми вже висловлюємо 
власну думку – Володимир воістину ще й 
зажадав якір зображувати неповторним 
малюнком-орнаментом рисок та різок своїх 
предків, аби зашифровувати і закодовувати 
в ньому як етапи своїх звершень великих, 
так і щоб донести до нас, потомків, найзло-
боденніше і найпотаємніше, що завжди 
хвилювало і має вічно хвилювати прадав-
ній український народ? Адже є зображення 
тризуба, знайденого на цеглі Десятинної 
церкви у Києві. «Почерком» воно нічим не 
відрізняється від усіх інших відомих. Одначе 
з незвичними елементами. Наш Олександр 
Коваленко за своєю методикою, якщо на-
писане класти на сучасну мову, прочитав у 
цьому тризубі: ВОЛОДИМИР, ЯКИЙ ОДА-
РИВ РУСЬ. Ще зрозуміліше – ОБДАРУВАВ 
І БЛАГОСЛОВИВ.

ПРОНЕСЕНИЙ КРІЗЬ ВІКИ
Треба тепер ще й сказати, що професор, 

доктор історичних наук Георгій Шаповалов 
разом зі своїм співавтором по дослідженнях 
заслуженим діячем науки та лауреатом Дер-
жавної премії України Олександром Бєло-
вим на одну хибну помилку звертають увагу: 
вважається, наче з занепадом Київської Русі 
припиняється і використання в державній 
чи національній символіці наших предків 
хресного якоря-тризуба. Про нього, мовляв, 
згадали ніби лише у вирі бурхливих подій, 
спричинених у 1017 р. в Росії більшовиками 
та національно-визвольними  баталіями, які 
слідом завирували в Україні. Але це не від-
повідає дійсності. Суто хресно-якірна сим-
воліка була присутня в гербі  Володимира 
Ольгердовича, який княжив у Києві в 1363-
1394 рр. Сини цього  Володимира Андрій та 
Олелька також послугувалися якорем-пер-
стнем. Зображення якоря-хреста наносило-
ся і на монети Галицької Русі, які карбували-
ся у Львові у тому ж Х1V  столітті. Хрест-якір 
або і просто якір у різні часи  - і аж до самого 
кінця позаминулого століття – прикрашали 
герби таких різних міст, як Вінниця, Прилу-
ки, Бердянськ, Городня, Домбровиці, Зень-
ків, Миколаїв та Одеса.

-З часів Київської Русі бере початок і
традиція, - свідчить Олександр Бєлов, - 
хрестами у вигляді якорів прикрашати і 
православні собори та храми. Такий хрест, 
якщо пильно розглядати гравюру О. Каль-
нофойського, виконану ним у ХV11 сторіччі, 
увінчував головну баню Успенського собору, 

зведеного у Києві у 1073 – 78 роках. Пізніше 
такі ж хрести були встановлені і на багатьох 
інших святилищах: на церкві Спаса побли-
зу Новгорода і на Димитрівському соборі у 
Володимирі, на церкві Василія у  Володими-
рі-Волинському. Або ось уважно придивіть-
ся до малюнку дерев’яної церкви з рукопи-
су «Житіє Бориса і Гліба», датованого Х1V 
століттям, і ви складете собі уявлення, який 
вигляд мали тоді хрести-якорі.

Згадаймо тут і доволі складний за ком-
позицією герб гетьмана Богдана Хмель-
ницького – центральним елементом у ньо-
му був хрест-якір. Як і в гербі гетьмана Івана 
Мазепи, до речі. Символ хреста якоря бачи-
мо і у печатках багатьох тодішніх старшим і 
державників. Навіть у родових гербах також 
– як от у гербі запорожця Пилипа Уманця
чи лубенського полковника Максима Ілля-
шенка. Якщо ж хочете знати, продовжує
Георгій Шаповалов, то і у першій половині
минулого сторіччя у християнській обрядо-
вості України зберігався культ хреста-якоря.
У свято Водохрещі на стінах, дверях і вікнах
своїх хат українці малювали знаки у вигля-
ді  тризубців, хрестів і якорів. С. Шелухін
описав такі звичаї-традиції і самі знаки, ба-
чені ним на Полтавщині. За його словами,
знаки нагадували зображені ще на монетах
київських князів. Подібні символи під час
богослужінь широко використовувалися і
на Прикарпатті. Намальовані, вони окро-
плялися священною водою, аби оберігали
житла від злих сил, духів і всього нечестиво-
го та поганого.

А що тризуби разом з жовто-сині-
ми прапорами (пригадайте Володимира 
Сосюру з його словами, що «жовто-бла-
китні знамена затріпотіли знов») взяли у 
революційні роки національних визволь-
них намагань на своє озброєння ватажки 
УНР -Української народної республіки, - то 
у цьому нічого дивного й несподіваного 
не було. Серед лідерів Центральної Ради у 
Києві, нагадаємо, не останніми значилися 
історик-знавець минувшини Михайло Гру-
шевський і глибоко освічений письменник 
Володимир Винниченко. Хто-хто, а вони 
володіли, якщо так можна сказати, темою. 
Як, до речі, і художник-графік Георгій Нар-
бут, котрому й доручали готувати ескізи 
державницьких символів, гербових печаток 
і грошових купюр, помічених тризубами. 
То потім в Росії більшовики, розгромивши 
УНР, і тризуб, і жовто-сині прапори ого-
лосили буржуазними, націоналістичними 
і дуже шкідливими. Але Бог їм сьогодні 
суддя. Національну пам”ять та свідомість 
нашого народу знищити вони не змогли.  
Ані Олександр Коваленко, ані Георгій Ша-
повалов з Олександром Бєловим не збира-
ються применшувати заслуг тих, хто якщо 
не хибною чи помилковою, то явно трохи 
спрощеною, але ж дійсно красивою леген-
дою про триєдність батька, матері і сина 
домігся внести у головний графічний сим-
вол незалежної України княжий знак Во-
лодимира Великого. Важливіше, говорять 
всі троє в унісон, що навіть і не відаючи до 
пуття суті вітіюватого тризуба предків, ми 
змогли прийняти його. А він не що інше, як 
духовне і національне надбання української 
нації, пам’ятка її свідомості, менталітету і іс-
торії. Маємо відтак усі підстави радіти, що 
знак-символ, який уособлює віру й надію 
на благополуччя та добро, волею і долею 
випало знову стати державним гербом не-
залежної України.

-- Тепер над усе й необхідно, -- завершує 
нашу бесіду історик Георгій Шаповалов, 
-- у свідомості та моралі народу нашого 
відновити образ і символ закодованого хре-
ста-якоря, збережений і пронесений пред-
ками крізь віки. Зробити його близьким та 
зрозумілим, дорогим кожному, хто зараз 
живе в Україні. Адже тризуб у дійсності  та-
їть в собі силу, яка спроможна і зазирнути 
в найпотаємніші щільники єства рідного 
народу, і воднораз сприяти розбудові тепе-
рішньої незалежної держави. Як і єднанню 
її люду, який, на жаль, досі не згуртований 
спільною національною державотворчою 
ідеєю та духовними скарбами своєї багатю-
щої й невичерпної історії.

  Микола ОМЕЛЯНЕНКО.
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ПРАВОВЕ ПОЛЕ

П одаткова інформує

 Емфітевзис:Один з найбільших секторів 
економіки держави займає 
аграрна сфера, що не 
випадково внаслідок значних 
територій придатних для 
сільськогосподарської 
діяльності та родючих 
чорноземів.
 На даний час більшість земель 
сільськогосподарського 
призначення зосереджено 
в руках фізичних осіб. Це 
результат розформування 
радянських колективних 
господарств і, як додаткову 
підставу, відсутності 
можливості продажу через 
встановлений Земельним 
кодексом України 
мораторій на відчуження 
земельних ділянок 
сільськогосподарського 
призначення.

ПЕРЕВАЖНА більшість власників зе-
мельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення не обробляють 

самостійно належні їм ділянки, а пере-
дають їх на праві користування, сільсько-
господарським підприємствам.  Оренда 
(право користування) надається на підста-
ві відповідного цивільно-правового дого-
вору.  Законом України «Про оренду зем-
лі» (далі - Закон) встановлено обов’язкові 
(істотні) умови, які повинні бути передба-
чені в договорі оренди земельної ділянки 
сільгосппризначення (далі - договір).

 Істотними умовами договору є:
1. Інформація про земельну ділянку, 

яка передається в оренду (об’єкт оренди).
2. Термін дії договору.
3. Орендна плата (розмір, індексація,

термін і умови оплати).
 У договорі необхідно в обов’язково-

му порядку вказати кадастровий номер 
земельної ділянки, площа і її місцезнахо-
дження.  Законом зазначено, що можли-
во передбачити відразу кілька земельних 
ділянок, однак це можливо здійснити за 
умови, якщо вони належать одному влас-
нику.

 Якщо говорити про термін дії дого-
вору, то Законом встановлено обмежен-
ня щодо мінімального і максимального 
терміну оренди.  Так, для земельних діля-
нок сільськогосподарського призначення 
встановлено мінімальний термін оренди 
- 7 років, а для земельних ділянок меліо-
ративних земель не менше 10 років.  При 
цьому максимальний термін оренди є 
однаковим для всіх земель незалежно від 
їх цільового призначення і становить 50 
років.

 Поряд з цим відзначимо існування 
міфу, що при укладанні договору на 50 
років, право власності на земельну ділян-
ку припиняється.  Однак, це не відповідає 
дійсності, оскільки нормою ст.  346 Цивіль-
ного кодексу України встановлено вичерп-
ний перелік підстав припинення права 
власності, де не передбачено припинення 
права власності орендодавця на земельну 
ділянку після закінчення терміну орен-
ди (користування).  Тобто, при укладанні 
договору терміном на 50 років, власник 
земельної ділянки не втрачає право влас-
ності на неї і може передати її нащадкам.

 Варто зауважити, що укласти договір 
терміном на 51 рік і більше неможливо, 
оскільки такий термін є прямим пору-
шенням законодавства України, а право 
оренди не буде зареєстровано.  Крім того, 
укладення договору оренди земельної 
ділянки з терміном перевищує 50 років 
тягне за собою визнання такого договору 
недійсним.

 Додатково зазначимо, що вважаємо, 
що в договорі доцільно вказувати дату за-
кінчення терміну оренди земельної ділян-
ки.  Оскільки трапляються недобросовісні 
орендарі, які навмисно не реєструють до-
говір для збільшення фактичного терміну 
оренди земельної ділянки.  Наприклад, 
договір укладається терміном на 20 років, 
недобросовісний орендар користується 

земельною ділянкою протягом 5 років, 
після закінчення зазначеного терміну 
здійснює, відповідно до ст.  17 Закону, дер-
жавну реєстрацію права оренди і фактич-
ний термін оренди становить - 25 років.

 На підтвердження того, що облік 
терміну оренди, який передбачається до-
говором, починається з дати державної 
реєстрації, що підтверджується судовою 
практикою.  Так, зокрема, постановою 
Верховного Суду від 27.03.2018 з справі № 
909/561/17, було відзначено, що оскільки 
державна реєстрація договору проведена 
10.09.2013, то термін дії договору оренди 
землі становить з 10.09.2013 по 10.09.2016.  
Зауважимо, що в 2013 році не встановлені 
мінімальні терміни оренди земель сіль-
ськогосподарського призначення та мелі-
оративних земель.

 Щодо правовідносин між орендарем 
і нащадками (спадкоємцями), то оренда 
продовжує свою дію на тих же умовах і 
на строк, передбачений договором.  Після 
закінчення терміну, спадкоємці можуть 
самостійно обробляти земельну ділянку, 
про що вони повинні письмово повідоми-
ти орендаря в місячний термін, оскільки 
орендар на підставі ст.  764 Цивільного ко-
дексу України може в судовому порядку 
відновити термін оренди.

 Необхідно повторно підкреслити, на 
самостійному обробітку земельної ділян-
ки  з огляду, що орендар, відповідно до 
ст.  33 Закону, має переважне право на 
отримання цієї ж ділянки в оренду.  Тоб-
то, якщо власник виявив бажання укласти 
новий договір з іншим орендарем відра-
зу після закінчення договору з колишнім 
орендарем, колишній орендар, незважаю-
чи на бажання власника земельної ділян-
ки, може звернутися до суду для укладен-
ня договору на новий термін.

 Що стосується орендної плати, то 
вона може бути в грошовій, натуральній 
або комбінованої формах, а її розмір для 
земель приватної власності встановлюєть-
ся на договірних засадах між орендарем 
та орендодавцем.  Рекомендуємо, встанов-
лювати розмір орендної плати не менше, 
ніж передбачено Податковим кодексом 
України, а саме в розмірі земельного по-
датку, становить один відсоток для земель-
ної ділянки по якій була проведена норма-
тивно грошова оцінка або п’ять відсотків 
від нормативної грошової оцінки одиниці 
площі ріллі по відповідній території щодо  
якої не було проведено зазначену оцінку.

 Не менш важливо в договорі перед-
бачити відповідальність орендаря за нена-
лежне виконання умов оренди земельної 
ділянки (за прострочення виплати оренд-
ної плати, погіршення якості ґрунту на зе-
мельній ділянці).  При цьому слід пам’я-
тати, що штраф і пеня обчислюється у від-
сотках від невиконаного або несвоєчасно 
виконаного зобов’язання.

 Додатково слід вказати, що законо-
давством України передбачено такий вид 
цивільно-правового договору, як договір 
емфітевзису, головною його особливістю і 
відмінністю від договору оренди земельної 
ділянки, є необмежений термін, на який 
може бути надано право користування 
земельною ділянкою сільськогосподар-
ського призначення приватної власності, а 
виплата  може бути здійснена одноразово 
за весь час користування земельною ді-
лянкою, тобто договір емфітевзису може 
служити альтернативним варіантом  до-
говору.

 За договором емфітевзису в прак-
тиці існує випадок, коли був укладений 
і успішно зареєстрований договір емфі-
тевзису терміном на 200 років.

Експертний висновок
 Підсумовуючи вищесказане, може-

мо говорити, що власники земель сіль-
ськогосподарського призначення при 
укладенні договору оренди земельної 
ділянки (далі - договір) повинні мак-
симально приділити свою увагу напи-
санню положень договору, оскільки це 
може захистити їх від недобросовісного 
орендаря.

 Також варто звернути увагу на тер-
мін оренди земельної ділянки, який 
передбачає певні обмеження, так мі-
німальний термін встановлюється на 7 
років для земель сільськогосподарського 
призначення, а меліоративних земель не 
менше 10 років, при цьому максималь-
ний термін становить 50 років включно 
незалежно від цільового призначення.

 Вважаємо доречним обмежити 
дію договору у вигляді фіксованої дати, 
оскільки несумлінний орендар може 
зареєструвати право оренди після закін-
чення певного часу і фактичний термін 
користування може істотно відрізнятися 
від того, що прописано в договорі. До-
цільно зауважити, що укладення догово-
ру на термін, що перевищує термін в 50 
років не припиняє права власності на зе-
мельну ділянку, а тільки тягне за собою 
визнання такого договору недійсним 
внаслідок порушення законодавства 
України.  Тобто, така земельна ділянка 
може бути передананащадкам.  При 
цьому необхідно пам’ятати, що отри-
мання земельної ділянки у спадщину, не 
припиняє дію договору, він продовжує 
свою дію на тих же умовах.

 Додатково, слід вказати про те, що 
орендар може відновити договір, якщо не 
буде письмових заперечень власника зе-
мельної ділянки протягом місяця з дати 
закінчення договору.  Також, варто пам’я-
тати про переважне право орендаря на 
переукладання договору з власником зе-
мельної ділянки на новий термін, тобто, 
якщо власник земельної ділянки поба-
жає укласти договір з новим орендарем, 
колишній орендар може скористатися в 
судовому порядку переважним правом 
на укладення договору саме з ним.

 Якщо говорити про відповідальність 
за неналежне виконання умов Договору, 
то необхідно враховувати, що штраф і 
пеня обчислюються у відсотках від не-
виконаного або несвоєчасно виконаного 
зобов’язання.

 Поряд з вищевикладеним, можемо 
також говорити про договір емфітевзи-
су, який є прекрасною альтернативою 
договору.  За договором емфітевзису не 
встановлюється максимальний термін 
користування земельною ділянкою сіль-
ськогосподарського призначення, а пла-
та за користування може здійснюватися 
однією виплатою грошових коштів.

 Дмитро АЛЕКСАНДРОВ, юрист.

власник не втрачає 
свого права на землю

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує, що Президентом підпи-
сано Закон України від 10 липня 2018 року № 2497- VІІІ «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання cтворення та діяльно-
сті сімейних фермерських господарств».
Закон спрямований на отримання офіційного статусу сільським населенням, яке пра-
цює на своїй землі, що дозволить легально продавати свою продукцію і отримати 
соціальний захист та право на пенсію. Реалізація закону дозволить створити умови 
для започаткування сімейних фермерських господарств та детінізацїї підприємницької 
діяльності в аграрній сфері, що позитивно вплине на зростання надходжень до місцевих 
бюджетів від сплати податків і створення нових робочих місць на селі.
Документом вносяться зміни до Податкового кодексу України та законів України «Про 
фермерське господарство», «Про державну підтримку сільського господарства України», 
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань».
Зміни передбачають віднесення до платників єдиного податку четвертої групи фізич-
них осіб - підприємців, які організували фермерське господарство, за умови відповідності 
сукупності певних критеріїв та визначення особливостей їх державної реєстрації/ану-
лювання реєстрації, податкового обліку і звітності, сплати єдиного податку тощо. 
Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Щодо створення та діяльності 
сімейних фермерських господарств
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ІКОНИ
Будь-яка випадково знайдена ікона 

свідчить про те, що людину оберігають 
Вищі сили і саме в даний момент мак-
симально активізуються.  Але без щирої 
віри ікона не матиме першорядне значен-
ня.  Перш, ніж віднести ікону в будинок, 
краще зайти в найближчий храм і освяти-
ти її там.  Таким чином, вона може стати 
справжнім оберегом.

КЛЮЧІ
Знайдені ключі - найсильніший оберіг 

для вашого будинку.  Причому, чим старі-
ший ключ, тим сильніше він буде віддава-
ти свою силу на захист житла.  Найкраще 
покласти знайдений ключ під порогом 
будинку.  Крім того, що ключ служить 
для нового господаря оберегом, він так 
само обіцяє вдалий переїзд або благопо-
лучну угоду з нерухомості.

ГОДИННИК
Якщо ви випадково знайшли справ-

ний годинник, ця знахідка обіцяє вам 
початок сприятливого періоду у житті.  
Крім того, знайдений годинник нагадує 
людині про те, що час не стоїть на місці, 
тому він не терпить «відстаючих» і зму-
шує згадати всі відкладені коли-небудь 
справи та завершити їх якомога швидше, 
щоб подальше життя приносила макси-
мально вдачу і радість.

ГУДЗИК
Ще в далекі часи ґудзики вважалися 

великою розкішшю і були далеко не у 
всіх, оскільки виготовлялися з дорогих ма-
теріалів - різьбленої кістки, перламутро-

Кілька років тому всі поголовно стали вживати 
ягоди асаї, повіривши, що вони не тільки 
допомагають займатися спортом, але й 
рятують від захворювання на рак. Потім, на 
ринок, замість асаї прийшли ягоди годжі, які не 
несуть ніякої користі, крім ефекту плацебо.
Мода на продукти не приносить нам зазвичай 
абсолютно ніякої користі. Все тому, що ми 
занадто любимо вірити в правдивість приставки 
«супер» і починаємо скуповувати будь-яку їжу, 
грамотно подану маркетинговим відділом тієї 
чи іншої компанії. Між тим, у спортивному 
світі і справді існує список так званих superfood. 
Це насіння рослин, які здатні забезпечити 
наше тіло практично всіма необхідними 
речовинами. Ось кілька найбільш цікавих і дієвих 
продуктів такого роду. Всі дані про процентне 
співвідношення взяті з розрахунку на один грам 
продукту і засновані на стандартній денній 
кількості калорій — 2000.

Насіння чіа (зерна іспанської шавлії). Білок:  4,4 г 
(9% денної норми). Клітковина: 10,6 г (42%). Фос-
фор: 265 мг (27%). Марганець: 0,6 мг (30%). Кальцій:               
177 мг (18%). Жири: 8,6 г (13%)
Насіння Чіа - відмінне джерело білка, а це означає, що 
воно містить всі незамінні амінокислоти. Додавання 
цього насіння до щоденного раціону, наприклад, в 
коктейль, забезпечить людині дозу білка, достатню для 
швидкого відновлення м’язів.,

Насіння льону. Білок: 5,1 г (10% денної норми). Кліт-
ковина: 7,6 г (31%). Марганець: 0,7 мг (35%). Мідь:           
0,3 мг (17%). Жири: 11,8 г (18%).
Високий вміст марганцю - антиоксидант, який допома-
гає усунути внутрішні ушкодження клітин, є головним 
плюсом цього суперпродукту. Крім того, тут присутня 
велика кількість лігнани, речовини, яка, за припущен-
ням лікарів, здатна боротися з такими захворюваннями, 

Дев’ять випадкових знахідок, 
які принесуть вам удачу

 Кожен з нас хоча б один раз знаходив втрачені кимось речі або який-небудь цікавий 
предмет.  І якщо, наприклад, зі знайденим телефоном зрозуміло, що робити (поста-
ратися відшукати власника і повернути йому втрачену річ), то деякі «артефакти» 

викликають масу питань: брати чи не брати, небезпечно чи ні піднімати і тим більше 
нести в будинок знахідку?  Давайте спробуємо розібратися.

 Насправді, не кожен знайдений предмет можна підбирати.  Є дійсно енергетично не-
безпечні речі, до яких слід ставитися з обережністю.  До їх числа належать різні шпиль-
ки, голки, хрестики і всі речі, що лежать на перехресті доріг.  Саме перехрестя є дуже 

символічним і використовується в різних обрядах.  Але з другого боку, далеко не всі 
знахідки небезпечні.  Наші предки взагалі вважали їх знаком згори.  А деякі так і зовсім 

здатні принести людині удачу і щастя.  І це доведено багатовіковими спостереження-
ми.  Щоб не втратити своє щастя, дізнаємося, які ж знахідки нам його обіцяють.

З надобиться

вої раковини, коралів, перлів, срібла і зо-
лота.  Тому якщо бідняк знаходив ґудзик, 
він пришивав його міцно-міцно до свого 
одягу, щоб не втратити коштовність, і ще 
використовував у різних замовинах на 
удачу і багатство.

 Так що знайдений ґудзик - хороша 
прикмета, яка означає, що скоро до вас 
прийде хороша звістка.  Також ґудзик обі-
цяє новому господареві удачу, причому, 
чим більший у ньому отвір, тим і більше 
удачі.  Зі знайденого ґудзика вийде чу-
довий амулет від пристріту, варто лише 
протягнути крізь всі отвори червону нит-
ку і зав’язати вузол.

 КАБЛУЧКА
 Знайдена каблучка має двояке зна-

чення: для незаміжньої жінки - це доле-
носний знак.  Найімовірніше в найближ-
чому майбутньому у неї буде весілля або 
вона, нарешті, зустріне довгоочікувану 

долю.  А от усім іншим варто остерігатися 
каблучки як знахідки, оскільки вона здат-
не зруйнувати існуючу сім’ю або посвари-
ти близьких родичів.

 Носити знайдені прикраси точно не 
варто, а піднімати їх необхідно за допо-
могою серветки.  Бажано загублену річ 
повернути по можливості господареві, 
якщо ж ви точно знаєте, що не знайдете 
власника даної прикраси, просто про-
йдіть повз, сплюнувши тричі через ліве 
плече.

 ГАМАНЕЦЬ
 Це вдала знахідка, яка віщує швид-

кі зміни в житті, пов’язані з фінансами.  
Тільки ось забирати в своє користування 
ні гаманець, ні гроші не варто.  По мож-
ливості, постарайтеся знайти господаря 
гаманця і повернути йому втрачену річ.  
Таким чином, це покаже, що чудеса тра-
пляються, головне -в них вірити.

КАМІНЬ З ОТВОРОМ
Ще триває період відпусток і, відповід-

но, поїздок на море. Ось де можна знайти 
справжній, створений самою природою, 
талісман!

 Якщо вам пощастить знайти такий ка-
мінь, можете сміливо загадувати бажання 
- воно неодмінно збудеться, адже цей ка-
мінь, відточений по міліметру краплями
води, придбав неймовірну силу і тепер
може служити щасливим талісманом.

 ПЕРО
Якщо ви на своєму шляху знайшли 

перо птиці, сміливо забирайте його з со-
бою - це хороший знак.  Якщо перо білого 
кольору, скоро у вашому житті відбудуть-
ся щасливі зміни на особистому фронті, 
якщо темне - удача прийде в фінансову 
сферу.

ЦВЯХ
Випадково знайдений іржавий цвях 

- хороша прикмета.  Сміливо забирай-
те його до будинку, де він буде оберігати
ваше житло від неприємностей.

як рак і остеопороз. Замішуйте насіння льону в ранково-
му коктейлі і, щонайменше, помітите, що відновлення 
займає у вас набагато менше часу.

Насіння конопель. Білок: 10,3 г (21% денної норми). 
Клітковина: 0,9 г (4%). Цинк: 3,2 мг (21%). Магній:           
179 мг (45%). Жири: 12,6 г (19%.)
Подібно лляному насінню, насіння конопель мають го-
ріховий присмак і містять велику кількість омега-3 жир-
них кислот. Високий рівень магнію підтримує вироб-
ництво організмом енергії, а велика кількість вітаміну Е 
дозволяє  бути більш витривалим.

Насіння гарбуза. Білок: 5,2 г (10% денної норми). 
Клітковина: 5 г (20%). Цинк: 2,9 мг (19%). Магній:         
73,4 мг (18%). Жир: 5 г (8%).
Насіння гарбуза - кращий суперфуд, який просто можна 
захопити з собою і їсти по дорозі. Головне запам’ятати, 
що воно дуже калорійне: всього грам насіння містить 
близько 130 калорій і п’ять грамів жиру. Краще всього 
буде готувати гарбузове насіння вдома, адже те, що про-
дають в магазинах, зазвичай містить велику кількість солі.

Насіння кунжуту. Білок: 4,7 г (9% денної норми). 
Клітковина: 3,9 г (16%). Марганець: 0,7 мг (35%). Цинк: 
2,0 (13%). Мідь: 0,7 мг (35%). Жири: 13,5 г (21%).
Це насіння часто використовують як підсилювач смаку 
на різних кондитерських виробах. Тому люди майже 
не сприймають його за корисний продукт. Між тим, 
тут міститься марганець, який допомагає зберегти здо-
ров’я кісток, цинк підтримує імунну систему, а мідь до-
помагає відтворенню енергії. Насіння кунжуту містить 
велику кількість заліза, що відповідає за вироблення 
гемоглобіну. 

Це насіння
зробить  сильним 
і витривалим

Полин солодкий, також відома як полин 
однорічний використовувався в традиційній 
китайській медицині більше 2000 років.

Полин сильніший 
протиракових 
ліків у 100 разів

Те, що його використовували для лікування раку протягом 
століть це не парадоксально,позаяк вчені намагалися знайти 
ефективні і безпечні методи лікування важкої хвороби. До-
слідження рослини вказують, що подібні методи лікування, 
можливо, були в нас, як кажуть, під носом весь час.
Артемізинін є антималярійним засобом, його отримують 
з рослини. Для того, щоб з’єднання успішно «працювали», 
дослідники прикріпили до препарату «хімічний самонавідний 
пристрій», який дозволив би вибірково впливати на ракові 
клітини, залишаючи здорові клітки в спокої.
Артемізинін реагує з залізом, утворюючи вільні радикали, які 
вбивають клітини. Оскільки ракові клітини поглинають 
набагато більше заліза, ніж нормальні клітини, вони є більш 
чутливими до токсичної дії артемізиніна. У дослідженнях, 
пов’язаних з лікуванням лейкозу, раку молочної залози і 
простати, як кажуть вчені, з’єднання було ефективним у 
вбивстві раку, при збереженні здорових клітин.
Артемізинін приблизно в 100 разів більш вибірково вбиває 
ракові клітини, на відміну від нормальних клітин. Таким чи-
ном, зв’язування плазмового білка і з’єднань полину солодкого, 
мабуть, призвело до значного збільшення потенції вбиваючих 
рак властивостей артемізиніна.
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«До нас їде Президент» -- повідо-
мили днями чи не всі ЗМІ Дніпро-
петровська. Чим подивували міс-
тян, оскільки зовні звичної у подіб-
них випадках підготовки до візиту 
не спостерігалося. Ніхто не чистив 
вулиці та проспекти, не фарбував 
парканів – нічого подібного, ко-
ротше, не відбувалося. А з якої речі 
заходжуватися наводити порядки, 
якщо мова ішла про приїзд колиш-
нього Президента Леоніда Кучми? 
А він тут буває доволі часто: то 
ювілей Дніпропетровського держу-
ніверситету, то фізико-технічного 
факультету або кафедри двигуно-
будування – неодмінно кличуть 
Леоніда Даниловича. Аякже, він 
випускник цього вузу і його втаєм-
ниченого факультету. Але на цей 
раз на одному зі своїх майданів не-
подалік від обласної адміністрації 
і обласної ради Дніпропетровськ 
відкрив цілий каскад стел, на яких 
47 бронзових зображень, присвя-
чених знаковим подіям в історії 
козацького краю, та 15 також 
бронзових барельєфів-портретів 
славних земляків чи тих видатних 
особистостей, котрі у різні часи тут 
жили і працювали. Барельєфіаді 
уже придумали й назву – «Від Івана 
Сірка до Леоніда Кучми». Зрозумі-
ли, хто її мав відкрити і хто поки 
що останній у цьому переліку?

ЛЕОНІД Кучма, ясна річ, родом не 
тутешній. Його корені на Чернігів-
щині. Одначе і Дніпропетровськ не 
випадково вважає рідним містом. 

Сюди він ще підлітком приїхав шукати 
того, чого сам не знав і знати не міг. Зовсім 
не розумів, яку ж стежку-доріжку вибирає. 
Та доля несподівано обдарувала тут його 
такою кар’єрою, про яку і мріяти не смів. 
Повезло так повезло, як мало кому іншому 
везе.

Судіть самі: на фізико-технічний фа-
культет, який щойно було відкрито у Дні-
пропетровському держуніверситеті, отож 
на який і вперше набирали тут студентів, 
Леонід вступав, навіть не уявляючи, на кого 
буде вчитися, ким стане. Отакий загадко-
вий, засекречений факультет – фізтех, як 
його називали. Абітурієнтам казали єдине: 
хвилюватися не варто, все буде гаразд – «ін-
женери з вас вийдуть пристойні». Тоді ще 
ніхто дійсно не знав і знати не міг, що воно 
таке – фізтех.  Юний Кучма мав хист до точ-
них наук, і зі своєї сільської глибинки бачив 
себе максимум вчителем математики чи 
фізики, вважаючи це за вершину мож-
ливого для себе. А тут два роки студенти 
«проходили» загальні технічні дисципліни, 
залишаючись все ще до пуття непосвяче-
ними у те, що на них чекає в майбутньому. 
Лише на третьому курсі їх зібрали за щіль-
но зачиненими дверими і під охороною су-
ворих хлопців у строгих чорних костюмах. 
І нарешті пояснили, що готують з них кон-
структорів грізних бойових ракет. Позаяк у 
світі набирає обертів шалена гонка озбро-
єнь, і Радянському Союзу вкрай необхідно 
створювати власний ракетно-ядерний щит 
і надійно захищатися від клятих імперіа-
лістів.  Запропонували обирати спеціаліза-
цію. Леонід Кучма записався в конструкто-
ри ракетних двигунів.

І чи не вперше подякував долі та все-
вишньому, що допомогли йому «дивом 
не промахнутися». Адже чому сільський 
хлопець зважився вступати на факультет, 
який навіть замовчував, на кого його вчи-
тиме? Тут треба знати, що батько Леоніда 
Даниловича не повернувся з війни, і ма-
ти-колгоспниця сама піднімала трьох дітей 
своїх на ноги. У Кучми був брат-шахтар 
і сестра-машиніст електровозу, але вони 
давно померли. Так от, якщо загалом в уні-
верситеті стипендія для студентів складала 
19 тодішніх радянських рублів, то на фізте-
хі аж 45 – великі у ті часи гроші, які вдома 
Леоніду і не снилися. Це в першу чергу 
хлопця і привабило. Вирішив, що тільки 
так і не пропаде. Тим паче, що поступати 
приїхав ще й без паспорта – по селах, аби 
діти селян не розбігалися хто куди, їх тоді 
якщо й видавали, то лише у «виняткових 
випадках». Кучма сподівався, що його, 
сина фронтовика, нагородженого за бойові 
заслуги орденом Червоної Зірки, зараху-
ють у виняткові. Одначе тут порадували 

ФІЗТЕХІВЦЯ  КУЧМИКАР’Є
РА 

Продовження. Початок - стор. 1 іншим: пройшов якусь «спецперевірку на 
благонадійність по лінії самого КДБ», і цьо-
го досить. 

Потім отримавши диплом, і опинився 
Леонід в ракетно-космічному КБ Півден-
ного машинобудівного заводу. Спершу 
рядовим інженером у секторі розробки 
елементів автоматики ракетних двигунів. 
Але не минуло й двох чи трьох років, як по-
чав стрімко зростати – старший інженер, 
конструктор групи, провідний конструк-
тор… Оскільки майже весь курс, на якому 
Кучма вчився, влився у КБ «Південмашу», 
багатьох однокашників дивувало його не-
збагненне «везіння». Адже вчився Леонід, 
скажемо так, далеко не на відмінно. Більше 
прославився тим, що бездоганно грав на 
гітарі і був напрочуд компанійським хлоп-

цем – ледве не з усіма легко знаходив спіль-
ну мову і дружив. Став одним з перших 
«стилягою» – хлопцем, який носив штани 
з вузькими «дудочкою» холошами. Виїжд-
жаючи в студзагонах на цілину, був там 
«душею колективу». Але як студент зірок з 
неба не хапав, і, судячи з усього, хапати не 
збирався. А тут раптом в КБ чи не усіх і від-
мінників почав обганяти. На той час мало 
не п’ять тисяч випускників і з інших тех-
нічних, літакобудівних та на них подібних 
вузів всього СРСР – з Саратова, Ленінграда 
і, звичайно, Москви - набрали у КБ, тобто 
талановитих і здібних вистачало, та Леонід 
не загубився поміж них.

Не думаю, що таємниця успішного 

кар’єрного зростання Кучми для його од-
нокурсників довго залишалася не розкри-
тою. Я ж про неї дізнався ось яким чином. 
У 1996 році відзначали 90-річчя Олександра 
Макарова – багатолітнього генерального 
директора Південного машинобудівного 
заводу. Людини-легенди. Людини, котра 
очолювала за всі часи найбільший у світі 
ракетно-космічний завод, що, як казав Ми-
кита Хрущов, «штампував бойові ракети, 
як сосиски». Мені довелося тоді готувати 
про Макарова публікацію, і говорили ми з 
ним мало не три години. Не поцікавитися 
«везінням» Кучми, який на той час уже був 
Президентом України, я аж ніяк не міг.

- Везіння Кучми почалося з того, -- по-
сміхнувся Олександр Максимович, -- що він 
ожинився на Люді Талалаєвій – прийомній 
дочці Геннадія Туманова. Років п’ятнад-
цять Туманов працював у нас на заводі го-
ловним інженером, а потім його перевели 
до Москви очолити Технічне управління 
Міністерства середнього – загального чи 
спеціального, як його по-різному називали 
-- машинобудування СРСР. Було таке, яке 
опікувалося винятково виробництвом вій-
ськовою технікою. То ще будучи на заводі, 
Туманов і «просував» свого зятя…

А вже потрапивши у Москву, й поготів, 
продовжував свою розповідь Макаров, не 
забував про чоловіка прийомної дочки. По 
якому б ділу не дзвонив - закінчував завжди 
нагадуванням, щоб Льоню не обижали. Го-
ворив і відвертіше: щоб Льоню підсаджува-
ли все вище і вище. Аж тут і трапилася на-
года «прислухатися» до Туманова. Звільни-
лося місце технічного куратора від КБ ви-
пробувань виробів Південного машзаводу 
– себто ракетоносіїв – на космодромі Бай-
конур. З одного боку посада відповідальна,
ризикована, з другого - ключова для кож-

ного, хто мріяв про папаху та генеральські 
погони. Тут якщо не в тім’я битий і справді 
на щось здатен, то, уникнувши «нештат-
них ситуацій», зможеш сподіватися надалі 
у великі начальники попасти. Рівно 10 літ 
«відтрубив» Кучма на цій посаді. Трапля-
лося всього за його кураторства – і дуже 
успішних пусків, і аварій також. Дніпропе-
тровські ракети за рік почали виносити на 
навколоземні орбіти десятками, сотнями 
штучні супутники, то в КБ «Південне» і на 
заводі Кучму часом місяцями не бачили 
-- з космодрому він не викисав. А тут треба 
знати «специфічну», посміхався Олександр 
Макаров, тонкість: супутники благословля-
ли у польоти конструктори і вчені, а ракети 
приймали військові. І що майже головним 
було? Уміння вчасно запросити військові 
чини до накритого столу, хильнути добря-
че з ними, взяти до рук гітару і затягти для 
них пісень. Аби задобрити їх. Щоб були  
поблажливішими і зговірливішими, як ви-
словився, пам’ятаю, Макаров. Леонід Куч-
ма з цим блискуче справлявся. І не звісно 
ще, скільки він тягнув би цю лямку свою, 
якби не випадок, котрий стався неначе на 
його замовлення.

- Дзвонить мені Щербицький, -- роз-
повідав Макаров, - і на посаду завідуючого 
оборонним відділом ЦК у Київ просить 
мого секретаря парткому. Секретар у мене 
був той, що треба, шкода відпускати, але я 
не міг відмовити Володимиру Васильови-
чу. Сам же став думати й гадати, ким замі-
нити?

Соратники на заводі радили одного мо-
лодого та раннього. Олександр Максимо-
вич відхилив його кандидатуру. Вирішив, 
що майже тисячною армією комуністів 
командувати має старша за віком людина. 
Надійшла пропозиція і з міськкому партії. 
Легковажна, як розцінив її Макаров. Адже 
назвали чоловіка, який нічим себе ще 
всерйоз не зарекомендував. «Ні!» -- відрі-
зав Макаров. А з ним у Дніпропетровську 
сперечатися не дозволяли собі навіть пер-
ші секретарі обкому Компартії. Розповіда-
ють, що особливо часто дзвонив їм з Мо-
скви Дмитро Устинов, спочатку  секретар 
ЦК КПРС, який курирував ракетну галузь, 
а потім Міністр оборони. То він завжди 
просив передавати від нього привіт Голов-
ному конструктору КБ «Південне» Михай-
лу Янгелю і директору заводу Олександру 
Макарову. Хоч в Дніпропетровський об-
ком Устинов телефонував через чергового 
урядового спецзв’язку, як розповідав якось 
мені багатолітній помічник Янгеля Юрій 
Алєксєєнко, то з Макаровим і Янгелем у 
нього прямий був телефон. Знімай труб-

ку – і добрий день, шановні південмашівці! 
Але повернемося до того, як Макаров шу-
кав кандидатуру на посаду секретаря парт-
кому заводу. 

- І тут мені приходить раптом, - згаду-
вав Олександр Максимович, -думка: Льо-
ня! Льоня Кучма! Той же Туманов знову 
мало голову не прогриз, що пора його зятя 
«рухати» далі. І ніби ж як підходить для 
цієї посади Кучма: не конфліктний, з усіма 
ладить, та коли треба, може й розгніватися 
і бути в міру вимогливим, наполегливим 
та послідовним…

А як сказав директор Макаров, так і 
сталося: обрали Леоніда Даниловича се-
кретарем парткому. Одноголосно і аж бі-
гом. Про його епопею на поприщі партій-
ного ватажка можна тепер окрему історію 
писати. Майже шість років він на ньому 
відпрацював, і за цей час ніяких надзви-
чайних пригод та неприємностей в житті 
парторганізації не траплялося – отак умів 
обходити будь-які перешкоди, гострі кути 
і підводні камені! Кажуть, умів «дружи-
ти» з інструкторами, а ті завжди інфор-

мували-інструктували його, як у тому чи 
іншому випадку вести себе з завідуючими 
відділів обкому чи міському, тим паче з їх 
секретарями. А вже наступний знову «не-
сподіваний» злет Леоніда Кучми сходин-
кою догори на «совісті» винятково Мака-
рова. На цей раз Туманов не втручався. Бо 
як сталося?

- Помер генеральний конструктор КБ
Михайло Янгель, на зміну йому прийшов 
Володимир Уткін, - розповідав Олександр 
Макаров. – А Уткін характером ще круті-
ший. Палець у рот йому не клади, на по-
щаду, якщо щось не так, не по його - не 
сподівайся. Призначив я одного першим 
заступником до нього – і року не витримав. 
Точніше, Уткін менше, ніж за рік, рішуче 
зажадав іншого, бо цей ніби ні риба, ні м’я-
со. Підбираю й призначаю другого – те ж 
саме. Скаржиться незабаром мені, що «не 
може ужитися з Володимиром Федорови-
чем». Сватаю третього – той ні в яку. До Ут-
кіна, хоч ріжте, не піду, і баста. Отут я зно-
ву згадав Кучму. А підсуну, думаю, Уткіну 
Леоніда – цього хай ще спробує «вивести із 
себе або рівноваги» чи «завести». Навпаки, 
цей у будь-якій сутичці знайде примирен-
ня і порозуміння…

І знаєте, закінчив свою розповідь ле-
гендарний Макаров, я як у воду дивився: 
Кучма сповна задовольняв Уткіна, жодно-
го разу, скільки працював, він не нарікав 
мені на нього. Інша річ, що напередодні 
розпаду Союзу РСР Володимира Уткіна 
забрали з Дніпропетровська, сам же Олек-
сандр Макаров нарешті вийшов на пенсію, 
і призначення директором Південмашу 
Леоніда Кучми – «то вже була не моїх рук 
робота», як висловився Макаров. Тоді вирі-
шувала ще Москва, ще Михайло Горбачов 
затіяв перебудову. І коли зі столиці високі 
посланці прибули на завод «шукати» замі-
ну Макарову, Кучма наче спокусив їх тим, 
що заявив, як відрізав:

- Я знаю точно, що державу уже розва-
лили, але завод розвалити ми нікому не 
дамо!

Ці слова Леоніда Даниловича довго 
тут залишалися крилатими. Та й досі ще 
пам’ятають і зрідка цитують, але уже як 
ніби на згадку про Кучму. Бо ж Південний 
машинобудівний таки розвалили, поса-
дили в колошу – це факт. Але остаточно 
ніби уже після того, як Леонід Кучма від-
трубив свої два строки Президентом. Хоч 
багатолітній директор Олександр Макаров 
напередодні свого 90-ліття розповідав мені 
і таке. На момент розвалу Радянського Со-
юзу на його заводі зберігалося унікальної 
металопродукції, призначеної для виготов-
лення бойових стратегічних ракет і ракето-
носіїв для космонавтики, на 40 мільярдів ще 
радянських рублів – на страшено велику на 
ті часи суму. Але куди зникли, хто спродав 
незабаром практично усі запаси унікаль-
ного металу – цього як наче ніхто не знав, і 
Макарову також не вдалося дізнатися. Мов 
крізь землю провалилися – і все, крапка. А 
що з возу впало, те пропало. Неважко здо-
гадатися, що до цих пір залишається неві-
домо, куди ж поділися багаті припаси. Але 
це вже привід для іншої розповіді.

Микола ОМЕЛЯНЕНКО.
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