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В имір часу

П родиктовано у номер!

  стор. 4,5

У  фокусі дня
Передплата приймається у всіх 
поштових відділеннях област            
до 25 грудня. 
На сьогодні вартість передплати 
(плюс вартість послуг 
УКРПОШТИ) на 2019 рік: 
місяць – (20+7.53) = 27.53 грн.
3 місяці – (60+20.59) = 80.59 грн.
6 місяців – (120+35.94) = 
155.94 грн.
12 місяців – (240+68.06) = 
308,06 грн.
Передплатний індекс у Каталозі 
обласних видань 60092.

П ро головне ЦВІТ, ЯКИЙ НЕ РАДУЄ, А ЛЯКАЄ

Високий емоційний «градус» 
виступів фермерів зі всіх кінців 
України під стінами Верховної 

Ради 4 грудня проти продажу україн-
ської ріллі сягав свого апогею ледь не в 
кожного промовця. Адже селянин без 
землі нічого не вартий, як наголосив 
ще Іван Франко! Практично всі при-
сутні підтримали ідею продовження 
мораторію на відчуження земель сіль-
ськогосподарського призначення до 
1 січня 2022 року через неготовність 
законодавчої бази держави.

  стор. 3

Читайте стор. 2

Московія
Україні - 
недруг…

ЧИТАЧАМ «Фермера Придніпров’я» 
уже відомо, що судовий процес над 
Леоновим почався у Запорізькому 

районному суді Запорізької області. І схоже, 
триватиме він довго: бувалий в бувальцях, 
відтак «досвідчений» суддя Леонов разом зі 
своїм адвокатом одне за одним  подає кло-
потання, аби суд погруз у них по самісінькі 
вуха. І кінець-кінцем, дивись, і не зможе з них 
виплутатися. А тим часом – отакий парадокс 
українського вітчизняного судочинства! – Ан-
дрій Анатолійович у себе вдома, у Дніпрі, 
продовжував сам працювати суддею, голо-
вуючи як в кримінальних, так і корупційних 
процесах. Здійснювати судові слухання на-
віть у справах звинувачених у шахрайстві та 
хабарництві – уявляєте незбагненну дурню, 
яку дозволяє чи не присікає відразу наша 
правова наче держава? А от дніпропетровські 
фермери, і в першу чергу її ватажок Анато-
лій Гайворонський, за підтримки активістів 
та адвокатів-юристів Асоціації на чолі з Сер-
гієм Сироватком, не змогли стерпіти такої 
«гуманної» практики. Саме за їх поданням 
ще 21 листопада своїм рішенням Третя Дис-
циплінарна палата Вищої ради правосуддя 
тимчасово відсторонила суддю-трудоголіка 
Андрія Леонова від здійснення ним правосуд-
дя. Пригаси, мовляв, свій запал і ентузіазм, 
бодай трохи перепочинь!

Але тут знову відвертий казус чинного в 
Україні законодавства стосовно якраз суддів: 

ШАНОВНІ ФЕРМЕРИ, 
СЕЛЯНИ-ОДНООСІБНИКИ, АГРАРІЇ, 
НАШІ ЧИТАЧІ!
Добігає  до фінішу 2018 рік. А 
отже, тих, хто ще не оформив 
передплату на рік наступний, 
закликаємо завітати на 
поштові відділення, щоб 
продовжити наше взаємне 
спілкування на сторінках 
обласного тижневика  «Фермер 
Придніпров’я». 
Ми також сподіваємося, що 
фермери, передусім члени 
Асоціації, підтримають газету 
й оформлять передплату для 
своїх пайовиків, насамперед для 
пенсіонерів.

Скільки мотузка 
ще буде плестися?

Позавчора, у понеділок 10 грудня, десант фермерів з Дніпропетровщини знову побував у Києві. П’ятдесят 
п‘ять небайдужих і рішучих багнетів на чолі з головою обласної Асоціації Анатолієм Гайворонським 
знову пікетували Вищу раду правосуддя. Отож демонстрували, що не заспокояться і не відступлять 

до тих пір, поки не доб’ються свого – справедливості і заслуженої кари своєму кривднику. Хоч це ще 
й м’яко сказано. Наші побратими вперто і наполегливо не складають зброї та домагаються кари 

клятвовідступнику, котрий порушував присягу судді, більше того – чинив злодіяння з корупційними і 
кримінальними ознаками. Оскільки мова йде про Андрія Леонова – суддю Бабушкінського районного суду, 
який у випадку зі спробою загарбати відоме фермерське господарство з села  Попасного Новомосковського 

району «Дар», як нагадав тепер і членам Вищої ради правосуддя Гайворонський, «працював на рейдерів 
і перевернув все догори дригом – покидьків-рейдерів зробив потерпілими, а потерпілих взагалі навіть 

вивів за рамки судового процесу, наче вони у цій справі зайві». Бо точніше - як кривосуддю Леонова стоп-
сигнал. А вінець його свавілля геть потворний і нечувано зухвалий: пообіцяв «виправити» те, що сам же 
наламав, але зажадавши за це… «достойний» хабар. На отриманні якого, втративши уже будь-які межі 

обережності, і спіймався. Тепер же десятки разів проклятий не лише власниками ФГ «Дар», а і всіма 
фермерами області Андрій Анатолійович сам потрапив на ганебну лаву підсудних.

тимчасова заборона займатися їм судочин-
ством є тимчасовою. І не більше. У випадку 
з паном Леоновим це якщо Запорізький ра-
йонний суд винесе рішення про його вину і 
позбавить його волі, тоді інша річ. Але коли 
це ще буде, якщо слухання на околиці сусід-
нього обласного центру підсудним відверто 
затягується. Там є клопотання НАБУ відсто-
ронити Леонова до винесення судом того або 
іншого рішення, одначе навряд чи й до нього 
дійде скоро черга. Ось чому Асоціація ферме-
рів і приватних землевласників нашої облас-
ті «порадила» ФГ «Дар» звернутися у Вищу 
раду правосуддя України з поданням про 
звільнення Андрія Леонова з посади судді Ба-
бушкінського районного суду міста Дніпра. 
Саме це подання і мала розглянути минулого 
понеділка Вища рада.

До честі Вищої ради, на своє засідання 
вона запросила Гайворонського і ще чоти-
рьох ініціаторів пікету, влаштованого «деле-
гацією» дніпропетровців.  Анатолій  Іванович  
вдало скористався цим і особисто в руки го-
лові Ради Ігорю Бенедисюку передав пети-
цію-подання обласної Асоціації фермерів. 
У ній він попросив неодмінно і невідкладно 
розглянути дисциплінарну справу стосовно 
судді Андрія Леонова, відкритої за скаргами 
і адвокатів Сергія Сироватки та Тетяни Рак, 
а також прокуратури Дніпропетровської 
області і разом з ФГ «Дар» потерпілого Вла-
дислава Іванченка. А розглянувши, «при-

йняти рішення про звільнення Леонова А. 
А. з посади судді». Ясна річ, що за вчинення 
істотних дисциплінарних проступків і право-
порушень, грубі та систематичні нехтування 
ним професійних обов’язків та чеснот, «які є 
несумісними зі статусом судді і виявили його 
невідповідність займаній посаді».

Але ось очікуваного рішення Вища рада 
правосуддя минулого понеділка однак ос-
таточно ще не ухвалила. Чи здогадуєтеся 
– чому? Андрій Леонов на її засідання не 
з’явився. Не інакше, як і тут з метою зволіка-
ти «з цим фатальним для нього рішенням». 
Невже забувся відоме прислів’я, що скільки 
мотузку не плети,  а кінець їй одначе буде? Чи 
продовжує надіятися, що зашморг накинуть 
не на його геть неправедну кар‘єру судді, а на 
кримінальну справу, порушену проти нього? 
Такі сподівання Андрія Анатолійовича мар-
ні. Дніпропетровські фермери під проводом, 
образно кажучи, свого відважного ватажка 
Анатолія Гайворонського демонструють на-
стільки невідступну та принципову, якщо хо-
чете, то і сміливу та бойову послідовність, що 
на їхню милість розраховувати дарма. У Ки-
єві на засіданні Вищої ради правосуддя дні-
пропетровські «гості» наполягали приймати 
рішення, себто звільняти Леонова, без його 
присутності. Тим паче, що з якої  причини не 
прибув, Андрій Анатолійович дозволив собі 
не повідомляти. Та, якщо ми правильно зро-
зуміли, члени Вищої ради застерегли наших 

фермерів від «пастки, яку  вготував, не виклю-
чено, навмисне «бідовий» суддя». Якщо його 
звільнять заочно, без його присутності та 
участі, то він завтра ж метнеться до суду і до-
б’ється скасування цього рішення. А це дасть 
можливість йому затіяти й розвести тяганину 
до безкінечності. А ось якщо і на наступне за-
сідання Вищої ради Леонов не з’явиться, тоді 
його шанси опротестувати своє звільнення не 
просто будуть більш ніж сумнівними, а ніби, 
як на думку членів Ради, і не реальними. Отак 
і дасть йому, даруйте, жаба цицьки.

Коротше, розгляд дисциплінарної спра-
ви Андрія Леонова, ініційованої дніпропе-
тровськими фермерами, перенесено на на-
ступний тиждень. Що вона буде справедли-
ва, це, мовляв, уже точно. Дніпропетровці, 
по-перше, повірили на слово членам високо-
поважної Ради правосуддя. А по-друге, члени 
Ради зі свого боку також переконалися, що 
відступати дніпропетровці уже нізащо собі 
не дозволять. Не випадково ж Вища рада пра-
восуддя України навіть визнала, що відважна 
позиція фермерів з Придніпров’я заслуговує 
не лише підтримки і схвалення, але й того, 
щоби правити прикладом для наслідування 
іншими фермерськими осередками. Якщо 
хочете, і вчити кожного фермера окремо бо-
ротися за свої інтереси, права та справедли-
вість і перемагати.

Ніна МИХАЙЛОВА.
м. Київ.
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МОСКОВІЯ нам недруг і не 
була дружньою ніколи. 
Верховна Рада  5 грудня 
ухвалила Закон «Про при-

пинення дії Договору про дружбу, 
співробітництво і партнерство між 
Україною і Російською Федерацією» 
№ 0206. За внесений Президентом 
України закон проголосували 277 на-
родних депутатів, повідомило УНІАН. 
Не голосувала у повному складі фрак-
ція «Опозиційний блок», із групи 
«Воля народу» «за» були 6 депутатів, 
із «Відродження» — 4. Законом при-
пиняється з 1 квітня 2019 року дія До-
говору про дружбу, співробітництво 
і партнерство між Україною та Росією, 
учиненого 31 травня 1997 року в Києві 
та ратифікованого Верховною Радою 
14 січня 1998 року. 

Поштовхом до такого кроку пре-
зидента і парламенту став  черговий 
акт агресії Москви проти України. Мі-
ністерство закордонних справ України 
нотою від 21 вересня 2018 року офі-
ційно повідомило Росію про бажання 
України припинити дію зазначеного 
договору, підписаного тодішніми пре-
зидентами Леонідом Кучмою та Бори-
сом Єльциним. Країни офіційно ви-
знали кордони одна одної і закріпили 
принципи стратегічного партнерства 
та повагу територіальної цілісності. 
Договір укладався терміном на десять 
років і його дія автоматично продовжу-
валася на наступні десятирічні періоди, 
якщо жодна зі сторін не заявляла іншій 
про своє бажання припинити його дію 
шляхом письмового повідомлення не 
менше, ніж за шість місяців до закін-
чення чергового десятирічного періоду.

 Усвідомити факт, що Росія нашій 
країні є не дружньою, деяким  нашим 
громадянам, кому за 45 і більше, важ-
ко навіть попри незаперечні агресивні 
її дії протягом останніх п’яти років. 
Адже їм довелося, особливо у шкільні 
роки, коли формувався світогляд, бути 
під ідеологічним, культурним впли-
вом Росії. Історія України, як окремий 
предмет, тоді не читалася взагалі! Ви-
вчалася історія СРСР за підручника-
ми, написаними догідливими імперії 
істориками. Там возвеличувалась роль 
«великоросів» і принижувалась роль 
українців. Ідеологема меншого, а зна-
чить недорослого українського бра-
та, проходила червоною ниткою тоді 
повсюдно: у кінофільмах, радянських 
літературних творах, у побуті. Політи-
ка висміювання української мови, як 
селянської, була звичайним явищем. 
Комплексу меншовартості багато на-
ших людей не можуть позбутись і досі. 
Щопонеділка у школах обов’язковими 
були на загальношкільній лінійці по-
літінформації, які  повинні були готу-
вати учні під керівництвом вчителя. 
Також проводились численні тематич-
ні заходи з яскравим  «радянським» 
забарвленням. Ретельно добиралися 
вірші, пісенний репертуар на свята, 
де діти хором співали «Ленин всегда 
живой…», «А Ленин такой молодой, и 
юный Октябрь впереди» тощо. 

Вважалося, що дитина, яка співає 
і слухає радянський пісенний репер-
туар, буде мати лояльне ставлення до 
влади і  бути тим, ким «треба». Про-
пагандистська і мобілізуюча роль та-
ких пісень використовувалась керівни-
цтвом СРСР як інструмент маніпуляції, 
панування і підкорення компартійній 
ідеології, яка і до цього часу «сидить» 
в підсвідомості того покоління. Вважа-
ючи себе за меншого брата Московії, 
дехто з українців «за 45 і більше» ще 
й зараз не знають, і знати не бажають 
справжньої історії стосунків з агресив-
ною сусідкою. Можливо, процес пе-
реосмислення йшов би скоріше, якби 
не значні соціально - економічні труд-
нощі, з якими наша країна зіткнулася. 
Але прозрівати треба, оскільки, не  зна-
ючи минулого, не можливо правильно 
планувати своє майбутнє і будувати 
стосунки з сусідньою агресивною Мо-
сковією (Моксель).                                                                                                      

Якщо заглибитись у віки                                                                     
 Московська влада завжди прихо-

вувала історичну правду про місце 
Московського улусу в складі Золотої 

Ну, тримайся, 
братику!

Україні - недруг…
Московія

Орди. Але існує цілком достатня кіль-
кість золото-ординського офіційного 
матеріалу, історичних досліджень 
представників інших країн, щоб ви-
тягнути святу правду на світ Божий. 
Володимир Білінський у своїй книзі 
«Країна Моксель, або Московія» де-
тально дослідив цей історичний пе-
ріод та викрив ту брехливу історичну 
нісенітницю, що за замовленням царів 
та радянських керівників була написа-
на. Особливо це стосувалося періоду 
1300–1500 років. Адже всім втовкмачу-
вали: у 1380 році відбулася «визначна 
Куликовська битва за визволення» і 
«настало практичне звільнення». Ціл-
ком природне національне прагнен-
ня оповили величезною історичною 
брехнею. Як московити не пробували 
приховати своє минуле, збереглися й 
ханські ярлики, що стосувалися мос-

ковських князів і цивільних законів, які 
панували в Золотій Орді. Повністю все 
«зачистити» їм не вдалося. З тих дале-
ких часів дійшло до наших днів декіль-
ка безцінних оригіналів ханських ли-
стів, ханських тарханних грамот і ярли-
ків. Надзвичайно важливим є той факт, 
що це ори-гі-на-ли! І звичайно, зберег-
лися ці величні раритети не в Московії, 
а в сусідніх народів. Серед них:

1. Грамота хана Золотої Орди Мен-
гу–Тимура рижанам про вільний про-
їзд і торгівлю, 1266 рік.                                                                             

2. Ярлик тарханний хана Золотої 
Орди Тохтамиша Бек Хаджі, 1391 рік.

 3. Лист хана Золотої Орди Тохта-
миша польському королю Ягайлові, 
1392 рік.

4. Ярлик тарханний хана Золотої 
Орди Тимур–Кутлука Мухаммеду, 
1397 рік. 

5. Ярлик тарханний кримського 
хана Саадет–Гірея Тайкію, 1524 рік.     

Збереглися також сотні підтвер-
джень російських істориків, особли-
во В. Татіщева і М. Карамзіна, які за-
свідчили входження Московії в єдину 
державу — Золоту Орду, управління 
якою відбувалося зі столиці Сарая. 
Фактично всі ханські ярлики в ХІІІ–ХV 
століттях писалися тюркським (уйгур-
ським) письмом. Якщо ханські ярлики 
в Золотій Орді упродовж сотень ро-
ків писалися уйгурською мовою, то ті 
люди, яким вони призначалися, дуже 
добре розуміли текст: і ростово–суз-
дальські князі, і тисячі чиновників тієї 
землі — як московити, так і татари. В 
XVI столітті у Московії теж знайшли-
ся люди, які переклали «ханські ярли-
ки московським митрополитам». А у 
XVIII столітті вже існували університет 
і Академія наук, де тюркологів знай-
шовся б не один десяток. Найважливі-
ші документи Золотої Орди, відібрані 
у різних народів під час «зачистки» 
російського історичного простору, як 
і київські старовинні літописні шедев-
ри, були недоступні навіть для дуже 

довірених людей. У кожного, хто має 
здоровий глузд, повинно з’явитися 
цілком резонне запитання: що ж при-
ховується за цією великою москов-
ською неприродною «грою в хованки» 
з минулим?                                      

         
Взяття Києва у 1240 р. ханом 

Батиєм та Московським 
улусом 

Державне утворення Моксель – 
Московія, а зараз розширена за раху-
нок завоювань імперська держава, Ро-
сія, споконвіку Україні–Русі була воро-
гом і колонізатором. Цей факт підтвер-
джують безперечні історичні докази. 
Справа в тому, що московська влада 
дуже ретельно приховувала свою, по 
суті рабську, залежність від ханів та 
чиновників Золотої Орди. У 1237 р. хан 

Батий та його люди вперше зустрілися 
з князями так званих рязанської та ро-
стово–суздальських земель. І не просто 
зустрілися: на річці Воронеж прибуль-
ці звеліли князям підкоритися, увійти 
до складу єдиної держави і платити 
щорічну десятину. У зв’язку з тим, що 
Великий князь рязанський відмовився 
підкоритися ханові, Батий рушив зі 
своїми військами підкорювати країну 
Моксель (пізніше Московський улус). 
Таким спільним іменем у ті часи нази-
валися ростово–суздальські землі. 

Першим монастирем, який тра-
пився на шляху військ хана Батия, 
став Богословський. Війська Батия пі-
дійшли до Рязані та Богословського 
монастиря одночасно, але поставили-
ся до них по–різному: місто захопили 
і спалили, більшість мешканців або 
знищили, або взяли в полон (по суті, 
в рабство). Монастир же вцілів і про-
цвітав протягом століть. Жоден хан 
Золотої Орди за три сторіччя не чіпав 
ні власності, ні монахів монастиря. Цю 
велику таємницю московити завжди 
замовчували і підводили під неї якусь 
міфічну байку. Але все було до абсурду 
буденно та просто: Батий від святих от-
ців Богословського монастиря отримав 
благословення на завоювання країни 
Моксель.  

Після чого чимало князів, єписко-
пів, міст, сіл, монастирів, церков тощо 
прийняли умови хана й увійшли до 
складу єдиної держави, схиливши го-
лови.  Батий  чинив за принципом: 
всі, хто схиляв голову і приймав його 
покровительство, залишалися цілими 
й неушкодженими, а тих, хто не хотів 
скоритися або втікав, він знищував. 
Були в країні Моксель міста та села, 
які присягали на вірність родові Батия. 
Присягали не тільки міста й поселен-
ня, але також церкви та монастирі. 
Повсюдно! Таким чином Моксель 
(Московія) стала слухняною, відданою 
Орді й беззаперечно виконувала її 
повеління практично весь період вхо-

дження Московського улусу до складу 
імперії Чингізидів. 

Весь секрет у тому, що Яса Чингіс-
хана вимагала смерті кожного, хто під-
няв зброю на татар або, не підкорив-
шись, тікав від завойовників: 

- Чингіс–Ханова Яса забороняє 
брехню, крадіжку, перелюб, приписує 
любити ближнього, як самого себе, не 
чинити кривд і забувати їх назавжди, 
щадити країни і міста, які підкоряють-
ся добровільно, звільняти від усякого 
податку і шанувати храми, присвячені 
Богові, а також і служителів його.

Такою є правда, і про неї слід пам’я-
тати. Великий історик XIII століття Ала–
ат–дін Ата–мелік Джувейні (1226–1283) у 
книзі «Історія завойовника світу» також 
аналогічно описав факт і процес завою-
вання країни Моксель у 1237–1238 роках. 
Інший дослідник життя фіно-угорських 
племен, Русі та Монгольської імперії 
Вільгельм де Рубрук у книзі про країну 
Моксель розповів таке:

«На північ лежать величезні ліси, 
в яких живуть два роди людей, а саме: 
Моксель, які не мають жодного закону, 
чисті язичники. До 1253 року країна 
Моксель ще не була християнською. 
Її населяли народи меря, мещеря, 
мурома, мокша і спілкувалися вони 
угро-фінською мовою. Міста у них не-
має, а живуть вони в маленьких хижах 
по лісах. Відразу ж після завоювання 
дружина країни Моксель разом з вій-
ськами хана Батия відійшла на південь, 
у прикаспійські степи. Очолював ме-
рянське військове з’єднання сам «госу-
дар країни Моксель». Дружина країни 
Моксель брала участь у воєнному по-
ході на Європу 1240–1242 років. 

Тобто саме в завоюванні Києва  
монголо–татарами у 1240 р. безпосе-
редньо брали участь предки наших 
«братніх великоросів», як вони себе пе-
рейменували. Так повідав Рубрук. По-
годьмося: він у 1253 році не мав жодної 
причини перекручувати факти про 
країну Моксель, так само, як не мав її і 
Джувейні при написанні «Історії заво-
йовника світу». Особливо треба звер-
нути  увагу на примусову військову 
повинність московитів у Золотій Орді, 
яку запекло заперечували російські 
радянські історики. Цілком зрозуміло, 
чому. Не може вважатися незалежним 
народ, якщо виконує військову повин-
ність чужої держави. Але саме про 
військову повинність московитів перед 
Золотою Ордою говорив російський 
професор І. Березін у своєму аналітич-
ному дослідженні. Він установив: «Ар-
мію хана поповнювали переможені 
народи».                                                                                                         

Історичний факт, що Московія до-
помагала хану Батию у взятті Києва 
1240 р., псував радянським історикам 
казочку про «великого, гордого захис-
ника, слов’янського (?!), великорусь-
кого брата». Саме тому й замовчував-
ся, спотворювався, як і багато інших. 
Здичавіла Московія зовсім забула свою 
державну (аж ніяк не великоруську) 
мову, фіно–угорське, а не слов’янське, 
коріння, та історичну назву – Моксель! 
Це ж треба було так зневажати своїх 
предків та минуле, щоб запозичити у 
набагато розвиненішої України–Русі 
мову, віру і в дещо зміненому вигляді 
саму назву держави. Адже їхній «вели-
корусский язык» - всього-навсього дав-
ноукраїнська, умисно попсована мова з 
домішком фіно-угорської і татарської. 
Фактично вкравши і переписавши істо-
рію великої, шанованої у світі держави 
Русі, вони сміють нахабно заявляти, що 
«наша держава – це історична помил-
ка», як це зробив Путін. Якщо Моско-
вія не хоче згадувати свою «болотяну 
історію», то нам вже треба переставати 
вірити у ті нав’язані царсько-радянські 
колоніальні імперські міфи. 

На жаль, географічно так склало-
ся, що Росія нам сусідня країна, але  в 
жодному разі не старший  і добрий 
брат. Недарма її називають «імперією 
зла», бо ординська войовничість її на-
родів не дає спокійно жити ні їй самій, 
ні іншим країнам (зокрема нашій) на 
Землі. І цьому безліч історичних дока-
зів. Варто тільки цікавитись і робити 
висновки!

Петро ЛУК’ЯНЕНКО.
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Панас Мирний
! Нема землі – нема волі 

У ФОКУСІ ДНЯ

- Моєму дідусеві, як і ти-
сячам інших українців, у про-
вінції Саскачеван на підставі 
гомстеду, або законодавчого 
акту, виділили 65 гектарів 
землі. Через п’ять років, коли 
він власною працею довів, що 
добре обробляє її і живе там 
з родиною, ділянка була пе-
редана у власність. Терміну 
«рейдер» в нас немає - не було 
жодного випадку, щоб у фер-
мера відібрали землю! У Ка-
наді фермери заявляють дер-
жаві, якою має бути аграрна 
політика, так само має бути і 
в Україні!  

Коли б то так… Перефра-
зовуючи і сьогодні актуаль-
ний вираз Михайла Грушев-
ського «Біда України в тому, 
що нею керують люди, яким 
вона не потрібна», подібне 
можна сказати і про Комітет 
з аграрної політики та земель-
них відносин Верховної Ради. 
В ньому лобіюються інтереси 
переважно гігантських агро-
холдингів, тому майбутній 
законопроект про обіг зе-
мель може просто знищити 
прадавній селянський устрій, 
підкреслив президент АФЗУ 
Микола Стрижак:

- Для нас земля – це спосіб 
життя, для влади – товар. По-
думаймо добре над фактами - 
після запровадження вільного 
продажу 70% орних земель 
Литви придбали іноземці, пе-
реважно шведи, подібна си-
туація у Болгарії. Ізраїль сам 
купив землі в палестинців, 
але продаж землі в ньому за-
боронений. Чому? Бо арабські 
шейхи казково розбагатіли і 
скупили б усе гамузом макси-
мум за годину! При цьому Із-
раїль є дуже розвиненою кра-
їною, попри жаркий клімат і 
піщані землі. А у нас третина 
запасів чорноземів Європи! 
Вони, за Конституцією, є най-
більшим національним над-
банням українського народу! 
Навіщо ж віддавати його ні за 
цапову душу? Є інформація 
- частина китайців уже стала 
громадянами України, щоб 
мати право на придбання зе-
мель! І вони, повірте, дадуть за 
них будь-які гроші. При цьо-
му далеко не всі наші селяни 
розуміють, що у всьому світі 
українська земля найдорож-
ча! Ще й досі Верховна Рада 

«Продаж землі - це війна!»    

Високий емоційний «гра-
дус» виступів фермерів 
зі всіх кінців України під 
стінами Верховної Ради 
4 грудня проти продажу 
української ріллі сягав 
свого апогею ледь не в 
кожного промовця. Адже 
селянин без землі нічого 
не вартий, як наголосив 
ще Іван Франко! Практич-
но всі присутні підтри-
мали ідею продовження 
мораторію на відчуження 
земель сільськогосподар-
ського призначення до 
1 січня 2022 року через 
неготовність законодавчої 
бази держави. Аргумен-
тація «за» була настільки 
ґрунтовною і всебічною, 
що навіть молоді полісме-
ни, якими були щільно 
оточені слуги народу в 
парламенті від джерела 
влади на площі, її уважно 
слухали. Акцію приїхав 
підтримати і фермер Де-
нис Ковальський з Канади:

не розглянула законопроект 
№ 8236 про передачу земель 
постійного користування у 
власність фермерських госпо-
дарств. Майже не виконується 
на місцях «Концепція розвит-
ку фермерських господарств 
та сільськогосподарської коо-
перації на 2018 – 20 роки», це 
теж необхідний для зняття мо-
раторію крок. Та жодна з 11 ви-
мог ХХVIII з’їзду фермерів не 
виконана, як і жодне рішення 
Комітету захисту рідної землі! 
За кожним захопленням зем-
лі чи урожаю в Україні стоїть 
рука депутатського корпусу, 
всі знають ці прізвища. Тому 
вимагаємо від парламенту не-
гайно ухвалити законопроект 
з антирейдерськими заходами 
та створити Окремий реєстр 
рейдерських справ!

Ці пропозиції були під-
тримані одноголосно кілько-
ма сотнями присутніх на пло-
щі фермерів. Голова Дніпро-

петровської АФЗ Анатолій 
Гайворонський також емоцій-
но вказав на надзвичайну си-
туацію в Україні та абсолют-
ну неготовність державного 
механізму до запланованого 
кроку земельної реформи:

- Продавати землю в умо-
вах війни – злочин! Корупція, 
яка досягла свого апогею, три-
ває, бандитизм окремих суд-
дів та правоохоронців переріс 
в організоване рейдерство! 
Проти хліборобів відкрива-
ють кримінальні справи, тому 
частина урожаю лежить в 
полі під снігом. У Верховній 
Раді сидить частина зрадни-
ків, які й матір рідну прода-
дуть за тридцять срібняків! 
Сьогодні в парламенті аграр-
ний день, депутати разом з 
урядом мусять почути вимоги 
українського народу і продов-
жити мораторій!

«Земля – не ковбаса»!
Гучні виступи промовців 

під парламентом доповнюва-
ли загальноукраїнську невтіш-
ну картину відсутності прямо-
го діалогу влади з селянами 
щодо майбутнього орних 
земель. Чимало фермерів на-
голошували, що зволікання 
парламентарів із ухваленням 
необхідних законодавчих змін 
щодо завершення земельної 
реформи сприяють незакон-
ному відчуженню ріллі. За 
неофіційними підрахунками, 
наСічеславщині найбільше 
земельних паїв продано у Ва-
сильківському районі – біля 
30%. Селян на такий крок 
штовхають надзвичайні жит-
тєві обставини, тому вони по-
части й позбуваються землі за 
копійки. Прокуратурі треба 
перевірити усі такі випадки 
і перед зняттям мораторію 
повернути власникам чи їх-
нім спадкоємцям втрачену 
землю. Тобто разом із гро-
мадськістю провести своєрід-
ну «люстрацію» руху землі в 
Україні. А щоб уникнути не-
порозумінь, йшлося на акції, 
ріллю краще дозволити про-
давати лише державі. 

- У Миргороді я створив 
Музей Голодомору площею 
150 квадратних метрів. У 
ньому показана частина тих 
жахіть, що їх творила Мо-
сква наПолтавщині, коли 
кривава червона влада віді-
брала в селян ріллю й тягло. 
Виснажених до краю дітей 
з притулку закопували ще 
живими, й земля ворушила-
ся над тими могилками… - 
розповів страшну правду го-
лова Миргородської район-
ної організації фермерів та 
приватних землевласників 
Віктор Галич. – Буде продаж 
землі – буде війна в кожно-
му селі! Почитайте нашого 
класика Панаса Мирного - 
скільки раніше усіляких зло-
чинів сталося в боротьбі за 
землю! Навіщо повторювати 
такий шлях? Чимало лю-
дей в Україні і за кордоном 
нетерпляче чекають завер-
шення мораторію, щоб генд-

лювати українською землею! 
У нас Держгеокадастр нази-
вають Хабарокадастр, бо там 
беруть від 300 до 700 доларів 
за гектар, без цього нічого не 
оформляють. Подумайте та 
уявіть, що творитимуть такі 
люди після скасування мора-
торію?

Вимогу негайно ухвалити 
законопроект № 8236 підпи-
сують усі присутні фермери. 
Павло Яремчук із Золотонісь-
кого району Черкащини за-
пально пояснює необхідність 
передачі земель постійного 
користування у власність ФГ:

- Сюди, на наші землі, 
прилізуть вандали! Українці 
стануть рабами на своїй землі 
або муситимуть тікати світ за 
очі! Тому мусимо якнайтісні-
ше єднатися і діяти, щоб про-
довжити мораторій!

Схожі думки висловили і 
представники інших областей 
держави:

- Наша біда – у цій Вер-
ховній Раді, це Клондайк зла! 
Чимало з нас вже мають сиві 
голови, та ніхто не думав, 
що доведеться жнивувати з 
рушницями в руках, - обуре-
но сказав голова аграріїв По-
дільського району Одещини 
Микола Якубенко. – Єдине, 
що в нас ще є – земля, без неї 
не буде України! Земля – не 
ковбаса, як можна нею торгу-
вати?

- Уряд і парламент дають 
мільярди лише «царям по-
лів» - Косюку та Бахматюку, 
вони яхти купують за кордо-
ном, - заявив Василь Рацюк, 
голова ФГ «Світоч» Стави-
щенського району Київщи-
ни. - А молоді сім’ї не мають 
чим господарювати на землі, 
та й землі їм не дають! У Дер-
жкомземі суцільна корупція, 
без хабара туди й не поти-
кайся… 

Ціп для Андрія Парубія
Виступів фермерів, котрі 

б не брали за душу і не гріли 
її, у Києві того доволі прохо-
лодного дня не було. Запам’я-
талися запальні промови 
віце-президента АФЗУ Івана 
Томича, народного депутата 
Вадима Івченка, колишніх ген-
прокурора Віктора Шишкіна і 
нардепа Віктора Жердицько-
го, фермерів з Миколаївської, 
Кропивницької, Харківської 
областей, представників Чор-
номорського козацтва. 

- Як можна продавати 
рідну українську землю? За 
скільки? Кому? – пристрас-
но питав відповідальний за 
зовнішньоекономічні зв’язки 
Дніпропетровської АФЗ Сер-
гій Ушаков. – Дивіться, за 18 
років оренди власники паїв 
уже отримали подвійну су-
часну ціну землі - всього за 
неповні два десятиліття! Та 
вона ж даватиме прибутки 
і впродовж 20, 50 та 200 на-
ступних років, вам та вашим 
нащадкам! А тим, хто працює 
на землі, про продаж і дума-
ти гріх. Повірте, у світі є чи-
мало людей, які готові купити 
нашу землю. Продавши раз, 
ви більше ніколи не зможете 
її купити, затямте це! Земля 
має належати тим, хто живе і 
працює в селі!

Наприкінці акції ферме-
ри України передали голові 
ВР Андрію Парубію, котрий 
за цілий день не знайшов бо-
дай хвилини послухати їх, ви-
моги продовжити мораторій 
на продаж земель, ухвалити 
законопроект № 8236 щодо 
земель постійного користу-
вання та антирейдерський 
закон з Окремим реєстром. 
Разом з цим йому подарува-
ли й ціп – давній селянський 
комбайн, щоб підганяти ле-
дарів у парламенті. Це і про-
зорий натяк керівництву, що 
так повільно й бездумно, без 
ніякісінької ради з суспіль-
ством, «через коліно» ство-
рювати закони не можна. 
Учора Верховна Рада, за по-
передніми обіцянками, мала 
приступити до розгляду фер-
мерських вимог.

Григорій ДАВИДЕНКО. 
Фото автора

 Промова голови Асоціації фермерів 
України Миколи Стрижака.

Рішучий протест мітингувальників.

Мітингуючі підтримали ідеї віце-
президента Асоціації Івана Томича.
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ПРО ГОЛОВНЕ

ЦЕ ТАК ПРЯМО, як кажуть - в лоб, 
запитує в минулому агроном-е-
кономіст знаменитого на Дні-

пропетровщині колгоспу «Прогрес», а 
нині співзасновниця кількох фермер-
ських господарств з чудовими назва-
ми на зразок «Мальовниче диво», «За-
тишне» і «Відрадне» Любов Коваленко: 
радує вас чи навпаки дратує  сонячне 
й золоте цвітіння соняшнику, коли з 
будь-якого пагорба там і тут, ледь не на 
кожному кроці серед літа доводиться 
бачити засіяні ним широкополі й без-
краї українські степи? Справді це не-
повторне і вражаюче видовище – мов 
залиті теплим і сліпучим, вогнистим та 
мерехтливим сяйвом плантації соняхів. 
Любов Коваленко ще й докидає, що не 
випадково наші поети оспівували їхню 
красу, а розквітлі соняшникові голівки 

! В усі часи негідники старалися маскувати 
свої мерзенні вчинки інтересами релігії, 
моралі і патріотизму

У ПОЗАМИНУЛОМУ номері (№45  
від 28 листопада 2018 р.) «Фермер 
Придніпров’я» під заголовком «Чи хо-
чемо ми іншого шляху й іншої долі?» 
опублікував інтерв’ю-роздуми голови 
обласної Асоціації фермерів і приват-
них власників земельних паїв  Ана-
толія Гайворонського, головна ідея й 
мета якого – коли хочемо, то досить 
кожному поодинці та на самоті хо-
ватися по своїх господарствах, а пора 
натомість гуртуватися та разом 
захищати себе і рятувати українське 
село. Зрозуміло: як Анатолій Івано-
вич, так і газета розраховують на 
те, що порушена тема зацікавить, 
навіть сколихне читачів, також ви-
кличе резонанс і бажання продовжити 
розмову. Адже адресовані фермерам 
області заклики тісніше єднатися та 
очолювати мешканців сіл і територі-
альних громад  та єдиним  фронтом 
боротися за втілення передусім своїх 
інтересів та інтересів усіх селян сьо-
годні дуже й дуже актуальні, якщо не 
сказати, що вирішальні і доленосні. 
Ми на порозі 2019 року, коли або змо-
жемо переломити катастрофічну 
ситуацію загалом в Україні та на селі, 
або остаточно наше село нечестив-
ці й запроданці теперішньої влади 
загонять в ярма і руїни, а одвічний 
селянський рід все одно що пиловими 
бурями погонять геть зі своєї землі, 
або ж зможемо нарешті заявити на 
повен голос, що ми народ, якого прав-
ди  сила, як писав колись поет, ніким 
звойована ще не була. Маємо на увазі, 
ясна річ, і президентські, і парламент-
ські вибори, коли вкотре і знову поми-
литися з тими, кому віддамо перевагу 
– значить надовго, якщо уже не на віки 
втратити себе і свою незалежну дер-
жаву. 
Ще раз перечитайте попередню пу-
блікацію, якою Анатолій Гайворон-
ський кличе фермерів-колег не пасивно 
чекати наступних виборів, а щоб не 
прогадати і потім не чухати нав-
здогін потилиці, готуватися самим 
та готувати земляків-селян дати 
рішучий  відбій тим, хто сьогодні вже 
зовсім збожеволів у своєму герці жадо-
би й нищення України. Щоб інтереси 
сільського люду врешті-решт взяли 
гору, конче необхідно уже зараз, поки 
не пізно, приводити в рух та робити 
своїми однодумцями сотні і тисячі 
одноосібників, членів виробничих і 
обслуговуючих кооперативів, усіх жи-
телів сільських територій. То очоли-
ти опір псевдо-«еліті», котра дійсно 
втратила уже будь-які межі совісті 
й здорового глузду та не спить, зате 
день і ніч марить метою залишитися 
при владі, щоби остаточно розорити 
й обездолити народ, а самій розбагаті-
ти до безбожних масштабів, мають 
в першу чергу фермери і щирі та сум-
лінні патріоти, сини і дочки нашого 
народу. А що для цього треба робити, 
як діяти і вести себе, чого прагнути і 
так далі, разом з Асоціацією ферме-
рів Дніпропетровщини чекає ідей та 
пропозицій від активістів та читачів 
і «Фермер Придніпров’я». Досить 
справді відсиджуватися чи пересиджу-
вати вирішальні моменти сьогоденної 
реальності по своїх крайніх хатах і 
господарствах. Отож сподіваємося, 
що тему, до обговорення якої лідер на-
шої Асоціації і депутат обласної ради 
залучає увесь сільський загал регіону, 
обов’язково продовжать передплатни-
ки і читачі «Фермера Придніпров’я». 
Якщо ви, усі наші шанувальники, не 
зостанетеся байдужими, інертними 
та нерішучими, натомість відгук-
нетеся і приєднаєтеся до бажаючих 
боротися за рідне для усіх нас укра-
їнське село, то ця тема неодмінно 
буде на сторінках фермерської газети 
і наступного року. Особливо будемо 
чекати на повідомлення з місць про 
конкретні діяння, спрямовані на фак-
тично уже визволення селян з бідноти, 
неправди та несправедливості.  І щоб 
ще раз привернути увагу до того, чого 
від нас вимагає сьогоднішня ситуація 
на селі, вміщуємо ще одну публікацію, 
підготовлену за підсумками бесіди 
журналістів нашої газети з Анатолі-
єм Гайворонським.

 ЦВІТ, ЯКИЙ НЕ РАДУЄ, А ЛЯКАЄ

разом з червоними китицями калини у 
садах та на присадибних ділянках, во-
лошками в полі і плакучими вербами 
над водами річок і ставків зараховували 
до національних символів України. Од-
нак тепер, підвела риску Любов Григо-
рівна, масове повсюдне з краю в край 
буяння цвіту соняшників не радує, «а 
засмучує, печалить і навіть лякає». Бо з 
якої тут нагоди втішатися і милуватися, 
уже риторично, запитує жінка, якщо 
«символ та став бідою, лихом Украї-
ни»?

І Любов Коваленко - одна з багатьох 
тих фермерів, яких можна називати 
уже фермерами-ветеранами, котрі зга-
дали колишні традиції за будь-яких фа-
тальних і небезпечних обставин апелю-
вати до народу і суспільства. Не можна, 
мовляв, втрачати здоровий глузд і ру-
бати сучок, на якому сидимо. Не мож-
на нищити те, що становить не тільки 
красу і символ держави, а і її гордість та 
її багатство!  Пора схаменутися, закли-
кало у своїх звертаннях до земляків ще 
перше покоління дніпропетровського 
фермерського племені, поки не пізно 
і є час та можливість повернутися до 
здорового, розумного і відповідального 
перед нащадками землеробства на ві-
тчизняних чорноземах.

Не сумніваємося, що наші читачі 
уже збагнули, про яку небезпеку за-
били це тривогу фермери та про яку, 
даруйте, нерозумність ведуть мову. 
Цвітіння соняхів дійсно викликало і у 
нас тривогу, коли ще кілька років тому 
одного дня в серпні, котрий можна 
вважати апогеєм урожайного літа,  до-
велося політати на гвинтокрилому у 
небі кількох областей – своєї Дніпро-
петровської і сусідніх Полтавської, За-
порізької та Херсонської. Складалося 
таке враження, що вони суцільно були 
засіяні соняшниками. Куди не кидали 
ми погляди з-під хмар, вліво і вправо, 
назад та вперед і аж за обрії, всюди 
сліпили очі жовтогарячі посіви висо-
коліквідної, як без будь-якої лірики, а 
меркантильно величають нині тради-
ційну для України олійну культуру. А 
тільки задля переконливішої наочності 
фермери-автори заклику опам’ята-
тися почали з… кукурудзи. Чи знаєте 
ви, що її зараз визнають навіть хлібом 

№1.  Кукурудзяного зерна на планеті 
виробляється уже значно більше, ніж 
пшеничного. Тим паче, більше, ніж 
рисового. Оскільки використовують 
не тільки як фураж, а майже в такій 
же мірі і для виробництва продуктів 
харчування та усіляких технічних речо-
вин – аж до біологічного пального. Для 
потреб людства в рік уже необхідно по-
над мільярда тонн качанистої в зерні. 
І прогнозують, що потреби зростати-
муть. А Україна наразі четверта у світі 
за обсягами її експорту. Правда, і через 
те, що самі ми використовуємо менше 
третини з вирощеної. Бо дві третини 
вивозимо за свої межі. Оскільки згор-
нули тваринницьку галузь, отож і кор-
мовиробничу. І як сировина харчових 
продуктів для людей та різних техніч-
них препаратів та речовин кукурудза у 

нас ще не у великій пошані. А за будь-
яких реалій можна уявляти, настільки і 
«королева полів» вигідна для вирощу-
вання на українських землях!

Одна біда – урожайність то геть не 
конкурентна у нас. Той вал, який зараз 
збирають українські аграрники, аме-
риканські фермери отримують біль-
ше, ніж з втричі менших площ. У кра-
їнах же Євросоюзу урожайність вдвічі 
вища проти нашої. І там вона зростає, 
а у нас в останні роки паодає. І тоді 
причому, коли кивати на несприятли-
ві погодно-кліматичні умови не дово-
диться. Зрозуміло, що факторів, котрі 
впливають на родючість качанистої, 
кілька. Тут і селекція не зовсім задо-
вільна, і технології також. І обсяги вне-
сення добрив – мінеральних в першу 
чергу, але зауважте, що не тільки, бо і 
органічних також – сповна не можуть 
влаштовувати. Але в першу чергу, ді-
йшла висновку Дніпропетровська об-
ласна Асоціація фермерів та приват-
них власників земельних паїв, тут ви-
нен таки... соняшник. Оскільки він уже 
битих двадцять останніх літ безжально 
й безконтрольно виснажує українські 
хвалені – і справді унікальні – чорно-
земи. Коли таке було, щоб в Україні 
з літа в літо соняшник займав такі ж 
площі, як і пшениця – 6.1-6.2 мільйо-
на гектар. А кукурудза займає від сили 
4.2 мільйона.

І коли було, щоб Україна до мініму-
му згортала посіви кормових культур, 
бобових і різних інших гумосовідтво-
рюючих трав. Зрештою і  буряків та-
кож – як кормових, так і цукрових. Або 
ж ніколи раніше ранні зернові, ячмінь 
та овес, не відступали під тиском того 
ж ріпаку. Старше покоління хліборо-
бів-фермерів, каже все та Любов Ко-
валенко з Криничанського району, «і 
подумати не могли, що після розпаду 
колгоспного ладу так звані «нові влас-
ники» в агротехніці усе догори дном 
перевернуть: названі «ефективними 
господарями», вони як один всі нині 
нехтують споконвіків найбільш суттє-
вим у  ставленні та використанні землі 
– сівозмінами». А «крайнім» та винува-
тцем – чи заручником? – справді став, 
докинула Любов Григорівна, «поетич-
ний символ України».

ЗІ СВОГО БОКУ голова обласної на 
Дніпропетровщині Асоціації фер-
мерів Анатолій Гайворонський 

зауважує, що «на все це треба дивити-
ся ширше». Бо достеменно в заручни-
ках лиха опинився не тільки  символ, 
а втрапила у полон і навіть катівні 
псевдоефективних власників і поки що 
«підпільних» земельних олігархів ко-
лиска української нації – її село». Воно 
завинило ніби уже тим, продовжує 
Анатолій Іванович, що існує і потен-
ційно та реально заважатиме той же 
соняшник сіяти по соняшнику. Адже 
досить назавжди витіснити, щоб і духу 
не зосталося тут від сумлінних земле-
робів, успішних фермерів в першу чер-
гу, і тоді  сп’янілим од надприбутків від 
соняшнику роздолля і весь степ, як те 

море, також по коліна. Тобто, продов-
жує Анатолій Іванович, не один лиш 
соняшник губить сьогодні землі Украї-
ни – разом з ним і ріпак та ранні зерно-
ві, оскільки і їм віддають перевагу жа-
даючі тільки якомога більше витиску-
вати з чорноземів. І як тривалий уже 
результат цього безголів’я – повсюдне і 
масове дійсно нехтування сівозмінами. 
Як і парами, котрі ще недавно надавали 
полям змогу перепочивати. Сьогодні і 
про таку практику забули, наче її ніко-
ли й не було.

Пояснюють двома причинами, але 
обидві вони, переконаний Анатолій 
Гайворонський, не витримують крити-
ки. Перша -  мовляв, це нині практика 
уже світова, коли на значних площах за 
сучасними технологіями культивують 
монокультури. Отож практикують рос-
линництво, при якому на тих чи інших 
ділянках з року в рік постійно та безпе-
рервно вирощується одна і та ж культу-
ра без дотримання сівозмін. То у своє-
му зверненні до колег і усіх селян об-
ласті  Гайворонський заявляє, що «цей 
досвід для України категорично не під-
ходить, навпаки шкідливий». Бо Украї-
на, по-перше, не знедолена Латинська 
Америка, щоб вірою і неправдою слу-
жити лише латифундистам та світовим 
холдингам і трансатлантичним корпо-
раціям. Заодно винятковим та пиха-
тим країнам на цій планеті. А по-друге, 
українські  чорноземи економічно і со-
ціально та задля продовольчої безпеки, 
як показала багатовікова практика, ви-
користовувати вигідно багатогалузево. 
За повним спектром продукції як у си-
ровинному, так і переробному вигляді, 
яку спроможне вирощувати і виробля-
ти наше село.

Звідси хибність і другої причини, 
яку намагаються нам нав’язати як не-
спростовну аксіому. Твердять, наче 
орієнтуватися на той же соняшник чи 
той же ріпак спонукає і кон’юнктуро 
ринку. Вона ледве не силоміць застав-
ляє уже ніби сіяти найбільш… корисні 
й затребувані культури. На які якщо не 
у нас, то у світі гарантовані збут і попит. 
Але якщо аналізувати теперішню прак-
тику, насправді не кон’юнктурно пра-

вить бал, а меркантильність. Себто не 
корисність вирощеного, а корисливість 
виробників. Надмірне їхнє грошолюб-
ство. Коли в пошані і не високоліквідні 
культури насправді, а… маржинальні. 
Зрозуміли? «Маржа»-навар стає ос-
новним аргументом. Як-от і соняшник, 
рентабельність якого в останні роки за 
свідченням самих фермерів сягає 60 
відсотків. І нікого не хвилює, що тим 
часом наші чорноземи втрачають вміст 
гумусу і урожайність інших культур 
знизилася в середньому на 5 – 7 цент-
нерів з гектара. Це курс на виснаження 
ґрунтів та згортання багатогалузевого 
сільського господарства в Україні, яким 
вона споконвіків була ж потужна на 
європейському континенті. А сьогодні, 
додає Анатолій Гайворонський, досить 

переходити, причому у значних об-
сягах, нам на органічне землеробство, 
овочівництво та садівництво, щоб «не 
прилаштовуватися до кон’юнктури 
ринку, а самим диктувати правила гри 
і конкурувати екологічно чистою, ні-
чим не забрудненою продукцією, від 
якої потерпає і стогне уже весь світ». 
Навіщо нас силувати, тягти за вуха у 
постачальники посередніх продуктів 
харчування «для чорних»? А особливо 
навіщо ми самі добровільно і забуваю-
чи про власний обов’язок перед дітьми 
та онуками покірно і безсовісно гроби-
мо запаси своїх унікальних чорноземів? 
Як наслідок недотримання сівозмін – 
плюс інтенсивна хімізація сільського 
господарства. І плюс гербіцидизація та 
пестицидизація, які порізно і разом за 
непотріб сприймають зараз селянство в 
Україні, а далі сприйматимуть за тягар 
і зайві мільярди чисельності людства. 

І скажемо прямо: замінять фермер-
ські і селянські та сімейні і одноосібні 
господарства латифундії, холдинги та 
корпорації земельних магнатів, які уже 
наступають, як ненажерлива саранча, 
цьому й бути та не минувати. Висна-
жать українські степи, перетворять їх 
на пустелі, і не посоромляться. А ми, го-
ворить Анатолій Гайворонський, мовч-
ки пасуємо і відступаємо, наче нам від 
цього ні гірко, ні прикро. Ні холодно, ні 
жарко. Чи не пора схаменутися, опам’я-
татися і збагнути врешті-решт, що нас, 
наше село і наш український селянський 
рід, крім нас самих, ніхто не порятує?!

Звідси заклик лідера дніпропе-
тровських фермерів прокидатися і не 
лише вимагати, аби «нас визнавали 
за провідну силу теперішнього села, 
а наперекір нищівній олігархії самим 

цією силою ставати». Хіба не ясно, що 
звела нанівець злодійська і злочинна 
доморощена агентура Міжнародного 
валютного фонду  промисловий потен-
ціал України, і з таким же азартом та 
апетитом зазіхає тепер на єдине, що 
ще остаточно не прибрала до рук – на 
українські землі.  Анатолій Гайворон-
ський належить до тих, хто нині діючу 
у нас владу вважає владою запроданців 
та окупантів і колонізаторів, мета яких 
– витиснути з України все до краплини, 
заграбастати її з тельбухами собі, а весь 
український народ обернути у ланці і 
або зігнати зі своєї землі остаточно й 
до останнього, або загнати в могили – і 
накивати мерщій п’ятами та поховати-
ся по екзотичних і офшорних усюдах 
і кутках та островах. І головне, в чому 

уже ні на йоту не сумнівається лідер 
фермерського руху в області – країна 
наразі уже у такому надзвичайному і 
воєнному стані, що тільки її село ще і 
спроможне її врятувати та реанімува-
ти, повернути до тями. Себто, якщо 
точніше, лише як порятуємо і збере-
жемо своє село, тоді тільки і  матиме-
мо шанс врятувати та зберегти й всю 
Україну. Це той випадок, говорить Гай-
воронський, відступати коли нікуди – 
позаду всіх нас розорене село.

Зрозуміло, Анатолій Іванович не 
просто закликає зрозуміти, що ми за-
раз насправді втрачаємо і без бою та 
без опору здаємо нечестивцям. Він і 
радить, як зупинити падіння у безвість. 
Фермерів-колег, котрі жахливо роз-
різнені між собою і не згуртовані, не 
виступають єдиною силою і єдиним 
фронтом – «адже кожен живе відо-
кремлено і далі меж власного госпо-
дарства нічого не бачить» - закликає 
єднатися. Більше того, спільно очолю-
вати у своїх селах та громадах, тим паче 
новітніх об’єднаних, селянські маси. 
Потенціал багатогалузевого аграрно-
го виробництва настільки потужний, 
що досить мобілізувати селянські сім’ї 
й родини, одноосібні та присадибні 
господарства, залучити усіх в малий 
та середній виробничий і переробний 
бізнес, створювати всілякі, які тільки 
можна виробничі і обслуговуючі коо-
перативи – і українське село оживе, як 
на дріжджах, зробить своїх невтомних 
і талановитих з дідів і прадідів хлібо-
робів заможними та успішними. Тут, 
правда, ще одна умова, з якою Гайво-
ронський застерігає не розминутися: 
скинути ярмо і вуздечку, в які запрягли 
селян на місцях поставлені верховною 

владою глави адміністрацій-нагляда-
чі, які також гав не ловлять і разом зі 
своїми прихвостнями на користь влас-
них кишень також, поки  можна, як ті 
круки клюють-довбуть те, що їм пере-
падає. За тим принципом, що а після 
них нехай все пропадає пропадом. У 
своїх зверненнях до земляків керів-
ництво обласної Асоціації фермерів, 
приватних власників земельних паїв, 
одноосібників і кооператорів – Союзу 
українського селянства, як називає себе 
віднині єднання здорових сил на селі – 
закликає неодмінно на всю потужність 
скористатися затіяною зараз децентра-
лізацією. Поки багато хто ладен влаш-
товувати дискусії, на користь підуть чи 
на шкоду ОТГ – об’єднані територіаль-
ні громади, а влада тим часом прогно-

зує, що через-рік два відпаде потреба 
в таких традиційних адміністративних 
формуваннях, як райони, краще поро-
зумітися фермерам, одноосібникам і 
кооператорам у селах, заручитися під-
тримкою селян загалом і перебрати 
владу у громадах до власних рук. Щоб 
раз і назавжди ударити по руках загре-
бущим прислужникам-корупціонерам 
і грабіжникам-злодіям на місцях, вигор-
нувши їх усіх замашними мітлами геть. 
Скажете, утопія? Нездійсненна надія?

- А тільки таким чином село, - під-
водить риску Анатолій Гайворонський, 
- зможе захистити та відродити себе, 
для себе зберегти рідну землю і Укра-
їну-державу загалом. Більше того, а 
інакше селянам уже добра не чекати. 
Хіба не ясно, що на добру владу наді-
ятися марно? І що «мирним» шляхом 
добитися верховенства наших інтересів 
уже не вдасться. Не дано. 

ТИМ ЧАСОМ фермерша Любов 
Коваленко каже, що не знаходить 
собі місця, геть приголомшена 

«повідомленням знавців і експертів, 
що від значних площ, зайнятих соняш-
ником, Україні то нікуди не подіти-
ся». Вона приречена «радувати народ 
гарячим, аж пекучим соняшниковим 
цвітінням». Мовляв, сім мільйонів гек-
тар під соняшником – це орієнтир, але 
ще й не межа. Можна ніби догнати до 
9-ти, а то й 10-ти мільйонів гектар. Збо-
жеволіти можна! – вигукує Любов Гри-
горівна. І зітхає: «Не знаю, як для кого, 
а для мене цей висновок лунає як оста-
точний вирок». Анатолій же Гайворон-
ський додає, що а для нього як постріл 
на враження.

Підготував  Микола ЯСЕНЬ. 

ЩОДО НЕЗАКОННОГО 
ВИРУБУВАННЯ ЯЛИНОК 
У НОВОРІЧНИЙ ПЕРІОД
Щороку Державне агентство лісових ресурсів України 
запроваджує додаткові заходи з охорони хвойних наса-
джень від незаконного вирубування в новорічний період 
2018-2019 років. Так, у зазначений період  дорученно 
організувати рейдові бригади державної лісової охорони 
спільно з працівниками Нацполіції та Держекоінспек-
ції, громадськими інспекторами з охорони довкілля, 
громадськістю та представниками ЗМІ для виявлення 
правопорушників.
Штрафні санкції за незаконну вирубку новорічних 
дерев складаються із суми заподіяної шкоди лісу та 
адміністративного чи кримінального (у разі істотної 
шкоди) штрафу. Розмір шкоди залежить від місця 
скоєння незаконної рубки новорічної ялинки (в лісі чи в 
межах населеного пункту) та діаметра дерева у корі 
біля шийки кореня, зокрема:
І. Відповідно до додатку 1 до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 23.07.2008 № 665 «Такса для обчислення  
розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами, уста-
новами, організаціями та громадянами незаконним 
вирубуванням та пошкодженням дерев і чагарників 
до ступеня припинення росту» відшкодування за 
незаконне вирубування хвойних дерев віком до 41 року                                 
в грудні-січні складає від 453,99 грн. до 2053,71 грн.
2. Розмір шкоди, заподіяної порушенням законодавства 
про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного 
вирубування хвойних дерев на територіях та об’єктах 
природно-заповідного фонду за межами населених 
пунктів (постанова Кабінету Міністрів України від 
24.07.2013 № 541) складає від 246 грн. до 1221 грн.
3. Розмір шкоди, заподіяної зеленим насадженням 
незаконним вирубуванням хвойних дерев у межах міст 
та інших населених пунктів (постанова Кабінету 
Міністрів України від 08.04.1999 № 559) складає від 1152 
грн. до 1852 грн.
Крім того, відповідно до статті 65 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення лісопорушники 
сплачують штраф за незаконну рубку хвойних дерев у 
розмірі від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян (85-170 грн.), а посадові особи від семи до 
дванадцяти неоподаткованих мінімумів (119-204 грн.).
Статтею 246 Кримінального кодексу України «Неза-
конна порубка лісу» визначено, що незаконна порубка 
дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових 
насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також 
вчинення таких дій у заповідниках або на територіях 
та об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших 
особливо охоронюваних лісах карається штрафом 
від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів (5100-8500 
грн.) доходів громадян або арештом на строк до шести 
місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, 
або позбавленням волі на той самий строк.
Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою 
змовою групою осіб, карається обмеженням волі на 
строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той 
самий строк.

Прес-служба Держлісагентства.

Продовжується 
передплата                                   

на друковані видання 
на 2019 рік через 

Укрпошту. 
Усіх охочих отримувати 

вітчизняну чи 
зарубіжну періодику 

запрошуємо оформити 
передплату у поштових 

відділеннях зв’язку 
або через листонош. 
Також передплатити 

газети та журнали 
можна в режимі on-line 

на офіційному сайті 
Укрпошти.

Офіційно повідомляємо, 
що жодних змін у 

процедурі оформлення 
передплати чи її 

доставки не відбулось, 
поштові відділення та 
листоноші працюють 
у штатному режимі, 

послуги з передплати 
залишаються для 

компанії в пріоритеті.
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НЕПИСАНІ 
ІСТОРІЇ 
МИКОЛИ 
НЕЧИПОРЕНКА

ЖИЛА-РОСЛА мати Зої 
Пирогової на околиці 
Дніпродзержинська - з 

батьками у своїй, як тоді казали, 
хаті. Звали її Валентиною. І коли 
фашисти вдерлися в Радянський 
Союз, дівчині дійсно йшов лише 
13-й рік. Але це не завадило їй 
«пристати до підпілля», щоб бо-
ротися з загарбниками. Правда, 
яке то було підпілля, її дочка за-
раз уточнити не може. Цілком 
ймовірно, каже, що Валя разом 
зі старшим від неї на два роки 
Григорієм, який жив неподалік 
і який малій дівчинці «глибоко 
запав у душу», уявили себе «під-
пільниками» і заходилися, як 
могли, лише вдвох і  мститися во-
рогу. Мати потім розповідала Зої, 
що «ми з Гришею писали і роз-
клеювали листівки, на паркнах 
та стінах малювали вугіллям ка-
рикатури на гітлерівців, різали 
шини на їхніх машинах». Можна 
не виключати, що начитавшись 
згодом повістей і романів про 
радянських месників на зразок 
«Молодої гвардії», Зоїній мамі 
навздогін здавалося, наче і вони 
з Григорієм таким чином теж не 
давали спокою гітлерівцям.

Ніби і ще щось чинили. 
Якось сажею вимазали фашист-
ські нові і чисті бронемашини. 
Головне інше: «підпільна діяль-
ність» зблизила хлопця та дівчи-
ну. Між ними спалахнуло дивне, 
бентежне і невідоме досі обом 
почуття. Юначе, незахищене і 
щире кохання, хоч навряд чи 
вони і здогадувалися спершу про 
це. Валю спершу більше тішило 
те, що «гордий Грицько», який 
до війни як і не бачив її, «тепер 
полюбив теж». В окупованому 
фріцами місті тільки й сусіди 
на тій околиці, де Валя та Григо-
рій жили, і зауважили, що вони 
«наречений і наречена». Однак 
сприймали їхні стосунки напів-
жартома, зі зрозумілою іронією. 
Бо яка може бути любов, якщо 
Валя ще дитина, а Григорій та-
кож ще ніякий не парубок, а під-
літок? І йде ж війна, місто окупо-
ване ворогом.

Ніхто не відав одного – того, 
що сталося у Валі і Гриші пізньо-
го вечора, коли вони вдвох опи-
нилися на порожньому березі 
Дніпра. А вони тоді гострим ле-
зом порізали свої долоні – Гриша 
правої руки, а Валя лівої - і, міц-
но взявшись ними, поклялися 
любити одне одного до смерті, 
берегти своє кохання і свою вір-
ність як найдорожче, що у них 
тепер є і не повинне загинути «у 
цій війні». Там же хлопець обій-
няв дівчинку, несміливо притис 
до себе, і їхні губенята вперше 
злилися у поцілунку. А коли роз-
плющили свої очі, то перше, що 
угледіли, розповідала на схилі 
своїх літ Валентина дочці, «як з 
неба сипалися зірки, мов яблу-
ка з яблунь, коли їх трусиш». 
Не інакше, що у дівчини закру-
жляла голова, і їй привидилося, 
правда ж?

Отак збігло майже два роки, 
протягом яких їхнє кохання тіль-
ки міцніло і збагачувалося нови-
ми фарбами. Тривала війна, а 
вони ж бо підростали. І хоч ні-
чого, крім обіймів, поцілунків та 
спільних мрій про своє майбутнє 
«після того, як виженуть фашис-
тів», між ними не було, але свою 
«кровну клятву» і він, і вона вва-
жали «за щастя, яке тоді у них 
уже було і ніхто вже, здавалося, 
ніколи не відбере». Та ось місто 

Все більше минає літ, як для колишнього Радянського Союзу скінчилася Велика Вітчизняна війна, і в 
незалежній Україні уже виросло покоління, котре навіть звинувачують у тому, що воно забуває про 
страхіття, які зазнав наш народ у 41-45-му роках минулого століття. Однак давня бійня з фашизмом до 
цих пір часто дивує нас настільки вражаючими історіями та випадками, котрі сталися тоді, що інколи 
не знаходиш пояснень, як таке могло відбутися. Одну з таких історій якось оприлюднила Зоя Пирогова 
– звичайна жінка, яку досі ніхто широко і не знав. А вона зважилася повідати історію своєї уже покійної 
матері, котрій у 1941-му, коли й почалася війна, лиш тринадцятий рік минав. Так що ця історія ніби і не 
про війну, але й про неї також. І настільки виняткова та несподівана, що схожа на легенду. А то й на 
печальну повість, сумнішої від якої, мабуть, і бути не може.

Безвісти  пропала    

звільнили, і Григорій, якому мі-
сяця чи півтора ще не вистачало 
до 18 років, зумів переконати, що 
«йому однак пора на фронт». Чи 
хотіла Валя перечити, тримати? 
Дуже хотіла, ледь стримувала 
себе, плакала і мучилася, але не 
змогла. Зате вперше не посоро-
милася Грицькової матері – при-
йшла до хлопцевого дому і разом 
з нею провела його на війну.

Гриша одразу почав і їй слати 
листи з фронту. Валя знала, коли 
його рота «перейшла кордон», 
як вона «переможно рухалася» 
через Польщу. І про те, що Гри-

ші «присвоїли звання сержанта». 
Тим більше знала, що він любить 
її, згадує кожен день і молить 
Бога залишити його живим, щоб 
він вернувся до Валюші. Зі свого 
боку Валя писала хлопцеві, що 
місто «почали відбудовувати», а 
вона живе одним – жде його до-
дому. Та ось почався 45-й рік, і 
листи від Григорія раптом пере-
стали приходити. Тиждень, два, 
місяць, за ним другий, третій – 
листів немає. Втративши терпін-
ня, Валентина одного дня вдруге 
подалася до матері Григорія. 
Але та лише плакала і говори-
ла, що вісточок від Гриші також 
не отримує. Але й похоронки 
не приходило – то «будемо жда-
ти і надіятися, Валю, так?» Валя 
погодилася, що тільки так і не 
інакше. Навіть заспокоїла маму, 
що «Гришу поранили, і він зараз 
лікується, та писати додому про 
це не хоче» - їй ніби таке снилося. 
То живий і незабаром дасть про 
себе знати. Будемо чекати!

Однак скінчилася війна, 
фронтовики уже прибували у 
свої сім’ї, в тому числі і поране-
ні та покалічені, але Григорій не 
вертався. Все одно, що пропав 
безвісти. Адже у Валі краялося 
серце, і вона, знаючи напам’ять 
номер його польової пошти, 
один за одним слала запити. У 
відповідь – «Нічого не відомо». 
Втретє подалася до домівки Гри-
ші, і тут чомусь останньою діз-
налася, що і батько Григорія не 
вернувся з війни, тому його мати 
з двома меншими виїхала звідси 
кудись. Ніби на Полтавщину, де 
живуть її брат і сестра – але чи 
це точно, не звісно. Залишилася 
Валя зі своїм чеканням коханого 
хлопця сама самісінька у місті, 
як палець. Що їй робити? Як 
бути? Рідна мати радила забути 
і викинути з серця та голови і, 
поки молода, влаштовувати свою 
долю. Потім може бути і пізно 

– «мужиків перебили, лишні не 
валяються де-попало». Валя ж і 
слухати не хотіла. Наскільки була 
впертою, що почала розшукува-
ти однополчан Григорія. 

Перший, який обізвався, 
прислав печальну вістку: її Гри-
ша був поранений, лікувався у 
госпіталі, а коли у роту повертав-
ся поїздом, то попав під вороже 
бомбардування з повітря і заги-
нув. Правда, у листі була адреса й 
іншого однополчанина, котрий 
разом з Гришею був у госпіталі і 
разом з ним вертався та залишив-
ся живим: може, він щось більше 

знає? Цей другий також відгук-
нувся. Його відгуку Валентина й 
не знала, радіти їй чи плакати? 
Фронтовик написав, що Григорій 
не загинув. Але коли їх поїзд ще в 
нічній напівтемряві розбомбили, 
на ранок упав густий туман, і де 
подівся Гриша, куди пішов, він 
не знає. З тих пір його він не ба-
чив, а у роту повернувся сам.

Було ще кілька листів. У яких 
йшлося про те, що Григорій 
дійсно зазнав поранення, однак 
як після склалася його доля - 
«нам усім не відомо». І раптом 
надійшов лист, який геть оше-
лешив дівчину. Його автор – на 
ім’я Василь – писав, що Григорій 
живий, але чекати його марно. 
Більше того, де він зараз – вели-
кий секрет. Григорій виявився 
дуже метикуватим, кмітливим і 
винахідливим, тому в кінці війни 
його послали у школу розвідни-
ків. А в розвідників є Батьківщи-
на, але «не може бути дому, бать-
ків і сім’ї». З цим доведеться раз 
і назавжди змиритися. Бо те, що 
він ніби й загинув у поїзді, який 
розбомбила авіація – не що інше, 
як «легенда», аби навіки викрес-
лити Григорія з живих, оскільки 
«у нього тепер і ім’я інше, і пріз-
вище».

Ось цей лист потім і обер-
нувся для Валентини «злим 
жартом». Потім – це під кінець 
осені 45-го, коли вперше святку-
вали повоєнну річницю Великої 
Жовтневої революції – була така 
червона дата, як її оспівували по-
ети, в радянському календарі. А 
Валі не хотілося жити. Її Гриша 
наче й живий, та до неї ніколи не 
вернеться? За дружину її ніколи 
не візьме! Не знаходячи відпові-
ді на запитання, як же їй бути у 
такому випадку, дівчина раптом 
ніби розум втратила, хоч гадала, 
що, навпаки, знайшовся нарешті 
у ній здоровий глузд: схопила-
ся і майже побігла з дому у бік 

Дніпра, туди, де вони з Гришею 
вперше поцілувалися і дали 
«кровну клятву» обопільно бе-
регти вірність. Щоб стрибнути у 
воду й утопитися. Валентина уже 
не сумнівалася, що їй краще по-
кінчити з собою, ніж одній жити.

Але встигла пробігти дві чи 
три сотні метрів від дому. На ву-
лиці її раптом перестріла тітка 
Галина – місцева листоноша. «А 
тобі лист, - гукнула, - так що тан-
цюй!» І справді подала конверт. 
Глянула Валя на нього, і обімлі-
ла. Ноги у неї підкосилися, серце 
мов отерпло, а земля закружляла 

кудись вниз. На конверті її адре-
са, і написана… почерком Гриші 
– впізнала його відразу, не могла 
не взнати. Не кажучи тітці Галі 
ні слова, пригорнула конверт до 
грудей і помчала чимдуж додо-
му.

Вдома дістала з конверта 
лише поштову листівку з малюн-
ком осіннього лісу – листа ж не 
було. Ага, а на звороті листівки 
написані знову ж таки рукою 
Гриші рядки. Було їх лише кіль-
ка. І короткі, дуже короткі речен-
ня: «Валю, вітаю тебе зі святом. 
Люба моя, не сумуй і не скучай. 
У мене все гаразд. Бережи себе. 
Твій навіки». І все – більше ні сло-
ва, ні півслова. Де, що, коли? – ні-
якої ясності. 

Тільки під вечір оговталася, 
заспокоїлася і дуже тверезо, як 
їй здавалося, «розставила крапки 
над «і». Гриша служить розвідни-
ком – це тепер ясно, як в божий 
день. Через це й обмежився кіль-
кома скупими рядками. Більше 
про себе писати просто не має 
права. Тому й зворотньої адреси 
не вказав. Конверт Валя вивчила 
через лупу, і зрозуміла єдине – 
листа відправлено з міста Відня 
– зі столиці Австрії. Знайшла її на 
карті зі шкільного атласу. А що 
далі? Туди ж пташкою не поле-
тиш!

А далі настав Новий рік, і зно-
ву лист з Відня. Точнісінько такий 
же конверт і точнісінько такі ж на 
ньому марки – із зображенням 
наче якоїсь древньої фортеці. 
Теж без зворотньої адреси. І тіль-
ки листівка в конверті, на ній ма-
люнок соснового бору. На зворо-
ті рядки: «Вітаю і бажаю добра! 
Згадую, як ми з тобою зустрічали 
1942 рік. Не журись, кохана». І 
оце знову все. Валентина не стри-
малася і навіть вигукнула: «А як 
живеш, чим займаєшся і коли 
побачимося?» Однак відразу й 
прикусила язика: нічого подібно-
го повідомляти йому не можна! 
Їй залишається тільки чекати, 
терпіти і сподіватися. А на що  
сподіватися – навіть невідомо.

Та одразу почала чекати 8 Бе-
резня – жіночого свята. Не може 
ж бути, щоб з ним Гриша її та 
не привітав. І не помилилася: 
привітання прийшло. У такому 
ж конверті, а на листівці з ма-
люнком весни знову лиш кілька 
рядків: «Усміхнись, моя люба, 
я кращої від твоєї посмішки не 
бачив». І далі пішли один за од-
ним роки, не один і не два, а три, 
чотири, п‘ять, які Валя жила від 
свята до свята – все, що відбува-
лося між ними, для неї ніби не 
мало значення. Бо на свята отри-

мувала від Гриші листівки з по-
бажаннями благополуччя і до-
бра. З одним-двома реченнями 
про минуле. Григорій згадував 
якісь випадки з тих часів, коли 
вони «дружили і разом бороли-
ся з фашистами». І ані жодного 
рядка про те,  де він зараз та що з 
ним?  Інколи Валентині здавало-
ся, що вона живе зовсім у друго-
му світі, ніж її подруги і всі інші 
навкруги – у світі, у якому війна 
ще не закінчилася. Було й таке, 
що Валя немов розум втрачала. 
Адже вона уже дівчиною на ви-
данні була, потім чула ледве не 

докори, що «заміж давно пора» 
чи «чогось тебе не беруть», однак 
залишалася при тій думці, що 
«коли її Гриша вернеться, то що 
скаже, якщо вона його не дочека-
ється»? 

Дівчина уже працювала на 
невеликому заводі, де чимдалі 
наче «не вживалася у колектив, 
як це мало бути, а віддалялася 
від нього». Це помітив майстер 
дільниці – в минулому фронто-
вик, якого в цеху усі поважали за 
людяність. Він зумів «розговори-
ти» дівчину, і якось вона «вилила 
свою душу» йому, старшому ві-
ком, який годився Валі у батьки. 
Показала і всі листи-конверти з 
листівками, які одержала на той 
час. Вчорашнього фронтовика 
несподівано й для нього ці листи 
спантеличили, «загнали в кут». 
Він не знав, що казати. Навіть 
мовив, наче «містика тут якась». 
Ти ж придивися, говорив Валі, 
конверти усі до одного одинако-
ві і марки на них теж одинакові 
– як це розуміти? А тексти при-
вітань як наче з минулого, котрі 
не мають ніяких зв‘язків з тепе-
рішнім днем  – чи не здається 
тобі таке? Валі, вона собі уже не 
раз признавалася, «здавалося». 
Часом це її й дратувало. Спершу 
на штемпелях значився номер 
одного поштового відділення, ос-
таннім часом різних інших, але 
всі листи з одного й того ж Відня. 
Та дівчина силоміць вгамовувала 
свої емоції. А на цей раз просто 
«закрилася» від фронтовика.

- Це для конспірації, адже 
Гриша десь служить розвідни-
ком, - відмахнулася і пішла геть.

Особливо нестерпно стало 
Валентині на шостому чи сьомо-
му році «листування». Це коли 
якось серед ночі пробудилася і 
від страху вся змокріла холод-
ним потом: раптом зрозуміла, 
що який на вигляд Григорій, 
вона уже й забула. Риси його об-
личчя ніби розпливлися в тума-
ні. Не те що який у нього ніс, лоб 
чи які губи пригадати не могла, 
але і погляд хлопцевих очей все 
одно, що кудись подівся. Вален-
тина до ранку намагалася відно-
вити у пам’яті обличчя Григорія, 
згадати його посмішку, одначе 
не виходило. А вранці не снідати 
кинулася, а спробувати нама-
лювати портрет Гриші. Спроба 
виявилася марною – який з неї 
художник? Фотознімка ж хлопця 
у дівчини не збереглося, бо ніко-
ли і не було. Що тепер робити? 
Жити і чекати «привида»?
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ЖИЛА І ЧЕКАЛА. На-
перекір усім, відцу-
равшись від усіх, але 

перш за все наперекір своїм 
стражданням, болям та сумні-
вам. «Умовляла» себе тим, що 
«це така доля їй судилася». Тіка-
ти від неї уже просто не мала сил 
і бажання. Що буде, те й буде! І 
«дочекалася». Напередодні но-
вого 1956 року прийшов знайо-
мий до болю конверт. Зі знайо-
мими марками. Але на дотик він 
був «грубішим», ніж попередні 
– Валя це відчула відразу, і її охо-
пили хвилювання та передчуття 
«розв’язки». Коли розкрила кон-
верт – не листівка з нього випала, 
а фотокартка Григорія та його 
рукою написаний лист аж на 
двох великих сторінках.

Уп’ялася очима у фотозні-
мок, і спершу збагнула єдине: 
так, це він, Григорій! Ось яким 
він був! Точнісінько такий же 

любов
молодий і зараз, зовсім не змі-
нився. Яким був, таким і зостав-
ся – наче більше десяти років і 
не минуло від тих пір, як вона 
його останній раз бачила. Як був 
хлопцем, так ним і нагадав про 
себе. Однак трохи дивний пор-
трет: на ньому Григорій у ци-
вільному світлому костюмі і ще 
білішій сорочці. І дивиться не 
прямо в об’єктив, а відвернув-
шись злегка вбік, ніби не хоче 
дивитися Валентині у вічі. А 
погляд воднораз і в самого себе, 
і в далечінь, як в порожнечу – і 
сумний-сумний та печальний, 
майже відчужений та усамітне-
ний, відлетілий.

Хоч усе це Валентина розгле-
діла перегодом. Спочатку ж бо 
заходилася читати листа – ли-
ста, написаного дійсно рукою 
Григорія. І коли читала перший 
раз, ніби усе розуміла, що у ньо-
му Гриша писав. Але дочитав-
ши до кінця – нічого не збагнула. 
Перечитувала і вдруге, і втретє, 
поки відклала осторонь, тяжко 
зітхнула, упала головою на стіл 
і заплакала. Плакала й ридала 
кілька годин підряд – мов нама-
галася виплакати усе, чим жила 
та на що надіялася досі. Лист по-
чинався так: «Люба моя, єдина і 
неповторна! Цей лист останній, 
більше уже не одержиш жодно-
го від мене».

Все, що Григорій написав 
далі, зводилося до пояснення, 
що він задумав і здійснив. Пи-
сав: його поранило в бою, та ні-
чого страшного – залікував рану, 
вичухався, отож живий і здо-
ровий. Після госпіталю, прав-
да, попав в іншу роту, де уже у 
званні старшого сержанта його 
призначили командиром від-
ділення розвідників. Ще кілька 
днів, і він від’їжджає на фронт. 
І все б нічого, та йому приснив-
ся віщий сон: не вернеться уже 
з першої своєї розвідвилазки. 
Поляже вбитим у ній. Хоч для 
командування просто «ще» не 
повернеться з розвідки. От він 
і подумав: його смерть безвісти 
пропалим стане великим горем 
для Валюші. І випробуванням, 
бо ж «ми кров’ю поклялися 

берегти свою любов». А я знаю 
тебе, моя кохана, писав Григо-
рій, уявляю, як будеш страж-
дати – «зареклися до смерті бе-
регти з тобою взаємну вірність, 
а про мою смерть ти не знати-
меш». «От я і подумав, - читала 
Валя далі, -- що десяти з гаком 
років тобі вистачить, щоб посту-
пово забути мене і змиритися, 
що я не повернуся. Що мене не-
має. Для цього накупив конвер-
тів і поштових листівок, які зміг 
тут дістати, підписав їх і заклеїв. 
Знайшов чоловіка, який звідси і 
буде тобі відсилати їх протягом 
повоєнних років. На кожно-
му конверті я олівцем помітив 
дату, коли відсилати. Прости, 
Валюшо, але це найкраще, що я 
зміг придумати».

І вже нижче було дописано: 
згадав, що у Валі не лишило-
ся «з нього» фотознімку. Тому 
попросив одного тутешнього 

фотографа його сфотографу-
вати. Але не в гімнастерці, не в 
пілотці - в одязі, який цей фо-
тограф йому і «позичив на про-
кат». Оце і все. Крапка. Останні 
ж слова листа були такі: «Тепер 
ти, Валюша, вільна від нашої 
клятви, розпоряджайся собою, 
як тобі треба, і будь щасливою. 
У мене одне прохання: народиш 
сина – назви моїм ім’ям».

Валентина і справді лише 
після цього і вийшла заміж. На-
родити встигла ж єдину доньку 
– вона і так була у неї «пізньою 
дитиною». Тому усе подальше 
життя, яке їй випало ще жити, 
знову страждала, що Бог не дав 
їй народити синочка-маленько-
го Гришу. І лише коли вийшла 
на пенсію, дочці своїй Зої таки 
повідала якось історію свого 
кохання, «украденого війною». 
Сказала: «Хочу, щоб ти знала». 
А вже коли її вік добігав до 70 ро-
ків, Валентина навіть змогла по-
їхати за туристичною путівкою 
у Відень. Сталося це так: спо-
чатку прийшла від куми Люд-
мили «сама на себе не схожою». 
Зізналася Зої, що і кумі вперше 
розказала свою таємну історію. 
А це була середина 90-х років 
минулого століття, і син куми 
«став бізнесменом» -- займався 
збутом металу. Отож мав гроші. 
І пообіцяв тітці Валентині «ді-
стати путівку» в Австрію. Щоб 
вона знайшла і «розпитала» чо-
ловіка, який відсилав їй листи 
загиблого Григорія. Слова свого 
син куми Людмили дотримав: 
придбав дешеву триденну пу-
тівку, яка звалася туристичною 
путівкою «на вихідні дні». 

Ясно, що Валентина при-
хопила з собою листівки в кон-
вертах. Розраховувала на ті, які у 
перші два-три роки відсилалися 
з одного й того поштового від-
ділення у Відні. Та коли потра-
пила туди дійсно у вихідні, там 
працював лише Головпоштамт. 
В одному з його віконець за стій-
кою угледіла чоловіка – до ньо-
го і підійшла. Австрієць довго 
розглядав її конверти, не при-
ховуючи свого здивування. По-
тім пішов до когось радитися. 

Потім до нього вийшло кілька 
працівниць, які також крути-
ли-вертіли конверти та лис-
тівки, навперебій пояснюючи 
щось одна одній. Знову ходили з 
ними кудись, попросивши заче-
кати їх. Нарешті розтлумачили 
Валентині: марки ще довоєнні, 
як давні також і поштові вензелі 
– «таких зараз немає». Давно не 
існує також поштового відділен-
ня, яке її цікавить – «було колись 
таке передмістя, але зараз там 
парк». Щодо інших поштових 
пунктів, то з них її листи замов-
леними не відсилалися, тому 
знайти тепер, хто їх відсилав, 
«категорично не можливо». 

Валентині уже нічого не за-
лишалося, як «ні з нічим» іти 
геть, та раптом її покликали до 
кабінету, очевидно, начальника 
пошти. Бо він несподівано за-
явив, наче її конверти «загадко-
ві і підозрілі» - може, залишить 
вона їх, щоб «компетентні орга-
ни» вивчили? «Чим вони, - зойк-
нула Валентина, -- підозрілі?» 
Чоловік-начальник повагався, 
але  відповів: «Вензелі, які на її 
конвертах, ніколи не використо-
вувалися  австрійською поштою. 
І це ще не все: таких не було і у 
відомих нам країнах Європи. Як 
ніколи не існувало і того пошто-
вого відділення, з якого відсила-
лися перші листи. Ось так, ша-
новна. Вам цього мало?»   Хіба 
міг знати начальник, наскільки 
глибоко вразить своїми словами 
жінку? Адже їй вернулася думка, 
поціливши у самісіньке серце, 
що Гриша її міг же залишитися 
і живим та завербуватися у роз-
відники! Валентина від потрясін-
ня втратила свідомість. Прибув 
лікар. Коли ж жінка сяк-так по-
вернулася до тями, то, послав-
шись на те, що ризикує відстати 
від своєї туристичної групи, по 
суті, втекла з поштамту. 

А повернувшись додому, 
почала швидко старіти й хво-
ріти. На себе не стала схожою 
– більше марила, аніж ясно ви-
словлювалася. Щодня зачастила 
дочці і вдруге, і втретє, і вдесяте 
переповідати історію свого пер-
шого і насправді, стверджувала, 
єдиного кохання. Ніяких інших 
балачок уже не вела. Якось Зоя і 
запитала її: «А мені можна роз-
казати усе це іншим?» Вален-
тина задумалася і не скоро, але 
мовила: «Як сама на пенсію вий-
деш і зістаришся, дітям та ону-
кам розкажи – нехай знають». І 
після довгої мовчанки наче ри-
ску підвела:

- Чужим теж розкажи. Одно-
го тільки не роби: ні мого пріз-
вища, ні Гришиного не називай. 
Хто захоче знати, хай знає, але 
щоб ніхто нашу з Гришею лю-
бов не чіпав і не ворушив…

І заповіла дочці конверти з 
поштовими листівками і листа-
ми від Григорія та його фото-
картку берегти, а потім потайки 
від людей, щоб ніхто не бачив, 
покласти у домовину, коли хо-
ватиме її. Що дочка і зробила. А 
потім Зоя Миколаївна Пирогова 
вийшла на пенсію і зрозуміла 
так, що це й настав дозволений 
мамою час розповісти її диво-
вижну історію і «стороннім» та-
кож. Може, хтось розгадає її чи 
бодай якось пояснить або й щось 
знає? 

Микола НЕЧИПОРЕНКО.

Вашій увазі сім важливих пунктів, на виконання яких у вас є 
всього кілька тижнів.
До Нового року 2019 залишилося менше місяця, а це значить, 
що необхідно поквапитися, щоб закінчити всі важливі справи 
в цьому році і перейти в новий без тяжкості невиконаної 
роботи.

Віддайте борги
Щоб ваш 2019 рік розпочався і пройшов без фінансових 
проблем, важливо роздати борги всім, у кого ви позичали 
гроші до 31 грудня. Так, як борги мають погану особливість 
- вони вміють накопичуватися за принципом снігової кулі, 
змушуючи вас нервувати і постійно думати про те, що ви 
комусь щось винні.

Очистіть простір
Про те, що необхідно чистити простір від непотрібних речей 
і різного мотлоху кажуть багато, але у переддень Нового 
року це стає ще більш актуальним. Якщо, звичайно, ви хочете 
увійти в новий рік без нічого зайвого і надати нове місце для 
позитивної енергії у вашому домі та нових корисних речей.
Тому, важливо прибрати речі, які ви не одягали протягом 
сезону або останнього року - швидше за все, ви не будете 
їх носити і далі. Іграшки, книжки, меблі та взуття - все, що 
вам заважає і те, чим ви не користуєтесь необхідно віддати, 
продати, викинути.
Не дозволяйте своєму простору обростати старими речами.

Простіть і відпустіть образи
Образа - це як отрута для того, хто ображений. Не варто 
брати з собою в Новий рік цю важку ношу, краще простіть 
і відпустіть те прикре, що вам сказали або зробили. Кожна 
людина може зробити помилку, але витрачати на це свою 
енергію і сили точно не варто.
Почніть рік з чистим серцем і добрими помислами.

Підбийте  підсумки року
За рік ви встигли багато чого зробити. У цьому ви зможете 
переконатися, якщо підведете підсумки року, що минає. 
Згадуйте все хороше, ваші досягнення і успіхи, приємні 
моменти та враження. Не забувайте і про сумну сторону, 
адже в житті не все йде гладко. Але знаючи, що ви десь 
оступилися, важливо зробити висновки і рухатися далі.

Складіть план на наступний рік
Підсумки року написали, а тепер можете приступати до 
планів на майбутній 2019 рік. Напишіть все, що потрібно 
зробити, побачити, почути. Не обмежуйтеся себе ні в чому 
- пишіть всі свої бажання масштабні і не дуже. У Новий рік 
бажання мають чудову здатність збуватися.

Зробіть добру справу
Стати чарівником для когось дуже просто. Допоможіть 
безпритульним тваринам, людям, у яких немає можливостей, 
дітям, які залишилися без батьків, літнім людям, які 
залишилися одні. І Новий рік - найкращий час, щоб зробити 
щось хороше.

Купуйте новорічні подарунки
Напевно у вас є друзі, родичі або знайомі, яких ви вітаєте з 
Новим роком. І щоб напередодні свят не бігати стрімголов 
по магазинах, важливо подбати про презенти вже зараз. 
Складіть список подарунків і йдіть «на полювання». А якщо 
часу ходити по магазинах немає і зараз - скористайтеся 
інтернетом.

Що потрібно 
зробити 
до Нового 
року, щоб він 
почався 
добре і легко
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СІЛЬСЬКИЙ БІЗНЕС

Енергозберігаюча 
плівка на вікна 
«ТРЕТЄ СКЛО». 
Зберігає 2-5 
градусів тепла. 
Усуває «запотіння» 
вікон. Економить 
понад 10% витрат 
на опаленні. 
Прозорість 100%. 
1 м кв - 10 грн. 
050-320-10-66; 
067-560-32-23.
www.tezolat.com.ua

Серед безлічі сортів помідорів, випробуваних мною 
в цьому сезоні, висіяв і американський, середньоранній 
томат з гучною назвою «Найтяжчий», насіння якого при-
дбав у знайомого городника з Білорусі.

 Виростивши його і побачивши перші зрілі плоди, зро-
зумів, що назва виправдовує себе.  На невисокому кущі 
(80 см.) З дуже потужним стеблом і бічними пагонами 
зав’язалася величезна кількість червоних, округло - пло-
ских з легкою ребристістю плодів, з вагою 700 – 800 г, а 
окремі екземпляри при зважуванні показали вражаючий, 
як для низькорослого томату, результат - 1 кг    100 г.

 Помідорчики з щільною шкіркою, що дозволяє їм 
добре і досить довго зберігатися, але всередині м’якоть 
соковита, ніжна, м’яка, цукриста на зламі і має сильний та 
апетитний аромат.

 Маючи величезне навантаження від помідорів, кущі 
підв’язували, позаяк обломлювалися бічні пагони під 
вагою цих велетнів.  Щоб уникнути псування томатів, 
що торкалися ґрунту, довелося підкладати під них сухе 
сіно.

 Нинішнього літа в наших краях лютувала спека, біль-
ше місяця не було жодного дощу.  Даний сорт виявився 
дуже жаростійкий, позаяк поливом я його не балував, а 
урожай зібрали відмінний.

 Таким помідорищем здивуєш кожного, виклавши 
його на стіл, та й смак дуже сподобається всім.  З його 
плодів виходить дуже яскравий, смачний томатний сік, 
ідеальний він для виготовлення соусів, кетчупів.

 Пам’ятаю, в дитинстві, в ті старі, добрі часи моя бабу-
ся казала: «Треба поквасити помідори».  Спостерігаючи 
за цим процесом, я захоплювався, з якою любов’ю вона 
вкладає в дерев’яну бочку шар за шаром великі томати, 
перекладаючи їх листям і корінням хрону, невеликими гі-
лочками смородини, додаючи кріпчик і часничок.  Коли 
бочка наповнювалася до верху, вона акуратно накривала 
все це тканиною і клала зверху дерев’яний круг, злегка 
зануривши його невеликим камінчиком, щоб все це зіл-
ля, при заливці його розсолом, не виплило нагору.

 Ми до цих пір користуємося бабусиним рецептом, 
не зраджуючи йому.  Адже як можна забути смак най-
сильніших, смачних томатів з бочки, який прищеплений 
з дитинства, просто слинки течуть.  Сорт «Найтяжчий» в 
акурат підходить для закваски, в цьому ми вже переко-
налися.

 Думаю і ви забажаєте побачити ці чудові помідори на 
своїх грядках, щоб переконатися у всіх їх перевагах.  При 
наявності в вашому листі конверта зі зворотною адре-
сою я всім бажаючим вишлю безкоштовно трохи насіння 
даного диво-томата.  Вирощуйте, насолоджуйтеся.

 Кожен городник, що має хоч невелику діляночку 
землі, обов’язково знаходить місце для солодкого пер-
цю.  Адже він по праву належить до вітамінних рекорд-
сменів, його широко застосовують в лікуванні,  харчуван-
ні, а в кулінарії немає йому рівних.

 Світ перців великий і різноманітний, і я також за бага-
то років практики випробував величезну їх кількість.  Але 
до кожного городнього сезону підбираю і  висаджую но-
вих представників з цього царства, і сьогодні хочу розпо-
вісти  лише про деякі з них, які чудово зарекомендували 
себе в екстремальних погодних умовах нинішнього року 
і дали високий урожай.

 Дуже продуктивним виявився середньостиглий сорт 
- Жовтий Монстр.  кущі були щільно навантажені досить 
важкими (400 г), дуже товстостінними,  жовтими, багато-
гранними плодами відмінного смаку.

Диво-томат

Справжні 
рекордсмени

 Поза конкуренцією по врожайності став ран-
ньостиглий сорт з Білорусі -  Заморозь мене.  Червоні, ко-
нусні перчики вагою 150-200 г з соковитою,  ароматною 
м’якоттю так і просяться в морозилочку для тривалого 
зберігання і  подальшої переробки.

 До пари йому середньостиглий італійський сорт - 
Червоний еталон.  Плоди у  нього також конусні, червоні, 
товстостінні (0,8 см.), ось тільки трохи  важчі - до 350 г. 

 Всі рівні, невеликі, але дуже важкі (400 г), кубовидні, 
гладкі,  красивого інтенсивно вишневого кольору плоди 
у ранньостиглого сорту -  Рубінова досконалість.  Перчи-
ки смачні і якісні, дуже  транспортабельні - для ринку в 
самий раз.

Надійний і невибагливий у вирощуванні середньо-
ранній сорт - Червонець, який здатний за будь-яких 
погодних умов сформувати високий  урожай рубіно-
во-червоних, кубовидних, товстостінних (8- 10 мм) пер-
чиків  вагою 350-400 г, солодких, ароматних.  Хороші 
вони для фарширування і  широкого використання в 
кулінарії.  

 Нині все більше в моду входять екзотичні сорти з 
незвичайним забарвленням  плодів.  До таких по праву 
можна віднести американський сорт – Солодкий  шоко-
лад.  Кубовидний, чотиригранний, тупоконічний, дуже 
товстостінний,  темно - коричнево - шоколадні плоди ма-
сою 250 -ЗООгр.  з янтарно - червоною,  солодкою, дуже 
смачною м’якоттю нікого не залишать байдужим і, без-
перечно,  попросяться до вас на грядку.

 Однак справжньою сенсацією став закордонний 
гість з Японії - середньостиглий  сорт  Тевере червоний.  
Він вразив своїми величезними, широкими, циліндрич-
ними, трикамерними, червоними з легким зеленим 
рум’янцем  плодами, які в довжину досягали 20-25 см, 
а вага вражаюча – більш  500 г.  Навіть зовні вони ви-
глядають дуже ситними та апетитними, а скуштувавши  
товсту (1-1,3 см.), соковиту м’якоть, воістину розумієш, 
що це саме так.

 Незважаючи на свої розміри, він дуже довго і добре 
зберігається, не втрачаючи  своїх смакових і товарних 
якостей, що важливо при вживанні його в  їжу без за-
морозки.  Та й здивувати знайомих часом хочеться, а 
такому  перчику позаздрить кожен.

 Якщо і ви забажаєте побачити цю красу на своїх 
грядках, пишіть мені і  надсилайте конверт зі зворотною 
адресою, всім вишлю трохи насіння сорту  Тевере чер-
воний безкоштовно.

 Володимир Іванович Кріпак, вул.  Мошляка, 
50, с.  Мишурин Ріг Верхньодніпровський р-н.  

Дніпропетровська область.  51610

Де купити саджанці павловнії?
Нашого читача Івана Ольховика з села 
Великоолександрівка Васильківського району 
зацікавила публікація про так зване енергетичне 
дерево -  павловнію, і він запитує, де можна 
придбати його саджанці. А ще ветеран додає, що у 
нього при Союзі була «європейська» пенсія - 
137 карбованців, за яку він міг купити  вісім тонн 
вугілля, а зараз може собі дозволити хіба що тонну.
Що стосується павловнії, то це штучно виведене і 
клоноване дерево здатне виживати і розвиватися в 
екстремальних температурних умовах: від -25/-27 
до +45 С. Павловнія розмножується тільки in vitro (у 
пробірці - контрольованому середовищі поза живим 
організмом), росте рівно, максимально стійка до 
шкідників та захворювань, а також вологи та 
деформації, має високу температуру спалаху - 420-
430 0С і використовується як для обігріву приміщень, 
так і для  відновлення ґрунту.
В інтернеті багато фірм, які пропонують саджанці, 
причому ціна за один коливається 
від 35 до 100 грн.
Але єдиним офіційним дистриб’ютором Paulownia 
Clone In Vitro на території України є компанія 
«Павловнія Груп Україна». Туди і радимо звернутися, 
центральний офіс  його у  Києві,
тел: 098-7-112-112 , 067-252-08-33, представництво 
у Дніпропетровській обл., тел: 096-329-09-52. 

Тевере червоний

Рубінова
досконалість

Солодкий шоколад

 066-273-51-41
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