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НЕ ЛИШЕ голодранці на хи-
трі вигадки мастаки. Сьогод-

ні у нас є  підстави казати, що і 
наділені ого-го якими повнова-
женнями стражі правопорядку та 
судочинці також. Як от і слідчий 
суддя Петриківського районного 
суду Віктор Говоруха. Він такий 
фокус утнув, що це не кожному до 
подібного абсурду й додуматися. 
Тому, певно, й хвацький слідчий 
тутешнього райвідділу поліції 
Юрій Тезик аж бігцем-підтюпцем 
підтримав його нечувану ще ви-
нахідливість.

А зв’язали хлопці до однієї 
купи дві різні історії, от нам і до-
водиться тепер про обидві вам 
розповідати. Перша сталася 
більше, ніж рік тому. ГО «Лю-
страційно-антикорупційна Рада 
Придніпров’я» забила тривогу з 
приводу самовільного захоплен-
ня ФОПом Фігуром Михайлом 
Семеновичем ласої земельної 
ділянки, включаючи прибережну 
водозахисну смугу біля багатьом 

С учасні сюжети
НА ОЗЕРІ БУЗИНА, А В ПЕТРИКІВЦІ ДЯДЬКИ,

або Лихий швидше не попутав, а спокусив
відомого мальовничого Голубого 
озера у славному Петриківському 
районі. Є таке рукотворне, котре 
перетворилося у принадну ку-
рортну зону відпочинку. Бажаю-
чих загорати й купатися тут у літ-
ній сезон вистачає. Бо озеро хоч і 
на краєчку району, зате під боком 
міста Кам’янського. То неважко 
зрозуміти, чому згаданий приват-
ний підприємець-«одноосібник» 
Михайло Семенович, не маючи 
ніяких дозвільних документів, і 
загріб чималий прибережний 
шмат. Аби перетворити його на 
райський розважально-майже са-
наторний куточок. Платний, ясна 
річ. Але без сплати як податків 
з отриманих прибутків, так і без 
плати податку на землю. Живи, 
коротше – не хочу! Щось на зразок 
того, як свого часу Остап Бендер 
брав з народу гроші за екскурсії в 
печери. Тільки куди тому Бендеру 
до нашого Михайла Семеновича!  

Інша річ, що шила в мішку ж 
не сховаєш: шановний ФОП явно 

ділиться баришами з впливовими 
тут діячами. Інакше як можна, не 
маючи офіційно дійсно ніяких 
дозволів займатися на Голубому 
озері оздоровчо-купальним і т. д. 
бізнесом, «усними» гарантіями і 
«дозволами» невідомих, але точно 
впливових посадових осіб одначе 
бути захищеним до зубів. Адже 
ще й як ФОПу на прізвище Фігур 
допомагали як у владі, так і в ор-
ганах правопорядку не зважати 
на наполегливі запити «Люстра-
ційно-антикорупційної Ради», яка 
не переставала цікавитися, як же 
«рухається» справа з притягнення 
винних у самовільному захоплені 
благодатної земельної ділянки?! 
Лише через чотири місяців Рада 
отримала повідомлення за підпи-
сом начальника слідчого управлін-
ня Національної поліції в області 
Михайла Куратченка, що «досудо-
ве розслідування в кримінальному 
провадженні №12017040520000445 
за фактом незаконного захоплен-
ня прибережної водоохоронної 

земельної смуги триває і наразі 
відбуваються необхідні слідчі дії». 
Наберіться, гарячі голови-борці з 
корупціонерами і неправомірни-
ми вигодами, терпіння, і зачекай-
те – буде вам і білка, буде і свисток.

А час минав, і уже у травні 
минулого 2018 р. у Петриківсько-
му районі сталася ще одна, друга 
історія. По вулиці Центральній, 
65 у селі Миколаївці спалахнув 
полум’ям приватний житловий 
будинок. Вчасно чи з запізненням 
прибули туди пожежники, це 
залишилося не відомо. Зате відо-
мо достеменно гірше: коли вони 
приборкали вогонь, в згорілому 
будинку виявили загиблим його 
хазяїна. Як та чому загинув -  все 
було ясно, мов на долоні. Хиль-
нув явно зайвого чоловік, запалив 
цигарку і з нею в зубах заснув. 
Одначе якщо є труп, має бути і 
кримінальне провадження. За 
ознаками порушення встанов-
лених законодавством правил 
пожежної безпеки. Розставити 

у цій трагедії усі над «і» крапки 
й було доручено слідчому Пе-
триківського відділу Національ-
ної поліції Юрію Тезику. З чим 
він, на відміну від своїх колег, які 
в цей час все ще розслідували са-
мовільне захоплення земельної 
ділянки на березі чарівного Го-
лубого озера, справився напро-
чуд швидко. У кримінальному 
проваджені в даному випадку за 
№12018040520000256 Юрію Ана-
толійовичу залишалося з’ясувати, 
чи не було раптом на тілі загиб-
лого слідів насильницької смерті 
і наскільки з іншого боку він був 
у стані алкогольного сп’яніння? 
Схоже на те, що аби якраз і не 
зволікати зі слідстваом, Юрій 
Тезик звернувся в райсуд з кло-
потанням «про проведення судо-
во-медичної експертизи». І якщо 
слідів насилля на тілі загиблого 
у вогні не буде виявлено, а сліди 
алкоголю у його крові навпаки да-
дуть про себе знати, то все – спра-
ву можна закривати.

Микола ЯСЕНЬ

П ередплата-2019
Тих, хто ще не оформив 

передплату на рік 2019-ий, 
закликаємо завітати на поштові 

відділення, щоб продовжити 
наше взаємне спілкування на 

сторінках обласного тижневика  
«Фермер Придніпров’я». 

Передплата триває і в січні, і 
в кожному наступному місяці                 

до 25 числа включно.
Передплатний індекс у Каталозі 

обласних видань 60092.

Лиш український наш рід
Знає Старий Новий рік!
Знову стіл ми накриваєм
І гостей усіх скликаєм.
Не втомились віншувати –

Будем знову святкувати!
А мороз на вулиці – ух!
Живи й міцній 
            український дух!
Зі Старим Новим Роком!
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Різдво, Великдень і Новий 
рік є найважливішими                     

для українців святами.

НАЙБІЛЬШ популярними 
для українців свята - Різдво 

Христове, Великдень і Новий 
Рік, по що свідчать результа-
ти опитування, проведеного 
Київським міжнародним інсти-
тутом соціології восени 2018 
року, інформує Ukr.Media.

На пропозицію вибрати із 
списку найбільш важливі та 
улюблені свята, 82,2% респон-
дентів обрали Різдво, 81,7% - Ве-
ликдень, 75,3% - Новий рік.

Інші свята відзначали менше 
половини опитаних: Міжна-
родний жіночий день - 42,9%, 
Трійцю - 37,2%, День Перемоги 
- 35%, День Незалежності Украї-

Виборча кампанія президентських перегонів 2019-го 
офіційно стартувала в останній день минулого року 
-  31 грудня.
Перегони триватимуть 90 днів, і перший тур голосу-
вання відбудеться 31 березня, і якщо жоден кандидат 
не набере понад 50% голосів, то другий тур має пройти 
21 квітня.
Інавгурація новообраного Президента України має 
відбутись не пізніше 3 червня 2019 року.
З 31 грудня партії вже можуть висувати кандидатів, 
подавати їх на реєстрацію до Центральної виборчої 
комісії  і робити це до  3 лютого, але останній день 
реєстрації - 8 лютого. Застава для охочих позмагатись 
за крісло Президента України складатиме 2,5 мільйо-
на гривень. Проводити агітацію можна одразу після 
реєстрації.
До 13 лютого зареєстровані кандидати в президенти 
мають право подати до ЦВК свої пропозиції щодо 
членів окружних виборчих комісій (по одному в кожну 
комісію).
Саме ці комісії організовуватимуть вибори в регіонах, їх 
мають створити не пізніше 18 лютого.
До 7 березня кандидати в президенти мають право та-
кож подати кандидатури у члени дільничних виборчих 
комісій, які організовуватимуть голосування на місцях 
та рахуватимуть бюлетені. Дільничні виборчі комісії 
мають створити не пізніше 12 березня 2019 року.
8 березня стане відомий остаточний перелік кандида-
тів на президентських виборах. Саме до цього дня пре-
тенденти матимуть право зняти свою кандидатуру 

ВИБОРИ- 2019: основні дати та події кампанії
та, наприклад, підтримати когось із колег. 8 березня 
ЦВК остаточно затвердить форму, колір та текст 
виборчого бюлетеня.
Протягом виборчої кампанії громадяни мають 
право тимчасово змінити свою виборчу адресу, щоб 
проголосувати там, де перебуватимуть на день 
голосування.
До 25 березня виборці можуть подати заяву про голо-
сування на дільниці за місцем проживання чи роботи, 
а не за місцем постійної реєстрації. Для цього треба 
прийти до органу ведення реєстру виборців (вони 
розташовані в державних органах влади) та подати 
заяву про голосування саме на дільниці в цьому окрузі.
Ця процедура стосується і громадян України з тимча-
сово окупованих територій.
До 25 березня також можна уточнити наявність 
власного прізвища та правильність його написання 
у списку виборців на своїй виборчій дільниці. До цього 
дня кожному громадянину має надійти іменне запро-
шення взяти участь у виборах.
28 березня - останній день, коли можна оприлюднюва-
ти та поширювати результати виборчих соціологіч-
них опитувань.
До вечора 29 березня важкохворі виборці з обмеженою 
можливістю пересування мають право звернутись до 
дільничної виборчої комісії та отримати право прого-
лосувати за місцем перебування (у лікарні чи вдома). 
Цього ж дня закінчується останній день агітації.
31 березня 2019 року з 8 години ранку до 20.00 відбу-
деться перший тур голосування.

ни - 22%, День захисника Украї-
ни - 14,4%, День міжнародної 
солідарності трудящих - 10,8%, 
День Конституції - 8,2%.

Результати соцдосліджен-
ня відзначають, що порівня-
но з попередніми періодами, 
найсуттєвіше зросла вагомість 
святкування Дня Незалежності, 
збільшилося значення таких 
свят, як День захисника України 
і День Конституції. Дещо змен-
шилась частина населення, для 
якої серед улюблених свят був 
Міжнародний жіночий день. 
Новий рік, Різдво і Великдень 
стабільно залишаються в трійці 
улюблених свят.

Опитування проводилося з 
26 жовтня по  4 листопада 2018 
року у ста десяти населених пун-
ктах (PSU) у всіх областях Украї-
ни, крім Криму, за статистичною 
вибіркою, репрезентативною 
для населення України віком від 
18 років. Методом інтерв’ю було 
опитано 2 тис. 43 респонденти. 
Опитування в Луганській і До-
нецькій областях проводився 
лише на підконтрольній україн-
ській владі території.

Улюблені
свята

українців

На подвір’ї приватної садиби жителя м. Марганця Романа Лук’яненка в самісінькі но-
ворічно-різдвяні дні сталося диво: з вечора випало чимало снігу, і хуртовина вздовж 
будинку намела високу кучугуру, а на ранок з неї пробилися і розкрилися-розцвіли 
бутони неймовірної для такої пори року краси багряно-жовтуватих квітів. Сьомого 
січня дивитися на них народ їхав поодинці, сім‘ями і гуртами з усіх куточків міста. 
Коли ще таке доведеться побачити?! Сам же господар вражаючої снігової «клумби» 
пан Роман, який негайно розмістив її фотознімки в соціальних мережах Інтернету, 
не міг не похвалитися письмовим  підписом, що «не знаю, як у кого, а у мене дуже 
тепло цвітуть морозники». Зрозуміло, що відгукнулося чимало тих, хто отримав 
нагоду помилуватися цим дивом на моніторах своїх комп’ютерів. Серед користу-
вачів соціальних мереж знайшлася жінка Марія Зеленюк, котра навздогін уточнила 
пану Лук’яненку, що кущ, який вибухово розцвів на його подвір’ї, українською мовою 
зветься чемерником. А ось німецькою, дописала Марія, ці квіти називають Троянда-
ми Христа. Мабуть тому, що вони дійсно цвітуть на Різдво.

(Вл.інф.)

«Троянди Христа»… на снігу
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НАШ ПОРАДНИК

Державна служба України з 
питань геодезії, картографії 
та кадастру підбиває підсумки 
2018 року, проаналізувавши 
основні події та тенденції, 
які визначали роботу в сфері 
земельних відносин останні 
дванадцять місяців.

Передача сільськогосподарських 
земель у комунальну власність 
об’єднаних територіальних громад
З 1 лютого 2018 року Держгеокадастр 
розпочав передачу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення 
державної власності у комунальну 
власність об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ). Відповідне рішення було 
ухвалено 31 січня на засіданні Кабінету 
Міністрів за ініціативи Прем’єр-міністра 
України Володимира Гройсмана.
Запланована на 2018 рік передача дер-
жавних сільгоспземель у комунальну 
власність ОТГ була завершена 22 грудня 
у Києві під час урочистого заходу в при-
міщенні Міністерства аграрної політики 
та продовольства України. Загалом цього 
дня у комунальну власність 165 об’єдна-
них територіальних громад передано 
понад 0,5 млн га земель сільськогосподар-
ського призначення.
Всього у 2018 році у власність ОТГ було 
передано понад 1,5 млн га сільгоспземель. 
Це дозволить удосконалити механізм 
управління у сфері земельних відносин 
та чітко і прозоро формувати дохідну 
частину місцевих бюджетів в частині пла-
ти за землю. В наступному році процес 
земельної децентралізації продовжиться 
для тих територіальних громад, які об’єд-
налися після 1 лютого 2018 року. 

Інтенсифікація проведення 
земельних аукціонів та зростання їх 
ефективності
За неповний 2018 рік територіальні 
органи Держгеокадастру на земельних 
торгах реалізували 2 748 прав оренди 
на земельні ділянки сільськогосподар-
ського призначення державної влас-
ності. Це на 50% більше, ніж за весь 
минулий рік (1 837). Загальна площа 
переданих в оренду на земельних тор-
гах ділянок склала 58,7 тис. гектарів, що 
на 38% більше, ніж у 2017 році (42,5 тис. 
гектарів).
Сума надходжень до місцевих бюдже-
тів від проведення земельних торгів за 
неповний 2018 рік перевищила на 65% 
минулорічний результат та склала 195,9 
млн грн (118,7 млн гривень у 2017 році). 
Середня орендна ставка за результата-
ми аукціонів зросла з 14,73% від НГО 
за підсумками 2017 року до 19,13% від 
НГО за неповний 2018 рік. Держава в 
частині земельних ресурсів продовжує 
залишатися більш ефективним влас-
ником – в Україні зберігається майже 
дворазовий розрив між середніми став-
ками приватних та державних земель 
сільськогосподарського призначення на 
користь останніх.

ВИМІР ЧАСУ

Держгеокадастр 
підбив підсумки 
2018 року у сфері 

земельних відносин
Запуск електронних земельних 
торгів
Держгеокадастр реалізував проект 
із запуску онлайн-аукціонів на 
право використання земельних 
ділянок державної форми власності 
з використанням зовнішніх 
майданчиків. На кінець року було 
укладено договори з ДП “СЕТАМ” та 
ДП “ПРОЗОРРО.Продажі”. Перший 
електронний земельний аукціон 
відбувся 18 жовтня, а до кінця року 
їх пройшло біля трьох десятків. 
Електронні торги демонструють 
середній приріст стартової ставки на 
26 процентних пунктів (з 8,3% до 34,3% 
за результатами земельних торгів).

Проведення загальнонаціональної 
(всеукраїнської) нормативної 
грошової оцінки (НГО) земель 
сільськогосподарського призначення
У 2018 році вперше після 
1995 року оцінено всі землі 
сільськогосподарського призначення на 
території України (крім земель у межах 
населених пунктів) на площі понад 35 
млн гектарів. Відповідна постанова була 
ухвалена на засіданні Уряду 7 лютого. 
За неповний рік було проведено 
повний комплекс робіт по оцінці, дані 
зведені в єдиний масив, написаний 
алгоритм, створений портал-дзеркало 
із можливістю онлайн-розрахунку НГО. 
У результаті в Україні не залишилося 
жодної ділянки сільгосппризначення 
за межами населених пунктів, яка б не 
була прорахована на базі найновіших 
даних.
Всі дані про загальнонаціональну 
нормативну грошову оцінку земель 

сільськогосподарського призначення 
зведено в єдиний масив та створено 
портал-дзеркало із можливістю 
онлайн-розрахунку НГО.

Погашення заборгованості попе-
редніх періодів за роботи з інвента-
ризації земель 2013 року
У 2018 році Держгеокадастр завершив 
погашення заборгованості, яка сфор-
мувалася за виконання робіт з інвента-
ризації земель сільськогосподарського 
призначення державної власності на 
території всіх областей України в 2013 
році. Виконавцям робіт протягом 2014-
2018 років перераховано 103,4 млн грн 
боргу.
Також у результаті переговорів із 
суб’єктами господарювання-виконав-
цями робіт були укладені мирові угоди 
щодо відмови останніх від штрафних 
претензій, зокрема і в частині штрафів, 
які були нараховані в судовому поряд-
ку. Загальна сума зекономлених таким 
чином державних коштів склала 8,5 
млн гривень.

Створення прототипу Національної 
інфраструктури геопросторових 
даних
Держгеокадастр з Японським агент-
ством міжнародного співробітництва 
(JICA) розробили прототип системи 
Національної інфраструктури геопро-
сторових даних (http://nsdi.land.gov.ua/ ). 
Прототип являє собою єдину карто-
графічну основу, на якій консолідовані 
як базові, так і профільні групи даних, 
зокрема, про координати, межі адмі-
ністративно-територіального устрою, 
гідрографічні об’єкти, населені пункти 

та вулично-дорожню мережу, промис-
лові, сільськогосподарські та соціокуль-
турні об’єкти, автомобільні дороги, за-
лізниці, земельні ділянки на зазначеній 
території.
Всі дані та їх поєднання доступні в 
режимі онлайн і стануть базою для 
прийняття управлінських рішень та 
забезпечення прозорості управління 
земельними ресурсами.

Публікація другої хвилі моніторингу 
земельних відносин за 2016-2017 роки
Восьмого жовтня 2018 року в офісі Пред-
ставництва Світового банку в Україні 
відбулася презентація другої хвилі моні-
торингу земельних відносин (2016-2017 
роки) та другого статистичного щоріч-
ника.
Моніторинг земельних відносин являє 
собою платформу, на якій системати-
зовано та узагальнено інформацію про 
володіння, користування і розпоряджен-
ня земельними ділянками. Це єдина 
та структурована база різних масивів 
даних: кількості зареєстрованих у Дер-
жавному земельному кадастрі земель 
та кількості зареєстрованих прав на них 
у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно, ринкових транзакцій із 
земельними ділянками, сплачених по-
датків, судових спорів тощо – загалом 65 
показників. Дослідження акумулювало 
дані шести відомств: Держгеокадастру, 
Мін’юсту, Державної фіскальної служ-
би, Держстату, Держводагентства, Дер-
жавної судової адміністрації. Перший 
моніторинг земельних відносин на осно-
ві даних 2014-2015 років був оприлюдне-
ний у вересні 2015 року.

Виділення землі учасникам                
бойових дій
Майже вдвічі (в 1,9 разу) зросла інтен-
сивність виділення земель учасникам 
АТО. Учасникам бойових дій та ро-
динам загиблих воїнів надано 57 734 
дозволи на розроблення документації із 
землеустрою щодо відведення земель-
них ділянок, проти 30 385 дозволів в 
2017 році.
Безпосередньо у власність учасники 
АТО в 2018 році отримали 30 532 зе-
мельні ділянки загальною площею 
48,15 тис. гектарів.

Ведення земельного кадастру
Державні кадастрові реєстратори у 2018 
році зареєстрували 1 285 351 земельну 
ділянку та видали 916 046 витягів із 
Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку.

Екстериторіальність погодження 
проектів землеустрою
У 2018 році до територіальних органів 
Держгеокадастру надійшло на пого-
дження за принципом екстериторі-
альності 292 738 проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок. За 
цей період експертами опрацьовано 
287 985 проектів (98%).

Прес-служба Держгеокадастру.

В Україні збільшилась 
продуктивність корів 
та виробництво молока 
екстра і вищого ґатунків
В Україні спостерігається збільшення 
продуктивності корів, а також виробництво 
молока екстра та вищого ґатунків.
Так, за січень-листопад 2018 року середній 
надій на корову у сільськогосподарських під-
приємствах склав 5595 кг молока на корову, 
що на 0,7% більше у порівнянні з відповід-
ним періодом минулого року, коли середній 
надій складав 5555 кг молока на корову. Таке 
збільшення відбулося за рахунок покра-
щення технологій виробництва молока та 
якісних показників стада молочних корів у 
сільськогосподарських підприємствах.
Крім того, збільшилось надходження на 
переробні підприємства якісної молочної 
сировини від сільськогосподарських підпри-
ємств на 1%, що зумовлює підвищення еко-
номічної ефективності виробництва молока. 
Так, за 9 місяців поточного року виробни-
цтво молока екстра ґатунку збільшилось на 
33,8%, а вищого ґатунку – на 7,8%.
Загалом, за січень-листопад 2018 року госпо-
дарствами всіх форм власності вироблено 
9457,2 тис. тонн молока, що на 1,9 % менше, 
ніж за аналогічний період минулого року 
(9637,6 тис. тонн молока у 2017 році).

У 2018 році на виконання Закону Укра-
їни «Про насіння і садивний матеріал» 
Мінагрополітики сформовано Реєстр 
сертифікатів на насіння та/або садивний 
матеріал і Реєстр суб’єктів насінництва та 
розсадництва. Реєстри дають детальну ін-
формацію про наявність сертифікованого 
насіння та садивного матеріалу, у розрізі 
культур, сортів та категорій, а також про 
можливість придбання якісного матеріа-
лу безпосередньо у виробника.
Так, згідно з Реєстром сертифікатів на 
насіння та/або садивний матеріал на 2018 
рік станом на 4 грудня 2018 року органом 
із сертифікації видано 5752 сертифікати, 
що засвідчують сортові якості насіння та/
або садивного матеріалу та 30205 сертифі-
катів, що засвідчують посівні якості насін-
ня та товарні якості садивного матеріалу.

З метою підготовки Державного реєстру 
суб’єктів насінництва та розсадництва на 
2018 рік опрацьовано близько 600 заяв, 
що надійшли від юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців про включення до 
Реєстру. Підготовлено 16 наказів Міна-
грополітики на підставі яких до Реєстру 
включено 596 суб’єктів насінництва та 
розсадництва. Зазначеним суб’єктам 
дозволяється виробництво та реалізація 
насіння і садивного матеріалу в обсягах, 
наведених у Реєстрі.
Відомості, що містяться в зазначених 
Реєстрах, є відкритими і загальнодоступ-
ними. Мінагрополітики забезпечує віль-
ний, цілодобовий і безоплатний доступ 
онлайн-доступ до Реєстрів.
Крім того, 3 жовтня 2018 року Мінагро-
політики оголосило прийом документів 
на складання кваліфікаційного іспиту 
аудитора із сертифікації (агронома-ін-
спектора) за напрямом «насінництво» 
за видом робіт «польове оцінювання» та 
«відбір проб». Так, 111 кандидатів успіш-
но склали кваліфікаційний іспит.
Також, з метою адаптації вітчизняних 
стандартів до вимог Директиви Ради 
66/402/ЄС про реалізацію насіння злако-
вих культур, 4 жовтня 2018 року Мінагро-
політики розроблено Наказ № 476 «Про 
затвердження Методичних вимог у сфері 

насінництва щодо збереження сортових 
та посівних якостей насіння зернових 
культур». Відповідний наказ зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України                 
29 жовтня 2018 року за № 1219/32671.
Даний наказ встановлює вимоги до 
насіння пшениці м’якої, пшениці твердої, 
пшениці полби, пшениці спельти, жита, 
тритикале, ячменю, вівса, рису, проса, 
гречки, а також кукурудзи і сорго, сорти 
яких занесені до Державного реєстру 
сортів рослин, придатних для поширення 
в Україні, в частині показників сортової та 
фізичної чистоти, вмісту насіння інших 
видів культурних рослин та бур’янів. 
Реалізація зазначеного наказу позитивно 
вплине на збільшення обсягів експорту 
насіння.

Прес-служба Мінагрополітики.

Підсумки року: 
сформовано 
нові реєстри 
у галузі 
насінництва
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У НАШІЙ області одна з неба-
гатьох, на жаль, громадських 

організацій має славу та визнан-
ня «Люстраційно-антикорупцій-
на Рада Придніпров’я». Вона не 
на словах, а на ділі намагається 
боротися передусім зі злодіями 
в погонах, які замість того, щоб 
належним чином викорінювати 
організовану економічну та кримі-
нальну і всіляку іншу злочинність, 
самі переймаються її прикриттям. 
А потерпають від цього передусім 
невгамовні й активні, наполегливі і 
послідовні у своїх войовничих ділах 
активісти «Люстраційно-антико-
рупційної Ради». Як от мешканець 
села Солдатського Апостолівського 
району Микола Шапліченко, ко-
трий воднораз є агентом згаданої 
Ради і постійним автором такої 
газети, як «Лица». З цієї газети ми 
й дізналися, що житлово-кому-
нальне підприємство «Нивотрудів-
ське» ні з того та ні з сього взяло і 
перекрило подачу питної води – 
безпричинно тобто, безпідставно і 
незаконно та нахабно - у домоволо-
діння, яке належить Шапліченку. 
Щоб він був винен за використану 
воду, так ні. Щоб був спійманий на 
якихось оборудках з викраданням 
поза лічильником, також ні. Одна-
че спершу суддя Апостолівського 
районного суду Наталія Хоружен-
ко відмовила Миколі Шапліченку у 
розгляді його позову до свавільни-
ків з ЖКП, а потім і суддя Дніпро-
петровського апеляційного Яна 
Бондар разом зі своїми колегами 
Аллою Барильською та Вікторією 
Зубаковою також погодилися, наче 
«між сторонами виникли  спірні 
відносини щодо припинення водо-
постачання, одначе в судовому засі-
данні не знайшли підтвердження 
факти порушення прав позивача 
відповідачем , а тому заявлені пози-
вачем вимоги і оскарження рішен-
ня суду першої інстанції є перед-
часними». Зрозуміли, до якої  сло-
весної нісенітниці і навіть дурниці, 
котрі не мають нічого спільного 
з верховенством законів, вдалися 
згадані горе-судочинці? Ні на яку 
здорову голову, не те що на ніякий 
і закон їхній висновок не натягнеш! 
Приватне домоволодіння Мико-
ли Шапліченка комунальники з 

Микола ЯСЕНЬ
Продовження. Початок стор. 1

НА ОЗЕРІ БУЗИНА, А В ПЕТРИКІВЦІ ДЯДЬКИ,
або Лихий швидше не попутав, а спокусив

АЛЕ ЩО ДАЛІ СТАЛОСЯ 
– читайте і тримайтеся за 

стілець, щоб від подиву не впас-
ти з нього. Згаданий уже раз 
слідчий суддя Петриківського 
районного суду Віктор Говоруха 
26 липня 2018 р. розглядає кло-
потання слідчого відділу поліції 
Юрія Тезика і раптом знаходить 
підстави… відмовити колезі. 
Оскільки раніше, 16 травня 2018 
р., аналогічне клопотання уже 
було задоволено. Чи то Юрій 
Тезик забувся про це і подав ана-
логічне клопотання повторно, чи 
то хтось інший зі слідчих подавав 
його уже в суд, а Тезик про це 
нічого не відав – цього до пуття 
ніхто тепер тут сказати не може. 
Хоч уже цим дуже схоже на те, 
що зроблено «помилку» було 
навмисне. Аби напустити тума-
ну. Чи просто знайшли нагоду, 
якою замислили скористатися 
«для інших цілей»! Чому ми так 
думаємо? Слухайте далі: так от, 
слідчий суддя Говоруха у пер-
шій частині свого рішення чітко 
і ясно написав, що він розглянув 
«клопотання слідчого Петриків-
ського відділу поліції пана Тези-
ка у кримінальному провадженні 

№12018040520000256 від 13 травня 
2018 року» - отож за фактом по-
жежі у селі Миколаївці. Але у 
другій частині, тій, де виклав, що 
він встановив та постановив, чор-
ним про білому читаємо: «Про-
вадження за клопотанням слідчо-
го у кримінальному провадженні 
№12017040520000445, внесеного 
у Єдиний реєстр досудових роз-
слідувань… 24 липня 2017 року 
за ознаками кримінального зло-
чину, передбаченого ч.1 ст.197-1 
ККУ – самовільне захоплення 
земельної ділянки і самовільна 
забудова, про погоджене з проку-
рором надання дозволу на прове-
дення огляду земельної ділянки в 
прибережній зоні озера Голубого 
– закрити».

Це справді «вражаючий» 
факт – слідчий суддя переплу-
тав Божий дар з яєчнею. Одну 
кримінальну справу з іншою. 
Ще точніше – одну підмінив ін-
шою. На ґороді бузина, а в Києві 
дядько: розглядав клопотання за 
фактом загибелі на пожежі бідо-
лахи, а рішення прийняв за фак-
том… захоплення землі на озері. 
Коротше, Химені кури, а Мотри-
ні яйця. Вийшло, що у травні 

минулого року у селі Миколаїв-
ка згоріла хата, а в результаті 
цього у серпні ще попереднього 
2017… хтось як наче ніякої землі 
на дурничку і не захоплював. В 
цьому й полягав явно дивовиж-
но штукарський фокус: клопотав 
слідчий про логічне завершення 
розслідування загибелі чоловіка 
у вогні, а суд натомість завер-
шив-закрив слідство за фактом 
загарбання ласої приозерної зе-
мельної ділянки. Адже все - на-
казав раз і назавжди припинити 
будь-які її обстеження на березі 
Голубого озера за підозрою  сва-

вільних діянь. Коли ще й «ухвала 
оскарженню не підлягає».

Зараз аж бігом нарікають, 
неначе фатальна й елементарна 
неуважність підвела – це якщо 
говорити про слідчого суддю 
Віктора Говоруху. Придивіться, 
мовляв, номери ж бо, за якими 
зареєстровано дві різні кримі-
нальні справи, близькі між собою 
і багатьма цифрами перегуку-
ються. По-друге, продовжують 
знаходити пояснення тому, що 
або випадково ніби як сталося, 
або умисно вчинено – не в цьому, 
мовляв, річ. Провина ніби вся на 

совісті слідчого Петриківсько-
го відділу Національної поліції 
Юрія Тезика – і крапка. Й сумні-
ватися не треба, що не так! – май-
же вигукують. Як же це він не зміг 
не розгледіти, що клопотання 
подавав з приводу одного кримі-
нального провадження, а ухвалу 
припинити слідчі дії і закрити 
справу отримав стосовно зовсім 
іншого? Та ще й погодився з нею. 

А це тільки посилює підозру, 
що не настільки й безневинною 
насправді є «незбагненна» по-
милка. Тезика роблять крайнім 
не випадково. Справа у тім, що 
Юрій  Анатолійович… уже не 
працює в Петриківському відді-
лі поліції. Уявіть собі, звільнив-
ся він ще на п’ятий чи й лиш на 
третій день після того, як влас-
ним підписом «прийняв» рішен-
ня Віктора Говорухи. І останнє, 
що не може таки у цій «курйоз-
ній» історії не викликати недобрі 
думки: ніхто ж досі і не заїкаєть-
ся про те, а як же виправляти 
«курйозну помилку» та реані-
мувати й продовжити, а радше 
й давно завершити слідство за 
фактом захоплення прибереж-
ної ділянки-смуги диво-озера 
ФОПом Михайлом Семенови-
чем Фігуром? Чи отаким чином 
і кинули усі кінці скандальної 
справи у воду дійсно блакитного 
поки що на колір озера?При цій нагоді

ВИННІ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО САМІ ПОКАЗУЮТЬ 
ПАЛЬЦЯМИ НА ВИННИХ

власної пихи залишили без води, 
а потвори в судівських мантіях вва-
жають претензії  потерпілого… пе-
редчасними. Тільки за це уже усіх 
чотирьох  суддів варто брати за 
шкірки і викидати геть на смітник 
як непотріб. Це короста, яку треба 
живцем видирати й знищувати.

Але не лише судді тут втра-
тили будь-які мірки, котрі мають 
визначати їх як людей порядності 
та честі. Працівників ЖКП «Ни-
вотрудівського» з одного боку, а з 
іншого також і  старшого інспек-
тора Апостолівського відділення 
Нікопольського відділу Національ-
ної поліції її Головного управління 
у нашій області Віктора Боярчука. 
Чому? – здивуєтеся ви. Тоді знайте, 
з якої причини знущаються над 
активістом-агентом «Люстрацій-
но-антикорупційної Ради» Шаплі-
ченком ті, що працюють переду-
сім в комунальному підприємстві. 
Ще два роки тому Микола спіймав 
їх на гарячому – на продажі кіль-
канадцяти тонн труб, виручені 
кошти за які – 1 мільйон 256 тисяч 
468 гривень - вони поклали собі в 
кишені. Спіймав, викрив, опри-
люднив у пресі і серед земляків і 
домігся реєстрації кримінального 
провадження у Державному реє-
стрі досудових розслідувань.

А тільки ж наслідки на даний 
момент такі: за два роки слідство 
за цим фактом розкрадання і при-
власнення неправомірної вигоди ні 
на крок все ще не зрушило з місця. 
І не збирається рушати, якщо хоче-
те знати. Бо хто вчинив злочин? На-
чальниця ЖКП «Нивотрудівське» 
Любов Волинець – теща старшого 
інспектора поліції Віктора Бояр-
чука, головбух ЖКП Ольга Бояр-
чук – його мати, а підлеглі Любові  
Волинець Ірина Боярчук дружина 
і Микола Боярчук – батько майора 
Віктора Миколайовича Боярчука. 
Отака кругова оборона вийшла! 
Яка втратила будь-які мірки люд-
ської подоби і заходилася безкарно 
ще й мститися бойовому багнету 
«Люстраційно-антикорупційної 
Ради Придніпров’я». Невже спо-
дівається, що з приходом нової 

влади вдасться уникнути справед-
ливої кари за це? Ні, розплати не 
уникнути. Вона буде – нехай так і 
знають, якщо дозволяють собі на-
стільки брутально поводити себе в 
суспільсьтві!

Ще одна історія ще одного 
активіста-агента Ради – Олексан-
дра Лойчиця, який мешкає у селі 
Вільному того ж Апостолівського 
району. Це завдяки йому у квітні 
минулого року військовій про-
куратурі Криворізького гарнізону 
разом зі Службою безпеки Украї-
ни в Дніпропетровській області та 
Департаментом внутрішньої без-
пеки Національної поліції облас-
ного Головуправління вдалося ви-
крити і знешкодити організоване 
злочинне угрупування хабарників 
в надрах все того ж Апостолівсько-
го відділення поліції. Було затри-
мано і  взято під варту двох дуже 
відповідальних працівників цього 
відділення – начальника слідчого 
відділу Олександра Накрапаса і 
начальника сектору кримінальної 
поліції Ігоря Коржовського. Ще 
раз повторюємо – здійснено було 
цю операцію з викриття переверт-
нів з участю і Олександра Лойчи-
ця. Олександр Валерійович, біль-
ше того, зіграв у ній вирішальну 
скрипку. 

Але сьогодні і у цій справі ще 
більш потворніша ситуація. О.На-
крапаса та І.Коржовського під 
заставу в 1 мільйон 57 тисяч 200 
гривень (кожен) звільнено з-під 
арешту, знову ж таки стосовно них 
кволо тривають ніби як слідчі дії, а 
тим часом зібралися затримувати 
і позбавляти волі… Олександра 
Лойчиця. З якої речі? А це треба 
дізнаватися у тих в апостолівській 
поліції, кого інакше, як виродками 
уже і не назвеш.

В одному з недалеких від Віль-
ного селі одного вечора кілька не-
відомих вчинили розбійницький 
напад на фермерське господар-
ство «Ольвія». Туди вони прибули 
на Мерседесі, побили охоронця і 
викрали трактор. Про цю подію 
знала вся округа. Як і те, що свідки 
говорили про кількох розбійни-

ків, про білого кольору Мерседес, 
останні дві цифри державного 
номера якого «77». Ну і таке інше 
– подібних подробиць «з метою 
нерозголошення слідчих таєм-
ниць» у селі, ясна річ, не прихова-
ти. Чи вистачало зібраних фактів, 
аби розкрити зухвалий  злочин – 
питання, може, й дискусійне. Але 
слідчі мусили наполегливо працю-
вати, якщо справді воліли зловити 
злодіїв. Одначе вони несподівано 
«розвертають» справу на сто вісім-
десят градусів і стараються притяг-
ти до відповідальності… «кривдни-
ка» їхніх колег Лойчицю. 

Якщо потерпілий сторож Ста-
хурський досі говорив, що «забіг-
ли люди, вдарили мене, звалили 
на землю, завели трактор і мер-
щій поїхали невідомо мені куди», 
то тепер раптом ніби як схаме-
нувся чи опам‘ятався та згадав, 
що нападник був один, і це не хто 
інший, як Сашко Лойчиця, якого 
він упізнав, хоч останній раз ба-
чив років дванадцять тому. Змі-
нили свої показання і двоє інших 
свідків, котрі бути присутніми 
на той момент уфермерському 
господарстві. Вони також як про-
зріли і тепер запевняли, наче на 
власні очі бачили Мерседес, на 
якому прибув таки… Олександр 
Лойчиця.  І знаєте – чому? Та 
тому, що в Олександра  Валері-
йовича є власний автомобіль, і 
саме марки Мерседес. Цей «збіг» 
і вирішили використати хвацькі 
апостолівські слідчі, які затаїли 
зуб на того, хто «посадив» їхніх 
колег. Правда, Мерседес Лойчиці 
іншого кольору, та й останні циф-
ри його номера теж інші. Більше 
того, того вечора, коли було вчи-
нено напад на ФГ «Ольвія», Лой-
чиця перебував далеко від місця 
події. Одначе це уже не зупиняло 
і не зупиняє досі поліцейських 
нишпорок, котрі увійшли в раж. 
Сорока, даруйте, на хвості при-
несла Олександру Валерійовичу 
новину, що «випущені під заста-
ву Накрапас і Коржовський, ще 
слідча Марина Рибак попереди-
ли двох очевидців злочину, що 

якщо ті не скажуть, що трактор 
вкрав Лойчиця, тоді вони кражу 
трактора повісять на них».

-Особисто мене ніхто зі слід-
чих не викликав, не допитував, 
не з”ясовував того, чи міг я бути 
присутнім фатального вечора у 
фермерському господарстві, - роз-
повідає Олександр Валерійович, - 
не надсилали жодної повістки, не 
було й спроб звести мене віч-на-віч 
з потерпілим сторожем та й інши-
ми свідками, однак раптом викли-
кають до суду як підозрюваного 
– уявляєте? Я сам взяв і подзвонив 
начальнику «розшуку», а потім 
і зустрівся з ним. В чому, питаю, 
річ? Як все це розуміти? Розмови 
не вийшло. «Я тебе посаджу!» - ска-
зав, як відрізав цей начальник.

І це не жарти. Наразі Олек-
сандру Лойчиці «шиють» відразу 
аж чотири статті, кожна з яких 
погрожує  позбавленням волі від 
7 до 12 років. Адже його звинува-
чують і в незаконному заволодінні 
транспортним засобом, ще також 
в незаконному позбавленні люди-
ни волі, далі в умисному тяжкому 
тілесному ушкодженні, нарешті 
і в дачі (?) завідомо неправдивих 
свідчень. Уже зараз без слідства, а 
далі і без справедливого суду явно 
намагаються знищити того, хто в 
районі бореться з корупціонера-
ми та хабарниками. Тим паче, що 
посмів викрити корупціонерів і 
хабарників між ними, поліцаями. 
Не поліцейськими, а між поліца-
ями – ми тут не обмовилися. Це 
зараз так і є. 

То остання поки що крапка у 
цій нашій публікації – якщо ми 
згодні жити і далі в поліцейській 
державі, тоді і на президентських, 
і на парламентських виборах голо-
суйте за нині діючу підлу й страш-
ну владу. А якщо дуже хочеться, 
аби і ми уже завтра, і наші діти, 
онуки та правнуки жили у вільній 
і чесній державі, тоді теперішню 
владу всю оптом та вроздріб звер-
ху й донизу треба засилати дияво-
лу на кулічки чи туди, де Макар і 
телят не пасе та куди ворон й кі-
сток не заносить. Іншого варіанту 
рятувати себе і всю нашу державу 
наразі уже немає.
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«При виборі варіанту 
дороги була корупційна 
складова»
Ретельного розгляду альтер-

нативних, запропонованих гро-
мадськістю варіантів вимагає не 
лише низка громадських органі-
зацій обох районів та творці НПП 
«Орільський», а й постійна комі-
сія Дніпропетровської облради 
з питань екології та енергозбере-
ження. На початку липня заступ-
ник голови облради Олег Ісаєв 
направив рішення  обласної ради 
Службі автодоріг у Д. о. і департа-
менту екології та природних ре-
сурсів Дніпропетровської ОДА: «з 
метою недопущення погіршення 
стану навколишнього природно-
го середовища і проведення робіт 
на територіях природно-заповід-
ного фонду області, використати 
всі найкращі доступні технології 
в рамках розробки та реалізації 
проектних рішень стосовно будів-
ництва автодороги державного 
значення Н – 31». 

Та не так склалося, як гадало-
ся. Служба автодоріг так «реалі-
зувала проектні рішення», що не 
відступила ні на сантиметр від 
«генеральної лінії». Тобто був під-
готовлений «Звіт про ОВД» лише 
одного, найбільш згубного для 
майбутнього Національного при-
родного парку «Орільський» ва-
ріанту «дороги смерті». Він і далі 
відрізатиме луки і пасовища від 
людських осель, тепер вже в Іва-
нівці, Гречаному, Протовчах, Мо-
гилеві, Китайгороді, Царичанці 
та Ляшківці. «Основний» варіант 
не лише шкідливий з екологічної 
точки зору, а і вкрай затратний. 
Бо бере під себе лише 4 км діючих 
автошляхів, тоді як запропонова-
на громадськістю «Технічна аль-
тернатива 4» з суміщенням об’їз-
ної з автодорогою Кам’янське 
– Орлик – Кобеляки» використо-
вує приблизно 40 км діючих шля-
хів, а «Технічна альтернатива 3» 
в обхід Могилева і Царичанки 
з півночі – біля 35 км! Напри-
кінці року прем’єр Володимир 

Голос громади

«Не вбивайте ПРИОРІЛЛЯ!»

Гройсман мов з цього приводу 
слушно зазначив: «Нам потрібна 
не кількість доріг, а якість!». До 
всього ведення дороги болотами і 
озерами  не прогнозоване за еко-
номічними показниками. Адже 
щоб «пройти» cпершу камінням 
накопичений тисячоліттями на 
їхньому дні сапропель – мул із 
залишками органіки - і сягнути 
твердої основи, неможливо пора-
хувати всі витрати. 

Та «північний» варіант був 
відкинутий Службою - він буцім-
то «довший на 8 км за проектова-
ний». Але ж додана в «Звіті» його 
схема на стор. 197 не відповідає 
запропонованій громадськістю! 
Вона не використовує діючу до-
рогу від Петриківки до Могиле-
ва, як пропонує громадськість! А 
«орлицько-кобеляцький» варіант 
не розглядали, бо з назви доро-
ги може зникнути в такому разі 
«Царичанка», і частину коштів 
використовуватиме Полтавська 
область! Ось так прагнення будь-
що втримати «київські інвестиції» 
на Дніпропетровщині нещадно 
гублять Оріль та її унікальну при-
родну екосистему. Про корупцій-
ну складову при виборі розповів 
ветеран праці з Петриківки Віта-
лій Панко:

- З відновленням Петриків-
ського району у 90-х я був голо-
вою комісії з екології при рай-
раді. Тоді об’їзну спроектували 
по давньому Чумацькому, або 
Брильовому шляху. Він іде на 
північній стороні Балівки, Лобой-
ківки, Петриківки, Новопідкря-
жа і Царичанки і зручно з’єднав 
би не лише Дніпро, Полтаву та 
Київ, а й Новомосковський, Дні-
провський, Петриківський, Маг-
далинівський, Царичанський, 
Кобеляцький, Новосанжарський 
райони для вивезення зерна. Та 
до Петриківки завітав тодішній 
голова Служби автодоріг і каже 
мені: «Ти що, не тямиш, які в разі 
будівництва «південного» варіан-
ту виділятимуться «бабки»? І ке-
рівництву області буде зручніше 

їздити до своїх дач!» До очільни-
ків Петриківського району засто-
сували пресинг, було проведене 
голосування підлеглих без гро-
мадськості. Вважаю, необхідно 
хоча б тепер вийти на давно про-
ектований «північний» варіант, 
щоб об’їзна була не просто «ку-
рортною» дорогою між Дніпром 
та Оріллю, а й працювала для 
хліборобів Січеславщини. 

Ось такі справжні причини 
«схвалення» недолугого варіанту. 
Попри цілу вервечку нових анти-
корупційних органів у державі, 
досі цей екологічний злочин не 
розслідуваний. А сучасні «успіхи» 
Служби автодоріг в області част-

ково оцінені. У листопаді Бабуш-
кінський районний суд Дніпра 
засудив до двох років позбавлення 
волі умовно з випробувальним 
терміном 1 рік колишнього в. о. 
голови Служби Геннадія Немогу. 
Він підозрювався у привласненні 
1 мільйона гривень державних 
коштів через фіктивний акт на 
не проведений ямковий ремонт 
автодороги П’ятихатки – Апосто-
лове – Зеленодольськ. А всього 
лише за 2016-17 роки, за верес-
невими даними СБУ, обласні 
служби автодоріг та облавтодори 
України спустошили «схемами» 
державну скарбницю більш як на 
220 мільйонів гривень! Чи не тому 
дніпровська Служба автодоріг так 
затято ратує за єдино «правиль-
ний» маршрут, що в цьому разі 
кошторис траси буде найбіль-
шим? І висновок у «Звіті» однозна-
чний – «після розгляду можливих 
варіантів траси, рекомендувати її 
напрямок № 1 як найбільш еко-
номічно вигідний». Отака дивна 
«арифметика» без цифр.

Жодного голосу «за» 
«дорога смерті»
 не отримала
Громадське обговорення у 

Петриківці лише підтвердило 
давню істину – обраний варіант 
траси, втілений в асфальтобетон 
до Іванівки Петриківського ра-
йону, як кажуть, ні Богові свічка, 
ні бісові кочерга. Мало хто підоз-
рював, що його вплив на приро-
ду і людей буде таким всеосяж-
ним і нещадним.

- Проживаю в провулку Глу-
хому, донедавна це була райська 
затишна місцина, - заявила де-
путат і працівниця Петриків-
ської селищної ради Людмила 
Омелич. – Та на полі перед ха-
тами почали будувати дорогу, 
від реву техніки стоїть страшний 
шум. Після введення в експлу-
атацію він збільшиться в рази і 
не припинятиметься ні вдень, 
ні вночі. Вимагаємо поставити 
протишумові бар’єри!

Про іншу, задавнену велику 
проблему, нагадав голова Пе-
триківської селищної організації 
ветеранів Велемір Голуб:

- На об’їзну в 2008-му взяли 

тисячі тонн піску поблизу Сот-
ницького, вирили величезний 
котлован. Їздили «КрАЗи» і 
повністю «угоїли» дорогу Пе-
триківка – Сотницьке та міст че-
рез Оріль. Вже є проект їхнього 
капремонту, але за 10 років так 
нічого й не зроблено! Ось 140 
зібраних підписів жителів з ви-
могою негайного ремонту. Доки 
людям чекати? Коли закінчиться 
оця гра в одні ворота?

А голова ГО «Шульгівська 
громада» Вікторія Льовкіна за-
дала слушне екологічне питання 
– які критерії переважили при 
остаточному виборі варіантів? 
Чому обраний Службою умис-

но йде переважно по територі-
ях природно-заповідного фонду 
області - зокрема впродовж 20 
кілометрів Національним при-
родним парком «Орільський» 
по обидва боки Орелі, далі 6 
км озером Кривець, Свинячим 
болотом та іншими, горою Ка-
литвою, ботанічною пам’яткою 
природи «Сад», заповідним 
об’єктом «Назаренківські боло-
та»? Відповіді на запитання гро-
мадськості дав заступник голови 
Служби автодоріг в Дніпропе-
тровській області з будівництва 
Сергій Кочан, який перед цим 
коментував «Звіт»: 

- У проекті об’їзної на вка-
заній ділянці біля Петриківки 
немає протишумового захисту, 
це питання вивчать спеціалісти 
і потім ухвалять рішення. Не-
обхідне письмове звернення. На 
ремонт мосту через Оріль та ав-
тодороги на Сотницьке потрібне 
окреме фінансування, яке треба 
передбачити, направляйте кло-
потання. Чому раніше був обра-
ний саме такий варіант об’їзної 
– з використанням заповідних 
територій - не знаю, тоді я не 
працював у Службі. 

Такі коментарі не задоволь-
нили присутніх. Кілька з них за-
пропонували обговорення вести 
по-іншому, зокрема і депутат 
Петриківської селищної ради, 
фермер Іван Запорожан:

- Навіщо проводиться обго-
ворення – для «галочки»? Чому 
не визначені правила, юридичні 
норми, за якими рішення гро-
мадськості матимуть силу закону 
для Служби? Почнімо з цього! 
Знаєте, скільки людей загинули в 
Петриківському районі на страш-
ному лобойківському перехресті? 
Там уже ціле кладовище з кількох 
десятків чоловік набирається, а й 
досі перехрестя хрестоподібне, як 
і було! Чому дорога будується без 
відповідних розв’язок для безпеч-
ного руху по ній?

З цим докором Службі С. 
Кочан погодився і запевнив, що 
вже в 2019-му на перетині об’їз-
ної з автодорогою Лобойків-
ка – Кам’янське буде зроблена 
розв’язка за схемою «розірвано-
го кільця». А представник Міне-

кології Олексій Біушкін зазна-
чив, що протокол громадського 
обговорення, згідно з п. 21 «По-
рядку проведення громадських 
слухань в процесі оцінки впливу 
на довкілля», передбачає фік-
сацію усіх пропозицій і заува-
жень громадськості. Вони будуть 
повністю або частково врахова-
ні чи обґрунтовано відхилені, а 
таблиця врахування зауважень 
і пропозицій разом із протоко-
лом включаються до «Звіту про 
громадське обговорення», який 
можна буде побачити в «Єдино-
му реєстрі ОВД». Без відповіді 
залишилося і запитання – чому 
не перевіряється на радіоактив-

ність доменний шлак, який за-
кладають в основу дороги?  

Від «Робочої групи з пошу-
ку альтернативних варіантів 
об’їзної», до якої входить група 
проектантів НПП «Орільський» 
(керівник доцент Вадим Манюк), 
Царичанської РГО «Комітет по-
рятунку Орелі» (заступник голо-
ви Олександр Вишняк), Фермер-
ської Самооборони Дніпропе-
тровської області (Василь Стро-
гий),  ГО «Шульгівська громада» 
(Вікторія Льовкіна), зборів жите-
лів Могилівської територіальної 
громади 27 квітня 2018 р. (голова 
Юрій Тимошенко) та Протовчан-
ської паланки Славного Війська 
Запорізького низового (кошовий 
отаман Анатолій Ламза) до Міне-
кології було подане колективне 
письмове звернення: (скорочено):  

 - На стор. 6 Звіту йдеться 
про те, що на частині шляху від 
30 км проекту автодороги до 36 
км «траса перетинає водні об’єк-
ти р. Оріль, заплавні луки і озе-
ра, зниження в рельєфі, озеро 
Кривець, та інші заплавні озера, 
болото Свиняче і т. д. Таке умис-
не знищення водно-болотних 
угідь суперечить Рамсарській 
конвенції зі збереження вод-
но-болотних угідь, ратифікова-
них Україною 1971 року. У Звіті 
немає оцінки впливу суттєвого 
зменшення басейну Орелі, адже 
запропонований варіант відріже 
як праву, так і ліву частини пло-
щі її басейну впродовж біля 20 
кілометрів. У Звіті немає кон-
кретної оцінки впливу автодоро-
ги на об’єкти ПЗФ, є лише фор-
мальний опис ситуації. Зокрема 
на стор. 139 зазначено:

- У зв’язку з тим, що територія 
планованої діяльності попадає в 
межі заповідних об’єктів, об’єк-
ти тваринного світу, які занесені 
до Червоної книги України, рід-
кісні та такі, що перебувають під 
загрозою зникнення, зазначені у 
проектах створення для заповід-
них об’єктів. 

Таке окозамилювання су-
перечить заявленому курсу на 
євроінтеграцію України та роз-
ширенню Смарагдової мережі 
Європи, адже значна частина 
НПП «Орільський» вже входить 

до неї! А р. Оріль є найбільшою 
«родзинкою» не лише Дніпро-
петровської області з унікальним 
природним комплексом, тому 
однобокий підхід до майбутнього 
національного парку  є неприпу-
стимим. З огляду на викладене 
вимагаємо:

«Звіт про оцінку впливу на 
довкілля визнати таким, що абсо-
лютно не враховує «Технічну аль-
тернативу 3» та «Технічну альтер-
нативу 4», запропонованих гро-
мадськістю, тому не може бути 
схвалений нею. Необхідна підго-
товка нового «Звіту про ОВД» з 
врахуванням обох варіантів гро-
мадськості».

Чи піде об’їзна 
по Калитві?
Громадськості у Петриківці 

Службою автодоріг не була пока-
зана детальна карта з пропонова-
ним варіантом шляху. Це викли-
кало чимало нарікань присутніх, 
значна частина запитань через 
це, зауважили організатори захо-
ду, залишилася без відповіді. А 
найчастіше люди питали, чи піде 
дорога по Калитві? Зокрема і ко-
респондент Царичанської район-
ної газети «Приорільська правда» 
Наталія Мельник:

- На краю Рудьки біля підніж-
жя Калитви стояла в минулому 
столітті церква, а біля неї було 
кладовище. Зберігся церковний 
архів, там похований мій прадіду-
сь Феодосій Демченко, тому я ка-
тегорично проти того, щоб їзди-
ли по його та односельців кістках.  

На це Сергій Кочан відповів, 
що кладовище на карті є, але по-
значене як старе, яке можна вико-
ристовувати. Де саме між Китай-
городом і Рудькою проходитиме 
дорога, він не знає: 

- Калитву чіпати не будемо. 
Тоді, як дійдемо до неї, вже на 
місці визначимося.

Такий намір стеле дорогу пря-
мо до пекла – дорозі завширшки 
65 метрів там немає де, окрім Ка-
литви, пройти! Інакше вона зруй-
нує людські хати. Та і у «Звіті» на 
стор. 185 чітко записано:

«Територія планованої діяль-
ності знаходиться в районі роз-
ташування заповідного урочища 
Калитва (рішення про заповідан-
ня ухвалене Дніпропетровським 
облвиконкомом 14. 10. 1982 р. 
№ 654), в межах Царичанського 
району попадає на території, за-
резервовані під створення НПП 
«Орільський», заповідного об’єк-
ту «Назаренківські болота», а в 
межах Петриківського району  
- НПП «Орільський» (рішення 
Дніпропетровської облради 21. 
10. 2015 р. № 680 – 34 / VI «Про 
Дніпропетровську обласну комп-
лексну програму (стратегію) еко-

логічної безпеки та запобігання 
змінам клімату на 2016 – 25 роки».

Ось такий дивний дуалізм – 
розуміємо страшну загрозу зміни 
клімату, бо ухвалили комплексну 
обласну програму на 10 років. І ра-
зом з цим закриваємо очі на те, що 
410 гектарів нової дороги знищать 
цілу низку водойм, які запобіга-
ють цим змінам! Зарубіжні вчені 
довели, що періоди надзвичай-
ної спеки в Європі безпосередньо 
пов’язані з діяльністю людини. 
Саме це призводить до глобально-
го потепління, за дослідженнями 
«Крістіан Айд». Чому так бездум-
но ставимося до майбутнього?

І тричі дивним є прагнення 

будь-що прокласти дорогу Ка-
литвою, що виникла внаслідок 
складчато-лускуватих дефор-
мацій у периферійній частині 
льодовика під час дніпровського 
зледеніння. Та невже з Дніпра на 
Київ немає іншого шляху, окрім 
як по другій за висотою в Дніпро-
петровщині горі з найвищою точ-
кою 145 метрів над рівнем моря? 
Міністерство екології та природ-
них ресурсів України, до речі, ще 
14 жовтня 2002 р. надало Цари-
чанській РДА та Китайгородській 
сільській раді тотожне «Охоронне 
зобов’язання» (скорочено):

«Відповідно до ст. 53 Закону 
України «Про природно-заповід-
ний фонд України» Держуправ-
ління екоресурсів у Дніпропе-
тровській області передає під 
охорону землекористувачу за-
повідний об’єкт - заповідне уро-
чище «Гора Калитва» площею 
400 гектарів з метою збереження 
геологічних утворень природи, з 
рукотворним залісненням гори 
у 30-60-х роках минулого століт-
тя. Заповідний об’єкт входить 
до складу природно-заповідного 
фонду України, який охороня-
ється як національне надбання і 
є частиною світової системи при-
родних територій, що перебува-
ють під особливою охороною. На 
заповідній території забороня-
ється знищення та пошкодження 
дерев, чагарників і трав, випасан-
ня худоби та мисливство».

У Царичанському районі Ка-
литва, раніше Половецький вал, 
давно сприймається жителями 
як заповідне урочище, творці 
національного природного пар-
ку «Орільський» включили гору 
до його меж. Навіть думка про 
часткове руйнування гори і про-
кладення широчезної траси є не-
прийнятною. Не варто забувати і 
згадане старе кладовище, краще 
оминути це святе місце. До всьо-
го пропонований варіант «дороги 
смерті» знищить й інші артефак-
ти історії. Зокрема на стор. 143 
«Звіту» вказано:

«Управління культури, наці-
ональностей і релігій Дніпропе-
тровської ОДА листом від 13. 08. 
2018 р. зазначає, що в районі бу-
дівництва траси обліковується 9 
пам’яток археології з наземними 
ознаками – кургани №№ (пере-
лік) та пам’ятка археології без 
наземних ознак – стоянка доби 
енеоліту № 1296. Необхідне про-
ведення повного археологічного 
дослідження».

Про ще більшу культурну 
спадщину України йдеться на 
стор. 115 «Звіту»:

«За підсумками ознайомлен-
ня з картографічними та істори-
ко-архівними матеріалами на 

території планованої діяльності 
встановлено наявність 12 архео-
логічних об’єктів у безпосередній 
близькості та у зоні будівництва 
автодороги. Є три пам’ятки архе-
ології без наземних ознак, посе-
лення доби пізньої бронзи».

На обов’язкові археологіч-
ні дослідження потрібні чималі 
кошти. Де їх брати? Поки що ми 
навіть роботу музеїв не можемо 
забезпечити! За свідченням кан-
дидата історичних наук Анатолія 
Білоконя, перед будівництвом 
каналу Дніпро-Донбас в його 
межах чотири роки працювала 
велика експедиція Київського ін-
ституту археології під керівниц-
твом доктора історичних наук 
Дмитра Телегіна. Все, намічене 
для досліджень, було розкопане. І 
на трасі об’їзної за всіма діючими 
законами потрібно робити теж 
саме.  Але немає ні експедиції, ні 
кількох років для її роботи. Катма 
і грошей, є лише державні бор-
ги. Тож пропонований Службою 
автодоріг варіант однозначно не 
«найбільш економічно вигідний». 
У разі ж використання діючих до-
ріг археологічних питань може і 
не бути.

Приорілля під загрозою 
нестачі води!                                                           
Сьогодні близько половини 

населення планети проживає на 
посушливих територіях, людство 
дедалі більше відчуває гостру не-
стачу води. На це вказують авто-
ри щорічної доповіді ЮНЕСКО 
про ситуацію з водними ресур-
сами. Якщо теперішні тенденції 
зростання кількості населення 
світу, принципів ведення сіль-
ського господарства та спожи-
вання зберігатимуться й надалі, 
то до 2050 року від гострого бра-
ку води потерпатимуть близько 
п’яти мільярдів людей. А що з 
питною водою на Приоріллі вже 
виникли проблеми, не може 
не бачити тільки сліпий. Рівень 
води в колодязях упав, або вода 
зникла зовсім. Подекуди можна 

лише мулу витягти. Річка Оріль 
катастрофічно міліє, лише то-
рік  вперше за кілька років була 
повінь, підсилена скидом води з 
Орільківського водосховища. Для 
людей місцевих тоді ніби дивина 
сталася: раділи і бігли фотогра-
фувати повні береги Орелі. А тут 
нова рукотворна загроза нависла: 
дорогу на Київ спроектували так, 
що вона повністю знищує болота 
і озера, які підживлюють Оріль. 
Тому на громадських обговорен-
нях у Петриківці  Наталія Дави-
денко з с. Могилів поставила пи-
тання гостро:  

- Чому обраний владою варі-
ант прокладання об’їзної не вра-
ховує того, що Приорілля може 
залишитися без води внаслідок її 
будівництва? Адже він порушує 
гідробаланс Орелі, знищуючи бо-
лота і озера!

 Коли ж вона почула у відпо-
відь від представника забудовни-
ка Сергія Кочана, що це найде-
шевший варіант, обуренню її не 
було меж:              

- Ми всі зібралися тут при 
здоровому глузді люди. Повіри-
ти в те, що прокладати дорогу по 
болотах і озерах, перерізати гору 
Калитву - найдешевше, не-мож-
ли-во! Адже громада пропонує 
для будівництва об’їзної задіяти 
і розширити вже діючі дороги з 
мінімальним негативним впли-
вом на довкілля. Не можна  не 
врахувати фактору, що на Прио-
ріллі проживає кілька десятків 
тисяч мешканців - усім потрібна 
питна вода! На берегах Орелі є і 
туристичні бази, дитячі табори 
відпочинку, будинки «зеленого 
туризму» тощо. Яка доля чекає їх 
внаслідок непродуманого будів-
ництва? Наполягаю на розгляді 
варіантів дороги, запропонова-
них громадськістю. Не вбивайте 
наше Приорілля!  

Підстави для величезного за-
непокоєння будівництвом «до-
роги смерті» в краї абсолютно 
слушні. Ще торік директор де-
партаменту  екології та природ-
них ресурсів Дніпропетровської 
облдержадміністрації Руслан 
Стрілець в інтерв’ю «Дніпро. Го-
ловне» підкреслив:

- Коли почали будувати об’їз-
ну з Дніпра на Київ у районі Обу-
хівки, в місцевих водойм з’яви-
лося чимало проблем – траса 
передавила водотоки, і водообмін 
зник. Це порушення водної рівно-
ваги згубно діє на ту ж Оріль, яка 
там тече.  

Такі ж проблеми у водойм і 
поблизу Балівки, Лобойківки та 
Петриківки. У всьому Нижньому 
Приоріллі болота і озера поруч 
об’їзної висохли, а в колодязях 
місцевих жителів не стало води. 
Невже дозволимо і Середнє 
Приорілля перетворити на пу-
стелю?   

                                                              
Бульдозером 
по Червоній книзі
 України
До неї входять рідкісні види та 

підвиди тваринного та рослинно-
го світу, які перебувають під за-
грозою зникнення. У «Звіті» тема 
особливої охорони їх, як того 
вимагає законодавство, не висвіт-
лена. Зокрема на сторінках з 75-ї 
до 86-ї наведений Червоний спи-
сок тварин Дніпропетровської 
області – козуля, лелека чорний, 
строкатка, гоголь… Лише вду-
маймося – 11 сторінок рідкісних і 
зникаючих видів! Не менше вра-
жає і Червоний список рослин 
Дніпропетровської області – зо-

зулин льон, хвощ болотний, сит-
няг голчастий, проліска дволиста, 
дзвоники скупчені, валеріана лі-
карська… Список починається на 
стор. 88 і завершується на 104-й! 
Ось яке багатство маємо, але не 
цінуємо. Бо заходи, запропонова-
ні Службою для їхньої охорони, 
більш ніж дивні (стор.86):

«При виявленні на території 
планованої діяльності об’єктів 
тваринного світу, занесених до 
Червоної книги України, відпо-
відно до ст. 11 ЗУ «Про Червону 
книгу України», буде забезпечено 
їхню охорону шляхом: встанов-
лення особливого правового ре-
жиму охорони рідкісних і таких, 
що перебувають під загрозою 
зникнення, видів тваринного і 
рослинного світу». 

Який «правовий режим 
охорони» можна забезпечити 
рослинам і тваринам від ножа 
бульдозера? Певно ж, зникаючий 
тваринно-рослинний світ можна 
зберегти, лише оминувши його 
ареали поширення.  

Обговорення Звіту оцінки 
впливу на довкілля тривало біля 
двох годин. Жодного голосу «за» 
визначений Службою автодоріг 
варіант від громадськості Пе-
триківського та Царичанського 
районів не пролунало. Відтак 
відділ оцінки впливу на довкілля 
Мінекології до середини січня 
збиратиме зауваження, а потім 
оприлюднить «Звіт про громад-
ське обговорення» з протоколом 
громадських слухань і таблицею 
врахування зауважень і пропо-
зицій громадськості. Наприкінці 
зустрічі Сергій Кочан погодився 
з вимогою присутніх щодо про-
ведення громадських слухань в 
Царичанському районі.

Могилів – розгляд 
варіантів 
Така зустріч представників 

Служби автодоріг Дніпропетров-
ської області з громадськістю Ца-
ричанського району відбулася 28 
грудня в Могилеві.  Виступи на 
ній були не менш палкі за петри-
ківські. Усі присутні так само кате-
горично висловилися проти недо-
лугого варіанту «дороги смерті»:

- Чому ми виступаємо проти 
нього? Бо нас уже добре наду-
рили з каналом Дніпро-Донбас, 
так само запевняли, що все буде 
добре, - пристрасно заявила де-
путат Могилівської сільської ради 
Валентина Гагаріна. – Усі наші ви-
борці проти цього варіанту. Від-
ступіть від Орелі, озер та боліт! 
Зрозумійте – ми тут живемо!

А депутат Царичанської ра-
йонної ради Віктор Коновий ви-
важено поставив крапки над «і»:

- Ми всі за якнайшвидше бу-
дівництво дороги, але відрізати 
Оріль від озер і боліт не дозволи-
мо! Чим частіше будемо збира-
тися, тим швидше знайдемо най-
менш шкідливий для природи і 
людей варіант. 

Здається, у Могилеві трьом 
представникам Служби автодоріг 
на чолі із Сергієм Кочаном стало 
зрозуміло, яку шкоду несе «ос-
новний» варіант об’їзної. Напри-
кінці був конструктивний розгляд 
обох альтернативних шляхів на 
картах. Наступну зустріч вирі-
шили провести 24 січня. Ініціа-
тивна група «Комітету порятунку 
Орелі» зі Службою автодоріг ви-
вчатимуть на місцевості обидва 
альтернативні варіанти. Жителі 
Приорілля вірять у перемогу здо-
рового глузду. 

Для наших пращурів, давніх русичів, річки і гаї були священними, 
а на берегах водойм, у дібровах стояли ідоли богів. «Такі 
мольбища їхні: ліс, і каміння, і ріки, і болота, джерела і гори, і 
горби, сонце і місяць, і зірки, і озера», йдеться в церковному 
записі. Коли ж пізніше переорієнтація віри і особливо 
більшовицький тоталітаризм дозволили людині взяти гору 
над природою, нівечити та з варварським завзяттям нищити ці 
божественні для предків джерела енергії, то ні до чого доброго 
це не привело. Вкрай інерційне стосовно складних екологічних 
проблем мислення, спадок «союзу непорушного» у вигляді «все, 
намічене владою, є правильним», було продемонстроване і на 
громадських  слуханнях у Петриківці 21 грудня господарюючим 
суб’єктом - Службою автодоріг у Дніпропетровській області. 
Тема заходу була неординарною і давно очікуваною – 
обговорення «Звіту з оцінки впливу на довкілля будівництва 
автодороги  державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка 
- Кобеляки - Решетилівка  від с. Лобойківка до межі 
Дніпропетровської області з чотирма смугами руху по два в 
кожному напрямку в обхід населених пунктів Лобойківка – 
Петриківка  - Могилів – Китайгород – Царичанка – Ляшківка». 
Цей злощасний шлях вже закатав у півсотні кілометрів асфальту 
мальовничі озера й болота побіля передмість Дніпра та в 
Петриківському районі поруч людських осель, за що отримав 
страшне народне ймення «дорога смерті». Оцінку впливу на 
довкілля на наступні 57 км фактично не об’їзної - «обпливної» 
дороги підготувала Служба автодоріг, а Міністерство екології 
та природних ресурсів України, згідно з новим ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля», провело його обговорення. Звіт є 
величезним за обсягом документом - 219 аркушів плюс додатки. 
Вочевидь, і вплив на довкілля грандіозної проектованої 
автотраси площею 410 гектарів також величезний, що 
підтверджують і розробники. Влітку, поза сумнівом, це 
буде гігантська розпечена «сковорода» на додаток до маси 
інших сковород-доріг, що сприятиме росту максимальної 
температури, відтак і найбільшому кліматичному лихові 
сучасності – глобальному потеплінню. А коли додати, 
що на 57 кілометрів дороги намічено збудувати аж 24 
прогони для худоби, то одразу виникає думка – навіщо 
у такій густозаселеній місцині прокладати швидкісну 
національну трасу першої категорії? Більшість присутніх на 
заході жителів Петриківського та Царичанського районів 
цікавило порівняння оцінок впливу на довкілля основного та 
альтернативних варіантів дороги. Котрий з них екологічно 
безпечніший, менш витратний для держбюджету? 

! Природа не знає жодних прав, їй відомі тільки закони
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НАШ ПОРАДНИК

Миколи НЕЧИПОРЕНКА

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА

НАПРИКІНЦІ одного літа за сотню з 
лишком кілометрів від Дніпра у селі 
Григорівка моя дружина поховала 

свою двоюрідну сестру. Так ми вперше 
потрапили на далеке сільське кладовище. 
А через рік, якраз у поминальні дні, їхали 
мимо нього. Звісно, що заїхали. Але ось яка 
неприємність скоїлася: ніяк не могли знай-
ти могили дружининої сестри. Наче ж у той 
куток незнайомого цвинтаря, де ховали 
Ліду, вийшли, а ось гробика її ніде не вид-
но. Дружина з розпачу звела догори руки 
й промовила: «О, Боже мій миленький, по-
можи, бо не можу ж я отак поїхати, не по-
клонившись Ліді!» Невідомо звідки раптом 
шмигнув низом прудкий вихор, підхопив з 
якоїсь могили суху корзинку з квітами і вда-
рив нею дружину по ногах ззаду. Дружина 
озирнулася і очима почала шукати гробик, 
з якого корзинку знесло. А побачивши, аж 
зойкнула: то була могила її сестри Лідії Шо-
стак. Не інакше, мовила дружина, як Ліда 
сама показала мені, де вона спочиває віч-
ним сном.

- Можете навіть не сумніватися, що до-
рога вам померла людина покликала вас 
сама до себе, - сказав несподівано високий 
літній чоловік, який неподалік порався біля 
іншого гробика і, певно, бачив, як довго ми 
шукали потрібну нам могилу. Далі він доки-
нув: – Забажала покійниця також зустрічі з 
вами…

Чесно кажучи, за диво все це і нам зда-
лося, але, думаю, забулося б, якби все той 
же похилого віку чоловік не підійшов до 
нас знову. Поцікавився, куди шлях тримає-
мо – чи не в Дніпро? Бо і йому туди треба 
вертатися. А почувши, що так, у Дніпро, по-
просився, аби взяли і його з собою. Адже 
іти пішки до залізниці на електричку звідси 
кілометрів п’ять. А вже в машині, коли виї-
хали на автотрасу, назвавшись Ігорем Гри-
горовичем, чоловік мов продовжив те, що 
сказав тоді, коли корзинкою квітів могила 
дружининої сестри дійсно наче «дала про 
себе знати».

- Давно, ще в молоді мої роки, зі мною 
сталася історія, яку тепер, якщо хочете, я 
вам розкажу, - мовив чоловік. – А то вже 
ваше діло, вірити мені чи ні, а тільки смію 
запевнити, що розкажу сущу правду. Те, 
що справді зі мною було!

І ніби аби засвідчити, що чоловік він 
серйозний, ніякий не фантазер, першим ді-
лом повідомив: ще недавно його, заслуже-
ного металурга України, знала вся область, 
а на пенсію вийшов з посади начальника 
цеху прокатного заводу. Але в молодості, 
після армії, коли ще заочно вчився на по-
чаткових курсах металургійного інституту, 
Ігор Григорович пару років у Дніпрі пра-
цював таксистом. І одного вечора привіз 
пасажирів у аеропорт, а там таксомото-
рів - хоч греблю гати. Однак бігають від 
одного до іншого чоловік і жінка, просять 
кудись їх відвезти, та жоден водій не пого-
джується. Підбігли вони і до Ігоря – тоді ще 
молодого, по суті, парубка. Кажуть, що їм 
аж горить, так треба швидко добратися у 
Полтаву. Спішать, пояснили, на похорон. 
Бояться запізнитися, якщо у Дніпрі зали-
шаться ночувати.

- Не знаю, чому, але я раптом погодив-
ся, -- сказав Ігор Григорович. – Як ніби мені 
хтось зверху порадив обов’язково помог-
ти цим людям, а не я сам прийняв таке рі-
шення. Навіть не торгувався. Мовив, що 
поїхали, і все…

У Полтаву прибули опівночі. Там так-
сист, звільнившись від пасажирів, завернув 
на автовокзал. Та він був напівпорожній, і 
бажаючих їхати у Дніпро Ігор не знайшов. 
Уже збирався вертатися додому порожня-
ком. Коли слідом жінка з малолітньою доч-
кою кличе: а нас у Дніпродзержинськ не 
закинете? Знала ж бо, що це майже і по до-
розі, але і не зовсім – доведеться з прямої 
звертати і накидати крюк. Однак настрій в 
Ігоря чомусь був піднесений, він навіть ве-
село посміхнувся: «Чому ж не завезу? Заве-
зу – аби ваші гроші!»

Вночі на трасі нікого, то години за три 
промчали Кобеляки, Царичанку і Петри-
ківку – якийсь кілометр лишався до того 
рогу, де треба було завертати у Дніпрод-
зержинськ. Отут і скоїлося лихо. Назустріч 
на шаленій швидкості летів автомобіль з 
ввімкнутими на повну потужність фарами. 
Але мало того, що сліпив Ігоря – ще й летів 
посеред траси, не тримаючись своєї смуги. 
Ігор йому блимнув своїми фарами – ніякої 
реакції. Автомобіль і не думав гальмувати 

та поступатися дорогою. Лише в останню 
мить Ігор збагнув, що йому самому ліпше 
уникати зіткнення – і крутнув кермо впра-
во, на узбіччя. Та засліплений, не розгледів, 
що при самій трасі росло високе й нівроку 
товсте  дерево…

- Я як крізь землю провалився і опинив-
ся у довгому темному тунелі, - розповідає 
тепер, - у якому не сам, а в натовпі людей, 
котрі, не дивлячись одні на одних, пряму-
ють кудись вперед. Ідуть і ідуть. Їх стає все 
більше, і я серед них. Йдемо усе швидше і 
швидше. Ось уже ледве й не підтюпцем та 
не бігом. Морок, таки темрява, але якась 
світла, з пасмами голубих та рожевих ко-
льорів. У мене виникає думка: куди це ми 
усі так спішимо, що навіть одне на одного 

не звертаємо уваги? І починаю один-єди-
ний з усіх озиратися та роздивлятися до-
вкіл себе. Коли відчуваю, що йду уже плече 
в плече з таким же високим, як і я, таким 
же і молодим, як я, хлопцем. Повернув 
свій погляд на нього: гарний русявий юнак 
з крутими вилицями та мов вирізьбленим 
носом, який й підставляє мені своє плече. 
Теж дивиться на мене, усміхається і каже, 
що давай, браток, триматися купи, разом 
не пропадемо. Я навіть почав ніби як бідка-
тися йому, що розбив, мабуть, машину, та 
грець з нею, але ж на задньому сидінні віз 
жінку з дочкою – чи живі вони? А юнак мені: 
«Подивись, чи тут їх немає?» Я дивлюся-ди-
влюся і не бачу своїх пасажирок.

Тепер цей русявий юнак тісніше при-
тискується до мене, продовжував розпо-
відати Ігор Григорович, немов дійсно вва-
жав, що поряд зі мною йому не страшно. 
Отак вдвох разом ми і угледіли не скільки 
світло в кінці тунелю, стільки немов про-
стору світлу кімнату. А посеред неї стіл, за 
яким сидів дідок з ореолом над головою – і 
чи то написано, чи нам хтось каже, що це 
ж святий Петро. Мені, запевняє оповідач, 
врізалася у пам’ять його акуратна борідка. 
І натовп, який покірно прямує мимо, а свя-
тий Петро проводжає його якимсь печаль-
ним поглядом.

- Та раптом святий побачив нас, двох 
зовсім молодих хлопців, що ще й взялися 
уже за руки, -- каже Ігор Григорович, -- і за-
махав: стійте, вам не сюди, вам сюди ще 
рано, вертайтеся назад! Ми мовчки й слух-
няно кивнули своїми головами, що зрозу-
міли, розвернулися, а як ішли назад, уже не 
пам’ятаю, бо одразу отямився: навкруги 
сіріє, розвидняється, а мене піднімають з 
землі ношами і кладуть у машину швидкої 
медичної допомоги. Крім медиків, тут і мі-
ліціонери, які вже чіпляють до свого авто-
мобіля мій розбитий…

Тут Ігор Григорович уточнив таке: як 
пізніше з’ясувалося, в аварії його пасажири 
відбулися лише переляками. Жінка трохи 
забила плече, а її донька коліно, і все. Йому 
ж довелося лікуватися мало не місяць, 
поки не вернувся у таксопарк. А не посту-
пилися дорогою і засліпили, уявіть собі, 
міліціонери, які тієї ночі добряче хильнули 
і подалися «ловити» браконьєрів на річку 
Оріль. То себе винними вони визнали – ви-
явився на ті часи «совісними», -- і справу 
«зам’яли», а автомобіль відремонтували за 
власні гроші. Ніяких «наслідків» і проблем, 
тобто, для Ігоря не було.

А ЧЕРЕЗ РІК, перейшовши вчитися на 
третій курс, Ігор Григорович собі ро-
боту підшукав за спеціальністю – на 

металургійному заводі. У таксопарку подав 
заяву на розрахунок. Отримав і «бігунок», 
аби де слід підтвердили, що він нікому ні-
чого не винен. Коли зоставалося останній 
підпис дістати, раптом гукає начальник 
автоколони: Ігор, будь людиною і другом, 

виїдь ще один раз в нічну зміну, бо немає 
кого випускати до норми! Зроби ласку. Зав-
тра вранці, як вернешся, відразу одержиш 
розрахунок – це я тобі обіцяю!

- «Хай буде по-вашому» - тільки й мовив 
я, сідаючи за кермо, - каже Ігор Григоро-
вич, - а перших пасажирів, котрі трапилися, 
знову відвіз все у той же аеропорт. Їхати 
й звідти бажаючих вистачало – ціла черга. 
Дивлюся, а між людьми метушиться моло-
дий чоловік і просить, майже благає їх поза 
чергою пропустити його. Мовляв, треба на 
залізничний вокзал, де менше, ніж через 
годину, його поїзд. А я все дивлюся на ньо-
го і не можу відвести своїх очей: дуже зна-
йомий мені цей чоловік, десь я його бачив, 
а де, згадати не можу, хоч убий. 

Тоді вийшов Ігор зі своєї машини і сам 
звернувся до натовпу: дозвольте відвезти 
мені цього бідолаху першим від вас, он 
же як побивається! Чоловік як почув, так 
зрадів і почав дякувати: «Спасибі, браток, 
дуже вже виручиш!» На переднє сидіння 
майже стрибнув: «Поїхали!»

- І от їдемо ми, а я до свого пасажира 
придивляюся і силкуюся збагнути, де вже 
я його бачив, - розповідає Ігор Григоро-
вич. – Щоб якось це утямити, запитую його: 
а чому це ти з літака та прямо на поїзд? 
Додому не заїжджаєш? А я, каже він, не 
тутешній, я, каже, з Свердловська. У Дні-
пропетровськ доля вперше занесла. Була 
у нас на практиці дівчина з ваших країв, та 
повернулася назад, а я оце їду свататися до 
неї. Без попередження – повіриш, браток? 
На свій страх і ризик, але з надією на щастя. 
Чи згодиться, як думаєш? 

Однак також поглядає на мене, про-
довжує Ігор Григорович, з цікавістю. Посмі-
хається і говорить, що в моїй особі світ не 
без добрих людей, а у нього ще й таке теж 
враження, наче ми уже зустрічалися. А як 
вкотре промовив це слово – браток, - Іго-
ря мов блискавкою пробило: так це ж той 
юнак, з яким у ту трагічну ніч йому довело-
ся поруч, плече в плече, іти… в натовпі ту-
нелем! І з яким святий Петро обох їх завер-
нув назад! Якусь мить поміркувавши, себе 
заспокоївши, Ігор наважився «перевірити» 
свій майже божевільний здогад. Взяв і за-
питав пасажира, а де він був торік у серпні 
в ніч з такого-то і на таке число? Пасажир 
на мить аж закляк, подивився на свого во-
дія повними смутку очима, ніби запитуючи, 
навіщо тобі знати про ту ніч або й звідки ти 
про неї знаєш? За хвилину і каже:

- Я тієї ночі у своєму Свердловську 
працював з бригадою монтажників на 
верхотурі, звалився звідти додолу і мало 
не розбився – так що мене тієї ночі лікарі 

витягували з того світу, браток, збирали 
й складали назад по кісточках. Бачиш, і їм 
це блискуче вдалося, якщо по мені зараз 
майже і не видно, що був добряче покалі-
чився…

- А витягували з того світу чи з тунелю, 
яким цілий натовп рухався? – не стримався, 
прямо запитав Ігор.

- З тунелю, браток! Тільки звідки ти це 
дійсно знаєш?

- І бачив святого Петра? – не вгавав Ігор.
--Так, таки бачив. З гарною чорною бо-

рідкою…
І тут пасажир теж вп’явся своїми очима 

у водія. Слухай, закричав, чи не ти це під-
тримував там мене своїм плечем і закликав 
не панікувати?

- Не я тобі, а ти мені наказував не зане-
падати духом, - уточнив Ігор.

-Та ні, ти мене підтримував, ніби рід-
ного, браток, - був певен пасажир. Далі 
якось нестямно і вигукнув: - Я ж відчуваю, 
що ми вже раз бачилися! Так он де зустрі-
чалися! Виходить, на порозі на той світ? 
Невже це правда? Ніхто не повірить, а я 
вірю. Ні, я тебе пам’ятаю, браток, слово 
честі…

Насамкінець Ігор Григорович розповів 

таке: домчали до вокзалу вчасно, поїзд ще 
й довелося чекати. То встигли випалити з 
Сергієм – а цим ім’ям назвався чоловік – і 
по цигарці. Яку запропонував Сергій, бо 
Ігор ні до того, ні після ніколи не палив. Тут 
просто від хвилювання не зміг відмовити 
братку. І розпрощалися. Сергій побажав 
Ігорю на тім світі з ним не квапитися ще раз 
зустрічатися, а Ігор Сергію – і все. А ось ро-
зуму, каже, не вистачило записати адресу 
свого подорожнього у тунелі на шляху до 
святого Петра. Не додумався! Весь вік за 
цим шкодую! Це ж якщо Серій дійсно оже-
нився на нашій землячці, так неодмінно 
приїжджав сюди, і не раз. Можна ж було 
бачитися на цьому світі!

- Чи, може, нам зверху суджено ще раз 
зустрітися, але не тут, а таки там, - і Ігор 
Григорович чомусь показав пальцем угору. 
– Але і йому, і мені ще рано. Тільки от коли 
мій перший онук почав підростати, а я його 
повчати з іншими дітьми дружити, бо дуже 
важливо мати надійних друзів у житті, онук 
запитав, а чи є у мене, діда, друзі? 

Є, сказав Ігор Григорович. Серед бага-
тьох назвав і Сергія. Котрий живе далеко, 
бачився з ним він на своєму віку лише дві-
чі, один раз майже на тому, а другий ще, 
дякувати Богу, на цьому світі. А обидва на 
цьому живуть певно тому, що побратали-
ся в тунелі, яким відлітають, схоже, люди 
у вирій. А сам же чимдалі Ігор Григорович 
все частіше ловив себе на думці, яка його 
непокоїла і хвилювала: чи не випаде ще 
раз зустрітися йому з Сергієм там же, де 
стрічався перший раз? І чомусь не сумні-
вався, що цьому бути. Що цього не мину-
вати. Місце зустрічі змінити таки колись же 
не вдасться. А може, уже і не вдалося, бо 
нам з дружиною підвозити несподівано-
го попутника у Дніпро довелося ще років 
сім-вісім тому. 
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1. Чи потрібно повторно 
подавати документи ?
Так, усім отримувачам пільг і субси-

дій обов’язково потрібно У ТРАВНІ подати 
Заяву на монетизацію і Декларацію про 
доходи в управління соціального захисту 
населення та надати дозвіл на обробку пер-
сональних даних.

В Ощадбанк йти не потрібно. Уряд мак-
симально автоматизував процес монетиза-
ції, щоб основне навантаження лягло на 
управління соціального захисту населення, 
державний банк та надавачів комунальних 
послуг.

Тим, хто звернеться за допомогою 
вперше у 2019 році, у травні вже не потріб-
но поновлювати документи. Ви вже є учас-
никами монетизації пільг і субсидій.

 
2. Чи потрібно у Ощадбанку
 відкривати рахунок?
На кожного одержувача субсидій, після 

опрацювання заяви на монетизацію, буде 
АВТОМАТИЧНО відкритий персональ-
ний обліковий запис в банку, на якому бу-
дуть відображатися розміри житлової суб-
сидії у грошовій формі.

Персональний обліковий запис матиме 

Спочатку подбайте 
про екіпіровку
У зимовий період необхідно 
поміняти гуму, запастися 
морозостійкою рідиною для 
омивача скла, перевірити пра-
цездатність гальмової, паливної 
і ходової систем і справність 
світлотехніки і електрики.

Слідкуйте за прогнозом 
погоди
Взимку бувають моменти, коли 
краще не виїжджати на дороги 
взагалі. Наприклад, «крижа-
ний» дощ та утворення ожеледі 
по всій поверхні дороги. Якщо 
ж така погода несподівано за-
стала Вас в дорозі або можли-
вості перечекати негоду немає, 
їхати треба на маленькій швид-
кості і максимально обережно.

Обережно на поворотах
Якщо занесло на повороті, 
потрібно крутити кермо в бік 
заносу, повернувши голову в 

Свята з рясною їжею і випивкою, завжди позначаються на організмі.
І не тільки відображаються на зовнішніх факторах: обличчі і фігурі, але і, 
внутрішніх органах, особливо страждає печінка. Ось поради по очищен-
ню та допомозі для печінки не тільки в післясвяткові дні, але і для повся-
кденного життя, особливо, коли доводиться приймати велику кількість 
лікарських препаратів..
1. Пийте чисту воду, додаючи на один стакан сік половини лимона. Лимон-
ний сік стимулює печінку на викид токсинів, а вода виводить ці шлаки.
2. Їжте часник і цибулю. Це може не сподобатися вашим рідним і близь-
ким, а ось для печінки це буде саме те. Цибуля і часник містять такі рос-
линні поживні речовини, які розщеплюють жир з відкладень в організмі, а 
також сприяють виведенню бактерій і грибків.
3. Пийте чай з розторопші плямистої (також її називають мар’їний чорто-
полох) або додавайте у воду екстракт цієї рослини. Розторопша містить 
силімарин, який не тільки захищає клітини печінки від отрут, але і запо-
бігає руйнуванню глютатіону (антиоксиданту, що забезпечує виведення 
токсинів з печінки).
4. Їжте овочі та фрукти, багаті вітаміном С - броколі, болгарський перець, 
полуницю, спаржу, кольорову капусту, лимони, капусту, шпинат, зелений 
горошок, апельсини, грейпфрути, помідори, малину, селеру, м’яту, пе-
трушку тощо. Чим більше, тим краще (ще краще - все в сирому вигляді).
5. Їжте листя кульбаби у сезон в будь-якому вигляді (чай, салат, сік, суп і 
т. д.). Звичайно, не варто зривати їх у найближчому міському парку, але 
якщо ви у себе на дачі або на екологічно чистій галявині, то не зібрати 
цілюще листя - просто гріх.
6. Навчіться готувати індійські страви, не тільки тому, що вони дуже смач-
ні, але і тому, що одним з основних інгредієнтів в індійській кухні є курку-
ма. Куркума уповільнює запальні процеси в організмі і захищає печінку 
від пошкоджень вільними радикалами.

Очищувальний салат для одного розвантажувального дня
Щотижня для себе влаштовуйте розвантажувальний день, він потрібен не 
для того, щоб позбутися від зайвих кілограмів. Цей спосіб дуже потрібен 
для здоров’я печінки і підшлункової залози, він дає їм розвантаження. А 
заодно відбувається очищення кишечника.
Отже, робімо очищувальний салат:
Для соусу беремо 10 столових ложок соку лимона, пів-склянки олії холод-
ного віджиму (лляної, соняшникової, оливкової), 2 ст. л. тертого імбиру, 
чавлений зубчик часнику, 2 ст. л. меду.
За основу салату беремо 4 склянки дрібно посіченої капусти (капуста 
будь-яка, влітку її можна замінити на салатні листя), 1 велика натерта 
морква, пів-склянки рубаної зелені петрушки, 2 ст. л. ложки родзинок. 
Якщо є можливість, можна туди ж додати половину плоду нарізаного 
авокадо. Всі ці овочі заправляємо приготованим соусом. Ця порція салату 
на день, ділимо її на 4-5 прийомів. За день ще можна з’їсти пару яблук, 
якісь ягоди, і не забувати пити чисту воду. Організм цим салатом наси-
чується, почуття голоду не відчувається. Ця розвантажувальна дієта, ство-
рена саме для одного дня, і велику кількість днів на ній сидіти не потрібно. 

Допоможіть 
печінці після свят

Про монетизацію пільг і субсидій
5 головних запитань

спеціальний режим використання. Тобто 
кошти першочергово будуть спрямовува-
тися на оплату послуг за спожитий газ, те-
пло, електроенергію й воду.

Ощадбанк щомісяця інформувати-
ме субсидіантів та пільговиків SMS-пові-
домленням про надходження коштів від 
держави, їх використання та залишок.

Після закінчення опалювального сезо-
ну - у червні -  суми невикористаних коштів 
перераховуватимуться на поточні рахунки 
одержувачів житлової субсидії.  Рахунок 
кожному Ощадбанк відкриє автоматично, 
без додаткового звернення у банк.

3. Як відбуватиметься оплата 
комуналки?
Все відбуватиметься автоматично. Що-

місяця надавачі комунальних послуг для 
Ощадбанку формуватимуть он-лайн пла-
тіжку субсидіанта. Банк згідно з наданою 
інформацією перераховуватиме їм субси-
дію. Про це, та про те скільки залишається 
заплатити за комуналку, Ощадбанк одра-
зу інформуватиме субсидіанта SMS-пові-
домленням.

Для субсидіантів будуть створені ПЕР-
СОНАЛЬНІ КАБІНЕТИ, де можна буде 
відслідкувати інформацію про розмір на-
рахованої допомоги, перелік комунальних 
послуг, які сплачені за рахунок субсидії, 
залишок коштів. Додаткові консультації 
можна буде отримати у контакт-центрі 
Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800.

 
4. Чому Ощадбанк?
Ощадбанк є державним уповноваже-

ним банком щодо десятка урядових про-
грам та має понад 15 років досвіду  співпра-
ці  з підприємствами паливно-енергетич-
ного комплексу.

Банк володіє найбільшою мережею від-
ділень – понад 3 200, які присутні в тому чис-
лі у сільській місцевості, де найбільша кіль-
кість субсидіантів, та має великий ДОСВІД 
щодо виплат соціальної допомоги й пенсій 
великій кількості клієнтів одночасно. Тому 
і визначено проводити монетизацію пільг 
і субсидій саме через цей державний банк.

Жодних комісій від субсидіантів та піль-
говиків за обслуговування їх персональних 
облікових рахунків Ощадбанк не братиме.

5. Чому гроші не роздадуть 
одразу на руки?
В Україні субсидію отримує майже 

половина українських сімей. Якщо одра-
зу роздати такій кількості людей гроші на 
руки, є ризик гіперінфляції та кризи кому-
нальних неплатежів.

Уявімо ситуацію, що 8 млрд. грн. щомі-
сяця замість оплати комуналки попадати-
муть на споживчий ринок. Уже через два 
місяці житлово-комунальне господарство 
України спіткає колапс, адже надавачі по-
слуг не зможуть розрахуватися з тим же 
Нафтогазом за куплений газ.

Тому допомога надходитиме на пер-
сональний обліковий запис субсидіанта 
та пільговика в Ощадбанк, а все, що зали-
шиться після оплати комунальних послуг 
протягом року, за результатами опалю-
вального сезону ЕНЕРГООЩАДНІ україн-
ці зможуть забрати з банку готівкою.

бік напрямку автомобіля. Якщо 
занесло на прямій ділянці до-
роги, то спочатку слід зробити 
швидкий і різкий рух в бік зано-
су, а потім ще кілька невеликих 
поворотів кермом вліво-вправо, 
поки машина не стабілізується. 
На слизькій зимовій дорозі 
рулювати потрібно максималь-
но м›яко і плавно, повертаючи 
кермо на мінімально можли-
вий кут. При занесенні рухає-
мось рішуче і різко, обриваємо 
занос.

Завчасно гальмуйте
Не забувайте про те, що перед 
поворотами, світлофорами, 
шляхами, заїздами в двори, на 
мостах та інших ділянках в зи-
мовий час утворюються слизькі 
місця. Тому починати гальму-
вати потрібно заздалегідь.

Робіть тести авто
На незавантажених ділянках 
дороги робіть для себе і свого 

автомобіля міні-тести для пе-
ревірки роботи гальм і якості 
зчеплення коліс з дорожнім 
покриттям.

Зберігайте дистанцію 
та помірну швидкість
Стиль водіння взимку має бути 
спокійним, плавним, важливо 
зберігати оптимальну дистан-
цію. Зважайте, що автомобілі 
перед Вами можуть втратити 
зчеплення на слизькій дорозі. 
Важливий момент - враховуйте 
тип приводу автомобіля, адже 
залежно від його типу, автомо-
біль в незвичайних ситуаціях 
може вести себе по-різному.

Будьте уважними
Не будьте занадто самовпевнені 
за кермом і на посипаній доро-
зі, тому, що посипання може 
лежати нерівномірно. Виїж-
джайте на роботу раніше, адже 
взимку витрачений на дорогу 
час значно більший.

Як уникнути 
неприємностей 
на зимовій дорозі

Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій 
склала невеликий перелік 
вимог до автомобілістів.
Україну накривають 
зимові циклони. Вони 
приносять снігопади та 
хуртовини на більшу 
частину території 
країни. Рятувальники 
попереджають водіїв 
про безпеку на дорогах 
та надають основні 
рекомендації..

Засторога
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На своєму городі

В Україні почали 
вирощувати                    
ще один 
екзотичний овоч

ОВОЧ бамія родом з Індії 
добре знають і люблять у 

США. В Україні він відомий 
значно менше, але як зазнача-
ють фахівці, його розведенню 
у нас сприяє зміна клімату. 
Тому тих, хто долучився до 
вирощування «екзота», з кож-
ним роком стає більше, пові-
домляє АгроЮг.

Але поки в умовах України 
бамія — нішевий продукт. За 
смаком стручки бамії являють 
собою щось середнє між спар-
жевою квасолею і кабачками. 
Листя бамії використовують 
як добавку до салатів, желе-
подібний сік з плодів йде на 
медичні та промислові цілі, а 
насіння можна використовува-
ти як замінник кави.

Але бамія, перш за все, 
«здоровий» продукт. Бамія 
пригнічує поглинання холес-
терину і знижує рівень ліпідів 
і жиру в крові, її екстракт зни-
жує рівень глюкози. Як пові-
домляє журнал Medical News 
Today (США) бамія також є 
джерелом антиоксидантів, а 
завдяки значній кількості сли-
зових речовин у плоді бамія 
дуже корисна хворим на ви-
разку шлунку і гастрит. Тоб-

В Україні кавуни здавна 
користуються великою 
популярністю, ставши постійними 
на наших грядках, та і не 
даремно. Їх бездоганний, ні з чим 
незрівнянний смак, солодку і 
соковиту м’якоть люблять не 
тільки діти, але і дорослі. Кавуни 
добре втамовують спрагу в 
спекотні літні дні, а завдяки 
сортам їх можна вживати, що 
довго зберігаються, новорічний та 
різдвяний стіл можна прикрасити 
цією диво-ягодою. 
Не варто також забувати, що в кавуні міститься 
безліч вітамінів, аскорбінової та фолієвої 
кислот, заліза, пектинових речовин, солей 
магнію, калію, біологічно активної води та 
інших цінних речовин, які дуже корисні 
людям будь-якого віку. 
Зараз ринок перенасичений величезною 
кількістю сортів кавунів вітчизняної та 

зарубіжної селекції, і часом губишся у виборі. 
Тільки у минулому сезоні я випробував 
їх більше сорока, різних за термінами 
дозрівання, що відрізняються формою, 
забарвленням шкірки і м’якоті, і звичайно ж, 
що дуже важливо, смаком. 
Сьогодні мова піде про унікальний, 
ранньостиглий сорт - Медовий гігант, який 
вразив мене  своєю вагою понад 15 кг, ніжно-
зернистою, щільною і в той же час соковитою, 
дуже солодкою (як  мед) рожевою м’якоттю 
неповторного аромату. Плоди мають ще і 
дуже привабливий вигляд: гладкі, блискучі, 
округло-конічної форми, дуже світло-
зеленого кольору, навіть більш схильного до 
білого з ледь помітним зеленим малюнком. 
Шкірка кавунів не товста, але щільна, що 
дозволяє їм дуже добре і довго зберігатися 
не псуватися і не втрачати своїх товарних та 
смакових якостей, а також чудово переносити 
транспортування на далекі відстані. 
Даний сорт справжня знахідка для тих, 
хто займається їх ринковим продажем, 
позаяк має надзвичайну скоростиглість 
(дозріває одним із перших навіть у регіонах 
з холодним кліматом), довго зберігаються, 
прекрасно транспортується, має вражаючу 
вагу, відмінний зовнішній вигляд і дуже 
солодку м’якоть - супер! У вирощуванні 
Медовий гігант невибагливий. Справа в тому, 
що завдяки дуже потужному корінню, яке 
йде глибоко в ґрунт, рослини прекрасно 
розвиваються навіть при тривалих засухах, не 
вимагаючи поливу. Полив їм потрібен тільки 
після висадки насіння у ґрунт для дружніх 
сходів. 
Якщо дуже довго немає дощів, можна 
раз в тиждень вилити по відру води під 
кожен кущ під час цвітіння і зав’язування 
плодів, тоді врожай буде набагато більшим. 
Кавуни жахливо страждають від бур’янів, 
особливо в початковій стадії розвитку, 
так і в подальшому значно зменшується 
врожайність. Тому треба тримати ділянку в 
чистоті, частіше рихлити ґрунт. 
У нашій місцевості більше місяця не було 
жодного дощу, а температура сягала +40 
градусів. Навіть за такої аномальної погоди 
плоди прекрасно почували себе на грядці, 
не тріскаючись і не отримуючи сонячних 
опіків без прикриття, і це великий плюс 
даного сорту. За період вирощування рослин 
хвороби та шкідники не турбували. 
Завдяки високій врожайності кавунів сорту 
Медовий гігант я зібрав достатню кількість 
насіння і можу поділитися ним з усіма 
охочими безкоштовно. Не забудьте тільки 
вкласти в листа конверт зі зворотною адресою. 

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

Дніпропетровська обл. 51610.
На знімку: донька Настенька з кавунами сорту 
Медовий гігант. 

то, бамія, як мінімум, буде ці-
кава споживачам органічних 
продуктів, а її вирощування 
виявиться рентабельним.

Нині консервована бамія 
вагою 280 гр. пропонується за 
ціною близько 120 грн., а сві-
жа — по 370 грн. за кілограм.

Ціни пропозиції насіння 
в Україні (залежно від сорту і 
кількості насіння) коливають-
ся від 3 до 9 грн. Насіння дає 
сходи через 2-3 тижні після 
висіву.

Фахівці радять сіяти відра-
зу в торф, оскільки пересад-
ку бамія переносить погано. 
Оптимальна температура для 
вирощування розсади ста-
новить 18-21°С. Бамія дуже 
стійка до спеки і посухи, і 
сонце для неї краще за тінь. 
Їй найбільше подобаються 
поля, де раніше висаджували-
ся огірки, редиска і картопля. 
У цвітіння вона йде через два 
місяці після появи сходів, а 
вже через п’ять днів можна 
починати збір плодів.

Плоди збирають регуляр-
но, кожні 3-5 днів, коли ко-
робочки набувають розміру 
в 4-6 см. Плодоносити бамія 
буде до настання заморозків.

Бамія - що це

Медовий 

гігант  

Інвестиції в енергетичну вербу повернуться за три роки. 
Такими розрахунками поділилися в УкрНДІПВТ ім. По-
горілого. Подібні плантаціїі заклало чимало господарств. 
Проте для енергетичного ринку в цілому їх площа не ста-
новить суттєвого значення. Натомість у європейських 
країнах вирощування енергетичних культур уже починає 
тіснити газовий ринок.При культивуванні енергетичної 
верби основні затрати йдуть на закладку насаджень, далі 
— збір урожаю. Верба збирається раз на 3-4 роки. За цей 
час плантація формує продуктивність 55-65 т/га.

За словами Володимира Кравчука, директора інституту, вихід верби з гектару в річному вираженні 
приблизно співставний з міскантусом. Просто обидві культури збираються з різним інтервалом.
«Перших два роки верба набирає висоту. На третій рік вона потовщує гілки і формує продуктивну 
масу. Густота посадки — біля 16 тис. дерев на гектар. Після першого року вегетування проводять 
технологічний зріз, щоб збільшити кущистість», — розповідає він.
При посадці під промислове збирання ширина міжрядь має становити 70 см. В кожній стрічці висад-
жується по два рядки. Зрізують вербу звичайним кормозбиральним комбайном, комплектуючи його 
приставкою для подрібнення. Розмноження верби відбувається черенкуванням. Черенки товщиною 
22 см і 20-22 мм висаджуються рано навесні у вологий ґрунт

Інвестиції в енергетичну вербу 
повернуться за три роки
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