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ТАКИ ТАК: обласна держадміністрація провела свою зустріч 
з активом фермерської асоціації Новомосковського району. 

Відразу виникає запитання, чом було виявлено честь лише 
одному окремо взятому району? Насправді ж трапився 
конфуз. За домовленістю з губернатором  Валентином 
Резніченком, ОДА бралася організувати «обмін думками» 
на дискусійному «рингу», як на боксерському, посланців від 
Присамар’я з обраним у тутешньому окрузі нардепом ВР 
Вадимом Нестеренком. Вступити з ним у діалог, як у бій, і 
збиралася та готувалася ціла команда під проводом глави 
обласної АФПЗУ Анатолія Гайворонського. Оскільки у нього 
і його колег давно назбиралося вдосталь неспростовних 
свідчень, що у даному районі безлад, шахрайство та 
корупційні, рейдерські діяння відносно земель фермерів 
і селян-власників земельних паїв контролюються нині 
діючою там владою з ознаками, що ще й під пильним 
наглядом Вадима Ґригоровича. Селянські ватажки навіть 
не сумніваються, що раз-у-раз влаштовуються «концерти» 
на його замовлення. Ключових самостійних та самобутніх 
фігур у керівництві РДА і райради тут катма, зате вони 
ставленики народного депутата. Вадим Григорович, 
отже, не з‘явився. Чи обласна  державна адміністрація 
не змогла забезпечити його явку. Якби там, зрештою, не 
було, а Нестеренко або злякався зустрічатися віч-на-віч 

СУМНІ НОТАТКИ ПРО ПРИЙОМ ФЕРМЕРСЬКОГО АКТИВУ НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ, 
ЯКИЙ ВЛАШТУВАЛИ  В ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Сива ластівка 
Мамо, вечір догоря, 
Вигляда тебе роса, 
Тільки ти, немов зоря, 
Даленієш в небеса, 
Даленієш, як за віями сльоза. 
Ти від лютої зими 
Затуляла нас крильми, 
Прихилялася 
Теплим леготом. 
Задивлялася білим лебедем, 
Дивом- казкою 
За віконечком,- 
Сива ластівко, 
Сиве сонечко.

Сад вишневий на порі, 
Повернулись журавлі. 
А мені, як до зорі, 
Долітати на крилі 
Все до тебе, як до вічної зорі.
Там, де ти колись ішла, 
Тиха стежка зацвіла 
Вечоровою матіолою, 
Житом-долею світанковою, 
Дивом-казкою, 
Юним соняхом,- 
Сива ластівко, 
Сиве сонечко.

Борис Олійник.

Ти від лютої зими затуляла нас 
крильми...

з фермерами Новомосковського району, або настільки 
«великий», що не знайшов за потрібне це робити.
Так і не спромігшись пояснити, чому не зміг чи уникнув 
з‘явитися на зустріч Вадим Нестеренко, ОДА навзамін – не 
попереджуючи, до речі, про це фермерів – відважилася сама 
сісти за стіл перемовин. Делегувала задля цього одного з 
заступників Валентина Резніченка  Володимира Юрченка. 
І вдалася, як це не прикро і не соромно за ОДА, до хитрощів і 
штукарства. До підміни тем, на які фермери з нетерпінням 
чекали «обміну думками і поглядами». А головне ж - воліли 
розуміння і готовності нарешті раз і назавжди  покінчити зі 
злодійською практикою стосовно селянського люду в районі.

Дніпропетровська ОДА повернулася 
до ситуації в Новомосковському 
районі не лицем, а якось боком              

чи то навіть «тилом»...

14 травня - 
День матері

У день, неділю 30-го,  коли квітень 
передавав естафету весни травню, 
не стало Бориса Ілліча Олійника. 
Поета з Великої літери, Героя України, 
мистецьким кредо котрого завжди 
було: «Писати, як живеш, а жити,                 
як пишеш». І відразу, коли прозвучала 
ця сумна звістка, пригадалися 
проникливі рядки  поетової     
«Пісні про матір»:

 Посіяла людям 
    літа свої літечка житом, 
Прибрала планету, 
    послала стежкам споришу, 
Навчила дітей, 
    як на світі по совісті жити, 
Зітхнула полегко - 
    і тихо пішла за межу.

Це була посвята рідній матері - Марфі Ни-
конівні, невтомній, мов бджілка, селянці, 
котра самотужки у страшній бідності 
поставила на ноги видатного у майбут-
ньому сина України.
«Шлях мій почався 22 жовтня 1935-го 
у селі Зачепилівці, що на Полтавщині. 
Майже за сім літ по народженню, у ве-
ресні 1941-го, разом із матір’ю, у якійсь 
напіввійськовій, заблукалій автоколоні, 
куди вона впросилася, втікаючи од нім-
ців, я потрапив у полон. Це було десь біля 

Малим і середнім 
фермерам допоможуть 
представляти свою 
продукцію в роздрібній 
мережі, повідомила прес-
служба Мінагрополітики.

ЯК поінформували в мініс-
терстві, сприяння ферме-

рам буде відбуватися в рамках 
програми, розробленої одним 
із великих мережевих гіпер-
маркетів.

Старт програми «Фермер-
ські товари» запланований на 
жовтень 2017 року з пілотно-
го проекту в Київській облас-
ті. Головна мета – відкриття 
нової торгової точки, де буде 
реалізовуватися високоякіс-
на і свіжа продукція, товари 
українських малих і середніх 
фермерів з регіону, що займа-
ються тваринництвом.

За даними міністерства, 
серед головних критеріїв від-
бору виробників-учасників 
проекту є, наприклад, вироб-
ництво продукції без ГМО, 
без використання гормонів 
росту. Також тварини повинні 
утримуватися в максимально 
природних умовах, а вироб-
ники суворо дотримуватися 
санітарних норм. Представни-
ки проекту особисто переві-
рятимуть всі умови та якість 
виробництва у фермерських 
господарствах.

До груп продуктів, заку-
півлею яких зацікавлена ме-
режа гіпермаректів, що бере 
участь в проекті, належать, 
наприклад, свіже м’ясо, куря-
тина, ковбасні вироби, молоко 
і кисломолочні продукти, сир, 
яйця, масло, мед, кондитер-
ські вироби, а також джеми і 
варення. 

Фермерам
відчинять 
двері 
роздрібних 
мереж  

Чутово, знов-таки на Полтавщині, де вос-
таннє бачили мого батька восени 41-го. 
Похоронка на нього прийшла через...  сім 
років», - згадував Борис  Олійник на сто-
рінках свого сайту.
Тепер за межу пішов він – після тяжкої 
хвороби на своєму 82-му році, не дожив-
ши двох тижнів до Дня матері, який дуже 
й дуже шанував. Тема материнства стала 
провідною в його творчості і, безумовно, 
прикрасила скарбницю  світової літера-
тури.
Символ  всього доброго і чесного на землі 
у неперевершених творах поета: «Мати 
сіяла сон», «Пісня про матір», «Заклинан-
ня вогню»,  особливо  ж збірка «Сива лас-
тівка». Борис Олійник – зболений душею 
співець героїзму Материнства.
Скільки ж страждань та болю перенесла 
українська жінка-матір за часи станов-
лення Незалежності! І переносить нині, 
коли йде неоголошена війна на Донбасі! 
Про це написані вже томи, а багато ще не 
написано.
У моїй пам’яті на все життя залишилась 
й доля однієї жінки, теж родом із Полтав-
щини – Євдокії Дмитрівни Тютюнник, 

яка поїхала за чоловіком у село Трак-
торне, що на Дніпропетровщині, і там 
звікувала свій вік на самоті, бо чоловік її 
полишив. І однією з причин стало те, що 
вона не могла мати дітей. А як же вона 
цього хотіла!
Ще за окупації  у війну її дівчиною по-
гнали на роботи в Німеччину. Там тяжко 
працювала на військовому заводі. Спала у 
вологих бараках, а то й просто на землі у 
лісі. Весь час була дуже застудженою. При-
суд після звільнення – дітей уже не зможе 
народжувати…
Одного разу Євдокія Дмитрівна,  вже пе-
ред тим, як Всевишній покликав за межу, 
попросила мене купити та привезти їй 
ягнят. І коли я  на руках заносив двох ма-
леньких кучерявих клубочів до її двору, 
вона бігла навстріч і шепотіла «Любенькі 
мої, маленькі…» А тоді панькалась, як вона 
сама казала, з цими ягнятками, мов із рід-
ними дітьми. Так вихлюпувалося з  душі 
цієї простої жінки-селянки нереалізоване 
материнство…

Павло СТЕПАНЬ.
Читайте стор. 3
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А  як за океаном?

ВЛАСНА СПРАВА

ДЕХТО від невідповідності чарів-
ної зовнішності переможниці 

та її нежіночої справи аж подумав 
про себе: ти диви яка! Навряд чи 
сама змогла цього добитися. І тіль-
ки сама жінка знала, чого вартував 
їй цей кубок – якої важкої для тен-
дітних плечей 16-18-годинної ці-
лорічної роботи, стількох поїздок у 
поле, якої кількості телефонних та 
особистих переговорів, що їх навчи-
лася вести  за 15 років діяльності 
на землі. Тільки вона в ці хвилини 
успіху усвідомлювала, якою ціною 
все дається. 

Вона – це Юлія Білявська, голова 
фермерського господарства, житель-
ка Кривого Рогу, котра народилась і 
виросла на П’ятихатщині. Нині, коли 
жінка приїжджає в Саксагань, де зна-
ходяться орендовані нею землі, то 
пересідає з презентабельної іномар-
ки в стареньку «Ниву» та  їде в поле. 
Тут вона не тільки змушена бувати, 
щоб контролювати виробничий про-
цес – їй до душі дивитися, як від разу 
до разу густішає килим озимини. І це 
дарує їй таку радість, поряд з якою 
бліднуть  всі труднощі роботи аграрія.

А труднощі ці пов’язані не лише з 
тим, що держава тільки обіцяє фер-

У фермерства - нежіноче обличчя? 
Якраз таки жіноче! Звернувши увагу на її 

модельну зовнішність,  
у декого з присутніх 
представників сильної 
статі на святкуванні           
Дня працівників сільського 
господарства не могло не 
виникнути зачудування: 
що, мовляв, тут робить 
ця панянка? Але неабияке 
здивування вона викликала 
у багатьох присутніх, 
коли отримала кубок 
як голова фермерського 
господарства, що 
за результатами 
минулорічних жнив зайняло 
перше місце в районі. 

мерам свою підтримку, а на ділі ці обі-
цянки виявляються цяцянками. Тому 
практично кожен господар змушений 
виживати самотужки, вкладаючись в 
землю, щоб отримати хороший уро-
жай. Тільки ж з року в рік на аграрія 
чатує нова небезпека: то буревій з 
дощем у жнива половину посівів поні-
вечить, а то ціни на добрива та на па-
ливно-мастильні матеріали через ріст 
долара підскочать так, що хазяїну від 
розпуки хоч гопки скач. 

Ця тендітна, схожа на молоду бе-
різку, жінка дев’ять років тому разом з 
колишнім чоловіком створила власне 
фермерське господарство «Октавія». 
На досить скромних площах (близько 
200 гектарів ріллі) щороку отримує 
все вищі врожаї. І в цьому – ще один 
парадокс п’ятихатської господарки. 
Особливо з огляду на ту обставину, 
що кілька років тому подружжя взя-
ло круглу суму позики під великі від-
сотки, а нині ці борги доводиться від-
давати тільки дружині, бо їхня сім’я 
кілька років тому розпалася.

Скажемо прямо, що такий вантаж 
– по силі не кожному чоловікові. Адже 
ті проценти з року в рік збільшують-
ся в геометричній прогресії. Але Юлія 
Білявська не звикла пасувати перед 
труднощами і як людина справи пе-
реконана, що обов’язково має розра-
хуватися з боргами. Тому старається з 
усіх своїх скромних сил.

Юлія Олексіївна через нестабіль-
ність у державі стала, як і багато ін-
ших господарів, заручником ситуації, 
адже позика бралася тоді, як долар 
мав набагато менший курс, ніж зараз. 
Тому, незважаючи на всі зусилля, нині 
чималій кількості фермерів так важко 
виборсатися з цих складних обставин. 

- Землі в мене мало і немає де її взя-
ти додатково, то я прагну підвищува-
ти урожайність, - ділиться Юлія Олек-
сіївна. – Для цього вчасно сію якісним 
матеріалом і, звичайно ж, вношу хоро-
ші добрива.

Шалений ритм та щоденне пере-
вантаження так чи інакше починають 
даватися взнаки. А слабке місце нашої 
героїні – голосові зв’язки, що на стрес 
реагують тимчасовою відсутністю 
голосу. Це нині пані Юлія з усмішкою 
пригадує, як у 2015-у, майже перед  
самим Новим роком, вона тиждень 
керувала з допомогою списаних нею 
аркушів та есемесок, бо не могла роз-
мовляти. А тоді було не до сміху.

Її мало не збила з ніг новина про те, 
що в аграріїв забрали податок на до-
дану вартість. У голови ФГ «Октавія» 
були інші плани стосовно вирощеного 
насіння соняшнику, яке вона виріши-
ла притримати, очікуючи кращої ціни, 
а тут треба було швидко реагувати на 
зміни, котрі диктувало життя. Незва-
жаючи на проблеми із здоров’ям!

За рахунок того, що в цій ситуації 
Юлія Білявська всупереч відсутності 
голосу оперативно спрацювала,  її гос-
подарство змогло придбати солярку, з 
якою і провели тоді сівбу ранніх зерно-

вих. Причому ця жінка вважає для себе 
за потрібне залізти в кабіну комбайна 
і подивитися згори, наприклад, на со-
няшник, який на різних полях висія-
ний різного сорту. Таким чином, про-
аналізувавши ситуацію, господарка 
робить для себе відповідні висновки.

- Для мене завжди головним у жит-
ті було слово «треба», - відверто гово-
рить пані Юлія. – Через те мені немає 
коли прислухатися до своїх відчуттів.  
А ще стала помічати, що коли я при-
їжджаю додому, в місто, після важкого 
дня і бачу, як люди неспішно ідуть ву-
лицею або сидять у кафе, то не можу 
зрозуміти, чому вони гайнують час. 

Їй справді постійно не вистачає 
часу, бо має багато клопотів, пов’я-
заних не тільки з роботою на землі. 
Адже під щоденною опікою Юлії Бі-
лявської – її 14-літній син Ярослав та 
немолодий батько, котрий два роки 
тому раптово овдовів. Тож син у місті, 
а батько в селі потребують її турботи і 
уваги, через що Юлії немає коли сиді-
ти і прислухатися до відчуттів у влас-
ній душі. Завдяки усвідомленню того, 
що на ній завжди маса справ, яких ок-
рім неї ніхто інший не зробить, ця жін-
ка і виживає. Так сталося і тоді, коли 
вона опинилася під чорним крилом 
долі. Втрата мами не зламала Юлію 
тільки тому, що їй треба було працю-
вати, опікуватися рідними, котрі без 
неї  просто не можуть.

Фермери-чоловіки, агов! Якщо ця 
жінка, яка практично без будь-якої 
підтримки справляється з непосиль-
ними труднощами, успішно фермерує, 
то ви це зробите поготів. Адже за ва-
шими плечима – рідні і близькі, які ра-
зом з вами повсякчас розділяють важ-
кий тягар господарювання, працю-
ючи в цій часто сімейній справі. Тому 
читайте нашу газету і беріть приклад 
з таких, як Юлія Білявська.

Тетяна САСЬ.
П‘ятихатський район.

Куди спрямовують свої зусилля                         
жінки-фермери США
Майже в усіх цих нових фермах, очолюваних жін-
ками, дотримуються принципи органічного агро-
виробництва. Багато жінок почали займатися 
фермерством вже після зробленої кар’єри в інших 
галузях виробництва. Все це позитивно позначи-
лося на продовольчій системі населення.
«Жінки-фермери нині намагаються оновити об-
личчя органічного агровиробництва», – пояснює 
Denise O’Brien, виконавчий директор Women in 
Food and Agriculture Network. «Вони зосереджені 
на вирощуванні здорової продукції для своєї гро-
мади і часто реалізовують свої продукти через 
фермерські базари або за підтримки місцевої 
громади». Молоді жінки часто відмовляються від 
традиційного кар’єрного зростання заради здійс-
нення їх мрії стати фермером та зробити свій 
вклад у створення місцевої продовольчої систе-
ми. Або ж ці жінки можуть управляти диверси-
фікованим підприємством на базі фермерського 
господарства, яке об’єднує органічне городниц-
тво, заматися вирішенням проблем, пов’язаних           
з відновлювальною енергію та організацією еко-
поселень.
Чому організація власної ферми та бізнесу, засно-
ваних на продовольчій основі, такі привабливі 
для жінок? Розглянемо декілька перспектив да-
ної тенденції:
 Жодних «скляних стель» -                        
лише відкриті можливості
Немає значення, як ви це сприймаєте, проте 
чимало перешкод та «скляних стель» (система 
поглядів у суспільстві, відповідно до яких жінка 
не може займати керівні посади) й досі існують 

Органічний напрям
для жінок у сучасній традиційній корпоративній 
структурі. Це пояснює те, чому частка жінок, які 
відкривають свій власний аграрний бізнес, вдвічі 
перевищує середні показники по країні вже де-
кілька років. Зростання кількості нових фермер-
ських господарств та бізнес-одиниць, заснованих 
на агровиробництві, виводить цю незалежну під-
приємницьку ідею на інший рівень можливостей, 
де хтось один може контролювати майже всі ді-
лові канали, розміщені у сільській місцевості. Не 
хочете бути залежними від іноземного пального? 
Поставте вітряну турбіну чи інший генератор 
альтернативної енергії.
Можливість залучення                                          
до роботи своїх дітей
Фермерство дає можливість залучати дітей до 
щоденної роботи на фермі. Починаючи з допо-
моги в догляді за тваринами та повсякденної 
роботи на подвір’ї, і закінчуючи роботою на 
ринку, фермерське господарювання надає бага-
то можливостей, як провести час з дитиною у 
цікавій повчальній формі. Підрахунок здачі для 
клієнтів під час роботи у базарному кіоску може 
замінити будь-який підручник з математики, 
а на фермі дитина здобуває досвід реального 
господрювання.
 Робота задля духовного задоволення
Заняття органічним агровиробництвом у такий 
спосіб має на увазі участь у системі здорового 
харчування, життя у кращому світі заради сво-
їх дітей. Фермерське господарство пропонує 
жінкам простір для щоденних креативних дій, 
які вносили б особливу цінність у їхнє життя.                                
«Я знаю, що моє колишня кар’єрна служба, ув’яз-
нена в чотирьох стінах, ніколи б не принесло мені 
такого задоволення».

ДО РЕЧІ
В Україні близько 8 мільйонів сільських жінок. Що 
стосується фермерства, то приблизно кожне 
шосте ФГ в Україні, з 42 тисяч, очолює жінка.
Жіночі фермерські  господарства беруть активну 
участь в українському проекті  бізнес-розвитку 
плодоовочівництва , що вже  діє в чотирьох 
областях -  Херсонській, Одеській, Миколаївській 
та Запорізькій. Головними його завданнями є 
розширення та розвиток можливостей для 
створення додаткової вартості на ринку 
плодоовочевої продукції; залучення малих 
та середніх сільгоспвиробників до ринків з 
вищою дохідністю через ринкову консолідацію; 
поліпшення методів виробництва і технологій, 
а також сприяння розвитку взаємовідносин з 
постачальниками. Проект розраховний до 2021 
року. 
Його програма спрямована на навчання 
більш сучасним та екологічно збалансованим 
методам ведення бізнесу серед дрібних та 
середніх виробників плодоовочевої продукції, 
покращення взаємодії між ними та створення 
сприятливих умов для ведення бізнесу. Очікується, 
що за допомогою проекту виробники зможуть 
збільшити продаж своєї продукції на суму 40 
мільйонів доларів щорічно.
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!  Бути людиною - це багато, але бути жінкою - ще більше Марті Ларни, 
фінський письменник 

День Матері - свято, яке стало 
поширюватися по всій Україні 
не так вже давно. Яка ж 
історія його походження? І чому 
відзначаємо саме у травні? 

ВПЕРШЕ організувала                   
День Матері американка 

із Філадельфії Анна Джарвіч                      
у 1910 році. Після Першої сві-
тової війни це свято почали 
відзначати у Швеції, Норвегії, 
Данії, Німеччині, Чехословаччи-
ні. З 1990 року завдяки зусиллям 
громадських організацій, зокре-
ма Союзу українок, свято Ма-
тері повернулось в Україну.
Жінка споконвіку вважалася 
берегинею домашнього вогнища 
та сімейного затишку. Для 
українців образ Матері три-
єдиний. Любов до рідної неньки 
переросла у глибоку пошану до 
Матері Божої, яка завжди була 
покровителькою українців, та 
невгасиму палку любов, 
що втілювалася у вічній бо-
ротьбі, до Матері-Батьків-
щини. 
Любов матері… Що може бути 
сокровенніше? Жінка-мати – 
лаконічно, але водночас так 
багато… У нас підсвідомо живе 
довіра до неї, ми знаємо, що 
мати не відвернеться від своєї 
дитини, її любов сильніша від 
буденних образ. Ніхто так, як 
вона, не здатен відчути і зро-
зуміти зранену душу. Її серце 
щемить, коли дитині погано, 
вона співпереживає з нею, уміє 
поспівчувати. Уявляєте, який 
безмір любові в жінки, 
яка є Матір’ю для усіх нас!
Величезну роль для дітей віді-
грає перша, найрідніша у світі 
людина – рідна матір. Саме від 
неї залежить виховання дитини 
і саме мати прищеплює любов 
до рідної землі. Історія України 
дуже жорстока і кривава. Було 
чимало таких моментів, що, 
здавалося, українська нація може 
зникнути з лиця землі. Але не 
менше ця земля славиться наці-
ональними героями, яким ми зав-
дячуємо своєю незалежністю. У 
вихованні справжніх патріотів 
велика роль відводиться матері, 
яка завжди боролася за духовне 
збереження своїх дітей, щоб 
вони пам’ятали свою національ-
ну спадщину.
На долю української матері ви-
пало чимало болючих випробу-
вань, але вона завжди знаходила 
силу і мужність їх зносити, бо 
вірила і мала надію, що здійс-
ниться бажання багатьох по-
колінь – відродиться незалежна 
Україна. Упродовж віків україн-
ська мати, попри всі нещастя 
і страждання, зуміла передати 
своїм дітям любов 
до всього рідного.
Кажуть, що великі люди не 
народжуються – їх вирощують 
матері. Все це факти, які тіль-
ки підтверджують, що впро-
довж тисячоліть, незважаючи 
на всі лихоліття, жінка-мати 
є вічним джерелом невичерпної 
любові та Берегинею національ-
них традицій.
У день вшанування матерів 
варто зупинити на мить ша-
лений ритм життя і задума-
тися, чи не забули ми раптом 
про найдорожчу у світі людину. 
Тому що це день пам’яті про 
матерів цілого світу, коли від-
дається належне їхній праці і 
безкорисливій жертві задля бла-
га своїх дітей. 

ЦЕ СВЯТО 
МАЄ СТАТИ 
ДЕРЖАВНИМ

Народилася Наталя Вікторівна в сім’ї 
військовослужбовця 20 травня 1964 року в 
тодішньому Дніпропетровську, там із золо-
тою медаллю закінчила школу. Натхненна 
прикладом батька, з 1983-го по 96-й роки 
проходила службу в армії. За цей час закін-
чила інститут народної медицини в Китаї, 
а в 1993-му - Дніпропетровський медін-
ститут за фахом лікар-терапевт. Займалася 
проблемами головного мозку, захистила 
кандидатську дисертацію. Виросли два 
сини й донька, народилися п’ятеро онуків. 

Перед початком війни на Донбасі На-
таля Булах придбала хату в Могилеві Ца-
ричанського району, щоб жити на землі 
ближче до сонця і зустрічати свою велику 
родину у мальовничому Приоріллі. Її давні 
українські землеробські гени перемогли, 
і вона швидко освоїлася в нових умовах - 
має гарний город, тримає кабанчиків, ку-
рей та індиків.  Дає поради односельчанам, 
як здолати ту чи іншу недугу. 

Про випробування, через які дове-
деться пройти в житті,  їй і не снилось… 
Коли розпочалася ця клята війна, Наталія 
Вікторівна знову стала в стрій – як фахо-
вого медика її мобілізували на передову, 
призначили лікарем батальйону «Шах-
тарськ». Рятувала життя поранених бійців 
Антитерористичної операції, витягала їх з 
поля бою. Надавала невідкладну допомогу, 
навіть оперувала, допомагала пораненим. 
А потім стався несподіваний навіть для 
фронту випадок - Наталії Булах довелося 
командувати розвідротою батальйону «Ай-
дар», маючи у підпорядкуванні 107 відваж-
них чоловіків! Які билися, за її словами, мов 
звірі… Вони самі запропонували їй бути ко-
мандиром, бачачи її відчайдушність, вимог-
ливість до себе і оточуючих. Пізніше навіть 
потрапила була в полон до бойовиків, де 
провела в кайданках жахливих 6 днів. По-
тім, дякуючи Богу, її відбили наші.

Після року перебування в зоні АТО та 
демобілізації Наталію Булах запрошують 
на зустрічі до шкіл, громадських органі-
зацій Приорілля. Коли в День Захисника 
України їй у Царичанці вручали нагоро-
ду, присутні в залі учасники бойових дій 
дружно встали на знак особливої поваги.

- Скажу відверто: мене спочатку при-
звали до лав учасників АТО, а патріотом 
я стала потім, - розповідає Наталія Вікто-
рівна. - Вважаю, політики не повинні були 
доводити ситуацію до війни. Обоє синів, 
Максим і Сергій, воювали зі мною у роз-
відроті. Ви не уявляєте, що відбувалося в 
моїй душі, коли я відправляла їх на бойо-
ві завдання! Виділяти їх серед інших я не 
мала морального права. Доводилося іно-
ді бути досить жорсткою, інакше ніякої 
дисципліни не було б. Найтяжчий бій був 
під Іловайськом. Думала, ми всі там і за-
лишимося… Російські снайпери не давали 
підняти нам голову. Доводилося повзати 
серед соняхів, витягати поранених бійців, 
надавати першу допомогу, за необхідно-
сті оперувати… Тоді я врятувала понад 20 

хлопців. Нещодавно одна з мам тих поране-
них вийшла на сцену і низько вклонилася 
мені в ноги, дякуючи за врятованого сина… 
А я його навіть не пам’ятаю! Тоді за добу 
схудла на 18 кілограмів, ледь трималася на 
ногах від утоми.

- Яким було забезпечення: чи виста-
чало зброї, медикаментів, харчів?

- Впевнена: якби не волонтери, не знаю, 
як би й втрималися. Вони везли все: каски, 
бронежилети, тепловізори, продукти хар-
чування, дитячі листи, що підтримували 
бойовий дух. Кожен солдат носить із собою 
такий малюнок як оберіг. Зброю ж ми інко-
ли добували і в бою.

- Як ставились до вас мешканці До-
неччини?

- Вони й досі, на жаль, перебувають під 
тотальним пресом російських телеканалів. 
Тому ставлення до нас було неоднознач-
ним. Ми завжди ділилися з ними тими хар-
чами і водою, що мали. Були серед них і такі, 
що видивлялися, де ми знаходимося, а по-
тім йшов по нас обстріл.  Пам’ятаю одного 
дідуся: зайшов, присвітив уночі ліхтариком 
і через дві хвилини почалося…

- Про якийсь особливий випадок, що 
Вас вразив за час перебування в зоні АТО, 
можете розповісти?

- Поряд зі мною служив командир взво-
ду 39-го Окремого мотопіхотного баталь-
йону, наш земляк Валентин Гусак. Він під 
час обстрілу терористів накрив собою груд-
ну дитину. Як потім з’ясувалося, почувши 
вибухи, батько дитини чимскоріше влетів 
до підвалу, а його немовля залишилося на-
призволяще… За свій геройський  вчинок 
Валентин Гусак отримав медаль. 

- А яка Ваша найбільша мрія?
- Щоб не було війни, - миттєво відпо-

відає Наталія Вікторівна, - і щоб тим, хто, 
захищаючи Україну, пішов на небеса, не 
було соромно за живих. Зараз важливо 

згуртуватися, зрозуміти, що війна не десь 
там далеко, до нас ніколи не дійде… Та вона 
ось, поряд з Дніпропетровською облас-
тю, всього за дві години швидкої їзди! Тут 
люди ростять дітей, навчають їх у школах, 
проводять свята, планують мирне життя. 
Іноді таке враження, що геть немає повно-
го розуміння ситуації, що склалася в країні!  
Гадаю, головне завдання влади зараз гурту-
вати людей, вести роз’яснювальну роботу. 
Надавати належну увагу тим, хто прихо-
дить на коротку відпустку із зони АТО. Щоб 
вони бачили: їм тут вдячні, за них вболіва-
ють, їхнім сім’ям допомагають. Це неабияк 
підтримуватиме бойовий дух. Не розумію, 
чому не запросили на урочистості з нагоди 
Дня Захисника України батьків та дітей за-
гиблих трьох воїнів з Царичанського райо-
ну? Їм так потрібна увага! Невже це не зро-
зуміло? Чому на Дні села про учасників АТО 
згадали аж через дві години після початку 
свята? Тоді, коли дехто з них після контузії 
не зміг більше стояти і пішов додому? Над-

звичайно важливе і патріотичне виховання 
дітей. Хочу звернутися до вчителів та всіх 
причетних до становлення підростаючого 
покоління:

Навчайте дітей тому, що Батьківщина у 
нас одна і давати ділити її ворогам на части-
ни не можна! Треба любити Україну, необ-
хідно її захищати, боронити інтереси свого 
народу всіма можливими засобами!

Дивлячись на цю миловидну, симпа-
тичну жінку, просто не віриться, що за її 
плечима такий нелегкий шлях… Наталя Бу-
лах повна сил і задумів міняти і в мирному 
житті все на краще. В ній відчувається сила 
і наполегливість, велике бажання робити 
добро Україні.

- А інакше за що ж ми боролися, воювали, 
якщо залишити все як було? – говорить На-
талія Вікторівна, єдина в Україні жінка, ко-
мандир роти. Віриться, що і в мирному жит-
ті все буде гаразд. У її будинку періодично 
живуть поранені бійці з Донбасу, вона мама 
їм усім... Їм немає куди їхати, бо їхні домів-
ки в зоні, окупованій Росією. Наталя Булах 
мріє про створення для них реабілітаційно-
го центру, докладаючи до цього максимум 
зусиль. Вчорашні фронтовики мусять бути 
стовідсотково задіяні і в мирному житті. 
Вони цементують націю перед багатьма 
зовнішніми і внутрішніми викликами, які 
усією громадою мусимо перебороти. А ще 
її дуже непокоїть те, що чимало дітей росте 
без батьків… Її життєвому оптимізму мож-
на позаздрити. 

- Все буде добре,- завжди говорить Ната-
лія Булах , - такий народ, така земля, а як же 
інакше!

Григорій ДАВИДЕНКО,
На знімках: Наталію Булах  привітали 

квітами діти; Наталія Булах  (другий ряд 
справа) з бійцями розвідроти на гарячому 

зимовому Донбасі.

Військовий комісар Царичанського 
району Олександр Світенко називає 
Могилів «найпатріотичнішим 
селом краю». Бо саме з малої 
Батьківщини Іллі Шишканя, 
Михайла Панікахи, сотень їхніх 
героїчних ровесників найбільше 
нащадків в районі пішли на 
фронт неоголошеної російсько-
української війни. Особливе місце 
в цьому славному ряду займає  
дивовижна жінка - лікар, майор 
запасу, командир розвідроти 
батальйону «Айдар» Наталія 
Булах  з псевдонімом від символу 
медиків «Змія». На цій війні вона 
щоденно здійснювала і чи не єдиний 
в Україні власний материнський 
подвиг: посилала на бій своїх дітей 
-синів Максима і Сергія… 

«...А буде син, і буде мати,             
і  будуть люди на землі»
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Українське  прислів‘я

ШУЛЕРСТВО У ВИКОНАННІ 
ОБЛАСНОЇ ВЛАДИ

НАТОМІСТЬ було вчинено фе-
єричну спробу не просто затур-
кати зустріч сторонньою темою, 
завести її на манівці, а навіть зітк-
нути фермерів лобами з… атош-
никами-учасниками бойових дій 
на Донбасі. Все спрямовували на 
те, щоб українські військові-па-
тріоти дуже розгнівалися на 
фермерів, затаврували їх навіть 
на рівні негідників. Видно було, 
як на долоні, що учасників АТО 
навмисне та ретельно підготу-
вали до цього – по праву руку від 
заступника губернатора Володи-
мира Юрченка як мало не голов-
ного «спікера» «круглого столу» 
посадили волонтера, куратора 
комітету з надання  ветеранам 
АТО земельних ділянок для се-
лянських господарств і водно-
раз координатора «Єдиного вік-
на», створеного при ОДА в поміч 
атошникам, Віктора Байдачного.

 Як «зайшли з другого боку»? 
За звичним «протоколом» підго-
товки подібних заходів, у ферме-
рів попросили попередній пере-
лік тих питань, які в першу чергу 
їх нині хвилюють. І які фермери 
мали намір «прямим наведенням 
і попаданням» - аби поцілити не в 
брови, а в самісіньке око – задати 
народному депутату. Серед них 
чи не першим було і питання ска-
сування результатів сумнозвісної 
інвентаризації земель сільгосп-
призначення, котру у Новомос-
ковському районі здійснили ще 
позаторік. І за підсумками якої 
більше двох сотень земельних ді-
лянок, наданих у постійне корис-
тування фермерам, за їх спинами 
передали в оренду липовій агро-
фірмі «Техносервіс». І ось зустріч 
в ОДА почалася з того, що лідер 
ветеранів АТО Віктор Байдачний 
одразу «взяв бика за роги».

- Я вас Хрестом-Богом прошу, - 
каже, - не домагатися відміни під-
сумків інвентаризації державних 
сільгоспугідь. – І далі пояснює: - 
Бо коли скасують цей переоблік, 
нам, атошникам, не діждатися зе-
мельних ділянок в області…

Чому не діждатися, уточнюва-
ти не став. Зате підказали йому 
до совісті фермерів апелювати. 
Діліться, любі ви наші, з учасни-
ками АТО землею, а не відкупляй-
те її хабарями. Отож не носіть «у 
будинок облради напроти мзду, 
не давайте її ділкам обласного 
управління Держгеокадастру – 
думайте про нас!»  Тільки от ви-
магати від очільників ОДА та всіх 
гамузом органів правопорядку, 
щоб передусім чиновники зе-
мельних ресурсів хабарів не бра-
ли і не вимагали, чомусь не під-
казали. Бо задумали обернути і 
в злісних порушників сільських 
виробників, і спрямувати на них 
гнів захисників України від сепа-
ратистів та російських агресорів.

Спершу цей підступний за-
дум спрацьовував. Зав’язалася 
суперечка на підвищених тонах, 
як у таких випадках кажуть. Од-
нак швидко і зів’яла. Скисла. Бо 
хіба фермери теж не за те, щоби 
з них не дерли хабарі?  В Держ-
геокадастрі в першу чергу. А ось 
стосовно інвентаризації земель, 
так про скасування її результатів 
у всеобласних масштабах ферме-
ри ніколи і не заїкалися навіть, 
хоч про це кілька разів, як той 
папуга, особливо повторював 
заступник начальника Держге-
окадастру у Новомосковському 
районі Максим Білий. Мову тим 
часом фермери вели про відвер-
то фальшиву і підступну, котру 
спеціалісти Київського науково-
го інституту судових експертиз 
визнали сфабрикованою як на за-
відомо неправдивих матеріалах, 
так і при незаконній відсутності 
низки необхідних. Нагадаємо, що 
про цю зухвалу інвентаризацію 
наша газета сповна повідала у 

СУМНІ НОТАТКИ ПРО ПРИЙОМ ФЕРМЕРСЬКОГО АКТИВУ НОВОМОСКОВСЬКОГО 
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?

позаминулому номері – перечи-
тайте «Злоякісну новомосков-
ську пухлину». Третій рік іде, як у 
вирі цієї «інвентаризації» наділи 
фермерів «переписали» в оренду 
невідомій фірмі «Техносервіс», а 
цієї фірми ніяк не знайдуть. Од-
нак і її оренди не скасовують. Хай, 
мовляв, власники понад двох-
сот підлим чином викрадених 
земельних ділянок тепер кожен 
окремо повертає у своє законне 
користування через суд – і квит. 
То скажіть, люди добрі, праві чи 
ні сільські господарі землі, що ви-
магають у цій злочинній і ганеб-
ній спробі відібрати у них наділи 
«усе й усіх поставити нарешті 
та рішуче на свої місця»? Коли 
ж злодії будуть виявлені і сиді-
тимуть по тюрмах? Як і ті, хто їм 
«допомагав». Схоже, при цій вла-
ді не сядуть. Рано чи пізно дове-
деться сподіватися на нову…

Коротше, трапилася осічка. 
Промашка. Той же Віктор Байда-
чний збагнув, що його фактично 
підставили. Або ним намагалися 
скористатися. Його більше вла-
штувало те, що новомосковські 
фермери попросили атошників 
– це буде значно краще! - разом з 
ними ловити за загребущі руки 
ласих на неправомірні вигоди, як 
зараз називають хабарі, земель-
них держчиновників-здирників. 
А про те, наче фермери не раді 
претендентам і на їхні земельні 
ділянки серед учасників бойо-
вих дій, боятися не слід. Лиш в 
одній-єдиній Піщанській сільра-
ді для захисників Сходу України 
уже виділено близько ста наді-
лів під забудову і ведення селян-
ських господарств, а загалом у 
Новомосковському районі чи не 
найбільше поміж інших районів 
області. Невже обласна адміні-
страція не знала про це? Надто 
по-братськи і навіть по-батьків-
ськи приязно літній віком фер-
мер з села Миколаївки Павло До-
ценко закликав учорашніх воїнів 
української армії  сміливо всту-
пати тепер в шеренги сільських 
господарів на своїй землі і надалі 
рішуче захищати та боронити її 
від загарбників землі з амбіціями 
витіснити з наших сіл споконвіч-
них досі їх господарів-землеробів.

                       
ЇМ КАЖУТЬ, ЩО СМАЛЕНЕ, 

А ВОНИ НІ, СТРИЖЕНЕ
Натомість делегація район-

ного фермерського осередку не 
розгубилася і досить винахідли-
во скористалася тим, що не поба-
жав, знехтував зустрітися з ними 
народний депутат. Їм, власне, і 
нічого не залишалося, як обер-
нути акцію у зустріч з керівниц-
твом обласної адміністрації. Уже 
коли черга дійде підвести риску, 
Анатолій Гайворонський скаже 
прямо: «Ми прийшли сюди, аби 
сказати, що фермерський рух на 
Дніпропетровщині нищиться, пе-
реслідується нині «по всіх фрон-
тах» зусиллями як рейдерів та 
бандитів, так і тими, кому спокою 
не дає сверблячка якомога біль-
ше заграбастати у свої лапи землі 
і бути готовим до цього одразу, 
як вороги народу та держави доз-
волять продавати її наліво й на-
право». Далі Анатолій Іванович 
заявив, що «ми прийшли тут ска-
зати, яких величезних масштабів 
сягнуло на Дніпропетровщині 
беззаконня та свавілля. І що чи-
ниться те й інше з однієї причи-
ни: відсічі з боку правоохоронних 
органів ніякої. Як слідчі органи 
Національної  поліції не зупиня-
ють безмежний розгул в області 
злодійських кіл та кланів, так і 
прокурорські також. Коли при-
ходиш і скаржишся в управління 
Нацполіції, її очільники та слідчі 
і так далі нарікають на… проку-
рорські штаби. Там, мовляв, га-
ситься будь-яка боротьба зі зло-
діями. А приходиш до керівників 
підрозділів прокуратури – ті 
переводять стрілки на поліцей-
ських. Зводять нанівець усі під-
ряд кримінальні справи, і квит. 

Хоч і не озброєним оком видно, як 
на екрані, що і прокуратура , і по-
ліція одним миром мазані – еле-
ментарно сумлінно не викону-
ють своїх обов’язків. Ну не виста-
чає професійних у них здібностей 
і нишпорок рівня Шерлока Холм-
са чи Еркюль Пуаро, капітана Га-
стінса і т.д. Тим паче рівня коміса-
ра Катані, який скручував колись 
в’язи спруту італійської мафії, і 
навіть рівня місіс Марпл розслі-
дувати бандитські злочини реке-
тирів і бізнесових корупціонерів 
– і що їм робити? Наші фермери, 
як відомо, перед зустріччю в ОДА 
зустрічалися ж і з керівниками 
як обласної прокуратури, так і 
поліції. Як не дивно, але там і там 
свою нездатність і безпомічність 
ті й інші пояснювали тим, наче 
їхні можливості і повноваження 
нині настільки обмежені, що вді-
яти нічого й не можна. А що вони, 
навпаки, і не хочуть діяти та зло-
діїв і злочинців називати своїми 
іменами і притягувати до відпо-
відальності – про це ні чичирк. Ні 
пари з вуст. 

- Ми ж прийшли зараз в облас-
ну адміністрацію, аби сказати, 
що більше миритися з такою пра-
воохоронною системою і прак-
тикою не станемо, - сказав Ана-
толій Гайворонський від імені 
усієї обласної Асоціації фермерів 
і приватних землевласників, яку 
очолює. – А сказали про це, щоб 
нас почули. Оскільки ОДА на чолі 
з Валентином Резніченком – це 
вертикаль влади Президента в 
Україні,  призначення якої – бути 
гарантом Конституції  і верхо-
венства законів на благо усього 
народу. Хто проти, той сьогодні 
ворог народу і держави, відтак і 
діючої влади…

Але конкретно у Дніпропе-
тровській області влада демон-
струє, що їй не під силу забезпе-
чити правопорядок і законність 
на ввіреній, даруйте, території. 
Які підстави у нас так твердити? 
Та більше, ніж треба. Фактів зну-
щань і навіть жахливих розправ 
над сільськими  товаровиробни-
ками уже хоч греблі по всій об-
ласті гати. Ось приклад жахливої 
історії: у Солонянському і Крини-
чанському районах є фермер Рус-
лан Бурденюк. Так його не просто 
пограбували і ошукали – ще й без 
будь-яких підстав затримали і за-
арештували, а потім без слідства 
і суду покалічили і посадили за 
грати. Бандити діяли у супрязі 
з прокурорськими працівника-
ми і працівниками поліції при 
підтримці свавільника у мантії 
судді. То як гадаєте, негідники 
в погонах дістали по заслугах? 
Ні, звісно. А Бурденюк досі під 
слідством і під судом воднораз. 
І триватиме те й інше, певно, до-
вічно над ним, оскільки фактів 
бодай в чомусь звинуватити чо-
ловіка катма, а ось відповідати 
за своє зловживання над ним як 
над  фермером і особою нікому не 
хочеться.

Під час же самої зустрічі в об-
ласній адміністрації мова вкотре 
зайшла про рейдерське захо-
плення, як не важко здогадатися, 
ФГ «Дар» у селі Попасному Ново-
московського району. Ця історія 
уже у всіх на язиках. Товчуть її, 
як воду у ступі. Уже й у найвідда-
леніших селах старенькі бабусі 
та дідусі знають, що після смер-
ті вельми шанованого фермера 
його господарством нахабним 
чином - за підробленими доку-
ментами - заволодів звільнений з 
в’язниці безхатченко на прізвище 
Іванченко. І як заволодів? Наче 
купив. За один мільйон гривень, 
якого у нього зроду-віку не було 
і бути не могло. А наче продав 
Іванченку ФГ особисто син по-
мерлого фермера. Не зважаючи 
на те, що син батькову спадщину і 
не збирався збувати, про існуван-
ня покупця-самозванця навіть не 
підозрював.  Як і сам Іванченко 
до цих пір до пуття не відає, де 
знаходиться село Попасне, у яко-

му він раптом придбав господар-
ство…

А заступник голови ОДА Воло-
димир Юрченко спершу не бачив 
потреби про скандал навколо 
«Дару» говорити. З тієї причини, 
що наскільки він знає, «пригода» 
того не варта. Він поінформова-
ний, ніби  «елементарний кон-
флікт бізнесових інтересів там, 
а не рейдерський злочин» - уяв-
ляєте? Відтак нехай «продавці» і 
«покупці» між собою з’ясовують, 
кому належить тепер ФГ – вла-
да втручатися не буде. При чім, 
мовляв, піп, коли у когось кури 
дохнуть? Оце так таки так! Вся 
область гуде, як роздратований 
уже вулик, народ обурений на-
хабністю як рейдерів, так і тих, 
хто має з ними боротися, а об-
ласна влада «поінформована» 
шиворіт-навиворіт – не інакше. І 
не збирається й пальцем свари-
тися у бік відверто корупційної 

ґрунтування експертів компанії  
«Ернст енд Янг» своїх висновків та 
узагальнень: «У жовтні 2014 року 
на виконання наказів Революції 
гідності тут  було створено Наці-
ональну Раду з питань антикоруп-
ційної політики. Аби вона глибоко і 
послідовно вивчала ганебні явища, 
напрацьовувала стратегію і про-
понувала законопроекти, спро-
можні реально  побороти корозію 
влади наскрізною корупцією. Тоді 
ж, у 2014, заснували і Національне 
агентство з запобігання корупції. 
Від нього чекали щоденної копіткої 
роботи, спрямованої на вироблен-
ня антикорупційної політики в 
державі. А перш за все доручили за-
провадити систему електронного 
декларування доходів чиновника-
ми, тими ж правоохоронцями та 
суддями, всілякими високопосадов-
цями у міністерствах, відомствах 
і службах від верхів і до самісіньких 
низів. І впровадили – та що це змі-

та повертати у державну каз-
ну награбовані негідниками капі-
тали і матеріальні цінності та 
предмети зухвалої розкоші. Знову 
у нас питання: і скільки ж нам ще 
чекати результатів діянь і даного 
бюро? Тим часом не пізніше, ніж у 
листопаді уже цього 2017 року у 
нас ще й з‘явиться ДБР – Державне 
бюро розслідувань, котре перебере 
на себе справи, які не в компетенції 
НАБУ. Хоч які конкретно не поши-
рюються на Національне антико-
рупційне бюро раніше і до цих  пір 
не уточнювалося. Схоже, що це 
як комусь заманеться, так і буде 
тлумачити. Або неминуча в май-
бутньому плутанина навмисне 
й задумується. Поки двоє будуть  
сперечатися між собою – а точні-
ше битися – в чиїй ті чи інші спра-
ви компетенції, їхні фігуранти за 
багатомільйонні застави будуть 
відпущені на волю і спокійно за-
лишать простори обкраденої та 

оборудки, мета якої з одного боку 
трощити успішних фермерів та 
проганяти їх з села, щоб козаць-
кою вольністю та хліборобською 
самостійністю селяни і не мари-
ли, а з другого - аби землі сотня-
ми і тисячами гектарів звільня-
ти майбутнім латифундистам і 
олігархам. А це вже цинізм вищої 
проби. Глухота влади, яка не хоче 
чути стогін свого народу. Така 
влада і ламаної копійки не варта 
в базарний день. 

ДАЛЕКО НЕ ЛІРИЧНИЙ 
ВІДСТУП ПРИ ЦІЙ НАГОДІ:

І як тут обурюватися чи диву-
ватися, якщо це загальнодержав-
на наразі в Україні практика. Існує 
така міжнародна аудиторська 
компанія, як «Ернст енд  Янг» - за-
ймається дослідженнями перебі-
гів подій, ситуацій і стану благо-
получчя та суспільного здоров’я 
і прийнятності для населення у 
країнах Європи і Азії та Близького 
Сходу. Під її постійним наглядом і 
моніторингом загалом 41 держа-
ва – з розвиненими економіками і 
ті, де ринок лише починає торува-
ти собі дорогу. То якщо ще поза-
торік Україна за рівнем корупції за 
даними цієї компанії посідала сьо-
ме місце, нині ж, як свідчать опри-
люднені буквально тиждень тому 
матеріали, вийшла на перше місце. 
Більш корумпованої країни зараз 
не знайти. Українські досягнення 
на ниві боротьби з безчинства-
ми і організованою злочинністю 
можна вписувати в підручники, по 
яких вчити, як не можна розбудо-
вувати свою державу. Бо це буде 
наука «взяття в щільну облогу 
під захист нищівної корупції, аби 
її ніколи і ніякими силами не мог-
ли здолати на радість народу». І 
далі майже дослівно цитуємо об-

нило? Чому навчило? Головне, хоч 
хтось по нинішні часи поніс пока-
рання за фантастично не реальні 
надприбутки при суцільному зубо-
жінні українського народу?

Але підемо далі: «У квітні на-
ступного 2015 року проти домо-
рощених хабарників в Україні по-
стало ще одне новостворене На-
ціональне бюро – антикорупційне. 
Воно дістало скорочену і нині ши-
роко відому назву – НАБУ. Спеціалі-
зований орган з дуже значними си-
ловими повноваженнями. Це його 
завдання – розслідування корупцій-
них злочинів усіх тих, хто в Украї-
ні перебуває на найвищих щаблях 
влади – від Президента і Прем’єра 
з міністрами разом до депутатів 
Верховної Ради, від прокурорів та 
суддів геть усіх рівнів до керівників 
областей, районів і міст. Тобто 
третій рік іде, як існує грізне НАБУ, 
а ви чули хоч одну завершену і пере-
дану до суду резонансну справу? В 
тому то й річ наша сумна! Незва-
жаючи на те, що наприкінці того 
ж 2015 року в поміч НАБУ створи-
ли ще й САП – Спеціалізовану анти-
корупційну прокуратуру. Очевидно, 
надій на НАБУ одразу не чекали, 
оскільки САПу довірили… здійсню-
вати пильний нагляд за діями Ан-
тикорупційного бюро і передавати 
справи – треба думати, розсліду-
вані ним – до суду. Коротше, один 
борошно меле, а другий засипає. В 
результаті ж не млини жорнами 
перетирають, а тільки язики з пу-
стого переливають в порожнє.

Торік же у лютому з‘явилася 
ще одна установа, котра пообіця-
ла живого місця від корупції не ли-
шити – Національне агентство з 
питань розшуку активів, отрима-
них шляхом корупційних зловжи-
вань. Ясніше кажучи, агентство 
має знаходити, конфісковувати 

ошуканої рідної Батьківщини. Лед-
ве не скатертиною їм доріжка. А 
як інакше судити, якщо пригадай-
те: НАБУ створене, аби безслідно 
й безкарно не минали корупційні 
злодіяння найвищих нині «щаслив-
чиків і везунчиків долі» - від Пре-
зидента, очільників Кабміну та 
депутатів Верховної Ради і кінчаю-
чи «вождями» в областях  в купі з 
прокурорами та суддями. А тепер 
читаємо, що клієнтами й май-
бутнього Державного бюро роз-
слідувань «мають стати екс-Пре-
зиденти і діючі, весь склад уряду, 
керівники численних державних 
установ, правоохоронних органів 
та судів»… 

Ще раз нагадуємо, що це ми не 
від себе навіть розповідаємо - пе-
реповідаємо натомість висновки, 
яких дійшла міжнародна аудитор-
ська компанія. Котра дивується, 
до пуття не може збагнути, як це 
може бути, що «цілих п’ять бага-
тоголових зміїв Гориничів в Укра-
їні на корупцію напустили, плека-
ють шостого, а з корупціонерів як 
з гусаків  вода – сухими виходять 
з будь-якого смердючого й бридко-
го лайна? Виплеснули, нацькували 
на корупціонерів зграю рішучих 
структур та підрозділів – і одразу 
опинилися попереду всіх у світі по 
корупції. Були дані, що ще позато-
рік крадії тут привласнили не мен-
ше ніж півтора мільярда гривень. 
Явно менше, ніж насправді, але й з 
визнаних ледве зуміли до бюджету 
країни повернути аж 101 тисячу. 
Так сердешні старалися, аж пріли, 
але більшого не спромоглися. Торік 
також за офіційними «досягнен-
нями» вітчизняні корупціонери і 
мафіозі украли в п’ять разів біль-
ше. Доблесні антикорупційні служ-
би більше і вернули народу – цілих 
165 тисяч гривень. Нарешті цього 
року Україна чи не єдина у світі 
держава, до бюджету якої запла-
новані надходження від корупції. 
Уряд дуже розраховує на конфіско-
вані судами суми. І є надія, що набе-
реться 11.5 мільярда гривень «кон-
фіскату». Але час іде, скоро півроку 
мине, а вдалося завернути назад 
трохи більше 5 тисяч гривень. 
Прикиньте, що виходить насправ-
ді. Як пожартували експерти між-

народних правових аудиторів, так 
не вдасться нашкребти і на місяч-
ну зарплату очільникам кожного 
з шести зміїв Гориничів. І оста-
точний висновок авторитетних 
аудиторів: «Українська корупція 
державна і тому весь час бере під 
свій контроль боротьбу проти 
себе ж, рідної». Таким чином Укра-
їною править не державна влада, 
а державна корупція. А що ви тоді 
хочете діждатися від окремо взя-
тої державної адміністрації Дні-
пропетровської області?

                         
 ЧИ НЕ ПОРА ДЕРЖАВНИХ 

ЧИНОВНИКІВ УЖЕ 
БУДИТЬ?

Новомосковські фермери 
діждалися облизня, коли речі 
називати своїми іменами. Якщо 
й не гірше: не того, власне, на що 
розраховували і сподівалися, а 
спроби обернути візитерів на 
чолі з Анатолієм Гайворонським 

ледве не в головних винуватців 
тих неподобств, котрі чиняться 
загалом нині в аграрному секторі 
економіки області. Ще точніше – 
у селах регіону, котрі конають, 
гинуть і порожніють на очах, пе-
ретворюються на суцільні роз-
валля, пустирі і зарослі чагарни-
ків та бур’янів…

Скажімо, чому – це як на дум-
ку заступника «губернатора» Во-
лодимира Юрченка – на більше 
ніж дві сотні підпільно відібра-
них у фермерів і переданих мер-
щій земельних ділянок липовій 
фірмі «Агротехсервіс» досі не ска-
совано землевпорядні докумен-
ти? Та тому, виявляється, що… 
нічого передавати до суду. Ми 
просимо, каже пан Юрченко, щоб 
Гайворонський приніс матеріали, 
з якими можна іти до суду, а він 
не несе. Це все одно, вважає, ви-
ходить, один з заступників Рез-
ніченка, що багато галасу з нічого 
– на порожньому місці.  Але ж, ша-
новний Володимире Олеговичу,  
свідчення підступної оборудки, 
здійсненої під прикриттям так 
званої інвентаризації земель, 
давно горами лежать не лише в 
адвокатів Асоціації фермерів та 
приватних землевласників, але 
й томами у слідчих Національної 
поліції та прокуратури. Третій 
рік лежать без руху – ані туди, ані 
сюди, як мовиться. А все тому, що 
«крайніх» (повторюємося після 
попередньої на цей рахунок на-
шої публікації) ніяк не вдається 
знайти. Як крізь ту землю, котру 
намагалася привласнити, прова-
лилася фірма «Агротехсервіс» 
- десь так глибоко залягла, що 
натрапити на неї зась. А немає ви-
конавця афери, як же правоохо-
ронцям надибати її замовника чи 
замовників?

Але що думаємо ми про пра-
воохоронців, уже раніше писали. 
Зараз же про обласну державну 
адміністрацію. На прикладі з 
інвентаризацією двохсот з лиш-
ком земельних ділянок з метою 
їх викрадення ясно видно, як на 
долоні, настільки влада ниніш-
ня в Україні бутафорна, недіюча 
і безпомічна (хоч собі, зауважимо, 
на умі), що вже як п’яте колесо до 
возу. А все тому, що вона відвер-
то не виконує державницьких 
функцій. На словах зверху й до 
низу ратує неначе за розвій фер-

мерського руху, підтримку ма-
лого і середнього бізнесу на селі, 
далі й становлення сільських 
виробничих та обслуговуючих 
кооперативів і т.д., і т.п. На ділі ж 
насправді нічим подібним зараз 
в Україні і не пахне. Зате аж тхне, 
уже смердить-чадить зубожін-
ням населення і відродженням 
на його фоні неокріпатчини - та й 
рабства - для майбутніх земель-
них магнатів. А влада бачить це і 
мовчить, мов води у рот набрала. 
Від виконання функцій захисни-
ці інтересів усіх верств населен-
ня усунулася, відмахнулася, як її 
це й не цікавить. Тим паче не хви-
лює. Що робить зокрема Дніпро-
петровська адміністрація, аби 
надавати свої адміністративні 
послуги, як це вона зараз любить 
хизуватися, тим же фермерам, 
котрі потерпають від панів і па-
ничів новітнього пошибу? 

Ми вам скажемо, що робить 
ОДА. Тільки щось десь трапиться, 
конфлікт або рекет, обман і так 
далі, відразу унадилася відсила-
ти до суду. Тільки суд може розі-
братися і розставити крапки над 
«і», а нас не чіпайте, бо і ми чіпати 
нікого не будемо, втручатися у 
«бізнес-інтереси» не станемо - і 
не просіть, і не моліть. От судова 
влада у нас цар і Бог, їй і кланяй-
теся! А це, по-перше, значить, що 
суддів, яких у нас розвелося уже 
більше, ніж черв’яків після грози 
у травні, наділили ледве не до-
вічною і єдиною в Україні силою, 
а ось суто державної в державі й 
немає. Її катма. Приспали за роки 
незалежності. Заснула вона і 
спить не випадково, а в інтересах 
якраз корупціонерів і мафіозних 
спрутів. Байками про ніби право-
ву Україну суспільству нав’язали, 
що наче лиш правоохоронні орга-
ни та судді знають закони і спро-
можні та уповноважені виносити 
присуди і вироки, які сумнівам та 
оскарженням не підлягають. «Як 
суд скаже, - заявив і Володимир 
Юрченко на зустрічі з фермера-
ми, - так і буде». Заявив, ясна річ,  
стосовно все тієї ж «інвентари-
зації землі, котра була та загула 
у користуванні фермерів». Єдині 
прокурори та судді на законах 
знаються – їм і віжки в руки, і кін-
ці у воду. Навіч не просто хибна 
теза – шкідлива й підступна. На 
законах нині всі бізнесові діячі 
та структури, ті ж фермери теж 
разом зі своїми юридичними 
консультантами та адвокатами 
розуміються. І вони вправі розра-
ховувати, що місія прокурорів за 
всіма писаними у нас законами і 
кодексами здійснювати свої слід-
чі дії, а суддів виносити справед-
ливі вироки та по-заслугах кара-
ти усіх гамузом злочинців і злоді-
їв, ким би вони не були. Якщо це 
не так, якщо у нас уже слідство 
продається на кожному кроці, 
переслідування злодіїв вибірко-
ве, а судочинство також винят-
ково на користь тих, хто більше 
принесе і заплатить, це означає 
одне-єдине: державної влади в 
Україні якраз і немає. Держава і 
сама не здійснює справедливий 
правовий захист своїх громадян, 
і не гарантує їм дотримання усіх 
їхніх людських, юридичних і кон-
ституційних прав. Більше того, її 
величезна вина, яку уже не мож-
на пробачати, і в тому, що нинішні 
як суди, так і правоохоронні орга-
ни, ті ж осередки Національної 
поліції та прокуратури, не просто 
не стоять на сторожі інтересів та 
потреб рядових, пересічних, як 
нині все ще модно казати, укра-
їнців, а ще й самі є не останніми 
надто активними учасниками 
корупційних зловживань і злоді-
янь. Не гвинтики, а гвинти, якщо 
хочете знати, злочинного світу.

Усе це, про що ми тут пише-

мо, на зустрічі в ОДА своїми дуже 
простими словами, але дохідливо 
і переконливо пояснив знайомий 
уже читачам літній віком фер-
мер  Павло Доценко. Він першим 
ділом дав зрозуміти, що фермери 
прийшли в адміністрацію дійсно 
з надією, «щоб нас почули». Далі 
докинув, що прийшли «з миром» 
останній раз. Наступний прихід 
мирним уже не буде. А прода-
вати Богом дану народу землю, 
як рідну матір і всю Батьківщи-
ну-колиску нації, ми, заявив Пав-
ло Федорович, не дозволимо і не 
віддамо.  Як і доб’ємося, щоб вона 
діставалася винятково одвічним 
трударям-селянам та в обмеже-
них ще й площах в одні руки. Це 
воля народу, якої зараз над усе 
намагаються якраз і позбавити 
українське селянство. Отак гово-
рив Павло Доценко, а по-суті під-
водив риску під розмовою на зу-
стрічі в адміністрації. Застерігав 
її. Оскільки промовляв фактично 
словами Тараса Шевченка. В тому 
дусі, що якщо влада у нас засну-
ла, то щоб розбудить її, «треба 
миром, громадою обух сталить, 
та добре вигострить сокиру та й 
заходиться вже будить». А то ж 
дійсно «проспить собі небога до 
суду божого страшного!» - а хіба 
він потрібен зараз Україні?  

Судячи з усього, що відбулося 
в Дніпропетровській ОДА під час 
візиту до неї мудрих і рішучих 
сільських дядьків, для держави 
сьогодні більша загроза не від 
бунтів тих, хто не стане корити-
ся, а від бездіяльності бутафорної 
влади, яка начисто забула, що її 
винесли на верх втілювати ідеали 
Революції народної гідності. І не 
усвідомлює, що це зрада, прощен-
ня якій не може бути. І не буде.

І ВИМУШЕНИЙ КОМЕНТАР 
НАВЗДОГІН

Крапку у цьому звіті про ві-
зит новомосковських фермерів 
до обласної адміністрації уже 
поставлено. Післямова знадоби-
лася з тієї причини, що тим часом 
у газеті «Твій рідний край», яку 
для жителів «північного Придні-
пров’я» видає Благодійний фонд 
нардепа Вадима Нестеренка, з’я-
вилася своя стаття за наслідками 
зустрічі з фермерами в ОДА. На 
неї можна не звертати уваги, бо ж 
газета і створена для того, щоби 
пудрити, образно кажучи, мізки 
народу із «дзвіниці» її засновни-
ка. Але ж треба і міру знати. А то 
заголовок публікації аж кричить 
та захлинається, неначе «Гайво-
ронський готує «чорний переділ» 
у Новомосковському районі». Так, 
домагається дійсно «переділу», 
але тільки на користь селян, які 
здатні самі хазяйнувати на своїй 
землі і давати їй раду. Хоч біль-
ше йому поки що доводиться 
захищати уже діючих фермерів 
та селянські одноосібні і сімейні 
господарства від зазіхань над-
то ласих заграбастати тут усі 
землі до останньої сотки. Так що 
чорним цей «переділ» ну ніяк не 
назвати. Навпаки – світлим, ба-
гатообіцяючим для гордого й та-
лановитого українського селян-
ства, яке знає собі ціну та наділе-
не почуттями гордості і  власної 
гідності. І в наймитах ходити не 
збирається. Тим паче віддавати у 
найми своїх дітей та онуків. 

До речі, не годиться газеті 
звинувачувати лідера обласної 
фермерської Асоціації, не послав-
шись ні на жоден факт «чорних 
потуг» Анатолія Івановича. А то 
винен він у тому, що з кожного, 
хто бажає отримати в користу-
вання наділ землі для ведення 
приватного господарства, у влад-
них коридорах і кабінетах без-
божно деруть «подяки». Автор 
«альтернативної» статті пише, 

що «багато фермерів, яких об’єд-
нав Гайворонський, вибудовують 
корупційні схеми (не спіймалися 
в корупційні, як в павутину, а ви-
будовують свої, ви чуєте?), щоб 
через чиновників земельного ка-
дастру (! – ось на кому шапки го-
рять!) захоплювати земельні ді-
лянки, які держава на пільгових 
умовах надає й ветеранам АТО». 
Дарма, що немає випадку подіб-
ної афери, скоєної у Новомосков-
ському районі – головне якомога 
голосніше прокукурікати. Хай 
юрист-затупник голови ОДА Во-
лодимир Юрченко ніяково посо-
ромився нагадати про ганебний 
факт, який напередодні трапився 
у Криничанському районі – але ж 
автор газети, якщо він претендує 
на об’єктивність, ну не повинен 
був проходити мимо нього. А там 
колеги автора, активісти і жур-
налісти «Стоп-Кадру», виявили 
підставну фірму з гучною назвою 
«Авалон-Бізнес Консалтинг», яку 
начальник Криничанського Дер-
жгеокадастру Михайло Жилен-
ко зареєстрував на свою рідну 
матір Тетяну Жиленко. І через 
яку «займався виготовленням 
проектної землевпорядної доку-
ментації» та для своїх же клієнтів 
«крав землю» у таких масштабах, 
що тут «тепер навіть військовим 
з зони АТО немає чого надати». 
Коло, як бачимо, перемкнуло. Але 
не в Новомосковському районі. І 
не в середовищі фермерів.

А вгадайте, в чому ще «Твій 
рідний край» звинувачує Гайво-
ронського? В тому, що він не дові-
ряє сучасним судочинцям. Навіть 
ніби боїться їх. Точніше неправо-
судних рішень, ухвал і вироків. А 
як інакше, якщо справу стосовно 
ФГ «Дар» в одному суді мусолять 
мало не рік уже, і кінця краю їй не 
видно «там, де все потворне на 
виду», а в іншому, Адміністратив-
ному, просто відмовилися роз-
глядати, наче «їм це не цікаво». 
Зараз же заступник «губернато-
ра» Юрченко з приводу сфабри-
кованої «інвентаризації» схиляє 
Гайворонського довіритися суду, 
і якщо «суд не знайде підстав для 
скасування інвентаризації, це 
буде крапка в суперечці». Треба, 
мовляв, працювати на резуль-
тат. А ви гадаєте, що суд знайде 
жадані «підстави»? Та Європей-
ський суд, вся Європа уже знає 
ціну українському судочинству.  
Весь світ у шоці, як можна тер-
піти судові свавілля?  Америка 
тієї ж думки. Недавно один ко-
лишній дипломат, котрий кілька 
років працював у Києві, заявив, 
як відрізав: «Поки Україна сама 
не поборе корупцію та олігархат, 
про Україну - правову державу - 
не може бути і мови». То на який 
результат працює Дніпропетров-
ська ОДА? Навряд, щоб на резуль-
тат, якого воліє народ. Влада, 
котра по-чорному зраджує своє 
населення, не заслуговує поваги 
та довіри до себе. З усіма наслід-
ками, які з цього випливають.

Щодо публікації в газеті «Твій 
рідний край», то остання реплі-
ка. У нас склалося враження, що 
автор статті про те, наче Гайво-
ронський готує «чорний переділ» 
в районі, де інші його чинять уже 
не перший рік, з одного боку або 
не розуміє, що воно таке – ниніш-
ній «переділ» роздержавленої 
землі, або з другого - навмисне 
біле називає чорним. Ще виникає 
і враження, ніби автор статті по-
бував не на тій зустрічі фермерів 
в ОДА, на якій побували ми. Пере-
плутав з іншою, оскільки інакше 
зумисне навигадував такого, про 
що насправді мова на дійсній зу-
стрічі не йшла. Наплів, коротше, 
сім мішків гречаної вовни. Кинув 
тінь на пліт – і в кущі.

  Микола ОМЕЛЯНЕНКО. 

Продовження. 
Початок- стор.1

Після зустрічі в ОДА лишилося більше запитань, ніж відповідей...

Засип правду золотом, затопчи її в болото, 
а вона все таки нагору вийде
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ВІДПОВІДНО до прикінцевих положень  
Податкового кодексу України з 1 січня 
2017 року втратила чинність стаття 

209 Податкового кодексу, якою був встанов-
лений спеціальний режим оподаткування в 
галузі сільського, лісового господарства та 
рибальства.

Законом України від 20 грудня 2016 
року № 1791-VIII «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України та деяких зако-
нодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 
2017 році» до Закону України від 24.06.2004 
року №1877-IV «Про державну підтримку 
сільського господарства України» внесено 
розділ VI, яким передбачена державна під-
тримка виробників окремих видів сільсько-
господарської продукції шляхом надання їм 
бюджетної дотації.

Відповідно до п. 16-1.1. ст.1 6-1 розді-
лу VI Закону України «Про державну під-
тримку сільського господарства в Україні» 
сільськогосподарський товаровиробник, 
основною діяльністю якого є постачання 
сільськогосподарських товарів, вироблених 
ним на власних або орендованих основних 
засобах, причому питома вага вартості сіль-
ськогосподарських товарів становить не 
менше 75 відсотків вартості всіх товарів, 
поставлених ним протягом попередніх 12 
послідовних звітних податкових періодів 
сукупно, який здійснює виді діяльності, ви-
значені пунктом 16-1.3. цієї статті, має пра-
во на бюджетну дотацію для стимулювання 
виробництва сільськогосподарської про-
дукції після його внесення контролюючим 
органом до Реєстру отримувачів бюджетної 
дотації.

Для запуску механізму реалізації законо-
давчих змін на уряд було покладено обов’я-
зок розробити порядок розподілу дотацій. 
Така постанова була прийнята Кабінетом 
Міністрів України 08.02.2017 року № 83, 
якою був затверджений  Порядок розподілу 
бюджетної дотації для розвитку сільсько-
господарських товаровиробників та сти-
мулювання  виробництва сільськогоспо-
дарської продукції у 2017 році, яка набула 
чинності наприкінці лютого 2017 року.

Наступною постановою уряду затвер-
джено Порядок ведення та форми реєстру 
отримувачів бюджетної дотації, а також по-
рядок надання відповідної інформації Дер-
жавною фіскальною службою та Держав-
ною казначейською службою (постанова 
Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 
року № 179). 

Для того щоб потрапити до Реєстру 
отримувачів бюджетної дотації, сільсько-
господарський товаровиробник повинен 
подати до контролюючого органу за міс-
цем свого обліку як платника ПДВ заяву 
за спеціальною формою, встановленою 
наказом Міністерства фінансів України від 
23.02.2017 року № 275.

Отже, усіма нормативними актами, які 
регулюють цю сферу, передбачено, що Дер-
жавна фіскальна служба України повинна 

Дотації - що варто знати?Роз’яснює юрист 
Олександр Глущенко

щомісячно протягом трьох робочих днів 
після граничного терміну сплати податку 
на додану вартість відповідно до Реєстру 
отримувачів бюджетної дотації та податко-
вої звітності з податку на додану вартість 
визначити суму для кожного отримувача 
таких коштів. На підставі інформації Дер-
жавної фінансової служби  Казначейство в 
автоматичному режимі повинно перера-
хувати відповідним отримувачам суми бю-
джетної дотації. 

У заяві про внесення сільгоспвиробника 
до Реєстру зазначаються наступні обстави-
ни:

- перелік видів діяльності (КВЕД), здійс-
нення яких дає право на отримання бю-
джетної дотації;

- реквізити поточного банківського ра-
хунка отримувача бюджетної дотації для 
перерахування бюджетної дотації;

- суми вартості реалізованої сільсько-
господарським товаровиробником сіль-
ськогосподарської продукції (товарів), ви-
робленої ним на власних або орендованих 
основних засобах, за умови, що питома вага 
вартості таких сільськогосподарських то-
варів становить не менше як 75 відсотків 
вартості всіх товарів, поставлених ним про-
тягом 12 послідовних звітних податкових 
періодів (місяців) сукупно, які передують 
місяцю, в якому подається заява.

Така заява подається протягом п’яти 
календарних днів після закінчення гранич-
ного строку подання податкової декларації 
з податку на додану вартість за звітний по-
датковий період (місяць), в якому досягну-
то обсягів, що:

- мають питому вагу вартості сільсько-
господарських товарів, вироблених таким 
сільськогосподарським товаровиробником 
на власних або орендованих засобах, яка 
має бути не менше як 75 відсотків вартості 
всіх поставлених  товарів;

- сукупно (сумарно) за результатами 
попередніх 12 послідовних звітних подат-
кових періодів (місяців), які передують мі-
сяцю, в якому подається заява,

- для сільськогосподарського товаро-
виробника, зареєстрованого як суб’єкт го-
сподарювання, не менш як 12 календарних 
місяців.

Заяву можна подавати в один із таких 
способів:

1) безпосередньо до контролюючо-
го органу керівником або представником 
сільськогосподарського товаровиробника 
з обов’язковим документальним підтвер-

дженням особи та її повноважень, тобто  
таку заяву до контролюючого органу  не-
обхідно надавати з додатками, а саме: з 
витягом або випискою з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, а також копією наказу 
про призначення на керівну посаду особи, 
яка підписала заяву (у цьому разі датою 
подання заяви є дата отримання заяви кон-
тролюючим органом);

2) засобами електронного зв’язку в 
електронній формі у затвердженому фор-
маті (стандарті) з дотриманням вимог За-
конів України «Про електронні документи 
та електронний документообіг» і «Про 
електронний цифровий підпис» за підпи-
сом керівника юридичної особи чи фізич-
ної особи-підприємця. У цьому разі датою 
подання заяви є дата, зафіксована у першій 
квитанції.

Зазначеним Порядком передбачено, що 
контролюючий орган повинен докумен-
тально підтвердити отримання такої заяви 
від сільськогосподарського товаровироб-
ника:

- інформація про прийняття до розгля-
ду заяви, поданої в електронному вигляді, 
зазначається у першій квитанції, а про ре-
зультати розгляду заяви контролюючим 
органом сільськогосподарському товаро-
виробнику надсилається друга квитанція в 
електронному вигляді на електронну адре-
су, з якої надійшла заява, а також розміщу-
ється в електронному кабінеті контролюю-
чого органу;

- інформація про прийняття до розгляду 
заяви, поданої у паперовому вигляді, розмі-
щується в електронному кабінеті контро-
люючого органу.

Для того, щоб отримати документальне 
підтвердження, сільськогосподарському то-
варовиробнику, який подав заяву у паперо-
вому вигляді, перша та/або друга квитанції 
можуть бути надані листом контролюючо-
го органу відповідно до ст. 42 Податкового 
кодексу України «Листування з платником 
податків». Такий лист контролюючого ор-
гану повинен бути складеним у письмовій 
формі, відповідним чином підписаний та у 
випадках, передбачених законодавством, 
завірений печаткою такого контролюючо-
го органу.

Заява, яка прийнята до розгляду, роз-
глядається контролюючим органом протя-
гом трьох робочих днів. 

Якщо в заяві відсутні або недостовірно 
заповнені обов’язкові реквізити, дані заяви 
не відповідають відомостям Єдиного дер-
жавного реєстру чи в заяві відсутні дані про 
види діяльності відповідно до пункту 16-1.3 
статті 16-1 Закону України «Про державну 
підтримку сільського господарства Украї-
ни», здійснення яких дає право на отриман-
ня бюджетної дотації, контролюючий орган 
у першій або другій квитанції звертається 
до особи з письмовою пропозицією подати 
нову заяву (із зазначенням підстав неприй-
няття попередньої).

Після усунення виявлених недоліків 
сільськогосподарський товаровиробник 
може подати нову заяву.

У разі відсутності підстав для відмови у 
внесенні сільськогосподарського  товаро-
виробника до Реєстру контролюючий ор-
ган зобов’язаний протягом трьох робочих 
днів після надходження до нього заяви вне-
сти такого сільськогосподарського товаро-
виробника до Реєстру.

Після внесення до Реєстру контролюю-
чий орган повинен надіслати другу квитан-
цію відповідному сільськогосподарському 
товаровиробнику із зазначенням дати 
включення його до реєстру та дати набуття 
статусу отримувача бюджетної дотації. 

Крім того, вищезазначеними норма-
тивно-правовими актами передбачено, що 
товаровиробник може бути виключеним з 
Реєстру у разі, якщо:

- сільськогосподарський товаровироб-
ник подає заяву про зняття його з реєстра-
ції як отримувача бюджетної дотації;

- не дотримано вимог щодо питомої 
ваги вартості сільськогосподарських то-
варів у вартості всіх товарів, поставлених 
сільськогосподарським товаровиробником, 
передбаченої пунктом 16-1.1. статті 16-1 
Закону;

- щодо сільськогосподарського това-
ровиробника прийнято рішення про його 
припинення шляхом ліквідації або реорга-
нізації;

- анульовано реєстрацію сільськогоспо-
дарського товаровиробника платником по-
датку на додану вартість.

Ще до прийняття відповідних змін до 
законодавства та подальшого затверджен-
ня підзаконних нормативних актів сіль-
госпвиробники погоджувалися, що спеці-
альний режим сам по собі був найбільш 
оптимальним для багатьох виробників 
сільськогосподарської продукції.  Наразі 
поки ще важко зробити певні висновки 
щодо нового правового режиму, оскільки 
досі «правила гри» до кінця не зрозумілі. Як 
насправді буде працювати новий механізм, 
покаже тільки час.

Відповідно до вищезазначених норма-
тивно-правових актів строк дії бюджетної 
дотації для розвитку сільськогосподарсько-
го товаровиробника та стимулювання ви-
робництва сільськогосподарської продукції 
передбачено на 5 років, тобто з 01.01.2017 
року по 01.01.2022 року. Відповідно до ін-
формації, яка була розміщена на офіцій-
ному сайті Міністерства аграрної політики 
та продовольства України, обсяг коштів, 
передбачених на 2017 рік, становить 4 000 
млн. гривень.

Крім того, Головне управління ДФС у 
Дніпропетровській області інформує, що з 
1 січня 2018 року розподіл бюджетної до-
тації буде здійснюватися у сумі не більше 
150 мільйонів гривень на одного сільсько-
господарського товаровиробника на рік з 
урахуванням пов’язаних з таким товарови-
робником осіб.

Норми для розташування сараю
Сарай - нежитлове господарське підсобне приміщення, 
що може використовуватися як побутове, складське 
приміщення, для розміщення худоби тощо.
Норми розміщення господарських будівель біля 
житлового будинку визначаються в Державних 
будівельних нормах «Містобудування. Планування 
і забудова міських і сільських поселень»  360-92, 
затверджених наказом Державного комітету України 
у справах містобудування і архітектури від 17 квітня 
1992 року № 44.
Так, у містах і селищах міського типу на присадибних 
ділянках при дотриманні санітарних протипожежних і 
будівельних норм можуть бути розміщені господарські 
будівлі. Господарські будівлі для утримання худоби, 
інших тварин і птиці допускаються в селищах міського 
типу, а також у міських районах садибного житлового 
будівництва, де згідно з нормативно-правовими актами 
органів місцевого самоврядування та державного 
нагляду дозволено їх утримання. Розташування цих 
будівель на присадибних ділянках слід виконувати 
відповідно до місцевих правил забудови для сільських 
населених пунктів.
Розміщення господарських будівель по лінії забудови з 
житловими будинками не допускається. Відстань між 
житловими будинками та господарськими будівлями і 
спорудами слід приймати відповідно до санітарних норм, 
що наведені нижче, але не менше протипожежних норм.

Норми для розташування вигрібної ями
 Державними санітарними нормами та правилами 
утримання територій населених місць, затвердженими 
Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 
березня 2011 року № 45 (Наказ набирав чинності з 01 
січня 2012 року) визначено, що вигрібна яма (вигріб) 
– це інженерна споруда у вигляді поглиблення в землі, 
виконана з водотривкого матеріалу, призначена для 
збирання та зберігання рідких відходів, наземна 
частина якої обладнана щільно прилягаючою кришкою 
та решіткою для відокремлення твердих відходів.
 Відповідно до п. 2.22. вказаних Державних санітарних 
норм вигреби повинні бути віддалені від меж земельних 
ділянок навчальних та лікувально-профілактичних 
закладів, стін житлових та громадських будівель і 
споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку 
населення на відстань не менше 20 м.
 Місце розміщення вигребу на присадибній ділянці 
та відстань від нього до власного житлового будинку 
визначає власник цього будинку з додержанням 
правил добросусідства.
 Спірні питання щодо місць розміщення вигребів 
на території присадибної ділянки розглядаються 
у порядку вирішення земельних спорів згідно із 
законодавством.
 В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби 
на території присадибної ділянки повинні бути 

віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів 
джерел на відстань не менше 20 м, при цьому відстань 
від вигребів до громадських колодязів і каптажів 
джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому слід 
враховувати напрямок схилу ділянки.
 
Норми для розташування паркану
Згідно з п.3.19* ДБН 360-92 «Містобудування. Планування 
і забудова міських і сільських поселень» поверховість 
забудови, граничні розміри житлових будинків, 
площа забудови, вимоги до господарських будівель, 
їх складу, огорожі ділянок, благоустрою території 
встановлюються місцевими правилами забудови. 
Розроблення таких правил та їх затвердження 
здійснюється відповідно до норм Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання 
містобудівної діяльності».
 У разі, якщо через відсутність таких правил питання 
огорожі ділянок залишається неврегульованим, 
внаслідок чого можуть виникати конфлікти з питання 
влаштування парканів, їх конструкцій, для вирішення 
конкретної ситуації можуть застосовуватись положення 
Земельного кодексу України щодо добросусідства. В 
той же час, слід враховувати, що в будь-якому випадку, 
огорожа присадибної ділянки не повинна виступати за 
червону лінію вулиці.

За інформацією Земельного порталу України. 

Норми - це важливо
ЯКІ Є НОРМИ (ВІДСТАНЬ)  ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ БІЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПАРКАНА, ВИГРІБНОЇ ЯМИ, САРАЮ?

Шановні читачі! Надсилайте свої запитання з правової тематики на поштову                           
чи електронну адреси редакції. Наші юристи дадуть Вам кваліфіковані відповіді. 
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Згадаймо Шевченкове:
Садок вишневий коло хати, 
Хрущі над вишнями гудуть, 
Плугатарі з плугами йдуть, 
Співають ідучи дівчата...

Часто садівник 
задається таким 
запитанням: «Хто то 
підгриз бульби і чому  
в’яне  листя садової 
суниці? Чия це робота?» 
Це - шкідливий хрущ.

Травневий жук: 
для довідки
Коли починають розпу-

скатися листя на деревах, у 
садах з’являються травневі 
жуки довжиною до 3 см, з 
чорним черевцем, черво-
но-бурими надкрилами зі 
смужками і булавовидними 
вусиками. Іншими словами, 
хрущі.

Для того,  щоб ефектив-
но боротися з будь-яким 

Хрущі над вишнями гудуть…

садовим шкідником,  треба 
хоча б трішки знати, що ж 
він собою являє.

Життєвий цикл 
травневого жука
Розвиток личинок у ґрун-

ті триває 4-5 років.
Дорослі жуки почина-

ють літати в квітні - травні 
і харчуються листям дерев. 
Потім самки відкладають 
яйця в ґрунт на глибину 
10-15 см. Через 20-40 днів з 
яєць виходять личинки, які 
поїдають тонкі корінці і пе-

регній. Після зимівлі личин-
ки стають великими і здатні 
пошкоджувати вже товсті 
корені рослин,

Хрущ - як боротися
1. Травневий жук дуже 

не любить холоду - його ли-
чинки гинуть при темпера-
турі нижче -3 градусів. Ча-
сто хороше місце для зимів-
лі хрущів - тепла компостна 
купа, звідки навесні їх роз-
носять по всьому городу.

У червні, в період кладки 
жуком яєць, щільно укрий-
те компостну купу плівкою. 
Якщо личинки вже посе-
лилися в купі, то для зимо-
вого зберігання компосту 
розкладіть його по мішках і 
зберігайте в плоскому лежа-
чому стані.

2. Навесні при глибоко-
му перекопуванні ґрунту 
видаляйте личинки вручну. 
Перед тим як перекопувати 
грядки, посипте ґрунт по-

дрібненою яєчною шкара-
лупою - жуки дуже її не лю-
блять, це дуже ефективний 
засіб боротьби з ними. Ли-
чинки можна зібрати в ши-
рокий посуд з вертикальни-
ми стінками і поставити на 
видне місце -  це приверне 
птахів на ділянку.

З. На перекопану землю 
можна пустити курей, хру-
щі для них - справжній де-
лікатес. Якщо курей немає 
і взяти в оренду їх теж ні в 
кого, зробіть у себе в садку 
шпаківню. Шпаки під час 
вигодовування пташенят 
приносять їм до восьми ти-
сяч личинок хруща.

4. Не допускайте роз-
ростання пирію на городі - 
він привертає жуків. Краще 
посадіть рослини, отруйні 
для нього: люпин, конюши-
ну та інші бобові. Вони нако-
пичують у ґрунті азот, який 
у високих концентраціях 
хрущу дуже не подобається.

5. Чисельність хрущів на 
кислих ґрунтах можна змен-
шити вапнуванням.

6. Якщо рослина, ураже-
на личинками хруща, почи-
нає в’янути, то викопайте її, 
видаліть з коренів личинки 
і знову посадіть. Якщо зро-
бити це неможливо, полий-
те рослини міцним насто-
єм лушпиння цибулі:100 г 
лушпиння треба залити 10 
л теплої води і настоювати 
3-4 дні.

Можна також замочити 
у відрі полин, листя хрону і 
редиски та полити настоєм 
уражені рослини.

7. До ефективних засо-
бів боротьби зі шкідником 
належать протруювачіві, у 
першу чгк такі, як престиж 
і валар. При використан-
ні хімічних засобів будьте 
обережними з концентра-
цією, щоб не згубити рос-
лини і не допустити нако-
пичення отрутохімікатів. 

Зелений 
молодий часник                                                  
першими стало 
вживати в Індії. У давні 
часи формування цивілізації 
без нього не обходилася                            
і народна медицина. 

ЙОГО унікальні смакові, а також і цілющі 
властивості були знайомі людям значний час 
тому. Римляни і греки, єгиптяни та араби, євреї 
знали про величезну користь, яку міг принести 
часник для організму людини. Тому вже в ті 
часи він був неймовірно затребуваним. Знайдено 
стародавні рукописи, в яких описано понад 
вісімсот лікувальних засобів, виготовлених на 
основі часнику.  
В Україні зелений часник теж знають здавна. 
Його молоді зелені листочки використовували         
як засіб від авітамінозу.  
Калорійність рослини дуже низька (40 Ккал) на 
100 грамів продукту, але  в ній досить велика 
кількість мінералів і вітамінів, що засвідчує: 
продукт і дієтичний, і лікувальний. Доведено: 
користь від такого часнику для здоров’я людей 
набагато більша, ніж від зеленої цибулі. Часникові 
цибулини містять рослинний білок у рекордній 
кількості. А у вузьких і довгих листках багато 
вітаміну С.
Зелені стеблинки виділяють у повітря 
фітонциди. В цій зоні не здатні розвиватися і 
розмножуватися збудники різних захворювань. 
Часник  також дуже багатий кальцієм і йодом. 
За вмістом заліза він не поступається зеленим 
яблукам. Своєрідний запах надають часнику 
сполуки сірки. Ефірне масло зеленого часнику 
насичене антибіотиками, здатними придушити 
розвиток багатьох мікробів і бактерій. Городники 
його висаджують поблизу інших культур, 
попереджаючи ці рослини від захворювання.

Про старіння
Сімдесят відсоків  людей у 

світі помирають через злочин-
не ставлення до їжі. Подагра, 
діабет, виразка, інфаркт, ін-
сульт, різні види раку є наслід-
ками цивілізації.

Продукти, 
що сповільнюють 
старіння
Досить чітко дотримувати-

ся простих правил харчування, 
щоб старість відступала. Най-
головніше – без надмірностей 
і потроху всього. Тому краще 
обрати кілька продуктів, щоб 
уповільнити старіння. Головні 
з них – овочі, фрукти, йогурт, 
молоко, вино.

Так, вино, але у невеликих 
кількостях! У Франції існує 
традиція поливати м’ясо чер-
воним вином. І  французький 
Жан живе на 10 років довше, 
ніж Джон  з туманного Альбі-
ону.

У першу чергу також - нату-
ральний йогурт з болгарської 
бактеріальної палички. Йо-
гурти з сухого молока з дріж-
джами не володіють яким-не-
будь лікувальним ефектом. 
Натуральний йогурт є їжею, 
що найбільш засвоюється. Він 
запобігає раку шлунка і тов-
стого кишківника, зупиняє 
розвиток остеопорозу.

Часничок 
молодильний

Цвяхи, що ми вбиваємо…
Професор Христо Мемерські - болгарський лікар і генетик, автор десятка 
книг, виступає з лекціями по всьому світу, викладає  у 63-х країнах світу.                               

Він стверджує, що ми самі вбиваємо цвяхи в  труну, коли вибираємо 
неправильні продукти. Пропонуємо ознайомитися з його думками.

Найефективніший 
спосіб очищення             
і схуднення 
500 г натурального йогур-

ту, додати столову ложку меду, 
столову ложку яблучного оцту, 
чайну ложку кориці та 40 кра-
пель  30% настоянки прополі-
су. Десерт може варіювати ко-
рисні наповнювачі. Ви можете 
додати чорницю, волоські го-
ріхи, банани. Ягоди та горіхи - 
одна жменя, банан – не більше 
чверті.

Цей смачний десерт ви може-
те з’їсти на сніданок чи вечерю. 
Якщо вживати дві десертні лож-
ки кожні дві години протягом 
20 днів, помітите, що талія ста-
ла тоншою, волосся блискучим, 
оздоровиться весь організм.

Натуральні вітаміни 
для краси
Кращих вітамінів краси, що 

містяться у моркві і часнику, 
немає. В Азербайджані прове-
ли експеримент, що доводить 
магічні властивості часнику. 
В одну склянку налили воду 
з патогенними мікробами, в 
іншу поклали часник - поста-
вили їх поруч. Через кілька 
годин у першій  склянці мі-
кробів не стало. Часник вбив 
їх дистанційно!

Схожі властивості має  про-
поліс. Він вбиває вірус грипу, 

бореться з гастритом, колітом, 
дисбактеріозом, має антирако-
ву дію. Просто додайте 20 - 30 
крапель прополісу в 50 мл води 
і пийте двічі на день.

Отрута в їжі
У світі створено більше 200 

хімічних речовин, які надають 
продуктам приємного запаху 
та апетитності. Вже встанов-
лено, що ці речовини в кон-
центрованому вигляді можуть 
призвести до смерті. Купуючи 
продукти, уважно читайте ети-
кетки з найдрібнішим текстом. 
Синтетичні добавки нітрат на-
трію і нітрит натрію є одними 
з найпоширеніших вбивць мо-
лодості і здоров’я. Вони вико-
ристовуються для продовжен-
ня свіжості м’яса і запобігання 
розвитку ботулізму в консер-
вах. Цих речовин удосталь в 
ковбасах, сосисках, беконі, шин-
ці, рибних консервах, ними зма-
зують охолоджене м’ясо і рибу.

Дуже небезпечні консерван-
ти використовують проти про-
гіркания жирів, їх додають в го-
тові торти, жувальну гумку, пас-
ти, щоб зберегти свіжість і тер-
мін придатності. Це ті продукти, 
які любить більшість дітей. А 
вони викликають рак і алергію.

Не менш небезпечні для ді-
тей готові соки, бо туди додають 
рослинні жири. Давайте малечі  
тільки свіжоприготовлені.
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З  діда-прадіда

Р ецепти «дивних» страв

Н аш конкурс

Пишіть: 
49000, м. Дніпро, 

вул. Воскресенська, 41, оф.109

Дзвоніть: 
786-02-21, 

098-183-00-18, 
050-850-72-74

Передплатити                                      
«Фермер Придніпров‘я» можна               

у будь-якому поштовому відділенні 
області до 25 числа щомісяця. 
Передплатний індекс 60092.

Нагадуємо, що газета проводить 
конкурс на дотепні, веселі 

фотосвітлини малюків. Якщо ви 
маєте такі фото, надсилайте на 

адресу редакції (поштову: м. Дніпро,                   
вул. Воскресенська, 41/109 

або електронну: 
fаrmer.gazeta@gmail.com). 

Розкажіть трішки про 
своїх діток та онучат.                                                        

Придумайте цікавий підпис до фото.
Переможець конкурсу отримає 
300 гривень, якраз для іграшок                        

та солодощів своїй малечі. Також 
встановлено дві заохочувальні 

премії по 100 гривень –                                       
за друге та третє місця.

Найбільш вдалі фотосвітлини будуть 
надруковані на восьмій сторінці 

газети.Фотографії, надіслані поштою, 
таким же чином редакція вам поверне. 
Точно вказуйте свою адресу, прізвище, 

ім’я та по батькові,  за бажанням – 
контактний телефон.

Борщ холодний з яблуками
Необхідно:  на  1,5  літра  бурякового 

квасу - 3 яблука, 2 огірка, 1 склянка сме-
тани, 4 столові ложки нарізаної зеленої 
цибулі, сіль - за смаком, зелень кропу.

  У  буряковий  квас  покладіть  обчи-
щені (без зерен) і нарізані шматочками 
яблука, обчищені і нарізані скибочками 
свіжі огірки, дрібно нарізані зелену ци-
булю й  кріп,  збиту  сметану  і  заправте 
сіллю.

До  борщу  подавайте  варену  карто-
плю.

Верещака
Для приготування страви потрібно: 

500 г свинячої грудинки, 100 г чорного 
хліба,  1,5  ст.  ложки  смальцю,  2  цибу-
лини,  1,5  склянки  оцту  або  2  склянки 
бурякового  квасу,  2  горошини  гіркого 
перцю,  2  горошини  запашного  перцю. 
Свинячу  грудинку  нарізують  велики-
ми  кубиками,  смажать  на  сковороді  у 
сильно розігрітому смальці до утворен-
ня  рум’яної  кірки,  перекладають  у  ка-
струлю,  заливають  буряковим  квасом 
або оцтом з водою, додають запашного 
або гіркого перцю, солі, посіченої цибу-
лі,  накривають  кришкою  і  тушкують 

до  напівготовності.  Потім  кладуть  у 
каструлю  тертий  черствий  хліб  і  туш-
кують до готовності. Коли подають на 
стіл,  страву  посипають  зеленню  пе-
трушки.

Грибний суп з манною крупою 
і картоплею
Необхідно: 1 кг свіжих грибів, 1 ци-

булина, 1 морквина, 1 корінь петрушки, 
4 картоплини, 0,5 склянки манної кру-
пи, 50 мл олії, 2 літра води, сіль, перець, 
зелень.

Гриби почистіть, помийте  і поріж-
те маленькими шматочками. Цибулю 
поріжте  кубиками,  моркву  і  корінь 
петрушки натріть на терці. Підготов-
лені  цибулю,  моркву,  корінь  петруш-
ки  і  гриби покладіть у казанок  із ро-
зігрітою  олією  і  обсмажте  усе  разом, 
постійно  помішуючи,  на  невеликому 
вогні протягом 20  хвилин. Картоплю 
поріжте кубиками і додайте до овочів 
з  грибами,  влийте  2  літра  кип’ятку, 
посоліть, поперчіть  і варіть протягом 
5  хвилин. Постійно  помішуючи  всип-
те манну крупу і варіть до готовності. 
Подавайте,  притрусивши  січеною  зе-
ленню. 

- 

Ти так схудла! Це нова дієта? 
- Так, морква, буряк і картопля. 
- А що робила, варила чи смажила? 
- Копала!

***
Сидять дід з бабою за столом. 
Обідають. Стара чавкає. Дід не 
витримує і б’є ложкою бабі по лобі. 
- За що? 
- Не чавкай. Та перестала чавкати. 
Дід знову б’є її ложкою по лобі. 
- За що? 
- Як згадаю, аж бісить.

***
- Що за неподобство! У ваших 
пиріжках із м’ясом немає ніякого 
м’яса! 
- Не може бути! 
- Може! Немає м’яса! 
- А ну, відкусіть шматочок… 
- На ось, бачите… немає! 
- А ви ще відкусіть… 
-На… і знову немає! 
-А ну ще раз… Стійте! 
Ви проскочили!

Створення  сім’ї  у  наших 
предків  мало  не  лише  осо-
бистий,  а  й  громадський  ха-
рактер:  на  підбір  пар  впливали, 
зокрема,  парубоцькі  та  дівочі 
кола  (громади),  звичаєві  нор-
ми.  Чоловіка,  за  цими  нормами, 
вважали  самостійним  лише 
після  одруження.  Тривале  па-
рубкування  не  схвалювалося, 
а до тих,  хто взагалі не одружу-
вався,  ставилися  зневажливо. 
Участь громади у формуванні мо-
лодої  сім’ї  відбивалась  також  в 
оцінці морального стану родини 
молодого  й  молодої.  Репутація 
сім’ї  цінувалася часом вище, ніж її 
майновий стан. Шлюб практично 
повсюдно  освячувався  церквою, 
кульмінацією чого була  взаємна 
клятва вірності молодих. 

Виявом  поваги  до  родини,  її 
єдності  були  традиційні  свята, 
коли  члени  роду,  навіть  далекі 
родичі,  які  жили  в  інших  селах, 
збиралися  бодай  раз  на  рік  -  на 
«храм» - за спільним столом, об-
мінювалися  відомостями  про 
своє  життя  і  так  відновлювали 
духовну  єдність  роду.  Споконві-
ків наш народ дбав про фізіоло-
гічне здоров’я роду, зокрема, ще з 
давніх-давен суворо забороняли-
ся шлюбні стосунки внутрішньо-
родового характеру.

НАЙБІЛЬШИЙ в Україні бузковий гай, що  у гоголівській 
Диканьці  сусідньої  Полтавщини,  займає площу близько 

чотирьох гектарів. За легендою, місцевий панський рід 
Кочубеїв, дуже потерпав від туберкульозу, і лікар порадив 
графу Віктору Павловичу Кочубею посадити для його 
невиліковно хворої дочки Ганнусі бузковий гай, щоб аромат 
квітів хоч трохи продовжив її життя. Саджанці привезли 
з різних куточків Європи. Коли гай зацвів, він виглядав так 
чудово, що дочка, здавалось, почала одужувати. Але разом 
із зів’ялим морем квітів згасло й життя дівчини. А душа її 
залишилась у бузковому гаю, де кожної весни солов’ї співають 
їй найкращих пісень. 
Шостого травня у  природо-охоронному  парку відбувся уже 
традиційний щорічний фестиваль «Пісні бузкового гаю». 
Звучали народні пісні, працювало «Містечко майстрів»,  
виступатли гоголівські герої. 

Щорічно 15 травня за рішенням Генеральної Асамблеї ООН                  
світ відзначає Міжнародний день сім‘ї

Українська  родина  відрізня-
лася  особливостями  свого  по-
буту.  Іноземці,  які  відвідували 
Україну,  неодноразово  відзна-
чали охайність української  сім’ї. 
Так,  лікар  Ґотліб  Ґмелін  у  своїй 
«Подорожі  по  Росії»  (1770-1780) 
писав,  що  українці  «люблять  і 
пильнують чистоти, для того і в 
найпростіших хатах у них значно 
краще,  ніж  у  найбагатших  дво-
рян у росіян». 

Завдяки  певному  здорово-
му  «консерватизмові»  у  побуті 
українська родина з повагою ста-
вилася  до  народних  звичаїв    та  
обрядів,  дотримувалася  законів 
гостинності.  І  хоча  весь  її  побут 
не  був  ідеальним,  загалом  його 
організація  сприяла  духовному 
зміцненню сім’ї.

 Батько був оборонцем землі, 
на  яку  часто  зазіхали неситі  су-
сіди.  Любов  до  Батьківщини,  до 
рідної землі, до віри пронизувала 
всі ділянки родинного життя. Не-
нав’язливе,  через  колискову  піс-
ню,  народну думу,  через  дитячу 
молитву  за  Україну,  а  найперше 
з  розповідями  про  жертовні  та 
героїчні вчинки тих, хто боровся 

за нашу незалежність, входи-
ло в душу дитини і дорослого 
юнака  почуття  патріотизму, 

любові до рідного краю.  
Нашим предкам  здавна  була 

властива  відсутність  вродженої 
агресивності, яка була притаман-
на  деяким нашим  сусідам.  Вони 
виявляли  схильність  до  розу-
міння  інших  людей,  сприймали 
світ  серцем,  уміли  ставити  себе 
на місце інших, виявляли гостин-
ність до чужинців. 

В  українській  родині  з  дав-
ніх-давен  діяв  закон  опіки.  Він 
також  випливав  з  природної 
доброти  українця  і  поширю-
вався  на  старших  у  родині, 
безпомічних,  інвалідів,  сиріт. 
Як  засвідчують  історики,  бу-
дуючи  Січ  чи  просто  оселю, 
козаки  завжди  найперше  спо-
руджували  шпиталь  і  школу. 
У родині культ опіки виявлявся 
великою  повагою  до  старших, 
а  також  готовністю  членів  сім’ї 
допомагати  хворим  і  немічним. 
Будучи від природи нацією осі-
лою,  переважно  сільськогоспо-
дарською,  наші  предки  високо 
ставили  в  родині  чесноту  пра-
цьовитості.  Вони  душею  відчу-
вали  істину  в  тому,  що  нероб-
ство  породжує  найгірші  вади 
характеру людини  і що людина 

може  бути  щасливою  лише  в 
праці,  а  тому  від  самого  народ-
ження повинна готувати себе до 
цього щастя. В родині ніколи не 
було ситуації, коли дитина нудь-
гує  і  не  знає,  куди  себе  подіти. 
У  давній  українській  родині 
схильних до лінивства не люби-
ли,  висміювали  і  змушували до 
праці: вже в ранньому дитинстві 
хлопчик  чи  дівчинка  повинні 
були  доглядати  домашніх  тва-
рин, допомагати батькові чи ма-
тері в домашній роботі. Фізична 
праця  була  також  важливим 
чинником розвитку сили та збе-
реження здоров’я дитини. Хлоп-
чиків рано готували до оборони 
рідної  землі:  вони  змалку  їзди-

ли  на  конях,  вчилися  володіти 
зброєю. 

За  важкою  працею  батькам 
ніколи  було  спеціально  займа-
тися  «вихованням»:  діти  вихо-
вувалися  самим  життям.  Пізні-
ше  В.  Сухомлинський  назве  це 
мудрою  системою педагогічних 
поглядів  простих  людей:  «Пра-
цюємо  разом  з  ними,  з  дітьми 
-  ось,  мабуть,  і  все  виховання» 
(Сухомлинський В., 1977 р.). 

Практичне  засвоєння  таких 
чеснот, як любов до батьків, зла-
года, духовний потяг до рідного 
дому, до рідної культури, і стали 
найбільш притаманними рисами 
української  родини,  розповідає 
портал www.livejournal.com.

- Я і гармонь, і гарбуза 
вже маю...

Перший 
парубійко 
на селі

Пісні бузкового гаю

країнська родинаУ
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