
Про це повідомила архітек-
тор Анна Степаненко під час 
засідання містобудівної ради 
міста Переяслава-Хмельни-
цького і додала, що є три 
пропозиції щодо місця роз-
міщення пам’ятника Михайлу 
Сікорському, це Борисогліб-
ська площа, парк Шевченка 
(біля приміщення районного 
Будинку культури з боку по-
жежної частини) та сквер іме-
ні Шимченка (біля місцевого 
РАГСу) у цьому районному 
центрі. Інший архітектор Ми-
рослава Шкребтієнко запропо-
нувала зробити пам’ятник Ми-
хайлу Сікорському частиною 

комплексу, який можна було 
б побудувати на місці старої 
військової частини, що розта-
шований в центрі міста.

На Переяславщині буде встановлено пам’ятник 
видатному сподвижнику  музейної справи міста, 
Герою України Михайлу Івановичу Сікорському

НОВА ДОБАНОВА ДОБА

За перший місяць нересту в Київській області  виявили 501 порушення щодо правил риболовлі

Як українцям правильно і законно вирішити земельне питання

НЕРЕСТ БРАКОНЬЄРУ НЕ УКАЗ…

ПИТИ ЧИ НЕ ПИТИ? СПРАВА ВАША  

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

З 1 квітня в усіх областях 
України заборонено ловити 
рибу через нерест. Тривала 
ця заборона до 10 червня. 
Терміни в різних регіонах ча-
сом відрізняються залежно 
від погоди, але фактично од-
накові.  

Для особливо завзятих 
рибалок є, так би мовити, 
маленькі винятки з правил 
(можливо, і дарма). Йдеться 
про те, що під час нересту 
можна ловити виключно з 
берега і тільки в межах на-
селеного пункту, тобто в 
місцях, де немає природ-
них нерестовищ. Рибалкам 
дозволяється мати лише 1 
вудку, спінінг або донку з 
одним гачком. Крім того, 
треба суворо дотримуватися 
норми вилову – до 3 кг на 
людину в добу. 

Риболовля в природних 
нерестовищах категорично і 
суворо заборонена! Робить-
ся це з метою збереження 

вітчизняних рибних ресур-
сів і створення сприятливих 
умов для нересту риб. Не-
рест, насправді – найважли-
віший період в житті риби 
для продовження виду.

Під час нересту на річках, 
водосховищах і озерах ка-
тегорично заборонено про-
водити днопоглиблювальні 
роботи, видобувати піща-
но-гравійні суміші, робити 
розчищення русла чи бере-
гоукріплення. Окрім того, 
заборонено також проводи-
ти змагання зі спортивного 
рибальства, займатися під-
водним полюванням. В цей 
період має бути обмежена 
навігація. 

Асоціація рибалок Укра-
їни та її голова Олександр 
Чистяков традиційно в цей 
період звертаються до лю-
дей і просить шанобливо та 
дбайливо ставитися до усіх 
водних мешканців, які готу-
ються до нересту. Не допус-

кати варварського вилову. 
Та суворі реалії життя да-

лекі від ідеалу. Браконьєри 
не сплять. Для них нерест 
– можливість «добряче за-
робити». 

Браконьєрство в Україні
Сучасне браконьєрство 

при його масовості, техніч-
ній озброєності, безкарності 
і постійному лавиноподіб-
ному зростанні давно пере-
творилося на одне з потуж-
них і впливових злочинних 
формувань, що представляє 
реальну загрозу економіці та 
природі України.

В останні роки різко 
зросла не тільки масовість 
браконьєрів, але й їхня тех-
нічна озброєність. Вони 
застосовують прилади ніч-
ного бачення, супутнико-
вий зв’язок, комп’ютери, 
морські прилади навігації, 
електронні манки, ехолоти, 
електровудки, скорострільні 

карабіни, автомати, верто-
льоти, дельтаплани, швид-
кохідні катери і навіть БТРи.

Від браконьєрів не рятує 
і Червона книга. Багато в 
чому через браконьєрство 
73% риб, 46% звірів та 56% 
видів птахів в Україні нині 
перебувають в критичному 
становищі.

За даними статистики, 
щорічно в Україні затри-
мується близько 100 тисяч 
порушників правил ри-
бальства. Причому їх кіль-
кість постійно зростає. У 
1966 році було затримано 
15 тис. рибних браконьєрів, 
у 1975 – вже 30 тисяч, а у 
2007 – 96,6 тисяч. 

Вітчизняні браконьєри в 
рік виловлюють стільки ж 
риби, скільки усі риболо-
вецькі промислові підпри-
ємства країни — близько 
200 тисяч тонн. Просто таки 
«герої-підприємці». 

Україна володіє унікаль-
ними багатствами, створе-
ними самою природою – це 
наші чорноземи, які у всьо-
му світі були визнані етало-
ном ґрунтів. Але з цих самих 
причин проблеми правового 
регулювання земельних від-
носин в Україні є болючими, 
політизованими і дискусій-
ними не лише серед юристів, 
законодавців, політиків, а й у 
суспільстві в цілому. Думки 
лунають абсолютно проти-
лежні, однак всі сходяться в 
одному: чинне земельне за-
конодавство не відповідає су-
часним потребам регулюван-
ня земельних відносин, так як 
Україна переходить на якісно 
нові, європейські стандарти 
регулювання економіки, а 
отже, змінюється і ставлення 
до самого ринку землі.

«Безкоштовність» корис-
тування землею була однією 
з головних причин неефек-
тивного її використання в 
сільському господарстві. І в 
таких умовах сформувалась 
парадоксальна ситуація, коли 
при масовому нераціонально-
му землекористуванні у нас в 
наявності багато занедбаних 
і необроблених земель. Та-
кож за минулої влади у дер-
жаві був створений штучний 
дефіцит землі для бажаючих 
її отримати – чи то під фер-
мерське господарство, чи під 
приватне подвір’я, сад або го-
род. Натомість в українських 
селах нерідко трапляється, що 
родючі землі потрапляють до 
рук горе-орендарів сільських 
паїв, які використовують їх як 
завгодно, тільки не за призна-
ченням. Все це походить від 

одного джерела – неврегульо-
ваності ринку землі. 

Тоді як у багатьох країнах 
землю можна вільно купува-
ти і продавати (безумовно, 
в межах національного за-
конодавства), у нас спритні 
ділки, часто під політичним 
«дахом» створюють цілі ла-
тифундії за рахунок простого 
селянина. Коли, наприклад, 

в США зараз налічується по-
над 630 тисяч фермерських 
господарств, які володіють 
величезною кількістю землі 
на правах власності та виро-
бляють  80% майже всієї сіль-
ськогосподарської продукції 
в країні, нашими фермерами 
виробляється всього лише 
6 – 8% сільгосппродукції. 
 

Ставлення до оковитої у 
суспільстві різне, і це зрозумі-
ло без зайвих пояснень. Втім 
зараз ми розглядаємо таке 
питання з тих позицій, що, з 
одного боку – це здоров’я та 
життя жителів країни, з іншо-
го – значна стаття прибутку у 
бюджет країни. Радянські часи 
давно минули і їх згадуємо 
лише для того, щоб зазначи-
ти, що тоді виробництво ал-
коголю жорстко контролювала 
держава. І навіть за наявності 

кооперативних чи приватних 
винокурень питання якості ал-
коголю фактично не підлягало 
обговоренню, були так звані 
держстандарти. Після 1991 
року з’явилося багато нових 
виробників і торгових брендів, 
спиртні напої продукують різ-
ні фірми, зокрема й приватні. 
З процесами демократизації 
з’явилось негативне явище 
підробки або, як прийнято 
говорити – контрафактного 
алкоголю. Сьогодні – це вели-

чезна проблема для країни за 
своїми масштабами. 

Обіг алкоголю завжди 
контролювали державні ор-
гани. Працюють вони й сьо-
годні, однак їх дієвість нині 
викликає багато запитань. На-
самперед, через те, що деякі з 
них втратили свої функції або 
навіть були ліквідовані. Згада-
ємо хоча б могутню санепідем-
станцію, котра сьогодні фак-
тично ліквідована. При певній 
критиці на адресу відомства 

вона виконувала важливе за-
вдання контролю якості та 
безпеки життя людей. 

Те ж саме стосується полі-
ції. Раніше навіть посередній 
дільничний міліціонер знав 
досконало ситуацію у своєму 
селі чи районі. Зокрема, і щодо 
самогону та його власників і 
міг відповідно на це впливати. 
Приміром, у 1987 - 1990 рр. 
обґрунтованою була кількість  
населення на одного діль-
ничного, а це 3 тис. осіб. 

Президент України нагоро-
див медиків Київщини у 
зв’язку з їхнім професійним 
святом.
За значний особистий внесок у 
розвиток вітчизняної системи 
охорони здоров’я, надання 
кваліфікованої медичної 
допомоги та високу профе-
сійну майстерність медичні 
працівники Київської області 
відзначені державними наго-
родами України з нагоди Дня 
медичного працівника, про що 
свідчить УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ №160/2018. 

Редакція «Нової доби»  вітає 
наших земляків:
ВІНЯРСЬКУ Ніну Василівну – 
завідувача відділення кому-
нального закладу Київської об-
ласної ради «Київська обласна 
лікарня № 2» 
 
ГРАБАР Світлану Леонідівну – 
завідувача відділення кому-
нального закладу Київської об-
ласної ради «Київська обласна 
дитяча лікарня» 
 

САВІНОВУ Катерину Борисівну 
– заступника головного лікаря 
комунального закладу Київ-
ської обласної ради «Київська 
обласна дитяча лікарня» 
 
ШИЛАН Наталію Петрівну – 
заступника головного лікаря 
комунальної установи «Вишго-
родська центральна районна 
лікарня» 
 
СЕРГІЄВУ Наталію Степанівну - 
завідувача відділення кому-
нального закладу «Обухівська 
центральна районна лікарня» 
 
Вітаємо! Пишаємось!
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З ДНЕМ МЕДИКА!
ЗЕМЛЯ ОБІТОВАНА

УВІКОВІЧНЮЄМО 
ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЯ 

Читайте у наступному номері «Нової доби»:
Наша постійна рубрика «Герої нашого 
краю». Ярослав Потапенко: Окупація 

Донбасу фактично не припинялась з часів 
голодомору

«Жоден заклад охорони здоров’я без грошей 
не залишиться» Продовження інтерв’ю з 
Аллою Арешкович, директором Департаменту 
охорони здоров’я Київської ОДА 

Юридичні клініки Фундації «Чинність закону»: 
як правильно переоформити земельну ділянку  
і земельний пай?

Початок, закінчення на стор. 2 

Початок, закінчення на стор. 3 

Початок, закінчення на стор. 2 

МИХАЙЛО ГОРОДЕЦЬКИЙ

МИХАЙЛО ГОРОДЕЦЬКИЙ



Так ось, це відбувається не від 
того, що люди не хочуть купувати 
землю, а через відсутність чіткої 
законодавчої бази, яка регулює це 
питання. Погодьтесь, що мало хто 
схоче вкладати в сільське госпо-
дарство кошти, не будучи влас-
ником землі. Окрім того, такий 
статус-кво сприяє розквіту у цій 
царині криміналу, корупції та ін-
ших сумнівних схем заволодіння 
землею. Київщина – серце укра-
їнської землі

«Нова доба» попросила проко-
ментувати ці проблеми заслуже-
ного юриста України – Віталія 
Ярему на прикладі Київщини, 
рідної для нього області, яка є 
справжньою аграрною житницею 
України і водночас чи не найбіль-
ше потерпає від непевного стану 
законодавчого забезпечення зе-
мельної реформи. 

В.Я. Особливо розвинутим за-
собом незаконного заволодіння 
землею є земельне рейдерство, 
махінації із скуповуванням се-
лянських паїв та афери у органах 
держгеокадастрів. Процвітає і 
тіньовий ринок землі. У коруп-
ційних схемах часто-густо задіяні 
державні посадовці, які покрива-
ють договірні оборудки, – роз-
повідає Віталій Григорович.  – 
Ось буквально три місяці тому 
співробітники СБУ заблокували 
механізм незаконного відчужен-

ня нерухомості з використанням 
державних електронних інформа-
ційних ресурсів. Правоохоронці 
встановили, що група зловмис-
ників, до якої входила державний 
реєстратор одного з комунальних 
підприємств Київської області, 
організували схему незаконного 
відчуження нерухомості та землі, 
з подальшим оформленням всьо-
го цього на підставних осіб».*  

Друга за популярністю в Ки-
ївській області незаконна схема 
заволодіння землею полягає у 
самозахопленні. При чому такі, 
з дозволу сказати, «бізнесмени» 
посягають переважно на землі 
державної власності, котрі чинов-
ники приховують від сумлінних 

ВІТАЛІЙ ЯРЕМА 

2 НОВА ДОБА

При цьому у 2008 році сума 
штрафу на одного браконьєра ста-
новила аж 72 грн.!

Найстрашніша сучасна брако-
ньєрська зброя — електровудка. 
Придбати її – не проблема. До того 
ж в інтернеті безліч інформації – 
просто відеоуроки, в яких деталь-
но розповідається, як самостійно 
можна змайструвати цю річ. 

Щорічно у рибних браконьєрів 
вилучають близько 100 тисяч забо-
ронених приладів. Але за різними 
оцінками, «на руках» залишається 
близько 10 млн. сіток та інших до-
поміжних пристроїв проти риби. В 
Азовському морі рибоохорона що-

року знімає 10 тис. кілометрів бра-
коньєрських сіток.

Значною мірою через масове 
браконьєрство, за даними експер-
тів, з 1995 по 2001 роки у внутріш-
ніх водоймах України вилов щуки 
впав у 4 рази, плотви — в 4 рази, 
чехоні — у 9 разів, в’язя — в 13 ра-
зів, лина — у 20 разів, сома — в 
5 разів. Через браконьєрство і без-
контрольне рибальство в найближ-
чі роки можуть зовсім зникнути та-
рань, минь, підуст, карась золотий. 
У цілому ж запаси риби у водоймах 
України з 1996 р. по 2001 р. впали 
в 12 разів. 

У Чорному та Азовському морях 

період нересту риби досі не має охо-
ронного сезону. Рибні браконьєри, 
що «працюють» тут, об’єднуються в 
організовані групи для незаконного 
промислу креветок, осетрових і ви-
робництва чорної ікри. Ці структу-
ри повністю безкарні.

По багатьох автотрасах і рин-
ках країни щодня продають тися-
чі кілограмів риби, яку виловили 
браконьєри. Наприклад, при в’їзді 
до Криму у Генічеському районі 
Херсонської області часом в день 
(!) продають біля 100 копчених 
червонокнижних осетрів. Тут же 
вільно продають і чорну ікру. Бра-
коньєрів-торговців ніхто не затри-
мує. 

Дожилися…
Люди «додіялися» й дожилися 

до того, що рибі просто не стало 
місця, де відкласти ікру. З 1991 
року більше 60% природних не-
рестовищ зникло. Причина до ди-
кості банальна і проста – багатьом 
захотілося збудувати маєтки біля 
води. Варварська забудова бере-
гів Дніпра, його приток та інших 
річок та озер дали такі наслідки.  
Там, де раніше були затоки, остро-
ви, заплави, тобто місця нересто-
вища риби, сьогодні залізобетон. 
Та й Дніпро вже не той, що був за 
часів Великого Тараса. Перегоро-
джений водосховищами, він про-
сто не в змозі змити весь той бруд, 
що в нього потрапляє. 

Одна з основних бід сучасного 

нересту риби – це, поза всяким 
сумнівом, перепади рівня води 
у водосховищах. Так, при ски-
данні води ікра залишається без 
води, висихає і гине. При піднятті 
рівня води під її товщею ікра не 
прогрівається, чорніє і так само 
гине. Енергетики – «господарі» 
гідроелектростанцій на річки див-
ляться, як на технічний резервуар 
(вважайте тазик), наповнений во-
дою для отримання енергії. Вони 
ніколи не розуміли, що річка, як і 
людина – живий організм. І тому 
вимагає відповідного уважного 
ставлення. 

Є проблемою й те, що вже по-
над два десятиліття не проводять-
ся необхідні фахові роботи з роз-
чищення природних нерестовищ. 
Вже забули, коли їх проріджували 
від зайвої рослинності. Унаслідок 
чого нерестові місця заростають і 
міліють. 

Нерестова акція 
допомоги рибі

У річках стало мало риби – нарі-
кають рибалки.

- А звідки їй узятися, якщо вода 
у річках та водосховищах нагадує 
коктейль з усієї таблиці Менделєєва 
через побутові та виробничі стоки, – 
розповідає голова Асоціації рибалок 
України Олександр Чистяков. – А 
ще й традиційні місця для нересту 
зникають. Сьогодні як ніколи риба 
потребує допомоги людини. Тому 

створення штучних нерестових гнізд 
важко переоцінити. Вони вкрай по-
трібні рибі і нашим водоймам. Через 
універсальну конструкцію вони не 
залежать від перепадів рівня води, 
і тому відкладена в них ікра добре 
прогрівається і висвітлюється, бо 
знаходиться постійно на одному рів-
ні. У природі з такими ідеальними 
умовами нерестовищ залишилося не 
більше 4%. На жаль. 

Розуміючи, що риба просто не 
зможе повноцінно нереститися в 
сучасних реаліях, з кожним роком 
небайдужа рибальська і природоохо-
ронна громадськість, промисловики 
встановлюють все більшу кількість 
штучних нерестових гнізд. Звісно, ця 
робота узгоджується з іхтіологічними 
відділами управлінь рибоохорони.

Однак, лише встановити штуч-
ні нерестові гнізда недостатньо. За 
ними треба догляд. Періодично гніз-
да треба виймати з води та промива-
ти ікру від сміття.Традиційно участь 
в цих заходах бере Асоціація рибалок 
України. 

У 2018 році на каскаді Дніпров-
ських водосховищ і в дельті Дніпра 
встановили 8000 штучних нересто-
вих гнізд. Зокрема, у Київському – 
1,6 тис. штук, у Канівськму – півти-
сячі, Кременчуцькому – 2200 штук. 
У Дніпродзержинському та Дніпров-
ському – 1200 штук, Каховському – 
1,5 тисячі і в дельті Дніпра – 1000 
штук. На річках у Волинській, Закар-
патській, Одеській, Миколаївській, 
Чернігівській областях встановили 
2800 штук нерестових гнізд.

За перший місяць нересту в Київській області виявили 501 порушення щодо правил риболовлі
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ЗЕМЛЯ ОБІТОВАНА
Закінчення, початок,  на стор. 1 

орендарів – фермерів. Гальмуєть-
ся також виділення землі воїнам 
АТО та іншим пільговикам. Так 
ось, життєздатність цієї схеми за-
безпечують старі кадастрові кар-
ти. Річ у тім, щодо у 2013 році зе-
мельні ділянки не реєструвалися 
в державному кадастрі, а замість 
них існував закритий реєстр зе-
мель і лише з 2013-го, коли був 
створений Державний земельний 
кадастр, співробітники земельних 
відділів почали переносити відо-
мості з цього державного реєстру 
земель до електронного земельно-
го кадастру. Утім, нерідко ці дані 
не вносились або гальмувались і 
часто-густо це були якраз землі 
державного земельного фонду. Ці 
ділянки згодом отримували нові 
номери й незаконно передавались 
новим власникам».

«НД»: Віталію Григоровичу, що 
нам робити з цим «земельним пи-
танням»?

В.Я. Насамперед, треба сказати, 
що безоплатна система приватиза-
ції земель державної та комуналь-
ної власності, що діє на сьогодні 
в Україні, є надзвичайно недоско-
налою – вона не забезпечує гро-
мадянам рівних можливостей для 
реалізації гарантованих законом 
прав. Натомість ця система висту-
пає причиною несправедливого 
перерозподілу земельних ресурсів, 
криміналізує ситуацію навколо 
цього надзвичайно чутливого для 
селян питання. 

Таким чином, нам потрібно 
проводити такі земельні рефор-
ми, які законодавчо оформлять 
істотні зміни самого земельного 
ладу та потягнуть за собою пе-
ретворення форм власності на 
землю – головну цінність нашої 
країни. Демагогічна балаканина 
наших політиків і безкінечне про-

довження так званого земельного 
мораторію мають на меті лише 
загравання на почуттях части-
ни лівого електорату. При цьому, 
як правило, ці ж самі політики є 
або найбільшими українськими 
латифундистами і рейдерами або 
в межах своїх партій надають їм 
«дах». А насправді ж «мораторій 
на землю» є справжнім гальмом 
на шляху до рівноправного розви-
тку всіх форм господарювання на 
землі, створення нового демокра-
тичного земельного ладу в країні. 

В ході проведення справжньої 
земельної реформи в Україні по-
трібно було б: ліквідувати моно-
полію держвласності на землю, 
реалізувати право кожного гро-
мадянина на отримання землі, 
децентралізувати управління зе-
мельними ресурсами, забезпечити 
вільний розвиток всіх дозволених 
законом форм землеволодіння та 
землекористування. 

Але щоб подолати у селян не-
довіру до безповоротності процесу 
роздержавлення, необхідно на-
дати кожному працівникові сіль-
ськогосподарського підприємства 
право повної приватної власності 
на його земельний пай, нічим не 
обмежуючи права вільної купівлі 
або продажу цього паю. Цей захід 
значно поліпшить умови «ферме-
ризації» землі та неминуче запо-
чаткує утворення ринку земель. 

Прогресивні сили в парламен-
ті і Президент України наразі, на 
мій погляд, докладають макси-
мум зусиль, аби вийти з патової 
ситуації, яка склалася в умовах 
дії мораторію на землю. Я ж як 
юрист хотів би наголосити, що 
деякі важливі для протидії сіль-
госпрейдерству закони вже всту-
пили у силу і діють! 

Наприклад, Закон України «Про 

внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо вдо-
сконалення державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та захисту 
прав власності», згідно із ним – 
справжність підписів на рішеннях 
загальних зборів засновників (в 
тому числі сільгосппідприємств), 
яким були внесені зміни до відо-
мостей про юридичну особу, а та-
кож статутах юросіб  обов’язково 
засвідчуються нотаріально. Також 
частково скасовано принцип ексте-
риторіальності й відтепер державна 
реєстрація прав на майно і землю 
проводиться в межах АР Крим, об-
ластей, міст Києва та Севастополя 
(винятком є документи, подані в 
електронній формі), але про будь-
які зміни в реєстрі нерухомості його 
власники повідомлятимуться та їм 
надаватиметься можливість забло-
кувати на 10 робочих днів будь-
які реєстраційні дії з належним їм 
майном. Таким чином, прийняття 
цього Закону істотно ускладнило 
механізми рейдерських захоплень 
майна громад і української землі.

*Довідка «НД»: По цьому епі-
зоду задокументовано, що для 
здійснення оборудок з майном 
державний реєстратор викорис-
товувала електронний цифровий 
підпис, а спільники підробляли 
рішення Києво-Святошинсько-
го районного суду. Зловмисниця 
вносила недостовірні відомості 
до державного реєстру нерухо-
мості та відчужувала земельні 
ділянки і будівлі, які належать 
до спільної власності терито-
ріальних громад Київщини. За 
попередньою оцінкою експертів, 
вартість незаконно відчуженого 
майна становить понад сімдесят 
мільйонів гривень.

ОЛЕГ ПУСТЕЛЬНИК



<Алло Олександрівно, минуло кілька 
місяців від початку кампанії із вибору 
сімейних лікарів. Як цей процес відбува-
ється на Київщині? 
<Кожен житель України має мож-

ливість обрати собі лікаря за власним 
бажанням і уподобанням та укласти 
угоду з лікарем-терапевтом, лікарем-
педіатром чи сімейним лікарем. На 
сьогодні вже майже 240 тисяч жителів 
Київщини, а це більше 12 відсотків, 
уклали декларації з лікарями. І що-
тижня цей так званий зелений список 
збільшується в середньому на 30-50 
тисяч. Ми прогнозуємо влітку вповіль-
нення приписної кампанії, однак наші 
лікарі відвідуватимуть самі жителів Ки-
ївщини вдома. І це, я думаю, дасть свій 
позитивний результат. 

Починаючи з 1 квітня, в кожному за-
кладі охорони здоров’я ми розмістили 
всю необхідну інформацію стосовно 
приписної кампанії, нині розповсю-
джуємо її в усіх загальнодоступних 
місцях, щоб якомога більше людей ді-
зналися про всі можливості і алгоритм 
правильних дій цієї кампанії. 

Хочу також наголосити, що лікарі 
укладатимуть угоди з абсолютно всі-
ма жителями області, у тому числі й з 
тими, які проживають тут тимчасово. 
Приміром, у садових товариствах, де на 
постійній основі живуть, як правило, 
люди пенсійного віку, яким може зна-
добитися медична допомога. 
<До якого терміну людям потрібно 

укласти декларацію з лікарем? Якщо 
це не відбудеться, чи отримуватимуть 
вони медичну допомогу і, якщо так, то 
на яких умовах?
<Хочу всіх заспокоїти, держава та 

Міністерство охорони здоров’я не за-
лишить без медичної допомоги жод-
ного жителя України, незалежно від 
того, уклав він угоду з лікарем чи ні. 
Різниця тільки в кількості грошей, яку 
виділяють на лікування. Тим закладам 
охорони здоров’я, де лікарі уклали уго-
ди з населенням, Національна служба 
здоров’я України покриває фінансові 
витрати з розрахунку 370 гривень за 
одного громадянина. Для тих же, хто 
не уклав, фінансування зменшується 
до 240 гривень. 

З 1 січня 2019 року всі заклади пер-
винної допомоги повинні перейти по-
вністю на фінансування послуг від На-
ціональної служби здоров’я України. 
Тож хочу ще раз наголосити – жоден 
заклад охорони здоров’я без грошей не 
залишиться і кожен пацієнт отримає 
необхідну медичну допомогу.

Не виїжджаючи з села, в нових 
ФАПах можна буде зробити й аналізи, 
і кардіограму
<Як загалом просувається реформа 

сільської медицини? Що зараз відбува-
ється?
<Ми визначили й затвердили роз-

порядженням голови Київської облас-
ної державної адміністрації Олександра 
Горгана так звану спроможну мережу 
первинної медичної допомоги, куди 
входить 928 закладів. Це центри пер-
винної допомоги, амбулаторії, фель-
дшерські пункти, фельдшерсько-аку-
шерські пункти й пункти здоров’я.  

Так, у планах на найближчі три роки 
стоїть відкриття 45 нових амбулаторій, 
ще 41 маємо реконструювати і в 20 про-
вести капітальні ремонти.
<У Вишгородському районі, у віддале-

ному селі Боденьки, нещодавно за участі 
Президента України було відкрито су-
часний ФАП, і подібні мають з’явитися 
з часом по всій країні. Розкажіть, будь 

ласка,  про його роботу.
< Це дуже важливо для людей, які 

там живуть. Адже раніше вони могли 
бачити медицину лише тоді, коли їхали 
зі свого села, полишаючи городи, робо-
ту, витрачали чимало часу та грошей на 
дорогу, аби записатися в чергу для здачі 
аналізів і відвідання лікаря. 

Відкриття цього фельдшерсько-аку-
шерського пункту цілком відповідає 
Закону Президента України Петра 
Порошенка про поліпшення якості 
й доступності медичного забезпечен-
ня в сільській місцевості. І нам дуже 
приємно, що голова нашої облдержад-
міністрації Олександр Горган зробив 
можливим не тільки появу достойного 
медичного закладу для села, а й зміг 
втілити ті ідеї, які передбачені цим за-
коном. Тепер, не виходячи з приміщен-
ня ФАПу, можна зробити всі необхід-
ні аналізи, отримати «доступні ліки», 
консультацію кардіолога, до прикладу 
- зняти ЕКГ, відправити до телемедич-
ного центру й у режимі реального часу 
отримати консультативний висновок. 
Крім того, розроблено план відвідуван-
ня ФАПу вузькими спеціалістами, та-
кими, наприклад, як акушер-гінеколог. 

За даними ДФС, найбільшим 
імпортером українського меду є 
Німеччина, на Європу взагалі припадає 
89 відсотків  
світових поставок українського меду.

Німеччина купує 32% всього поставле-
ного солодкого продукту з нашої країни. 
На другому і третьому місці відповідно 
Польща - 17% від усього експортовано-
го меду, і Бельгія - 13,3%. Всього укра-
їнський експортований мед приніс своїм 
виробникам майже 34 мільйони доларів 
доходу за період з січня по травень по-

точного року. Варто відзначити, що уже в 
березні вітчизняного меду було експорто-
вано на 3,8% більше, ніж у лютому. Київ-
ська область виробляє 26,7 відсотка меду  
українського виробництва. 

Згодом цю ситуацію випустили 
з-під контролю, і тепер один діль-
ничний має встигнути проконтро- 
лювати та у разі чого прийти на до-
помогу 8-10 тисячам громадян. Тому 
нині працівник поліції фізично не 
може впоратися з тим обсягом ро-
боти, котрий на нього покладено, і 
кількістю людей, за котру він «нор-
мативно» відповідає. Реформування 
міліції, безумовно, було потрібне 
давно, про це відверто говорили й 
самі працівники цих органів. Тільки 
варто бути чесними – реформу треба 
робити не під політичними гаслами 
і не просто копіювати досвід інших 
держав без врахування реалій влас-
ної країни. Натомість виходить так, 
що «реформа» забула про величез-
ний позитивний досвід вітчизняної 
міліції, а до лав поліції потрапило 
багато новачків без практики роботи.  

Ситуація дійшла до того, що Дер-
жавна продовольча служба контролю 
звернулася до державної фіскальної 
служби та Міністерства внутрішніх 

справ України і навіть обласних дер-
жадміністрацій з проханням поси-
лити заходи боротьби з незаконним 
виробництвом алкогольних напоїв.

Всі, певно, знають про Закон 
України «Про державне регулю-
вання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів». До нього ще пізніше при-
йняли багато змін та доповнень, але 
зміст від цього не змінюється. Адже 
цей закон визначає основні засади  
державної  політики  щодо регулю-
вання виробництва, експорту, ім-
порту, оптової і роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями. І головне 
– забезпечення їхньої високої якості 
та захисту здоров’я громадян, а та-
кож  посилення  боротьби  з  не-
законним  виробництвом  та обігом 
алкогольних напоїв і тютюнових ви-
робів на території України. 

Сьогодні стандарти якості ал-
коголю, на жаль, жодним чином 
не захищають здоров’я населення. 
ЗМІ та відповідні державні орга-
ни, зокрема, Міністерство охорони 
здоров’я, не проводять справжню 
роз’яснювальну роботу щодо вжи-
вання алкоголю. Адже, насправді, 
якісним алкоголем також можна 
отруїтися. Для людини, що нала-
штована випити більше 400 грамів 
40% горілки, – це фактично смер-
тельна доза. 

Фахівці та журналісти добре 
пам’ятають, що на Харківщині у 
2016 році буквально за кілька днів  
місяця більше 50 осіб отруїлося не-
якісною горілкою. Після того в бага-
тьох ЗМІ почали  порушувати питан-
ня отруєння від алкоголю. Утім до 
цього часу мало відомо, що в країні 
у 2015 році більше 3 тисяч людей по-

мерло від отруєння і якісним алко-
голем. Державна служба статистики 
має відповідні записи про отруєння 
етиловим спиртом, а також іншими 
речовинами, окрім алкоголю. У 2008 
році, коли горілка була значно де-
шевшою, від отруєння нею померло 
вісім тисяч осіб, а від отруєння ін-
шими речовинами ще 3 тисячі гро-
мадян. Потім уряд почав підвищува-
ти ціни на спиртні напої та цигарки, 
відбулась економічна криза, грошей 
у людей стало менше і пити стали 
менше. Відповідно показники отру-
єння алкоголем зменшились з 8-ми  
до 4-х тисяч осіб.  

Директор інформаційного цен-
тру з проблем алкоголю і наркоти-
ків Костянтин Красовський вважає, 
що на споживання спиртних напо-
їв більше всього впливає фінансова 
спроможність людей. Економічна 
стагнація призводить до того, що 
все-таки люди починають пити мен-
ше. А якщо порівнювати історичні 
епохи, то можна відзначити, що в 
радянські часи пили більше, тому 
що горілка була дешевою. 

Щороку в Україні  біля 9 тисяч 
людей отруюються алкогольними 
напоями. Він стверджує, що справа 
навіть не в якості, а в кількості. За 
його словами, рівень вживання ал-
коголю в Україні навіть зменшуєть-
ся. Він дослідив ситуацію по різних 
країнах, і побачив – якщо є демо-
кратія та вільний доступ до алко-
голю, то приблизно 50% населення 
не хоче його вживати. Ще частина, 
десь 25% його взагалі не вживає. І 
відповідно десь ще 25% населення 
спиртні напої вживають з певною 
періодичністю. 
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Продовження в наст. номері

Продовження у наст. номері

Закінчення, початок на стор. 1

ПИТИ ЧИ НЕ ПИТИ? СПРАВА ВАША  ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ
Київська девелоперська компанія UDP 

домовилася з іспанською AccionaEnergia-
Global про спільний проект розширення 
Димерської сонячної електростанції в 
Київській області. 

Світовий гігант вкладає 54,7 млн євро 
в розвиток станції, що дозволить зроби-
ти її найбільшою в Україні вже до кінця 
року. Дуже важливо, що компанія має 
світовий досвід - тобто, окрім фінансу-
вання, вона несе із собою розвиток та 
навчання як для свого персоналу, так і 
для всіх українців.

Як передає Інтерфакс-Україна, пікова 
потужність Димерської СЕС становить 

57,6 МВт. Перша черга цієї СЕС була 
введена в експлуатацію компанією UDP 
Renewables влітку 2017 року. Запуск Ди-
мерської СЕС на повну потужність запла-
нований на перший квартал 2019 року.

18 червня 2018 року в Україні вітали з 
професійним святом дільничних офіцерів 
поліції. Свято - це всеукраїнське. Проте у 
Переяславі-Хмельницькому ця урочиста по-
дія відрізнялась тим, що зібрала керівників і 
працівників поліції кількох районів Київської 
області:  Баришівського, Згурівського, Яготин-
ського, Переяславського та міста Березань. 

Дільничні поліцейські – люди, яким укра-
їнці довіряють свій спокій. На їхню адресу 
часто лунає критика і невдоволення. Але, 
погодьтесь, в разі чого всі ми завжди зверта-
ємось саме до них. Окрім суто професійних 
навичок, дільничний має бути ще й психоло-
гом, наставником, повинен вміти вислухати 
людину і найголовніше – допомогти. 

Слід відзначити, що працівникам міліції, а 
згодом поліції було непросто працювати в усі 
часи. Відповідальність величезна, а зарплатня 
невелика.

Особливо важко переоцінити працю діль-
ничного інспектора в сільській місцевості, яка 
розкидана на десятки кілометрів. І часто-густо 
він є фактично єдиним представником влади 
на 5-6 населених пунктів.

І якщо порівнювати часи минулі та су-
часні, то працівникам поліції нині не легше.  
Якщо у 1987 - 1990 р.р. обґрунтованою була 
кількість  населення на одного дільничного, 
а це - 3 тисячі осіб. То згодом цю ситуацію 
випустили з-під контролю і тепер один діль-
ничний має встигнути проконтролювати та у 
разі чого прийти на допомогу 8-10 тисячам 
громадян. Тому нині працівнику поліції про-
сто фізично неможливо впоратися з таким 
обсягом роботи, котрий на нього покладено, 
і з тією кількістю людей, за котру він «нор-
мативно» відповідає. Реформування міліції, 
безумовно, потрібне було давно, але варто 
бути чесними: реформу слід робити не під 
політичними гаслами, і не просто копіювати 
досвід інших держав без врахування реалій у 
власній країні.

Отже, поліцейських привітали голова Пе-
реяслав-Хмельницької РДА Юрій Клименко 
та голова Переяслав-Хмельницької райради 
Петро Качкалда, перший заступник міського 
голови Григорій Карнаух, голова Яготинської 
РДА Василь Шмигановський, начальник Пе-
реяслав-Хмельницького відділу поліції ГУНП 
в Київській області Олег Петренко. Вони від-
значили важливу роль і місію, яку виконують 
дільничні офіцери поліції. 

За сумлінне виконання службових 
обов’язків, вагомий внесок у зміцнення пра-
вопорядку, високий професіоналізм та з на-

годи Дня дільничного офіцера поліції Подяки 
від голови райдержадміністрації та голови 
районної ради отримали троє дільничних.

Генерал-лейтенант міліції у відставці,  екс-
віце-прем’єр міністр України, Генеральний 
прокурор України у 2014-2015 роках Віталій 
Ярема привітав дільничних поліцейських на 
рідній Переяславщині. У свій час тут він сам 
починав працювати дільничним інспектором. 

Ярема подякував за запрошення і відзна-
чив, що з ностальгією згадує свої роки роботи 
дільничним інспектором. «Службу дільничних 
інспекторів часом не видно, адже вони пра-
цюють на випередження. Тут мало оплесків 
і гучних розслідувань. Але дільничні інспек-
тори попереджають сімейно-побутові кон-
флікти, підліткову злочинність, алкоголізм та 
насильство в родинах. Це також нагляд за до-
звільною системою, бо нині у людей на руках 
знаходиться значна кількість зброї», – сказав 
генерал. 

 «Які б високі посади я не обіймав,  найсу-
ворішою була школа дільничного. І я завжди, 
насамперед, залишаюся тим дільничним по-
ліцейським, який охороняє спокій та порядок 
громадян», - додав він. 

Віталій Григорович теплими словами зга-
дав дільничного інспектора Супруненка, 
якого пам’ятав ще з дитинства і який десятки 
років був відданий цій роботі на його рідній 
Переяславщині. 

«Не забувайте ветеранів, не забувайте лю-

дей, які нас вчили, які поклали своє життя на 
олтар боротьби зі злочинністю. Тоді й у вас 
все буде добре, до вас буде шана, вас пова-
жатимуть і дякуватимуть», - зазначив Віталій 
Ярема.  

А на зустріч Віталій Григорович приїхав 
не як партійний функціонер, а як почесний 
президент фонду “Закон і честь”. Він пе-
редав усім вітання від Міністра внутрішніх 
справ Арсена Авакова і від імені благодійної 
організації вручив дільничним офіцерам Пе-
реяслав-Хмельницького, Яготинського, Ба-
ришівського, Березанського та Згурівського 
відділень поліції сучасні ноутбуки, які мають 
значно полегшити роботу службовців.

А також ще один ноутбук з роутерами 
передав Переяслав-Хмельницькому відділу 
поліції.

МИХАЙЛО ГОРОДЕЦЬКИЙ

РОЗВИТОК СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

ЕКСПОРТОВАНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МЕД 
ПОЛЮБЛЯЮТЬ ЄВРОПЕЙЦІ

СВЯТО МУЖНІХ

Про реформу охорони здоров’я в області розповідає 
директор Департаменту охорони здоров’я КОДА  
Алла Арешкович 

ЖОДЕН ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
БЕЗ ГРОШЕЙ НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ

 Угоди з лікарем можна укладати 
й не за місцем реєстрації

РОЗМОВЛЯЛА ОЛЬГА СОЛОМКА, ФОТО ВОЛОДИМИРА ДАВИДЕНКА. ГАЗЕТА «ЧАС КИЇВЩИНИ
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НАСТІЙ РОМАШКИ 
ЛІКАРСЬКОЇ ПРОТИ 
САДОВО-ГОРОДНІХ 
ШКІДНИКІВ

Проти гусениць, попелиці, дов-
гоносиків, інших садово-городніх 
шкідників застосовують настій ро-
машки лікарської (можна кавказь-
кої, далматської).

Беремо 10 літрів гарячої води 
(майже довести до кипіння) і за-
лити 200 г зеленої сировини (1 кг 
сухого) на 12 годин. Коли насто-
їться, процідити і розвести водою 
у співвідношенні 1 до 1. Додати 
розчин господарського мила для 
прилипання. Причому можна ви-
користовувати не тільки квітки 
ромашки, а брати сировину разом 
із зеленню. Тому кілька заготов-
лених засушених букетів ромашки 
вистачить на весь сезон для оброб-
ки рослин на невеликій ділянці.

ПІДЖИВЛЕННЯ  
ТОМАТІВ

Помідори теж голодують, як і 
будь-які рослини. Чим же можна 
підживити томати. Ось висади-
ли таку живеньку, зелену розса-
ду. Ніби й прижилася добре. Але 
пройшов час і вона починає чахну-
ти. Але ж хочеться отримати хоро-
ший урожай. То чого ж не вистачає 
томатам для нормального росту? 

Допоможе розібратися спостереж-
ливість. Проведіть огляд, звернув-
ши в першу чергу увагу на листя, їх 
колір, розвиток, форму.

Хлороз листя - пожовкла листова 
пластина з темними прожилками, 
може бути сигналом для живлення 
різними мікроелементами.

Краї стали ламкими, загнули-
ся - треба дати магнію. Проведіть 
обприскування таким розчином: 
0,02 грама сульфату магнію на 10 
літрів води. Або це може бути про-
сто розкладений попіл до 60 грам 
на квадратний метр, 20 грам ка-
ліймагнезії. Звичайно з наступним 
поливом.

Біле, мляве хлоротичне листя 
говорить про брак міді. Мідний 
купорос для обприскування в мі-
кродозах на 10 літрів води 5 грам, 
цілком виправить становище.

Якщо ж засихає верхівка пагона, 
а лист спочатку біліє, потім жовтіє, 
то можна говорити про дефіцит 
заліза в живленні помідора. Про-
ведіть позакореневе підживлення 
0,1% хелатом або залізним купоро-
сом 5 грам на 10 літрів.

На піщаних, вапняних ґрунтах 
часто проявляється борне голо-
дування у томатів. На плодах по-
мітні почорнілі відмерлі тканини, 
а верхівки пагонів чорніють. Най-
простіше провести обприскування 
борною кислотою з розрахунку на 
літр води 1,5 грам. Це витрата на 
1/10 сотки площі. Якщо ж вносити 
в ґрунт, то дайте на цю ж площу 
15 грам борної кислоти або бури. 
Для зручності розподілу змішайте з 
піском і розсипте по грядках.

Часто городники недооцінюють 
значення кальцію для росту рос-
лин. Він покращує властивості 
ґрунту. Обприскування 1% розчи-
ном кальцієвої селітри допоможе 
впоратися помідорам з вершинною 
гниллю. Вона докучає на перших 
етапах росту плодів, коли вони 
тільки наливаються і ще зелені. 
Проводьте її до 2 разів на тиждень 
недовгий період.

Для збагачення кальцієм - піді-
йде гіпс, фосфогіпс, попіл, кальці-
єва селітра. Восени застосовують 
вапняне борошно, вапно. Але їх не 
рекомендовано поєднувати з гно-
єм.

Але якщо говорити про голо-
дування рослин, то все ж в першу 
чергу потрібно виділити азот, ка-
лій, фосфор.

Якщо жилки стали фіолетовими, 
а нижній бік листа багряний, то це 
бракує фосфору. Робимо витяжку. 
Потрібно настоювати добу в літрі 
води 50 грам суперфосфату. Для 

кращого розчинення періодично 
помішувати. Потім довести об’єм 
до 10 літрів і витратити на 10 кв. м. 
поливу. А ось розсипати по землі 
його варто тільки під час підготов-
ки ґрунту. Для екстреної допомоги 
знадобитися все-таки витяжка.

Краї листя помаранчеві, жовто - 
зелені, зморшкуваті, сама пластина 
блякла, сірувата - це калійне голо-
дування. Полити розчином хло-
ристого калію 40 грам на 10 літрів.

І звичайно ж азот. Його брак 
проявляється через витончення 
листя, осипання квіткових бру-
ньок, слабке зав’язування плодів 
і їх невеликий розмір. Зростання 
сповільнюється, а листя набувають 
червонуватого забарвлення. На 10 
квадратних метрів площі знадоби-
тися всього 6 грам сечовини. Роз-
ведіть її у воді. А потім додавайте 
розчин в поливальну воду. Але тут 
головне не перегодувати. Якщо 
зростання буде бурхливим і все 
пішло в листя, значить азоту за-
багато.

За матеріалами ЗМІ

Цьогоріч українці святкують 22 
річницю Конституції України

О 9 год. 18 хв. 28 червня 1996 року 
на 107-му засіданні V сесії Верхо-
вної Ради України 2-го скликання 
була ухвалена Конституція України. 
Ми підготували для вас найцікавіші 
факти про Конституцію України

Перша Конституція у світі
Як відомо, першою вітчизняною 

конституцією вважається Консти-
туція гетьмана Пилипа Орлика. 
І по праву ми можемо пишатися 
тим, що ця Конституція, прийнята 
5 квітня 1710 року, була однією з 
перших в Європі та світі. Адже кон-
ституцію Сполучених Штатів Аме-
рики було схвалено лише 1787 року, 
конституцію Франції та Польщі – 
1791 року, конституцію Російської 
імперії – 1905 року. 

22 серпня 2011 року у Києві була 
презентована перша мініатюрна 
Конституція України. Таким чи-
ном автори ідеї мали бажання при-
вернути більше уваги суспільства 
до законодавства. Мініатюрна ру-
кописна книжечка «Конституція 
України», розміром 2х3 см, включає 
160 рукописних сторінок, на яких 
вручну були написані близько 9,5 
тис. букв. Кожна з цих літер має 
розмір не більше 1 мм і можна чи-
тати без окулярів. Текст книги на-
писаний індійської тушшю. Сама ж 

мініатюра виконана зі спеціально-
го тонкого паперу. На її створення 
пішло близько 2 місяців. Міні-кон-
ституція знаходиться в чохлі з зо-
браженням герба. За словами авто-
ра мініатюри Ігоря Степанова, цей 
екземпляр перший як в Україні, так 
і в країнах СНД. Міні-макет кни-
жечки художник передав Музею 
книги та друкарства.

Найдемократичніша Конституція
День Конституції України 28 

червня — це єдине державне свято, 
закріплене в самій Конституції. 

Процес підготовки Конституції 
України затягнувся на шість років 
– з 1990 по 1996 рік. 

Засідання Верховної Ради щодо 
прийняття Основного Закону три-
вало цілу добу. 27 червня 1996 року 

парламент вирішив розглядати про-
ект на одному засіданні без перерв. 
У результаті бурхливих дискусій за 
підсумками безперервної 24-годин-
ної роботи депутатам вдалося узго-
дити всі положення документа. Го-
лосування проводилося за кожною 
статтею окремо і цілими розділами. 
Голосування за Конституцію Укра-
їни в цілому відбулося о 9:20 ранку 
28 червня 1996 року. 

Міжнародне співтовариство схва-
лило Конституцію України, назвав-
ши її однією з найдемократичніших 
у світі.

Неймовірне про конституції різних 
держав 

1. Буквально за сотню кілометрів 
від Рівного, в селі Великі Дедерка-
ли нинішнього Шумського району 

на Тернопільщині, народився Гуго 
Колонтай — один із авторів поль-
ської конституції 1791 року, яка є 
першою реально діючою європей-
ською конституцією (і другою у 
світі після Конституції США). До 
слова, центральна вулиця Рівного, 
нинішня Соборна, свого часу була 
названа на честь польського Дня 
Конституції — 3 травня. Життєвий 
шлях і спадщину Гуго Колонтая 
ґрунтовно дослідив рівненський 
письменник і науковець Петро 
Кралюк, проректор Національного 
університету «Острозька академія».

2. У Великобританії немає кон-
ституції як такої. Не існує навіть 
точного переліку документів, які б 
належали до британської консти-
туції. Конституція Великобританії 
— це ціла сукупність законів, пре-
цедентів і конституційних звичаїв.

3. У Швеції одним із чотирьох 
нормативних актів, із яких склада-
ється конституція, є Акт про свобо-
ду друку. А у США свободу слова 
проголошує найперша з 27 попра-
вок, якими був доповнений Осно-
вний Закон цієї держави почина-
ючи з 1789 року. «Конгрес не має 
права видавати закони щодо впро-
вадження будь-якої релігії чи забо-
рони вільно сповідувати її, а також 
не має права видавати закони, що 
обмежують свободу слова, друку 

і права народу мирно збиратися і 
звертатися до уряду з проханням 
усунути якусь кривду».

4. Конституція Індії — найбільша 
за обсягом у світі: вона включає 465 
статей, 12 великих додатків, більше 
70 поправок і складається з 117 369 
слів у версії англійською мовою, 
крім якої існує також офіційний 
переклад на хінді. Окремі поправки 
за обсягом наближаються до... Кон-
ституції США.

5. Конституція Японії єдина у 
світі, де вказано офіційну відмову 
країни від війни, як форми забез-
печення державного суверенітету.

6. У Лівії Конституцією офіційно 
закріплено Коран.

7. В оригінальному тексті Кон-
ституції США є декілька орфо-
графічних помилок, а деякі 
словосполучення написані в ан-
гло-британському правописі, що 
суттєво відрізняється від амери-
канського. Крім того, дивно, але в 
Конституції США жодного разу не 
згадується слово «демократія».

8. Конституція Європейського 
Союзу містить більше 60 тисяч слів.

9. Найстарішою Конституці-
єю світу є Основний Закон Сан-
Марино. Вона була прийнята ще у 
1600 році.

ДІМ. САД. ГОРОД

28 ЧЕРВНЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Купа грошей
Чоловік каже дружині:
– Ну, не знаю, давай подаруємо твоїй мамі 
стільки грошей, скільки їй виповнилося років.
– Ого! Що, прямо 50 тисяч подаруємо?
– А що, їй прямо 50000 виповнилося?!..
***

Повернення додому
Два чоловіки повертаються у своє село, випили. 
Hіч.
– Дивись, Васю, у твій дім через вікно лізе зло-
дій.
– Нехай лізе… Дружина подумає, що це я – так 
по пиці надає, що забуде, по що ліз.
***

Дорога
– Правда завжди собі дорогу знайде.
– З нашими то дорогами?
***

У політиці
У політиці головне завжди триматися на плаву. 
Тому хороші люди там не затримуються.
***

Мохіто
– Добрий день, куме, що п’єте?
– Українське мохіто.
– Ром та м’ята?
– Та ні, горілка та петрушка.

Кмітливий
Стоять поруч три магазини:
Господар лівого повісив вивіску «у нас найнижчі 
ціни».
Господар правого повісив вивіску «у нас най-
якісніші товари».
А господар середнього, подумавши, повісив ви-
віску «головний вхід».
***

Гості
– Куме! Така справа. Маю п’ятнадцять гостей, 
але лише 10 стільців. В тебе немає п’яти стільців?
– Є. Як немає.
– Ото файно! То нехай п’ять зайвих до тебе 
йдуть!

ГОРОСКОП 
НА ТИЖДЕНЬ

Народний гумор

Овен   
Вам доведеться займатися 
дорученням, яке вас засму-
тить. Щоб якось розвіятися, 
займіться ввечері удома 
творчою діяльністю.

Тілець  
На горизонті вже видніють-
ся привабливі перспективи, 
що стосуються кар’єрного 
зростання, - обговоріть їх із 
сім’єю. Разом зможете при-
йняти вірне рішення.

Близнюки  
Одним необережним заува-
женням ви можете підірвати 
весь свій авторитет. Будьте 
обачні і намагайтеся дуже 
обережно підбирати слова.

Рак   
Не варто приймати поспіш-
них рішень, не треба нама-
гатися переробити всі справи 
відразу. Зараз головне якість, 
а не швидкість.

Лев   
Зірки рекомендують при-
слухатися до порад збоку. 
Ви зможете подивитися на 
звичну проблему під новим 
кутом зору, що допоможе в її 
вирішенні.

Діва   
Навіть якщо ви не збираєте-
ся у відпустку найближчим 
часом, можете помріяти і на-
віть спробувати спланувати 
майбутню подорож.

Ваги   
Оточення не настільки до-
брозичлеве, як ви думаєте. 
Роблячи будь-які кроки, по-
кладайтеся на свою інтуїцію 
і логіку.

Скорпіон   
Вам, крім ваших основних 
робочих обов’язків, дове-
деться грати роль психоана-
літика, бо проблеми по служ-
бі не пройдуть повз вас.

Стрілець   
Ви будете здатні фантастич-
ним чином притягувати до 
себе гроші! Тому не скупіться 
на велику покупку, яку ви так 
мріяли зробити...

Козеріг   
У вас з’явиться можливість під-
вищити свій матеріальний до-
бробут, правда, для цього дове-
деться ретельно попрацювати і 
взяти додаткову роботу додому.

Водолій   
Ви ризикуєте зробити масу 
необдуманих вчинків. Поста-
райтеся зняти нервову напругу. 
Дивіться на все простіше і пере-
станьте заводитися з будь-якого 
приводу!

Риби   
Тиждень обіцяє бути досить на-
пруженим. Хоча раніше вам 
вдавалося впоратися і не з таки-
ми труднощами, доведеться по-
трудитися, щоб домогтися успіху.


