
Кожна лялька неповторна, має 
незвичну оксамитову корсетку. 
На вбранні – вишивка зразків 
Михайла Покиданця, заслужено-
го майстра народної творчості 
України з Чернівців. Наповнення 
ляльки – духмяні трави.

Над незвичним арт-проектом 
працювали директор Будинку 
культури с. Іванків Анатолій 

Урда та художній керівник за-
кладу Світлана Гаряча. Ідейний 
натхненник – сільський голова 
Анатолій Тур.

Це вже другий витвір мисте-
цтва, оберіг села. Перший пре-
зентували рік тому на День села 
–Вінок єдності. Невдовзі іванківці 
планують створити третій оберіг 
села – великий рушник.

Згідно з Указом Кабінет 
Міністрів України має створити 
умови для розвитку та відро-
дження територій, що зазнали 
радіоактивного забруднення, у 
тому числі в межах утвореного 
Чорнобильського радіаційно-
екологічного біосферного запо-
відника.

Уряду доручено законодавчо 
врегулювати проблемні питання 
правового режиму територій, 
що зазнали радіоактивного 
забруднення,  і розглянути до-
цільність подальшої дії встанов-
лених обмежень і заборон на 
здійснення видів діяльності на 
таких територіях, а також забез-
печити підтримку безпосередньо 
розвитку самого Чорнобиль-
ського радіаційно-екологічного 

біосферного заповідника через 
визначення особливостей його 
управління та функціонування.

Особливої уваги в Указі нада-
но заходам щодо соціального 
захисту постраждалих унаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 
Уряд має вирішити питання з 
підвищення розміру пенсій по 
інвалідності для осіб із числа 
учасників ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС і пенсій у 
зв’язку з втратою годувальника з 
числа ліквідаторів.

Також Указ спрямований 
на вдосконалення державної 
політики у сфері поводження з 
радіоактивними відходами та 
перетворення об’єкта «Укрит-
тя» на екологічно безпечну 
систему.

Експозиція виконана у вигляді циферблата. У центрі – 
мапа району та годинникові стрілки. Годинник справжній 
і показує реальний час. По колу замість чисел – 12 
оксамитових ляльок, виготовлених майстринею Світланою 
Гасіч та об’єднаних у колекцію «Вічне: час і вишивка».

Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про 
додаткові заходи з відродження територій, що зазнали 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, із соціального захисту постраждалих осіб, 
безпечного поводження з радіоактивними відходами».

Сімейні фермерські господарства отримали пільговий 
порядок сплати єдиного соціального внеску. Відповідні 
зміни до Податкового кодексу України прийняла Верховна 
Рада України 10 липня. За відповідний законопроект 
проголосувало 229 народних депутатів України.

НОВА ДОБАНОВА ДОБА

Ярослав Потапенко: «Від самого початку Майдану я розумів, що стоїмо перед вибором: воля або смерть»

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

ЖИТТЯ СЕРЕД СМІТТЯ  

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

Україна має багато героїч-
них сторінок і славну історію, 
починаючи від князів Воло-
димира Великого та Яросла-
ва Мудрого,Áогдана Хмель-
ницького, Тараса Øевченка, 
Àндрея Øептицького. Варто 
згадати Корольова, Àмосова, 
Áикова, Патона, Гузара, Ëо-
бановського... 

Прийшов час говорити 
про сучасників. Це й по-
літики-дисиденти, такі як 

Чорновіл, Лук’яненко, спі-
ваки – Вакарчук і Руслана, 
спортсмени – Клички та 
Усик. А ще є десятки тисяч 
героїв Революції Гіднос-
ті та війни на Донбасі. Ім’я 
кожного потрібно вписати в 
нашу героїчну історію сучас-
ної Великої України. Сьо-
годні розповідь про одного з 
таких – Ярослава Потапенка 
– історика, професора, героя 
Майдану, волонтера і надій-

ного друга.
Є таке повір’я – добрих і 

сильних людей янголи заби-
рають в інший світ для вико-
нання важливих і складних 
місій. Так сталося, певно, і з 
Ярославом Потапенком. 

Про Ярослава можна го-
ворити годинами. Він був 
настільки цікавим і багато-
гранним, що тисячі людей 
можуть розповісти про нього. 

Українська економіка, не-
зважаючи на військову агре-
сію проти неї, демонструє 
зростання темпів економічно-
го розвитку, необхідною умо-
вою для подальших еконо-
мічних успіхів нашої країни є 
збільшення рівня економічної 
свободи, фіскальні послаблен-
ня, усебічний розвиток підпри-
ємництва.

Нещодавно Президент 
України зробив черговий 
реальний крок у напрямку 
економічної свободи, безпо-
середньо на бізнес-форумі 
в межах «Акту економічної 
модернізації України 2018-
2019» Петро Порошенко під-
писав Закон «Про валюту та 
валютні операції», значення 

якого важко переоцінити 
для подальшої лібералізації 
валютного регулювання в 
країні, а відтак для поліп-
шення інвестиційного кліма-
ту. Глава держави подякував 
присутнім представникам 
бізнесу за відверту та про-
дуктивну розмову. «У мене 
до вас прохання – не мов-
чіть. Це і є той діалог, який 
конче потрібен країні. Ми 
маємо чітко розробити про-
граму наших подальших дій 
на наступні півроку: що саме 
ми маємо зробити і що є прі-
оритетом», – сказав Петро 
Порошенко. «Ключові сло-
ва для мене – це економіч-
на свобода, свобода бізнесу. 
Далі – перемагає той, хто 
має вищу конкурентоздат-

ність. Я запропонував проект 
«Акту економічної модерні-
зації України на 2018-2019 
роки». Я прошу доповніть 
його. Але ми маємо зробити 

чіткі орієнтири, що нам тре-
ба зробити, щоб забезпечити 
продовження змін у країні», 
– наголосив Президент.

14 років… Саме стільки жи-
телі Гнідина та навколишніх 
населених пунктів виборюють 
своє право жити в безпечному 
для життя і здоров’я середови-
щі. Село, яке й так потерпає 
від викидів заводу «Енергія» з 
Трипільською ДРЕС укупі від 
майже неочищених стічних 
вод Бортницької станції аера-
ції та її переповнених мулових 
полів. Під час весняних пове-
ней їхній вміст розливається, 
потрапляє в ґрунтові води й 
отруює воду в колодязях. І ось 
до цієї «живописної» картини 
вирішили додати ще одного 
«екологічного» монстра. Мова 
йде про наміри ТОВ «Ревейст», 
яке має уставний капітал всьо-
го 10 тисяч гривень, збудувати 
поблизу села завод для вироб-
ництва електроенергії з альтер-
нативних джерел. Звучить ніби 
непогано, але біда в тому, що 
альтернативним джерелом має 
стати… сміття! А виробничі 

потужності підприємства роз-
раховані на понад 100 тисяч 
тонн непотребу на рік. 

Ділянка, на якій планували 
звести завод площею майже 
10 га, з 2004 року належить 
ТОВ «Укрвторресурси». І саме 
з ним жителі навколишніх сіл 
пов’язують товариство «Ре-
вейст», яке ще 2005 року хо-
тіло облаштувати тут піщаний 
кар’єр, але отримало катего-
ричну відмову від Гнідинської 
селищної ради. Та оскільки, 
згідно з наданими документа-

ми, майбутній котлован (для 
рекультивації) збиралися за-
повнити брикетованими побу-
товими відходами, до питання 
кар’єру підприємство повер-
нулося у 2006 році й повторно 
отримало відмову. 

На 11 років  це питання було 
забуте. Але от торік ТОВ «Ук-
рвторресурси» знову звернуло-
ся до Служби геології та надр 
України. Проте не маючи до-
зволу Бориспільської райради, 
погодженого з Гнідинською 
сільською радою, «Укрвтор-
ресурси» отримали чергову 
відмову. Та порадіти черговій 
перемозі гнідинці не встигли, 
оскільки біда прийшла з іншо-
го боку – відповідна комісія 
Київради на своєму засіданні 
прийняла рішення створити 
п’ять нових локацій для пе-
реробки твердих побутових 
відходів. Одна з яких має міс-
титися саме на околиці села 
Гнідин. Там планували збуду-

вати Центр переробки відходів 
із полігоном для перероблених 
залишків потужністю 350 тис.т. 
на рік. Нескладно здогадатися, 
де саме складуватимуться від-
ходи. Оскільки поряд із вище-
зазначеною ділянкою є діючий 
піщаний кар’єр, що майже ви-
черпав свої потужності. Його 
ж об’єм, за попередніми під-
рахунками, становить майже 
5 млн кубічних метрів. Що-
правда, наразі ця ділянка пе-
ребуває в оренді на 49 років у 
зовсім іншого підприємства. А 
нинішній власник передавати 
свої права комусь іншому наче 
й не збирається. 

Цікаво також, як ділянка, 
яка за документами нале-
жить ТОВ «Укрвторресурси», 
опинилася у власності ново-
створеного ТОВ «Ревейст». 
А заодно й сусідня (кар’єр), 
яка перебуває в приват-
ній власності іншої особи. 

«Відтепер українські фермери та 
їхні сім’ї, які проживають у селах, 
стають повноцінними підприєм-
цями та отримують ряд переваг. 
Офіційний підприємницький ста-
тус за пільговим оподаткуванням 
дозволяє їм виходити на нові ор-
ганізовані ринки та збільшувати 
свої прибутки. Крім того, сімейні 
фермерські господарства змо-
жуть долучитися до державних 
програм підтримки та розвивати 
свій бізнес», – зазначив заступник 
міністра аграрної політики та 
продовольства України Віктор 
Шеремета, коментуючи рішення 
Парламенту.
Зокрема, прийняті Законом 
зміни встановлюють:
– пільговий порядок сплати єди-
ного соціального внеску для всіх 
членів сімейного фермерського 

господарства;
– сплату податку на доходи фі-
зичних осіб з орендної плати за 
земельні ділянки (паї) до місце-
вих бюджетів за місцезнаходжен-
ням таких земельних ділянок.
Законом України №6490-д «Про 
внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких за-
конодавчих актів України щодо 
стимулювання створення та 
діяльності сімейних фермерських 
господарств» забезпечується 
можливість для мешканців села 
легалізувати свою діяльність у 
формі підприємницької діяль-
ності для фізичних осіб – підпри-
ємців, які організували фермер-
ське господарство, у тому числі 
сімейне, і надається їм можли-
вість бути платниками єдиного 
податку четвертої групи.
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ДЛЯ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ СПРОЩЕНО 

ОПОДАТКУВАННЯ 

УНІКАЛЬНИЙ  ГОДИННИК  
ДО 95-РІЧЧЯ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ УКАЗ ЩОДО 
ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ЧОРНОБИЛЬЦІВ

НА ШЛЯХУ 
ДО ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ

Читайте в наступному номері «Нової доби»:
«Чим славиться сьогодні Яготин-
щина, які має пріоритети і плани» 
- розповість голова Яготинської 
райдержадміністрації Василь 
Шмигановський

Герої нашого краю: 
«Василь Галатенко – 
українець, який будує 
щасливу державу!»

Початок, закінчення на стор. 2 

Початок, закінчення на стор. 2

Початок, закінчення на стор. 5-6 Ярослав Потапенко

«Як вплинуть нові закони 
на Київщину?» - підсумки 
восьмої сесії Верховної 
Ради



Трохи недавньої історії
Наприкінці XX століття Украї-

на різко змінила напрямок свого 
соціально-економічного розвитку 
та стала на шлях радикальних со-
ціально-економічних і політичних 
перетворень європейського напрям-
ку. Проте внаслідок відсутності в 
нашій державі національної транс-
формаційної економічної моделі, 
на жаль, перехід у нову якість на-
був, скоріше, руйнівного характе-
ру. Замість прогресивних еконо-
мічних і науково-технологічних 
зрушень і побудови соціально орі-
єнтованої демократичної держави  
Україна опинилася в глибокій кри-
зі. Унаслідок чого, при одночасно-
му загостренні дефіциту інвестицій 
та інновацій, процеси ринкових 
реформ протягом 1990-2000 років 
супроводжувалися, по суті, еко-
номічним колапсом. Економічна 
стабілізація в Україні окреслилася 
лише в двотисячних роках. Досяг-
нення в розвитку народного госпо-
дарства за це десятиліття дали мож-
ливість для подальшої стабілізації і 
переходу до економічного підйому. 

Досвід Східної Європи
За останні роки країни Східної 

Європи досягли певних економіч-
них успіхів у поглибленні ринкових 
перетворень. Особливо це помітно в 
Польщі, Чехії, Угорщині та Словач-
чині. Збільшення обсягів ВНП і про-
мислової продукції, зниження рівня 
інфляції, зростання внутрішньої і зо-
внішньої торгівлі та інші показники 
свідчать про це. У результаті десяти-
річних ринкових перетворень націо-
нальної економіки лідируючих кра-
їн домоглися   найбільших  успіхів. 
Одним із найважливіших показ-
ників успіхів економічних пере-
творень є економічне зростання.  
За темпами економічного зростан-
ня (зростання ВВП і промислового 
виробництва) лідером 1999 року є 
Угорщина – 3,7 і 10%. За нею йде 
Польща – 3,5 і 6%, Словенія – 2,5 
і 2,5%. Чехія мала стійкі темпи при-
росту, проте в 1998 -1999 рр. позна-
чилися деякі тенденції до зниження.

Швидке розширення зовнішньої 
торгівлі так само стає фактором 
економічного зростання. Основний 
торговий партнер – Європейський 
Союз. Пріоритетним для себе ці 
країни вважають інтеграцію в за-
хідноєвропейську економіку, вступ 
до ЄС. На шляху переорієнтації зо-
внішньоекономічні зв’язки окремих 
країн Східної Європи досягли до-
сить вражаючих результатів. В Угор-
щині, Польщі, Чехії, Словенії частка 
ЄС у зовнішній торгівлі становить 
вже від 60 до 70%.

Що робити Україні?
По-перше, нам потрібно розро-

бити та здійснити такий комплекс 
заходів, який дасть можливість, з 
одного боку, отримати збільшення 
ВВП, а з іншого – створити необ-
хідні передумови для середньоріч-
них темпів приросту ВВП на рівні 
6-7%.Ці темпи збільшення ВВП бу-
дуть реальними лише за умов чітких 
реформ у податковій, грошово-кре-
дитній (банківській), митній сфері. 
Паралельно повинні розвиватися 
також і соціальні важелі економіч-
ного підйому, легалізація тіньової 
економіки, боротьба з корупцією.

По-друге, збільшення інтелекту-
ального потенціалу нації та науко-

во-технологічні інновації, і тут необ-
хідно відзначити, що Україна зуміла 
зберегти й зміцнити ряд базових 
сфер у своєму науково-технічному і 
технологічному потенціалі. Перш за 
все, це потенціал у галузі літакобуду-
вання, де держава має повний цикл 
проектування і виробництва літаків, 
а також у ракетно-космічній галузі 
та машинобудуванні.

По-третє, здійснення активної 
аграрної політики, спрямованої на 
швидке подолання кризових явищ 
у галузі. Нам потрібні преференції 
для підприємств АПК, аби Україна 
стала високоефективним сільгосп-
виробником і переробником на базі 
широкого використання сучасних 
біотехнологій.

Село – надія України.  
Перспектива Київщини

Аграрний сектор є галуззю еконо-
міки №1 в Україні, вона забезпечує 
12% валового доходу і 40% валютної 
виручки країни. У АПК України, за 
результатами першого півріччя 2017 
року, було реалізовано 233 інвести-
ційні проекти на загальну суму 36,7 
млрд гривень, 76% якої становлять 
вкладення підприємств із власних 
коштів. За кількістю інвестпроектів 
однією із провідних є Київська об-
ласть – вона є безперечним лідером 
в аграрному секторі нашої держави!  

Сільське господарство Київської 
області має давню історію та висо-
кий рівень розвитку майже в усіх на-
прямках діяльності АПК.Найбільше 
природне багатство Київщини – її 
земля, значна частина якої це чор-
ноземи. Площа сільськогосподар-
ських угідь становить майже 1666,7 
тис. га (59,3% від загальної площі 
області), у тому числі рілля – 1358,9 
тис. га, пасовища – 135,7 тис. га, 
сіножаті – 117,3 тис. га, багаторічні 
насадження – 42,1 тис. га.

У структурі діяльності сільгосп-
підприємств Київської області се-
ред валової продукції перше міс-
це посідає тваринництво (54,7%,). 
Тваринництво спеціалізується на 
виробництві м’ясо-молочної про-
дукції, яєць. Левова частка в цьому 
напрямку припадає на виробництво 
м’яса птиці (65%), йому поступаєть-
ся свинарство (майже 17%), вироб-
ництво яловичини 15%, інші види – 
3%. Сумарна кількість виробництва 
м’яса варіюється від 40 до 50 кг на 
одну людину. У всіх районах області 
провідним є скотарство, крім того, у 
лісостеповій зоні значний розвиток 
отримали свинарство та птахівни-
цтво. Розвинуті також кролівництво, 
бджільництво, рибне господарство. 
Київська область із розвитку тва-
ринництва за кількісними, а особли-
во якісними показниками посідає 
провідне місце серед інших регіонів 
держави, має потужну селекційну 
базу та достатній досвід інтенсивно-
го ведення тваринництва. 

Сільськогосподарські підприєм-
ства Київської області характеризу-
ються високорозвиненим зерновим 
господарством (основною культу-
рою є озима пшениця), а також 
виробництвом технічних культур 
(таких, як цукровий буряк, льон-
довгунець), картоплі, овочів тощо. 
Отже, нашій області, як кажуть, сам 
Бог наказав рухатися в авангарді 
економічного розвитку та еконо-
мічної свободи. 

Олег ПУСТЕЛЬНИК

НА ШЛЯХУ 
ДО ЕКОНОМІЧНОЇ 

СВОБОДИ

Принаймні саме про це йдеться в 
розпорядженні Бориспільського го-
лови РДА від 20.12.2017 р., яким на-
дано дозвіл на розробку детального 
плану території земельних ділянок, 
розташованих в адміністративних 
межах Гнідинської сільради товари-
ству «Ревейст».

Те, що земля не належить «Ревей-
сту», підтвердили і в Держгеокадастрі. 
А тому на підставі яких документів 
було зроблено такий висновок, не 
зрозуміло. Громада Гнідина та навко-
лишніх сіл – Вишеньки, Щасливе, 
Мартусівка, Гора, Ревне, Петропав-
лівське тощо сказали своє категорич-
не «Ні!» –смітєзвалищу. У кожному 
з населених пунктів почали збір під-
писів. Лише в Гнідині проти будівни-
цтва заводу висловилися 2 188 жите-
лів села. 

За чинним законодавством, все, 
що відбувається за межами населе-
ного пункту, може бути підтримане 
або ж ні лише на громадських слу-
ханнях. Вирішити самостійно це пи-
тання сільська рада не в змозі, за-
кон не дозволяє. Тому за допомогою 
сельчани почали звертатися в різні 
інстанції: писали листи й до народ-
них депутатів, і до прем’єр-міністра 
України, і до Глави держави. 

Але реакція з боку влади була 
різною. З політиків, вихідців з Ки-
ївської області відгукнувся на звер-
нення громади лише Віталій Ярема, 
який сам народився й живе на Ки-
ївщині. А відтак йому добре відомо, 
наскільки сильно потерпають усі ці 
населені пункти від сусідства з таки-
ми об’єктами, як завод «Енергія» або 
Трипільська ТЕС. Ці об’єкти, неначе 
круки, оточили мальовниче перед-
містя Києва з усіх боків. Ще будучи 
першим віце-прем’єром – Віталій 
Ярема доклав чимало зусиль, напри-
клад для реконструкції Бортницької 
станції аерації, що наразі триває за 
кошти Уряду Японії. Тож звернення 
до нього громади Гнідина з приво-
ду будівництва заводу, а відповід-
но поряд - сміттєзвалища, Віталій 
Григорович сприйняв як власну біду 
й пообіцяв бути разом із громадою 
задля позитивного вирішення цього 
питання. «У свій час, коли я був На-
родним депутатом України, ми про-
вели перший, чесний, екологічний 
аудит заводу «Енергія» - каже Ярема. 
«Я за переробку сміття і виготовлен-
ня альтернативної енергії, однак не 
за рахунок людей, їхнього життя і 
здоров’я, знищення екосистеми цих 
багатих історією земель», - наголо-
сив він. «Я вдячний сільському голо-
ві Гнідина, очільникам навколишніх 

сіл, усім місцевим жителям, журна-
лістам та чиновникам, які дивляться 
на 100 років уперед і розуміють, що 
на цій землі житимуть їхні діти, вну-
ки і правнуки», - сказав у інтерв’ю 
«Новій Добі» Віталій Ярема.

Віталій Ярема
Зрештою, звертаючи увагу на ці 

протести й потужну протидію гро-
мадськості, на ситуацію відреагувало 
Міністерство регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України. Там 
було скликано термінову нараду, ви-
сновки якої були направлені листом 
до Київської обласної державної ад-
міністрації щодо вжиття відповідних 
заходів.   

«Місцеві державні адміністрації не 
мають законодавчого права на влас-
ний розсуд приймати рішення, які за-
чіпають інтереси місцевого самовря-
дування без погодження таких рішень 
з органами місцевого самоврядуван-
ня. Закон однаковий для всіх: голова 
Бориспільської райдержадміністрації 
перш ніж видати розпорядження про 
розробку детального плану території 
земельних ділянок, розташованих у 
межах Гнідинської сільської ради, мав 
би поцікавитися думкою самої місце-
вої ради. Це просто – в установлено-
му законодавством порядку направи-
ти проект розпорядження Гнідинській 
сільській раді для розгляду і внесення 
пропозицій. Цього не було зроблено. 
Неприпустимо порушувати закон, 

і таких фактів більше не має бути. 
Тому голові Бориспільської райдерж-
адміністрації доручено переглянути 
розпорядження щодо відповідності 
законодавству України та забезпечи-
ти безумовне дотримання вимог зако-
нодавства. Ми тримаємо це питання 
на контролі», – заявив перший за-
ступник міністра регіонального роз-
витку, будівництва та ЖКГ В’ячеслав 
Негода.  

Окрім того, Директорату з питань 
розвитку місцевого самоврядуван-
ня, територіальної організації влади 
та адміністративно-територіального 
устрою Мінрегіону дано доручення 
розробити пропозиції щодо внесення 
змін до відповідних законів у частині 
вдосконалення механізму узгодження 
рішень місцевих органів виконавчої 
влади, що зачіпають інтереси місце-
вого самоврядування, та обговорити 
ці пропозиції на робочій нараді за 
участю представників всеукраїнських 
асоціацій органів місцевого самовря-
дування та асоціації об’єднаних тери-
торіальних громад.

Тепер свої висновки має зробити 
Бориспільська РДА і, зрештою, по-
винен запрацювати законодавчий 
механізм, який не даватиме права 
приймати рішення в обхід думки 
місцевих громад. 

Людмила РОЗВАДОВСЬКА
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Законодавство України надає грома-
дянам країни право на отримання землі 
в особисте користування безкоштовно. 
Земельний кодекс у ст. 121 містить вка-
зівки про те, на яких підставах і в яких 
розмірах громадянин може узаконити 
приватне володіння земельною ділян-
кою без оплати мита. 

Норми:
Для побудови та господарського за-

безпечення приватного будинку – до 25 
соток у сільській місцевості, до 15 соток 
у селищах і до 10 соток у межах міста.

Для побудови дачі – до 10 соток.
Із метою садівництва – до 12 соток.
Для будівлі гаража – до 1 сотки.
Для облаштування особистого госпо-

дарства – до 2 га.
Для організації фермерського гос-

подарства – розмір ділянки відповідає 
розміру паю, визначеного для учасників 
сільськогосподарських підприємств, що 
розташовані на території тієї ж адміні-
стративної одиниці (міста, села, сели-
ща), що й фермерське господарство, 
або розміром середнього паю в цьому 
районі.

Усі повнолітні громадяни України 
мають право одноразової безкоштовної 
приватизації для кожного із цільових 
варіантів використання землі.

Як оформити землю у власність?
Порядок приватизації земельної ді-

лянки спочатку залежить від того, чи 
користується громадянин цією ділян-
кою, чи ні. Варіантів використання ді-
лянки за відсутності правовстановлю-
ючих документів на землю може бути 
кілька:

– громадянин володіє приватним бу-
динком, розташованим на землі, виді-
леній йому під забудову до 1991р;

– заявник є учасником дачного ко-
оперативу, який виділив цю земельну 
ділянку;

– громадянин фактично користу-
ється ділянкою в господарських цілях, 
але юридично прав власності на нього 
не має. У цьому випадку мінімальний 
термін фактичного користування, при 
якому заявник може перевести землю в 
приватну власність, становить 15 років.

Порядок оформлення земельної ді-
лянки починається з подачі заяви на 

приватизацію землі до сільської чи 
селищної ради або місцевої держадмі-
ністрації, залежно від територіального 
розташування ділянки.

Як оформити земельну ділянку, що 
розташована за межами населеного 
пункту?

Для цього необхідно звернутися до 
однієї з перелічених організацій:

– головного обласного управління 
Держслужби України з питань геоде-
зії, картографії та кадастру – для отри-
мання ділянки з метою садівництва та 
ведення особистого селянського госпо-
дарства;

– районної держадміністрації – у всіх 
інших випадках.

Окрім заяви, подається викопіюван-
ня земельної ділянки, паспорт і ІПН 
заявника.

Другий етап оформлення – прийнят-
тя рішення в держорганах про передачу 
ділянки в приватну власність. Зазвичай 
процедура триває близько 1 місяця.

Третій етап – виготовлення техдо-
кументації на землю і видача акта про 
приватизацію.



Продовження розповіді директора Департаменту охорони 
здоров’я КОДА Алли Арешкович про реформу медичної 
галузі в Київській області.

– В одному з інтерв’ю Ви говори-
ли про необхідність створення мережі 
притрасових лікарень поблизу великих 
шляхів, де часто трапляються аварії. Як 
не гірко про це говорити, але Київщина 
перебуває на 3-му місці з ДТП в Украї-
ні. Як щодо цієї ідеї? 

– Це дуже важливе питання, адже 
щодня на наших трасах відбуваєть-
ся від 15 до 20 ДТП. У нас 5 трас 
державного значення. Програма 
створення 12 притрасових пунктів 
надання невідкладної медичної до-
помоги потерпілим при ДТП та при 
надзвичайних станах була проголо-
сована Київською обласною радою 
на останній сесії, її підтримали май-
же всі депутати обласної ради. Тому 
що кожен розуміє, яка це велика 
проблема і її дійсно необхідно вирі-
шувати. Нині охарактеризовано стан 
справ у закладах охорони здоров’я, 
які розташовані поблизу трас. Ми 
визначаємо потребу у фахівцях, 
їхню спеціалізацію тощо. Плануємо 
в Національній медичній академії 
післядипломної освіти отримати до-
даткові путівки на курси навчання 
і перенавчання місцевих фахівців. 
Головою КОДА Олександром Гор-
ганом направлено листа до Кабінету 
Міністрів України щодо можливості 

виділити нам цільову субвенцію для 
того, щоб забезпечити Київщину до-
сить специфічним обладнанням для 
порятунку життя людей. Великих 
грошей тут не потрібно, мова йде 
про поточні ремонти наявних закла-
дів і про те, щоб закупити обладнан-
ня й забезпечити ним ці притрасові 
лікарні. Цього року ми просимо на 
це 82 млн гривень. Це не дуже вели-
ка цифра з огляду на те, що пробле-
ма загальнодержавна, адже в аваріях 
страждають не лише жителі Київ-
ської області.  

– Ще одна не менш важлива тема: 
народжуваність і смертність. Яка ситу-
ація в області?

– Цифри поки сумні: смертність 
зростає, як і загалом по країні, а 
народжуваність… не збільшується. 
Якщо 2016 року в нас було близько 
17 тисяч пологів, то в 2017 – 16 ти-
сяч. Більше того, збільшується кіль-
кість дітей-інвалідів. На жаль, свого 
часу не було створено Київський об-
ласний перинатальний центр, хоча 
і проект був розроблений. У наших 
планах – створення такого центру з 
мережею перинатальних відділень на 
базі пологових відділень районних лі-
карень. Дуже відчувається кадровий 
дефіцит, але я сподіваюся, що нам 
вдасться до роботи залучити декіль-
кох неонатологів за рахунок місцевих 
громад. 

Ми повинні зупинити демографіч-
ну кризу. І починати треба з пологів. 
Ми проводимо навчання акушерської 
реанімації для того, щоб підготувати 
на місцях потужні кадри, проведено 
навчання наших фахівців-неонатоло-
гів і акушерів-гінекологів в Інституті 
педіатрії, акушерства і гінекології. 

На початку червня нинішнього 
року в нас відбулася зустріч із пред-
ставниками Американської академії 
педіатрії, які запропонували колегам 
із Київщини перейняти їхній досвід і 
використати методики Програми ре-
анімації новонароджених. Близько 40 
фахівців із Київської області – ліка-
рі-неонатологи, дитячі анестезіологи, 

акушери-гінекологи взяли участь у 
семінарі-тренінгу, який пройшов за 
українсько-американською навчаль-
ною програмою. Важливо те, що ко-
мунальним родопомічним закладам 
Київської області, після закінчення 
проекту, передано всі друковані на-
вчальні матеріали, манекени та базо-
ве реанімаційне обладнання для по-
дальшого використання за цільовим 
призначенням.

Ще хотілося б розширити мож-
ливості перинатальних відділень у 
Боярці, у дитячій обласній лікарні. 
Мені дуже приємно, що в Броварах 
за кошти міста й району створено 
потужне неонатологічне відділення – 
ним я дуже пишаюся. 

Хочеться дуже багато зробити, але 
дуже важко щось втілити, коли немає 
фінансового підґрунтя. Проте навіть 
у випадку з перинатальним центром 
ми не чекатимемо, поки держава нам 
дасть грошей. Ми шукатимемо вихід 
із ситуації. Можливо, вдасться поки 
що невеликим коштом реалізувати 
створення належних умов для ново-
народжених на базі нашого обласно-
го Центру охорони здоров’я матері та 
дитини.

– Яким чином Ви плануєте залучати 
на село лікарів? 

– Кадровий дефіцит дуже великий 
по всій Україні, у Києві ж є над-
лишок лікарів. Я сподіваюся, нам 
вдасться переманити їх до себе. Го-
лови районних адміністрацій і рад, 
сільських та селищних рад на місцях 
цю проблему намагаються вже вирі-
шити, зокрема, вони створюють для 
лікарів гідні умови для проживання, 
збільшують заробітну плату за раху-
нок фінансування з місцевих бюдже-
тів. 

Я часто відвідую райони та міста 
нашої області. До прикладу, у Стави-
щі мені показали майже готові кілька 
квартир для медиків, які місцева вла-
да переобладнала власним коштом 
із недобудов і вже закінчує їхній ре-
монт. І я розумію, що лікар із задо-
воленням там працюватиме, маючи 
можливість разом зі своєю сім’єю 
жити неподалік від роботи, отри-
мувати певні преференції з оплати 
комунальних послуг і мати збільше-
ну заробітну платню за якість своєї 
роботи.

Щорічний профілактичний огляд 
рятує ваше здоров’я і життя

– Як Ви вважаєте, що головне Вам 
вдалося зробити за той час, відколи Ви 
очолюєте медицину області, а що поки 
ні?

– Чимало вже зроблено. За цей 
час ми відкрили п’ять нових амбу-
латорій, два центри гемодіалізу в 
Броварах і Фастові. Торік відкрили 
Єдину обласну диспетчерську службу 
Центру екстреної медичної допомо-
ги та медицини катастроф, закупили 
для нього дев’ять автомобілів. Цього 
року завдяки тому, що сесією облра-
ди було прийнято всі наші програми, 
виділено кошти на закупівлю до-
даткових автомобілів зі спеціальним 
обладнанням для цього Центру. У 
Броварах створили єдину електронну 
базу лікарів і пацієнтів, де людина 
вільно може побачити робочий гра-
фік лікаря та записатися через інтер-
нет до нього на прийом. Результати 
прийому також вносяться в електро-
нну карту пацієнта і тепер непотріб-
но її всюди носити із собою. Зараз 

таку систему створюють у Борисполі 
та Фастові. 

Також вирішуватимемо поточні 
проблеми. Спільно з головним лі-
карем Київської обласної клінічної 
лікарні ми опрацьовуємо питання 
щодо відновлення дитячих ліжок 
нейрохірургії, які були закриті 2016 
року. Є, наприклад, заклади охорони 
здоров’я, у складі яких присутні трав-
матологічні ліжка, а десь їх немає. 

У нас не в кожному районі й не 
в кожній лікарні є інфекційні відді-
лення, деякі заклади були змушені їх 
закрити. Тому сьогодні дуже важли-
во спрямувати кошти на оснащення 
тих, що залишилися. 

А загалом ми зараз працюємо над 
реформою, і кожен день у нас дуже 
насичений – з ранку і до ночі, ін-

коли без вихідних. Адже який ми за-
кладемо фундамент, такі й матимемо 
результати, бо від цього залежить 
подальша наша робота та життя і 
здоров’я людей.

– Як головний лікар Київщини, з яки-
ми словами Ви б хотіли звернутися до 
жителів області?

– Я дуже хочу, щоб наші громадяни 
відповідально ставилися до власного 
здоров’я. Чого гріха таїти, більшість 
із нас йде в лікарню, тоді коли вже 
геть погано. Проте ми забуваємо, що 
за своє життя і здоров’я відповідаль-
ні не лише перед собою, але й перед 
нашими рідними. Тому проходити 
профілактичний медичний огляд – 
завдання кожної людини, адже це 
може зберегти її життя. І кожен із 1,7 
млн жителів області повинен знати, 
що раз на рік він обов’язково має 
зробити рентген, здати основні ана-
лізи, двічі на рік жінка повинна про-
йти свій огляд, а чоловік – свій. Діти 
мають отримати вакцинацію, вчасно, 
за календарем. 
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ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Ямковий ремонт у районі почали 
ще в квітні. У раціональну сітку доріг 
Переяславщини входить 370 км, але 
ремонтувати й обслуговувати район може 
лише 311 км. Нині вже виконано понад 80% 
від загального обсягу робіт. Автошляхами 
в районі опікується місцеве товариство 
«Агрошляхбуд». Зараз на автошляхах працює 
кілька бригад. Уже майже завершено ремонт 
на сполученні Переяслав-Хмельницький 
– с. Ташань. Це 31 км. Дорога, до якої в 
«Автодору» не «доходили руки» майже 10 
років, була, як решето. Тому на ремонт, який 
планували зробити за місяць, пішло майже 
три. Окрім цього, роботи ще ведуться на 
дорозі Переяслав-Хмельницький – Мазінки 
і Переяслав-Хмельницький – Ульянівка. 
Також бригади проводять обкошування та 
грейдерування узбіч. Це робиться для того, 
щоб під час весняно-осіннього водопілля 
вода не затримувалася на асфальті. Окрім 
ямкового, у районі цього року планують 
зробити капітальний ремонт доріг. Це 300 
м на сполученні Переяслав-Хмельницький – 
с. Ташань. А також два відрізки по 500м у с. 
Помоклі. 

Але є в цій діжці меду й ложка, вірніше, 
дві дьогтю. «Проблемними залишаються 
дві дороги Переяслав-Хмельницького 
району, які перебувають у підпорядкуванні 
Служби автомобільних доріг і не можуть 
фінансуватися з області, через управління 
капітального будівництва. Це дорога 
Переяслав-Хмельницький – станція 
Переяславська, до перехрестя з дорогою Київ  
– Харків. Це десь 28 км. Не робився ремонт 
там і цього року. Бо фінансування має йти 
з державного бюджету, і допомогти ми там 
не можемо, бо товариство «Агрошляхбуд» 
працює лише на дорогах, які воно має право 
обслуговувати, інакше це буде порушенням 
трудового законодавства. І ще одна дорога – 
Переяслав-Хмельницький – Баришівка через 
с. Поділля. Територією району ця дорога 

проходить майже 20 км. 
Ми проїхали мостом через річку Броварка, 

на відрізку дороги траси М-03. Окрім 
численних вибоїн, тут ще й кілька наскрізних 
ям завширшки із цеглину. Та ремонтувати 
переправу, як і всю дорогу, район не може, 
бо немає на це юридичних прав.  

Збавляти темпи ремонту доріг на 
Переяславщині не збираються й уже 
розробляють проектно-кошторисну 
документацію на наступний рік. Тож 
сподіваємося, що поступово українські 
автошляхи ставатимуть набагато якіс-
нішими.

Людмила РОЗВАДОВСЬКА

Журнал «Вісник. Рейтинг» сформував 
рейтинг регіонів України на основі 12 
соціально-економічних показників, що 
стосуються праці, фінансів та якості життя.  

До п’ятірки лідерів потрапили місто 
Київ, Одеська, Київська, Дніпропетровська 
та Львівська області. У кінці рейтингу – 

Донецька, Чернігівська та Луганська області.
Джерелами інформації для формування 

показників слугували офіційні дані 
Держстату України, Пенсійного фонду 
України, ДФС України, Генпрокуратури 
України, Мінрегіону України та Мінекології 
України.

ПЕРЕЯСЛАВЩИНА В ЛІДЕРАХ  
З ЯМКОВОГО РЕМОНТУ ДОРІГ  

НА КИЇВЩИНІ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ПОТРАПИЛА ДО 
П’ЯТІРКИ КРАЩИХ РЕГІОНІВ ДЛЯ 

ЖИТТЯ ТА БІЗНЕСУ

РОЗМОВЛЯЛА ОЛЬГА СОЛОМКА, ФОТО ВОЛОДИМИРА ДАВИДЕНКА. ГАЗЕТА «ЧАС КИЇВЩИНИ»
В Україні замість доріг – лише напрямки... Змінити це 

стале поняття повинен закон, який почав діяти з 1 січня 
2018 року щодо реформування системи управління 
автошляхами загального користування. Київщина, 
наприклад, отримала під свою «опіку» 6375,5 км 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення. Із них 4171,8 км обласного та 2203,7 км 
автошляхів районного значення. Чимало доріг також 
перейшло в підпорядкування КОДА на Переяславщині. 

ЖОДЕН ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
БЕЗ ГРОШЕЙ НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ

“Створення притрасових 
лікарень рятуватиме 
життя людей”.

“Ми повинні зупинити 
демографічну кризу. І 
починати треба з пологів”. 

“Я дуже хочу, щоб наші 
громадяни відповідально 
ставилися до власного 
здоров’я”.
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Коли усвідомлюєш, що такої 
неординарної та великої людини 
з нами більше немає, виникає пи-
тання – чи варто було все його зу-
силь, енергії, сили волі й духу. Від-
повідь однозначна – Так! 

Ярослав Олександрович Пота-
пенко (28 жовтня 1975, с. Пірнове, 
Київська область — 14 січня 2016) 
– український історик, доктор іс-
торичних наук, професор кафедри 
історії та культури України Пере-
яслав-Хмельницького педагогічного 
університету ім. Г. Сковороди, учас-
ник Революції Гідності.

Закінчив Переяславську школу 
№ 6, потім Переяслав-Хмельниць-
кий державний педінститут ім. Г. С. 
Сковороди за спеціальністю «Всес-
вітня історія і народознавство». 2000 
р. захистив кандидатську дисерта-
цію «Зарубіжна історіографія укра-
їнського націонал-комунізму». 2012 
р. захистив докторську дисертацію 
«Наукові студії про соціокультурні 
виміри соматичного буття людини 
кінця XX – початку XXI ст.». З лис-
топада 2013 по лютий 2014 р. – ак-

тивний учасник Революції Гідності. 
Під час протистоянь був поранений. 
Очолював громадську організацію 
«Майдан Переяславщини». 

Чемпіон України, майстер спорту 
з кікбоксингу, кандидат у майстри 
спорту з боксу, призер чемпіонатів 
Європи і світу. Тренер, підготував 
багато талановитих спортсменів.

Указом Президента України № 
41/2017 від 17 лютого 2017 року 
«За громадянську мужність, само-
віддане відстоювання конституцій-
них засад демократії, прав і свобод 
людини, виявлені під час Революції 
Гідності, активну громадську та во-
лонтерську діяльність» нагородже-
ний орденом «За мужність» III сту-
пеня (посмертно).

Ярослав Потапенко помер 14 
січня 2016 року. Заснув і… душа 
його прокинулася десь в іншому 
світі. Лікарі запевняли – він аб-
солютно здоровий. Діагнозу немає 
як такого. Ярославу було всього 
40 – найпродуктивніший вік для 
чоловіка. 

Вдова Руслана з донечкою Лізою

«Лізі – нашій доньці було 1 рік 
і 5 місяців, коли Ярослава не ста-
ло, – розповідає дружина Руслана, 
усміхнена чарівна білявка. – Про-
те вона його пам’ятає. Вона ще 
тоді ледь вимовляла слова, назива-
ла його Кака. Це було одне з пер-
ших слів. Ярослав казав друзям,що 
в мене донька народилася, тепер 
я доживу до 100 років, настільки 
щасливий був. Я доньці до цього 
часу не можу сказати, що її тата 
вже немає». 

Руслана згадує, як вони позна-
йомилися. Вона закінчувала 11-й 
клас, а він аспірантуру. Вона ще 
ходила на дискотеки, Ярославу 
було 24 роки, і він потрапив туди 
випадково. Вона запам’ятала, як 
танцювала, а Ярослав, велетень 
(193 см зросту), стояв і дивився 
на неї. Потім вони довго зустрі-
чалися.

Хто ж він, Ярослав Потапенко? 
Насамперед, викладач історії, про-
фесор Переяслав-Хмельницького 
державного педуніверситету. Ав-
тор більше 100 наукових праць, 
публіцист. А ще – активний учас-
ник Майдану і Революції Гідності, 
громадський діяч у рідному Пере-
яславі, волонтер АТО і справжній 
патріот України. Спортсмен, май-
стер спорту з кікбоксингу, тренер. 
Ось така цікава неординарна по-
стать. 

Тарас Костін, мер Переяслава-
Хмельницького, з жалем каже: 
«Ярослава дуже не вистачає сьо-
годні. Його порад, його думок. 
Знаєте, це саме він витяг мене 
на Майдан. Я в той час займався 
бізнесом. Він тоді сказав, що ви-
рішується доля країни, хіба мож-
на бути осторонь таких подій. Це 
– новий етап національно-ви-
звольної боротьби українців. І він 
мене переконав. Хоч був спортс-
меном і фізично дуже сильним, 
проте добрим у душі. Для родини 
прекрасним сім’янином. Для сту-
дентів – викладач і наставник. На 
Майдані він був своїм – побрати-
мом – сильним впевненим чоло-
віком, котрий випромінював силу 
духу й довіру. Умів дружити. Був 
справжнім патріотом. Його смерть 
– непоправна втрата не лише для 
університету та міста, а всієї нашої 
країни».

Без перебільшення, був ліде-
ром національно-визвольного 
руху на Переяславщині.За остан-
ні два роки кардинально змінив 
своє життя. Ярослав – єдиний з 
мешканців міста, кого на Майда-

ні побив «Беркут». Поки більшість 
спостерігала за подіями біля теле-
візорів, Ярослав 30 листопада вже 
стояв за майбутнє України. Він 
один із небагатьох переяславців, 
хто був на Майдані 11 грудня 2013 
р. під час першого штурму і потім 
на Грушевського 19 січня 2014 р. у 
перших рядах захисників. 18 лю-
того 2014 р. у Маріїнському парку 
Ярослав Потапенко отримав сер-
йозне поранення, зокрема, і вог-
непальне. Він один з небагатьох, 
кого місцева прокуратура 19 лю-
того 2014 р. негласно намагалася 
заарештувати.

Тарас Костін

Це, можливо, єдиний історик і 
доктор наук, який системно з па-
лицею в руках на барикадах відсто-
ював свободу, а не просто писав 
про неї. Насправді, наші справжні 
герої з народу. Ярослав Потапенко 
– один з них. Він усвідомив свою 
роль і місію в 38 років. 

В інтерв’ю в кінці 2015 року 
Ярослав Потапенко розповідав: 
«Батьки намагалися мене відмови-
ти від нічних поїздок, але це була 
свого роду одержимість, якась 
вперта затятість, коли ненависть 
до донецьких бандюків нерозрив-
но поєдналася з відчаєм і болем за 
долю моєї рідної країни. Це було 
відчуття того, що, крім нас, цьо-
го ніхто не зробить. Відчував, що 
свого часу цю справу робили оу-
нівці, а тепер прийшла наша черга. 
Від самого початку розумів: воля 
або смерть! Бачив, що все може за-
кінчитися дуже погано, але мусив 
постійно бути готовим і до втрати 
життя, і до втрати свободи».

Віталій Коцур
«Він брав надзвичайно активну 

участь у подіях на Майдані, ка-
зав – це моя місія, – згадує його 
дружина. – Просто не міг інакше. 
Казав – прийшов такий час і я не 
можу стояти осторонь цих подій, 
бо який я тоді буду викладач, що я 
скажу студентам».

«На Майдані ми днювали і но-
чували багато тижнів. Як тільки 

почалися події ще біля Україн-
ського дому, Ярослав сказав, що 
залишається ночувати. І лишився 
з Тарасом Костіним, – пригадує ті 
дні його соратник Віталій Коцур. 
– І на Грушевського, коли почала-
ся стрілянина 19 числа – кривава 
«водохреща», і Ярослав, і я та інші 
побратими були в самому пеклі. 
Було абсолютне переконання – 
якщо Ярослав є – усе буде добре. 
Стріляють, горить, але відчуття 
спокою. З ним справді було надій-
но. І головне, що всі залишилися 
живі, не враховуючи поранень. А 
ще всі знали – завжди можна заві-
тати до намету Яреми. Ми там по-
стійно грілися».

На Майдані були й донецькі 
хлопці. Але не з того боку, а з на-
шого. Серед них Петро Шихов, 
студент-політолог Переяслав-
Хмельницького педуніверситету. 
Родом із Донеччини.

«Я опинився на Майдані, бо 
мені було цікаво як політологу 
насамперед, – розповідає Петро. 
– На Майдані було багато студен-
тів і цікавої молоді. З іншого боку 
площі стояли інші люди, котрі 
вважали, що в ЄС нам немає чого 
робити… А вже через годину-пів-
тори почалися провокації і сутич-
ки між людьми. Вночі нас оточили 
під стелою і почали розганяти».

Поранили Ярослава Потапенка 
в Маріїнському парку. Він заспо-
коював дружину, мовляв, нас тут 
багато і все спокійно. А потім була 
атака, і йому прострелили ногу та 
побили по голові. Ярославу допо-
могло хіба те, що він був спортив-
ний здоровий фізично чоловік. З 
двома «беркутівцями» він міг впо-
ратися, але третій підійшов ззаду і 
вдарив по голові.

«За два дні до 18 лютого – тих 
страшних подій – він загубив об-
ручку, – пригадує Руслана. – А 
такі прикмети непрості, щось має 
трапитися. Потім з’ясували, він 
загубив її, коли зупиняли автобуси 
з «тітушками», щоб ті не доїхали 
до Майдану. І ось через пару днів 
його поранили». 

У буремні часи Ярослав Пота-
пенко разом з однодумцями ство-
рив «Майдан Переяславщини», 
головою якого невдовзі став. Ак-
тивісти займалися організацією 
нічних чергувань переяславців на 
Майдані, а потім організовували 
громадські патрулювання району, 
адже працівники правоохоронних 
органів були частково деморалізо-
вані й не мали підтримки в сус-
пільстві.

Після Революції Гідності, коли 
почалася кадрова ротація і чимало 
«регіоналів» йшли з посад, Ярослав 

Ярослав Потапенко: «Від самого початку Майдану  
я розумів, що стоїмо перед вибором: воля або смерть»

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Петро Шихов

Ярослав Потапенко 

Ярослав Потапенко виступає на сесії  
міської ради Переяслава-Хмельницького

Ярослав Потапенко з перших днів на Майдані

Щаслива родина Потапенків

Закінчення, початок на стор. 1
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доклав багато зусиль, щоб пішов у 
відставку попередній мер Переяс-
лава. Особистих мотивів у нього не 
було – лише політичні. Ситуація 
вимагала непростих рішень. Ярос-
лав Потапенко на початку 2014 р. 
мав величезну підтримку мешкан-
ців міста і міг спокійно балоту-
ватися на посаду міського голови 
Переяслава-Хмельницького або 
голови райдержадміністрації. Проте 
відмовився, пояснюючи таке рі-
шення відсутністю управлінського 
досвіду.

Завжди був чесним перед собою 
та людьми. Такий красномовний 
приклад. Коли до влади прийшли 
сучасні політики та управлінці, він 
написав звернення: «Я прийняв 
рішення вийти зі складу ГО «Май-
дан Переяславщини», оскільки не 
бачу сенсу в подальшому існуванні 
цієї організації. Після досягнення 
певних результатів – зміни влади у 
місті, районі – ми спробували ре-
алізувати продовження цього про-
цесу, але швидко переконалися: 
ані Президент, ані парламентська 
більшість, ані члени уряду жодним 
чином не бажають ламати про-
гнилу антиукраїнську систему, яка 
тягне країну в могилу. По-суті, ан-
тимайдан і контрреволюція впев-
нено перемагають…Організація на 
цей час є недієвою, в імітації «ак-
тивної діяльності» жодного сенсу 
не бачу».

З початком московської агресії 
на Донбасі Ярослав Потапенко 
активно долучився до волонтер-
ського руху. Неодноразово орга-
нізовував і особисто брав участь у 
поїздках до зони бойових дій. Ці 
подорожі давали йому водночас 
матеріал для написання своєї май-
бутньої книги. Ярослав дуже хотів 
піти в АТО. Його стримало лише 
народження доньки.

Пам’ятаймо, що Ярослав По-
тапенко, насамперед, викладач 
історії Переяслав-Хмельницького 
педагогічного університету ім. Г. 
Сковороди. Він був абсолютно не 
типовим професором, за що його 
дуже поважали студенти. Він ба-
чив свою місію в просвітницькій 
діяльності: нести думку в маси, 
популяризувати українську мову і 
культуру. Для нього важливо було, 
щоб студенти знали, хто ми і не 
забували нашу історичну пам’ять. 

«Ми з Ярославом фактично од-
ночасно починали працювати в 
університеті. Я прийшла 1999-го, 
а він наступного року, – розпові-
дає Оксана Тарапун, викладач ка-
федри історії та культури України 
Переяслав-Хмельницького педуні-
верситету. – Його любили студен-
ти, бо не було цієї межі – я викла-
дач «на п’єдесталі». А ще важливо, 
що Ярослав вмів зацікавити сту-
дентів нестандартним підходом до 
викладання: інформаційне поле 
перенасичене і для того, щоб тему 
зробити цікавою, треба її вміти 
подати. Він знаходив родзинку в 
будь-якому аспекті історії. Акцен-
тував увагу на історії державниць-

ких процесів, історії голодомору. 
Не лише втрат демографічних, а й 
з точки зору психології – що ста-
лося з нацією, яка пережила такий 
геноцид. Його докторська дисер-
тація «Дослідження соматичного 
буття людини в соціогуманітарних 
студіях кінця ХІХ - початку ХХІ 
ст.» дуже складна. У ній він ви-
користав 300 англомовних праць! 
Не думаю, що нині дуже багато 
дисертацій саме з використанням 
такого числа іншомовних джерел».

Оксана Тарапун
«Часом з Ярослава навіть жарту-

вали, мовляв, викладач, до якого 
можна будь-коли зателефонувати, 
щось спитати, порадитися, – каже 
дружина Руслана. – Так, доктор, 
професор, але він був простий і 
доступний. Відомо, що викладачі 
люблять, коли їх поважають, звер-
таються з певною субординацією. 
Цього професора я б назвала на-
родним. До нього можна було за-
вжди підійти, щось запитати і він 
ніколи не відмовляв. Лекції свої 
він читав завжди нестандартно. 
Використовував сучасну періодику 
і пропонував студентам висловити 
своє бачення подій. Він хотів, щоб 
усі діти були патріотами нашої 
України».

Розповідають, коли Ярослав 
Потапенко помер, деякі сту-
денти навіть перейшли в інші 
виші. Як спортсмен дуже любив 
спортивний одяг, це такий його 
своєрідний стиль. І якось був у 
спортивній куртці з надписом «Лі-
верпуль». Один із студентів мимо-
волі сказав, що у вас гарна куртка. 
Ярослав просто зняв і подарував 
хлопцю. Він у цьому був весь – 
завжди хотів допомогти, зробити 
щось добре. Якщо хтось приходив 
додому, завжди спочатку запро-
шував до столу, а потім уже до 
справи. 

«У Ярослава Олександровича 
був нестандартний творчий під-
хід до навчання і самих студентів, 
– розповідає Максим Левченко, 
студент-політолог. – Він міг поча-
ти лекцію з якоїсь події в країні, 
статті в журналі, просив проана-
лізувати. Творчі роботи розвивали 
мислення, уяву. Він казав: «Ви 
люди творчі, креативні і маєте 
продукувати щось нове і прогре-
сивне, нести в маси правду і па-
тріотизм». 

«Ми познайомилися 2011-го, 
коли я прийшов в аспірантуру уні-
верситету, – згадує ті часи Віталій 
Коцур, кандидат політичних наук, 
старший науковий співробітник 
Інституту політичних і етнонаціо-
нальних досліджень імені Кураса, 
побратим Ярослава. – У нас одра-
зу зав’язалися професійні відноси-
ни на фоні освітніх патріотичних і 
політичних проектів. Проте, коли 
ми організовували різні патріотич-
ні заходи, на нас дивилися з пере-
сторогою і відкрито натякали – ви 
того не робіть, бо при владі Партія 
регіонів. Ярослав таких підходів 
не розумів. Його вирізняла над-
звичайно висока освіченість і не-
заангажована думка. Спостерігала-
ся повна відсутність «совка» і тої 
ментальності. Тільки сучасні під-
ходи і методи. У нього є багато по-
слідовників, які сповідують його 
методи, ідеологію, патріотизм». 

У Ярослава було багато друзів. І 
це не означало, що були лише ін-
телектуали – навпаки, дуже різні 
люди. Він багато робив для міста й 
заслужено користувався пошаною. 
Його й зараз постійно згадують, 
на нього рівняються. Був щирий 
і відвертий і завжди казав те, що 
думає. Вважав своїм обов’язком 
вести просвітницьку діяльність. 
Постійно писав статті у «Вісник 
Переяславщини». У соцмережах 
поширював інформацію щодо по-
дій і своє бачення ситуації. Не 
всім подобалися його щирість і 
відвертість.

Як в Ярославі Потапенку так 
органічно поєднувалися боксер 
та інтелектуал – до кінця не зро-
зуміло. Але такий тандем давав 
унікальні результати. Історик, 
науковець, надзвичайно начита-
ний і обізнаний та спортсмен у 
силовому виді спорту. Це звісно, 
викликало захоплення студентів. 
Викладацька, тренерська, науко-
ва та просвітницька робота тісно 
перепліталася у Ярослава з гро-
мадською. Він брав участь у захо-
дах, що стосувалися відродження 
української самобутності, зокре-
ма, маловідомих сторінок історії.

«Мене завжди вражало в Ярос-
лаві, наскільки він багатопланова 
людина, – каже Оксана Тарапун, 
викладач кафедри історії та куль-
тури України Переяслав-Хмель-
ницького педуніверситету. – Це 
справді унікальність – поєднан-
ня не поєднуваних речей – бойо-
вих мистецтв та інтелектуальної 
праці. Він багаторазовий призер 
і чемпіон України, майстер спор-
ту з кіксбоксингу. Він казав, що 
це йому дозволяло переключати-
ся, відпочивати. Його учнів та-
кож вражало, що сьогодні вони 
тренуються, а завтра йдуть до 
храму. Мало хто знає, що він був 
людиною віруючою, і прийшов 
до цього не просто так, а через 
свій досвід, осмислено. Свідомо 
перейшов у церкву Київського 
патріархату». 

 Максим Левченко

Після смерті Ярослава Пота-
пенка в червні 2016 року відбула-
ся презентація його книги «П’ята 
російсько-українська війна: від 
Майдану до східного фронту». 
Цю складну роботу автор ство-
рював протягом двох останніх 
місяців життя. Зробив спробу 
поєднати науковий аналіз з іс-
торичним осмисленням причин і 
специфіки сучасної війни за Не-
залежність, розпочатої в період 
Євромайдану.

«Хто читав книгу, той розу-
міє, що вона не завершена. Ми 
зробили так спеціально, – роз-
повідає соратник Ярослава По-
тапенка, старший науковий спів-
робітник Інституту політичних 
і етнонаціональних досліджень 
ім. Кураса Віталій Коцур. – Вва-
жаю, Ярослав бачив її саме так, 
він не дописав, немає висновків. 
Але якщо я чи хтось інший по-
чне дописувати так, як би, на 
його думку, написав Ярослав, то 
це буде інтерпретація. Можливо, 
ця книга ще пишеться – всіми 
нами. Цінне в книзі те, що че-
рез науковий і культурологічний 
аналіз показано події Майдану і 
війну з Росією. Подана сучасна 
незаангажована історія Украї-
ни. Наприклад, на передовій на 
Донеччині Ярослав розмовляв з 
вояками в окопах, і їхні слова, 
точку зору подав у книзі для кра-
щого розуміння війни».

«Книга вийшла не закінченою, 
так би мовити з продовженням, 
тому що навіть перед смертю о 
12-й ночі він ще щось писав…ко-
піював і чомусь переживав, щоб 
ця книга нікуди не поділася, – 
згадує Руслана Потапенко. – По-
їздки в АТО були для нього дуже 
важливими. Він дуже хотів об-
ґрунтувати, що Майдан – це не 
випадковість і не спеціально зре-
жисований чийсь план. Він дуже 
хотів розробити курси для патрі-
отичного виховання наших бій-
ців. Бо коли він їздив на передо-
ву, то помічав, що деякі молоді 
хлопці не мали мотивації, вони 
не розуміли, чому туди потрапи-

ли, і Ярослава це обурювало. У 
нього вже були напрацювання і 
він шукав можливість, щоб йому 
дозволили їздити по АТО і чита-
ти ці лекції». 

На честь Ярослава Потапенка 
в Переяславі-Хмельницькому на-
звали вулицю. І хоча це вияви-
лося справою непростою, тепер 
вона є. В університеті студенти 
Ярослава створили літературне то-
вариство. Вже вийшла друком дру-
га збірка віршів.

«Ідея створити літературне то-
вариство виникла давно. Тому 
що було багато талановитої моло-
ді, багато творчих проявів. Май-
дан цьому також дуже посприяв, 
– розповідає Максим Левченко, 
студент-політолог. – Після смер-
ті Ярослава Олександровича не 
було сумніву, чиїм ім’ям назвати 
це літературне об’єднання. Ось 
вже друга збірка вийшла, вона на-
зивається «Характерник». Звісно, 
багато віршів присвячені пам’яті 
Ярослава Потапенка. Проза та-
кож є, громадянська лірика, філо-
софська. Долучитися може кожен 
бажаючий. Усі гроші від продажу 
збірок ми передаємо на схід для 
потреб наших бійців. Дуже боляче, 
що його з нами немає». 

Ярослава Потапенка немає, але 
справа його продовжується. І це, 
безперечно, найважливіше як для 
викладача, так і для людини, гро-
мадянина. 

«Ярослава дуже не вистачає, 
тому що він був особливої якості 
– людина-інтелектуал, – розпові-
дає Оксана Тарапун, викладач ка-
федри історії та культури України 
Переяслав-Хмельницького педуні-
верситету. – Крім нашого універ-
ситету, він закінчив Києво-Моги-
лянську академію за спеціальністю 
«Культурологія» і це була сфера 
його зацікавленості. Ця людина 
мала глибокі філософські підвали-
ни життя і добре орієнтувалася в 
історії та культурі».

«Для кожного Ярослав був свій. 
Для Майдану він один, там відкри-
лися його героїчні риси характеру. 
Для мене він свій, трохи інший, 
– розповідає дружина Ярослава. – 
Дехто навіть дивувався – як він 
для тебе знаходить час, адже за-
вжди десь зайнятий у громадських 
справах Переяслава чи в універси-
теті. Завжди публічний. Утім, він 
настільки був особистістю непере-
січною, що його всюди вистачало. 
Мені дуже важко, що його немає, 
складно з цим жити». 

Сучасна Незалежна Україна зо-
всім юна. І часом важко знайти 
нові обличчя, нових молодих лі-
дерів, які заслуговують на увагу та 
повагу. Проте вони є і їх насправді 
багато. Один із них – Ярослав По-
тапенко.

Герої не вмирають! 
Слава Нації! 

Скажіть мені, що це неправда?
Скажіть мені, що це обман?
Мені сьогодні подзвонили…
Як грім: Потапенка нема…
І гостра, злобна епіграма,
у кожне серце, мов у дім…
Коли і як? Чому й навіщо?
Він був таким ще молодим…
А хто тепер всіх нас зустріне,
І тихо «здрастуйте» промовить,
і з ким згадаєм той Майдан…
А хто слівце, мов жар, нам зронить?
А хто поїде до АТО?
Хто об’єднає волонтерів?
Чому підступна, вража смерть
На Василя зайшла у двері…
В скорботі голови схилили,
колеги, друзі і студенти
І кожен згадує в цю мить,
з ним світлі, зв’язані моменти…
Коли за сонця небокрай,
його ми проведем на прощу,
ніхто не знатиме з студентів,
кому тепер писати творчу….

Михайло ГОРОДЕЦЬКИЙ

Ярослав Потапенко –  волонтер із самого початку російської агресії в 
Україні

Книга «П’ята російсько-українська війна: від Майдану до східного фронту»

Максим Левченко,  студент і побратим



6 НОВА ДОБА

ПИТИ ЧИ НЕ ПИТИ? СПРАВА ВАША

НЕРЕСТ БРАКОНЬЄРУ НЕ УКАЗ…

Продовження. Початок у першому номері. 

Через тіньовий обіг Державний 
бюджет України втрачає за різни-
ми оцінками від 6 до 12 млрд грн 
на рік. Про це, зокрема, заявляє 
генеральний директор Асоціації 
«Укргорілка» Володимир Остапюк. 
Він повідомив, що наприкінці 2015 
року Міжнародний валютний фонд 
у своїй технічній доповіді зазначив, 
що тіньовий обіг міцного алкого-
лю в Україні становить приблизно 
50%. Можливо, ці дані й перебіль-
шені, але над цим варто замислити-
ся. А Всесвітня організація здоров’я 
звітує про 54% контрафактного 
спирту в Україні. 

Генеральний директор Асоціа-
ції «Укргорілка» Володимир Оста-
пюк заявляє, що у зв’язку з таким 
станом речей має бути відповідна 
реакція контролюючих органів. 
Необхідне активне проведення 
оперативних дій для наведення по-
рядку. 

«Проте при цьому сьогодні ми 
констатуємо відсутність систем-
них дій і з боку контролюючих 
органів», – була свого часу заява 
директора асоціації «Укргорілка» 
пана Остапюка. За його словам, 
нелегальний спирт виробляється в 
Україні, що краще, або завозиться 
із сусідніх країн.

«Тіньовий ринок – це виробни-
цтво спирту без ліцензії та сплати 
податків. Від цього вони отриму-
ють перевагу. Спирт виробляють як 
в Україні, так і завозять із Молдови 
або Росії», – підкреслив Остапюк. 
Він також зазначив, що більша 
частина тіньового обігу алкоголю 
в Україні припадає на малі мере-
жі роздрібної торгівлі. А це, між 
іншим, біля 80 тисяч підприємців, 
котрим надали ліцензії. Будемо 
чесними, – це маленькі магазини і 
так звані «наливайки». Так званим 
МАФам час від часу то забороня-
ють, то знову дозволяють продава-
ти алкоголь. А їхні власники також, 
особливо у віддалених районах і 
сільській місцевості, шукають де-
шевий і не найякісніший товар. 

Дуже складно сказати однознач-
но, чи є досвід Євросоюзу щодо 
збільшення ціни на спиртні виро-
би вірним рішенням. Адже Європа 
не може бути єдиним і правильним 
радником щодо ситуацій у різних 
країнах. Головне, мабуть, це реаль-
на боротьба з контрабандним ал-
коголем. Давайте будемо чесними 
– на цьому заробляють відповідні 
контролюючі органи, у тому числі 

міліція, прокуратура і податкова 
(фіскальна) служба.

Також слід відзначити, що ве-
личезними темпами зросли обсяги 
продажу горілки в інтернеті. Сьо-
годні дуже просто можна зайти на 
безліч сайтів і знайти оголошення 
з продажу оковитої. Про якість 
промовчимо, адже будь-який про-
давець «перехреститься» – мовляв, 
горілка якісна. Таке враження, що 
держава і спецслужби це питання 
врегулювати навіть не намагають-
ся. Відповідно існують колосальні 
ризики для споживачів. 

За словами того ж таки Остапю-
ка, система контролю за обігом ал-
коголю в Україні не відповідає на-
лежному рівню.

«У контролюючих органів є бага-
то інструментів, щоби припинити 
нелегальний обіг алкоголю в кра-
їні. На кожному заводі існує по-
датковий контроль. Але результату 
немає. Усі магазини, що продають 
горілку, перевіряють фіскальні ор-
гани. Проте, на жаль, – неефек-
тивно. Необхідно міняти підхід до 
системи контролю»,– підкреслив 
директор Асоціації «Укргорілка» 
Володимир Остапюк.

Нагадаємо, що в кінці вересня 
2016 року, зокрема з 21 по 29 ве-
ресня в Харківській області, було 
зареєстровано 58 випадків отруєнь 
від сурогатного алкоголю. Із них 25 
чоловік померло. У Донецькій об-
ласті тоді зареєстрували 9 випадків 
отруєння. П’ять із них – летальних. 
Також 5 осіб померло в Миколаєві. 
Усього зареєстрували 72 випадки 
отруєння, з них 35 смертельних.

Лікарі розповідали, що таких 
страшних симптомів отруєння вони 
у своїй практиці ніколи не бачили. 
Прокуратура в той час повідомля-
ла, що всі постраждалі купували го-
рілку в сільських магазинах. 

За даними Держспоживслужби, 
у всіх випадках смерть настала від 
отруєння метиловим спиртом.Ор-
ганізатора підпільного виробни-
цтва та його спільників затримали. 
Та чи легше від того постраждалим 
та їхнім рідним? Арештували також 
деяких власників магазинів, котрі 
продавали цю продукцію. Поліція 
знайшла цех, де виготовляли суро-
гатну горілку, що викликала масові 
отруєння. У державній фіскаль-
ній службі заявили, що метиловий 
спирт, від котрого померло багато 
українців в кількох областях Украї-
ні, привозили з Росії. 

Є дані, що співробітники Дер-

жавної фіскальної служби України 
2017 року вилучили з нелегального 
обігу майже 16 млн літрів алкоголю 
і спирту. Цей обсяг перевищує по-
казник 2016 року у 8 разів.

«2016 року працівниками подат-
кової міліції з незаконного обігу ви-
лучено: спирту – 116,8 тис. декалі-
трів (дал) на суму 132 млн гривень. 
Алкогольних напоїв – 95,9 тис. дал 
на суму 108,9 млн гривень. При-
пинено діяльність 138 незаконних 
виробництв алкогольних напоїв і 8 
незаконних виробництв спирту», – 
повідомляла прес-служба ДФС.

Час від часу в ЗМІ або опера-
тивних повідомленнях з’являється 
інформація про фальсифікований 
алкоголь. Ось свіжі дані. 7 травня 
2018 у Луцьку в гаражі працівники 
фіскальної служби виявили під-
пільну гуральню. Тут же на Волині 
правоохоронці вилучили майже 2 
тисячі пляшок контрафактного ал-
коголю. 

У квітні на Львівщині в межах 
операції «Акциз-2018» львівські по-
даткові міліціонери спільно з па-
трульною поліцією на автодорозі 
«Київ – Чоп» затримали автомобіль 
із вантажем 13 бочок об’ємом 240 
літрів, заповнених спиртом. 

У березні на Буковині в лісі біля 
кордону з Молдовою затримали ав-
томобіль, в якому перевозили діж-
ки зі спиртом.

У міру силі за наявності опера-
тивних даних, правоохоронці свою 
роботу роблять. Утім, це часом до-
волі складна процедура.

Ось і на Київщині вселищі Малі 
Єрчики Сквирського району в лю-
тому поліцейські викрили та лікві-
дували цех, який виготовляв фаль-
сифікований спирт. Підпільний 
завод був замаскований під овечу 
ферму. А виробничі потужнос-
ті розташовувалися під землею на 
глибині до 5 поверхів! Обладнання 
підземного заводу дозволяло пере-
робляти контрафактний закордон-
ний технічний спирт на питний.

Правоохоронці вилучили 15 тис. 
літрів фальсифікату та обладнання 
орієнтовною вартістю 6,4 млн грн. 
Відкрито провадження за ч. 3 ст. 
204 (незаконне виготовлення, збе-
рігання, збут або транспортування 
з метою збуту підакцизних товарів, 
виготовлених із неякісної сирови-
ни, що становлять загрозу для жит-
тя і здоров’я людей) Кримінально-
го кодексу України.

2017 року в СУ ФР ГУ Держав-
ної фіскальної служби в Київській 

області перебувало 50 
кримінальних прова-
джень, що кваліфіку-
ються за статтею 204 
Кримінального кодек-
су України. Відомості 
по 24-х кримінальних 
провадженнях із за-
гальної кількості слід-
чі внесли до єдиного 
реєстру. За 2014 рік 
закінчено проваджень 
цієї категорії також 
24. Дванадцять із них 
скеровано до суду з об-
винувальним актом, 2 
– із клопотанням про 
звільнення від кримі-
нальної відповідаль-
ності та 10 – закрито.

2018 року на цей час на Київщи-
ні ведеться 25 кримінальних прова-
джень, що кваліфікуються за стат-
тею 204 Кримінального кодексу 
України.Відомості по 11-ти з яких 
внесли до єдиного реєстру. Закін-
чено за 2014 рік проваджень цієї 
категорії 8. П’ять із них скеровано 
до суду з обвинувальним актом, 3 – 
із клопотанням про звільнення від 
кримінальної відповідальності.

Варто також зазначити, що, влас-
не, перевірка бізнесу з обшуком – 
доволі складна процедура з точки 
зору дотримання процедур згідно із 
законом. А якщо до того ж згада-
ти, що свого часу перевіряти бізнес 
контролюючим органам було забо-
ронено, то можна лише уявити, в 
яких умовах доводиться працювати. 

Відповідальність за виготовлен-
ня, поширення або придбання з 
метою збуту фальсифікованих ал-
когольних напоїв доволі сувора, 
– від штрафів до кримінальної від-
повідальності. Наприклад, ст. 17 
Закону України від «Про державне 
регулювання виробництва і обі-
гу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів» до суб’єктів 
господарювання застосовують фі-
нансові санкції у вигляді штрафів 
за виробництво алкогольних напо-
їв без ліцензії – 200% вартості ви-
робленої продукції, але не менше 
85000 гривень.

За виробництво алкогольних на-
поїв із використанням інших видів 
спирту – 200% вартості продукції, 
але не менше 15000 гривень. За 
оптову та роздрібну торгівлю без 
ліцензій – 200% вартості отриманої 
партії товару, але не менше 17000 
гривень. Тобто покарання чималі, 

але певно, що це не завжди зупи-
няє підпільних виробників контра-
фактного алкоголю. 

Порада
Як розпізнати підробну неякісну 

горілку. Фахівці радять – постави-
ти пляшку горілки до морозильної 
камери холодильника на 10-15 хви-
лин. Якщо через цей час ви поба-
чите, що там з’явилися маленькі 
кристали льоду – можна бути впев-
неним, що це «лівак». Так радить 
робити Валерій Ліхачов, спеціаліст 
головного управління Держспо-
живслужби країни.

«Україні слід розробити системну 
політику щодо алкоголю», – про це 
свого часу заявив голова Всеукраїн-
ської наркологічної асоціації, екс-
перт ВОЗ із алкогольної політики 
Анатолій Вієвський. А на думку 
адвоката Едуарда Багірова, державі 
треба відродити санітарний контроль.

Валерій Ліхачов, спеціаліст го-
ловного управління Держспожив-
служби України, свого часу також 
заявив небезпідставно, що він би 
звинуватив у такому стані справ 
тих можновладців, котрі виріши-
ли ліквідувати державну санітарну 
епідеміологічну службу. Він згоден 
із тим, що було чимало претензій 
до роботи СЕС, але тим не менше, 
вони запобігали випадкам «нахаб-
них» і масових підробок, які відбу-
ваються тепер.

Невимовно дикі випадки отруєння 
горілкою повинні раз і назавжди піти 
з історії України. Спиртні напої, неза-
лежно від виробництва, мають бути, 
насамперед, безпечними. За принци-
пом фаст-фуду – зрозуміло, що це не 
дуже корисно для людини, але макси-
мально безпечно для її життя. 

МИХАЙЛО ГОРОДЕЦЬКИЙ

Чи залишиться риба в наших річках?

Сьогодні більшість рибалок із су-
мом згадують: «…ось раніше риби 
було значно більше... Та й більшо-
го розміру була!..». Насправді, за 
останні роки офіційні улови знижу-
ються. Якість і асортимент також. 
Усе більше риби як «зникаючий 
вид» потрапляє до Червоної книги. 
2009 року до останнього видання 
фахівці включили близько 70 ви-
дів аборигенної вітчизняної риби. 
Часом складається враження, що 
ми пережили якусь глобальну еко-
логічну катастрофу. Утім, ці самі 
види риби абсолютно спокійно по-
чуваються в дикій природі в наших 
сусідів.

За висновками науковців, якщо 
нічого не робити, то до 2050 року 
в українських водоймах риба про-
сто зникне. Як не дивно, нині під 
загрозою популяція хижої річкової 
риби, і вона потребує відновлення. 
За даними фахівців Інституту зо-
ології ім. Шмальгаузена, 90% видів 
великих хижих риб вже ніколи не 
зможуть відновитися до колишньої 
чисельності. Це стосується щуки, 

судака, сома. Чисельність «мирної 
білої» річкової риби також значно 
зменшилася. Традиційного для на-
ших водойм ляща порівняно з 1991 
роком залишилося не більше 25%, 
сазана, жереха 10%. А такі види, як 
чехоня, головень, линь, стали дуже 
рідкісними.

Дореформувалися…

Унаслідок невмілої реформи, роз-
початої два роки тому, рибну галузь 
України фактично знищили. А на-
бір у рибоохоронний патруль, який 
робили прискореними темпами, на 
довгі роки знищив природоохорону 
на річках. Тільки сліпий не бачить, 
що всі водойми перетягнуті брако-
ньєрськими сітками. Річки «про-
ціджують» сітками з мікровічком, 
рибу вбивають електрострумом, 
вибуховими та отруйними речови-
нами. Факти браконьєрства зросли 
в рази. Якщо 1991 року було затри-
мано 19 000 рибних браконьєрів, то 
2017-го їх затримали більше 126000. 
А «професіоналізм» нових рибоо-
хоронних патрулів призвів до того, 
що лише мізерний відсоток від ви-
писаних штрафів і сум компенсацій 

повертається в бюджет. Усе інше 
через низьку якість протоколів суди 
не розглядають.

Протягом 2017 року, для прикла-
ду, посадовими особами Київського 
рибоохоронного патруля нарахо-
вано збитків на суму 2009820 грн. 
Сума штрафів становить 520221 
грн. При цьому сума нарахованих 
збитків, що стягнули з порушників, 
становить усього 99887 грн, тобто 
4,9% від суми нарахованих збитків, 
а штрафів – 185164 грн, що стано-
вить 35,5% від суми нарахованих 
коштів. При цьому на утримання 
Київського рибоохоронного патру-
ля державою витрачено понад 19 
млн грн. І це тільки на зарплату та 
витрати з утримання офісу. Так у 
чому сенс такої роботи?

Протягом останніх трьох років 
фактично розвитком рибництва та 
організацією рибальства в країні за-
ймалися невдало. І сьогодні рибна 
галузь ще остаточно не розвалилася 
тільки завдяки надійному фунда-
менту, який багаторічною самовід-
даною працею будували самі рибал-
ки та рибоводи! Треба суттєві зміни 
в законодавстві, а також у рибній 
галузі. На популізм і політиканство 

просто немає часу. 
–Із цим треба закінчувати, – каже 

голова Асоціації рибалок України 
Олександр Чистяков.– Браконьєр-
ство давно вже в нашій країні набу-
ло ознак організованої злочинності. 
Незаконний вилов риби наблизився 
до офіційного вилову. За неофіцій-
ними даними, тіньовий ринок нині 
становить 4-5 мільярдів гривень. 
Сюди входить браконьєрський і не 
врахований промисловий вилов, 
риба, яку продали за «чорну го-
тівку» рибні господарства, а також 
завезена в країну імпортна рибна 
продукція за різними «чорними» і 
«сірими» схемами. 

Браконьєрство – це зло, яке ни-
щить наші водойми. Усе в природі 

взаємопов’язано – не буде риби, 
річки перетворяться на мертві стіч-
ні канави. Хто від того виграє?

Практика показала, що зупинити 
або знизити факти браконьєрства 
однією рейдовою роботою право-
охоронних і природоохоронних 
структур неможливо. На боротьбу 
з браконьєрством треба повстати 
всьому суспільству. 

Отже, повідомляємо, у відомстві 
функціонує цілодобова телефонна 
«гаряча лінія»: (068) 642-80-26 та 
(099) 341-73-18. Якщо ви помітили 
порушення – прохання терміно-
во повідомити Київський рибоо-
хоронний патруль за зазначеними 
номерами.

МИХАЙЛО ГОРОДЕЦЬКИЙ

Продовження. Початок у попередньому номері.
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ДЕНЬ СЕЛА – СВЯТО, 
ЯКЕ ЗАПАМ’ЯТАЄТЬСЯ НАДОВГО

Хочемо заспокоїти панянок, які 
відмовляються від шоколаду через страх 
набрати вагу. Натуральний чорний шоколад 
дуже корисний для організму. Щоправда, 
спочатку потрібно звикнути до його гіркого 
смаку. Такий шоколад зміцнює кровоносні 
судини і позбавляє від депресії. Він багатий 
на кальцій, який, як відомо, потрібний 
для міцних кісток. Таніни, що містяться 
в солодощах, мають антибактеріальні 
властивості й перешкоджають утворенню 
зубного нальоту, а фтор зміцнює зубну 
емаль. Чорний шоколад корисний і 
для нашої шкіри. Його вживання може 
захистити від сонячних опіків завдяки двом 
антиоксидантам, що містяться в темному 
шоколаді – феноламу і катехінам. 

А ще, любі наші жінки, натуральний 
чорний шоколад сповільнює старіння шкіри. 
Дослідження довели – щоденне вживання 
кількох шматочків цього продукту може 
вповільнити руйнування колагенових 
волокон. Окрім того, поліпшиться шкіра й 
обмін речовин. На ці процеси впливають 
антиоксиданти, які містяться у великій 
кількості в цьому солодкому продукті. Та 
головне – пам’ятати, що добова норма 
шоколаду на день лише 25 г. А їсти його 
потрібно до 14 години і не запивати 
солодкими напоями. Якщо ж вам не 
до вподоби його смак, шоколад можна 
використовувати як маски або обгортання.

«Шоколад змусить посміхнутися кожного, 
навіть банкіра», – Безвіль Стокер

І не лише тому, що шоколад надзвичайно 
смачний – це, безумовно, допомагає. А тому, 
що містить триптофан. Це амінокислота. 
Мозок використовує її, щоб виробляти 
серотонін – нейропередавач, який робить 
нас щасливими. А ще чорний шоколад може 
знизити рівень стресових гормонів. Саме 
через них ми пристрасно чогось бажаємо, 
коли емоції на межі.

«Щастя – це гарячий шоколад у холодний 
день!», – BokuragaIta

Шоколадний напій корисний не лише для 
зняття стресу, усунення кашлю, зниження 
артеріального тиску, але й допомагає 
впоратися з уповільненням продуктивності 
мислення. Дві чашки гарячого шоколаду 
впродовж дня чинять позитивну дію на якість 
розумової діяльності літніх людей. Згідно з 
дослідженням, проведеним у Корнельському 
університеті, гарячий шоколад містить удвічі 
більше антиоксидантів, ніж червоне вино, 
утричі більше, ніж зелений чай, і вп’ятеро 
більше, ніж чорний. Також цей напій 
містить речовини, які використовуються 
для лікування внутрішніх крововиливів, 
альбумінурії та діабету. 

«Чарлі й шоколадна фабрика»

Учені з’ясували, що шоколад для дітей 
корисний і необхідний. І якщо дорослі 
контролюватимуть цей процес, то 
кондитерські вироби підуть дитині тільки 
на користь. Білий шоколад дуже корисний 
для голосових зв’язок, із трьох років можна 
давати малечі молочний шоколад, а от 
чорний лише з 12 років. Як відомо, для 

мозку людини, особливо в період навчання, 
необхідна глюкоза, яка міститься в 
солодощах. Тому школярам важко обійтися 
без шоколаду. А ще якісний шоколад не 
лише не зашкодить здоров’ю дитини, але 
й допоможе їй одужати. Зокрема, добре 
відомо, що шоколад має протикашльову 
дію. Причому іноді така дія навіть вища, ніж 
у традиційних лікарських засобів. Солодощі 
також можуть знижувати чутливість до болю.

Що заховано під обгорткою?

Для справжніх гурманів не існує іншого 
шоколаду, окрім чорного. У ньому міститься 
від 30 до 75 відсотків какао-бобів. Під час 
вибору продукту перевагу варто надавати 
маркам із найвищим вмістом какао. 
Особливо, якщо ви купуєте шоколад для 
теплової обробки. Для ласунів виготовляють 
молочний шоколад. У ньому менше какао-
бобів і більше цукру, ніж у чорному. Якісний 
шоколад має вершковий смак, а в його 
складі не повинно бути рослинного жиру. 
А от білий шоколад узагалі не містить 
самого какао, а тільки його масло. Також у 
складі сухе молоко і цукор. Цей шоколад 
найсолодший.

Цікаві факти про шоколад

Історія шоколаду почалася десь у 600 
році до н. е. на берегах Мексиканської 
затоки. Першими культивувати какао-
дерева почали стародавні майя та ацтеки. З 
їхніх плодів вони готували напій чоколатль. 
Перший шоколад був дуже гірким на 
смак, оскільки до розмелених какао-бобів 
додавали пекучий перець чилі й мед. У 
той час напій вважали їжею богів, а плоди 
какао-дерев використовували як гроші. 
Першим до Старого світу какао-боби завіз 
Христофор Колумб.

Шоколад «зростає» на какао деревах, які 
плодоносять лише чверть століття, а ростуть 
200 років. З одного дерева можна зібрати 
до 2500 какао-бобів. 

Алергія на шоколад практично не 
зустрічається, зате часто виникає на добавки, 
наприклад, горіхи і сухофрукти. 

Перша шоколадна плитка «на продаж» 
була виготовлена в Бристолі 1847 року. 
Деякий час шоколад був заборонений 
церквою, а його поїдання – прирівняне до 
богохульства. 

Шоколад небезпечний для тварин через 
теобромін – речовину, яка часто входить до 
складу ліків.

Танення шоколаду в роті людини може 
привести до тривалішого ефекту ейфорії, 
ніж поцілунки.

ЛЮДМИЛА РОЗВАДОВСЬКА

Колись Кирило Розумовський, колишній 
власник маєтку в Яготині,– величного палацу 
Розумовських-Рєпніних, заклав тут чудовий 
пейзажний парк, про який у свій час говорили 
в усій Російській імперії.

Після смерті Кирила Розумовського 
його маєток перейшов у спадок його сину 
– дипломату і навіть один час міністру 
Просвітництва Олексію Розумовському. 
Олексій захоплювався ботанікою і 
зібрав унікальну колекцію рослин, саме 

йому Яготинський парк зобов’язаний 
найрідкіснішими своїми екземплярами дерев 
і кущів, які були завезені сюди з Європи, 
Америки та Азії. Він же залучив до робіт 
професійного садівника Пельца. Багату 
садибу він передав доньці Варварі, з якою 
узяв шлюб військовий губернатор Микола 
Рєпнін-Волконський. Родині Рєпніних-
Волконських садиба належала до 1917 року. 

Мальовничий парк в Яготині приваблює 
туристів великою кількістю історичних 
пам’яток. Біля входу до парку вас зустріне 
Невідомий Солдат, звідки прямує алея 
до меморіалу захисників Вітчизни, 
побудованого на березі озера Супій. 

Також у парку можна побачити Яготинську 
картинну галерею, яка розміщена в 
уцілілому палаці Розумовських-Рєпніних. 
Поруч із музеєм встановлений пам’ятник 
видатній землячці – народній художниці 
Катерині Білокур, а неподалік – пам’ятники 
Миколі Гоголю та Святославу Ріхтеру, які 
у ХІХ столітті були частими відвідувачами 
та гостями садиби, власне, як і Григорій 

Сковорода та Тарас Шевченко.
Далі можна побачити ще кілька цікавих 

місць: музей «Флігель Т. Шевченка», 
відновлений 2003 р. із залишків колись 
величного палацу Розумовських-Рєпніних, 
деякі нечисленні вцілілі господарські споруди 
палацового комплексу, а також руїни їхніх 
менш щасливих «сучасників»… 

На території 1800 року була збудована 
унікальна Троїцька церква у формі ротонди, 
яку розвалили 1936-го. 2005 року розпочали 
роботи з її відновлення. Сьогодні церква 
входить до числа пам’яток архітектури та 
культури України.

Розташований цей унікальний історичний 
парк на вулиці Незалежності в Яготині. 
Дістатися сюди можна міським транспортом.

Яскравим дійством стало  свят-
кування Дня села  в Черевках.  До 
цього свята з року в рік тут під-
ходять креативно, тож нічого  й 
дивуватися, що святкування три-
вають  з ранку  і до вечора.

 7 липня  громада села  Черевки 
вже вшосте відзначила День свого 
населеного пункту.

Добрі господарі, як і  в попере-
дні роки, ретельно готувалися до 
свята: прибирали, косили, білили, 
прикрашали, тож вулиці  і центр 
зустрічали селян, вихідців з Че-
ревків, а також гостей побіленими 
бордюрами, деревами та стовпами, 
синьо-жовтими прапорцями, об-
кошеними, охайними узбіччями  
вулиць.

Ще задовго до початку свята до 
місця  проведення  урочистостей 
– в сільський парк з усіх сторін 
сходилися і з’їжджалися люди, по-
спішали, щоб зустрітися, порадіти 
за успіхи своїх односельців, поку-
штувати смачних страв.  Надзви-
чайно багато було дітей: вони бра-
ли участь  у конкурсі  малюнків на 
асфальті, майже всі були задіяні  в 
концертній програмі, із задоволен-
ням підкорювали надувні гірки та 
батути, які для  черевківської ма-
лечі замовив керівник  ФГ «Тетя-
на-2011» В.В.Цвик.

Оскільки День села відзначали 
саме на свято Купала, то дівчата, 
танцюючи, у вишитих сорочках 
з віночками в руках під супровід 
вокального колективу «Горлиця»,  
розпочали захід з обрядового дій-
ства.  На зміну їм прийшли  бабу-
сі-травниці з цілющим зіллям.  А 
Юлія  Матвієнко виконала купаль-
ську пісню. 

Після офіційного відкриття свя-
та ведучими Лілією Новіковою  та 
Яною Андрєєвою на сцену вийшла  
молодь з державним прапором та 
прапором с.Черевки, за ними діти. 
З яким натхненням, щирістю де-
кламували вони вірші, присвячені 
рідному селу, землі, Україні. Тож 
і глядачі, не шкодуючи долонь, 
дякували маленьким патріотам за 
проникливу поезію та прозу.

Щирими оплесками та подарун-
ками вітали захисників України, 

Володимира Рибченка та Юрія 
Гладуна, учасників антитерорис-
тичної операції.

І як вдячність від  сьогоднішньо-
го покоління хвилиною мовчан-
ня вшанували пам’ять загиблих в 
роки Другої Світової війни, Героїв 
Небесної сотні та воїнів АТО, а та-
кож представники громади покла-
ли квіти до пам’ятника  загиблим  
воїнам в роки Другої Світової ві-
йни та пам’ятника  жертвам Голо-
домору.

Односельців, вихідців села, а 
також  гостей, яких цього дня чи-
мало завітало  до Черевок, з Днем 
села привітала очільниця  Черев-
ківської громади Н.В.Лавриш.  
Окресливши здобутки та озна-
йомивши з планами, активним 
жителям села, хто бере постійну 
участь у громадському  житті та 
благоустрої, було вручено Подяки 
виконкому сільської ради.

З вітальним словом до всіх при-
сутніх  звернувся  засновник ФГ  
«Тетяна-2011» Василь Цвик. Ва-
силь Вікторович відзначив  пра-
цьовитість селян, прагнення бути 
кращими, закликав бути ще друж-
нішими  і згуртованішими, у свою 
чергу  обіцяв свою подальшу  під-
тримку в усьому.

З шаною і повагою іменинників, 
присутніх вітав голова  Згурівської 
райдержадміністрації  Валерій 
Мозговий.  Валерій Миколайович 
відзначив високу організацію свя-
та, а також подякував всім  за ви-
ховання підростаючого покоління 
та вручив державну відзнаку – ме-
даль з нагоди  Дня незалежності 
Василю Цвику. 

Коли народжуються діти, зву-
чить дитячий сміх – в села є май-
бутнє.  Тож з особливою  повагою  
вітали молоді родини,  в яких на-
родилися дітки.  Цьогоріч леле-
ка в Черевки навідувався чотири 
рази, принісши до осель щасливих 
батьків Євгена Дудченка, Вікторію 
Скуратівську, Зою Лепісько, Ві-
кторію Курилову. 

Подарунки та вітання односель-
ців отримали  молоді  пари Ірина 
Чекарєва та Сергій Бебех, Лілія 
Лавриш та Микола Новіков. По-

руч з ними піднялися на сцену по-
дружжя, які 50 років  тому стали на 
весільний рушник.  Ніна Василів-
на  і Микола Васильович Тарасен-
ки, Віра Миколаївна та Михайло 
Борисович Німенки, наступними 
ведучі запросили пари  Галини 
Іванівни та Мирослава Михай-
ловича Костюків, які у шлюбі 30 
років, та Валентини Василівни і 
Сергія Олександровича Колінько, 
які 35 років крокують по життю.  
Подружні пари, а також всіх при-
сутніх  пригостили червоним ви-
ном та запашним короваєм.

З особливою пошаною назвали 
імена тих, хто  переступив 90-річ-
ний рубіж. 96-ий день  народжен-
ня  відсвяткувала Валентина Федо-
тівна Різаненко, учасник бойових 
дій Другої Світової війни. 94 роки 
в ці липневі  дні  виповнюєть-
ся Наталії Василівні Циганок. 92 
роки зустрічають  весни  й зими 
Наталка Панасівна  Гутник та 
Наталка  Іванівна  Гутник. 91 рік 
топче ряст Ганна Савівна  Кисіль. 
90-ліття  в  цьому  році  відзначили 
Ліда  Григорівна  Бондаренко та 
Наталія Іллівна Сай. 

З нагоди свята Івана Купала по-
дарунками від  ТМ «Zinka» вітали 
Іванів, присутніх на святі.  Пода-
рунки отримали  місцеві рукоділь-
ниці та майбутні художники, які в 
малюнках славили рідне село.

Майже чотири години тривали 
урочистості та концертна програ-
ма.  Святковий настрій односель-
цям та гостям створювали сільські 
аматори сцени: жіночий вокальний  
колектив «Горлиця», театральний 
колектив «Балаганчик», танцю-
вальний колектив «Асорті», во-
калісти Юлія Матвієнко, Наталія 
Юденкова, Світлана Сидоренко, 
Олена Чернишова, Влада Сперкач, 
Аня Гарбуз, гумор читали  Сер-
гій Дмитренко  та Ольга Дудчен-
ко. Про подарунки  для всіх, кого  
відзначали під час урочистостей, і 
подальше  святкування потурбува-
лося ФГ «Тетяна-2011» (керівник 
Віктор Васильович Цвик),  яке 
для односельців та гостей накрило 
щедрі столи з традиційним  смаже-
ним кабанчиком.

НА СВЯТІ ПОБУВАЛА ЛАРИСА МЕЛЬНИК

11 липня світ відзначав свято всіх ласунів – День шоколаду. А 
започаткували його у Франції. І хоча саме свято відносно молоде, 
йому лише 23 роки, ініціативу французів підтримують любителі 
ласощів у багатьох країнах світу. Про шоколад існує багато міфів, що 
з того правда, а що ні – ми зараз вам розповімо.

І НЕХАЙ УСЕ БУДЕ В «ШОКОЛАДІ»!

ЯГОТИНСЬКИЙ ПАРК

«СИЛА – ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ РОЗЛАМАТИ ШОКОЛАДНУ ПЛИТКУ  
НА ШМАТОЧКИ, АЛЕ НАСОЛОДИТИСЯ ЛИШЕ ОДНИМ ІЗ НИХ»,

ДЖУЖІТ ВІОРСТ



8 НОВА ДОБА

ËÈПÅНÜ НÀ ГРЯДÖ²

Липень — маківка літа, найблаго-
датніший і найспекотніший місяць, 
який обдаровує нас хлібами, ово-
чами, ягодами, грибами. З нетер-
пінням чекає цієї пори городник, а 
коли вона настає: головна турбота — 
взяти щедрий урожай сповна.

Одна з постійних літніх турбот 
овочівника — прополювання ділян-
ки, адже доглянуті грядки — гор-
дість господаря, так би мовити, свя-
то душі. Поливають цвітну капусту, 
притінюють її головки (суцвіття), 
щоб вони росли великими і білими. 
Розпушують ґрунт у міжряддях: спо-
чатку глибоко (на 8—10 см), а в міру 
росту рослин глибину зменшують до 
3—4 см. Столові коренеплоди, у яких 
корені розвиваються вглиб орного 
шару, розпушують спочатку мілко, 
а потім поступово заглиблюються в 
ґрунт. Продовжують проріджування 
моркви, петрушки, столових буря-
ків, редьки, щоб сформувати опти-
мальну густоту насадження.

У цьому місяці рослини потерпа-
ють від нестачі вологи, тому поли-
ви стають найважливішою справою 
і потребують багато зусиль. Огірки, 
як вологолюбну рослину, поливають 
не менше двох разів на тиждень, 
коли погода суха, а якщо звичайна 
— один раз на 7—10 днів. Поливна 
норма у початковий період до цві-

тіння огірків становить 250—300 л 
води на 10 кв. м, а в період плодо-
ношення 350—400 л. Поливають й 
інші овочеві культури, які ростуть на 
городі.

Якщо у кабачків і патисонів над-
мірно розростається надземна маса, 
для кращого надходження повітря 
вирізують один-два листки з череш-
ком. За холодної і дощової погоди 
рослини штучно запилюють.

Селеру підгортають, тоді черешки 
будуть світлі, ніжні. Коренеплідні 
культури часто поливають у перший 
період росту і на початку формуван-
ня коренеплодів. Пізніше завдяки 
кореням, що глибоко проникають у 
ґрунт, рослини використовують во-
логу з його нижніх шарів.

Цибулю-ріпку з насіння або роз-
сади у липні припиняють поливати 
й підживлювати, але щотижня роз-
пушують ґрунт у рядках та міжряд-
дях, водночас розгортаючи рослини. 
Завдяки цьому швидше формуються 
і достигають цибулини.

У липні овочевим культурам до-
шкуляють шкідники й хвороби, тож 
доводиться витрачати чимало часу і 
зусиль, аби їх знешкодити. Посіви 
капусти, редиски, редьки, ріпи по-
шкоджує городня блішка. Капусту 
псують личинки капустяної мухи 
(друге покоління), гусениці білана 
і капустяної совки. Скручування, 
знебарвлення, а іноді рожевуватий 
відтінок листків — ознаки заселення 
капусти попелицею. Якщо листки 
моркви набувають червоно-фіоле-
тового кольору, її корені або моло-
ді коренеплоди уражені личинками 
морквяної мухи (дрібні, блискучі 
жовті черв’ячки).

Огірки уражуються такими хворо-
бами: несправжня борошниста роса 
(пероноспороз), борошниста роса, 
бактеріоз та ін. Щоб зменшити шко-
дочинність хвороб, необхідно виро-
щувати ранньостиглі, дружно дости-
гаючі сорти і гібриди, підживлювати 
рослини сумішшю сечовини, мар-
ганцевокислого калію, мідного ку-
поросу та борної кислоти.

Проти білої або коричневої пля-
мистості листків помідорів застосо-

вують 1%-ний розчин бордоської 
рідини (100 мл на 10 л води). По-
мідори, уражені стриком, піджив-
люють калійними добривами. У 
боротьбі з фітофторою рослини об-
прискують препаратами, що містять 
мідь, часниковим настоєм. Не менш 
небезпечна фітофтора й для карто-
плі.

Своєчасне збирання врожаю — 
важливий фактор збереження його 
якості. У липні збирають ранні ово-
чі: капусту білоголову ранню, цвітну, 
кольрабі, редьку літню, ріпу, моркву 
і селеру на пучкову продукцію, салат 
листковий і головчастий, картоплю 
ранню, огірки тощо. Наприкінці мі-
сяця достигають помідори, перець, 
баклажани, цибуля-ріпка з сіянки, 
часник. Настає пора збирання зе-
ленних овочів: петрушки листкової, 
селери листкової, шпинату, ревеню, 
базиліку, чаберу, гісопу, змієголов-
ника. У липні плодоносять бобові 
рослини — горох, квасоля, боби. ¯х 
збирають недостиглими (у технічній 
стиглості). Регулярно знімають мо-
лоді зав’язі кабачків і патисонів.

У липні продовжують літні і по-
вторні посіви скоростиглих зелен-
них овочевих культур: крес-салату, 
цибулі ріпчастої на перо, ріпи, са-
лату, кропу, петрушки, шпинату. 
При цьому бажано враховувати чер-
гування овочевих рослин. Напри-
клад, після редиски не висаджують 
капустяні, а після гороху — квасолю 
та боби. Зібравши зеленні культури 
у липні, можна посіяти горох і ква-
солю, які дають хороші врожаї. Ви-
сівають також зимові сорти редьки, 
лобо, дайкон та ін.

Дбайливі господарі продовжують 
закладати і перелопачувати компост 
та дернову землю. Просушують, 
ремонтують і дезінфікують льохи 
й овочесховища, а також звільнені 
парники й теплиці. Висівають на-
сіння огірків у торфоперегнійні гор-
щечки для вирощування розсади, 
яку потім пересаджують у теплицю 
(другий оборот). Висаджують у те-
плицю розсаду помідорів для осін-
нього обороту.

Çа матеріалами ÇМ²

Князь Володимир не тільки сам 
навернувся до християнства, але й 
посприяв тому, що християнство 
стало державною релігією Київської 
Русі. У зв’язку із цим 28 липня в 
Україні – державне свято – День 
Хрещення Київської Русі, пише Ре-
лігійно-інформаційна служба Украї-
ни.

Народився майбутній князь 954 
року в Києві. Період його князюван-
ня в Києві тривалий – 35 років – від 
980 до 1015 року.

Існує багато версій щодо часу та 
місця хрещення князя. Літопис го-
ворить про 988 рік. А ось щодо міс-
ця, то найбільша суперечка – чи в 
Херсонесі, чи в Києві. Після свого 
хрещення Володимир наказав кия-
нам хреститися, а поганських ідолів 
скинути в Дніпро. Якщо хрещення 
киян відбулося більш-менш без на-
сильства, то в інших удільних кня-
зівствах, як згадує літопис, княжі во-
єводи хрестили мечем і вогнем.

За наказом князя збудували чима-
ло храмів, зокрема Десятинну церк-
ву в Києві.

Проте християнство на україн-
ських землях з’явилося задовго до 
Володимирового хрещення. Поши-
рення християнства на українських 
землях датують І ст., пов’язуючи з 
легендарним перебуванням на Ки-
ївських пагорбах апостола Андрія 
Первозваного; його ж перебування 
з місією в Криму історики загалом 
не ставлять під сумнів. Більш чіткі 
історичні дані є про перших христи-

ян-мучеників в Криму, зокрема, тут 
загинув мученицькою смертю один 
із перших Римських архієреїв Папа 
Климентій І. Його голову пізніше 
відшукали св. Кирило та Мефодій.

Різноманітні джерела говорять про 
хрещення Київського князя Асколь-
да 860 р. під час походу на Констан-
тинополь. Є припущення, що тоді 
ж князь намагався хрестити й киян, 
навіть привіз єпископів для створен-
ня церковної структури. Проте 882 
р. його вбили, а релігійна реформа 
провалилася через сильний спротив 
язичників.

Проте християнські спільноти в 
Києві залишилися, про що свідчить 
договір Русі з Константинополем, 
укладений при князеві Ігорю 941 р. 
Х ст.

І вже нове піднесення християн-

ства на Русі розпочалося при святій 
княгині Ользі, яка визнана також 
рівноапостольною.

Натомість на західноукраїнських 
землях християнство поширилося в 
ІХ-Х ст. з Моравії, де Церкву засну-
вали рівноапостольні св. Мефодій і 
Кирило.

Тому хрещення Русі князем Воло-
димиром було продовженням три-
валого процесу християнізації Київ-
ської Русі.

Офіційним державним святом 
День Хрещення Київської Русі – 28 
липня – став згідно з Указом Пре-
зидента України Віктора Ющен-
ка 2008 року. Варто додати, що 28 
липня вважається днем смерті Князя 
Володимира, а саме хрещення, най-
більш імовірно, відбулося 14 серпня 
(за новим стилем).
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28 ЛИПНЯ – ДЕНЬ ХРЕЩЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ РУСІ-УКРАЇНИ

Звідки я взявся?
Малий до батька: 
– Татусю! А звідки я взявся? 
– Тебе бузьки принесли… 
– А ти? 
– І мене бузьки принесли… 
– І маму? 
– І маму нашу також принесли бузьки… 
– Тепер я все знаю… Мене, тебе й нашу маму 
принесли бузьки. А також нашого діда, нашу 
бабу… 
– Котру бабу?
– Ну-ууу, ту, котра мамина мама… 
– Чекай-чекай… Ти так все підряд не узагаль-
нюй. Нашу бабу чорти принесли…

Роздуми
Мало не назвав дружину ім’ям коханки... 
Купив кішку, назвав Машкою! Усе супер! 
Увечері приходжу додому, а дружина цуценя 
купила, назвала Ашотом... 
Сиджу із цигаркою... думаю...

Два козлики
Чоловік і жінка їдять салат із капусти. 
Чоловік каже:
– Ми з тобою, як два козлики.
Жінка:
– Козел тут один, а я – зайчик!

Невдалий жарт
Мужик зайшов у потяг на Одесу, бачить – зо-
всім місць немає. Вирішив одну штуку викину-
ти. Ходить і примовляє:
– Нічого, все одно її спіймаю!
– Кого?
– Та кобра із сумки втекла…
Пасажирів як вітром здуло, мужик ліг і заснув. 
Уранці прокидається і питає в провідника:
– Скоро Одеса?
– Та яка Одеса? Учора якийсь ідіот кобру випус-
тив, так вагон відчепили, і ось стоїмо.

Самогонессі
На сільському весіллі міська дама вибирає для 
себе вишуканий напій:
– … це хенессі? 
– … це самогонессі!

Особливості націй
Англієць має дружину й коханку. Любить дру-
жину.
Француз має дружину й коханку. Любить ко-
ханку.
Єврей має дружину й коханку. Любить маму.
Росіянин має дружину й коханку. Любить ви-
пити.
Українець має дружину й коханку. Любить про-
сто мати.
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Овен
Життєвий потенціал пе-

ребуває у найвищій точці. 
Проявляйте ініціативу й у 
жодному разі не відступай-
те назад – використовуйте 
всі можливості для зміцнен-
ня свого становища. Нині 
емоційна вразливість може 
стати причиною сварки і 
непорозуміння з близькими 
людьми.

Телець
Можливі душевна не-

врівноваженість, нервові 
перевантаження. Не реко-
мендується важка фізична 
праця. Уникайте суперечок, 
гострих дискусій. Слідкуйте 
за своїми словами. Сміли-
ві й неординарні рішення 
зможуть прорвати коло 
проблем, що накопичили-
ся. Повноцінний відпочи-
нок ви зможете отримати, 
зайнявшись улюбленою 
справою або спілкуючись 
з дітьми.

Близнюки
Сприятливий час для ко-

лективної творчості, спілку-
вання з друзями, прийому 
гостей. Відкиньте всі сум-
ніви й дозвольте почуттю 
впевненості повністю ово-
лодіти вами. Намагайтеся 
провести більше часу на 
відкритому повітрі. Звер-
ніть увагу на дітей – мож-
ливо, у них виникли про-
блеми, які вимагають вашої 
поради.

Рак
Зірки обіцяють прибуток. 

Ваші рішучість і порядність 
у справах зможуть заво-
ювати прихильність ото-
чуючих, змусять їх піти на 
співпрацю. Зверніть увагу 
на своє здоров’я – ймовір-
но, що давні хвороби нага-
дають про себе.

Лев
Активний, творчий час. 

Пам’ятайте, що старанна 
й кропітка праця, спрямо-
вана на досягнення мате-
ріального благополуччя, 
– це доля сімейних Левів. 
Не йдіть на поводу у своїх 
ілюзій – це може призвести 
до конфліктів і погіршення 
самопочуття. Будьте спра-
ведливі по відношенню до 
близьких. Навчіться визна-
вати свої помилки.

Діва
Вірогідні неприємні зміни 

у фінансовому становищі. 
Бізнесменам зірки не ра-
дять поспішати з інвести-
ціями. Краще дочекатися 
більш підходящих умов і 
впевнено діяти. У працівни-
ків бюджетної сфери може 
з’явитися можливість під-
нятися на сходинку вище 
службовими сходами.

Терези
Не варто займатися спра-

вами, які вимагають так-
товного підходу, чуйності 
та уважності. Постарайтеся 
зберегти свої задуми й пла-
ни в таємниці – підступи 
недоброзичливців можуть 
звести результат до нуля. 
Періодично надходитиме 
негативна інформація, але 
своєчасне реагування на 
проблеми, що виникають, 
допоможе вам впоратися із 
ситуацією.

Скорпіон
Ймовірно, що нині ви 

зможете реалізувати не-
стримний порив до нових 
вражень. Ваша інтуїція 
допоможе визначити, хто 
справжній друг, а хто во-
рог. Прекрасний час для 
спілкування з представни-
ками протилежної статі. 
Велика ймовірність пере-
ростання випадкового зна-

йомства в тривалі гармо-
нійні стосунки.

Стрілець
Зараз ваша енергія, що 

б’є через край, вселить 
радість і оптимізм в ото-
чуючих. Проте зверніть 
увагу на своє здоров’я або 
здоров’я близьких: можли-
ве загострення хронічних 
захворювань, травматизм, 
нещасні випадки. Прове-
діть цей період в тісному 
сімейному колі або серед 
близьких друзів.

Козеріг
Уникайте контактів із 

вічно незадоволеними і 
нудними людьми. Не до-
зволяйте різкості суджень і 
неуважності в стосунках із 
близькими людьми. Віро-
гідні фінансові проблеми: 
нагадають про себе старі 
борги, доведеться турбува-
тися про допомогу родичам 
або допомагати близьким.

Водолій
Сприятливий період для 

спілкування, нових зна-
йомств, поновлення старих 
уподобань. Ваша особиста 
чарівність, м’якість і неор-
динарність суджень можуть 
закласти основи майбут-
нього фінансового успіху. 
Ви будете здатні привер-
нути до себе кого завгодно. 
Добре подорожувати або 
приймати гостей.

Риби
Напружений час, пов’я-

заний з отриманням недо-
стовірної інформації, об-
разами, непорозуміннями. 
Нині знову велика ймо-
вірність сімейної сварки. 
Варто займатися тільки на-
гальними життєвими спра-
вами; можливі погіршення 
самопочуття, травматизм; 
вірогідні великі витрати.

ГОРОСКОП 
НА МІСЯЦЬ


