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У  владних коридорах
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Читайте стор. 4 -5

С ільський бізнес

КОЧІВНЕ СКОТАРСТВО
У СТОЛІТТІ 
ДВАДЦЯТЬ 
ПЕРШОМУ?

ЗАРАДИ суниці землі поклонишся не раз, - так кажуть у північній Фінляндії  і, безперечно, мають 
на увазі  лісову суницю, адже там на городах не вирощують цю ягоду так масово, як в Україні.
Як відомо, торгівля суницею садовою (у побуті українці частіше використовують іншу назву 
– полуниця) почалася ще в третій декаді травня з «косючої» ціни – 80 гривень за кілограм,                           
а сам ягідний сезон відкрився пізніше, ніж торік:  корективи внесла нинішня весна з несподіваним 
приходом холодів. Нині вартість ягоди опустилася до 30-35 гривень. Але  минулорічної дешевизни 
не передбачається, коли цінова планка знизилася аж до 16 грн. за кіло. Господарі суничних 
плантацій дружно вголос заявляють, що і затрати зросли,  і урожай не той.
Наша країна посідає сьоме місце серед країн Європи за обсягами виробництва суниці-полуниці. 
Щороку українські господарства збирають близько 65-75 тис. тонн цієї ягоди. 
Проте це  дуже мало, приміром, сусідня Польща  вирощує суниці садової втричі більше,                                 
а світовиим лідерами  є Китай та США.
Цього сезону виробники України розраховують покращити показники з експорту не лише свіжої, 
але і замороженої полуниці. Щороку Україна продає до країн ЄС та СНД близько однієї тисячі тонн 
замороженої полуниці. 
Знову ж – це дещиця. Адже резерви суничної галузі значно вищі. Тільки сама Дніпропетровщина, за 
даними Укрстату, вирощує 3, 5 тис. тонн цієї смачної та корисної ягоди.

Оглядав Павло СТЕПАНЬ. 

Кабмін має розроби-
ти систему фінан-
сової підтримки під 
заставу сільсько-
господарської землі 
і надавати її пер-
шочергово дрібним 
агровиробникам.

ПРО ТАКУ ініціативу роз-
повів народний депутат, 

член комітету з питань аграр-
ної політики та земельних 
відносин і учасник міжвідом-
чої робочої групи з розробки 
земельної реформи Іван Мі-
рошніченко.

 «Саме держава через свої 
фінансові інститути (банки) 
повинна гарантувати аль-
тернативу та надати креди-
тування під землю і забез-
печити власників паїв, які 
бажають проводити бізнес, 
дешевим позичковим ресур-
сом. Вона може розробити 
державні програми і надава-
ти під забезпечення землею 
пільгову позику, наприклад, 
на створення сімейних ферм, 
теплиць тощо. Якщо якась 
родина чи декілька родин 
виявлять бажання спробува-
ти себе в аграрному бізнесі, 
то вони повинні мати право 
закласти землю, взяти на неї 
кредит. І коли за три роки за-
пуститься ринок землі, у них 
буде молочна ферма чи фрук-
товий сад. Саме так слід ви-

рощувати малий та середній 
бізнес. Це світова практика, і 
треба її застосовувати в Укра-
їні», - наголосив народний де-
путат.

На думку Івана Мірошні-
ченка, кредитувати мали б 
насамперед державні фінуста-
нови, але було б добре, якби 
долучилися й приватні банки.

«Оскільки економічні ри-
зики великі, то, на мій погляд, 
ключова роль все-таки буде 
за державою. Я думаю, що 
потрібно приймати швидке 
і революційне рішення про 
те, що у випадку дефолту ви-
робника земля переходить у 
власність держави. Далі вар-
то справедливо її оцінити (не 
дешево, а навіть із певним 
запасом), дати фермерам під 
неї кредити на десять років 
під шість-сім відсотків річ-
них», - пояснив Іван Мірош-
ниченко.

На його думку, може бути 
кілька варіантів фінансуван-
ня під землю державою. Пер-
ший - цільове рефінансування 
від НБУ.

Другий - передбачити у 
бюджеті на 2018 рік кошти 
на державну програму фі-
нансування проектів роз-
витку сімейних ферм і малих 
фермерських господарств 
під заставу прав власності та 
прав користування землею 
сільськогосподарського при-
значення.

Комітет ініціює, 
Кабмін ще міркує…

Чи буде земельна іпотека надана 
дрібним виробникам і сімейним фермам

Заради суниці землі 
поклонишся не раз

Огляд ягідного сезону, що  з початком літа набрав обертів

великої хмари… З Навіщо Україні «величезний сюрприз»? 

- Відкриття ринку землі ста-
не стимулом розвитку еконо-
міки, поштовхом для розвитку 
фермерських господарств, а в 
середньостроковій перспек-
тиві дозволить змінити тип 
економіки від сировинного до 
економіки доданої вартості. 
Дуже важливо, аби та модель, 
яку насамкінець запропонує-
мо, якщо дійдемо спільної дум-
ки, мала в основі українські 

інтереси, інтереси українських 
фермерів і розвитку сільських 
територій. Те, що планує уряд, 
буде величезним сюрпризом, у 
т. ч. для наших «псевдорефор-
маторів». Ми запропонуємо 
абсолютно якісну модель обігу 
землі, в інтересах українців. 

За результатами обгово-
рення 29 травня створена 
міжвідомча робоча група в 
складі урядовців, народних де-
путатів, профільних аграрних 
асоціацій та експертів. Кілька 
днів потому перший заступ-
ник міністра аграрної політи-
ки та продовольства Максим 
Мартинюк дав перше інтерв’ю:

- Україна має реальну мож-
ливість вже в поточному році 
зрушити з місця земельну ре-

форму. Уряд сконцентрувався 
на пошуку такої моделі ринку 
землі, яка б відповідала інтер-
есам власників паїв. Створена 
після наради з прем’єр-міні-
стром робоча група має пода-
ти свою узгоджену концепцію 
земельної реформи найближ-
чими часами. Принципові 
елементи, на яких наполягає 
уряд, практично погоджені з 
нашими міжнародними парт-
нерами.

Ось так і живемо – спочатку 
погоджуємо майбутню модель 
обігу орних земель з іноземця-
ми. А вже опісля - із власним 
народом…

Українцям нічого не дають до вибору. Півтора тижні тому в Кабінеті Міністрів 
відбулося розширене обговорення засад земельної реформи. Окреслити суть 

питання урядовцям допомагали представники профільних комітетів Верховної 
Ради, фермерських та громадських організацій, експерти. Під час наради глава 

уряду Володимир Гройсман заявив:

У фокусі дня
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ВІДТАК, крім безпосередньо за-
кону, що дозволить продава-
ти сільгоспугіддя, на порядку 

денному зареєстровано ще три до-
кументи. Спочатку планується роз-
почати з боротьби проти тіньової 
торгівлі землею. Сьогодні власник 
землі може обміняти свою ділянку 
на іншу або продати її державі. Од-
нак у законі є лазівка: власник може 
передати право на користування 
землею іншій людині, уклавши 
попередній договір (емфітевзис). 
За ним сторони погоджуються на 
тимчасову відстрочку, поки не буде 
ухвалений закон, що дозволяє про-
даж землі. А вже після початку дії 
закону укладуть основний договір. 
У парламенті таку можливість на-
зивають нелегальною і пропону-
ють прибрати. 

Крім того, ВР хоче передати пра-
во керування сільгоспземлями на 
місця. Наприклад, сільські та місце-
ві ради зможуть вирішувати, вида-
вати землю під фермерські угіддя 
чи ні. Для захисту земресурсів Рада 
планує створити власні сільські 
господарства. Українці, які захо-
чуть оформити такі підприємства, 
стануть претендентами на зем-
лю – її вони зможуть орендувати у 
місцевих рад, купити або отримати 
в порядку черги. Щоправда, ділян-
кою вони зможуть користуватися 
тільки для сільськогосподарських 
потреб.

Нарешті, парламентарії хочуть 
прийняти норму про захист родю-
чості українських ґрунтів. Тобто 
великі і малі агроформування, фер-
мери зможуть вирощувати на одній 
ділянці якусь конкретну рослину 
тільки певну кількість років. За по-
рушення цієї норми хочуть ввести 
штраф до 8,5 тис. грн. 

У свою чергу, економічний ана-
літик Нацради реформ Павло Кухта 
вважає, що мораторій порушує ба-
зові принципи вільного суспільства 
і права на власність, яке записано в 
українській Конституції. «Коли у нас 
7,5 млн осіб, які є власниками землі, 
не можуть користуватися нею нор-
мально, ми йдемо проти недотор-
канності приватної власності. Ви-
ходить, що ми в ключовому секторі 
нашої економіки створили умови, 
які крім нас, якщо я не помиляюся, 
є тільки в Конго, Північній Кореї і 
Венесуелі. Тобто в країнах з нероз-
виненою економікою. Отже, про що 
свідчить міжнародний досвід роз-
витку та регулювання ринків землі? 
Що принесло цим країнам зняття 
мараторію та як швидко у них поча-
ла стабілізуватися економіка?

На сьогодні модель відкритого 
ринку землі функціонує в 60 краї-
нах, у вісьмох регіонах світу. Пропо-
нуємо розглянути деякі з них, проте, 
ніхто та в жодному разі не закликає 
скопіювати досвід бодай однієї з цих 
країн. Навпаки, аналіз із залученням 
широкої вибірки мав би надати ма-
теріал для конструювання ідеаль-
ної моделі формування та розвитку 
ринку землі в Україні. 

міжнародний досвід
 Ринок землі:

Не покидає наших урядовців бажання продати останню 
цінність українського народу, його надбання, державний скарб – 
землю, наші українські, на весь світ знані чорноземи. Не встигли 
експерти та політологи оговтатися від запропонованого 
законопроекту «Про обіг сільськогосподарських земель», як 
усюди почали кричати про нові, не менш приголомшливі закони, 
якими народні обранці таки бажають запустити ринок 
землі в Україні, прикриваючись вимогами МВФ. Ми вирішили 
з’ясувати, чи дійсно такий страшний той земельний ринок 
та що отримає Україна, а головне - народ, який є власниками 
земельних паїв, від їхнього продажу, аналізуючи багаторічний 
міжнародний досвід країн Європи, на які так затято 
посилаються прихильники земельного ринку. 

Як відомо, група нардепів (БПП і «Народний фронт») 
звернулася до Конституційного суду України для того, 
щоб визнати мораторій неконституційним. «Основний 
закон гарантує право власності, яке складається з трьох 
позицій: володіння, користування і розпорядження. Саме 
останнього позбавлені українці», – заявив з трибуни ВР 
ініціатор звернення, нардеп від БПП Олексій Мушак. А за цим, 
не змушуючи себе чекати, почалася реєстрація наступних 
кількох законопроектів. Якими ж будуть нові правила 
продажу землі і як до цього ставляться експерти?
Як стверджують політологи, до речі, в один голос, цього року 
проблема мораторію в парламенті буде ключовою. 

БОЛГАРІЯ, ЕСТОНІЯ, ПОЛЬЩА, 
РУМУНІЯ, ХОРВАТІЯ, СЕРБІЯ 
На сьогодні в Болгарії в руках 

безпосередніх землевласників 
сконцентровано близько 98% сіль-
госземель і це, незважаючи на те, 
що земельна реформа у цій країні 
почалася ще в 1990-х роках. Наразі 
придбати землю можуть громадяни 
Болгарії та ЄС, юридичні або фізичні 
особи, що перебувають на терито-
рії країни більше 5 років, а також 
компанії, з якими держава уклала 
міжнародні договори. Вартість зем-
лі держава не регулює, обмежень 
щодо площі, яка може бути продана 
в одні руки, немає. Податку на сіль-
ськогосподарські наділи теж не-
має. Як результат, середня вартість 
аграрної землі становить за 1 га - 4,6 
тис. дол.

В Естонії реформа почалася так 
само на початку 90-их. Найсклад-
нішим викликом було знайти ба-
ланс між реституцією (повернення 
земель колишнім власникам) та 
дистрибуцією державних земель 
між селянами, які працювали на ній 
за часів СРСР. Цей процес істотно 
ускладнював реформу, яка затягну-
лася на роки. Разом з тим, інозем-
цям майже одразу було дозволено 
брати участь у купівлі землі за умов 
її винятково фермерського вико-
ристання, а також узаконювалося 
право змінювати цільове призна-
чення аграрної землі після 5 років 
її використання за прямим призна-
ченням. Проте й сьогодні через не-
визначений статус великого обсягу 
наділів близько 60% земельного 
фонду перебуває в оренді у вироб-
ників аграрної продукції. А з 2011 
р. взагалі зняті будь-які обмеження 
щодо придбання аграрних активів. 
Податок при продажу складає 2%, а 
вартість 1 га визначена біля 5,0 тис. 
дол. 

У Польщі реформа стартувала 
тоді ж, коли і в Болгарії та Естонії. 
Лише з тією різницею, що в Поль-
щі ніколи не зникали дрібні фер-
мерські господарства. По аналогії 
з цими ж країнами уряд Польщі не 
займається прямим регулюванням і 
втручанням у формування ринкової 
вартості земель. Винятком є кіль-
кісне вираження площ на одну фі-
зособу - 500 га орних земель. Пода-
ток при продажу оплачує покупець 

у розмірі 2-5%, а ось плати за во-
лодіння ділянкою немає. Часткові 
обмеження щодо участі іноземного 
капіталу в купівлі аграрних земель 
існують, але з 1 травня 2016 р. вони 
були скасовані щодо громадян ЄС. 
Як результат, середня вартість землі 
підскочила до 10,3 тис. дол. за 1 га.

Румунія після виходу з соцтабору 
розпочала процес передавання зем-
лі з державної власності в приватну 
шляхом як дистрибуції, так і част-
кової реституції. Як результат, 94% 
земельного фонду перебуває в при-
ватній власності. Агрочастка у ВВП 
країни перевищує 5%. Після вступу 
країни до ЄС у 2007 році було за-
проваджено мораторій строком на 
7 років для продажу земель нерези-
дентам. Проте в 2014 році його тер-
мін вийшов, і ринок став відкритим 
для іноземного капіталу. На сьогод-
ні, щоб стати власником земельної 
ділянки, достатньо мати профе-
сійну кваліфікацію, диплом, досвід 
управління аграрним сектором, при 
цьому допустима площа для фізо-
соби - 100 га. Державне регулюван-
ня ринкових цін відсутнє, податок 
при продажу складає 3%, а постійна 
плата за володіння землею встанов-
лена на рівні 2% від вартості угоди. 
Громадянам ЄС дозволена купівля 
на умовах прямого цільового вико-
ристання, при цьому середня ціна за 
1 га становить 6,1 тис. дол. 

У Хорватії процес реституції 
почався після розпаду колишньої 
Югославії, згідно з Дейтонськими 
мирними угодами 1996 року. Оста-
точно він завершився лише 2010 
р., коли право на повернення зе-
мельної власності набули іноземні 
громадяни, що могли довести свою 
спадковість. При цьому керівництво 
країни закрило ринок для інозем-
ців. У володінні громадян перебуває 
65% полів, з яких 1/3 взагалі не об-
робляються. Вартість земель на вну-
трішньому ринку не регулюється, 
кількісних обмежень по орних зем-
лях не існує. Встановлена фіксована 
ставка - 5% при продажу й володінні 
землею, а вартість 1 га становить у 
середньому 7 тис. дол.

У Сербії земельна реформа так 
саме почалася із закону про рести-
туцію. Згідно з ним 74% сільсько-
господарських земель було повер-
нуто приватним власникам, яких 

позбавили прав на землеволодіння 
у 1953 році. Сьогодні 92% аграрних 
земель перебуває у приватній влас-
ності. Частка АПК у національному 
ВВП Сербії - майже 10%. Фермерське 
господарство вважається високо-
ліквідним активом. Ціни на землю 
держава не регулює, існує обмежен-
ня на мінімальну земельну ділянку 
- 0,5 га. Податок на землеволодіння 
становить 0,4% від вартості. Інозем-
ці не мають доступу до купівлі зем-
лі. Середня її вартість - 13 тис. дол. 
за га. 

У сьогоднішній статті ми дали не-
величкий аналіз по кільком країнам 
Європи зі схожою з Україною істо-
рією економічних відносин, особли-
во в другій половині 20-го століття. 
Усі сусіди України, що після Другої 
світової війни опинилися у лещатах 
так званого соцтабору, повернули 
права колишніх землевласників або 
провели продаж через аукціони дер-
жавних земельних активів для роз-
витку приватного фермерства. Усі ці 
країни поступово запровадили або 
цілком відкрили земельний ринок, 
або ринок з частковими обмеження-
ми. Трансформація соціалістичного 
укладу в капіталістичний призвела 
до зменшення частки агровиробни-
цтва в структурі ВВП, але спричи-
нила зростання рентабельності та 
продуктивності агросектора. Вибір 
моделі розвитку ринку аграрної 
землі у цих країнах дав поштовх для 
стрімкого соціально-економічного 
розвитку. 

Поки що ситуація із ринком зем-
лі в Україні є нечіткою, не визначено 
жодної із 4-ох моделей, за якою Уряд 
буде рухатися при знятті мораторію, 
крім, знову ж таки, «варварських» 
законів, які хочу протягнути у ВР. На 
відміну від нас, у країнах Євросоюзу 
все гранично ясно. Усі держави, які 
мали близьку до української еко-
номічну модель, що грунтувалася 
на колективізації або радгоспному 
виробництві, провели земельну ре-
форму ще на початку 1990-х років. А 
це означає одне: якщо ми вже вирі-
шили, що будемо йти європейським 
курсом, то ринку землі нам не уник-
нути. Залишилося лише парламен-
тарям довести свій професіоналізм 
та не зганьбитися вчергове в мара-
фоні за гроші та майно. 

Світлана АНТОНЕЦЬКА.
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Яке «сміття» не виніс 
із «хати» Кутовий?
Несподіванкою для укра-

їнських селян стала заява про 
відставку 23 травня далеко не 
найгіршого міністра аграрної 
політики і продовольства Та-
раса Кутового. При цьому він 
вкрай інтелігентно підкрес-
лив:

- Усіх, хто вже починає при-
думувати версії причин мого 
рішення піти з посади і нібито 
існуючі приховані конфлікти, 
хочу попросити: не шукайте в 
цьому того, чого там немає». 

А насамкінець ще й попро-
хав парламент не зволікати з 
його відставкою. «Пішов кра-
сиво», зазначають експерти. І 
підкреслюють, що саме розбіж-
ності між аграрним міністром 
і урядом щодо майбутнього 
аграрної галузі стали голов-
ною причиною несподіваної 
відставки. Ось що говорить з 
цього приводу старший еко-
номіст проекту підтримки 
реформ у с/г Світового банку 
Олег Нів’євський:

- Були серйозні розбіжності 
між Мінагрополітики і главою 
уряду. Тарас Кутовий відстою-
вав інтереси сільгоспвиробни-
ків, виступав за продаж права 
оренди замість того, щоб не-
гайно запроваджувати повно-
цінний ринок землі. Зараз уря-
ду потрібна людина, яка хутко 
підготує всю необхідну базу 
для зняття мораторію на про-
даж землі, адже там розуміють, 
що без цього МВФ вже не дасть 
Україні більше грошей. 

Певно ж, уряд поспішає, бо 
йому пече «заколядувати» іще 
більше вільних світових гро-
шей. Та чи потрібен такий по-
спіх українським хліборобам 
і власникам паїв? Навряд чи з 
анонсованої земельної рефор-
ми буде «величезний сюрп-
риз», скоріше - чималенький 
пшик. Це можна спрогнозу-
вати хоча б з того, як готують 
більш зрозуміліші пенсійну та 
медичну реформи. Все робить-
ся тишком-нишком, без пу-
блічного громадського обгово-
рення… Від надмірного поспіху 
застерігає уряд і генеральний 
директор Українського клубу 
аграрного бізнесу Тарас Ви-
соцький:

- Земельна реформа не ро-
биться за рік. Це стратегічна, 
довгострокова реформа. За рік 
роботи міністром Тарас Куто-
вий встиг зробити кілька клю-
чових змін в галузі. Домовився 
в рамках Угоди про асоціацію 
з Європейським союзом про 
збільшення квот для України 
на соки, зернові, томати тощо. 
Він розробив важливий закон 
про держконтроль з безпеки 
та якості харчових продуктів, 
який нещодавно ухвалила Вер-
ховна Рада. А ще дав поштовх 
ринку органічного землероб-
ства, підтримці українських 
аграріїв на найближчі п’ять 
років. 

Основою дій міністра в не-
простих українських реаліях 
було кредо «щоб уся країна 
працювала і була насичена 
робочими місцями». Тарас Ку-
товий неодноразово вислов-
лювався, що спершу варто за-
пустити торгівлю правом на 
договори оренди землі. Такий 
процес буде сприяти тим, хто 
хоче працювати на ній, і дасть 
їм змогу залучити необхідні 
інвестиції. А на другому етапі 
має запуститися і продаж ріллі.

До речі, саме так працює 
аграрний сектор Ізраїлю, де 
діє мораторій на продаж сіль-
госпземель. Вочевидь, бажан-

великої хмари… З Навіщо Україні «величезний сюрприз»? 

ня глави уряду «натиснути на 
педаль» ринку землі і змусила 
Тараса Кутового в радикаль-
ний спосіб висловити власну 
незгоду з урядовим скороспі-
лим проектом.

Чи хочуть негайної 
торгівлі на місцях?
Більшість селян з певним 

острахом дивляться на уря-
дові потуги щодо скасування 
мораторію на продаж сіль-
госпземель. Адже в Україні ще 
немає головного – пошани до 
права власності. Почасти влас-
ність та набувається геть не-
праведним шляхом, чого варті 
хоча б оприлюднені весною 
«космічні» декларації наших 
«високих» слуг. Та і відсоток 
прокурорсько-суддівської вку-
пі з реєстраторською «діяль-
ності» по «віджиманні» квар-
тир, фермерських господарств, 

урожаю, права оренди землі 
в звичайних українців навіть 
в умовах війни з Російською 
Федерацією досі значний. То ж 
хто може бути застрахованим 
від того, що його зароблений 
багаторічним колгоспним чи 
фермерським потом земель-
ний пай раптом не буде «про-
даний» невідь-кому, навіть без 
його відома? І як законно дове-
сти свою правоту, коли замож-
ніший опонент почасти може 
«вирішувати» питання в судах 
навіть апеляційних інстанцій? 
Чи не пора вже абсолютно всім 
селянам ставати до лав Асоціа-
ції фермерів та приватних зем-
левласників України, попов-
нювати загони Фермерської 
Самооборони, як за часів Не-
стора Махна і Холодноярської 
республіки, щоб бодай в такий 
дієвий спосіб захистити нажи-
те власними мозолями?

- Інколи буває так, що 
скрутні життєві обставини 
змушують людину до край-
нього кроку – продажу орної 
землі, приховано це давно від-
бувається, - розповідає голова 
профспілки працівників АПК 
Магдалинівського району Віра 
Сокол. – Дозвіл такої купівлі 
треба надати виключно дер-
жаві. Адже за вільного ринку 
наші фермери з сіл і селищ, які 
чи не щороку перед весняно – 
польовими роботами шукають 
кредити, не зможуть конкуру-
вати з багатими людьми з міст.  
І про державні кредити під це 
теж нічого не чути, як і про 
переважне право придбання 
землі тими, хто на ній працює 
фізично. 

Про такі зрозумілі «запо-
біжники» на урядовому обго-
воренні земельної реформи 
29 травня чомусь не йшлося. 
Основні тези – продаж землі 
може бути доступний лише 
українцям, не більше 200 гек-
тарів фізичній особі. Невже 
важко спрогнозувати, хто саме 
буде тими «фізичними особа-
ми»?

- Не на часі проведення 
такої реформи, все задарма 
скуплять в людей, - пояснює 
голова Ініціативного комітету 
відродження Петриківського 
району, приватний підприє-
мець Анатолій Лисенко. – Всі 
ці системи обкрадання відомі. 
Але вдвічі прикро, що їх зби-

раються застосовувати під час 
військових дій. Якщо держава 
береться робити це, то вона 
має забезпечити і соціальний 
захист знедолених. Щоб вони 
потім не «кусали лікті», що 
мали такий величезний ре-
сурс, а віддали його ні за цапо-
ву душу.

Справді, хіба приємно на-
шим воїнам усвідомлювати, 
що земля, за яку вони пролива-
ють свою кров, опиниться в ру-
ках всього кількох чоловік? А 
ще треба пам’ятати, що голов-
ний ворог українського села – 
бідність – не виїхав до Польщі 
на заробітки.

- Вони спеціально доводять 
селян до жебрацького стану, 
щоб потім задарма забрати 
землю, - таку слушну думку ви-
словлює колишній бухгалтер 
фермерського господарства 
Наталія Корнієнко з Веселого 

Подолу П’ятихатського району. 
- Бо люди вже ладні будь–що 
продати, аби не бути нікому 
винними за кредити, газ, елек-
троенергію і т. п.   

Та не лише в усіх краях 
люди б’ють тривогу з приво-
ду урядового «натиску». Про 
можливість в Україні розвит-
ку найстрашнішого варіанту 
земельного ринку - «арген-
тинського сценарію» - щойно 
попередив директор Україн-
ського інституту аналізу й ме-
неджменту політики Руслан 
Бортник. В Аргентині, як відо-
мо, з введенням вільного рин-
ку землі великі агрокорпорації 
миттєво скупили значні площі 
орних земель. І за кілька років 
так виснажили ріллю олійни-
ми культурами, що потім про-
сто покинули її. Тепер потріб-
ні величезні державні кошти, 
щоб грунти відновили свою 
родючість. Тож Руслан Борт-
ник, відомий політичний екс-
перт, абсолютно справедливо 
б’є на сполох – запропонова-
ний урядовий 200-гектарний 
«шмат» дозволяє агрохолдин-
гам знайти чи не в кожному 
українському селі той десяток 
- другий чоловік, що стануть 
«власниками» всієї орної сіль-
ської землі. А далі, як в Арген-
тині…

Добрі приклади в сусідів
На щастя, вони теж є. До 

того ж в країнах, де сьогодні 
справжнього соціалізму наба-
гато більше, ніж у нас, де той 
«розвинений соціалізм» на-
чеб-то будували. В Австрії, за 
даними статті «Як працює ри-
нок землі в 60 країнах світу», 

розміщеній на порталі «Укра-
їнської правди», існує часткове 
обмеження ринку землі. Там до 
нього допускають лише заре-
єстрованих державою ферме-
рів. Тим не менше ціна гектара 
ріллі доволі значна, на рівні 42 
тисяч доларів. Чому б в Україні 
не запровадити подібне?

Ще більші обмеження ді-
ють в Швейцарській конфе-
дерації, де в сільському госпо-
дарстві переважають невеликі 
тваринницькі ферми м’ясо–мо-
лочного напрямку, а пріоритет 
надається сімейним формам 
виробництва. Покупець землі 
має управляти фермою само-
стійно, він повинен мати від-
повідний досвід або кваліфі-
кацію. Максимальна кількість 
землі, що може перебувати у 
власності однієї людини, в усіх 
23 кантонах різна і геть неве-
лика. А в разі продажу землі її 

власник повинен отримати но-
таріальний дозвіл від родичів 
першої черги успадкування! 
Тож земля переважно переда-
ється у спадок, це додатково 
мотивує фермерів до ощад-
ливого ставлення до грунтів. 
А середня вартість швейцар-
ської ріллі сягає 70 тисяч дола-
рів за гектар. 

Як видно, навіть у таких 
фінансово розвинених країнах 
думають насамперед про фер-
мера, який разом з родиною 
трудиться на землі. Чому б 
саме так не зробити в Україні? 
Тоді б ні в кого не виникало 
бажання щось «наварити» на 
землі-годувальниці.

«Чорні діри» реформи
Офіційно розпайована кол-

госпна земля в Україні не про-
давалася. Та з часу виходу Ука-
зу Президента України «Про 
прискорення реформування 
аграрного сектора економі-
ки» 1999-го українські селя-
ни в той чи інший спосіб вже 
втратили чималенькі площі 
орної землі. Частина людей, 
ніде правди діти, позбулася 
її через алкозалежність, такі 
приклади є чи не в кожному 
українському селі. На жаль, і 
недобровільні людські хворо-
би сприяють відчуженню зем-
лі-матінки. 

На початку 2000-х певний 
час українські законодавці на-
дали дозвіл селянам дарувати 
отримані земельні паї. Невдов-
зі виявилося, що це практично 
законна схема продажу землі, 
і її заборонили. Але укладені 
угоди досі не скасовані!  На-
приклад, свого часу в Царичан-

ському районі певного резо-
нансу набула земельна афера 
про «дарування» 72 земельних 
паїв величиною 2, 91 гектара 
жителями Могилева – 2 Світ-
лані Кромберг, дружині влас-
ника «Старт ЛТД», за ціною від 
500 до 1 500 гривень за пай (!). 
Розмаху оборудки сприяла та 
обставина, що позбутися землі 
краян умовляла людина, по-
кликана захищати їхні інтере-
си – тодішній сільський голова 
Василь Кисличний… Справу 
розслідували правоохоронці. 
Тодішній прокурор Царичан-
ського району Василь Руденко 
одразу звернувся до ошуканих 
жителів:  

- Приходьте і пишіть заяви. 
Пенсіонерам, як людям за за-
конодавством соціально не-
захищеним, паї будуть одразу 
повернені, треба лише віддати 
отримані кошти. А колишнім 

власникам працездатного віку 
доведеться звертатися до суду, 
адже вони більше усвідомлю-
вали значення своїх дій. 

Та жоден необачний ко-
лишній власник «подаровано-
го» паю так і не дійшов до про-
куратури. Бо ні в кого за три 
– чотири місяці потому вже не 
було отриманих грошей, щоб 
повернути їх… А Михайло Апо-
стол, голова Громадського ко-
мітету по боротьбі з аграрним 
рейдерством, називає шокуючі 
загальнодержавні цифри:

- Близько півтора мільйона 
гектарів орної землі в Україні 
вже продані через різні ме-
ханізми: заповіт, дарування, 
іпотека, за рішенням судів. А 
коли землю беруть в оренду на 
сорок дев’ять років, що є масо-
вою практикою – хіба це не ку-
півля насправді?

Оце такі гримаси україн-
ського «сірого» ринку. Може, 
варто в кожному сільському 
районі не поспішати відчиня-
ти йому «законні» двері, а спе-
ціальним указом Президента 
чи постановою уряду створити 
повноважні комісії, які б спо-
чатку перевірили законність 
підстав відчуження земель, по-
чинаючи з 1999-го року?

Що швидко робиться…
…те сліпе родиться, каже 

народна мудрість. Застере-
ження щодо поспішності 
введення ринку земель сіль-
госппризначення лунають 
не лише в Україні. У частини 
французських економістів ви-
кликає сумнів – навіщо вки-
дати державу у вир важко пе-
редбачуваних наслідків, коли 
за неповні два десятиліття 
значно зросла віддача кожно-
го оброблюваного гектара, а 
орендна плата за землю зрос-
ла приблизно в шість разів? 
Та і законодавче забезпечення 
цього процесу фактично на 
рівні «плінтуса». З огляду на 
це та високий рівень коруп-
ційних дій в правоохоронних 
органах дуже не хотілося, щоб 
селяни остаточно втратили 
свій найголовніший на плане-
ті Земля ресурс – орні землі. І 
щоб на українських ланах не 
розпочалася «гаряча» фаза зе-
мельних протистоянь. Досить 
з нас і одної, на сході держави. 

Остап ВЕРНИГОРА. 
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СІЛЬСЬКИЙ БІЗНЕС

«Дикі» корови Миколи Севєра
Кілька літ тому довелося побува-

ти в агрофірмі «Обрій» Покровського 
району -відомфй не тільки в області. 
Крім усього, спеціалізується і на роз-
веденні червоних степових корів,  які 
дають на рік по 7 – 8 тисяч кілограмів 
молока. І що цікаво: господарство вер-
нулося до звичного випасу поголів’я на 
луках та по балках, на берегах річки 
та на узліссях соснових борів. «Це ви-
гідно, - переконаний директор фірми 
Віктор Головко, – бо не треба ніякого 
«зеленого конвеєра».

І Віктор Миколайович запросив у 
степ подивитися на худобу. А там я не-
сподівано звернув увагу, що в череді 
поміж корів з обрізаними рогами тра-
пляються і рогаті. Як відомо, з мірку-
вань безпеки такого не повинно бути. 
Може, варто було й змовчати, але я не 
втерпів і запитав: як же це розуміти?

Головко покликав Миколу Севєра – 
пастуха череди. Признавайся, наказав 
йому, звідки це в нас з необрізаними 
рогами корови завелися? Той мнеться, 
переступає з ноги на ногу, але дівати-
ся нікуди А це, каже, мої власні. Віктор 
Миколайович вносить ясність: Севєр 
дійсно має приватну череду, то з до-
зволу керівництва інколи пасе її разом 
з агрофірмівською.

- І скільки ж у вас своїх корів? – пи-
таю уже пастуха.

- Сам не знаю, - зашарівся Микола. 
– Може, десять, може, двадцять. Навес-
ні думав, що не більше трьох десятків. 
Коли з’ясувалося, що більше сорока. 
Але давно не рахував...

Погодьтеся, що це дивно – мати цілу 
череду власних молочниць, і не знати, 
скільки їх. Та найдивніше далі. Якщо 
ви гадаєте, наче Севєр утримує худо-
бу вдома у стайнях чи конюшнях або 
й орендує чи викупив щось на зразок 
колишнього колгоспного корівника, 
то помиляєтеся. Його корови живуть 
на волі. День і ніч. Узимку, навесні, вліт-
ку і восени. Завжди. Де хочуть, куди 
забредуть, де зупиняться, там для них 
і «дах» над головами, і «годівниці». 
Ведуть безприв’язний, дикий спосіб 
життя. Злучаються і теляться також 
стихійно. Теляток Севєр «ловить» 
лише тоді, коли «мами» приводять їх 
до спільного місця збору. За аналогією 

ТИМ ЧАСОМ у вітчизняний інформаційний простір увірвалося 
повідомлення, що незабаром свіже домашнє молоко потрапить 

у нас в перелік заборонених продуктів харчування. Себто селянам 
не дозволять його продавати ні на стихійних ринках та легальних 
базарах, ні за місцем свого проживання. В усякому випадку є 
свідчення, що наш нинішній уряд збирається це зробити. З тих 
міркувань, наче щойно здоєне і не перероблене коров’яче молоко 
переважно надто сумнівної якості і небезпечне навіть для здоров”я 
людей, тим паче дітей від малечі до підліткового віку.
Тут наші керманичі знову посилаються на вередливу Європу. 
Директор одного з департаментів Мінагрополітики і 
продовольства Микола Мороз каже, що «практично і в усьому 
світі домашнє молоко давно вважається другосортним, якому й 
ціна менша». З тих міркувань, що в умовах дрібного господарства 
в присадибних приміщеннях важко домагатися елементарних 
прийнятних норм санітарії та інших вимог утримання дійних 
корів. Це ніби не кажучи уже про те, що тим паче проблематично 
встежити і вберегти худобу від різних захворювань і тому 
подібного. Отож догляд за коровами в селянських господах не 
витримує, мовляв, критики.
Ніхто не заперечує, резон у цих зауваженнях і застереженнях є. Але 
відразу виникає запитання: чи не ліпше, з одного боку,  допомогти 
селянам доглядати за всіма правилами своїх корів, а з другого - 
посилити вимогливість, аби люди не допускали антисанітарію у 
домашніх міні-фермах? Як чи не краще й посилити ветеринарний 
нагляд за живністю на селянських подвір’ях? Бо інакше спроба 
оголосити рогату худобу поза законом ще підозріліше недобре 
пахне, ніж наче небажано пахне свіже й парене молоко. Бо пахне 
наміром змусили селян ледве не поголовно здати своїх корівок 
на м’ясо – кому-кому, а виробникам ковбасних та інших м’ясних 
виробів зиск від цього буде ого-го який! Щось подібне наше село уже 
проходило. Це коли наприкінці минулого – на початку нинішнього 
століття повсюдно і явно умисне виявляли захворювання корів на 
лейкоз – то беріть їх на налигач і ведіть на бойню, і квит. Скільки 
цілком здорових молочниць здали на користь переробникам, котрі 
віддячували «пильним» лікарям ветеринарної медицини – це тільки 
селянам і  відомо. Зараз же знов постраждають перш за все селяни. 
Причому, не лише ті, що й понині виживають, навіть сяк-так 
зводять кінці з кінцями завдяки тому, що тримають корів, маючи 
за свіже молоко щодня і свіжу копійку. Непереливки чекатимуть і ті 
сім’ї, у яких корівка передусім для себе годувальниця. Бо знаєте, які 
у нас бідові й старанні державні чиновники, коли зайві копійки їм у 
власні кишені капають? 
Як би Європа і світ не ставилися до «нестерильного» молока, 
насправді йому, цілющому, заміни немає. Той же світ все більше 
і більше віддає перевагу органічним продуктам харчування. Як 
на нас, селянське українське подвір’я чи не найближче перебуває 
до реальної змоги виробляти і молоко, як то кажуть, без ГМО і 
всього іншого, даруйте, «гмо». Лишається тільки створити людям 
умови, забезпечити їх матеріально і фінансово налагодити вдома 
бездоганне утримання дійних корівок і зразковий їх догляд. Дійсно й 
впровадити жорсткий нагляд та контроль. Єдина проблема – для 
цього ж треба не Європу мерщій слухати і брати усі її «забаганки» 
під козирок, а працювати в інтересах власного народу.                                                                                     

Микола ЯСЕНЬ.

І рогаті, і безрогі - ці корівоньки чудові.

КОЧІВНЕ СКОТАРСТВО
У СТОЛІТТІ 
ДВАДЦЯТЬ 
ПЕРШОМУ?

з дикими кіньми Пржевальського і цих 
корів місцеві дотепники нарекли дики-
ми коровами Севєра.

Микола ніколи не переймається й 
заготівлею кормів для своїх корів. До 
приморозків вони самі знаходять по-
живні рештки на полях. Ті ж кошики 
соняхів або кукурудзяне бадилля, бу-
рякову гичку. Згодом коровам виста-
чає соломи в скиртах по степу та гіл-
лячкового корму у лісі. Поїдають і су-
хостій трави. Підніжної поживи всюди, 
зрештою, вдосталь. І коли їсти хочуть, 
то знаходять – голод не тітка. А прихи-
стком від холодів та морозів, від вітрів 
служать лісові гущавини або закутки 
балок.

На місця зустрічей, які «міняти не 
можна», приходять лише для того, щоб 
подоїтися. «З цим ми чудово справляє-
мося, -- посміхається Севєр. – Дружина, 
дві дочки, які «працюють»  у режимі 
підмінних доярок, і я. Та й нікому ін-
шому наші корови не дадуть себе ви-
доїти. Чужому краще і не підходити, 
триматися подалі від них!»

- І не пропадають? – допитуюся. – 
Адже Дібрівський ліс зовсім поруч, в 
ньому вовки водяться...

- Бог милує. Трапляється, що ко-
трась заблукає. Але рано чи пізно зна-
ходиться. Страшніші люди. Були охочі 
виловлювати моїх корів і здавати на 
ковбаси. Та останнім часом пропаж не 
помічаю. Просто мої корови навчилися 
не даватися чужакам у руки і захища-
ти себе. Хто осмілиться їх зайняти, хай 
спробує потім ще втекти. От для цього 
я й не зрізаю їм роги!

- Подібного «експерименту» в усій 
Україні, мабуть, не знайти, - прокомен-
тував Віктор Головко. – Як зооінженер, 
мушу сказати: вважається, що корови, 
які поїдають мерзлі підніжні корми, не 
спроможні виношувати телят і навіть 
приречені на загибель. А виходить, що 
це не так...

 І острів “скарбів”            
Володимира Козиря

Не міг я не написати про незвичну 
череду Миколи Севєра. Написав і опу-
блікував в одній з місцевих газет. А 
тижнів через два телефонний дзвінок 
з агрофірми: у нас переполох. У вихідні 
без попередження в господарство заві-

тав академік УААН, професор, доктор 
сільськогосподарських наук, на той 
час директор Інституту тваринництва 
центральних районів України Володи-
мир Козир. А завітавши, не полінився 
пішки пройти степом не менше десяти 
кілометрів. Щоб неодмінно зустрітися 
з пастухом Миколою Севєром. Зустрів-
шись же, довго з ним бесідував. Все 
випитав про «диких» корів. Як почува-
ються, як себе ведуть? “»Чи не влетить 
нам за цю довільність на горіхи?» – за-
питували з агрофірми.

Я до Козиря. А він усміхається. І 
на повному серйозі запевняє, що не-
сподіваний досвід Севєра для нього 
як знахідка. Володимир Семенович, 
виявляється, багато літ займався до-
слідженнями з утримання худоби на 
волі. З максимальним використанням 
природних пасовищ. Або ще інакше 
називає це маловитратною техноло-
гією відгодівлі м’ясних порід великої 
рогатої худоби.

І для початку розповів про випадок 
з власної практики. Навесні далекого 
1959 року випускник сільгоспінсти-
туту Козир молодим зоотехніком по-
трапив у колгосп «Перемога» Синель-
никівського району. Це село Діброва 

на березі Дніпра. А там якраз непри-
ємність: рівно на сотню півторарічних 
телиць напав лишай. Як від нього на-
магалися порятувати худобу? Відпра-
цьованим моторним мастилом розчи-
няли солідол, брали квачі – і нумо зма-
щувати вражені лишаєм місця. Однак 
помагало, як мертвому припарка.

- А я знав, що лишай загоюється під 
пекучим сонцем, -- говорив Володимир 
Семенович. – Точніше, що від сонячних 
променів гинуть його спори. І запропо-
нував «авантюру»...

Трохи нижче села посеред Дніпра 
майже стогектарний острів. Плаский і 
порожній, як бубон. Піщаний. Від спе-
ки на ньому не сховаєшся. Лише по пе-
риметру колом обрамлений неширо-
кою смужкою зелені. Така-сяка трава, 
далеко не лугова. От пропозиція Во-
лодимира Козиря і зводилася до того, 
щоб переправити баржею на острів 
усіх хворих телиць. І залишити їх там 
на все літо. На виживання. Що буде, те 
й буде. Одначе їм майже капець. Деякі 
уже і на ногах не стояли.

- Голова колгоспу не відразу зва-
жився, -- пригадує Володимир Семе-
нович, - боявся гніву високого началь-
ства і «оргвисновків». Але потім ідея 
йому «сподобалася». Це ж бо сховає по-
далі від очей перевіряючих ушкодже-
них страшними виразками телиць!

Спочатку до худоби на острів на-
відувалися мало не через день, далі – 
рідше. Згодом роль «наглядачів» вико-
нували місцеві рибалки, які на човнах 
причалювали до острова. Доповідали, 
що телички вичухуються. Що багаць-
ко поміж них уже і нівроку почувають 
себе. Та й з берега було видно, як на до-
лоні, що худоба не надто страждає.

- А восени ми ледве виловили тва-
рин, -закінчував свої спогади Воло-
димир Козир. – Прудкі, дужі і бадьорі. 
Хтось обізвав їх «спортсменами». Вго-
довані по зав’язку, аж лискучі. І ніяких 
слідів від лишаю. Шерсть чиста, гла-
денька. Вважайте, що колгосп майже 
задарма, на дурничку виростив тоді 
сто голів прекрасного молодняка!

Однак пройшло немало часу, поки 
на початку 80-х років минулого сто-
ліття Козир, уже очолюючи науко-
во-виробниче об’єднання з розведен-
ня худоби «Еліта», за всіма правилами 
провів експеримент. Мета його була 
виробляти яловичину в умовах, на-
ближених до природніх. Щоб не від-

годовувати худобу в приміщеннях і на 
прив’язі чи в загонах, підвозячи лафе-
тами зелену масу. Або ганяючи щодня 
тварин туди-сюди степом – кілометрів 
п’ять-десять до випасів і назад. У да-
ному разі підібрали понад 400 гекта-
рів неугідь. Знайшлися такі поблизу 
селища Таромського. Балки, пагорби 
та схили, там і тут порослі деревами 
і кущами. Напередодні залужили їх, 
засіяли різнотрав’ям. У  тому числі зла-
ковим – житняк, кострець, вівсяниця, 
осока, лисохвіст і тонконіг. Плюс озиме 
жито, люцерна і кукурудза. Розчисти-
ли всі джерела і струмки, відкривши 
«постійно діючі» водопої. Розставили 
й годівниці з кухонною сіллю та інши-
ми мінеральними «добавками». На-
решті обгородили, поділивши на три 
окремих сектори. І навесні, у травні, 
випустили туди три гурти молодих 
телиць та бичків м’ясних порід.

- І що ви думаєте? – запитує Володи-
мир Козир, щоб відповісти: -Худобі ві-
дразу припала до вподоби воля. Пасла-
ся з трьох годин ночі до семи – дев’яти  
ранку. Після чого ховалася від спеки у 
лісосмуги. Лише пополудню, після 16 
години, знову виходила на пасовища. З 
11-ї ж вечора і до 3-ї ночі відпочивала 

на відкритих ділянках. У темноті у по-
садки не лізла. Воду телички і бичечки 
пили, коли бажали. На паші чередами 
майже не трималися. А за всіма ими 
постійно доглядали лише сторожі...

Жодна тварина не захворіла, під-
водив риску Володимир Козир, жодна 
не потерпала в негоду. Уже на початку 
червня скінчилося линяння. А восени, 
коли поставили на ваги, з’ясувалося, 
що в середньому на добу приріст жи-
вої маси кожної голови сягав від 610 
грамів до 1 кілограма. Погодьтеся, у 
м’ясному скотарстві за традиційни-
ми нині технологіями такі показники 
обходяться в ого-го які витрати. А тут 
природа розщедрилася на всі сто від-
сотків!

 Далі  буде?
Згодом же Інститут тваринництва 

центральних районів УААН, котрий 
очолював Володимир Козир, запатен-
тував винахід,  пов’язаний з виробни-
цтвом яловичини за маловитратною, 
ресурсозберігаючою технологією. 
При цілорічному і максимальному ви-
користанні природних пасовищ і до-
вільних умов утримання тварин. Опі-

кувався цим напрямком досліджень 
заступник Козиря, кандидат сільгосп-
наук Сергій Олійник.

- Мова йде справді про вирощуван-
ня м’ясних порід телиць і бичків на 
природі, без їх прив’язу чи й захисту 
у приміщеннях, - розповідав Сергій 
Олександрович. – А ще і при постій-
ному та безперешкодному доступі ху-
доби до всіх кормів, в тому числі і тих, 
якими підгодовували.

Експеримент здійснювався у до-
слідному господарстві «Поливанівка», 
що у Магдалинівському районі. Тут 
відгородили чималий шмат «дикого» 
степу і засіяли його еспарцетом, рай-
грасом та іншими травами. Хоч облад-
нали і кільканадцять годівниць, в які 
регулярно закладали переважно грубі 
корми на зразок сіна чи силосу. Телиць 
та бичків випускали «на волю» порізно 
у восьмимісячному віці. І тримали літо, 
осінь та зиму – до повної «зрілості».

До речі, я поцікавився, чи не пере-
їдали тварини, допадаючись до пожи-
ви в годівницях, якої «неміряно»?  Чи 
не «обдувало» їх потім? Уявіть собі, ні. 
Коли існує постійна гарантія не зали-
шатися голодними, у телиць та бичків 
пропадає бажання «напихатися від 

пуза». Тим паче за умови, що «сніда-
ти», «обідати»  чи «вечеряти»  можна, 
коли заманеться. Влітку у спеку тва-
рини віддають перевагу спочинку у 
тіні і переходять на вечірньо-нічний 
цикл «полювання». А осінні чи й зимо-
ві випробування не страшні,  оскільки 
люди подбали про обладнання майже 
природніх затишків і схованок.

Потім ще в одному дослідному гос-
подарстві – у «Руно» Криничанського 
району – приступили до вирощуван-
ня 7 – 8 місячних бугайців за «дикою» 
технологією. Тут зуміли так засіяти 
неугіддя бобово-злаковими суміша-
ми, що урожайність трави сягала 15 
– 20 центнерів на гектарі – цілком до-
статньо для ситої годівлі. Але й скон-
струювали оригінальні самогодівни-
ці для концкормів. Огорожі ж навіть 
пересувні – щоби рухатися на більш 
“соковитіші” місця, де попередньо за-
кладалися страхові запаси додаткової 
поживи.

Я тут знову поцікавився, а як же з 
прибиранням гною? А ніяк, сказали, 
себто ніяких проблем. Де-інде місця 
«стоянок»  підсипалися соломою, то 
їх раз на рік доводилося чистити, ви-
возячи рештки геть. Оце і весь клопіт. 

На іншій території природа справля-
лася сама.

Ще Сергій Олійник розповідав таке. 
У давні-предавні часи велика рогата 
худоба не визнавала не тільки постій-
них стійбищ та тирлувань, а й стад-
ного способу життя. Відтак «вожаків»  
поміж нею не було. Це знали ще степові 
кочівники, ті ж скіфи, котрі, як відо-
мо, займалися скотарством. І те знали 
вони, що тварини, як і люди, є сильні та 
дужі, нахабні, а є слабкі і ніби безволь-
ні, безхарактерні. То у корівниках або й 
загонах на зразок літніх таборів сильні 
пригнічують слабких. Тоді слабкі па-
сують та не набирають максимальних 
кондицій. Відтак навіть худобі «ко-
лективізація» не йшла на користь. А 
на волі зовсім інакше. Тут кожна худо-
бина має можливість незалежно ні від 
кого і собі на втіху «розвиватися».

Звідси і суто господарсько-еконо-
мічні результати. Якщо виробництво 
одного центнера яловичини за тради-
ційними нині технологіями вилива-
ється в 20 – 30 людино-годин трудо-
затрат, то за ощадливою на природ-
них пасовищах не більше, ніж в 2 – 3 
людино-години. Себто десятикратна 
різниця. Стосовно ж суто енергетич-

но-ресурсних витрат, то вони на 70 – 
80 відсотків  нижчі. За методом Кози-
ря-Олійника «додатково створена вар-
тість» складає 50 і більше відсотків. Як 
той казав, різниця є, і велика.

Ось чому науковці переконанні, що 
їхні напрацювання рано чи пізно, але 
неодмінно повинні отримати продов-
ження і застосування. У конкретній 
практиці, ясна річ. Це, скажімо, неймо-
вірно вдячна царина для малого та се-
реднього бізнесу на селі. Як і для одно-
осібників та приватних селянсько-сі-
мейних господарств. Зараз на Дніпро-
петровщині стільки невгідь, свідчив 
Сергій Олійник, що на них можна виро-
щувати й відгодовувати 30 тисяч голів 
худоби м’ясних порід на рік. Так може 
варто згадати напрацювання дніпро-
петровських вчених, повернутися до 
них, щоб взяти на озброєння? А то як 
здійснили у нас безглузду аграрну ре-
форму, а Інститут тваринництва, ко-
трий очолював Володимир Козир, не-
давно й ліквідували як такий, що наче 
не потрібен, про ідею та можливості 
«кочівної» відгодівлі худоби одразу за-
були, ніби їх і не було. Володимир Семе-
нович вважає, що даремно. Необачно. 
Нерозумно, якщо хочете.

У комп‘ютерний вік «спадкоємиць»  древніх кочових молочниць обслуговує електронна доїльна карусель.

! Корова у дворі, 
то і харч на столі

При цій нагоді
Табу на молоко 
домашнє?..

Народна
 приказка
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Що потрібно знати громадянам 
та юридичним особам при оформ-
ленні права власності та права ко-
ристування на землю:

Норми безоплатної передачі зе-
мельних ділянок громадянам.

Частиною першою статті 121 Зе-
мельного кодексу України встановле-
но, що громадяни України мають право 
на безкоштовну передачу їм земельних 
ділянок із земель державної або кому-
нальної власності в таких розмірах:

а) для ведення фермерського госпо-
дарства – в розмірі земельної частки 
(паю), визначеної для членів сільсько-
господарських підприємств, розташо-
ваних на території сільської, селищної, 
міської ради, де знаходиться фермер-
ське господарство;

б) для ведення особистого селян-
ського господарства – не більше 2,0 
гектара;

в) для ведення садівництва – не 
більше 0,12 гектара;

г) для будівництва та обслугову-
вання жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) 
у селах – не більше 0,25 гектара, в сели-
щах – не більше 0,15 гектара, в містах – 
не більше 0,10 гектара;

д) для індивідуального дачного бу-
дівництва – не більше 0,10 гектара;

е) для будівництва індивідуальних 
гаражів – не більше 0,01 гектара.

Відповідно до частини четвертої 
статті 116 Земельного кодексу Украї-
ни, передача земельних ділянок безоп-
латно у власність громадянам у межах 
норм, визначених цим Кодексом, про-
водиться один раз по кожному виду 
використання. Тобто, якщо громадя-
нину раніше було передано земельну 
ділянку у власність для певних цілей у 
меншому розмірі, ніж це передбачено 
Земельним кодексом України, то пе-
редати ще частину земельної ділянки 
(збільшити) для таких же самих цілей, 
чинним Земельним кодексом не перед-
бачено. Однак, відповідно до частини 6 
статті 5 Закону України «Про особисте 
селянське господарство», громадяни 
України, які реалізували своє право на 
безоплатну приватизацію земельної 
ділянки для ведення особистого під-
собного господарства в розмірі менше 
2,0 гектара, мають право на збільшен-
ня ділянки в межах норм, установлених 
статтею 121 Земельного кодексу Украї-
ни, для ведення особистого селянсько-
го господарства.

Яка гранична площа земельної 
ділянки може водночас перебувати 
у власності та користуванні громадя-
нина для ведення особистого селян-
ського господарства.

Враховуючи норму статті 5 Зако-
ну України «Про особисте селянське 
господарство» про те, що для ведення 
особистого селянського господарства 
використовують земельні ділянки 
розміром не більше 2,0 гектара, пере-
дані фізичним особам у власність або 
оренду в порядку, встановленому зако-
ном, громадянин має право отримати у 
власність або у користування не біль-
ше 2 га землі. Тобто, якщо громадяни-
ну вже передано у приватну власність 
земельну ділянку для ведення особи-
стого селянського господарства у роз-
мірі 2 га, то землю в оренду для цих же 
цілей йому надати не можуть.

Оформити земельну ділянку 
можна лише за наявності правовста-
новлюючих документів на будівлю.

Якщо на земельній ділянці роз-
ташоване нерухоме майно (будівля, 
споруди), оформити земельну ділян-
ку у користування або викупити зе-
мельну ділянку може тільки власник 
цього нерухомого майна. Серед доку-
ментів, які мають надаватися разом з 
клопотанням про передачу земельної 
ділянки у користування, відповідно 
до статей 123, 124 та 134 Земельного 
кодексу України, є свідоцтво про пра-

во власності або інший документ, що 
підтверджує право на об’єкт нерухомо-
сті. Відсутність правовстановлюючого 
документа на нерухоме майно є підста-
вою для відмови у наданні дозволу на 
виготовлення технічної документації 
із землеустрою, а оформлення права 
власності або права користування на 
земельну ділянку проводиться винят-
ково шляхом розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки.

Для оформлення права власності 
та права користування на землі сіль-
ськогосподарського призначення за 
межами населених пунктів необхід-
но звертатись до органів Держзема-
гентства.

Відповідно до ч. 4 ст. 122 Земельно-
го кодексу України, з 1 січня 2013 року, 
земельними ділянками сільськогоспо-
дарського призначення державної 
власності розпоряджаються Держзема-
гентство та його територіальні органи. 
Тобто рішення про надання дозволу 
на розроблення документації із земле-
устрою та її затвердження приймає Го-

ку виникнення спільної часткової 
власності на один житловий будинок 
виникає і спільна часткова власність 
на земельну ділянку, на якій він розмі-
щений. При цьому, частка у власності 
на земельну ділянку, як правило, про-
порційна частці у власності будинку. 
Технічна документація щодо встанов-
лення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) розро-
бляється на всю земельну ділянку, але 
на ній вказуються частки, які закрі-
плюються за кожним із співвласників 
будинку. За цією технічною докумен-
тацією земельна ділянка реєструється 
у Державному земельному кадастрі та 
надається відповідний витяг про таку 
реєстрацію. Рішення ради про безо-
платну передачу земельної ділянки 
приймається вже щодо зареєстрованої 
ділянки у Державному земельному 
кадастрі (цілої для всього будинку) 
на всіх співвласників із обов’язковим 
зазначенням належних їм часток. Піс-
ля цього кожен із співвласників разом 
або окремо (на вибір) звертається до 
Державної реєстраційної служби, ре-

ловне управління Держземагентства 
у Дніпропетровській області. Однак, 
перед тим, як звернутись до розпоряд-
ника земель, фізична або юридична 
особа звертається спочатку до відділу 
Держземагентства у районі, на пред-
мет формування пакету документів, 
а потім подає заяву разом з цими до-
кументами до Головного управління. 
Звертаємо увагу на те, що у випадку, 
коли дозвіл на розроблення проекту 
відведення земельної ділянки нада-
вався ще райдержадміністрацією до 
16 вересня 2008 року, то такі розпо-
рядження втратили чинність відпо-
відно до норм закону, а всі прийняті 
розпорядження з 16.09.2008 року по 
01.01.2013 року є чинними, оскільки 
приймалися в межах діючого на той 
час законодавства. Виконання ж та-
кого розпорядження вже має відбува-
тися відповідно до нині діючих норм. 
Відповідно до пунктів 2 і 4 Прикінце-
вих та перехідних положень Закону 
України «Про Державний земельний 
кадастр», земельні ділянки, право 
власності (користування) на які вини-
кло до 2004 року, вважаються сформо-
ваними, незалежно від присвоєння їм 
кадастрового номера. Якщо відомості 
про зазначені земельні ділянки не вне-
сені до Державного реєстру земель, їх 
державна реєстрація здійснюється на 
підставі технічної документації із зем-
леустрою щодо встановлення (віднов-
лення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) за заявою їх власників 
(користувачів земельної ділянки дер-
жавної чи комунальної власності).

Будинок у спільній власності, як 
приватизувати землю під ним?

Чинним Земельним кодексом врегу-
льовано питання приватизації земель-
ної ділянки для будівництва та обслу-
говування житлового будинку (цілого, 
а не його частини) громадянами Укра-
їни. Можливість визначення в натурі 
та приватизації земельної ділянки під 
частиною будинку чинним законодав-
ствомне передбачено. Тому, у випад-

єструє своє право власності на відпо-
відну частку земельної ділянки та от-
римує свідоцтво про право власності 
на неї.

Як переоформити право корис-
тування землею при переході пра-
ва власності на будівлю, що на ній 
розміщена.

Частиною другою статті 120 Зе-
мельного кодексу України встановле-
но, що якщо житловий будинок, будів-
ля або споруда розміщені на земельній 
ділянці, яка перебуває в користуванні, 
то в разі набуття права власності на ці 
об’єкти до набувача переходить право 
користування земельною ділянкою, 
на якій вони розміщені, на тих са-
мих умовах і в тому ж обсязі, що були 
у попереднього землекористувача. 
Разом з тим, перехід права користуван-
ня не відбувається автоматично і по-
купцю, після реєстрації права власності 
на будівлю у Державному реєстрі прав, 
та продавцю необхідно звернутися до 
місцевої ради із клопотанням про пе-
реоформлення права користування 
земельною ділянкою. Тобто продавець 
подає клопотання про припинення 
права користування земельною ділян-
кою, а покупець – про переоформлення 
права користування на себе.

Чи вважаються чинними держав-
ні акти старого зразка без кадастро-
вих номерів і що потрібно зробити 
їх власникам для засвідчення права 
власності на земельні ділянки, за-
значені в державних актах.

Статтею 58 Конституції Укра-
їни визначається, що закони та 
інші нормативно-правові акти не 
мають зворотної дії у часі. Отже, 
державні акти на сьогодні чинні. 
Пунктом 2 розділу VІІ Закону України 
«Про Державний земельний кадастр» 
визначається, що земельні ділян-
ки, право власності (користування) 
на які виникло до 2004 року, вважа-
ються сформованими незалежно від 
присвоєння їм кадастрового номера. 
Нагадаємо, що з 01.01.2013 року дер-

жавний акт на право власності на зе-
мельну ділянку не видається, замість 
нього новому власнику на підтверджен-
ня виникнення у громадянина права 
на земельну ділянку, необхідно заре-
єструвати своє право власності в Дер-
жавному реєстрі прав та отримати сві-
доцтво про право власності на ділянку. 
Для внесення даних про зазначені 
земельні ділянки до Державного зе-
мельного кадастру (проведення дер-
жавної реєстрації) їх власникам необ-
хідно звернутися до землевпорядної 
організації та замовити розроблення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на міс-
цевості) на кожну земельну ділянку. 
Після реєстрації земельних ділянок у 
Державному земельному кадастрі та 
отриманні витягів про земельну ділян-
ку слід звернутися до структурного під-
розділу Державної реєстраційної служ-
би України (районний реєстраційний 
відділ) за місцем знаходження земель-
ної ділянки для проведення державної 
реєстрації прав власності на земельні 

ділянки, які зазначені в державному 
акті. За результатами державної реє-
страції права власності в державному 
реєстрі речових прав на нерухоме май-
но, на кожну земельну ділянку буде 
видано витяг з реєстру прав власності 
про реєстрацію права. Зазначені витяги 
разом з державним актом будуть за-
свідчувати право власності на земельні 
ділянки.

Щодо оформлення земельних ді-
лянок, які використовуються грома-
дянами та юридичними особами без 
правовстановлюючих документів, 
як в межах населених пунктів так і за 
їх межами.

Слід зазначити, що відповідно 
до статті 125 Земельного кодексу 
України, право власності на земель-
ну ділянку, а також право постійно-
го користування та право оренди 
земельної ділянки виникають з мо-
менту державної реєстрації цих прав. 
Земельні ділянки, які використо-
вуються громадянами та юридич-
ними особами без правовстанов-
люючих документів та без при-
йнятих щодо цих ділянок рішень 
органів влади, вважаються такими, 
що використовуються самовільно. 
Звертаємо увагу на те, що земельне 
законодавство постійно зазнає змін, 
міняється норма закону щодо підпо-
рядкованості земель, а відповідно і 
розпорядників земель. Сьогодні не 
ставиться питання, щоб відібрати зе-
мельні наділи, які використовуються 
громадянами в цей тяжкий для держа-
ви час, але впорядкувати земельні від-
носини шляхом оформлення правов-
становлюючих документів на землю 
зобов’язаний кожен землекористувач. 
На даний час, в основі ведення Дер-
жавного земельного кадастру стоїть 
Національна кадастрова система, від-
повідно до якої земельні ділянки, які 
не пройшли державну реєстрацію, 
вважаються вільними і можуть бути 
надані іншим особам відповідно до За-
кону. 

Правильне оформлення 
земельної ділянки

Статтею 14 Конституції України встановлено, 
що земля є основним національним багатством, 

що перебуває під особливою охороною держави. 
Право власності на землю гарантується. Це 

право набувається і реалізується громадянами, 
юридичними особами та державою виключно 

відповідно до закону.
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Здоровенькі були!

ЯК ВІДРІЗНИТИ СПРАВЖНЮ 
ВІД «ПЛАСТИКОВОЇ»
Сезон полуниці в самісінькому роз-
палі. Але ось купити смачну ягоду 
виходить далеко не завжди: то кисла, 
то несолодка, то і зовсім якась «плас-
тикова» на смак. Тому кілька порад, 
які допоможуть не помилитися при 
виборі полуниці.

Запах
Перше і головне, на що варто звер-
тати увагу при покупці полуниці, – 
це, звісно, її запах. Хороша полуниця 
відрізняється насиченим і яскраво 
вираженим ароматом, без всяких 
сторонніх домішок. Якщо полуниця 
пахне слабо, швидше за все, вона 
була вирощена за допомогою хімі-
катів.

Народні прикмети першого місяця літа

Настав один із найбільш 
сприятливих періодів для 
підживлення садових і город-
ніх рослин, але, в той же час,  
червень досить критичний. 
Це період інтенсивного їх 
росту. Якщо культурам не до-
помогти, то вони ледь живо-
тітимуть. Тому бажано про-
водити підживлення рослин 
кожні 10-12 днів. 

Якщо грунт не дуже ро-
дючий, то його потрібно під-
живлювати органікою – пе-
регноєм або послідом, можна 
додавати попіл. Перед тим як 
вибрати добриво, потрібно 
звернути увагу на зовнішній 
вигляд рослин – той підка-
же, чого не вистачає рослині. 
Якщо листя набуває світлого 
відтінку,  а культура повільно 
росте, то їй не вистачає азо-
ту. У такому випадку можна 
застосувати селітру з розра-
хунку 15 г на 10 л води. Таке 
підживлення проводять на 
початку червня, а потім за-
стосовують інші азотні до-
брива.

Варто зазначити, що ре-
човини, що містять азот, до-

 Червнева пожива 
для городніх і садових культур

дають першими через 10-14 
днів після посадки рослин. 
Далі додають суперфосфат, 
калійні добрива, мікроеле-
менти. У перший місяць літа 
йде активне розмноження 
комах-шкідників, напри-
клад – попелиці, яка здатна 
неабияк завдавати шкоди 
розвитку рослини. У цьо-
му випадку можна обійтися 
без отрутохімікатів, засто-
сувавши калійні добрива, 
що не тільки позбавлять 
від шкідника, але й прине-
суть користь. При нанесенні 
мильного розчину або попе-
лу калій, що міститься в них, 
надходить всередину росли-
ни, живлячи її.

Червень – місяць вже до-
сить спектний, тому потріб-
но звертати увагу на погоду 
перед обприскуванням рос-
лин. Це в основному стосу-
ється борної кислоти, мідно-
го купоросу і марганцівки. Ці 
речовини корисні для куль-
тур, але якщо переборщити 
– можна занапастити їх. А у 
спекотну погоду краще не ви-
користовувати – коли волога 

випарується, концентрова-
ний розчин покриє листя, і 
рослини загинуть. 

Досить часто як комплек-
сне добриво застосовують 
перегній, коров’як або послід. 
Протягом червня його слід да-
вати рослинам кожні 4-5 тиж-
нів. Органічні добрива не тіль-
ки живлять грунт, але і добре 
зволожують його. Природні 
добрива розводять з водою 
в співвідношенні 1:5 (для пе-
регною) і 1:10 (для посліду). 

Для червневого піджив-
лення найважливішим є пе-
реважо калій. У першій поло-
вині червня зав’язь і плоди 
можуть опадати – таким чи-
ном культура позбувається 
пошкоджених погонів. На них 
можуть збиратися шкідники. 
Таке листя і паростки потріб-
но просто зібрати, при цьому 
не панікувати та не робити 
додаткового підживлення,  
адже «червневе опадання» - 
це природний і необхідний 
процес. Останні 10 днів черв-
ня можна вносити лише фос-
фор і калій, внесення азоту 
вже потрібно припинити.

Н а порі, на часі

Про місяць червень - голосисту юність року - складено 
багато прислів’їв, прикмет, вірувань.
Батько з сином, травень з червнем ходять під вікнами, 
жебрачать.
Біб в червні зацвітає - найбільший голод буває, коли 
мак, то вже не так.
Довгий літній день (19-25 червня) та короткий 
тиждень.
Дощ в червні дрібний буває, то у вулику прибуває.
Засіки в червні в коморах порожні.
Зоря з зорею в червні зустрічаються.
Люди в червні раді літу, як бджоли цвіту.
Погода в першій половині червня мінлива - друга 
половина місяця буде сухою.
Проведе червень на роботу, відіб’є від пісень охоту.
Роси рясні в червні - на багатий урожай.
Сіно в червні таке, що сама попадя з’їла б.
Туман ранковий у червні - на гожу днину.
У червні батько-овес лише до половини виріс.
Червень говорить: коси коса, доки роса, сонце пригріє — 
косар упріє, коса додолу, косар додому.
Червень з косою луками пройшов, а липень з серпом по 
хлібах пробіг.
Червень-скнара урожай збирає на цілий рік.

Знову про суницю, вірніше – її хвостики
Корисно ласувати сві-

жими ягодами для профі-
лактики серцево-судинних 
захворювань: цей диво-про-
дукт знижує кількість хо-
лестерину в крові. Свіжий 
полуничний сік відбілює 
зуби, чудово підходить для 
всіх типів шкіри, дієва по-
лунична маска для обличчя. 
Але сьогодні ви прочитаєте 
про спокусливу ягоду дещо 
новеньке. Ці властивості по-
луниці давно відомі народ-
ній медицині, передає Ukr.
Media.

Корисні не тільки налиті 
сонцем свіжі ягоди полуни-
ці, але і чашолистки, які ми 

звикли, не вагаючись, без-
думно викидати. Найбільше 
приваблива ідея з чаєм: ви-
сушені хвостики полуниці 
рекомендується додавати в 
традиційний гарячий напій, 
аромат чарівний!

Чай з хвостиків 
полуниці
Висушені листочки мож-

на додавати в звичайну 
чайну заварку, а можна за-
варювати окремо. Має ан-
тистресову дію і заспокоює 
організм не гірше, ніж чай 
м’ятний! Також неабияк 
корисний всім, у кого є про-
блеми з нирками.

Настій з полуничних 
чашолистків
Чайну ложку подрібнених 

хвостиків залийте склянкою 
окропу, проваріть кілька хви-
лин і дайте настоятися. Для 
профілактики онкозахворю-
вань, а також як підтримую-
чий засіб під час лікування 
потрібно пити тричі на день.

Полуничні 
хвостики проти діабету
Приготуйте концентрова-

ний чай з хвостиків полуниці, 
випивайте одну склянку піс-
ля кожного прийому їжі. Цей 
засіб сприяє нормалізації рів-
ня цукру в крові!

Колір 
«Правильна» полуниця повинна 
бути яскраво-червоною і злегка бли-
скучою. До ягід темного бордового 
кольору варто ставитися з побоюван-
ням: недобросовісні продавці могли 
підфарбувати їх для надання товар-
ного вигляду. Бліду, місцями зелену 
полуницю купувати не варто: після 
того як ягоди зірвали з грядки, вони 
вже не дозріють.

3. Розмір та форма
Існує безліч сортів полуниці, тому 
якихось загальних рекомендацій 
щодо того, якого розміру і фор-
ми повинні бути ягоди, немає. Не 
варто гнатися за дуже великою 
полуницею: цілком можливо, що її 
накачали водою для додання обся-
гу. Також потрібно звертати увагу 

на наявність вм’ятин та інших по-
шкоджень – такі ягоди вже почали 
гнити.

4. Листя
Багато що про якість полуниці 
може сказати і листок, що обрам-
ляє її. Насамперед, такий листочок 
просто повинен бути - без нього 
полуниця довго не зберігається. 
По-друге, листя не по винні бути 
сухим. Зворотне свідчить про те, 
що ягода пролежала на прилавку 
вже кілька днів. Колір листочка 
повинен бути насичено-зеленим. І 
ще одна порада від бувалих: полу-
ниця, у якої між листком і основою 
є відстань, швидше за все, буде со-
лодкою. Якщо листочок прилягає 
до основи щільно, ягода буде трохи 
з кислинкою.

5. Зернятка
Ще один цікавий спосіб візуально 
оцінити якість полуниці – подиви-
тися на зернятка. Чим далі один 
від одного вони розташовані і чим 
більше втоплені вглиб, тим солодша 
ягода. Звісно, наукового доказу у 
цього трюку немає, але тим цікавіше 
спробувати. 
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Сватання і наш час

Рецепти літніх холодників

Календарик

Пишіть: 
49000, м. Дніпро, 

вул. Воскресенська, 41, оф.109

Дзвоніть: 
786-02-21, 

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

Передплатити                                      
«Фермер Придніпров‘я» можна               

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

Окрошка на кефірі та газованій воді
Інгредієнти: 4 середніх картоплини,                     
4 яйця, 5 огірків, 150 г салямі, 220 г редис-
ки, 2 пучка зеленої цибулі, 1 пучок кропу,              
1 л кефіру, 900 мл газованої води, сіль, 
оцет за смаком, сметана для подачі. 
Зварити картоплю, остудити, очистити 
і порізати невеликими кубиками. Яйця 
зварити вкруту, промити під холодною 
водою, очистити і подрібнити. Огірки 
дрібно порізати, один огірок  й  одну 
редисину натерти на тертці. Салямі 
порізати невеликими кубиками. Цибулю 
подрібнити, частину посипати сіллю і 
потовкти. Скласти всі інгредієнти у ве-
лику каструлю. Налити холодний кефір. 
Додати холодну газовану воду. Посолити. 
Додати оцет за смаком. Перемішати. 
Окрошка на квасі
Інгредієнти: 300 г зеленої цибулі, 4-5 яєць, 
0,5 чайної ложки гірчиці, 1,5 л квасу, 500 
г огірків, 300 г вареного м’яса або ковба-
си, 300 г картоплі, 1 чайна ложка хрону,                 
100 г кропу, сіль, лимонний сік, пір’я часни-
ку, петрушка – за смаком. 

З  діда-прадіда

«Відкладіть у бік ганчірки 
і сковорідки, – так одного разу 
в Мехіко (Мексика) заявила 
представниця столичної філії 
Національного інституту жі-
нок Габріела Дельгадо. – Саме 
тоді, коли ви відмовитеся від 
домашньої  роботи, ваші рідні 
повною мірою оцінять її со-
ціальну та економічну значу-
щість». 

 Домогосподарка - це жін-
ка, основним заняттям якої 
є управління сім’єю та до-
машній догляд, виховання 
дітей, приготування їжі та 
зберігання продуктів хар-
чування, купівля товарів 
для повсякденного життя, 
прибирання і підтримка бу-
динку. Для чоловіків з ана-
логічною характеристикою 

День домогосподарки та домогосподаря
Це ще одне неофіційне свято, присвячене 
всім, хто сидить вдома і піклується про 

благополуччя сім’ї. Відзначається 8-го червня.
використовується слово «до-
могосподар».  До речі, 2003 
року в Італії була створена 
перша в світі організація чо-
ловіків-домогосподарів. У цю 
асоціацію вступають одру-
жені представники сильної 
статі, щоб навчиться вести 
домашнє господарство. Чле-
ни товариства опановують 
мистецтво гарної нарізки 
овочів до святкового столу, 
обмінюються кулінарними 
рецептами та обговорюють, 
які засоби для чищення най-
кращі в екологічному плані.

 Домогосподартво - вели-
чезна щоденна та рутинна 

праця, часом не помітна, але 
без якої не не буде сімейноо-
го затишку. Роботу домогос-
подарки можна сміливо при-
рівняти до праці менеджера, 
лікаря, вчителя, шеф-кухаря, 
модельєра  і т. п. А справжня 
домогосподарка - не тільки 
домашня робітниця, але ще 
й часто ідейний натхненник, 
організатор дозвілля дітей та 
всієї сім`ї.

 Тож не думайте, що бути 
домогосподаркою дуже про-
сто. 

 Що ж і казати, коли в рід-
ному домі порядок і чистота, 
пахне смачно приготовленим 
сніданком, обідом і вечерею, а 
чоловік і діти здорові та наго-
довані, - це приносить вели-
чезну радість всім близьким…

На сьогодні дотримання 
старослов’янських 
традицій одруження 
є більше даниною 
моді та бажанням 
вшанувати пам’ять 
предків, ніж нагальною 
необхідністю. З 
цієї причини безліч 
нюансів цих традицій 
і вірувань забуто і не 
використовується. 
Однак багато хто 
до цих пір вважає, 
що для успішного і 
щасливого сімейного 
життя молодим ще 
до весілля необхідно 
дотримуватися 
всіх формальностей 
торжества, зокрема і 
засвататися.

ПО СУТІ своїй сватання - це 
процес отримання нарече-

ним дозволу батьків коханої 
поєднуватися з нею законним 
шлюбом. Але не варто сприй-
мати це буквально, адже сва-
тання на Русі було не просто 
частиною обряду одруження, 
а являло собою самостійне дій-
ство з масою різних обов‘язко-
вих атрибутів. 

Отже, за усталеною тра-
дицією наречений приходить 

до будинку нареченої разом із 
хрещеним батьком, своїм стар-
шим братом або дядьком. 

 За класичним сценарієм 
сватання починається з моно-
логу нареченого, зверненого до 
батьків нареченої, він розпові-
дає про те, що випадково шлях 
привів їхнього будинку. Розмо-
ва ця з натяками і півтонами, 
однак мета візиту гранично 
ясна, після чого нареченого 
та його супутників запрошу-
ють за накритий стіл. Якщо ж 
батьки нареченої проти союзу, 
то підносять молодій людині 
гарбуза та радять «котитися 
разом із ним своєю дорогою». 

За традицією під час сва-
тання наречений зобов’язаний 
вручити батькам нареченої 
рум’яний коровай та невеликі 
подарунки, а самій судженій - 
квіти. 

Щоб переконати батьків 
таки віддати йому в дружини 
свою дочку, наречений пови-
нен підготувати переконливу, 
пристрасну промову  - про силу 
його почуттів та далекосяжні 
плани на їхнє щасливе і плідне 
спільне життя. 

Сватання закінчується бла-
гословінням батьків нарече-
ної. Вже після цього наречена 
повинна у супроводі тітоньки 
або хрещеної відвідати батьків 
судженого.

Зрозуміло, такий важли-
вий обряд не міг обійтися без 
величезної кількості повір’їв, 
забобонів та інших нюансів, які 
в ті часи фактично диктували 
спосіб життя і поведінки лю-
дей. Приміром, ніяк не дозво-
ляли свататися по 13-х чисел 
будь-якого місяця, так само  
- по середах і п’ятницях.  А ось 
7-е і 9-е числа були найсприят-
ливішими для цієї справи. При 
цьому найкраще наречений 
мав приходити після заходу 
сонця, щоб в темряві не викли-
кати заздрість лихих людей і 
запобігти можливому пристрі-
ту молодих. 

Батьки дівчини після того, 
як наречений піде, повинні 
були зв’язати в одну оберемок 
всі гострі предмети в будин-
ку, від ножів до рогачів, щоб 
прив’язати удачу для майбут-
ньої сім’ї. Сьогодні цей звичай 
знайшов відображення в тра-

диції пов’язувати милі декора-
тивні стрічки на столові при-
лади за святковим столом. 

Нареченій у процесі обряду 
сватання належало мовчати, а 
то й зовсім перебувати в даль-
ній кімнаті. Якщо ж вона була 
за столом, то їй доводилося 
кілька разів за вечір міняти 
вбрання. У наш час ховатися в 
коморі, зрозуміло, необов’язко-
во, а ось переодягнутися буде 
не зайвим.

Також нареченій або її бать-
кам потрібно було продемон-
струвати рукодільні  таланти 
дівчини. До сватів виносили 

вишиті їй рушники, в’язані речі 
та інші вироби. Тоді ж нарече-
ний або його свита могли зажа-
дати у нареченої показати, яка 
вона господиня, і дівчині дово-
дилося підмітати хату віником 
або  ж плести кіску з цибулі. 

Після демонстрації цих та-
лантів обранець нареченої по-
винен був обговорити зі своїми 
супутниками її здатність бути 
хорошою дружиною, а після 
колегіального схвалення кан-
дидатури випити піднесений 
її батьками склянку меду, яку 
сьогодні можна замінити будь-
яким напоєм. 

Зварити яйця круто, картоплю в мун-
дирі, остудити. Зелену цибулю подріб-
нити. З варених яєць вийняти жовтки 
і додати до цибулі, заправити гірчицею. 
Розтерти все товкачем: цибуля має 
стати м’якою, а жовтки і гірчиця – пе-
ретворитися в однорідну масу. 3алити 
все квасом. Порізати і додати в окрошку 
кріп. За бажанням можна додати пір’я 
часнику і петрушку. Варену картоплю 

почистити, нарізати кубиками і додати 
в загальну масу. Огірки перед нарізкою 
можна почистити (якщо шкірка тверда 
або гірчить), потім порізати кубиками. 
Залиште  від яєць білок, а також м’ясо 
(або ковбасу) теж нарізати кубиками. 
Всі інгредієнти покласти в окрошку. До-
дати лимонний сік, посолити за смаком, 
додати хрін. За необхідності долити 
квас. 

Борщ на кефірі 
Інгредієнти: 350 г огірків, 1 л кефіру,                    
30 г зеленої цибулі, 350 г буряків, 30 г кропу,                         
2 зубчика часнику, сіль, перець за смаком. 
Натерти огірок на крупній тертці. Якщо 
шкірка гірчить, попередньо її видалити. 
Сирий молодий буряк очистити і натерти 
на тертці. Скласти огірки і буряк у велику 
миску або каструлю, додати кефір і дрібно 
нарізану зелень. Посолити і покласти дріб-
но нарізаний часник. Добре перемішати, до-
дати трохи холодної води, сіль і подавати, 
посипавши зеленню.

Холодний огірковий суп
Інгредієнти: 600 мл кефіру, 2 огірка,                
4 редиски, 2 зубчики часнику, свіжа зелень, 
цукор, сіль і мелений перець - за смаком. 
Всі овочі та зелень помити. Огірок і редис-
ку дуже дрібно нарізати або натерти на 
тертці. Очищений часник пропустити че-
рез прес, зелень подрібнити. Овочі і зелень, 
залити кефіром, додати цукор, посолити 
і поперчити. Добре перемішати і подава-
ти до столу з підсмаженим хлібом. 

 Скільки букв у азбуці? – запитала 
вчителька. 
- Шість – відповів Тарасик. 
- Як так? Назви їх. 
- Будь ласка: а, з, б, у, к, а.

***
- Ти що, Іванку, робиш? 
- Пишу листа Галинці. 
- Так ти ще писати не вмієш?! 
- То нічого, Галинка ще не вміє читати.

***
- Васильку, провідміняй іменник 
«трактор»? 
- Трактор, тракториця, трактореня...

***
- Бабусю, почитай мені газету, -  
- Як же я тобі, рідненький читатиму, 
коли я вже літер не бачу? 
- То давай я на літери буду дивитись,               
а ти читай.
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