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А нтирейдер.Акценти
ПРОКУРОР - ПРОТИ...А Злоякісна новомосковська пухлина прогресує. Район безнадійно 
хворий, оскільки лікувати його ніхто не квапиться Читайте 

стор. 4 -5

КАЖУТЬ, будь-яка зустрічна на шляху 
кожного з нас людина є нашим Учи-

телем. Цікаві й неординарні думки напе-
редодні Дня фермера довелося почути з 
уст відомого у петриківському краї і поза 
ним хлібороба, мецената спортивного й 
освітнього руху, депутата Петриківської 
районної ради Івана Запорожана. Вони 
надзвичайно актуальні в сьогоднішньому 
українському селі, де для будь-кого більш 
пекучою справою є не правічне вирощу-
вання сільгоспкультур, а саме реалізація 
продукції. Тому Асоціація фермерів та 
приватних землевласників України, 
вважає Іван Миколайович, має стати 
основою кооперативного руху. Тим паче, 
що в Україні є прекрасний досвід діяльно-
сті «Центросоюзу», до якого 1925 року в 
Галичині входило 9 повітових союзів та 
понад 700 сільських кооперативів! Варто 
не забувати і не менш успішні напрацю-
вання «Маслосоюзу», який за короткий 
час модернізації поставляв власну 
молочну продукцію західноукраїнських 
земель до Австрії, Данії, Великобританії, 
Швейцарії тощо. А діялося це завдяки 
тому, що якість вивезеного за кордон 
була дуже високою.

Призначили агрономом. 
Потім… фермером 
У 1988-му році молода родина ви-

пускників Одеського сільгоспінститу-
ту - вчений агроном-плодоовочівник 
з первинної переробки винограду Іван 
Запорожан з дружиною Оленою за на-
правленням прибули до радгоспу «Ча-
плинський». На той час в них уже був 
маленький син Саша, а оселилися вони 
в Хутірському поблизу Петриківки.

- Сам я з Одеси, дружина – з Маріу-
поля, тож петриківський край обрали 
тому, що він знаходиться десь посе-
редині між нашими малими батьків-
щинами, - з усмішкою пригадує Іван 
Миколайович. – У «Чаплинському», де 
було тоді чотири тисячі гектарів зро-
шуваних земель і вирощувалися ти-
сячі тонн овочів, мене призначили на-
чальником цеху овочівництва. Згодом 
довірили посаду головного агронома. 
А першопрохідцями-фермерами в Пе-
триківському районі стали Іван Омель-
ницький, Петро Лук’яненко, Іван Ярмо-
люк, Леонід Четверик. Наприкінці 90-х 
я трудився у ФГ «Відродження» Івана 
Ярмолюка, де діють сучасні методи са-
дівництва. До самостійної діяльності 
«дійшов» пізніше, після розпаювання 
колгоспної землі – у 2001-му. В Петри-
ківському районі почав займатися та-
ким різновидом кооперації, як закупів-
ля сільськогосподарської продукції та 
її реалізація. Далі з 2007-го захопився 
новою справою – калібруванням насін-
ня соняшнику, пізніше почали смажи-
ти і продавати «Хомку», «Сємки», на-
лагоджувати співпрацю з торговими 
мережами. 

«Ми таки прийдемо 
до кооперації!»

К оли ім‘я твоє - ФЕРМЕР

Продовження -
 стор. 3

УЖЕ щорічно 19 червня, в день прийняття Закону «Про фермерське господарство», 
в Україні відзначається професійне свято  людей, чиїм покликанням стала праця на землі - 

День фермера.
Сьогодні в Україні працюють 43 тисячі фермерських і 600 тисяч одноосібних господарств. 
Частка перших у виробництві сільгосппродукції становить 15 відсотків, других - мільйонного 
загону одноосібників - 55. Саме вони формують основу продовольчої безпеки нашої країни.

  ВІТАЄМО фермерів Придніпров‘я 
з професійним святом. Високих урожаїв                    
і процвітання!

Шановні колеги, однодумці!
Наше професійне свято – День фермера - з’явилося на календарі Незалежної України не 
випадково. Адже сьогодні фермери і фермерство – це навіть не професія ,а ,швидше, спо-
сіб життя особливих людей, які не мислять себе без землі, без пшеничного поля і враніш-
нього сонця, що сходить над рідним селом. Без степу і співу пташок, без того аж прозоро-
го, чистого повітря, яке вдихаєш на повні груди і відчуваєш – живеш! Попри всі труднощі, 
прикрощі й негаразди нашої фермерської «професії» часом з ризиком для власного життя 
й здоров’я.
Фермерство стає небезпечним. Сьогодні воно потребує не лише агрономічних знань та 
практичного досвіду, але й уміння протистояти всілякого роду рейдерам, бандитам. Якщо 

хочете, вимагає від більшості з нас бути юридично обізнаним.Час вносить свої корективи, і ми приймаємо його ви-
клики!Думаю,більшість з вас це розуміє.
Бажаю всім вам, шановні, дорідних ужинків, фінансових здобутків, процвітаючого майбутнього.  А ще – душевного 
задоволення від улюбленої справи. І жодних рейдерських атак!
Сподіваюсь, такі часи настануть , і наші вороги зрозуміють, що фермери- це сила, яку неможливо подолати та змуси-
ти віддати найдорожче – рідну землю, на якій живемо й творимо.
Будьмо єдині й непорушні!
Родинного затишку всім вам, достатку в сім’ях ,  любові  й тепла! Нехай радують вас діти й онуки - ваше продовження 
в житті.

З повагою - Анатолій Гайворонський, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Придніпров’я.

Шановні трударі широких нив, фермери,                     
приватні підприємці та одноосібники! 

Напередодні Дня фермера хочеться ще раз уголос відзначити, що всі,  хто 
працює на землі та обробляє її, виконують велику місію - гарантують 
національну безпеку України. Вони дають продукти харчування, 
піклуються про соціальну структуру села, дбають про майбутнє наших 
дітей, підтримують розвиток дитячих садків, шкіл, ФАПів у сільській 
місцевості. Тому зараз, як ніколи, потрібно всім  нам, фермерам, приватним 
підприємцям і одноосібникам  підтримувати один одного, разом захищатися 
від рейдерських грабежів і насильства. Головна мета для нас на даний час 
- відтермінувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського 

призначення, до того часу, коли держава буде готова до продажу землі. 
Від  себе особисто та від Асоціації фермерів Синельниківського району, 
поздоровляю всіх   фермерів, приватних   підприємців і одноосібників з 
професійним святом.  Бажаю, перш за все, міцного здоров`я, благополучя, 
достатку, високих врожаїв, економічного зростання, мудрості,  витримки у 

нашій боротьбі. 
Іван Отюський, 

голова Асоціації фермерів Синельниківського району.

(068) 640-70-05          (095) 319-33-77
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В иставки

Т лумачник новин

У ФОКУСІ ДНЯ

А подивитися справді було 
на що! На 25000 метрів 

квадратних виставкової пло-
щі  ніде було яблуку впасти 
– сучасна техніка, посівний 
матеріал, обладнання для 
елеваторів, саджанці, коні, 
вівці, свині, мед та інші про-
дукти бджільництва – всьому 
знайшлося місце на широко-
му майданчику «Експо-цен-
тру».

Гості та учасники з п’ят-
надцяти країн світу додавали 
«Агро 2017» особливої значи-
мості. Часом здавалося, що то 
не комбайни й трактори ви-
лискують новою фарбою про-
ти сонця, а справжні космічні 
кораблі гігантських розмірів 
приземлилися...  

Аграрії в свою чергу не 
приховували захоплення: не 
техніка – мрія! Хоча, звісно, 
зависока ціна на неї лякала й 
дещо відбивала охоту купу-
вати. «Не по зубах!» - в один 
голос заявляли учасники 
виставки і крокували далі в 
пошуках вітчизняного, а зна-
чить, дешевшого. 

Столичне ТОВ «Укравто-
запчастина» порадувало но-
винками – тракторами LOVOL 

Одна з найбільших 
агропромислових 

виставок, та ще й зі 
статусом міжнародної, 

стартувала в Києві  
7 червня. Цьогорічна 

– була не менш 
масовою, ніж торік, 
навіть навпаки. Три 

дні поспіль народ 
приїздив на виставку 

як цілими делегаціями 
з областей,  так і 

поодинці. 

 АГРО. Тепер - 2017І знову
(Foton) 1054 та КИЙ-14102. 
Перший має чотирицилін-
дровий двигун потужністю 
105 к.с., виготовлений за лі-
цензією відомого виробника 
PerKins, двопозиційне зче-
плення LUK (Німеччина), на-
дійний передній міст DANA 
(Італія), комфортну та герме-
тичну кабіну з високим рів-
нем шумоізоляції. 

Аграрії вже встигли оціни-
ти новинку – продано більше 
15 тисяч тракторів даної мар-
ки, а сервісне обслуговуван-
ня здійснюють 15 філій ТОВ 
«Укравтозапчастини». Ще 
про одну новинку – трактор 
Кий-14102 хочеться сказати 
окремо. Він має передній міст 
балочного типу, уніфіковану 
задню гідронавісну систему, 
обладнану додатковими ци-
ліндрами, які в парі з основни-
ми в 1.8 разів збільшують 
показник можливого наван-
таження, передні шини роз-
міром 360/60 R24, передбачає 
можливість установки додат-
кового навантаження до 400 
кг, кондиціонер. 

Ще одна перевага купівлі 
вітчизняної техніки – цього 
року за умови фінансування, 

трактори українського вироб-
ництва братимуть участь у 
програмі часткової компенса-
ції їх вартості сільгоспвироб-
нику. Підприємство на правах 
дистриб’ютора завозить трак-
тори Бєларус у рамках укра-
їнсько-білоруської Міжуря-
дової програми компенсації 
2/3 облікової ставки НБУ при 
придбанні тракторів у кредит 
через банки-партнери.

Гідно представлений на 
«Агро 2017» був ще один ві-
тчизняний товаровиробник 
«Лозівські машини», що спе-
ціалізується на виробництві 
ґрунтообробної та посівної 
техніки для всіх, без винятку, 
агротехнологій: від традицій-
ної до технології мульчуван-
ня, консервативної та no-till 
(нульової)

Недарма виставковий май-
данчик «Лозівських машин» 
зібрав чимало охочих поди-
витися «витвір інженерної 
думки» - новинки 2017 року: 
важку борону «Ліра XL» з ши-
риною захвату 15, важку дис-
кову борону «Дукат GOLD» з 
шириною захвату 8. 

«Лозівські машини» дійс-
но універсальні – їх можна 

застосовувати як у невели-
ких фермерських господар-
ствах з парком машин 80-180 
кінських сил, так і у великих 
агропідприємствах, які обро-
бляють величезні площі най-
потужнішими тракторами. 
І насамкінець ще про один 
плюс – «Лозівські машини» - 
національний виробник тех-
ніки, тому, придбавши її, агра-
рії повернуть собі двадцять 
відсотків коштів або п’яту ча-
стину вартості (відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів 
№130 від 01 березня 2017 
року). 

Та найбільше журналістів 
нашого видання зацікавив 
тематичний розділ виставки 
«Сучасний фермер», де пропо-
нували комплексні рішення 
для невеликих фермерських 
господарств та приватних 
землевласників. 

Саме з врахуванням їхніх 
потреб, аграріям пропонува-
лася невелика самохідна тех-
ніка – міні-трактори, обпри-
скувачі, комбайни, мотоблоки 
та навісне обладнання (ко-
сарки, сівалки), сепаратори та 
маслобійки, теплиці та облад-
нання для крапельного поли-

ву, клітки для тварин, поїлки, 
обладнання для годівлі. 

Ділову атмосферу вистав-
ки супроводжував приємний 
запах шашликів, смажених 
домашніх ковбасок, що «тяг-
нувся» від численних імпрові-
зованих літніх кафе. 

До слова, й тут яблуку було 
ніде впасти! Бо що може бути 
краще й дієвіше, аніж перемо-
вини під чарку медовухи, со-
ковите м’ясце щойно з вогню, 
келих холодного квасу. На те 
вона й виставка!

До речі, газета «Фермер 
Придніпров’я» теж була 
представлена на «Агро 2017» 
поряд з вісником «Фермер 
України», і, власне, була єди-
ним регіональним виданням, 
засновником якого виступила 
Асоціація фермерів та приват-
них землевласників Придні-
пров’я.  Жодна інша область 
таким виданням похвалитися 
не може! 

Кількатисячний тираж га-
зети «Фермер Придніпров’я» 
миттєво розійшовся серед 
учасників та гостей виставки. 
Нас читає тепер вся Україна. 

Лариса НЕСІНА,
Дніпро-Київ-Дніпро.

Рада з розвитку 
експорту, яка працює 
при Дніпропетровській 
обласній державній 
адміністрації, провела 
практичний семінар з 
приводу особливостей 
вивозу на продаж 
вітчизняної аграрної 
продукції в зарубіжні 
країни, і перш за все в 
країни європейського 
континенту. 
Зібрала близько ста 
підприємців, так чи 
інакше повязаних з 
аграрним бізнесом. 
В тому числі і 
фермерів. Одначе 
переважали посланці 
чималих розмірами 
агроформувань. 
Ніхто не перечить 
– потреба і зиск у 
подібних освітніх 
заходах існують, і 
великі. Уже хоч би 
тому, що український 
сільськогосподарський 
комплекс цікавий для 
тієї ж Європи своїми 
можливостями 
виробляти і 
постачати екологічно 
чисту, органічну, як її 
зараз ще називають, 
продукцію. 

На жаль, поки що мало хто 
в нас про це знає, а країни 
Євросоюзу справді по горло 
уже ситі всілякими модифі-
кованими та майже штучно 
«бездоганними» продуктами 
харчування, в яких ні духмя-
них запахів, ні смаку, що все 
спрагліше позирає на нату-
ральні. І де-де, а на нашому 
континенті вистачає нині 
держав, у яких купівельна 
спроможність населення і на 
«вишукані», тобто  більш до-
рогі харчі, ніяких не викликає 
сумнівів. Про це на семінарі 
його учасникам й нагадали 
експерти Федерального мі-
ністерства сільського госпо-
дарства Німеччини та спеці-
алісти з закупівель її мереже-
вих магазинів, які виступили 
співорганізаторами семінару.

І їх участь виявилася до-
речною. Оскільки схилила 
усю програму в русло прак-
тичних знань і методик та 
способів налагоджувати екс-
порт як аграрної у чистому 
вигляді продукції, так і про-
дукції переробних підпри-
ємств. На відміну від фахівців 
Мінагрополітики України, ко-
трі охочіше віддавали пере-
вагу суто теоретичним знан-
ням. Але ми вважаємо за кра-

ще говорити  про те, заявив 
куратор німецько-україн-
ського проекту «Агроторгів-
ля України» Андре Піллінг, як 
аграріям-товаровиробникам 
шукати і знаходити європей-
ських споживачів і клієнтів 
та вибудовувати з ними дов-
готривалі контакти і зв’язки. 
Це наука, котра українцям і 
не складна. Але тут ось що 
з’ясувалася: все ще далекий 
від бажаних і реальних масш-
табів експорт нашої продук-
ції не тому, що безпосередні 
їх українські виробники «не 
доганяють тих чи інших ви-
мог». А тому швидше й часті-
ше, що цілі гори наплодило-
ся усіляких посередницьких 
фірм, фірмочок і контор, які 
вперлися рогами, як ті воли, 
зі своїми «послугами» і не від-
ступають. Та в ту ж Європу не 
пускають засновників малого 
і середнього сільського бізне-
су, хоч плач. А держава нічого 
не робить, аби їх змітали об-
слуговуючі осередки, ство-
рені, скажімо, фермерськими 
чи якимись іншими суто се-
лянськими асоціаціями, коо-
перативами і організаціями. 
Головне, щоб працювали під 
контролем і винятково в ін-
тересах сільських трударів. 

Тобто не в тому проблема, 
наче не вся продукція вла-
штовує зарубіжних покупців, 
як це селянам досі залюбки 
малюють доморощені ділки, 
а в тому, що прямого спів-
робітництва виробників з 
іноземними партнерами та 
споживачами до цих пір  кат-
ма. В усякому випадку дуже 
замало. 

А друге, на що хочеться 
звернути увагу, так це уже 
майже на тотальну орієнта-
цію винятково на європей-
ські ринки. Ми і зі своїми про-
дуктами також все йдемо і на 
повну потужність ніяк не дій-
демо у Європу. А останнім ча-
сом на наші аграрні харчі ба-
гато охочих  і в Азії та Африці. 
Українське ж село таїть в собі 
настільки ж величезний по-
тенціал, що дайте селянам 
тільки волю – на всіх його 
продукції вистачить. Хто ви-
робляє, той у світі й продає 
споживачам свою продукцію. 
Пора і нам, тим паче,  від агра-
ріїв раз і назавжди відсікти 
«завзятих» перекупників.

Тим часом щойно Євро-
парламент проголосував за 
збільшення квот на експорт 
українським аграрним сек-
тором меду, зерна кукурудзи, 
ячменю і вівса, а також обро-
бленого зерна і різних круп. 
Квоти ж на постачання зерна 

пшениці та овочів залишено 
в старих розмірах. Як перше, 
так і друге рішення, які ціл-
ком нас можуть влаштува-
ти, з чималими «потугами» 
набрали належну кількість 
голосів. І вже схоже на те, 
що чимдалі важче буде до-
магатися кращих дозволів. 
Оскільки не зникає ще один 
очевидний бар’єр, який стри-
мує країни Євросоюзу: від-
сутність реальної й відчутної 
боротьби з корупцією, в тому 
числі і в аграрному бізнесі. 
Старий континент надто пе-
реймається своєю репутаці-
єю порядного і чесного, від-
критого партнера. 

- Ми надаємо додаткові і 
винятково тимчасові торгі-
вельні преференції Україні, 
- заявив в Європарламенті 
доповідач по даній темі Ярос-
лав Валенса, - аби підтримати 
Україну та її аграрний сектор, 
передусім фермерів, малий 
та середній там бізнес. Спо-
діваючись, що забезпечимо 
стимули українській владі 
проводити вкрай необхід-
ні внутрішні реформи, мета 
яких - оздоровлення держа-
ви, її очищення від усього, що 
заважає мати Україні надійні 
стосунки з Європейським Со-
юзом.

Підготувала 
Олена КВІТКА.

Вчать вчених їсти хліб печений
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А кілька років тому до мене 
звернувся Володимир Чута, що 
головував у фермерському гс-
подарстві «Мазепа»: «Бачу, ти за 
що не візьмешся, скрізь лад. Бери 
господарство, порядкуй, а мені 
пора на відпочинок». Так Володи-
мир Васильович фактично при-
значив мене головою фермер-
ського господарства. Домовили-
ся про все, в оренді є 500 гектарів 
землі. Вирощуємо сільгоспкуль-
тури, не забуваємо про власників 
землі, орендна плата вже сягає 
сім відсотків. Тому сьогодні я 
голова ФГ «Мазепа» і директор 
ТОВ «Агро-альянс К», а син Олек-
сандр Запорожан очолює ТОВ 
«Агро-Партнер» і ТОВ «Екоптах 
перепілка». Почали займатися ін-
кубацією перепелинних яєць та 
вирощуванням перепелів на м’я-
со. На тому тижні Олександр Іва-
нович їздив на виставку «АГРО 
2017» за розробками в цій новій 
для України галузі. Так, разом з 
нашим надійним трудовим ко-
лективом, який налічує шістде-
сят чоловік, і даємо лад ріллі, со-
няшнику, перепелам, бо господар 
не повинен тримати «всі яйця в 
одній корзині». Адже щось вий-
де, а на іншому можна і «прогорі-
ти». Зокрема з перепілками у нас 
поки що «мінус». Та селянину не 
гоже опускати руки! Як кажуть 
вчені, від’ємний результат – теж 
результат. З нього треба робити 
правильні висновки і діяти. А 
найпершими помічниками в ро-
боті є управляючий Олег Таран, 
механізатори Володимир Козин, 
Володимир Коваленко, Василь 
Серга.  

«Торгівля землею – 
«дика» ідея»
За даними голови АФЗУ Іва-

на Томича, 12 мільйонів гекта-
рів ріллі, або 36 % площ орних 
земель держави, перебувають в 
оренді нерезидентів України. Це 
представники близько 30 країн, 
переважно ЄС, США та Китаю. А 
в тіньовому обігу знаходиться 
близько 9 мільйонів гектарів. 

- Продаж землі не можна про-
водити в даний час, - перекона-
ний Іван Запорожан, - це «дика» 
ідея. – Олігархи будуть нагрібати 
її іще дужче. Інших вони еконо-
мічно задавлять - цінами. Треба 
спочатку навести лад в обліку 
землі. Гравці на цьому ринку пе-
ребувають в абсолютно нерівних 
умовах. Нащо на телебаченні 
крутять рекламу, що без торгів-
лі землею ми будемо жити, як в 
Зімбабве? Хто це робить – дер-
жава? Ні. Хто платить гроші, той 
і замовляє музику – продаж зем-
лі вигідний небагатьом людям. 
Колись знайома бабуся каза-
ла: «Без празничка в церкві не 
дзвонять». Оцього «празничка» 
і хочеться тим, хто замовляє ре-
кламу на ТБ. А селянин за гектар 
ріллі в кращому випадку може 
отримати 3 – 4 тисячі доларів. За 
ці кошти він придбає автомобіль, 
не більше… А що далі? Кожному 
власнику землі треба і про власні, 
майбутні покоління, подумати. У 
мене паю нема, у дружини є, ма-
ємо двоє дітей, четверо онуків, 
чекаємо п’ятого. То хіба важко 
втямити відповідь, як їм краще 
буде в світі жити – з бабусиною 
землею чи без нічогісінько?

Вважаю, в Україні є все, щоб 
стати найзаможнішою у світі 
державою. Порівняймо наші при-
родні багатства з багатствами 
розвинених країн. Вони що, мен-
ші? Зовсім ні. То чого ж нам не ви-
стачає? Єдиного – розуму!

Дійсно, до цих справедливих 
слів важко щось додати. Хіба ві-
доме: «гроші є еквівалентом пра-
ці, витраченої на виробництво 
товару». То як земля може бути 
ним, коли вона не створена лю-
диною? Наша земля – це атрибут 
української нації з її неповторни-
ми мовою і культурою! Це най-
важливіший вічний Ресурс життя 
на планеті, недарма названій її 
святим іменем – Земля. Як можна 

«Ми таки прийдемо 
до кооперації!»

його виміряти якимись геть не-
довговічними папірцями, імено-
ваними «гроші»? 

Відкритий лист 
Володимиру Путіну
Підлий, без попередження 

військовий напад Росії на Україну 
2014-го вразив своєю нахабністю 
переважну більшість наших гро-
мадян. Втричі боляче відчули це 
люди, в яких відібрали свободу, 
майно і землю, переконаний Іван 
Запорожан:

- За національністю я мол-
даванин. Одещина споконвіку є 
багатонаціональним краєм, тому 
вважав росіян друзями. Але що 
вони зробили з Кримом?! В той 
останній день лютого, коли всі 
зрозуміли – починається війна, 
я з відчаю вперше перебрав око-
витої, хоча алкоголю не вживаю. 

В Криму живуть рідні, в Маріупо-
лі, для всіх нас російська агресія 
була страшним ударом в спину… 
Одразу написав відкритого ли-
ста Путіну, переконував його, що 
майбутня війна згубна і для Росії. 
Що в цій війні в нього перемоги 
не буде, бо українці вже ніколи не 
повернуться під страшну й огид-
ну московську руку. Не допомо-
гло…

Вважаю, ми ще не до кінця 
зрозуміли «роботу» попередньо-
го правлячого режиму, визнаного 
злочинним. Дивіться, свиня, коли 
наїсться, допускає до залишків у 
кориті всіх. Ті, що прийшли 2010-
го, ладні були й корито ковтнути. 
І вони його таки ковтнули… За-
кінчилося все війною. Тепер там 
лягає цвіт української нації! Воює 
молодь 20-40 років, найбільш 
продуктивного для людини віку. 
Четвертий рік іде ця неоголоше-
на війна, і увесь світ не може, точ-
ніше не дуже хоче спинити Мо-
скву. Усякі стосунки з агресором 
– це бізнес на людській крові, яко-
му треба негайно класти край.

Так, «узкій мір» в Донбасі га-
тить сьогодні по мирних укра-
їнських територіях і людях з 
гармат, прагнучи бодай в такий 
варварський спосіб призупинити 
український поступ до світової 
демократії. А нещодавно увесь 
світ сміявся з недолугої потуги 
кремлівського штандартенфюре-
ра «примазати» своє дрімуче За-
лісся до світової слави київських 
князів. Бо всі знають – у часи, 
коли донька Ярослава Мудрого 
Ганна зійшла на французський 
престол, ні Москви, ні московитів 
ще і в стадії зачаття не було… Ди-
вує й те, як може чемпіонат світу 
з футболу 2018 року, це всесвітнє 
свято дружби і спорту, проходити 
в країні, яка не шанує загально-
людські цінності, анексує сусідні 
території і збиває над ними лі-
таки з пасажирами? Чи не пора 
вже нашим урядовцям, зважаючи 
на добрі шанси збірної України, 
врешті-решт сказати тверде «ні!» 

імперсько-спортивним потугам 
«білокам’яної»? Може, хоч це 
«протверезило» б кремлівських 
верховодів, проти злочинної по-
літики яких підіймається вже і 
власний народ…

«Знищення зрошення – 
організований злочин» 
Безперечно, наше комуніс-

тичне минуле з його стовідсо-
тковим «одобрямсом» добряче 
заважає сьогоднішньому поступу 
України. Проте, вважає Іван Запо-
рожан, варто було не плюндрува-
ти створені раніше матеріальні 
цінності:

- У колишньому радгоспі «Ча-
плинський» залишилися безго-
сподарними десятки кілометрів 
металевих труб зрошення. Їх 
виривали із землі з корінням, на 
очах у всіх… Нівечили ріллю, на-

віть посівам діставалося. Це ор-
ганізований злочин, зроблений 
під прикриттям правоохоронців. 
Тепер кілька фермерів Петриків-
ського району шукають інвес-
тиції, щоб відродити зрошення 
полів… А що робиться зараз із по-
садками? Ну не може звичайний 
смертний за день нарізати 5-6 
«Камазів» дрів і продати їх!

На жаль, практика «кришу-
вання» злочинних дій недоре-
формованими правоохоронни-
ми органами триває. А праців-
ники Царичанського управління 
зрошуваних мереж із головним 
інженером Сергієм Терлець-
ким, які подавали воду на поля 
«Чаплинського», «Маяка» та ін-
ших господарств з каналу Дні-
про-Донбас, побачили це у живі 
очі. Кілька років тому вони за-
тримали на Кряжі двох жителів 
Царичанки, власників екска-
ватора і «Камаза», які вирізали 
1 200-міліметрові труби напор-
ного трубопроводу і вантажили 
їх. Зловмисники встигли знищи-
ти кількасот метрів трубопро-
воду державної організації. Був 
викликаний наряд міліції, який 
задокументував злочин. Винні 
одразу зізналися і назвали за-
мовника – приймальника мета-
лобрухту з Царичанки, вказали і 
завод в Кам’янському, куди зда-
ли метал. Але марно державна 
організація домагалася якоїсь 
компенсації за завдані збитки – 
Царичанський райвідділ міліції 
досі не передав справу до суду…

Та все добігає свого кінця – 
першого червня прес-служба 
Військової прокуратури Півден-
ного регіону повідомила, що її 
слідчі спільно зі спецпідрозділом 
СБУ Дніпропетровської області 
та співробітниками Департа-
менту УВБ Нацполіції України 
викрили на хабарі начальника 
Царичанського відділення поліції 
Романа Бурнаховського. Підпол-
ковник систематично вимагав 
від підприємця кошти за безпе-
решкодне перевезення сипучих 

будматеріалів і був затриманий 
з хабарем 3 тисячі гривень. Йому 
оголошена підозра у вчиненні 
правопорушення, передбаченого 
ч. 3 ст. 368 ККУ «Отримання ха-
бара в особливо великих розмі-
рах або службовою особою, яка 
займає особливо відповідальне 
становище». Санкція статті пе-
редбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від 8 
до 12 років з конфіскацією майна 
та позбавленням права обіймати 
певні посади до 3 років. Досудове 
розслідування триває.

- Патріотизм 
починається з себе, - 
- говорить Іван Миколайович. 

– Коли кожен з нас буде патріо-
том, тоді й буде порядок в домі, 
в селі, в Україні. У складі район-
ної організації «Українське об’єд-

нання патріотів» мене обрали 
до Петриківської районної ради, 
очолюю бюджетний комітет. Де-
путати встановили, що майже 50 
відсотків орних земель району 
обробляються незаконно, за так 
званою «прихованою» орендою. 
Погляньте, пенсіонер із зареє-
строваним договором оренди 
отримує 12 тисяч гривень за свій 
пай, з них віддає бюджету 2, 5 ти-
сячі прибуткового податку. А той, 
чия земля обробляється тиш-
ком-нишком, його не платить. 
Щоправда, є свідомі люди, які самі 
це роблять. Але якби сплачували 
всі, то до бюджету райради надхо-
дило б не 10 мільйонів гривень, а 
вдвічі більше. І через 10 років нам 
нікуди було б гроші дівати. 

Іще хочу зазначити – за умо-
ви об’єднання громад міняється 
роль сільського голови. Він має 
бути менеджером, продумувати 
на 2-3 роки плани розвитку те-
риторії. А «сидіння» з гадкою «а 
раптом мене і старостою не ви-
беруть?» ні до якого позитиву не 
приведе. 

Справді, очолювати громади, 
містечка і міста мають люди, які 
усіляко сприяють їхньому по-
ступу, а не просто «насиджують» 
стаж держчиновника. Це надзви-
чайно важливо з огляду на сучас-
ні виклики нашій державності. 
Майже сто років тому ідеолог ко-
оперативного руху Західної Укра-
їни Остап Луцький зазначав:

- Здобуття і закріплення гос-
подарської незалежності є віч-
ним завданням народу, бо без неї 
навіть здобута політична неза-
лежність порожня. Але не можна і 
пліснявіти в дуплі матеріалістич-
ного світогляду. Необхідно прово-
дити культурно-освітню роботу, 
видавати спеціальні часописи, 
журнали, фінансувати секції 
«Просвіти», «Рідної школи», «Со-
юзу українок», створювати мере-
жі курсів, які дають економічні і 
загальноосвітні знання.

Які мудрі слова, що не тьмя-
ніють з часом! Подібні сказав і 

Іван Запорожан, одеський мол-
даванин з великим українським 
серцем:

- Прагнути чудового жит-
тя – треба, але все добре в міру. 
Люблю робити добрі справи по-
тихеньку – допомогти школам, 
дитсадкам. Роблю це тихо, Бог не 
теля, побачить і звідтіля… Під-
тримую футбольну команду «Пе-
триківка», приємно, що в березні 
цього року вона виграла «Кубок 
Придніпров’я», де виступають 
найкращі аматорські колективи 
Дніпропетровської, Харківської, 
Запорізької областей. Команда 
виборола і почесні титули «Пере-
можець Великого Кубку пам’яті 
М. Кудрицького 2017 року», Су-
перкубок ВФСТ «Колос» тощо. 
За кілька років з неї до команд 
майстрів пішли дев’ять чоловік! 
Любов до спорту в мене з ди-

тинства. Був дуже непосидючим 
– займався футболом, волейбо-
лом, баскетболом, шахами… І в 
Німеччині, де проходив строкову 
військову службу, створив у вій-
ськовій частині футбольну ко-
манду, зустрічалися з німцями, і в 
інституті. Коли на другому курсі 
на Всеукраїнській олімпіаді з хімії 
я зайняв друге місце, то півсела 
зійшлося подивитися в телевізо-
рі на цю подію… 

У травні Івану Миколайовичу 
виповнилося п’ятдесят п’ять. Під-
тягнутий, худорлявий, по-юнаць-
ки рвучкий, він встигає дати лад 
усім своїм численним справам. А 
щосуботи їде подивитися на гру 
ФК «Петриківка»:

- Сиджу, дивлюся, пережи-
ваю… Це дає неабияке натхнення 
на новий робочий тиждень. Маю 
велику мрію - збудувати стадіон 
в Хутірському, щоб був слід на 
цій землі. Треба забрати дітей від 
отих смартфонів з телефонами, 
без них вони стають здоровіши-
ми.

Віриться, що це обов’язково 
буде. Бо в очах Івана Микола-
йовича горить той самісінький 
завзятий молодечий вогник, що 
і в очах юнаків з відомого фут-
больного клубу «Петриківка», це 
добре видно на фото. Тож з петри-
ківських роси і води Вам, Іване 
Миколайовичу, з нагоди Вашого 
ювілею! Хай Ваш добрий госпо-
дарський патріотичний приклад 
шириться і множиться Україною! 
І з українських рос і вод всьому 
фермерському братству Придні-
пров’я з приводу професійного 
свята, здоров’я родинам, щастя, 
гарних урожаїв на золотих нивах! 

Остап ВЕРНИГОРА.

На знімках: чільне місце 
в робочому кабінеті Івана 

Миколайовича займає стенд з 
нагородами ФК «Петриківка», 

біля якого він і сфотографований; 
гравці футбольного 

клубу «Петриківка» з Іваном 
Запорожаном.
Фото автора. 

Продовження. Початок - стор. 1
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АНТИРЕЙДЕР. АКЦЕНТИ

ФЕРМЕРСЬКА РОДИНА
 У МИКОЛАЇВЦІ
СІЛ,  які звуться Миколаїв-

ками, в Україні хоч греблі ними 
гати. Якщо ж точно, то таких на 
карті нашої держави нарахо-
вується 106. Ще цілих три де-
сятка плюс одне носять назви 
на зразок Миколаївка Перша 
або Друга, Миколаївка Тернів-
ська чи Миколай-Поле. Є Ми-
колайпілля також або просто 
Миколаївське чи Миколаївські 
Сади. Але такої Миколаївки, як 
у Новомосковському районі, ще 
треба пошукати! І такої точно 
не знайти. У кінці сорокових – 
на початку 50-х років минулого 
століття у цьому невеликому  
селі одразу 12 колгоспників 
місцевого господарства були 
удостоєні найвищого у колиш-
ньому Союзі РСР звання Героїв 
Соціалістичної Праці. Чогось 
подібного світ ще не знав і уже, 
звичайно, не дізнається. Скаже-
мо сьогодні, що тоді настільки 
високими лаврами винятково 
за красиві очі не увінчували. А 
що у хліборобів труд був тяжкий 
і не кінчався з ранку і до вечора, 
так це поза сумнівами. Серед 
миколаївських Героїв - таких, як 
механізатори Іван Несмашний і 
Максим Бродянко - переважали 
жінки-ланкові. Себто полільни-
ці з сапами -  Надія Кухар і Ма-
рія Кухар, Ганна Карноза і Ганна 
Лисогоря, Явір Марія і Щербина 
Онися і так далі. Усі вони дома-
галися на ті часи диво-рекорд-
них урожаїв просапних. З тих 
пір і ще довго, вважайте, поки 
й існував колгоспний лад, по-
дейкували, наче землі довкіл 
фантастично плодючі, ними хоч 
хліб як маслом намазуй – ро-
дять, мов із води. Насправді ж 
у новомосковській Миколаївці 
в першу чергу люди унікальні 
і роботящі, талановиті. З ними 
мало які по сусідніх селах мог-
ли зрівнятися. То не випадково, 
коли уже в наші часи колгоспам 
наказали довго жити, у Микола-
ївці не відразу, поволі й поступо-
во, але  виникло ціле сімейство 
не в тім’я битих фермерів. Це 
уже і тоді доволі літній віком 
Павло Федорович Доценко та 
його сини  Валентин і Павло. 

Склалося ж як склалося: 
можна було б, певно, нам усім 
трьом гуртом, каже Павло Фе-
дорович, братися за спільне гос-
подарство, та старший Вален-
тин «випередив мене, батька, 
поки я вагався». Він подав за-
яву і небавом отримав за Мико-
лаївкою 37 гектарів «у постійне 
(довічне) користування», як 
писалося згодом в Державному 
реєстрі речових прав на неру-
хоме майно при реєстрації ін-
шого речового права. Об’єктом 
іншого для Доценка-засновни-
ка селянського (фермерського) 
господарства і була, не важко 
здогадатися, «земельна ділян-

ПРОКУРОР - ПРОТИ...А Злоякісна новомосковська                                                     
пухлина прогресує. Район безнадійно хворий, 
оскільки лікувати його ніхто не квапиться

Хіба можна забути, як наприкінці минулого століття оптимістично й 
багатообіцяюче в Україні - після радянських часів - починалося становлення 
фермерських господарств? А хто не пам’ятає, то знайте, що першим сільським 
дядькам, котрі сміливо ризикували переходити на власні, як казали, хліба, не 
просто слали м’якеньку солому під ноги, а обіцяли і – що головне – гарантували 
золоті гори. Відродимо, кричали дотепно чи не усі ЗМІ, куркулів як клас! 
І тодішні законодавці також не могли уникати піднесених емоцій. Адже 
передбачили бажаючим самостійно хазяйнувати виділити до 50 гектарів 
земель в постійне – й довічне! - користування. З правом передавати їх потім у 
спадщину своїм дітям та внукам. Отож дійсно на віки, які потім селян чекали 
попереду. 
Але це ще й не все. Автор цих рядків був свідком, як у Новомосковський район 
до  купки фермерів-першопроходців на чолі з Михайлом Саєнком завітав на 
той час голова Верховної Ради Іван Плющ. Тут відкривали щось на зразок 
фермерської МТС, і Іван Степанович знайшов за потрібне надихнути перших 
новомосковських «куркулів» ого-го якими перспективами.
- Ми уже напрацювали, - повідомив він, - до Закону про селянські-фермерські 
господарства доповнення, суть якого – після десяти років постійного й 
бездоганного користування землі передаватимуться не лише в довічну 
власність, але і в приватну з тих пір назавжди, отож і для ваших спадкоємців…

ка загальною площею…» - і т. д. З 
батьком-Доценком син, ясна річ, 
радився, і від нього він одержав 
благословення. Позаяк «вовка 
боятися – в ліс не ходити». Раз в 
Україні відкрили дорогу приват-
ному підприємництву на землі, 
то навіть важливо не ловити гав. 
Не плестися у хвості, щоби зов-
сім, чого доброго, не відстати чи 
й не запізнитися «в останній ва-
гон».

- А що я сам не спішив впря-
гатися у воза, - пояснює Павло 
Федорович, - так на це були інші 
причини. Гадав, наче це уже не 
для мене, а для молодших. Бу-
квально ж за рік змінив свою 
думку. Зрозумів, що досвідченні 
практикою та селянським жит-
тям, тобто такі, як я, і мають за-
безпечити майбутнє фермерству 
в Україні. Справжньому, не хи-
трому і без обманів, яке тільки 
й здатне  вернути наші села до 
тями і справедливості. Виникли 
для такого мого переконання 
свої неждані причини…

Річ дійсно в цих інших, нових 
і несподіваних причинах. Землі, 
які виділили довкіл Миколаївки 
буцімто для місцевих фермерів, 
раптом зі згоди сільради поча-
ли роздавати наліво й направо. 
Кому завгодно з тих, хто неві-
домо звідки сюди завіювався, а 
потім назад і не потикався. Ви 
зрозуміли? На родючі микола-
ївські земельні ділянки надто 
багато ласих роєм налетіли. Пав-
ло Доценко, на той час депутат 
сільської ради, елементарно не 
зміг з цим змиритися. Обурився 
і висловив претензії. А в Зако-
ні не написано, заявили йому, 
що тільки сільським жителям 
виділяти наділи для ведення 
фермерських господарств. Зна-
ходяться бажаючі з міст – ми 
не маємо права їм відмовляти, і 
крапка. Тоді Павло Федорович 
не посоромився зауважити, що 
бажаючі ж з міст «чомусь аніякі 
не аграрники і не горять готов-
ністю самостійно обробляти 
поля, зате всі як один дуже або 
«потрібні» комусь тут люди, або 
поважні в тих чи інших коридо-
рах районної влади». Коротше, 
як ще тільки починав виникати 
у нас фермерський рух, з’явилися 
й перші ладні потай поживитися 
на цім ділі. А Доценко старший і 
сказав, як відрізав, що «не для 
цього фермерство задумано, 
тому так діло не піде» - і написав 
заяву на отримання наділу для 
власного СФГ.

Вийшов, може, спонтанний 
вчинок, одначе Павло Федорович 
від тих пір жодного разу не по-
шкодував. І йому, як і старшому 
сину, надали 37 га ріллі. Оскільки 
ж Валентин уже назвав своє гос-
подарство «Доценко», то батько 
своє зареєстрував під назвою 
«Доценко П.» А час швидко іде 
– не зчувся батько, як і менший 
син Федір здобув аграрну освіту 

та повернувся у село. Куди йти, 
де йому працювати, як не у бать-
ковому СФГ – логічно і зрозуміло, 
правда ж? Тільки ось Федя рівно 
один рік «витримав» батькової 
науки і «муштри».

- А чому я сам не можу мати 
власне господарство? – запитав. 
– Я що, без лою в голові та без рук 
і ніг, щоб свою молоду сімю само-
тужки не годувати?

Старий Доценко лише зра-
дів цьому бажанню і молодшого 
сина. А раз викликався, «коли ні-
хто тебе за язик не тягнув – доро-
ги назад немає». І не біда, що віль-
ної землі для Федора поблизу 
Миколаївки уже не знайшлося – 
отримав 20 гектарів чистої орної 
і 68 соток для господарських 
споруд хоч порівняно і не далеко, 
але на території сусідньої Губи-
ниської селищної ради, де засну-
вав своє СФГ, яке назвав просто 
- «Федір». Так виникла ця родина 
фермерів, котра напрочуд швид-
ко завоювала тут і визнання, й 
повагу та пошану між людьми. 
У селі ніхто вам поганого слова 
не скаже про Доценків-фермерів, 
батька і його двох синів, «які в 
батька, заслужено авторитетно-
го здавна чоловіка, пішли». Отож 
фермерські господарства усіх 
трьох не пасуть задніх і прав-
лять за взірець «для інших не 
лише навкруг Миколаївки, а в 
масштабах району, а то й області 
також». Як висловлюється глава 
фермерської Асоціації Дніпропе-
тровщини Анатолій Гайворон-
ський, «з такими фермерами, як 
Доценки, українське село ніколи 
не розминеться зі своїм бажа-

ним для вітчизняного селянства 
селом». Погодьтеся, що цим все 
сказано.

СПАДЩИНА ДЛЯ ОНУКІВ
ТІЛЬКИ не обминуло, спіт-

кало велике горе роботящу й 
невтомну родину фермерів До-
ценків. Ще пять років тому, у 
серпні 2012-го, Павло Федорович 
Доценко мусив поховати Федо-
ра Павловича Доценка – свого 
молодшого сина. Федя загинув 
трагічно, з вини непутящих й 
навіжених «автогонщиків». Та 
не про обставини смерті Федо-
ро Доценка зараз мова. А про те, 
що батько і старший його брат 
вирішили зберегти в реєстрі іс-
нуючих та діючих СФГ «Федір». 
Взяти його на себе. Павло Федо-
рович як новий засновник-спад-
коємець, а Валентин Павлович - 
як керівник-директор. Не тільки 

в память про сина і брата – для 
його сімї в першу чергу.

- У мене ж четверо онуків, три 
хлопці і одна дівчина, - може, що 
й з нотками смутку у голосі, але 
прямо скажемо, що хвалиться 
старий Доценко, - то як я можу 
не подбати про їхнє і сьогод-
нішнє благополуччя, і особливо 
майбутнє? В тому дусі, що хлібо-
робському роду на українській 
землі справді не повинно бути 
переводу. Хіба не цю мету пере-
слідувала ідея запровадження 
селянських та фермерських гос-
подарств у наших умовах? Чи не 
заможне та безбідне з покоління 
в покоління життя обіцяла й га-
рантувала нам, селянам, і нашим 
дітям та внукам аграрна рефор-
ма, спрямована на створення 
сприятливих умов для усіх форм 
приватного господарювання на 
землі? 

- Як на мене, - підводить ри-
ску Доценко,  - то насамперед 
свобода і повинна бути забезпе-
чена малому і середньому біз-
несу в аграрному секторі, як це 
ведеться та виправдовує себе 
по усьому білому світу. В Європі, 
у Сполучених Штатах чи Канаді. 
Там, де здоровий глузд та інтере-
си держави і народу понад усе. І 
ви скажете, що Павло Федорович 
не правий? Навпаки, його логіка 
сумісна з тим курсом, який було 
обрано уже мало не чверть сто-
ліття тому, коли приймали ще 
перші закони, котрі й виклика-
ли до життя фермерський рух в 
Україні. З цих міркувань старий 
Доценко тепер то і не може спов-
на збагнути та спокійно сприй-

мати перепони і труднощі, що, 
як на нього, ні з того, ні з сього 
виникли при успадкуванні фер-
мерського господарства молод-
шого сина. А це сумна, але прав-
да: для початку мусив звернути-
ся в районну державну нотарі-
альну контору з заявою-прохан-
ням видати йому Свідоцтво про 
право на спадщину «за законом 
після смерті Доценка Ф. на се-
лянське (фермерське) господар-
ство «Федір», засновником якого 
був спадкодавець». Так вимагає 
закон – спершу треба отримати 
чи підтвердити своє право на 
спадщину, залишену загиблим 
сином. Але державний нотаріус 
Л. Крутько розглянув заяву і… 
відмовив Павлу Доценку. З тієї 
причини, що він не зміг надати 
«будь-які правовстановлюючі 
документи на майно СФГ «Фе-
дір». Так, син встиг багато чого 

придбати для своїх суто вироб-
ничих потреб, але ніяких свід-
чень, що все те належало йому 
на правах приватної власності, 
якось не подумав залишити. Як 
і заповіту теж. Як в цьому випад-
ку бути? Відмову оскаржувати в 
суді – і тільки. Іншого варіанту 
вітчизняним законодавством не 
передбачено. 

Це ми уточнюємо для того, 
аби інші фермери достеменно 
знали, як діяти у подібних ви-
падках. Оскільки на момент 
заснування СФГ «Федір» земля-
ми за межами населених пунк-
тів розпоряджалися районні 
держадміністрації, а акти на 
користування ними видавали 
Держземагентства, П. Доценку 
знадобилося позиватися в суд 
як до РДА, так і до районного 
органу земагентства з приводу 
«визнання права засновника в 
порядку спадкування за зако-
ном» і «визнання права корис-
тування земельною ділянкою». 
Якщо з першою вимогою позову 
ніяких складнощів не виникло, 
і Павлу Федоровичу суд передав 
повноваження засновника СФГ 
«Федір», то з правом постійного 
користування ділянкою землі 
розпочалися суперечливі і не 
завжди до кінця зрозумілі непе-
реливки. Тому в першу чергу, що 
на час судових розглядів за позо-
вами Доценка-батька уже в новій 
редакції діяв Земельний кодекс, 
ч.3 ст.102 та ст.95 якої проголо-
сили, що «право користування 
земельною ділянкою державної 
власності, що виникло у особи 
на підставі Державного акту, 

відчуженню не підлягає». А це 
значить, що акт на постійне (до-
вічне) користування з правом 
успадкування, яке свого часу 
одержував син Федір, ніби втра-
тив свою силу, і про нього треба 
забути. Все одно, що СФГ сина 
дістається батькові… без землі. А 
без неї яке  ж це фермерське гос-
подарство? Пшик! Хоч з другого 
ж боку Доценко-син отримував 
земельний наділ у постійне ко-
ристування на підставі законо-
давства, котре діяло раніше, а 
згідно зі ст.58 Конституції Укра-
їни закони та інші нормативні і 
правові акти у нас не мають зво-
ротної дії. Та й згідно зі ст.1218 
ЦК України до складу спадщи-
ни входять усі як права,  так і 
обов’язки, що належали спад-
кодавцеві на момент відкриття 
спадщини. А на момент трагічної 
загибелі Федора Доценка за ним 

зберігалося право постійного 
користування земельною ділян-
кою, котре й не припинялося 
внаслідок його смерті. Що тут, 
здавалося б, не ясно?

Відразу скажемо, що оче-
видність істини на боці ферме-
ра-батька у самих селян та й 
керівників місцевих органів ви-
конавчої влади, особливо у тих, 
хто очолював і очолює тутешні 
аграрні управління, не викли-
кала сумнівів. Те ж на даний 
момент районне управління 
Держгеокадастру не заперечу-
вало, щоб Доценку-батьку пере-
йшли у постійне користування 
синові 20.68 га земель.  Як були 
вони сільськогосподарського 
призначення, так і залишають-
ся. Як надані були для ведення 
селянського (фермерського) 
господарства, так і далі будуть 
використовуватися. Тому уже 
тоді викликало підозру, що «не-
порозуміння», а то й відверта 
плутанина зосереджувалася ви-
нятково у сутичках правників 
на зразок тієї ж прокуратури. 
Зводилися навіть до спору, що 
«право постійного користуван-
ня на підставі Державного акту, 
яке за новим Земельним кодек-
сом відчуженню не підлягає»,  і 
«право успадкування постійно-
го користування» - це одне й те 
ж чи насправді далеко різні діян-
ня-явища?  

Коротше, хотілося того До-
ценку-спадкоємцю чи ні, та му-
сив він і втретє апелювати до 
суду. І рівно через чотири роки 
після загибелі Федора-сина, то-
рік у серпні, він подав у міськра-
йонний місцевий суд позов про 
визнання за ним права постійно-
го користування земельною ді-
лянкою СФГ «Федір», бо ж давно 
уже узаконений його засновник. 
Тим паче, що послався ще й на ч.2 
ст.407 ЦК України та ч.2 ст.102-1 

ЗК, які передбачають, що право 
користування чужою земельною 
ділянкою для сільгосппотреб 
може передаватися в порядку 
спадкування. А згідно зі ст.19 
діючого зараз в Україні Закону 
«Про фермерське господарство» 
до складу майна ФГ можуть вхо-
дити не лише будівлі, споруди, 
цінні папери, продукція, отри-
мані доходи і т.д., але й право 
користуватися землею, водою 
та іншими природними ресурса-
ми. Позаяк без всього цього яка 
може бути господарсько-вироб-
нича діяльність фермерського 
осередку?

То ще 19 жовтня минулого 
року суд і виніс іменем України 
рішення про задоволення позову 
П.Ф. Доценка. Що й треба було, як 
то кажуть, довести. Здавалося б, 
все ясно і ніяким запереченням 
місця уже не знайдеться. 

У РАЙОНІ СФГ
ОГОЛОШЕНІ 
ПОЗА ЗАКОНОМ
Та не так сталося, як гадалося. 

Ще точніше те, що для селянсько-
го люду на усі сто відсотків спра-
ведливе, не сподобалося проку-
рору Новомосковської місцевої 
прокуратури Артему Носенку. 
Він подав апеляційну скаргу на 
рішення міськрайонного суду, ви-
несеного, повторюємо, на користь 
Доценка-батька і діда чотирьох 
онуків. В інтересах райуправлін-
ня Держгеокадастру,  яке, теж 
повторимо, не спростовувало по-
зов Павла Федоровича. Цікаво, що 

прокурор перш за все попросив 
поновити термін на апеляційне 
оскарження, оскільки він уже ми-
нув, і неодмінно прийняти скаргу 
до провадження. А ще завбачливо 
попросив відтермінувати сплату 
судового збору до винесення Апе-
ляційним судом свого рішення. 
Головна ж вимога Артема Носен-
ка – скасувати  рішення суду пер-
шої інстанції «щодо визнання за 
Доценком П. Ф. права постійного 
користування земельною ділян-
кою, яка була надана для веден-
ня селянського (фермерського) 
господарства». 

До розгляду апеляція призна-
чена аж на 15 серпня ц.р. – чи не 
навмисне на той час, коли треба 
буде остаточно збирати урожай 
вирощеного? І вийде, що СФГ 
«Федір» втратить право збира-
ти те, що сіяло і плекало – чи як? 
Зате аж бігом знайдуться ділки, 
які одразу візьмуть «відчужені» 
- відібрані – землі собі в «орен-
ду». Добре, це лише наші невесе-
лі прогнози-передбачення, котрі 
тому напрошуються, що для Но-
вомосковського району подібне 
уже майже постійна практика. 
Вона не викорінюється і відверто 
кимось замовляється і «кришу-
ється». Досить нагадати, що ще 
позаторік тут навіть не сотні, а 
тисячі гектарів земель фермер-
ських господарств були передані 
в оренду невідомій фірмі дозво-
лами, завіреними печатками рай-
держадміністрації і підписами 
її очільників, але без будь-яких 
законних підстав. Аферу вдалося 
вчасно розкрити і дивом зірвати. 
Одначе шахраї як крізь землю 
провалилися – їх досі не затрима-
но і не покарано. Та ж тепер місце-
ва у районі прокуратура про них 
немов забулася і не згадує.

Тому аж серпневий розгляд 
апеляційної скарги прокурора 
справді лякає і насторожує, що 
добра від неї можна не дочекати-
ся. Але ми зараз не для того пише-
мо, щоб втручатися в судові «дис-
кусії». Дочекаємося їх вердикту. А 
ось про суто прокурорську ново-
московську практику змовчати 
не можемо. Позаяк аргументи 
Артема Носенка більш, ніж диву-
ють. Чи не головний поміж них 
– види користування земельни-
ми ділянками, які можуть бути 
успадковані, виникають винят-
ково на підставі договорів орен-
ди, «тоді як гр. Доценко Ф.П. набув 
права користуватися землею на 
підставі Державного акту». Що 
так, то так. Так згідно з діючим 
нині Земельним кодексом – про 
зміни до нього вище ми уже гово-
рили. Як і про те наголошували, 
що син Павла Доценка створював 

СФГ,  коли  ще діяв попередній 
кодекс, який ніяких обмежень на 
цей рахунок не висував. То вихо-
дить, прокурор взяв і скасував 
загальноприйнятий юристами 
постулат про незворотність дії 
будь-якого закону. А що роби-
ти, якщо цей принцип у даному 
випадку заважає… позбавляти 
фермерів прав порати надані їм 
колись плантації, хіба не так?

- Посилання прокурора на те, 
що з 1 січня 2002 р. в Україні набув 
чинності Земельний кодекс, 92-га 
стаття якого виключає змогу здо-
бувати тепер право на постійне 
користування землею, - вважає 
адвокат Павла Доценка Тарас Чос, 
- не може бути підставою для ска-
сування рішення суду, який вра-
хував діюче у нас законодавство 
на момент утворення і узаконен-
ня СФГ «Федір». Як і те врахував, 
що відповідно до п.6 Перехідних 
положень Земельного кодексу 
2002 року громадяни чи юридич-
ні особи, які мають у постійному 
користуванні земельні ділян-
ки, не можуть бути позбавлені 
можливостей переоформляти  ці 
права у встановленому раніше 
порядку. А це значить, до Доцен-
ко-батько  однозначно успад-
кував право на постійне корис-
тування землею Доценка-сина, 
тому може переоформити його на 
себе, що й підтвердив суд першої 
інстанції.

А щодо відчуження земель-
ної ділянки, яке на підставі акту 
справді заборонив нині чинний 
Земельний кодекс, продовжує ад-
вокат Тарас Чос, то вимоги на це 
Павло Доценко і не заявляє – він 
наполягає лише на своєму пра-
ві успадкувати отримані свого 
часу його сином права постійно-
го користування. Ще юрист  дав 
нам зрозуміти, що це така нині 
прокурорська «практика» у Но-
вомосковському районі. Сьогодні 
багато з тих, хто отримував зем-
лю для своїх СФГ у неблизькі  вже 
90-ті роки минулого століття, 
відлітають у вирій. От в окремо 
взятому Новомосковському райо-
ні і вирішили, наче права давніх 
засновників СФГ на користуван-
ня землями припиняються разом 
з їхньою смертю. Тобто обдурили 
бідолах – обіцяли довічно з пра-
вом передачі у спадок дітям і ону-
кам, навіть в приватну власність, 
а тепер спадкоємці нехай ловлять 
облизні, чи як? Мовляв, винні самі 
засновники, що повірили, дозво-
лили пошити себе у дурні.

- На сьогодні набралося 36 
судових рішень, за якими прак-
тично за схожих обставин Феміда 
дозволила успадкувати від по-
мерлих зачинателів СФГ їхні пра-

ва на користування земельними 
ділянками, - повідомив насам-
кінець Тарас Чос, - і всі 36 справ 
прокуратура району оскаржила в 
апеляційну інстанцію. Буквально 
днями буде слухатися перша така 
апеляція. Що буде далі, коли суд 
стане на бік прокурора, здогада-
тися не важко.

І ви скажете, що це не нова і 
не менш підступна, ніж раніше, 
тутешня спроба відібрати у фер-
мерів, котрі уже міцно вкорінили 
для своїх спадкоємців свої госпо-
дарства, землі, надані їм у довічне 
і так далі користування? Адже ні 
для кого тут не секрет, що коли 
спадкоємці кинуться брати в 
оренду ділянки, які досі обробля-
ли їхні спадкодавці, то дзуськи 
отримають! На їхні ділянки давно 
чекає всесильний і могутній пре-
тендент. Тим паче, що пан проку-
рор ще й потурбувався для нього, 
зробивши дивовижне відкриття, 
наче такого явища, як селянські 
(фермерські) господарства вже не 
існує. Вони наче давно уже поза 
законом. У своїй Апеляційній 
скарзі  стосовно Павла Федорови-
ча Доценка він чорним по білому 
написав (цитуємо дослівно): «При 
цьому така форма, як селянське 
(фермерське) господарство, не 
існує з часу втрати чинності Зако-
ну України «Про селянське (фер-
мерське) господарство», а саме з 
20.07.2003 року. Отож суд дійшов 
до хибного висновку про можли-
вість визнання за Доценком П.Ф. 
права постійного користування 
землею для здійснення не існую-
чого на час прийняття судового 
рішення виду господарської ді-
яльності, а саме - відсутнє веден-
ня селянського (фермерського) 
господарства».

Отож коли ви бачити у Дер-
жавному реєстрі суб’єктів підпри-
ємництва на селі сотні, тисячі за-
реєстрованих СФГ – не вірте своїм 
очам. Коли чуєте там і тут про них 
– не вірте і своїм вухам. Все, кра-
пка. СФГ не існує. Вони пропали. 
Їх уже немає. Їх корови язиками 
позлизували. Але вірте прокуро-
ру Артему Носенку. Принаймні 
у Новомосковському районі для 
нього уже СФГ канули у Лету. Ще 
у цьому районі майже уже готові 
проголосити, що тут нікого біль-
ше немає і не буде – один тільки 
земельний олігарх, якого рано чи 
пізно треба буде вважати пупом 
тутешніх земельних володінь. А 
всіх фермерів, до останнього, мов 
непотріб, щоб не плуталися під 
ногами, заганятии до однієї ями. 
Невже досі місцевому люду не 
ясно, до чого район загнуздали і  
ведуть, як на налигачі?

Микола ЯСЕНЬ.

При цій нагоді
Час безжальний – закінчують свій земний путь там і тут фермери, які першими зважувалися самотужки хазяйнувати на 

землі. Втрачаючи ж своїх засновників, ФГ почали втрачати і раніше отримані ділянки, котрі надавалися їм дійсно у постій-
не (довічне) користування - з можливістю успадковувати або, з честю витримавши 10-літній іспит, забирати і в приватну 
власність. Та тільки теплим цей кожух і зостався. Ще безжальнішими нині стали виконавча і судова влади та правоохоронна 
система, які геть забули, що селянському народу обіцяли їхні попередники наприкінці минулого сторіччя. Косить нині фер-
мерів не тільки смерть. І надій, що цю «практику» вдасться переламати, поки що обмаль. Як бути, як фермерам не залиша-
тися, як без рук,  без землі? – над цими запитаннями доводиться все дужче ламати голови. Відомий юрист-практик у сфері 
земельних правовідносин, радник з земельних та правових питань Громадської спілки «Аграрний союз України» Олександр Но-
рочевський недано висловив свою  пораду й рекомендацію.

- Гарантією для фермерів не втрачати свої землі, - сказав він, - може стати відхід від персоналізації постійного користу-
вання земельними ділянками за окремими фізичними особами і закріплення його натомість за юридичними – отож не за фер-
мерами, а за фермерськими господарствами, для створення яких землі свого часу і виділялися державою.

Погодьтеся, що справа варта свічок. Суть полягає в тому, продовжує пан Норочевський, що право постійного користуван-
ня землею у фермера зникає, але ж передається до складеного капіталу СФГ. Відтак господарство-юридична особа здобуває на 
нього право на весь строк, скільки існуватиме. На зміну батькам приходитимуть діти,  дідам  - онуки, і ризики втратити 
наділи зведуться нанівець. Правда, для цього доведеться здійснити кільканадцять операцій, аби домогтися реєстрації по-
стійного користування за новим користувачем у вигляді СФГ чи ФГ. Починаючи аж зі встановлення меж ділянок в натурі та 
присвоєння їм кадастрових номерів, якщо цього досі не зроблено. Необхідно також здійснити і експертну оцінку ділянок, що 
теж не всі ще зробили. А далі реєстрація свого права на постійне користування у Державному реєстрі прав на нерухоме майно 
і нарешті прийняття рішення про внесення цього права до складеного капіталу свого господарства. Старання і наполегли-
вість окупляться сторицею. Головне ж, що здійснити цю процедуру дозволяє ст.19 чинного нині Закону України «Про фермер-
ське господарство». 

Прокурори в Україні всесильні, бо скрізь можуть 
«накласти свою «лапу!

Життя прожити - не поле перейти. Особливо тим,  хто створював своє 
господарство у поті чола з нуля. Це не зрозуміти господарям «теплих кабінетів».

Несправедливість однаково мерзенна, коли здійснює її чи 
одна особа, чи багато осіб. Герберт Спенсер, англійський філософ



15 червня 2017 року
№ 11 (11) ПРАВОВЕ ПОЛЕ6

Шановні читачі! Надсилайте свої запитання з правової тематики на поштову                                
чи електронну адреси редакції. Наші юристи дадуть Вам кваліфіковані відповіді. 

П одаткова інформує
Головне управління ДФС                                            
у Дніпропетровській області                         
та Дніпропетровська митниця ДФС 
у зв’язку з введенням безвізового 
режиму між Європейським союзом 
та Україною нагадує, що порядок 
перевезення товарів, продуктів 
харчування та валюти через митний 
кордон встановлено Митним кодексом 
України та постановою правління 
Національного банку України від 
27.05.2008 № 148 «Про переміщення 
готівки і банківських металів 
через митний кордон України» 
(зареєстрована в Міністерстві     
юстиції України 11.06.2008                                
за № 520/15211) зі змінами.

ВВЕЗЕННЯ ВАЛЮТИ ГРОМАДЯНАМИ
За умови усного декларування: ввезення готівки 

на одну особу незалежно від віку у сумі, що не переви-
щує еквівалент 10000 євро.

За умови обов’язкового письмового декларуван-
ня (у разі, якщо сума валюти перевищує суму, дозво-
лену для ввезення, за умови усного декларування): 
готівка на одну особу незалежно від віку в сумі, що пе-
ревищує в еквіваленті 10000 євро (за наявності доку-
ментів, що підтверджують зняття готівки з рахунків 
банків (фінансових структур).

Примітки.
 1. Перерахунок сум готівки в євро здійснюється за 

офіційним курсом гривні до євро, установленим Наці-
ональним банком, або за крос-курсом, встановленим 
згідно з офіційним курсом гривні до відповідної іноземної 
валюти на день перетинання митного кордону України 
або на день перерахування готівки.

2. Письмове декларування митному органу суми ва-
люти в повному розмірі.

ВИВЕЗЕННЯ ВАЛЮТИ ГРОМАДЯНАМИ
За умови усного декларування: готівка на одну 

особу незалежно від віку у сумі, що не перевищує в екві-
валенті 10 000 євро.

За умови обов’язкового письмового декларуван-
ня (у разі, якщо сума валюти перевищує суму, дозво-
лену для ввезення за умови усного декларування в 

ЩО МАЄМО. Більшість 
пропозицій Кабміну покращує 
життя громадян, як тих,хто 
вже перебуває на пенсії, так і 
працюючих. Наприклад, до-
строково, з 1 жовтня, а не з 1 
грудня, як записано поки в за-
коні про держбюджет на 2017 
рік, підвищуються мінімальні 
пенсії. Також Кабмін обіцяє 
осучаснити, тобто перераху-
вати, пенсії з використанням 
у формулі розрахунку нової 
середньої зарплати (3764 грн, 
а не 1197 грн, оскільки заро-
бітки за 8 років набагато зрос-
ли, а пенсії - ні) для тих, хто 
вийшов на заслужений відпо-
чинок до 2008 рік.

Це означає, що понад 9 
млн. пенсіонерів із 12 млн от-
римають надбавку до пенсії 
в середньому 600 грн. Днями 

прем’єр Володимир Гройсман 
навів свіжий приклад: «Якщо 
маляр зі стажем 37 років от-
римує пенсію 2334 грн, то з 
1 жовтня вона буде 2961 грн, 
або на 600 з гаком гривень 
більше». Також з 1 жовтня 
припинять утримувати 15від-
сотків із пенсій у працюючих 
пенсіонерів (від 295 до 1611 
грн. щомісяця).

У той же час аналітики 
звертають увагу на те, що у 
тих низькооплачуваних пра-
цівників, а нині пенсіонерів, у 
яких пенсія не дотягує навіть 
до мінімальної (їм доплачує 
держава при наявності пен-
сійного стажу), пенсії не ви-
ростуть зовсім або їх зростан-
ня виявиться символічним, 
і то - тільки за рахунок вели-
кого стажу (40 років і біль-

ше). Критикують експерти і 
пропозиція Кабміну скасува-
ти з 1 січня 2018 року право 
виходу на пенсію за вислугою 
років (30 років роботи за фа-
хом) для ряду професій, най-
численніші з них - вчителі та 
медики.

ЩО ДАЛІ. Незважаючи на 
схвалення реформи від МВФ, 
наша влада поки не визначи-
ла чіткий план дій. Міністр 
соцполітики Андрій Рева за-
явив, що почати реформу з 1 
жовтня не встигнуть, якщо 
Рада до канікул (до 15 липня) 
не встигне внести зміни в за-
конодавство, які дозволили б 
розпочати пенсійну реформу.

Те, що гроші на підвищен-
ня пенсій знайдуться, в уряді 
впевнені. «За п’ять місяців до 

Пенсійного фонду надійшло 
понад план 11 млрд. грн. за ра-
хунок підвищення вдвічі міні-
мальних зарплат», - відрапор-
тував Рева. Для розуміння: цих 
грошей вистачить на виплату 
пенсій приблизно 60 відсоткам 
пенсіонерам протягом місяця.

У той же час віце-прем’єр 
Павло Розенко як і раніше на-
полягає на тому, що пенсійна 
реформа повинна передбача-
ти введення особистих рахун-
ків для всіх українців молод-
ше 35 років вже з 2018 року, 
а не тільки для молодих шах-
тарів і з 2019-го, як пропонує 
Мінсоцполітики ,

ЗА ФАКТОМ. МВФ впев-
нений і Всесвітній банк пого-
дивися з реформою Кабміну, 
оскільки фактично той підні-

Пенсійна реформа в Україні починає набувати 
реальних обрисів - пропозиції Кабмін схвалив 

МВФ і Всесвітній банк. Тепер черга за 
депутатами, адже, за словами міністра 

соцполітики Андрія Реви, залишилося 
небагато часу, щоб почати втілення в життя 

пропозиції уряду.
Експерти сподіваються, що парламентарі 

встигнуть вчасно, але визнають: 
реформа в нинішньому вигляді не вирішує 
головного питання - введення особистих 

накопичувальних пенсійних рахунків для всіх 
українців уже з 2018 року, як було заявлено 

владою раніше, повідомляє segodnya.ua.

  собливості пенсійної реформиО Е ксперт
має пенсійний вік, поступово 
збільшуючи стаж легальної 
роботи, необхідний для отри-
мання пенсії. І ті, у кого стаж 
не буде, вийдуть на пенсії, 
коли напрацюють або до-
купять стаж.

«Щоб підвищення пенсій 
відбулось з 1 жовтня, потріб-
но прийняти всі зміни до 15 
липня, - каже керівник со-
цпрограм Інституту соціаль-
но-економічних досліджень 
Маріанна Онуфрик. - Але в 
цілому пенсійна  реформа за-
політизована, тому уряду буде 
непросто переконати парла-
мент проголосувати за цей 
документ».

Екс-заступник голови ПФ 
Віктор Колбун з цим згодний і 
наполягає на якнайшвидшому 
введенні особистих пенсійних 
рахунків: «Це довгі гроші, які 
можуть роками працювати на 
українську економіку». Зручі-
шого часу для введення осо-
бистих пенсійних рахунків не 
буде, тому чим швидше влада 
зважиться на це, тим дешевше 
обійдеться. Але знайти голоси 
депутатів навіть для запропо-
нованого варіанту реформи 
буде важко:  одним вона не спо-
добається як занадто жорстка, 
інші назвуть її косметичною і 
зажадають доопрацювання».

Порядок перевезення 
товарів, продуктів харчування 

та валюти через митний кордон України
повному обсязі): готівка на одну особу незалежно від 
віку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро (за 
наявності документів, що підтверджують зняття готів-
ки з рахунків банків (фінансових структур).

У разі вивезення суми, в еквіваленті, що перевищує 
10 000 євро, яка попередньо була ввезена на територію 
України, основою для вивозу валюти є митна деклара-
ція та документ, що підтверджує зняття готівки з рахун-
ків клієнта.

Примітки:
1. Перерахування сум готівки в євро відбувається за 

офіційним курсом гривні до євро, що встановлений На-
ціональним банком, або за крос-курсом, встановленим 
згідно з офіційним курсом гривні до відповідних інозем-
них валют на день перетинання митного кордону Укра-
їни або на день перерахування готівки.

2. Письмове декларування митному органу суми ва-
люти в повному розмірі.

3. На вимогу посадової особи митного органу грома-
дяни зобов’язані заповнити митну декларацію.

ВВЕЗЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 
І ТОВАРІВ В УКРАЇНУ ГРОМАДЯНАМИ
Якщо вам більше 18 років, ви можете мати при 

собі:
• 1 л міцних алкогольних напоїв (вміст спирту понад 

22%) + 2 л вина + 5 л пива;
• 200 сигарет, або 50 сигар, або 250 г тютюнових ви-

робів.
ОСОБИСТІ РЕЧІ громадян не оподатковуються. Ра-

зом з тим митник має право попросити вас письмово їх 
задекларувати.

ПРОДУКТИ на суму загальною вартістю не більше 
200 євро при собі громадянин може ввозити без опо-
даткування:

- В упаковках виробника для роздрібної торгівлі - по 
1 упаковці до 2 кг кожного найменування.

- Без упаковки - до 2 кг кожного найменування;
- Неподільний продукт, готовий до вживання - 1 шт. 

кожного найменування.
ТОВАРИ загальною вартістю до 500 євро (наземним 

і морським транспортом) і до 1000 євро (авіатранспор-
том) і вагою 50 кг ввозяться без оподаткування.

Якщо ваш товар дорожче, вам слід заповнити де-
кларацію: до 1000 євро - декларацію для громадян; по-
над 1000 євро - вантажну митну декларацію.

КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ввозяться, якщо вони не ого-
лошені в міжнародний розшук і у вас є документи, які 
підтверджують ваше право власності на них. 

ЛІКИ в кількості, необхідній на курс лікування за на-
явності медичних довідок і рецептів.

Вогнепальна ЗБРОЯ переміщується тільки за дозво-
лом МВС України.

Переміщення НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ заборонено.
Примітка: Громадяни, які виїжджають за межі 

митної території України, декларують предмети, які 
вони перевозять через митний кордон України, в усній 
формі, крім випадків переміщення предметів, які декла-
руються в обов’язковому порядку, або предметів в кіль-
кості, що підлягає оподаткуванню.

ВИВЕЗЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 
І ТОВАРІВ З УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ
ТОВАРИ, сумарна фактурна вартість яких не пере-

вищує еквівалент 10 000 євро (за вийнятком товарів, 
на які встановлено вивізне мито, та/або на які держав-
ними органами видаються документи, необхідні для 
здійснення митного оформлення), вивозяться вільно.

КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ вивозяться за наявності доз-
вільних документів

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ І ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ
Не допускається вивезення за межі митної терито-

рії України алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
громадянами, які не досягли 18-річного віку.

Громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ви-
возити алкогольні напої та тютюнові вироби на одну 
людину 1 раз на 24 години:

1. 200 сигарет або 50 сигар, або 250 грамів тютюну, 
або ці вироби в наборі загальною вагою, що не переви-
щує 250 грам;

2. 5 л пива, 2 л вина, 1 л міцних (із вмістом спирту 
понад 22%) алкогольних напоїв.
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Здоровенькі були!

Боротьба                                     
з шкідникамита 
догляд за деревами
Одна з головних турбот у 

червні - боротьба зі шкідни-
ками. Ловчі пояси з мішкови-
ни або клоччя на штамбах де-
рев, що плодоносять, будуть 
перешкоджати підніманню 
шкідника по кроні або спуску 
до землі для утворення ляле-
чок. Роблять їх шириною 15 
см і закріплюють на 20 см від 
ґрунту.

У суниці потрібно вида-
ляти вуса, щоб краще розви-
валися рослини. Урожай на 
наступний рік збільшиться. 
Після дощу можливе зара-
ження борошнистою росою 
і сірою гниллю, тому під ку-
щиками ґрунт покривають 
темною плівкою або мульчу-
ють сухою соломою. 

Агрус і смородину проти 
пильщиків і вогнівки об-
прискують водою, настоя-
ною на гірчиці або деревно-
му попелі. З молодих кущів 
пошкоджені ягоди збира-
ють вручну. Зав’язі ягід ма-
лини від жука обприскують 
содовим розчином (на відро 
води - 2 ст. л.).

Проти кліщів і тлі вико-

ще клопіт перед збранням урожаю
Н а порі, на часіЄ

ристовують такий настій: 
подрібнений часник (250 г) 
залити гарячою водою (2-2,5 
л). На другий день в розчин 
без віджатої маси додати 8 
л води і 30 г мила (господар-
ського). 2 л розчину долити 
водою до повного відра й об-
прискувати смородину, гру-
шу та яблуню.

Техніка боротьби 
з бур’янами
Основне правило в бо-

ротьбі з бур’янами - своєчас-
ні прополки і розпушуван-
ня ґрунту. Не чекайте, поки 
бур’яни підростуть. Як тіль-
ки помітили їх проростки, 
просапайте ґрунт навколо 
рослин - і бур’янів не буде, і 
рослинам користь. Коли ж не 
встежили і бур’яни підросли, 
намагайтеся виполювати їх 
з коренем, захоплюючи яко-
мога нижче.

Добре ще, якщо на ділян-
ці ростуть тільки однорічні 
бур’яни - лобода, суріпка, 
грицики, ромашка, щириця. 
Від них звільнитися легко. І 
навіть з багаторічниками зі 
стрижневою кореневою сис-
темою - кульбабою, кінським 
щавлем, будяками - бороти-

ся не так складно, потрібно 
тільки постаратися глибше 
підкопати і висмикнути ко-
рінь.

Справжня біда, коли ді-
лянка засмічена кореневищ-
ними бур’янами, такими як 
пирій, снить, хвощ польовий. 
Скільки їх не висмикують і 
не перекопують ґрунт, ро-
стуть ще сильніше. Справа 
в тому, що на їхні підземних 
кореневищах знаходяться 
сплячі бруньки, і якщо при 
прополюванні відривають 
рослину лише з частиною 
кореневища, то бруньки, що 
залишилися, прокидаються. 

У результаті з однієї росли-
ни виходить декілька. Те ж 
відбувається при перекопу-
ванні ґрунту: чим дрібніше 
поріжете кореневища лопа-
тою, тим більше «садивного 
матеріалу» утворюється - з 
кожного шматочка проро-
сте один або кілька бур’янів. 
Вихід - при перекопуванні 
ґрунту ретельніше вибирати 
кореневища бур’янів, навіть 
найдрібніші. Якщо на ділянці 
окремі кореневищні бур’яни 
все ж проростуть, постарай-
теся трохи розкопати ґрунт 
і видалити все кореневище, 
що залишилося.

Часто буває, що такі 
бур’яни вростають в кущі 
багаторічників. Видалити 
прополкою їх не завжди вда-
ється. Доводиться пересад-
жувати культурну рослину 
і ретельно вибирати сміт-
тєві кореневища. Але пере-
саджувати рослини можна 
тільки в певний час, а деякі, 
наприклад, чагарники або 
квіти, що ростуть в каменях 
на гірці, взагалі неможливо. 
У цьому випадку доведеться 
застосувати гербіцид.

Після ретельного про-
полювання відвойовану у 
бур’янів територію мож-
на замульчувати або виса-
дити на ній рослини,що сте-
ляться. Як мульчу можуть 
бути використані вологий 
торф, компост, розкришена 
кора, гравій, перегній, в дея-
ких випадках тирса. Рубану 
траву можна внести дуже 
тонким шаром, щоб виклю-
чити її гниття. Перед муль-
чуванням землю потрібно 
полити та удобрити. Мульчу-
вання зберігає вологу, покра-
щує структуру і склад ґрунту.

Для придушення бур’я-
нів використовується чорна 
плівка. Вкопані по периме-
тру ділянки листи шиферу 
вбережуть сад від проник-
нення бур’янів сусідів.

Літо – це не тільки час відпусток, 
сонця, на який ми з нетерпінням 
чекаємо довгими холодними 
місяцями. Це ще й сезон свіжих 
овочів та фруктів.Окрім цього 
– це унікальні можливості 
для «перезавантаження», 
оздоровлення організму, 
нормалізації обміну речовин та 
суттєвого зниження ризику 
розвитку багатьох захворювань. 
Тому читайте поради дієтолога 
Оксани Скиталінської.

Улітку варто надати перевагу 
наступним продуктам:
листовій зелені (шпинат, бурякове 
бадилля, різні сорти салату, капуста,);
різнокольоровим овочам та 
фруктам (морква, буряк, помідори, 
абрикоси, часник, цибуля);
ягодам, горіхам, насінню 
(льону та гарбуза).

Зводимо до мінімуму або зовсім 
викреслюємо із раціону:
Цукор і всі продукти та напої, в яких 
він міститься (випічка, цукерки, 
солодкі напої), а також вироби з білого 
очищеного борошна.
Ці продукти перенасичують кров 
глюкозою, яка вступає в реакцію 
з білками організму і веде до 
утворення та накопичення в 
клітинах та міжклітинному просторі 

Літнє омолоджувальне харчування
«молекулярного сміття» (так звана 
реакція глюкозування білків).
Наслідки глюкозування катастрофічні: 
крихкість судин, атеросклероз, 
хвороба Альцгеймера (відкладення 
токсичного білка амілоїда в нервових 
клітинах), катаракта, діабет                               
2 типу, хвороби нирок, запалення та 
прискорене старіння шкіри.
Глюкозування може також 
ушкоджувати ДНК і дати 
поштовх розвитку онкологічним 
захворюванням.
Як солодку, але здорову альтернативу 
вибираємо ягоди, фрукти та чорний 
шоколад (декілька дольок в день). 
Смажену їжу. При смаженні 
утворюються шкідливі продукти, 
зокрема, акриламід, транс-жири, які 
ведуть до порушень роботи нервової 
та репродуктивної систем, запалень та 
послаблення імунітету.
Тому смаження доцільно замінити на 
тушкування з додаванням невеликої 
кількості оливкової олії.
На жаль, соняшникова олія взагалі не 
підходить, оскільки при нагріванні 
окислюється з утворенням токсичних 
речовин.
Взагалі термічна обробка має 
максимально забезпечувати 
збереженість біологічно активних 
компонентів: для цього потрібно 
класти овочі в окріп, супи варити у 
закритому посуді; компоти замінити 

настоями фруктів та ягід (заливати 
окропом); не переварювати, варити 
та тушкувати до ледь хрусткого стану 
(окрім картоплі).
Ковбасно-сосисочні 
вироби. Консерванти, які не дають 
можливості зіпсуватися м’ясу, 
негативно впливають і на корисні 
мікроорганізми (мікробіом), які 
живуть у нашому тілі.
Наукові дані свідчать про зв’язок 
між порушенням мікробіому та 
аутоімунними хворобами (алергія, 
бронхіальна астма), аутизмом, 
ожирінням, цукровим діабетом 2 типу 
та іншими.
Крім того, нітрит натрію, який є 
основним «ковбасним» консервантом, 
також належить і до потенційних 
канцерогенів.
Альтернатива джерела білку: 
кисломолочні продукти, яйця, птиця, 
риба та бобові.

Звертаємо увагу на розмір порцій
Навіть найкорисніша їжа, спожита у 
великому об’ємі, не корисна, оскільки 
не буде якісно засвоєна та змусить 
органи травлення працювати у 
виснажливому режимі.
Розрахувати свою порцію можна, 
склавши докупи два кулаки.
Добре прожована і спокійно спожита 
у приємній обстановці їжа, наситить і 
принесе задоволення.

Влаштовуємо розвантажувальні дні
Під час еволюції у людини виробились 
певні механізми, які дають можливість 
організму покращувати своє здоров’я, 
очищувати клітини від «молекулярного 
сміття», що накопичується з роками та 
внаслідок нездорового харчування.
Цей процес самоочищення клітин 
або аутофагія (дослівно означає «сам 
себе поїдаю») активується лише при 
обмеженні калорій.
Це може бути відмова від одного 
прийому їжі або вживання 
різноманітних овочів протягом дня 
один-два рази в тиждень.
Їжа є одним із засобів задоволення, 
антидепресантом. Тому важливо, щоб 
вона була смачною, давала відчуття 
насичення і при цьому була для 
організму ліками, як казав великий 
Гіпократ.
Підсумовуючи написане, принципи 
омолоджувального харчування такі:
– звести до мінімуму всі харчові 
«шкідливості» та надмірності;
– перевагу надавати продуктам, що 
позитивно впливають на організм;
– пам’ятати, що здорова їжа проста, без 
«викрутасів».
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Школярі-вигадники

Календарик

У червні це свято проходить майже в 30 країнах світу. В Італії 
також відзначають День батька, але не влітку, а 19 березня. 
У Німеччині тат вітають у Вознесіння, а в Австралії – у першу 
неділю вересня.
 День батька в Україні відзначається, як і в багатьох інших країнах, 
18 червня. Свято ще не є офіційним.  У 2009 році була спроба 
встановити дату на державному рівні. За ініціативи Міжнародного 
центру батьківства та Центру підтримки сім’ї було запропоновано 
відзначати День батька в Україні кожну третю неділю вересня. 
Проект Указу про встановлення свята як офіційного був 
схвалений Верховною Радою в 2013 році, але до теперішнього часу 
цей документ не затверджений. Мабуть, наші народні депутати не 
відчувають за собою повної батьківської відповідальності. Тому 
День батька в Україні неофіційно відзначається як влітку, так і у 
вересні. 
Отже, День батька – у третю неділю місяця, 18 червня. Це чудова 
можливість показати найріднішій людині всю свою ніжність і 
турботу. Скільки б приводів для цього не було, використовуйте 
їх. І навіть без приводу даруйте батькам любов і увагу.

Криворізька родина воїна АТО Віталія Басовського.  
 Світлина Ігоря Співака.

 Якого роду слово «яйце»? – 
запитала учителька учня. 
- Ніякого, - відповів учень. 
- Чому? 
- Бо ми не знаємо, хто з нього 
вилупиться: півень чи курка...

***
Батько запитує свого сина: 
- Чому ти тільки двійки та 
трійки приносиш? 
- Треба, тату, з найменшого 
починати...

***
Учитель на уроці математики: 
- Андрію, якщо ти знайшов 
три гривні в лівій кишені і дві у 
правій... 
- Значить, я одягнув чужі штани.

***
- Нашому вчителеві не можна 
вірити. 
- А чому? 

ЦЕ СВЯТО прийшло до нас не так 
давно, але його історія почала-

ся ще в 1910 році в американському 
містечку Спокан, штат Вашингтон. Тоді якась місіс Додд, на 
знак вдячності своєму батькові, який самостійно виховав її та 
ще п’ятьох дітей, запропонувала мерії заснувати нове свято для 
вшанування всіх турботливих і люблячих батьків. Керівництво 
міста підтримало ідею. Залишилося тільки визначитися з да-
тою. Планувалося відзначати його 5 червня, в день народження 
тата місіс Додд, але до цього дня приготування не вдалося 
закінчити, і урочистості перенесли на кілька тижнів пізніше. 
Незабаром свято стало популярним і в інших містах США. День 
батька, святкування якого в багатьох штатах спочатку розріз-
нялися, в 1966 року був оголошений президентом Америки Ліндо-
ном Джонсоном загальнонаціональним. Була встановлена єдина 
дата для урочистостей на честь всіх татусів – кожну третю 
неділю червня. Пізніше до святкування приєдналися і Великобри-
танія, Франція, Японія, Китай. 
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ЛЬГА, ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ПОТРЕБНОСТЯХ 
АГРАРИЕВ И «ОТП АГРО-ФАБРИКЕ»? 
ЧТО ЗА ПРОДУКТ ОНА «ПРОИЗВОДИТ» И 

КАКОВА ЕГО ПОЛЬЗА?
— В начале 2017 года ОТП Банк запустил 
проект «Агро-фабрика», разработанный со-
вместно с Международной финансовой кор-
порацией (член Мирового банка). В работе 
над этим проектом мы досконально изучили 
основные «боли» аграриев во взаимоотноше-
ниях с банками — все они жаловались на дол-
гое рассмотрение проектов, громоздкий пакет 
документов и требование полного покрытия 
кредита твердыми залогами. В результате на-
шей работы ми вывели идеальную формулу 
продукта, который будет востребован рын-
ком: «Быстро + Просто + Без залога». Наша 
фабрика — это конвейер по выпуску быстрых 
кредитных решений с упрощенной процедурой 
и лояльным подходом к залогу.

— «БЫСТРО И ПРОСТО» — ЭТО КАК?
— Процесс финансирования фермерских 
хозяйств состоит из трех простых шагов. 
Первый — представление документов и по-
лучение предварительного решения в течение 
1 дня, для этого нужен минимальный пакет 
документов; второй — выезд «в поле» нашего 
сотрудника и принятие финального решения; 
третий — подписание договоров и выдача 
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АГРАРНАЯ ОТРАСЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЛОКОМОТИВОМ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ. ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
ФЕРМЕРЫ ОСТРО НУЖДАЮТСЯ КАК В ДОСТУПНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТАХ, ТАК И В БАНКАХ, 
ПОНИМАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ «БОЛИ» АГРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. О ДОСТОЙНОМ ОТВЕТЕ ОТП 
БАНКА, РЕШАЮЩЕМ ПРОБЛЕМЫ АГРАРИЕВ, НАМ РАССКАЗАЛА ОЛЬГА ВОЛКОВА, НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ МАЛЫМ И СРЕДНИМ КЛИЕНТАМ АО «ОТП БАНК».

О Т П  А Г Р О - Ф А Б Р И К А :  ФИНАНСОВЫЙ  К ОНВЕЙЕР, 
РЕШАЮЩ ИЙ  ОСНОВНЫЕ  ПРОБ ЛЕМЫ А Г РАРИЕВ

О денег. Весь процесс занимает до 9 рабочих 
дней от момента подачи документов, что на 
сегодня является рекордным показателем для 
нашего рынка. Этот комплексный продукт фи-
нансирования в ОТП Банке получил название 
Агрокредит «Мгновенный».

— КОГО И НА КАКИЕ СУММЫ ГОТОВА 
ФИНАНСИРОВАТЬ АГРО-ФАБРИКА 
ОТП БАНКА?
— В рамках фабрики мы готовы финанси-
ровать фермеров на суммы до 8 млн грн на 
посевную и уборочную кампании сроком до 
1 года под залог исключительно будущего 
урожая и агрорасписки. С таким упрощенным 
подходом к залогу мы рассматриваем про-
екты также до 30 млн грн для более крупных 
клиентов.

— А ЧТО ТАКОЕ АГРАРНАЯ РАСПИСКА?
— Финансовая аграрная расписка — это аль-
тернатива классическому залогу, позволяющая 
фермеру привлечь кредитные средства для 
посевной и уборочной кампании исключи-
тельно в счет средств от продажи урожая в 
будущем, а не под залог существующего иму-
щества, которого часто не хватает. 

ОТП Банк стал первым системным банком, 
который начал работать с финансовыми 

аграрными расписками в принципе. И, как 
пионер рынка, ОТП Банк первым в Украине 
выпустил 2-х летнюю расписку.

— И КАКИЕ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?
— Проект стартовал лишь в средине марта 
и пользуется огромным спросом. На сегод-
ня уже утверждено кредитных решений на 
сумму более 100 млн грн. До конца года 
мы планируем, как минимум, утроить эту 
цифру.

— ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЕТ ОТП БАНК 
АГРОПРЕДПРИЯТИЯМ?
— В нашем предложении мы постарались 
учесть все потребности наших клиентов. В 
комплексе с финансированием мы предла-
гаем сервисное обслуживание агропредпри-
ятий с тарифным пакетом «ОТП Агро».

Отдельно стоит сказать, что в структуру на-
шей группы входит лизинговая компания 
«ОТП Лизинг» — лидер рынка, которая ак-
тивно работает в агросекторе.

Можно смело сказать, что мы являемся тем 
банком, который не на словах, а на деле 
обеспечивает украинских аграриев всей ли-
нейкой финансовых продуктов и сервисом 
европейского уровня.

®

Отзыв клиента: «Когда ко мне позвонил Дмитрий, менеджер «Агро-фабрики», и пообещал выдать деньги за 9 дней, я не поверил: 
опыт показывал, что банки так быстро не работают. Но когда через 2 недели кредит был выдан, у меня был шок от скорости, 
клиентоориентированности и профессионализма», — комментирует Сергей Анатольевич Галузин, собственник компании «Агро-ленд.», 
получивший финансирование от ОТП Банка в размере 7,5 млн грн.

День батька

- Вчора він говорив, що 5 і 5 буде 
10.  А вже сьогодні твердив,                 
що 7 і 3 також 10.

***
- Чи зрозуміли ви мене? – запитав 
учитель мови наприкінці уроку. 
- Зрозуміли! 
- То хто наведе приклад слова з 
префіксом пре-? 
- Поїзд пре, – відповів один учень.

***
- А скільки років твоєму дідусеві? 
- Я не знаю, але він у нас уже дуже 
давно.

***
- А тепер, Грицю, наведи-но, 
будь ласка, приклад питального 
речення, - попросив учитель. 
- Іване Петровичу, а чи 
поставите мені двійку за те, 
що я не виконав домашнього 
завдання?
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(068) 640-70-05
(095) 319-33-77

Консультации сотрудников банка:
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