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С ила протидії

На минулому тижні                    
в Кропивницькому від-
бувся черговий масштаб-
ний мітинг фермерів про-
ти рейдерського свавілля 
у Кіровоградській області. 
На нього з’їхалися декіль-
ка сотень людей, серед них 
представники постраж-
далих підприємств, члени 
АФЗУ, фермери, селяни, 
бійці АТО та добровольці. 
Учасники акції заявили 
про рейдерські захоплен-
ня підприємств із засто-
суванням фізичної сили 
проти їхніх працівників 
та закликали створювати 
загони самооборони про-
ти такого свавілля.

ЧЛЕН ради Асоціації ферме-
рів та приватних землевлас-

ників України Іван Слободяник, 
виступаючи на мітингу, заявив 
про те, що рейдерські захоплен-
ня на Кіровоградщині - це не 
локальні події. За його словами, 
подібні випадки сотнями відбу-
ваються по всій Україні протя-
гом останнього року.

 «Це приклад не просто рей-
дерського захоплення, це не 
просто поліцейське свавілля. 

Запах жнив запам’ятовується назавжди, 
бо незрівнянний. Сьогодні він поширюється 
з регіонів, де першими почали збиральні 
роботи, на всю Україну.

Жнива набирають обертів у південних та 
центральних областях, зокрема в  Херсонській,  
Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській 
та Запорізькій. 
Поки що найвища урожайність                                     
в господарствах Одеської – 40,3 ц/га, 
Дніпропетровської – 31,7 ц/га та Херсонської 
областей – 28,6 ц/га).
«Погодні умови в останні тижні є не досить 

Це приклад ставлення сьогод-
нішньої влади до нас з вами», - 
обурився Іван Слободяник. Він 
закликав учасників мітингу не 
допустити беззаконня та єдна-
тися у боротьбі з рейдерством.

«З Кіровоградщини має 
взяти приклад сьогодні вся 
Україна. З цієї єдності ферме-
рів, аграрної самооборони, ве-
теранів, селян. Ми закликаємо 
приєднуватися до цієї акції, 
тому що це стосується кожно-
го з нас», - заявив представник 
Асоціації фермерів.

Іван Слободяник також на-
гадав, що протягом року були 
акції протесту проти рейдер-
ства під Генеральною прокура-
турою, Міністерством юстиції.

«За це несуть відповідаль-
ність безпосередньо міністр 
юстиції Петренко, міністр вну-
трішніх справ Аваков. Коли 
бандити намагаються щось в 
нас забрати, дивує їхня коротка 
пам’ять», - зазначив Іван Сло-
бодяник. 

Нагадаймо, що протягом ос-
таннього часу від рейдерських 
захоплень в області постраж-
дали такі підприємства, як ТОВ 
«НИВА-2010» у с. Бережинка, 
ПСП «Богнер» та інші.

Чумна навала
Рейдерські захоплення сільгосппідприємств 

відбуваються в Україні сотнями

У Кіровоградській облас-
ті 150 фермерів одночас-
но купили 150 автоматів 
Калашникова, і всі місце-
ві чиновники стали, мов 
шовкові. Так фермери бо-
рються з хабарництвом, 
яке процвітає в регіоні. 
Про озброєння кірово-
градських аграріїв розпо-
вів віце-президент Асоці-
ації фермерів і приватних 
землевласників України 
Микола Стрижак, пові-
домляє 0532.ua. 

ЗА його словами, фермер-
ський загін утворився в 

Бобринецькому районі Кіро-
воградської області. 

«Сто п‘ятдесят фермерів 
одночасно законно придба-
ли сто п‘ятдесят автоматів 
Калашникова. Жодного разу 
їх поки не застосували. Але 
тепер прокурор району – як 
шовковий, голова РДА, зу-
стрівши фермера, низько кла-
няється, голова райради почав 
бачити в фермерах шанованих 
людей», – розповів Стрижак.

Він не вірить в те, що влада 

або правоохоронні органи мо-
жуть захистити українських 
аграріїв від корупції. Тому 
найефективніший спосіб – 
захищати свої інтереси само-
стійно», вважає Стрижак.

У ще одному випадку агра-
рії прийшли в кабінет до чино-
вника з ніжками від стільців. 
Той вимагав земельний хабар 
у розмірі 300 доларів з гектара.

«Голова асоціації запитав 
у свого районного земельни-
ка, чому фермери три роки не 
можуть продовжити договори 
оренди, а якийсь прибулець за 
тиждень оформив сотні гек-
тарів землі. Земельник і каже: 
«Розумієте, потрібно триста 
доларів за кожен гектар, але 
це не мені, це - в Київ». Голо-
ва асоціації вийшов до кори-
дору. Через хвилину разом з 
ним до кабінету зайшли ще 
22 фермери, у кожного в руці 
дерев’яна ніжка від стільця. 
Постукали по столу і запита-
ли: «Так скільки, скільки тобі 
потрібно з гектара, повтори?» 
У відповідь почули: «47 гри-
вень 50 копійок», – розповів 
Микола Стрижак. 

Такий «вагомий 
аргумент»

З українських степів пливе 
запах скошеної пшениці

Сто п‘ятдесят автоматів Калашникова                  
у сто п‘ятидесяти фермерів

Читайте 
стор. 4 -5ЩО ЧАС ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

На півдні Дніпропетровщини 28 червня 
розпочалися жнива. Та разом зі звісткою про 
перше золоте зерно, яке в цей надзвичайно 
примхливий за погодними умовами рік так 
важко дається, з Апостолівського району того 
ж дня чорним крилом прилинула страшна в 
своїй невідворотності друга вість – рейдерство. 
Причому геть не «класичне», не з банальною 
підробкою документів на землю чи договорів 
оренди тощо. Все відбувається буцімто в 
законний спосіб, але від того «закону» зашпори у 
фермерів не відходять. 

Уночі біля Мар’янського горів хліб
Резонанс від надзвичайної події виявився знач-

ним. Тож голова Апостолівської райдержадміні-
страції Олександр Харченко 30 червня провів роз-
ширену нараду за участю представників правоохо-
ронних органів, Асоціації фермерів та приватних 
землевласників краю і області. На нараду чимало 
людей прибули основною криворізькою трасою, що 
на в’їзді до Апостолового нагадує справжнє карто-
плище з вирвами до коліна… В одному із залів «Бі-
лого дому», де зібралися півсотні фермерів, право-
охоронці, голова РДА задав тон нараді:

- Виникла нагальна потреба зібратися, маємо 
розглянути декілька питань. Вночі біля Мар’янсько-
го горів хлібний масив, фермерам вдалося вчасно 
загасити його. Причини займання мають встано-
вити правоохоронні органи. Райдержадміністрація 
ухвалила рішення щодо безпечного збирання вро-
жаю, у районі створена відповідна робоча група, 
в кожній громаді також. Все має бути в порядку – 

сприятливими, що призведе до деякого 
зниження врожаю зернових колосових культур 
проти рекордного врожаю минулого року. 
Однак це зниження не є критичним та не 
матиме впливу на продовольчу безпеку країни. 
При цьому очікується висока якість пшениці 
нового врожаю, що сприятиме нарощуванню 
експорту борошна», - зазначив перший 
заступник міністра аграрної політики та 
продовольства Максим Мартинюк.
За останніми оперативними зведеннями, на 
3 липня в Україні намолочено перший мільйон  
тонн зерна.

Відібрали 
землю.                

І хліб… 
поля обкошені, зернозбиральна техніка обладнана 
вогнегасниками, автоцистерни наповнені водою. 
Треба докласти всіх зусиль, щоб зберегти врожай, 
не допустити пожеж на полі, випалювання стерні. 

Як з’ясувалося, в багатьох господарствах це вже 
зроблено, а підпал зумисний. Ось що розповіли 
мар’янівські фермери:

- Поле підпалене в двох місцях. Заїхали авто-
мобілем, видно сліди, спочатку запалили в одному 
місці. Потім від’їхали, і ще раз…

- Тричі дзвонили пожежникам, а диспетчер сон-
ним голосом питає, не може з’ясувати: «де хата го-
рить?» Так і не доїхали вони до поля. Ми загасили 
все власними силами! 

Керівник районної служби МНС пообіцяв 
з’ясувати причини службової недбалості колег. Хо-
четься вірити, що блукання пожежного автомобіля 
нічним районом – випадковість, яку все ж відповід-
но «оцінить» МНС. Прикро лише, що у такий не-
легкий час вирощений величезною працею хліб де-
хто палить, не задумуючись про наслідки скоєного. 
Цей злодійський намір дивує насамперед тим, що 
його безтямні автори і виконавці думають, що про 
їхню підлість ніхто не дізнається. Та чи не в кож-
ному українському селі є люди, які в той чи інший 
спосіб легко визначать винуватців! Є і відомі ясно-
видці, їхні здібності кожен може щодня побачити в 
телевізорі чи соцмережах. А є ще й вищий, Божий 
суд, який віддає належне за непокарані людьми зло-
чини не лише сущому поколінню… 
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ПОПРИ неймовірну спеку з самі-
сінького ранку, учасники грома-
дянського протесту проти суд-

дівського свавілля сповнені рішучості 
домогтися своїх законних прав. 

- Мені та моїм побратимам або тіка-
ти, або зариватися в землю… - сказав 
гірку правду сьогодення фермер Вален-
тин Доценко з Миколаївки Новомос-
ковського району. – Ми вже стільки ра-
зів протестували, а суд наче й береться 
за справу, потім знову її затягує. Якщо 
олігархи і далі пробуватимуть все під-
гребти під себе, буде громадянська вій-
на. На Кіровоградщині щойно сталося 
масове побоїще селян, а центральні 
телеканали показують сюжети, як десь 
собаку отруїли і ще всіляку нісенітни-
цю. Людей б’ють, а їм байдуже. 

- Ви що, думаєте, Леонова якось по-
карають? У крайньому разі вони його 
здадуть, щоб самим «продовжити його 
справу», - переконливо заявив приват-
ний підприємець Олександр Якович з 
Дніпра. – У нас більше півтисячі людей 
об’єдналися в організацію «Самозахист 
підприємців», щоб покласти край ко-
рупції в Дніпрі. Тому сьогодні чимало 
містян прийшли захищати селян від 
судді-хабарника. 

- На теми люстраціїі, відсторонен-
ня усіх перевертнів від влади я написав 
уже більше тридцяцть віршів, - по-
відомив самодіяльний дніпровський 

«Якби сиділи по норах, 
нічого б не добилися!»    

У Дніпрі 29 червня під стінами Шевченківського районного суду 
відбулася проголошена чергова акція за відвід судді Андрія Леонова. 
Близько сотні фермерів, приватних підприємців і громадських 
активістів з плакатами «Леонова – геть!» і т. п. гучно вимагали 
від керівництва суду відсторонити горе-служителя сліпої Феміди 
від розгляду кримінальної справи щодо рейдерського захоплення 
фермерського господарства «Дар» Новомосковського району                
у вересні 2016-го, розгляд якої по суті той усіляко затягує. І 
робить системні кроки, що свідчать про брутальне порушення 
ним даної суддівської присяги про верховенство права та чесність. 

поет Леонід. – Надрукуйте хоча б цей 
куплет:

Всевишній Боже, сильний і могутній,
Молю тебе – зміни наше майбутнє!
Бо ці злодюги, ця кривава влада
Ведуть рідненьку неньку до упаду!
Дійсно, безчинства владного гілля 

так допікають звичайним людям, що 
народжують справжні поетичні рядки. 
Більш конкретним на мітингу був ви-
ступ адвоката Антоніни Дарадуди, дру-
жини покійного Василя Дарадуди, та 
його дітей, співзасновників ФГ «Дар», 
Сергія Сироватка:

- В Одеській області держреєстра-
тор взяла «за послуги» великі гроші і 
переєструвала «Дар» після несподіва-
ної смерті засновника на безхатченка 
Іванченка, після цього звільнилася. 
Іванченко одразу «продав» ФГ жителю 
Дніпра Кузнєцову, за що отримав 700 
гривень. Він погодився співпрацюва-
ти зі слідством і ніякої загрози для су-
спільства не несе. Та суддя Андрій Ле-
онов ухвалив рішення про взяття Іван-
ченка під арешт на два місяці, всупереч 
протесту прокурора! Більше того, на 
це засідання невідомо з чиєї вказівки 
прибув конвой. Звідкіля Леонов знав, 
що Кузнєцов заявить клопотання про 
взяття під варту? Ми подали заяву в 
Антикорупційну прокуратуру про цей 
злочин. Ще суддя неправомірно ви-
знав рейдера Кузнєцова «потерпілим» 

і замінив кілька документів на користь 
селян із матеріалів справи чистими ли-
стами. На думку багатьох людей, ці дії 
він здійснює за замовленням народного 
депутата Вадима Нестеренка. З таким 
«суддею» родина Дарадудів фактично 
позбавлена права на правосуддя, що га-
рантує кожному громадянину держави 
Конституція України. Тому ми вкотре 
заявили про відвід судді Леонова - він 
не має права розглядати цю справу. 

Це вже не перша заява про надмір-
ний «апетит» народного обранця, який 
сягнув суддівських коридорів. Чи не 
пора компетентним оранам звернути 
на них увагу? Про пряму співпрацю з 
рейдерами одіозного судді заявив і го-
лова АФЗУ Дніпропетровської області 
Анатолій Гайворонський. 

- Суддя Андрій Леонов вкинув за 
грати безхатченка, щоб змусити його 
давати неправдиві свідчення. Він не-
правомірно ігнорує усі клопотання ад-
воката, знищує документи тощо. Тому 
наша акція безстрокова, суддя має взя-
ти самовідвід.

Як з’ясувалося на мітингу, Леонов 
не вперше прикриває чистою мантією 
свої чорні справи. За що удостоївся «че-
сті» бути у числі найбільших порушни-
ків Феміди в обласному центрі. Про це 
заявив голова правозахисного відділу 
ГО «Волонтерський центр допомоги 
військовим і цивільним «Вільна доля» 
Олександр Зеркаль (скорочено):

- Ми підготували звернення до 
Президента України, який на підставі 
ст. 104 Конституції України клявся «…
обстоювати права і свободи громадян, 
дотримуватися Конституції та Законів 
України». Направлені за його поданням  
і ухвалені Верховною Радою закони 
«Про прокуратуру», «Про правосуд-

дя» звужують існуючий обсяг прав та 
свобод громадян, тож на підставі ст. 
22 КУ є неконституційними. Зокрема 
прокуратуру позбавили права захисту 
інтересів громадян у суді, не працює ін-
ститут присяжних. Кілька тисяч суддів, 
які з різних причин не виконують свої 
прямі обов’язки, отримують заробітну 
плату. Вершиною суддівського свавіл-
ля в Дніпрі є дії судді Шевченківського 
суду Андрія Леонова, який 21 березня 
2017 року розглядав справу про збитки 
від «якісної» праці колишнього зама 
міського голови Анатолія Крупського в 
розмірі 26 мільйонів гривень в закрито-
му судовому засіданні. На підставі яко-
го чинного законодавства? Порушення 
присяги допущені ним і при розгляді 
справи щодо рейдерського захоплення 
ФГ «Дар». Суддя Жовтневого суду Дні-
пра Є. Башмаков підробив ухвали суду, 
людина втратила здоров’я та урожай на 
60 мільйонів гривень, щодо судді від-
крите кримінальне провадження. Голо-
ва Індустріального суду Дніпра Ю. Ша-
фаренко без автоматизованої системи 
розподілу справ призначив суддю, по-
рушив присягу і діючі закони. Просимо 
відкликати з посад названих суддів та 
звільнити суддів, які не працюють, але 
заробітну плату отримують. 

Наприкінці другої години мітингу 
учасники акції вийшли на проспект 
Яворницького, куди спрямовані вікна 
суду, і змушені були тимчасово пере-
крити рух автотранспорту. У цей час 
адвокат і повідомив довгоочікуване: 
«Справу про відвід Леонова розгляда-
тиме не він, а інший суддя». І тут один із 
фермерів впевнено підсумував: «Якби 
сиділи по норах, нічого б не добилися!»

Підготував Остап ВЕРНИГОРА.
Фото автора.  

ОДИН з прикрих підсумків цьогорічної 
весняної посівної компанії – значне 

скорочення площ, відведених під 
цукрові буряки. Якщо чималі аграрні 
фірми та агрохолдинги все ще не 
поспішають активно займатися 
вирощуванням цукрової сировини, то 
дрібні товаровиробники, передусім 
фермери, там і тут відмовляються 
від цих обтяжливих і не завжди 
вигідних клопотів. Якщо ви судите 
по наших супермаркетах і вважаєте, 
що ціни на цукор-пісок ростуть, то 
це оманливе враження – на світових 
ринках вони, навпаки, падають. І уже 

Несолодко сьорбаючи
торік для українських буряководів 
це стало ясно. Ще точніше – сукупні 
дані кільканадцяти останніх років 
дали зрозуміти, що якщо колись, за 
радянських часів, українські селяни мали 
зиск від того, що займалися такою 
надто трудомісткою культурою, то 
зараз все менше стає прибутковою. 
Споживач же у світових масштабах 
наразі неохоче  згоджується платити за 
солодкий чай більше. Звідси й невтішні 
закупівельні ціни на цукрову сировину.
Єдина Вінницька область за давньою 
традицією залишається незмінним у 
нас лідером з виробництва цукрових 

буряків. Вона ними засіяла і на цей 
раз майже 60 тисяч гектарів угідь. Це 
можна  пояснити і тією зручністю для 
селян, що область зберегла діючими сім 
цукрових заводів. Їх близькість впливає 
на спеціалізацію тих же фермерів. 
Заохочує. Хоч і на Вінниччині деякі 
фермери не зважилися ризикувати 
«передавати куті цукру», але цього року, 
як на думку експертів, головним чином 
через погодні умови. Квітнева «зима» 
і травневі приморозки багатьох тут 
стримали сіяти буряки.
А вічно друга Полтавська область 
опустилася тепер на третю сходинку 
– поступилася Хмельницькій, яка 
засіяла цукровими буряками на цілу 
тисячу гектарів більше від полтавчан. 
Полтавські буряководи загалом посіви 
буряків скоротили на 2.2 тис. га. 
Порівняно з минулим роком найбільший 
спад  допустила Кіровоградщина – мінус 
2.3 тисячі гектарів. Стосовно нашої 
області, то на Дніпропетровщині з 
цим ділом ні туди, ні сюди – ні вперед, 
ні назад фактично. Що також не 
може викликати задоволення. Справа 
ось в чому: цілих двадцять останніх 
років цукровиробна галузь в Україні 
занепадала. Там і тут зупинялися 
заводи. Безслідно зник наш Губиниський. 
Площі посівів цукрових буряків загалом 

Т лумачник новин

У селищі Первомайське Миколаївської області 
на постаменті, де раніше стояв Ленін, у травні 
цього року з’явився пам’ятник… цукровому 
буряку.
Розміщений пам’ятник цій цінній культурі 
у сквері навпроти Засільського цукрового 
заводу, що належить британській компанії 
ED&F Man, одному із світових лідерів торгівлі 
цукром. 
Ідея поставити пам’ятний знак буряку 
виникла у генерального директора заводу 
Володимира Палієнка, за словами якого 
цукрові буряки для працівників підприємства 
та мешканців селища мають значно більше 
значення, ніж радянський вождь. 
На постаменті є напис: «Ніщо не зупинить 
ідею, час якої настав!» 

в Україні порівняно з колишніми 
«рекордними» зменшилися більше                  
ніж в 5 разів. І тільки у минулому                 
2016 році з‘явилися надії та ознаки, що 
не все втрачено і відродження можливе.  
Проти 2015-го вперше було посіяно з 
плюсом – аж на 23 з лишком процентів 
більше! Хіба не прорив? 
А теперішній же рік ніби як несподівано 
обірвав приріст. Навпаки, знову 
вниз покотилося – відступило! - 
буряківництво на українських полях. 
Відкат, та не так, як пожартували уже 
деякі ЗМІ. За підсумками цьогорічної 
весни в загальній структурі посівів 
цукрові буряки зайняли менше одного 
відсотка орних земель – показник, 
який не може бути прийнятним для 
України.  І не гарантує їй, м‘яко кажучи, 
солодкого життя. Оскільки внутрішні 
запаси цукру зараз обмежені. Тому зайве 
посилатися на те, що від продукції 
наших цукровиків відвернулася Росія. 
У першу чергу треба думати про свій 
народ. І тому гідно заохочувати своїх 
же аграрних товаровиробників. Бо 
такивертається загроза незабаром 
втратили вітчизняну цукрову 
промисловість.

   Підготувала Олена КВІТКА.
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Продовження. 
Початок - стор. 1

«До землі не підходжу 
на гарматний постріл»
Неабияке збурення залу ви-

кликала новина про позавчо-
рашнє пограбування правоохо-
ронцями фермера Олександра 
Зозулі з села Михайлівки. Ось 
що сказав він на нараді:

- Я не знав, що впродовж 
тижня до цього біля мого 16-и 
гектарного поля з ячменем сто-
яла палатка, в ній жили якісь 
люди. З 2000-го року я член 
фермерського господарства 
«Зозуліно», батько засновник, з 
2006-го я голова. Земля внесена 
до Статутного фонду господар-
ства, у податковій все платимо, 
що належить. Приїхав косити, 
комбайн пішов у загінку. Одра-
зу «прилетів» відділ по бороть-
бі  з економічними злочинами 
з Кривого Рогу, показали по-
свідчення. Тицьнули в руки 
постанову суду про те, що я не-
законно використовую землю, 
арештували комбайн… Забра-
ли намолочених 500 кілограмів 
зерна, возили скрізь цілий день. 
Надвечір здали мені збіжжя 
«на відповідальне зберігання», 
взяли розписку. Мусив зверну-
тися до адвоката, він пізніше 
сказав, що можу користуватися 
комбайном. До тієї ділянки з 
ячменем і на гарматний постріл 
не підходжу. Бо земля, сказали, 
видавалася батькові, а коли він 
помер два роки тому, то мені те-
пер не можна її обробляти. Тре-
ба віддати її комусь іншому. Що 
буде з урожаєм, не кажуть…

Про підозрілих «палаточни-
ків» розповів і директор СФГ 
«Імені Ф. Нансена» Олександр 
Петрик:

- Пару днів назад я знайшов 
палатку біля поля Зозулі, там 
двоє людей, запитую, що ро-
блять. «Ми туристи, - кажуть, 
- відпочиваємо». Дивлюся, си-
дять в посадці, а поряд міст. Два 
роки тому там зійшов з рейок 
потяг. Викликав наряд поліції, 
але вони зателефонували ко-
мусь, і поліції надійшов дзвінок 
«Апостолівська прокуратура в 
курсі». Тому ми всі хочемо діз-
натися, що це за люди?

- У Зозулі шість днів чергує 
поліція, на які кошти? За наші 
податки? – пролунало допов-
нення з залу. – Той, хто ішачить, 
того й карають, ідіотів – жалу-
ють… Ми в такій «каші» вари-
мося, що страшно стає!

На всі закиди прокурор 
Апостолівського району Мики-
та Шпонька дав пояснення:

- Ні прокуратура, ні поліція 
не мають коштів для охорони по-
лів. Це приватна фірма. На шість 
чи сім земельних ділянок слідчим 
суддею Апостолівського суду на-
кладений арешт. За життя ці фер-
мери в 90-х роках отримали зем-
лю в постійне користування, піс-
ля їхньої смерті земля належить 
державі. У чинному законодав-
стві виникла прогалина, земельні 
ділянки фермерів не підлягають 
успадкуванню. Зараз встановлю-
ються особи, які незаконно засія-
ли землю. Звертайтеся до суду, до 
Держгеокадастру, щоб виділили 
землю вам. Доводьте свою право-
ту в суді! 

Така порада ошуканому дер-
жавою фермеру одразу знайшла 
адекватну відповідь його колег:

- А землю заберуть тим ча-
сом!

Антирейдер

 І хліб… 
Відібрали 

землю.

- Куди йти, на кого сподіва-
тися, коли судді не в сторону 
людей думають?

- Суди тривають роками, а 
хто збиратиме урожай Зозулі?

На це питання прокурор 
відповів, що розподілом землі 
очолювана ним установа не за-
ймається. Про урожай змовчав, 
лише сказав: «дію винятково в 
інтересах держави, у її правово-
му полі».

- То краще буде, коли на 
цій землі ростиме замість хліба 
бур’ян?

- Нам сьогодні палять поля, 
і нічого ніде не вирішується! 
Чому відбирають урожай в пер-
ший день збирання? Це чистої 
води «заказуха»! Прокуратура й 
поліція працюють на рейдерів! 

Відповіді на ці звинувачення 
не було… До речі, лунали вони 
неодноразово. Пізніше заступ-
ник начальника Апостолівсько-
го відділення поліції Валерій 
Смолій запевнив присутніх:

- Ми не допустимо ніякого 
рейдерського захоплення. «Бе-
спредєлу» в нашому районі не 
буде! 

Втім, конкретики в словах 
правоохоронців не прозвучало. 
Увесь час в залі тривало бурхливе 
обговорення ситуації, фермери 
хотіли почути не обтічні фрази, 
а щось більш предметне стосов-
но надзвичайних подій в їхньому 
краї. Адже якщо і справді про-
куратура діє в інтересах держави, 
а не конкретного олігарха, про 
що були закиди, то мусила б до-
тримуватися насамперед Консти-
туції України, яка має найвищу 
юридичну силу. Її норми є норма-
ми прямої дії. А права і свободи 
людини та їхні гарантії визнача-
ють зміст і спрямованість діяль-
ності держави. Тобто правоохо-
ронці мусять дбати щонайперше 
про кожного громадянина і фер-
мера, з рук якого, до речі, їдять 
хліб. Оце і будуть справжні, а не 
міфічні «інтереси держави».

А що виходить в Апостолів-
ському районі? Олександр Зо-
зуля замість співчуття від пра-
воохоронної системи з приводу 
смерті батька отримав в день 
початку жнив «наїзд». При тому, 
що фермеру доводиться працю-
вати фактично рік в борг, щоб 
потім отримати якусь заробітну 
плату для себе і родини, сплати-
ти податки, утримувати техніку 
в належному стані, придбати на-
сіння, пальне, добрива тощо! 

- Ми півроку позичаємо, 
півроку віддаємо борги, - про-
лунало в залі. – Щойно полетіли 
решета на комбайні, мусив по-
зичати в дружини з грошей, які 
вона заробила на полуниці. Во-
сени сподіваюсь віддати…

Так і Олександр Зозуля – ці-

лісінький рік дбав, а держава ру-
ками своїх слуг поцупила в ньо-
го збіжжя. І чи спитали вони, як 
йому жити і господарювати без 
урожаю, чим віддавати борги? 
«Твердолобо» непохитна пози-
ція правоохоронців справля-
ла доволі гнітюче враження на 
присутніх. Тривалий час сторо-
ни видимого протистояння не 
знаходили точок дотику. Згодом 
голова Апостолівської районної 
організації АФЗУ Віктор Ко-
вальчук запропонував:

- Не варто втрачати час, 
жнива в розпалі. Треба негайно 
створити робочу групу з пред-
ставників райдержадміністра-
ції, прокуратури, поліції і фер-
мерів, щоб вирішити долю уро-
жаю Олександра Зозулі. 

Пропозиція була підтримана 
учасниками наради. Голова РДА 
Олександр Харченко видав роз-
порядження про початок робо-
ти групи з понеділка, 3-го липня. 
Від фермерів до неї делегували 
Віктора Ковальчука, Феруддіна 
Джабарова, Анатолія Петелька, 
Григорія Зінченка, Василя Та-
бачнюка.

«Мусимо відкривати 
Другий фронт»
Гіркі зізнання про непрості 

апостолівські реалії лунали в 
залі часто. В ході наради стало 
відомо, що ситуація, подібна 
михайлівській, доволі типова. 

- Батькову землю перео-
формляю з 2011-го року, - заяви-
ла Людмила Попик. – Пройшла 
безліч інстанцій, отримала купу 
хитромудрих рішень, але землю 
так і не дооформила, хоч і гори 
документів маю (на знімку).

- Горе йде нашими землями, 
- доповнив колегу Володимир 
Мельник, аграрій з Криворізь-
кого району. – Рейдери діють і 
в Софіївському районі, і у нас. 
Частково ми і самі винні – все 
чекали, виглядали, що за нас 
хтось щось вирішить. Нато-
мість проблеми нам створили 
зумисно. Земля фермерського 
господарства має переходити 
разом з майном у користування 
спадкоємцям! Завтра в Україні, 
коли дозволять продаж ріллі, 
біда прийде до кожної хати. Буде 
такий дерибан землі, як сьогодні 
в Зозулі. Ми знаємо, хто це ор-
ганізував. Але якщо завтра тут 
сидітиме не 50, а 500 чоловік, то 
вони швидше схаменуться.

- Мій батько, Григорій Маг-
далина, був засновником фер-
мерського руху на Апостолів-
щині, - сказала Вікторія Маг-
далина з Михайлівки. – Щоб 
зберегти пам’ять про нього, я 
пішла у відставку з поліції, де 
мала звання майора. «Ноги» 
оцих безчинств на нашій землі 

«ростуть» із  Кривого Рогу. Ми 
з чоловіком пройшли всі ступені 
пекла, дійшли й до Вищого гос-
подарського суду, але батькову 
землю і досі не переоформили 
на себе. На нашій землі Фрітьоф 
Нансен у 1923 році власним ко-
штом збудував першу трактор-
ну станцію, ми створили музей 
його імені. Історичні будівлі, 
пов’язані з ім’ям Нансена, є і в 
ФГ «Зозуліно». Восени до нас 
приїде велика норвежська деле-
гація, треба усіляко розвивати 
дружні зв’язки наших країн. Що 
покажемо гостям – «роботу» на-
ших рейдерів?

Так, великий мандрівник і 
вчений Фрітьоф Нансен, пере-
буваючи в Україні у перші роки 
окупації її Радянською Росією, 

працював Верховним комісаром 
Міжнародного Червоного Хре-
ста. Він був настільки вражений 
створеним більшовиками го-
лодом, що коштами з врученої 
йому Нобелівської премії фінан-
сував будівництво в Михайлівці 
Апостолівського району по-
казової сільськогосподарської 
станції. Тому землю, на якій ця 
велика людина рятувала україн-
ців від голоду, негоже «прослав-
ляти» рейдерськими атаками. 
Тим паче перед приїздом поваж-
ної делегації з Норвегії, яка є, за 
визначенням Президента Украї-
ни Петра Порошенка, «унікаль-
ною моделлю держави загально-
го добробуту».

З великим зацікавленням 
присутні на нараді слухали го-
лову ревізійної комісії АФЗУ 
Новомосковського району Пав-
ла Доценка:

- Коли держава кинула клич 
про фермерство, вона поклала і 
обов’язок – створити ефектив-
ну господарчу інституцію, еко-
номічний осередок. Для того, 
щоб мати продовольчу безпеку. 
Тому коли хтось руйнує фер-
мерське господарство, то він 
руйнує державу. А цей злочин 
кваліфікується найтяжчими 
статтями. Не можна руйнува-
ти фундамент, на якому стоїть 
держава! У Новомосковському 
районі ми створили дієву орга-
нізацію, на потреби якої сплачу-
ємо двадцять гривень з гектара. 
Працює адвокат, у Новомосков-
ському міжрайонному суді ми 
відстояли тридцять шість ФГ, 
які наша прокуратура «клала 
на лопатки». Тепер вона подала 
апеляційні скарги, але ми дій-
демо і до Європейського суду, а 
правди доб’ємося. Фермерам у 
власність земля не потрібна, а у 
користування господарству, а не 
фізичній особі, вона вже виділе-
на. Спроба силового захоплення 
ФГ «Дар» змусила нас органі-
зувати загони Фермерської Са-

мооборони Дніпропетровської 
області, я разом із сином і пле-
мінником, одягнувши каску і 
бронежилет, дев‘ять разів їзди-
ли на його захист. У нас війна на 
Сході, але миритися з рейдер-
ством не будемо, відкриваємо 
Другий фронт спротиву. Тільки 
разом, могутньою силою, ми мо-
жемо спинити рейдерів.

Про необхідність тісного єд-
нання фермерів і власників зем-
лі в загони Фермерської Самоо-
борони йшлося на нараді часто. 
Цей захід намічений одразу 
після жнив. А ось що сказав з 
приводу апостолівських подій 
народний депутат України по 
виборчому округу № 40 Вален-
тин Дідич:

- Питання, схожі з апосто-

лівськими, ставлять мені ви-
борці і в Криничанському, То-
маківському та інших районах 
Дніпропетровщини. Законо-
проект № 4355, який повертає 
землі поза межами населених 
пунктів до сільських рад, го-
тується до  повторного дру-
гого читання. Це буде дієвий 
елемент децентралізації. У нас 
формується депутатське ядро, 
яке вимагає його негайного 
ухвалення. В першому читан-
ні ухвалений і законопроект 
про фермерські землі, які збе-
рігаються за господарством в 
разі зміни чи смерті керівника. 
Усіма силами продовжуємо дію 
мораторію на продаж земель 
сільгосппризначення, треба 
проводити слухання в Коміте-
ті з питань аграрної політики і 
земельних відносин, в якому я 
працюю, потім у сесійній залі. 
Необхідні дієві запобіжники, 
щоб агрохолдинги не прийшли 
в села, інакше вони все скотку-
ють на своєму шляху. Мусимо 
запобігти соціальному вибуху, 
зберегти наші села, я теж сіль-
ський житель.

Добре буде, якщо за сучас-
ними масовими притягненнями 
народних обранців до кримі-
нальної відповідальності виста-
чить голосів у парламенті для 
ухвалення цих найважливіших 
для села рішень. А з Апостолів-
щини прилетіла третя сумна 
звістка – у вихідні, якраз перед 
початком праці робочої групи, 
арештоване судом поле Олек-
сандра Зозулі скошене невідо-
мими особами. Мимоволі зга-
далися слова, почуті на адресу 
правоохоронців після бурхливої 
апостолівської наради від за-
смаглого на сонці фермера:

- Народ його одяг, взув, 
годує, у сорок пять років дає 
пенсію, а він цьому народу зра-
джує… 

Підготував                                   
Григорій ДАВИДЕНКО. 

 Земле, поорана горем, лихом засіяна чорним! Максим 
Рильський
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У ФОКУСІ ДНЯ У ФОКУСІ ДНЯ

Напрямок

Інвестиції в точне 
землеробство ростуть 
протягом останніх 
п’яти років. У провідних 
IT-компаній з Кремнієвої 
долини збільшився інтерес 
до високотехнологічної 
сільгосптехніки: тепер 
кожен сегмент сільського 
господарства бореться 
за інвестиції, показуючи 
свою ефективність і 
рентабельність.
Головний фактор, який 
стримує впровадження 
високих технологій в 
агробізнес - це недоліки 
устаткування і програмного 
забезпечення, яке або 
занадто складне для 
розуміння, або має обмежений 
функціонал. Це створює 
проблеми в обізнаності і 
просунутості фермерів у 
сфері використання нових 
технологій на полях.
Зростання інвестицій 
в оптимізацію 
використання води
Останнім часом проблема 

водних ресурсів зводиться до 
двох головних аспектів: більш ра-
ціонального використання води 
там, де її не вистачає, і поліпшен-
ня якості зрошення через нестачу 
поживних речовин у ґрунті.

Системи оптимального зро-
шення вже існують: вони дозво-
ляють за допомогою мобільного 
пристрою проводити моніторинг 
і контроль витрати води, а також 
за рахунок інформації про стан 
грунту знаходити проблеми і 
розподіляти воду в ті частини 
поля, де вона потрібніше.

Для аналізу стану ґрунту і ви-
значення термінів для зрошення 
потрібні точні інструменти: су-
путникові знімки, моніторинг 
полів дронами, ґрунтові датчики. 
Завдяки їм можна проаналізува-
ти рівень азоту та інших пожив-
них речовин у ґрунті, її вологість 
та інші важливі показники.

Тому для того, щоб ефектив-
но використовувати воду, необ-

Щоб залишатися ефективним фермером, 
потрібно навчитися розумно використовувати 
власні ресурси. Без правильного підходу рано чи 
пізно можна стати неконкурентоспроможним. 
Тому не завадить дещо знати про нові віяння                   

в сфері точного землеробства.

       очне землеробство: 
        кілька важливих порадТ

хідний цілий комплекс засобів 
та інструментів - стати «точним 
фермером» без цього неможли-
во. Тому й не дивно, що основні 
інвестиції в точне землеробство 
спрямовані на розробку систем 
оптимального зрошення, дронів 
і супутниковий моніторинг. 

Збільшення прірви 
між технологічно 
просунутими фермерами 
і тими, що працюють                    
по-старому
Компанії в сфері агротехно-

логій виділяють чотири види 
фермерів: новатори, просунуті 
фермери, «наздоганяючі» і ті, хто 
зовсім не використовує нові тех-
нології. Новатори - це ті ферме-
ри, які самостійно розробляють 
нові рішення. Просунуті, в свою 
чергу, використовують сучасні 
датчики, супутникові знімки та 
інші інструменти для підвищен-
ня ефективності бізнесу. «Наздо-
ганючі» починають використо-
вувати сучасні технології тільки 
тоді, коли розуміють, що нові 
рішення працюють і приносять 
користь. А ті, хто не впроваджує 
нові технології, пояснюють свій 
вибір тим, що вони неефективні 
і дорогі.

Розрив між просунутими і 
традиційними фермерами може 
статись більше через те, що цін-
ність точного землеробства виро-
сте в наступному році. Тоді число 
«наздоганяючих» збільшиться 
внаслідок бажання фермерів 
стати конкурентоспроможними 
й утримувати за собою частину 
ринку. І для цього йому потрібно 
буде підвищувати ефективність 
власних полів.

Неабияк справу гальмує 
брак технічних знань                  
у фермерів
Цей тренд випливає з попе-

реднього. Якщо кількість «наз-
доганяючих» збільшиться, то для 
ефективного впровадження точ-

ного землеробства фермерам по-
трібно буде почати розбирати-
ся в технічних аспектах агро-
технологій. У тому числі пере-
навчити своїх співробітників. 
Також деякі фермери можуть 
зіткнутися зі супротивом но-
вим технологіям: працівники 
будуть переживати, що їх замі-
нить техніка, або вони просто 
не захочуть вчитися чомусь 
новому.

Якщо ж навчити своїх спів-
робітників новим навичкам, 
які відповідають використан-
ню нової техніки, не вийде, то 
проблема вирішується пошу-
ком кваліфікованого фахівця, 
що розбирається в цьому. Але 
краще потурбуватися про це 
заздалегідь: є велика ймовір-
ність, що навіть вони будуть в 
дефіциті.

 
Відсутність 
бездротового доступу до 
мережі буде гальмувати 
процес впровадження 
нових технологій
Для того, щоб почати ко-

ристуватися дронами, систе-
мами моніторингу і деякими 
датчиками, потрібен доступ до 
інтернету. Без своєчасного от-
римання потрібної інформації 
цінність точного землеробства 
зменшується.

На даний момент у біль-
шості фермерів немає досту-
пу до інтернету або існують 
проблеми з якістю сигналу. А 
згідно з опитуванням CropLife 
і PrecisionAg, в якому брали 
участь 233 господарства, 16% 
фермерів оцінили свій wi-fi як 
«вельми надійний», 19% наз-
вали його «проблематичний», 
а для 3% він «дуже поганий». 
Інші дві третини респонден-
тів оцінили якість мережі 
як «задовільну». Але це опи-
тування стосувалося тільки 
американських фермерів, які 
вже давно використовують 
мережу 4G. В Україні тільки 
недавно з’явився 3G-інтернет, 
і то не скрізь.

 
Зростання популярності 
мобільних додатків
«Точному фермеру» завжди 

потрібно бути в курсі про стан 
своїх посівів, а також мати 
можливість контролювати і ко-
ригувати процес роботи. Тому 
велика кількість компаній по-
чинає створювати мобільні до-
датки до свого продукту.

Впровадження можливості 
віддаленого управління може 
стати першим етапом перехо-
ду до автономного сільського 
господарства. В основному це 
стосується налаштування і 
зміни параметрів техніки. На-
приклад, в безпілотному трак-
торі і роботі-садівнику можна 
змінити налаштування, не пе-
рериваючи процес роботи, ра-
дить портал aggeek.net.

ТАКИ ЗА ЗЕМЛЮ 
ГРОШІ
Про дуже впертих, які 

завжди наполягають винят-
ково на своєму, у нас зазвичай 
кажуть, що ти їм хоч кілок 
на голові теши, а вони знов і 
знов за рибу вимагають гроші, 
і баста. Чи не так зараз наші 
державні керманичі разом зі 
своїми слухняними, мов вухо,  
чиновниками і особливо на-
родними депутатами воліють, 
образно кажучи, гроші за зем-
лю? Уже навесні цього року 
збиралися скасувати морато-
рій на продаж угідь сільсько-
господарського призначення. 
Мерщій себто відкрити їх ри-
нок в Україні. Незважаючи на 
те, що без загальнодержавно-
го обговорення - всенародно-
го референдуму! – не можна 
ж приймати настільки доле-
носне для народу і загалом 
України рішення. Скажемо 
при цій нагоді, що й довіряти 
голосувати за Закон «Про обіг 
земель» теперішнім народним 
депутатам, які геть скомпро-
метували  себе, небезпечно. 
Але вони поспішають, як на 
пожежу. Адже Міжнародний 
валютний фонд у протилеж-
ному разі погрожує не виді-
ляти черговий кількамільярд-
ний транш чергової позички.  
А Кабмін на чолі з Володими-
ром Гройсманом так і не спро-
мігшись оживити, вернути до 
тями вітчизняну економіку, 
все ходить і ходить з простяг-
нутою рукою жебрака по Єв-
ропі та світу. Без іноземних 
подачок він зі своєю бюрокра-
тичною свитою  ні за цапову 
душу пропаде.  Хоч у травні, 
як нахвалялися, законопроект 
щодо земельної реформи роз-
глядати таки не зважилися, 
перший заступник міністра 
аграрної політики і продо-
вольства Максим Мартинюк 
недавно заявив, що розгля-
нуть його «уже після літніх 
канікул» і неодмінно «при-
ймуть до кінця поточного 
року». І далі Мартинюк сказав 
чи пообіцяв, що «рішення про 
ринок землі буде прийнято, 
і залишається тільки питан-
ня про те, коли він запрацює 
для продажу землі». Цитуємо 
дослівно: «Ми ще дискутуємо 
на цю тему, мною ж поки що 
розраховано, що це буде уже з 
1 січня 2018 року».

Ви зрозуміли? Так вва-
жає-прогнозує нетерпели-
вий пан замміністра. А що 
думає народ, його зовсім не 
цікавить. І не хвилює. Він 
елементарно позбавляє народ 
конституційного права вирі-
шувати шляхом референдуму, 
настільки для національної і 
продовольчої безпеки Укра-
їни важливе питання – хіба 
ні? Але хто дозволив Марти-
нюку в купі з усіма у Кабіне-
ті міністрів, Верховній Раді і 
Адміністрації Президента так 
ігнорувати право і волю сво-
їх співвітчизників-виборців? 
Чи це дійшли до ручки, що 
валютних позичок скоро не 
вистачатиме, аби латати дірки 
у бюджеті та  тому ж Пенсій-
ному фонді, що треба землю 
розпродати направо й наліво, 
вроздріб і гуртом? За аналогі-
єю з розпродажем у кінці ми-
нулого століття ледве не усіх 
вітчизняних підприємств на 
металобрухт, коли сотні, ти-

ЩО ЧАС ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?

сячі і мільйони українців за-
лишали без роботи, то тепер 
виставлять на торги земельні 
плантації, луки і пасовища, 
відбираючи у сільського люду 
землю під його ногами? Отож 
зганяючи своїх селян із землі 
та виганяючи з їх сіл, як рані-
ше виганяли-викидали робо-
чий люд за прохідні?

І не дає спокою, виходить, 
можливість-сверблячка по-
живитися тепер на остаточно-
му по суті продажуУкраїни – 
хіба це сьогодні таємниця для 
ошуканого нашого населення? 
В Україні наразі 42 млн. га зе-
мель сільськогосподарського 
призначення, 28 млн. з яких – 
плодючі чорноземи. Причому 
32 мільйони з усіх разом пере-
бувають у постійному обробіт-
ку. Правда, 8 млн. фактично не 
відомо, хто обробляє, а майже 
стільки ж «контролюються» 

великими агрохолдингами, 
зареєстрованими, де завгодно 
по офшорних зонах, тільки 
не в Україні. Уявляєте ви, які 
«прибутки» це обіцяє? Є такий 
економіст і радник Держгео-
кадастру з питань земельної 
реформи – Михайло Кухар. 
То він серед тієї меншості, яка 
згорає від нетерпіння, коли ж 
скасують мораторій на про-
даж земель України. То пан 
економіст  підрахував і каже, 
що через заборону ринку землі 
держава у нас щорічно втрачає 
3.3 мільярда доларів. Але хіба 
ми не знаємо, в якій державі 
живемо? Що корупція сягну-
ла вище голови, а боротьбі з 
нею кінця-краю не видно з тієї 
причини, що боротьба ця і не 
починалася. Що десятки, сот-
ні, тисячі чиновників та нар-
депів, прокурорів і поліцаїв, 
бізнесменів-рейдерів декла-
рують мільйони зароблених 
явно неправедними «труда-
ми», і з них як з гусаків вода. 
Тому так і хочеться уточнити в 
економіста і радника Михайла 
Кухара: 3.3 млрд. доларів втра-
чає казна України чи сумарно 
кишені її крадіїв, потрошите-
лів і рейдерів?

А заодно попросити Куха-
ра підрахувати, на яку ж суму 
цей «бомонд»  і ця бридка  «елі-
та» нації загалом збагатиться, 

коли мораторій на продаж 
землі буде скасовано? Тим 
часом мало хто усвідомлює, 
що не випадково земельний 
ринок квапляться запрова-
дити в умовах занизьких цін 
у нас на землю. Ми кажемо, 
що українським чорноземам 
немає ціни, але грошова вар-
тість одного їх гектара нині 
в межах 1100 американських 
доларів. Не важко спрогно-
зувати, наскільки вона зро-
сте у перші ж кілька років 
після відкриття ринку. Орі-
єнтуючись, скажімо, на ціни 
гектара далеко не чорноземів 
навіть не у розвинених краї-
нах Європи, а з колишнього 
соціалістичного табору. У 
Польщі гектар зараз коштує 
6150 і не доларів, а євро, в Ру-
мунії - 3365 євро, а в Болга-
рії  - 4560. Отож можливості 
скупити за безцінь і пере-

продати потім з ого-го яким 
«наваром» будуть. Тим паче, 
що все той же економіст-рад-
ник Михайло Кухар заспоко-
ює: спекуляція – це немину-
че для ринкової економіки 
явище, то нічого страшного 
у ній, мовляв, немає. 

Страшне інше: україн-
ські власники приватних 
земельних паїв і 1100 дола-
рів за гектар не вторгують. 
Зубожіле селянство по на-
ших селах готове буде весь, 
приміром, 5-гектарний пай 
збути максимум за 30 тисяч  
- не доларів і не євро, а гри-
вень, девальвація яких не 
припиняється. Як треба та-
кож знати, що левова частка 
паїв, які перебувають в орен-
ді будь-кого, дісталася нині 
у спадщину дітям та онукам 
і правнукам, які тепер ні-
якого відношення до села 
й аграрного виробництва 
не мають. Тому вони хай і 
не за пляшку, як це часом  
утрирують, а за будь-яку ім-
портну «цяцьку» аж бігом 
віддадуть свої наділи. У усіх 
випадках такі гроші за реа-
лізовані земельні паї будуть 
негайно проїдатися та ви-
трачатися, насправді мало 
сприяючи піднесенню вну-
трішньої економіки. Це буде 
мов мертвому припарка. 

А ще треба знати й інше: чи 
питатимуть селян, за скільки 
викупляти у них паї або й чи 
згодні вони їх продавати? Це 
як по воді вилами писано. При-
йдуть, тицьнуть бабці або сто-
літньому діду тисячу гривень 
на смерть – і будьте здорові, 
шановні.  А не захочуть люди 
ось так «по-доброму» - заберуть 
силоміць і спасибі не скажуть. 
Якщо зараз власникам паїв за-
хисту та підтримки не знайти ні 
в органах державної влади, ні в 
правничих чи судових інстан-
ціях, селян зобижають, дурять 
і за людей не сприймають, то 
з обігом земель й поготів уже 
загартовані свавіллями та ша-
храйством негідники зупину не 
знатимуть. Є ще один економіст 
і засновник маркетингової ком-
панії Гео-М Максим Зінченко. 
То цей належить до числа про-
тивників ринку землі в Україні.

- Я прекрасно розумію, -  
каже він, - чому українські чи-
новники поспішають скасувати 
мораторій. Непрозорість про-
цедур створить для них шанси 
«гріти руки». А ще я не розумію, 
як в теперішніх українських 
реаліях – тотальної корупції 
і відсутності боротьби з еко-
номічною злочинністю і пра-
вового захисту від рейдерства 
та насильства – можна давати 
старт продажу землі. Її просто 
за копійки скуплять у людей, 
а потім перепродадуть тим же 
китайцям…

Тож Максим Зінченко не 
сумнівається, що пересічні 
власники земельних ділянок 
від земельного ринку нічого 
не виграють. Навпаки, тільки 
втратять. І далі Зінченко заяв-
ляє, що не бачить нині «мож-
ливостей знімати мораторій на 
продаж землі, які б не завдали 
серйозної шкоди національним 
інтересам держави». Отож і 
Україна-держава нічого не ви-
грає, а ось програє, і дуже. То 
хто тоді опиниться в дамках? 
Секрету немає. Коли ж ви чуєте 
від «вождів» з київських пагор-
бів запевнення, що іноземцям 
наша земля не продаватиметь-
ся, а тільки своїм і винятково 
фізичним особам, та ще й в об-
межених площах – це брехня, 
вимушений тимчасовий мане-

вр теперішніх реформаторів. 
Позаяк не мине і двох-трьох 
років, як знайдуть аргумен-
ти, що усі ці разом і поодинці 
обмеження краще скасувати. 
Земельний ринок буде «удо-
сконалюватися»!

Останнє, що тут треба 
сказати: часто-густо з того ж 
Києва лунає, що продаж зем-
лі – це єдина у нас проблема, 
дискусія навколо якої триває 
мало не чверть століття. І дис-
кусія дуже запальна, складна 
та суперечлива, в якій досі для 
більшості прийнятного варі-
анту не вироблено. Не жарт 
бо ж, що сім разів – сім років 
поспіль – продовжувався уже 
мораторій на запровадження 
обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення. Але 
чому не роблять явного вис-
новку, що «зволікання» від-
бувалося з одної-єдиної при-

чини: народ у своїй більшості 
добро не дасть! І мовчать, бо-
яться слова сказати, що тільки 
з цієї причини не зважувалися 
та не зважуються до цих пір 
йти на всенародний референ-
дум. Щоб люди висловилися, 
бути чи не бути в Україні рин-
ку земель.

 Як і роблять вигляд, наче, 
крім отих обмежень щодо іно-
земців та 200 гектарів в одні 
руки винятково співвітчизни-
ків і т.д., і т.п., ніяких інших 
пропозицій та варіантів не на-
працьовано. Насправді давно 
є варіант, котрий цілком може 
бути й винесений на  всенарод-
не обговорення. Зводиться до 
того, що голоблі кучмівської 
аграрної реформи необхідно 
повернути назад. Яким чи-
ном? Держава розпаювала не 
мало і не багато – 29 мільйонів 
гектарів колишніх колгоспних 
ланів, породивши в країні по-
над  сім мільйонів власників 
приватних наділів. То тепер 
держава і мусить викупити їх 
назад у селян. Щоб залишити 
у своїй власності. А далі ви-
ступати єдиним гравцем на 
ринку, щоб на законодавчо ви-
гідних для усього суспільства 
умовах і продавати її вироб-
никам сільгосппродукції, і пе-
редавати в оренду чи постійне 
користування…

А чому б і ні? 
                                      
АЛЕ НАМ НЕ 
ПТАШКУ ШКОДА
Не знаємо, наскільки діє-

тична кролятина, а що куряти-
на і дорослим, і дітям корисна 
у харчуванні - це поза всяким 
сумнівом. Курка точно сягає 
до двох кілограмів поживно-
го м’яса.  Це не кажучи вже 
про качок, гусей та індиків. 
Тому розвиток птахівництва 
з щорічним зростанням його 
поголів’я, який спостерігався 
у нас більше, ніж десяток ос-
танніх літ, не міг не радувати. 
Але ж  грім серед ясного неба 
гримнув: уже торік почалося 
згортання галузі, котре досі 
набирала й обертів. Зменшен-
ня обсягів виробництва від-

бувається на всіх найбільших 
підприємствах України. Єдиній 
найбільшій компанії – «Миро-
нівський хлібопродукт» - все ще 
вдається утримувати позиції. І то 
за рахунок пошуку нових ринків 
збуту поза межами нашої держа-
ви. Ясно, що введення нових по-
тужностей припинилася зовсім. 
Якщо виробництво м’яса бройле-
рів торік загалом скоротилося на 
37 тисяч тонн, то цього року уже 
на 31.5 тисячі. Все йде до того, що 
до кінця 2017-го зменшиться вдві-
чі порівняно з 2016-м.

Яка ж причина? Птахівники 
першими на повен голос недавно 
заявили, що стрімко скорочуєть-
ся внутрішній попит на пташине 
м’ясо. Ще точніше – зменшується 
купівельна  спроможність нашо-
го населення. Отож далеко не ко-
жен сьогодні може дозволити собі 
смакувати принаймні вволю діє-
тичну курятину. Тобто це той ви-

падок, коли порожніють не лише 
гаманці, а як наслідок втрачають 
фізичну вагу їх власники. «Дієта» 
без дієтичного мяса. Якщо мину-
лого року споживання скороти-
лося майже на кілограм на душу 
населення, як раніше казали, то 
цього уже на всі півтора.

 Якщо ж хочете знати, то в по-
передній час розвій галузі чи не 
в першу чергу зумовлювала саме 
купівельна активність спожива-
чів. Все більше і більше українців 
віддавали перевагу якраз куря-
тині. Платоспроможність наших 
людей оберталася тим, що дієтич-
ну пташину продукцію купува-
ли навіть більше, ніж інші види 
м’яса, ніж свинину чи яловичину, 
що відповідало тенденціям, ха-
рактерним для країн Європи. Да-
вався взнаки і такий фактор, як 
пільгове оподаткування з ПДВ. 
Тепер його відмінили, що теж 
позначилося на зростанні ціни 
на м‘ясо і відповідно на зменшені 
обсягів його «домашнього» спо-
живання. З початку цього року 
уже близько 20  птахівничих під-
приємств зупинили своє вироб-
ництво, ще більше скоротили і 
скорочують обсяги своєї продук-
ції, що неодмінно скінчиться ще 
більшим падінням рівня спожи-
вання. Почалося замкнене коло, з 
якого, якщо «облога» триватиме, 
навряд чи скоро потім вдасться 
вибратися.

З одного боку, зрозуміло, все 
це спонукає власників птахоком-
бінатів і фірм торувати шляхи на 
зовнішні ринки. Перспективи у 
них, уявіть собі, є, і неабиякі. Со-
бівартість виробництва та пере-
робки нашого пташиного м’яса 
нижча, ніж у багатьох країнах Єв-

ропи і навіть Азії, а ось по-
живність, дієтичність його 
вища. Беручи на озброєння 
сучасні за світовими мірка-
ми технології, наші підпри-
ємства галузі зберігають 
більш натуральною відго-
дівлю птиці. Досить сказа-
ти, що цього року експорт 
українського продукту зріс 
не мало і не багато – аж на 
45 відсотків.  Інша річ, що це 
на фоні далеко не рекордних 
досі показників. А підтрим-
ки з боку держави в просу-
ванні на ринки Китаю, Пів-
денної Кореї, Японії, Сінга-
пуру чи Гонконгу катма. На 
поставки ж у країни Євро-
союзу квоти все ще малі.

 Сьогодні ми ладні го-
ворити не скільки про екс-
портні перспективи галузі, 
стільки про насичення вну-
трішнього ринку дієтич-

ною продукцією. Шурику 
з радянської ще кінокоме-
дії «Кавказька полонянка», 
якщо пам’ятаєте, пташки 
було шкода. А нам нині - на-
ших людей, яких позбавля-
ють можливості достатньо 
споживати курятини.  Ще 
недавно пересічний украї-
нець з‘їдав за рік у середньо-
му лише 8 – 9 кілограмів тієї 
ж яловичини, котра також 
вважається дієтичною, а 
м‘яса бройлерів не менш як 
25 – 27 кг, то погодьтеся, що 
в раціоні споживання насе-
ленням останнє грає велику 
роль. Хоча це не відпові-
дає поки що європейським 
і світовим нормам. Тому 
навіть виконавчий дирек-
тор «Спілки птахівників 
України» Сергій Карпенко 
висловлює ідею, що стано-
вище реально виправити за 
рахунок створення малих та 
середніх птахоферм на пра-
вах селянських або фермер-
ських господарств, вироб-
ничих або обслуговуючих 
кооперативів. Коли говори-
ти про Дніпропетровську 
область, то за прикладом, 
скажімо, молочарських мі-
ні-ферм і кооперативів, які 
давно успішно працюють у 
Покровському та Апосто-
лівському районах. Їхній 
досвід вартий того, щоб по-
ширювати в середовищах 
одноосібників та фермерів, 
підприємців малих та се-
редніх масштабів та відкри-
вати пташині міні-ферми.

А чому б і ні?
Микола ЯСЕНЬ.

! Покоління відходять, покоління приходять,                              
а земля віковічно стоїть 

Окремі думки
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І  НЕ ДИВНО, що прокуратура, як 
державний орган України,  цілеспря-
мовано займається поверненням 

земель державі, тільки чомусь ці землі 
намагаються у будь-який спосіб віді-
брати у селян, фермерів, а не у латифун-
дистів-олігархів.

Не тільки прокуратура веде таку 
хижацьку поведінку відносно селян 
та фермерів України, але й у самій 
Верховній Раді раз по раз виникають 
питання, як позбавити селян та фер-
мерів України землі. То один законо-
проект приймуть, згідно з яким на 
землях можуть працювати тільки гро-
мадяни з вищою агрономічною осві-
тою, то інший, що фактично узаконює 
рейдерські захоплення фермерських 
та селянських господарств, причому 
владні структури начебто дуже обу-
рюються такими діями,, але історія не 
знає жодного прикладу, коли б певні 
особи понесли заслужене покарання 
за рейдерські захоплення, а селянське 
чи фермерське господарство було за-
хищене.      

Начебто і закони є, які могли б на-
лежним чином захистити селянина і 
фермера від свавілля, і правоохоронні 
органи є, які мали б відстоювати права 
та інтереси пересічного громадянина 
України, але чомусь ці закони не працю-
ють, як тільки їх починає застосовувати 
прокуратура, а суд своїми рішеннями 
узаконює свавілля з боку прокуратури.

Одним з таких прикладів є пред-
ставництво прокурором інтересів 
держави в суді, коли прокурор за наду-
маними обставинами визнає за собою 
право представництва цих інтересів, а 
суди визнають такі надумані обставини 
належними і повністю стають в цій ча-
стині на бік прокуратури. Тобто проти 
селян і фермерів потужним фронтом 
виступають і прокуратура, і суд. 

Оже, прокурор, як правило, пред-
ставництво інтересів держави в суді 
обґрунтовує наступними правовими 
нормами:

1) статтею 131-1 Конституції 
України на прокуратуру покладено 
представництво інтересів держави в 
суді у виняткових випадках і в поряд-
ку, що визначені законом;

2) відповідно до ст. 45 ЦПК Укра-
їни з метою представництва інтересів 
держави в суді прокурор у межах по-
вноважень, визначених законом, може 
вступити за своєю ініціативою у спра-
ву, провадження у якій відкрито за по-
зовом інших осіб, на будь-якій стадії 
її розгляду, подає апеляційну скаргу, 
касаційну скаргу, заяву про перегляд 
судового рішення Верховним Судом 

Відповідь-версія

На планеті йде інтенсивне потепління клімату. Пустеля просувається на 
північ зі швидкістю 10 км , обезводнювання землі – 25 км на рік. Уже зараз древні 
центри світу – Афіни, Рим і, головне, Єрусалим потрапляють в зону штучного 
поливу. Через 20-30 років треба буде думати про переселення великих мас 
цивілізованих народів північніше їх нинішнього проживання.
До того часу в Україні буде напрочуд чудовий субтропічний клімат.
У липні 2010 року Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) 
була зроблена доповідь, в якій висловлюється сумнів у тому, що Ізраїль 
протримається більше 20 років. Дослідження, що було доступним тільки 
обмеженому колу осіб, передбачає повернення  всіх вимушених переселенців                 
і вихід 2 млн. євреїв з країни.
Експерт з міжнародного права Франклін Ламб відзначив, що ЦРУ у своїй 

доповіді проводить паралелі між несподівано швидким падінням режиму 
апартеїду в Південно-Африканській Республіці, а також розпадом СРСР                    
на початку 90-х років минулого століття.
Дослідження передбачає повернення півтора мільйона ізраїльтян у Росію                   
та в ЄС і звертає увагу на зниження народжуваності серед єврейського 
населення та демографічний ріст палестинців.
Надана інформація свідчить про те, що в Ізраїлі назрівають події, які можуть 
змінити вихід населення не тільки в США. Враховуючи, що в Ізраїлі мешкає 6 млн. 
євреїв, виникає питання: а куди поїдуть інші 2,5 млн. Серед експертів існує думка, 
що таке переселення може відбутися на територію України.
Можливо, нас тому вже не 52 млн., а тільки близько 40 млн., а деструктивні 
процеси викликають зменшення корінного населення України.

Навіщо прокуратура 
відбирає землю у селян 
та фермерів  України?

України, про перегляд судового рішен-
ня за нововиявленими обставинами;

3) згідно зі ст. 24 Закону України 
«Про прокуратуру» право подання апе-
ляційної чи касаційної скарги на судове 
рішення в цивільній, адміністративній, 
господарській справі має прокурор, 
який брав участь у судовому розгляді, 
а також незалежно від участі в розгляді 
справи прокурору вищого рівня: Гене-
ральному прокурору, його першому за-
ступнику та заступникам, керівникам 
регіональних та місцевих прокуратур, 
першим заступникам та заступникам 
керівників регіональних прокуратур;

4) відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону 
України «Про прокуратуру» прокурор 
здійснює представництво в суді закон-
них інтересів держави у разі порушен-
ня або загрози порушення інтересів 
держави, якщо захист цих інтересів 
не здійснює або неналежним чином 
здійснює орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування чи інший 
суб’єкт владних повноважень, до ком-
петенції якого віднесені відповідні пов-
новаження, а також у разі відсутності 
такого органу.

Потім прокурор при зверненні до 
суду може вказати, наприклад, що по-
рушення інтересів держави полягає в 
тому, що Головне управлінняя Держ-
геокадастру у Дніпропетровській об-
ласті  здійснює неналежний захист ін-
тересів держави органом, який упов-
новажений на здійснення функцій у 
спірних правовідносинах.

Всі наведені правові норми проку-
рором є абсолютно правильними щодо 
представництва прокурором інтересів 
держави в суді, але прокурор чомусь не 
зазначає (можливо, просто ігнорує), 
що захист інтересів держави відбува-
ється у випадках та порядку, встанов-
лених законом, а не розмірковування-
ми про те, що законодавчо у прокурора 
таке право є на захист інтересів держави 
у суді, а раз таке право є, то воно реалізу-
ється прокурором автоматично.

Дійсно, ч.3 ст.23 Закону України 
«Про прокуратуру» передбачено, що 
прокурор здійснює представництво в 
суді законних інтересів держави: 

у разі порушення 
або загрози порушення інтересів 

держави, якщо захист цих інтересів не 
здійснює або неналежним чином здійс-
нює орган державної влади.., а також у 
разі відсутності такого органу.

Потім, в ст. 23 Закону України «Про 
прокуратуру» зазначено, що наявність 

таких обставин обґрунтовується про-
курором у порядку, передбаченому 
частиною четвертою цієї статті.

Тобто фактично, ч. 4 ст. 23 Закону 
України «Про прокуратуру» є однією із 
ключових при набутті представництва 
інтересів держави у суді, і такі обстави-
ни прокурор обов’язково повинен об-
ґрунтувати у передбаченому законом 
порядку.

Так, в ч.4 Закону України «Про 
прокуратуру» зазначено, що винятко-
во з метою встановлення наявності 
підстав для представництва інтере-
сів держави в суді  у випадку, якщо 
захист законних інтересів держави 
не здійснює або неналежним чином 
здійснює суб’єкт владних повнова-
жень, до компетенції якого віднесені 
відповідні повноваження, прокурор 
має право отримувати інформацію, 
яка на законних підставах належить 
цьому суб’єкту, витребувати від нього 
матеріали та їх копії.

Тобто законодавчо встановлено по-
рядок встановлення підстав для пред-
ставництва прокурором інтересів дер-
жави в суді, відповідно до якого за умо-
ви не здійснення захисту інтересів дер-
жави або неналежним чином суб’єктом 
владних повноважень, прокурор  має 
право звертатися та отримувати не-
обхідну інформацію, витребувати від 
нього матеріали та їх копії. 

Але що робить прокурор? Відпо-
віднос до вимог законодавства він по-
передньо, до звернення до суду, пові-
домляє відповідного суб’єкта владних 
повноважень про вступ прокуратури у 
справу, тобто виконав формальну сто-
рону закону і абсолютно нічого не вка-
зує  про те:

з якого моменту прокуратурі стало 
відомо про неналежний захист Голов-
ним управлінням Держгеокадастру у 
Дніпропетровські області, 

яку(-і) з цього приводу прокурату-
рою отримано від цього органу інфор-
мацію, матеріали та копії, що б і могли 
певним чином підтвердити неналеж-
ний захист інтересів держави цим 
органом, і тим самим підтвердити на-
явність підстав для представництва 
прокурору  інтересів держави в суді. 

Тобто у цій частині прокурор ігно-
рує вимоги Закону і взагалі не вчиняє 
будь-яких дій винятково з метою вста-
новлення наявності підстав для пред-
ставництва інтересів держави в суді.

Крім того, ч.7 ст. 23 Закону України 
«Про прокуратуру» передбачено, що у 
разі встановлення ознак адміністра-
тивного чи кримінального право-
порушення прокурор зобов’язаний 

здійснити передбачені законом дії 
щодо порушення відповідного прова-
дження. 

Враховуючи, що зазначена норма 
міститься у ст.23 Закону України «Про 
прокуратуру», якою регулюється поря-
док набуття представниц може вказати 
тва прокурором для захисту  інтересів 
в державі в суді, то стає зрозумілим, що 
винятк з метою встановлення підстав 
для представництва інтересів держави 
в суді, прокурор отримавши від відпо-
відного органу, який не здійснює або 
неналежним чином здійснює захист 
інтересів держави, відповідну інфор-
мацію та матеріали (їх копії), у разі 
встановлення ознак адміністративно-
го чи кримінального правопорушення 
прокурор зобов’язаний здійснити пе-
редбачені законом дії щодо порушення 
відповідного провадження.

Прокурор вважає, що статус пред-
ставника отримує автоматично, до-
статньо навести декілька загальних 
норм при зверненні до суду, які на-
дають йому таке право. Така позиція 
прокурора є помилковою, не кон-
структивною, і такою, що не відпо-
відає вимогам закону та ставить під 
сумнів бажання прокурора встанови-
ти по цьому питанню справедливість.

Статтею 45 ЦПК України передба-
чено, що прокурор, який звернувся до 
суду з метою представництва інтересів 
держави в суді, повинен обґрунтувати 
наявність підстав для здійснення та-
кого представництва.

Невиконання прокурором вимог 
щодо надання суду обґрунтування 
наявності підстав для здійснення 
представництва інтересів держави в 
суді має наслідком застосування по-
ложень, передбачених статтею 121 
цього Кодексу, а саме, суд повинен за-
лишати такі звернення прокурора до 
суду без руху. 

Але суд не перевіряє належним чи-
ном правові підстави звернення про-
курора до суду, автоматично визнає 
за прокурором право представляти 
інтереси держави в суді, чим грубо по-
рушує діюче законодавство України, а 
потім задовольняє таке звернення  про-
курора, позбавивши ще одного ферме-
ра або селянина правом користування 
земельною ділянкою. 

Для чого це робиться, чому у дер-
жавних органів є намагання відібрати 
землю у селянина або фермера, пора-
джу прочитати з початку. Це тільки 
версія відповіді, але факти залишають-
ся фактами. 

Олександр ГЛУЩЕНКО, юрист.
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Настала літня спека, і багато хто почав 
користуватися одним із  благ цивілізації - 
кондиціонером. Проте цей пристрій разом                
із полегшенням може призвести і до хвороб.
Приємна прохолода влітку - можливість 
тверезо мислити і не так сильно потіти - ось 
за що ми так любимо кондиціонери. Проте 
у цих пристроїв є ряд недоліків, які можуть 
зашкодити здоров’ю.

1. Кондиціонер сильно висушує повітря 
в приміщенні. У середньому він витягує 
близько літра води з повітря за годину роботи. 
Охолоджене повітря стає дуже сухим, що 
шкідливо для шкіри і слизових оболонок 
дихальних шляхів. Це у свою чергу дозволяє 
вірусам і бактеріям легше проникати в організм.
2. Як часто ви чистите кондиціонер? Увесь 
пил, який в ньому скупчився, почне знову 
розноситися навкруги. Приміром, центральна 
частина кондиціонера може містити легіонел 
- бактерії, що викликають легіонельоз, 
гостре інфекційне захворювання. Хвороба 
супроводжується лихоманкою, ускладненим 
диханням, інтоксикацією. Також у складі такого 
пилу можна зустріти й іншу заразу, включаючи 
різні віруси і пилові кліщі.
3. Після спеки багато хто звик відразу включати 
кондиціонер, причому виставивши температуру на 
мінімум. Цього робити ні в якому разі не можна. 
Так можна заробити застуду або запалення легенів. 
Адже перепади температур призводять до розвит-
ку запальних захворювань дихальних шляхів або 
сечостатевих органів, наприклад, циститу.
4. У кондиціонерах міститься холодагент під 
назвою фреон. Він важчий за повітря, тому при 
витоку може витіснити повітря з приміщення. 
Також деякі різновиди фреонів при розкладанні 
виділяють небезпечні токсини, які можуть 
викликати сонливість і задуху.
5. Згідно з дослідженням, проведеним фахівцями 
з біостатистики з Університету штату Алабама, 
кондиціонери можуть сприяти збільшенню ваги. 
А все тому, що через кондиціонер людині для 
підтримки температури на постійному рівні не 
потрібно витрачати енергію і спалювати калорії. 

Як не захворіти через кондиціонер
 Перепад температур не повинен 

перевищувати 8-10 градусів. 
 Раз у декілька годин роботу кондиціонера 

треба зупиняти і провітрювати автомобіль 
або приміщення.
 Використовуйте зволожувачі повітря і не 

забувайте пити більше рідини.
 Не направляйте струмінь холодного повітря 

на себе.
 При роботі кондиціонера краще виходити                 

з приміщення.
 Регулярно проводьте очищення.

Чи такий 
безпечний пан 
КОНДИЦІОНЕР?

З доровенькі були!

Перевірений і ефективний 
засіб для профілактики хвороб 
огірків - приготовлений влас-
норуч розчин на молоці: 1 літр 
молока, 30 крапель йоду, 20 г гос-
подарського мила (натерти на 
тертці для якнайшвидшого роз-
ставання).

Все ретельно змішати й об-
прискувати рослини з інтерва-
лом 10 днів протягом усього пе-
ріоду росту. Така суміш здатна 
вберегти огуд огірків від багатьох 
хвороб, до того ж, на відміну від 
хімічних засобів захисту, є абсо-
лютно нешкідливою для здоров’я 
людини та легкою у приготуван-
ні.

Якщо профілактика не прово-
дилася, й огірки занедужали на 
борошнисту росу (одна з найпо-
ширеніших хвороб огірків), мож-
на застосувати ще один метод з 
категорії народних. Полягає він 
у наступному: звичайну молочну 
сироватку нагрівають до темпе-
ратури +20-25 градусів, розво-
дять у відрі води й обприскують 
нею рослини, причому не тільки 
ті, на яких уже виявилася борош-
ниста роса, але й всі, що знахо-
дяться поруч. Можна обприску-
вати огіркові батоги й чистою 
сироваткою.

Хвороби огірків можуть про-
явитися зовсім несподівано для 
городника і застати зненацька. 
Для такого випадку існує на-
ступний варіант зі скарбнички 
народних способів лікування: 
50 г часнику пропустити через 
часникодавку, розвести отри-
ману часникову кашку в літрі 
води, щільно закрити кришкою 
й настояти добу. Після чого от-
риману суміш процідити, додати 
ще 9 літрів води й обприскати 
рослини. Такий розчин особливо 
ефективний проти несправжньої 
борошнистої роси. При необхід-

Огірки, як правило, 
найчастіше починають 
хворіти на стадії цвітіння, 
тому профілактичні 
обприскування варто 
починати, коли рослини 
перебувають у стадії 3-4 
справжніх листків. І якщо 
ви не прихильник хімічних 
обробок, пропонуємо вашій 
увазі народні способи 
лікування та профілактики 
хвороб огірків.

Н а порі, на часі

    ому огірковій грядці 
потрібне молоко?Ч

ності процедуру обприскування 
часниковим розчином можна 
повторювати неодноразово.

Попельний розчин так само 
дає чудовий ефект при всіляких 
хворобах огірків, до того ж ще й 
відмінно підживлює ослаблені 
хворобою рослини, у результа-
ті чого обробка ним вважаєть-
ся кращою з категорії народних 
способів лікування хвороб огір-
ків.

Склянку деревного попелу 
заливають 2 літрами окропу і на-

стоюють протягом 2-х діб, про-
ціджують і додають попередньо 
натерте на тертці і розведене у 
воді господарське мило (10 г). 
Обприскують не менше 2-х разів 
з проміжком 7 днів. Якщо вра-
ження огірків є значним, то кіль-
кість обробок можна подвоїти.

Але якщо всі перераховані 
вище народні способи лікуван-
ня не змогли впоратися, й ваші 
огірочки продовжують хворіти, 
значить, час було упущено, для 
подальшої боротьби з вогнища-
ми хвороби можна застосувати 
біопрепарат «Фітоспорин». І на-
останок кілька порад з вирощу-
вання огірків.

Батоги огірка занадто тонкі, 
листочки дрібні, а колір самих 
огірків світліший, значить, рос-
лини відчувають нестачу азоту. 
Щоб виправити ситуацію, огірки 
необхідно підживити розчином 
коров’яку: 1 л розвести в 8-10 лі-
трах води. Готову суміш підлити 
по літру під кожний кущ.

Плоди огірків мають округ-
лену форму, а ближче до пло-
доніжки звужуються, значить, 
рослинам не вистачає калію. За-
повнити нестачу його можна за 
допомогою все того ж деревно-
го попелу, розвівши в відрі води 
склянку попелу, вносять по літру 
розчину під кожну рослину.

Після того, як огірковий сезон 
закінчився, із грядки необхідно 
акуратно зібрати всі залишки 
рослин разом з корінням і спа-
лити, а саму грядку для дезін-
фекції полити розчином мідного 
купоросу: 50 г мідного купоросу 
розвести в 10 літрах води і вико-
ристати цю кількість на 1 м кв. 
Таким чином ви убезпечите свій 
майбутній урожай огірків від 
багатьох захворювань, збудники 
яких зимують у рослинних за-
лишках.

У сезон господині починають 
готувати малосольні огірки. 
Хтось робить їх, заливаючи 
гарячим розсолом, комусь 
подобаються огірочки, 
приготовані в холодному 
розсолі. А якщо ви не знайомі            
з рецептом малосольних огірків 
на мінералці, то обов’язково 
спробуйте! Адже даний рецепт 
дуже простий у приготуванні.
 
Малосольні на мінералці
  Для приготування малосоль-

них на мінералці потрібно взяти: 
1 кг невеликих свіжих огірків, зав-
довжки не більш як 7 см; 1 літр мі-
неральної води будь-якої марки; 3 
ст. л. солі; 4 зубчики часнику; 1-2 
червоних гострих перчика; пучок 
свіжого кропу.

У мінеральній воді розчинити 
сіль. Огірки вимити і відрізати «по-
пки», кріп порвати руками, часник 
порізати пластинками, гострий пе-
рець просто нарізати на дрібні шма-
точки, не виймаючи насіння.

У банку вкласти огірки, між 
ними кріп і шматочки часнику з 
перцем. Залити огірки солоною мі-
нералкою. Банку поставити в холо-
дильник, через 12 годин малосольні 
огірки будуть готові.

Якщо любите солоніші, то ви-
тримайте їх трохи більше, ніж 12 го-
дин, або просто збільшіть кількість 
солі.

Малосольні в пакеті 
Зазвичай солити огірки до пов-

ної готовності доводиться два, а 
то й три дні. Але існує маленька 
хитрість, як прискорити цей дов-
гоочікуваний процес. Спробуйте 
приготувати малосольні огірки в 
пакеті.

Пропонуємо спосіб, як приго-
тувати малосольні огірки в пакеті і 
без розсолу - така проста техноло-
гія допоможе отримати бажаний 
продукт вже за 3-4 години. До того 
ж тобі не доведеться вовтузитися з 
водою і зайвим посудом.

Потрібно: 1 кг огірків, 3 зубки 
часнику, кілька гілочок кропу, 4-5 
листочків чорної смородини, 2 ч. 
ложки солі (без гірки).

Огірки гарненько помити і зрі-
зати з обох боків кінчики. Подріб-
нити кріп і листя смородини. Час-
ник не давити, а дрібно порізати.

Огірки, часник і зелень скласти 
в поліетиленовий пакет, засипати 
сіллю і зав’язати, випустивши зайве 
повітря. Гарненько потрясти і пере-
мішати вміст пакету, але так, щоб 
він не порвався.

Для надійності і герметичності 
покласти огірки ще в один пакет, 
поставити  у глибоку тарілку і від-
правити у холодильник на 6-8 годин 
(або на ніч).

Періодично, не відкриваючи па-
кети, струшувати і перемішувати в 
них огірки. Чим активніше і частіше 
це робити, тим швидше будуть го-
товими огірочки до вживання.
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Календарик

З  діда-прадіда

Рецепти рибних страв
Для багатьох улюбленою 
рибою завжди був карась. 
Адже свіжоспійманий 
і свіжоприготовлений 
карасик  - просто смакота! 
Пропонуємо кілька рецептів 
з цієї чудової риби сімейства 
коропових. 

Яєчня з карасем
100 г риби, 3 яйця, 1,5 ложки 
масла вершкового, 5 г зелені.
Філейні шматки риби нарізати 
на дрібні шматочки, злегка 
обсмажити на сковороді з 
вершковим маслом з одного, 
а потім з іншого боку і залити 
яйцями. Довести до готовності. 
Посипати зверху петрушкою 
або кропом. Подавати відразу 
після приготування.

Карась маринований
500 г риби, 1 морква, 20 г цибулі, 
1 лавровий лист, на 0,5 літра 
води 150 г  7% оцту, ч. ложка цу-
кру, перець духмяний.
Попередньо очищену рибу випа-
трати і, не знімаючи шкіри і не 

видаляючи кісток, розрізати на 
шматки. Відварити в невеликій 
кількості води, додавши моркву, 
цибулину і сіль за смаком. 
Воду злити, додавши в неї оцет, 
цукор і лавровий лист, духмя-
ний перець. Суміш прокип’я-
тити, остудити і процідити. 
Готову рибу залити отриманим 
маринадом і поставити на 
холод. Через 12-14 годин рибу 
можна подавати до столу.

Салат з карася з цибулею
500 г риби, 500 г картоплі, 2 ци-
булини (великі), по 2 ложки оцту 
і олії, 2 яйця, зелень, спеції.
Відварити рибу в невеликій 
кількості води, додавши сіль, 
оцет, перець, кмин і т.д. Рибу 

остудити, коли буде готова, 
але відвар не зливати. Окремо 
відварити картоплю, дрібно 
нарізати цибулю. Змішати 
шматочки картоплі з цибулею 
і нарізаними яйцями, полити 
зверху оцтом і олією. Додати 
нарізану дрібними шматочка-
ми рибу. Зверху присипати все 
зеленню петрушки або селери.

Карась по-українськи
600-800 г філе карася, 200 г олії 
кукурудзяної або оливкової, 
100 г кукурудзяного борошна, 
лимон, 3-4 часточки часнику.
Розтовкти в ступі 3-4 плодики 
ялівцю, кілька зерен чорного 
перцю, 1 ч. ложку кмину і 3-4 
часточки часнику. Додати сік 
лимона. 
Намазати цією сумішшю очи-
щену і промиту рибу, у якої заз-
далегідь зробити надріз гострим 
ножем косо по спині (від голови 
до хвоста), витримати годину, 
а потім обваляти в борошні і 
смажити в дуже гарячому жирі. 
Подавати з гарніром з добре 
промитих цілих листків салату.
 

- У вас підвищений тиск, - 
каже лікар пацієнту-рибалці. 
- Це наслідки риболовлі... 
- Риболовля, навпаки, 
заспокоює... 
- Погоджуся з вами, 
доктор. Але я ловлю рибу                                   
в забороненому місці.

***                                                              
Йде рибалка й тягне 

величезного сома кілограмів 
під 100. Йде - аж згорбився. 

Назустріч йому інший 
рибалка з відром карасів та й 

каже так єхидно: 
- Що, всього одного зловив? 

***                                             
Хваляться рибалки. 

Один: 
- Нещодавно зловив рибу 

- (розводить руками) - ось 
така! 

Другий: 
- Це що! Ось я зловив - у неї очі 

як страусові яйця! 
Третій: 

- Фігня, хлопці! Ось я зловив 

і навіть сфотографував! Так 
одна тільки її фотографія 
потягла на два кілограми! 

*** 
Сидить олігарх, рибалить. 

Вудка з діамантами, замість 
волосіні - золота нитка. 

Раптом зловив Золоту Рибку. 
Вона попросилася: 
- Відпусти мене! 

Олігарх повертів рибку та 
викинув у воду. 

Рибка випливає та здивовано 
каже: 

- А три бажання виконати? 
- Ну ти взагалі офігєла! Ну 

гаразд, загадуй! 
*** 

Один чоловік у рибалки 
(тобто іншого чоловіка) 

запитує: 
- Ну як? Клює? 

- Та зловив одного, у воду 
викинув. 

- Що, маленький був? 
- Та ні. Такий же, як ти. Теж 

приставав з питаннями... 
Клює, не клює.

Найколоритніше та найціка-
віше свято, яким закінчується 
літній сонячний цикл кален-
дарних дохристиянських свят 
– це свято молоді – Купало, або 
Купайло, що з часом, після при-
йняття християнства, деякою 
мірою трансформувалося в цер-
ковне свято.

Йдеться про народжен-
ня  Івана Хрестителя, яке свят-
кується церквою 7 липня, або 
24 червня за старим календарем. 
Після поширення християнства 
давнє народне свято Купала в 
результаті «християнського на-
шарування» почало називатися 
святом Івана Купала, а в окремих 

У   ніч на Івана,  та й на Купала

Улюблене  для багатьох  свято - День рибалки - традиційно відзначається у другу неділю липня. Ця дату вста-
новлена в 1968 році Указом Президії ВР СРСР. 
Своєю появою свято  зобов’язане великим розвитком рибальства у часи Союзу. Щороку кількість рибалок-лю-
бителів збільшувалася, а радянська влада активно займалася проблемами браконьєрства в рибній галузі. 
Крім того, природних водойм в СРСР було безліч, тож не розвиватися цей промисел не міг. До того ж, у ряді 
радянських регіонів рибальство завжди вважалося провідною промисловою галуззю, і саме цю професію оби-
рали місцеві жителі. З плином часу і зародилося це свято, яке об’єднало риболовецькі трудові колективи та 
рибалок-любителів. 
У день, коли відзначають День рибалки, на водоймах можна побачити не тільки чоловіків, але навіть дітей і 
жінок. І це не дивує, адже риболовля - заняття, яке не обмежене статевими, віковими і соціальними рамками. 
Рибалка з давніх часів вважається найбільш масовим захопленням людства. Кожен, кому довелося хоч раз 
побувати на водоймі з вудкою, насолодився радістю спілкування з незайманою природою, дивовижною чисто-
тою. А день, коли була спіймана перша в житті риба, ніхто не забуде ніколи! 
А ось досвідчені в цьому ремеслі перед рибною ловлею завбачливо бажають один одному «Ні хвоста вам, ні 
луски!»  Щоб, значить, кльов був...

місцевостях побутували навіть 
такі назви, як Іванець, на Букови-
ні – Іван Лопушник.

Але народна пам’ять зберегла 
Купальську обрядовість та пісні, 
які, як гаївки та колядки, нале-
жать до найдавніших часів, до 
первісних поезій та ритуалів на 
честь життєподателя – Сонця. 
Звичайно, багато чого було втра-
чено за останнє століття, коли 
йшла відверта боротьба з наці-
ональними традиціями і народ-
ними обрядами. 

Наші предки  святкува-
ли Івана Купала 20-22 червня в 
час літнього сонцестояння: уве-
чері, вночі і в самий день Купала. 

Свято Купайла відбувалося саме 
в період, коли сонце приходило 
до зеніту – найвище піднімалося 
над землею, давало найбільше те-
пла і світла, виявляло свою най-
вищу чудодійну силу для рос-
линного і тваринного світу та для 
людини. Вся рослинність досяга-
ла свого апогею, все нестримно 
росло, розцвітало, множилося, 
раділо життю.

Це свято припадає на день 
літнього сонцевороту, тому 
символізує народження літньо-
го сонця - Купала і тим самим 
завершує панування весняного 
сонця - Ярила. В цей час небесне 
світило перебуває у куполі - най-
вищій небесній точці, тому дні 
тоді найдовші, а ночі - найко-
ротші. Рослинний і тваринний 
світ отримує найбільше тепла і 
світла, визрівають зерна і плоди. 
Купала називають Богом плодю-
чості й зображають з відповідни-
ми ознаками, що символізують 
чоловічий початок та заплідню-
ючу силу.

Головні персонажі свята - 
Купала та Марена, які уособлю-
ють чоловіче (сонячне) і жіноче 
(водяне) божества. Ці дві дійові 
особи обираються, відповідно, 

хлопцями й дівчатами або ви-
готовляються як опудала. Поєд-
нання чоловічої і жіночої стихій 
породжує життя, яке на святі 
символізує гілка верби - Купай-
лиця.

Свято починається ввечері, 
напередодні Купала. Основним 
стрижнем, довкола якого відбу-
ваються дійства, є купальський 
вогонь, який символізує сон-
це-зародок у материнській утробі. 
Він має горіти цілу ніч - від заходу 
Сонця-Ярила в лоно Матері-Зем-
лі (смерті) до сходу (народження) 
Купала. Перед запаленням вогни-
ща чотири чоловіки зі смолоски-
пами стають квадратом навколо 
хмизу, що позначає чотири сон-
ця (чотири пори року). Потім всі 
сходяться до хмизу і запалюють 
вогнище, що символізує «сонячне 
сплетіння».

У надвечір’я дівчата гада-
ють на судженого - кидають у 
воду свої вінки, а хлопці повин-
ні їх дістати. Вінок - це символ 
щастя та одруження. Чий вінок 
хлопець дістане, того й дівчина 
повинна поцілувати і мусить 
бути з ним у парі на це свято (як 
правило, вибір зарання узгоджу-
ють).

Якщо дівчата примушують 
хлопців (вогонь) зайти за вінком 
у свою стихію (воду), то після 

запалення вогню при заході сон-
ця хлопці перестрибують через 
вогонь спочатку самі, показую-
чи свою спритність, а потім, як 
стихне полум’я, у парі з тими ді-
вчатами, вінки яких дістали. Ко-
жен вважає за честь очиститися 
вогнем, тричі перестрибнувши 
через багаття. Існують прикмети, 
пов’язані з цим: якщо парубок 
найвище стрибнув - буде гарний 
урожай у його родини, вскочить 
у полум’я - чекай біди. Коли ж 
вдало перестрибнуть багаття 
юнак з дівчиною - вони неод-
мінно одружаться і проживуть у 
злагоді все життя. Тому важливо 
знати, що не можна стрибати че-
рез Купальське вогнище будь із 
ким, а лише з судженим (судже-
ною).

Хлопці спускають з гори 
вогняне колесо-сонце  (символ 
літнього сонцевороту) або ж 
розкручують його на стовпі під 
загальне пожвавлення і радість.

Коли забави стихають, люди 
від вогнища запалюють свічки 
на заготовлених зарання коши-
ках-віночках і йдуть до річки, 
щоб пустити їх водою й уша-
нувати предків. Після цього всі 
сідають за святкову вечерю, від-
даючи шану предкам і молячись 
за народження літнього сонця 
Купали. 

«Ні хвоста вам, ні луски!»
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