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КАЗАВ ГРОЙСМАН - 
КОЖУХ ДАМ…
Що було, то було: минулого 

року Прем’єр Володимир Грой-
сман на всю Україну оголосив, 
що схвалено мало не доленос-
ну давноочікувану Концепцію 
розвитку фермерських госпо-
дарств і сільськогосподарської 
кооперації на 2018–2020 роки. І 
на її реалізацію, продовжив Во-
лодимир Борисович, плануєть-
ся щороку аж мільярд гривень. 
Оскільки «аграрний комплекс 
формує 12 відсотків ВВП краї-
ни», переконаний, докидав гла-
ва Кабміну, «що він здатний і 
на більше». Тому «ми маємо 
розвивати малий і середній біз-
нес на селі – українське фермер-
ство». 

Зі свого боку профільне 
Міністерство АПК – ще коли 
його очолював Тарас Кутовий, 
який, нагадаємо, давно пішов у 
відставку – нібито запровадило 
державні програми підтримки 
фермерських господарств. Ци-
туємо: «Програми передбачили 
спрощення системи оподатку-
вання та пільгове кредитування, 
а також забезпечення умов для 
використання державної інфра-
структури, надалі забезпечення 
і доступу до внутрішніх ринків 
збуту та покращення експорту 
продукції сільськогосподарсь-
кого виробництва». 

Так от, наобіцяли-сказали 
Прем’єр і його підлеглі багато, 
однак схоже на те, що не зав’я-
зали. Принаймні, на нинішній 
2018 рік на статтю «Фінансова 
підтримка заходів у агропро-
мисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів» перед-

ЗА ВАШЕ Ж ДОБРО КУЛАК ВАМ У РЕБРО
А groсектор

бачено аж… 66 мільйонів гри-
вень. Ну хіба не той це випадок, 
коли обіцяв пан кожуха дати, та 
тільки теплим слово його і зо-
сталося? Бо ось уже тепло в при-
роді бере верх, весна у повному 
розпалі, а фермери там і тут – 
наразі в шести областях України 
– виходять не у поля для добра 
та добробуту трудитися, а піке-
тують місцеві органи держвла-
ди, перекривають автомобільні 
траси, протестують і пишуть 
гнівні звернення та вимоги – в 
тому числі і у Кабмін Володи-
миру Гройсману. Привід? Тепер 
цитуємо аграрників: «Недолугі 
зміни до Податкового кодексу 
скасували відшкодування ПДВ 
при експорті сої та ріпаку. Такі 
дії шкодять передусім малим і 
середнім сільгоспвиробникам 
та можуть привести до більш 
ніж шести мільярдів гривень 
збитків. Крім того, від депутатів 
Верховної Ради України ми ви-
магаємо якомога швидше під-

тримати законопроект, який 
передбачає збереження екс-
портного відшкодування ПДВ і 
для олійних культур».

Зрештою, це стиль і прак-
тика нинішньої влади – обіцяти 
людям золоті гори, а там хоч по-
топ і світ пропадає пропадом.  
До речі, майже два роки тому, 
міняючи Яценюка на Гройсма-
на, наш Президент Петро По-
рошенко запевняв, наче «новий 
уряд подбає про розвиток дер-
жави і бізнесу та максимально 
швидке відродження вітчизня-
ної економіки». Замість «уряду 
виживання», докинув Петро 
Олексійович, це буде «уряд ро-
звитку». І що з цього вийшло та 
виходить далі, усім нам видно, 
як на долоні. Від обіцянок най-
вищих посадових осіб України 
ситим не стаєш. Навпаки, по-
трапляєш ще в більш глухі кути, 
з яких ні туди, ні сюди. Чи знає-
те ви, що уже й фермери з від-
чаю кидають свої села та виїжд-

жають шукати кращої долі у ту 
ж Польщу та інші європейські 
держави? Є офіційні дані поль-
ських урядовців, що минулого 
2017 року вони видали 231 до-
звіл на придбання земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня вихідцям чи переселенцям з 
України.

А у нас приклад з керма-
ничів-«державотворців» на 
словах казати одне, а на ділі ро-
бити-творити протилежне, бе-
руть і ті ж нардепи та особливо 
всілякі запопадливі партії, яких 
медом не годуй, а дай обдури-
ти – пошити в дурні - виборців. 
Як ось про фермерів зокрема 
та аграрну галузь загалом дуже 
полюбляє проголошувати з 
трибуни парламенту головний 
радикал України і людина з 
вилами  Олег Ляшко. Нагада-
ти вам, що він рівно рік тому, у 
березні 2017-го, казав? Що його 
Радикальна партія пропонує 
принципові зміни до Конститу-
ції, «аби закріпити фермерські 
господарства як головну форму 
власності на землях сільсько-
господарського призначення». 
Так-так і не інакше. «Давайте 
на рівні Конституції запишемо, 
- горлав Ляшко, - що головна 
фігура вітчизняного села – фер-
мер, і назавжди знімемо питан-
ня, хто має бути господарем 
української землі». Ще перего-
дом енергійний лідер радикалів 
обіцяв до Конституції сам і вне-
сти норму «щодо фермерства 
як основи аграрного устрою 
України». Також ініціював про-

ект Закону «щодо реалізації 
прав українських громадян на 
землю та збереження власності 
на сільськогосподарські землі в 
руках лише громадян України і 
сталого розвитку села на основі 
фермерських господарств». Су-
дячи з усього, на більше завзят-
тя у Олега Ляшка не вистачило. 
Адже жодної своєї обіцянки він 
досі не виконав. Знаходить за 
потрібне головне прокукуріка-
ти, а там хай хоч і не світає, і не 
розвидняється – чи як? 

Чи він і такі, як самі у Вер-
ховній Раді, сподіваються на те, 
що наші селяни інше знають 
прислів’я? Оте, яке стверджує, 
що обіцяного сіл літ чекають. 
Але ж фермери України навіть 
не манни небесної, а хоча би 
по мінімуму стимулів для себе 
чекають уже більше, ніж чет-
верть століття – від тих пір, як 
у нас було запущено маховик 
фермерського руху. І не те що 
не діждалися, а чимдалі ще й 
втрачають і ті крихти сподіва-
них пільг, гарантій та компенса-
цій,  які уже мали. Більше того, 
сьогодні українське село загалом 
опинилося на межі свого зник-
нення. І якщо дійсно кане в Лету, 
то тільки з вини нинішньої вла-
ди, котру вже як окупаційною 
і не називають. Власне, читайте 
далі, і ви в цьому з гірким зане-
покоєнням переконаєтеся. На-
віть не в патове становище селян 
зараз заганяють – з усіх підступ-
них і підпільних сил, висловлю-
ючись шаховим терміном, нама-
гаються усім їм поставити мат.

Кабмін на засіданні 18 квітня відновить роботу 
міжвідомчих штабів з боротьби проти рейдерства                         
в аграрній сфері.

«Уряд відновить роботу штабів на період посівної. Отримуємо 
сигнали з регіонів, що загострення виникає в цей час», — сказав 
міністр юстиції Павло Петренко. Він заявив, що штаби показали 
свою ефективність в минулому році,  і закликав підприємців 
звертатися за їх захистом у разі потреби.
За даними Міністерства  юстицїі, з припиненням роботи штабів               
з регіонів поновилися повідомлення про спроби захоплення.
Заступник міністра юстиції щодо державної реєстрації 
Олена Сукманова додала, що штаби розглянули 100 скарг.
Нагадаємо, що у Верховній Раді 14 березня цього року було 
зареєстровано законопроект № 8121 «Про внесення змін до 
земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів 
щодо протидії рейдерству», покликаний мінімізувати аграрне і 
земельне рейдерство.

Станом на 16 квітня посів ранніх ярих зернових та зернобобо-
вих культур проведено на площі 1,2 млн га, що складає 51% до 
прогнозу.
Зокрема, посіяно: ярого ячменю - 828 тис. га (52%), вівса – 67 тис. 
га (32%), пшениці – 70 тис. га (40%). гороху – 265 тис. га (63%).
Також триває посів цукрових буряків (посіяно 86 тис. га, або 28%) 
та соняшнику (211 тис. га, або 4%).
Обстеження посівів озимих зернових культур під урожай-2018 
показує, що із посіяних 7,3 млн. га сходи отримано на 99,8% площ, 
з них в доброму та задовільному стані знаходиться майже 6,5 млн.
га (90%), в слабкому та зрідженому стані – 715,7 тис. га (10%).
Крім того, сходи озимого ріпаку із посіяних 1,0 млн. га отримані 
на 99% площ, з них в доброму та задовільному стані 892,4 тис. га 
(89%), в слабкому та зрідженому стані – 103,2 тис. га (10%).

Прес-служба Мінагрополітики.

Посівна-2018: 
подолано екватор

А рейдери тим часом
не дрімають...Програма держпідтримки 

аграріїв містить низку 
перешкод для дрібних 
фермерів. Про це розповів 
голова Асоціації фермерів 
та землевласників 
Одеської області 
Володимир Варбанець.

ЩОБ отримати допомогу 
на кооператив, потрібно 

зібрати 20 осіб, які матимуть по 
100 га землі, а це практично не-
можливо.

«У  кооператив можуть при-
єднатися родичі чи наближені 
одне одному люди, а для чужих 
фермерів все дуже індивідуально. 
Тим паче в селах немає стільки 
фермерів - в одному 3, в іншому 

5, але ніяк не зібрати 20. Все зро-
блено для фейку», - зауважив Во-
лодимир Варбанець.

За його словами, ще однією 
перепоною на шляху отримання 
фермерських коштів є відсутність 
ліквідної застави та недосконала 
система підготовки та подачі до-
кументів.

«Дрібний фермер, в якого 
двісті га землі, не може отрима-
ти кредит у банку. У нього немає 
ні кредитної історії, ні ліквідної 
застави. Всі зраділи, що будуть 
компенсації фермерам, а на-
справді ж ні. Якби й отримували 
компенсацію, то існує проблема 
зі строками - вже квітень, в груд-
ні місяці розпочнеться морока зі 
збиранням документів, хтось не 

встигне потрібні довідки зібрати 
на кінець року, і виплати не буде. 
У мене є ліквідна застава, але я не 
буду подаватися на жодну з про-
грам компенсації. Це не вигідно», 
- додав він.

«Новостворені кооперативи 
не зможуть скористатися про-
грамою підтримки. Найбільше 
число фермерів знаходиться в на-
шій області - до 5 тис, в той час як 
в Україні всього 33 тис. Ми хочемо 
створити кооператив, але нам не 
вдається цього зробити навіть для 
прикладу. Все що зробила дер-
жава - обклала всіх податками. У 
результаті цього, половина фер-
мерських господарств позакри-
вається», - підсумував Володимир 
Варбанець.

Хто на узбіччі?
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НапрямокЛЕГЕНДИ, СПОГАДИ, 
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
Інколи можна почути, що 

після Першої світової війни, 
під час німецької окупації 
України, і під час Другої сві-
тової війни загарбники заліз-
ничними ешелонами виво-
зили український чорнозем 
до Німеччини. Можливо, це 
тільки легенда, але вона пра-
вильно орієнтує українців на 
їх найдорожчий скарб. Відома 
з діда-прадіда фраза «тут така 
земля, що посадиш дитину – 
виросте людина» найбільш 
точно, об’ємно, виражає оцін-
ку нашої землі, нашого чорно-
зему – такого багатого і такого 
неповторного. 

Не оминув теми україн-
ських чорноземів і класик 
світової літератури Оноре де 
Бальзак, який, поспішаючи на 
зустріч зі своєю улюбленою 
Евеліною Ганською, захопле-
но писав у своїх дорожніх но-
татках: «Україна починається 
в Бердичеві... Все, що я бачив 
до цього, нічого не варте... Тут 
починається справжній укра-
їнський чорнозем!» 

А ось міркування візан-
тійського імператора Кос-
тянтина VII Багрянородного 
(Х століття), який був відо-
мий тим, що в зовнішній 
політиці зберігав дружні 
відносини з Заходом, Халі-
фатом, Болгарією й Руссю, а 
поза державними справами 
віддавав перевагу... літера-
турним заняттям. Зокрема, 
він писав: «Найкраща земля 
– це чорнозем: він не боїться 
ні дощу, ні посухи». 

ПРАВДА ПРО ВИСОКУ 
ВРОЖАЙНІСТЬ 
Читаючи висновки знаних 

експертів, починаєш розумі-
ти, що розмови про надвисо-
ку врожайність українських 
чорноземів, на жаль, все біль-
ше відтворюють ситуацію, 
коли бажане видається за дій-
сність, а реалії бажають бути 
кращими. 

Ось думка Миколи Вер-
ницького, директора Київ-
ської інформаційної компанії 
«ПроАгро», яка займається 
наданням інформаційних по-
слуг для агробізнесу: 

– Україні належить при-
близно шісдесят відсотків 
чорноземів, наявних на нашій 
планеті. Якщо б один лише 
цей показник міг визначити 
її успіхи в сільгогосподарсько-
му виробництві, ми були б 
однією з найбагатших країн 
у світі. Але насправді висо-
кий вміст гумусу в ґрунті, як 
і в цілому наявність великих 
чорноземів, ще не є запору-
кою того, що країна буде от-
римувати високі врожаї. Так, 
дійсно, чорноземи відзнача-
ються великою потенційною 
врожайністю. І, можливо, 
саме за рахунок цього ми 
стабільно отримували високі 
врожаї зернових. Водночас 
не слід забувати, що протя-
гом досить тривалого часу 
(скажімо, періоду незалеж-
ності України) застосування 
мінеральних і органічних до-
брив скорочувалася, що при-
зводило до зниження вмісту 
гумусу в українських чорно-
земах – тобто фактично до їх 
руйнування. Наразі понад 90 
відсотків земель нашої країни 
розорані, причому з них 60 
відсотків – це якраз чорнозе-
ми. Практично всі чорноземи 
України зайняті сьогодні під 
сільгоспвиробництвом. Якщо 
взяти до уваги дані «Держав-
ного земельного кадастру», 
згідно з якими загальна пло-

З підручників та енциклопедій відомо, що значна частина українських 
земель сільськогосподарського призначення є чорноземами. Для України 

чорнозем – це не просто тип ґрунту, що формується, як  стверджують 
енциклопедії, «під степовою й лісостеповою рослинністю, головним 

чином на карбонатних материнських породах – лесах, лесовидних глинах 
та суглинках, а іноді на більш давніх вапняках, пісковиках, мергелистих 

глинах в умовах непромивного або періодично промивного водного 
режиму». Чорнозем – це наш найдорожчий скарб, наша національна 

гордість, це символ країни, образ добробуту її народу. 

Відновити блиск

УКРАЇНСЬКОГО 
СКАРБУ

ща земель України становить 
60 354 800 гектарів, тобто близь-
ко 0,4% площі земної суші, то 
можна зрозуміти, що  структу-
ра українських ґрунтів за їх ці-
льовим призначенням свідчить 
про одне з найбільших у світі 
антропогенних навантажень на 
довкілля. 

Що ж до одвічної балакани-
ни про фантастичну врожай-
ність українських чорноземів, 
то радимо дослухатися до ко-
ментаря директора Київського 
інституту землеробства Укра-
їнської академії аграрних наук, 
доктора сільськогосподарських 
наук, професора, академіка 
Української академії аграрних 
наук Віктора Сайка: 

– На чорноземі врожай-
ність не стільки висока, як ста-
більна. Тому що чорноземи 
сприятливі по вологозабез-
печеності: в посушливі роки 
вони менше пригнічуються 
посухою. На жаль, історично 
склалося так, що на великих 
українських земельних про-
сторах переважав екстенсив-
ний спосіб господарювання, 
коли намагалися досягти 
збільшення валового збору 
врожаю насамперед за раху-
нок використання більших 
посівних площ.  У результаті 
розораність сільськогоспо-

дарських земель досягла 82 
відсотків. А в таких облас-
тях, як Кіровоградська або 
Тернопільська, вона пере-
вищує 90 відсотків. В ре-
зультаті чорноземні ґрунти 
деградують, а площа таких 
збіднілих угідь щороку 
збільшується на 80 тисяч 
гектарів. Від ерозії грунтів 
Україна втрачає лише чи-
стого доходу на суму, що 
становить близько трьох 
мільярдів американських 
доларів на рік... 

Завідувач лабораторії 
селекції інтенсивних сортів 
пшениці Селекційно-гене-
тичного інституту, доктор 
сільськогосподарських наук 
Савелій Лифенко, коменту-
ючи причини низької якості 
української пшениці в ос-
танні роки,  пояснив це саме 
надмірною виснаженістю 
вітчизняних чорноземів. За 
його словами, якщо до Другої 
світової війни вміст гумусу в 
українських чорноземах був 
на рівні 6%, то зараз лише 
півтора-два відсотки. За сло-
вами вченого, без відповідних 
добрив зерно не буде місти-
ти достатньої кількості білку 
й клейковини. Відповідно, і 
якість хліба та іншої випічки 
буде невисокою.

КУДИ ЗНИКАЄ ГУМУС? 
Близько 20% території 

України перебуває в незадо-
вільному стані у зв’язку з пе-
ренасиченням ґрунтів різними 
токсичними сполуками. Ос-
новними джерелами забруд-
нення є сільське господарство, 
промисловість і транспорт. В 
цілому по Україні угіддя, які не 
використовуються в сільсько-
господарському виробництві, 
зокрема техногенно - і радіа-
ційно-забруднені, становлять 
0,2% загальної площі. Ареа-
ли техногенної «неохайності» 
навколо промислових підпри-
ємств у середньому мають ра-
діус від 1-2 до 5-20 кілометрів.

 Тільки в результаті Чор-
нобильської катастрофи з 
сільськогосподарського обігу 
нашої країни були вилучені 
або визнані практично непри-
датними для сільськогоспо-
дарського виробництва 5 міль-
йонів гектарів угідь, з них 2 
мільйони гектарів орного поля. 
Щоправда, як виявилося, укра-
їнський чорнозем при цьому 
практично не постраждав. Бог 
його й цього разу врятував. За 
словами академіка НАН Украї-
ни Дмитра Гродзинського, тоді 
основна маса радіоактивних 
речовин у результаті ядерної 
катастрофи на Чорнобиль-

ській АЕС випала в Поліській 
зоні, де чорноземів практич-
но немає. Головні ж україн-
ські чорноземи розташовані 
на півдні лісостепової зони і в 
степовій. Це, так би мовити, 
ближче до рівня Кіровоград-
ської області. Звичайно, в силу 
плямистості радіоактивних 
випадінь на чорноземи вони 
теж постраждали. Але – не за-
надто сильно. Справа в тому, 
що чорноземи характеризу-
ються дуже містким ґрунтовим 
поглинаючим комплексом. 
Ці грунти мають дуже велику 
здатність поглинати катіони, 
якими є стронцій і цезій. Тому 
перехід радіоактивних речовин 
у рослини на чорноземах об-
межений у порівнянні з тим, 
що відбувається на ґрунтах, ха-
рактерних для Поліської зони. 
Там радіоактивність дуже 
слабко утримується в ґрунті і 
швидко переходить у рослини, 
потрапляючи в ту господар-
сько-корисну частину врожаю, 
з якою пов’язане виготовлення 
продуктів харчування. А ось 
на чорноземах радіонукліди 
міцно утримуються в органіці 
і рослинам передаються скупо.

РІДНУ ЗЕМЛЮ 
ПОРЯТУЮТЬ ФЕРМЕРИ
Підсумовуючи викладене, 

неважко зрозуміти, що на сьо-
годнішній день українські чор-
ноземи значно втратили свою 
привабливість. У тому числі – 
через надмірну хімізацію, яка 
застосовувалася протягом де-
сятиліть, та безтолковим сіво-
змінам. 

На погляд досвідченого 
українського фермера-Мико-
ли Бондарчука, наша земля 
найбільш потерпає від нас са-
мих. Ми забули, що живемо не 
в космічному холоді, а в земно-
му природному середовищі, 
від якого повною мірою зале-
жимо. У співжитті з приро-
дою не потрібна боротьба, по-
двиги, географічні катаклізми. 
Зберегти землю, село, людей і 
тварин у селах – цього досить. 
Натомість ми вже сьогодні ба-
чимо, що завдяки зусиллям 
сучасних бізнесменів від землі 
над українськими чорнозема-
ми вже не співають жайворон-
ки, в селах немає ластівок,  а в 
землі – найдрібніших кузочок 
та хробачків, які вентилюють 
верхній шар, перетворюю-
чи його на родючий гумус. А 
для того, щоб збільшити вміст 
отого самого гумусу в ґрунті 
лише на один відсоток, необ-
хідно протягом п’яти років 
на кожен гектар вносити по 
100 тонн органічних добрив. 
Іншими словами, нині наші 
чорноземи необхідно ремон-
тувати і відновлювати... 

Не хотілося б розчарову-
вати читачів, але, як бачите, 
експерти сходяться в своїх 
висновках: усі сьогоднішні 
розмови про аграрну славу 
знаменитих українських чор-
ноземів – не більш ніж ле-
генда, данина пам’яті наших 
працьовитих предків-ратаїв. 
Українські поля вже давно 
не пахнуть свіжою землею, а 
органічних добрив вони ще 
довго не дочекаються. Єдина 
їх надія – на справжніх госпо-
дарів, якими на даний час є 
лише фермери. Причому не 
всі підряд, а насамперед ті, які 
віддають перевагу органічно-
му землеробству. Про них ми 
розповідатимемо в наших по-
дальших публікаціях.

Підготував 
Володимир ЯРОШЕНКО.

Дещо про ґрунти
Усього на території України є 650 видів ґрунтів, а загальна кількість ґрунтових відмін 
становить кілька тисяч. Переважають в Україні родючі чорноземи, темно-сірі лісові та 
лугові ґрунти (становлять 2/3 території).
Ґрунти - не лише джерело поживних речовин для рослин, середовище проживання деяких 
тварин; це унікальне природне утворення, до складу якого входять мінерали, перегнилі 
залишки рослин, коріння, мікроорганізми і тварини. До складу ґрунтів входять також вода 
і гази. Будь-який вплив на ґрунти позначається на всій природі і, навпаки, зміни природних 
умов зумовлюють значні зміни ґрунтів.
Процес ґрунтоутворення відбувається дуже повільно. У середніх широтах помірного поясу, 
де розташована Україна, родючий шар ґрунту завтовшки 0,5 – 2 см утворюється приблизно 
за 100 років. Для утворення на полі шару ґрунту товщиною 18-20 см потрібно кілька тисяч 
років. Повністю ж сформований ґрунт має потужність 1 – 2 м і складається з кількох шарів – 
горизонтів. У розрізі ґрунту (ґрунтовому профілі) видно його шарувату будову. 
Армія дощових черв’яків на 1 га ґрунту становить 130 тис. особин загальною масою близько 
400 кг. За рік вони перевертають понад 30 т землі.
Ґрунт на французьких виноградниках вважається таким дорогоцінним, що працівники 
повинні відскрібати його з черевиків, щоб повернути ґрунт назад. 
Найбільш цінні оброблювані землі займають всього 11% світового земельного фонду. 
Гризуни прокладають величезну кількість ходів, механічно перемішуючи ґрунтові шари до 
глибини 40-100 см. Вони деколи переривають від 13 до 36 т/га землі, а звичайні кроти -
 від 3,9 до 55 т/га. 
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Народна  мудрість

! Дерево тримається корінням, 
а людина сім’єю

ТО НЕ ДЕСЬ, а саме у 
Покровському районі 
років на Глиняній – так 

зветься один куток райцен-
тру – мені довелося бачити 
картину: біля лотка-гендели-
ка, як його там називали, де 
ледь не зранку і до пізнього 
вечора склянками наливали 
кому вино, а кому самогон, 
сиділа і доволі молода пара. 
Він і вона перебували у дуже 
пречудовому настрої, якщо й 
не на сьомому небі блажен-
ства. Розслаблялися! Одне 
діло, що навіч засиділися, бо 
обоє були уже на добрячому 
підпитку. З другого - хоч зов-
ні явно не з тих, хто шикував, 
однак вели себе або як «арис-
тократи», або «круті» й біз-
несмени. Пили дороге вино, 
палили й дорогі цигарки, 
палити які не дозволяли собі 
й селяни, котрі заробляли 
нівроку. А ще для цієї пари 
навколишній світ з його що-
денними викликами та про-
блемами наче й не існував.

- Хто ж це так безтурботно 
розкошує? – не стримався я і 
запитав.

- Краще поцікавтеся, за 
рахунок чого вони розкошу-
ють, - порадили мені. – Адже 
щовечора побачите їх тут, 
біля генделика!

- То справді ж  - за які гро-
ші горя не знають?

- А у них уже більше де-
сятка дітей… Скільки точно, 
навіть не всі знають у селі. 
Може, що й більше, ніж де-
сятеро. Вона щороку народ-
жує…

- Ну то й що? – здивувався 
я. - Навпаки, це тільки мало 
б їх спонукати день і ніч тру-
дитися. Де ж і ким, скажіть, 
працюють?

- А ніде і ніким, - почув 
у відповідь. – Живуть за ра-
хунок дитячих грошей. Зро-
зуміли чи ні? Сьогодні ж 
за народження немовлят у 
нас платять, і немалі суми. 
Стимулюють таким чином 
ніби приріст населення. А 
насправді то не завжди так 
виходить. Ось і ці живуть від 
пологів до пологів. Це для 
них як спосіб безбідного існу-
вання, своєрідний, даруйте, 
«бізнес». Тисячі ж їм пла-
тять…

На превеличезний жаль, 
згодом і не один раз доводи-
лося мені там і тут у селах 
області чути про подібні ви-
падки. Про подібні, точніше, 
сім’ї, батьки в яких не цу-
ралися власний «добробут» 
забезпечувати тими, перш 
за все, грошима, які отри-

УКРАЇНСЬКА ТРАГЕДІЯ 
                ПЕРЕХІДНОГО ВІКУ

мували за народження ді-
тей. Як правило, дев’ятеро з 
кожних десяти таких сімей 
багатодітні, однак воднораз 
неблагополучні, як їх заведе-
но називати. Ось і у випадку з 
Микитою-восьмикласником 
аналогічна історія – сім’я, у 
якій він ріс і мав виховувати-
ся, вважалася поганою – так 
стримано та м’яко відгуку-
валися тепер сусіди хлопця, 
коли ми питали їх, що ж 
спонукало школяра покін-
чити життя самогубством, 
«якщо ніби якихось явних 
причин та пояснень ну ніяк 
не знайти». Адже кажуть, що 
Микиту у селі і школі «знали 
як непосидючого, зате дуже 
чуйного і доброго хлопчика, 
котрий піклувався про своїх 
молодших братів і сестер та 
мав чимало друзів. Ніхто з 
ним не ворогував, ніхто його 
не принижував – навпаки, усі 
його жаліли». А всі, хто його 
й бачив напередодні біди, 
свідчать, що «він не виглядав 
ні сумним, ні зніченим». 

Тоді може Микита у сво-
їх Коломийцях потрапив у 
залежність проклятих отих 
інтернет-«розваг» на зразок 
ігор «Сині кити» чи «Червона 
сова», які дітей-підлітків в со-
ціальних мережах зваблюють 
суїцидними сюжетами і па-
морочать їм голови настроя-
ми самогубства? Та ця версія 
відпадає однозначно. Ми-
кита не мав і не міг мати ані 
комп’ютера, ані мобільно-
го телефону – на відміну від 
багатьох уже своїх сільських 
ровесників не розумівся ні на 
тому, ні на іншому. Вдома у 

себе він не мав навіть путньо-
го столу та стільця, щоб вчи-
ти уроки. Дім його батьків з 
одного боку нагадував мото-
рошну пустку, а з другого - 
звалище непотребу або мот-
лоху. Кілька останніх літ не 
опалювався, бо газ від нього 
відрізали, а заміть шибок вік-
на затягнуті поліетиленовою 
плівкою сумнівної свіжості. 
Двір й поготів більше схожий 
на смітник, ніж на житловий 
простір.

І коли ховати Микиту зі-
йшлося все село, люди на-
решті відкинули усі-всі сум-
ніви і практично в один голос 
погодилися, що «лиха доля 
звела цю дитину в могилу». 
Бо кому тут не відомо, що 
«вкрай погане життя випа-
ло хлопцеві»? Народитися у 
сім’ї, котра народжувала, аби 
одержувати на дітей плату, 
а плату одержувала, щоб її 
пропивати – хіба це щастя і 
гарантія для батьків жаданим 
бути? Хоч мова йде фактич-
но і не про сім’ю, а про матір 
Микити. Хлопець був у неї 
найстаршим, а менших бра-
тиків та сестричок мав четве-
ро. Була у нього й п’ята, але 
менше року тому її немовлям 
не доглянули – не вберегли. 
Чи то дитя саме задихнуло-
ся у лахмітті, котре правило 
йому за постіль, чи ненаро-
ком п’яна мати або п’яний 
батько задушили уві сні – ні-
хто цього не знає і знати не 
захотів. Сталося щось таке, 
чого і за нинішніх «чадних» 
реалій важко збагнути: соці-
ально-сімейні служби району 
подавали до суду позов, аби 

позбавити горе-матір мате-
ринських прав та відібрати у 
неї дітей, однак суд несподі-
вано не дав на це згоди. На-
віть незважаючи на те, що, 
швидше всього, усі ці діти 
від різних батьків. Оскільки 
чоловіки у неї мінялися прак-
тично з тією ж періодичні-
стю, з якою жінка народжу-
вала немовлят. А суд вона з 
теперішнім своїм чоловіком 
розчулила ніби тим, що «без 
дітей вони пропадуть». Нара-
зі жінка вагітна знову - в сьо-
мий раз…

Не можемо змовчати про 
те, що у даному випадку на-
магалися знайти хоч якусь 
зачіпку, яка б дала привід 
запідозрити, що хлопця по-
вісили силоміць. Одначе «на 
його тілі не виявлено жодних 
слідів насильства, звідси під-
стави вести мову винятково 
про явне самогубство», як по-
відомила речниця обласної  
поліції Ганна Старчевська 
«після ретельної експерти-
зи». Та й швидше у селі досі 
не хочуть вірити, що Мики-
та у свої 14 літ зважився «так 
рано укоротити собі життя». 
І своєю смертю він обездолив 
же і менших братиків та се-
стричок – «бо це він, а не його 
мати та її нинішній приймак, 
хапався за будь-яку роботу, 
щоб йому щось заплатили 
чи харчами віддячили, і він 
не сам з’їдав, а меншим ніс у 
порожню хату». 

Але чи повірите ви, що 
уже не менше десяти остан-
ніх літ підлітково-дитячий 
суїцид в Україні сягнув за 
усі допустимі, даруйте, мір-
ки. Півтори-дві сотні на рік 
хлопців та дівчат перехід-
ного, як прийнято назива-
ти, віку з власної волі ідуть з 
життя. А спроб на самогуб-
ство чинять і втричі більше 
– близько або понад п’ятсот 
хлопців та дівчат на рік. І як 
самогубств, так і замахів на 
них у нас вдвічі більше, ніж 
на кожні сто тисяч юнаків і 
дівчат в середньому у країнах 
Європи. Тобто у цім страш-
нім зневір’ї наших дітей ми 

теж попереду всіх на конти-
ненті. Це значить, що дають-
ся взнаки, навіть домінують 
не традиційні у настільки 
трагічних випадках причини 
на зразок конфліктів і непо-
розумінь як з ровесниками, 
так і батьками. Або, скажі-
мо, не прийняті почуття ко-
хання. Що нашій державі не 
вистачило четверті століття, 
аби пережити й здолати свій 
«перехідний період», нато-
мість лишатися несприят-
ливою для благополучного 
життя – в цьому також гли-
бинна причина криється. 
Вразливі, незахищені діти 
першими не витримують 
образ, кривд і тієї ж неспра-
ведливості, скажімо. Село 
Коломийці в Покровсько-
му районі не з останніх. Тут 
працює відома й потужна 
агрофірма «Обрій», і хто в 
ній зайнятий роботою, той 
себе, свої родини і своїх ді-
тей забезпечує доволі при-
стойно. Покійний Микита 
не міг не бачити і все чіткіше 
розумів та усвідомлював, що 
його сім’я тут, як покидьок 
чи «нещасний випадок», а 
він у ній в свою чергу теж 
покидьок або щось «недо-
речне» і навіть приречене. 
І хоча він дійсно добрим, 
ласкавим та співчутливим, 
душевним, як люди казали, 
вдався, (і хоч плакали тепер 
за ним ледве не всі у селі на-
багато дужче, ніж хлопець 
міг передбачати та уявляти), 
одначе перед ровесниками 
усіма своїми він як старець 
і ланець. Невдаха… Як зми-
ритися з цим, коли тобі уже 
14 літ?

У новелі Василя Стефани-
ка Гриць Летючий «цілих два 
роки сам мучився із дрібни-
ми дітьми», і «ніхто за нього 
не знав, як він жиє, що діє, 
хіба лише найближчі сусіди 
– оповідали вони, що Гриць 
цілу зиму майже не палив у 
хаті, а зимував разом із дівча-
тами на печі». А тепер, коли 
він одну утопив, а другу по-
жалів, «усе село про нього за-
говорило».

Але ж коли заговорить, 
загомонить вся Україна на-
решті про те, що уже її й 
діти обирають за краще по-
мирати, ніж жити на цьому 
світі?!

Микола ОМЕЛЯНЕНКО.
Покровський район.  

Виворіт життя

ПАМ’ЯТАЄТЕ страшну «Новину» Василя Стефаника? Нагадаємо: 
«У селі сталася новина, що Гриць Летючий утопив у ріці 
свою дівчинку». І далі: «Він хотів утопити і старшу, але та 
випросилася». А у селі Коломийці Покровського району недавно 
трапилася своя страшна новина: неподалік від батьківського 
двору знайшли повішеним на дереві 14-літнього Микиту-школяра. 
Остаточний висновок правоохоронців і експертів – хлопець скоїв 
суїцид. Самогубство! Незважаючи на те, що дерево, на якому 
його знайшли, високе і без гілок знизу, то вилізти на нього без 
драбини ніби й не кожному дорослому вдасться. А що ви хочете, 
кажуть-заперечують на це, коли відчай Микиту туди загнав?! Ще 
у селі, у тій же школі, де вчився хлопчина, як ніби й не вірять, що 
він міг вдатися до такого, але далі тяжко зітхають: «А ви уявіть 
себе у його шкірі, побудьте бодай трохи у тому становищі, у 
якому він з дня в день перебував! Навряд чи захочеться і вам 

жити на цьому світі так, як жив Микита! Усякому терпінню 
приходить кінець».
Знаходимо за потрібне сказати, що свою новелу Василь 
Стефаник, який «коротко, сильно і страшно писав», створив 
за дійсним фактом, котрий стався наприкінці позаминулого 
століття у тодішніх бідняцьких для українських селян реаліях. 
Своїй колезі Ользі Кобилянській Стефаник уточняв: «У Трійцю 
вмерла жінка одного чоловіка і лишила двоє дітей. Не було кому 
їх чесати і обперати. Одного вечора взяв той чоловік маленьку 
дитину на руки, а більшу за руку, та й повів до Прута топити. 
Маленьку кинув у воду, а старша взялася проситися. «Ну то йди 
сама собі додому та й газдуй, а я йду до суду», - мовив батько, 
та й розійшовся так з донькою. «То рівно на тім місці страшно 
йти у брід через Прут, коби хоть хрест на те місце покласти», - 
додав мужик, що мені розповів сесю пригоду».
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ЗА ВАШЕ Ж ДОБРО КУЛАК ВАМ У РЕБРО

СІМЕЙНА ФЕРМА В ЗАКОНІ
Не тільки в театральних ви-

ставах та драмах якщо вішають на 
декораціях рушницю, але коли по-
грожують нею і у реальному житті, 
значить рано чи  пізно ця рушни-
ця обов’язково вистрелить. Мова 
про те, що загрози, якою хвалиться 
Міністерство аграрної політики, 
заборонити продаж молока, яке 
виробляється селянами у домашніх 
умовах, не уникнути. Себто рано чи 
пізно заборонять скупляти у людей 
молочну продукцію – вважайте, не 
дозволять селянам її продавати. Бо 
це молоко так званого другого сорту 
– і баста!

При цій нагоді пригадується, 
як кілька років тому на Дніпропе-
тровщині пропонували збудувати 
пам’ятника… корові. Бо молоко, 
яке вона дає – з давніх давен чи не 
перший продукт, за рахунок якого 
жив, а в найтяжчі часи і виживав 
сільський народ. Є корівка у дворі – 
було що і їсти на столі. Так що забо-
рона продавати  чи здавати молоко 
для переробки і харчового спожи-
вання – це не що інше, як багатьом 
і багатьом по селах дошкульний 
удар у спину. І ледве не кинджаль-
ний, смертельний. Ні для кого ж не 
секрет, що ще недавно понад 86 від-
сотків молока в Україні вироблялося 
у селянських присадибних – іншим 
словом домашніх – господарствах. 
Переробники один поперед одно-
го гасали від села до села за загодя 
погодженими маршрутами і за-
готовляли молочну… сировину. В 
усякому випадку скупляли молоко 
за безцінь як справді продукцію дру-
гого сорту. І чим це уже зараз скін-
чилося? Що на дві третини скороти-
лося поголів’я корів у приватному 
секторі. Якщо й не більше. У селах, 
де ще недавно на пашу виганяли й 
по дві череди, нині ледве набирають 
півтора-два десятка голів. А тепер 
намірилися вчинити спробу й зов-
сім щоб по селах нічого ні мукало, ні 
бекало – чи як?

І це незважаючи на те, що ще аж 
позаторік, у першій половині 2016-
го, домашні, сімейні, присадибні мі-
ні-ферми – як завгодно їх зрештою 
називайте, тим паче, об’єднані в мо-
лочні обслуговуючі кооперативи – 
було узаконено внесеними змінами 
до досі діючих законів «щодо сти-
мулювання створення і діяльності сі-
мейних фермерських господарств». 
Як результат  – вони отримали на-
решті право набувати статусу сіль-
госпвиробників. З усіма наслідками, 
які з цього випливають. Утримує 
сім’я, себто чоловік і його дружина 
12 – 16 дійних корів – значить обоє 
реєструються як зайняті на своїх 
робочих місцях: їхня трудова діяль-
ність у законі, і досить справно пла-
тити податки та відрахування у Пен-
сійний фонд, щоб гарантувати собі 
усі соціальні та інші відшкодування 
при захворюваннях чи нещасних 
випадках і пенсійне забезпечення в 
старості. Так навіщо було цей город 
городити і людей зваблювати «пра-
цювати по білому», якщо вироблена 
ними ніби «вторинна» продукція 
тепер ніби й не відповідає вибагли-
вим вимогам та нікому навіть і не 
потрібна?

І це тоді, до речі, коли голова 
правління Всеукраїнської асоціації 
захисту прав споживачів «Спожи-
вча довіра» Максим Гончар щойно 
повідомив, що «у молочно-перероб-
ній галузі України найбільший від-
соток фальсифікованої продукції». 
Цитуємо Гончара дослівно: «Наша 
асоціація здійснює моніторинг мо-
лочної продукції з 2013 року. Так 
от, з введенням мораторію на пе-
ревірки переробного бізнесу з 2014 
року обсяги фальсифікованої мо-
лочної продукції зростають, як на 
дріжджах. Якщо раніше усілякими 
замінниками вершкове масло, при-
міром, фальсифікували на 20 – 30%, 
то зараз трапляються випадки, коли 
воно на усі 100% наповнене жирами 
немолочного походження». Треба 
тут сказати, що чинне в Україні зако-
нодавство забороняє використання 
жирів немолочного походження у 
всіх без винятків молочних продук-

тах, одначе це, сказав далі Максим 
Гончар, «не створює перешкод для 
недобросовісного у нас бізнесу». 
Далі лідер асоціації захисту прав 
споживачів пояснив, чому прилавки 
наших супермаркетів «переповнені 
молочним фальсифікатом». Читає-
мо: «До нас ввозять дешеву технічну 
пальмову олію, котра призначена 
для змащення технологічного об-
ладнання на заводах, і завозять уже 
в 10 разів більше, ніж в Україні існує 
обладнання, яке нею необхідно зма-
щувати. Це раз. А по-друге, акреди-
товані у нас лабораторії будь-яких 
форм власності не стільки не в змозі, 
скільки до цих пір не сертифіковані 
правом виявляти, в яких дозах та яка 
саме пальмова олія використовуєть-
ся у тих або інших виробах».

Комусь же це потрібно, комусь 
вигідно безконтрольно поїти укра-
їнський народ сурогатним молоком, 
згодні? Та зараз для нас головне, що 
молочними сурогатами годувати сво-
їх людей, у тому числі і дітей та літніх 
за віком, усім гамузом переробникам 
можна, а ось молоко, яке селяни от-
римують у власних присадибних 
господарства… другосортне - і тому 

таке, яке підлягає забороні! Як це ро-
зуміти? Хіба це щось навіть не більше 
і не підступніше, ніж афера?

А, тим часом, чи знаєте ви, яке 
це молоко, якщо воно другосортне? 
Те, яке отримане не доїльними апа-
ратами, відтак при дотиках до нього 
людських рук, і яке протягом макси-
мум сорока хвилин після доїння не 
було охолоджене до плюс чотирьох 
градусів за Цельсієм. Оце і весь се-
крет. Тобто не треба  доїти руками 
та слід мерщій охолодити надоєне, 
то й матимеш молоко першого, а в 
умовах дійсно «домашнього» утри-
мання худоби і натурального при-
готування кормів і вищого сорту – в 
цьому навіть не треба сумніватися. 
До чого й варто прагнути, оскільки 
на першосортне вдвічі вищі заку-
півельні ціни. Адже молоко – це не 
лише його жирність, а і наповненість 
цілющими мікроелементами, речо-
винами та вітамінами. Останні збері-
гаються справді лише при вчасному 
охолоджені. 

Оскільки вартість молока в рази 
зростає, якщо воно видоєне, зібра-
не та зберігається до переробки за 
усіма вище переліченими умовами, 
тому ще раз повторюємо: першо-
сортним буде продукт, одержаний 
і на приватно-сімейних фермах, 
на яких використовуються доїльні 
апарати і обмежений його контакт 
з руками, а також застосовуються 
спеціальні молоковози, спроможні 
за лічені хвилини доставити надоє-
не туди, де встановлені холодильні 
агрегати. Тобто залишається тільки 
селянам за місцем їхнього прожи-
вання і господарювання забезпечи-
ти такі умови. Тут і виникає єдине 
питання: чи реально це? Багатьох, 
мабуть, здивуємо, коли скажемо: 
на цей рахунок існує прийнятний 
варіант створення молочних коопе-
ративів так званого сімейного типу, і 
показовою та експериментальною у 
цім ділі ДАВНО СТАЛА В УКРАЇНІ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. 
Про це знають в Канаді, Франції та 
Америці, донорські і благодійні ор-
ганізації яких фінансували, а тепер 
підтримують заснування сімейних 
ферм та єднання їх в кооперативи 
передусім у Покровському районі. 
Навіть з власної ініціативи прово-
дять конференції (одну влаштували 
під назвою «Підвищення доходів 
населення шляхом розвитку малих 
сімейних ферм, об’єднаних у коо-
перативи», а другу й «Економічна 
ефективність сімейних ферм – за-
порука розвитку аграрного сектору 
України»), мета яких – ширити й 
примножувати цей рух у масштабах 
усієї держави. 

Більше того, остання, третя кон-
ференція, яка відбулася не десь, а 
знову у нас на Дніпропетровщині, 
пройшла під назвою «Розширення 
можливостей дрібних виробників 

та сімейних ферм через інноваційні 
практики для сталого розвитку мо-
лочного господарства в Україні», і до 
її проведення були причетні Між-
народний благодійний фонд «До-
бробут громад», молокопереробна 
французька компанія «Данон-Укра-
їна» і навіть ФАО – Всесвітня про-
довольча організація ООН. Себто 
ледве не весь світ переконаний, що 
українські селяни спроможні в умо-
вах сімейних ферм і їх кооперації 
виробляти першокласне молоко, 
переймаються тим, аби допомага-
ти і підтримувати їх в цьому, в тому 
числі і матеріально, а доморощені 
«державотворці» тим часом погро-
жують заборонити реалізацію мо-
лока, яке отримують люди на своїх 
міні-фермах. Очевидно так простіше 
і комусь вигідно розв’язати усі «про-
блеми»-вузли – і «якість» молочної 
продукції забезпечити (пальмовою 
олією вистачить залити усю Україну 
по горло), і дрібних товаровиробни-
ків на селі на догоду олігархам зни-
щити як «клас». Та й витрачатися 
не доведеться, бо за власні ж кошти 
нашим селянам ті ж охолоджувачі 
молока ще довго не придбати! Хай 

краще щезають якомога швидше, 
ніж будуть просити грошей!

 Тим часом, саме у ці дні випов-
нюється десять літ, як у Покров-
ському районі виник перший мо-
лочарський кооператив «Світанок 
Олександрівки», а потім і другий 
аналогічний «Добробут Андріївки». 
І врешті-решт запрацювала тут і ра-
йонна асоціація обслуговуючих сіль-
госпкооперативів «Господар». Зараз 
більше двох сотень селянських мі-
ні-ферм мають змогу користуватися 
тими ж охолоджувачами молока та 
спеціальними молоковозами і за 600 
кілометрів доставляти свою елітну 
(елітну, чуєте? – ми не помилилися) 
продукцію в Херсон на молокозавод 
фірми «Данон-Україна». Жирність 
їхнього молока 3.8%, вміст білків 
3.3%. І ніяких антибіотиків, бактерій 
і соматичних клітин у  ньому. Щоби 
розбавлене чи фальсифіковане – про 
це гріх навіть говорити. Усі ферми 
обладнані вентиляцією, водопо-
стачанням та освітленням, а також 
кормокухнями. Доїльні апарати, 
які коштують не менше 6 тис. грн., 
завдяки спонсорам МБФ «Добробут 
громад» дістаються людям за одну 
тисячу. Плюс 3 500 доларів позички 
для «старту» і нетелі для «розводу». 
Нетелі безкоштовно, але з умовою, 
що перший приплід від них також 
безкоштовно треба передавати ін-
шим власникам ферм-членам коо-
перативів. Оптимальна кількість ко-
рів, які утримуються в міні-фермах – 
12 – 14 голів. Тобто за такої кількості 
прийнятний зиск і сенс займатися 
молочним скотарством.

Втім, про всі ці подробиці кра-
ще розповісти в іншій окремій 
публікації. Зараз же про те, що за 
підтримки міжнародних фондів у 
Покровському районі освоїли кілька 
десятків мільйонів гривень. Створе-
но свою службу виробництва та за-
готівлі кормів, у розпорядженні якої 
земельні площі, пасовища і сіноко-
си, трактори, комбайни, косарки та 

силосопакувальні машини. Насам-
кінець там збудовано і навчально-де-
монстраційну ферму – або селянське 
підприємство «Молочарське». Тобто 
кожен, хто забажає заводити власну 
міні-ферму, має змогу пройти попе-
реднє стажування і познайомитися 
з нюансами і тонкощами співпраці 
в рамках обслуговуючого сільсько-
господарського кооперативу.

Отже досвід, і неабиякий, з 
виробництва і не першого сорту, 
а елітного таки молока у селян-
сько-фермерських господарствах і 
кооперативах у нашій області на-
громаджено. Доводиться лише шко-
дувати, що поширюється він все ще 
повільно. Чи не єдиний  Апостолів-
ський район його підхопив, запози-
чив і розвиває. І тепер досвід також 
і апостолівців свідчить, що чекати і 
сподіватися на допомогу держави не 
доводиться, але що ОТГ - новоутво-
рені об’єднані територіальні грома-
ди – підставляти свої плечі можуть. 
Як наслідок – наразі у двох районах 
на Дніпропетровщині діє уже 12 
пунктів прийому і охолодження 
молока та 14 штучного запліднення 
корів, реконструйовано або й збудо-

вано більше сотні сімейних ферм, а 
загальне поголів’я дійного стада сяг-
нуло в них 3-х тисяч голів. Середній 
річний надій від корови 7 500 літрів, 
середній річний дохід від однієї мо-
лочниці 65 тисяч гривень – п’ять з 
лишком тисяч на місяць. Якщо три-
матимете десять голів – множте ці 
5 з лишком тисяч на десять. І судіть 
тепер самі, є резон чи немає займа-
тися молочним бізнесом в «домаш-
ньо»-кооперативних умовах? Тим 
часом, за цінним досвідом до покро-
вчан першими приїжджали сусіди 
з Новомиколаївського, Гуляйпіль-
ського та Вільнянського районів За-
порізької області, а згодом і Велико-
новосілківського Донецької, які взя-
лися створювати та підтримувати 
аналогічні сімейні ферми і молочар-
ські кооперативи у себе, ось тільки 
на Дніпропетровщині, крім апосто-
лівців, досі інші з цим «клопотом» 
не спішать? Не думаємо, 
що нам цілюще молоко 
уже й не потрібне…

Особливо враховую-
чи, що потреба в ньому 
насправді велика. Щойно 
статистика повідомила: в 
останні три роки відбуло-
ся двократне збільшення 
імпорту на український 
ринок пальмової олії, і ні-
хто не збирається збавля-
ти його темпи. Навпаки, 
за перші два місяці уже 
цього року завезено прак-
тично більше третини 
минулорічного «досягнен-
ня». А ще буквально дня-
ми експерти якості твер-
дих сирів вітчизняного 
виробництва заявили: 75 
відсотків продукції – нині 
фальсифікат. Народний 
депутат Сергій Тригу-
бенко прокоментував це 
так: «Ясно, що настільки 
стрімкий ріст показни-
ків імпорту «пальми» не 

може не свідчити про значне погір-
шення якості молочної і кондитер-
ської продукції. З другого боку, це і 
наслідки дії мораторію на перевірки 
того, що виготовляють нині наші пе-
реробні підприємства. Бо сукупність 
таких факторів, як відсутність – на-
віть заборона!? – контролю за якістю 
харчової продукції, зростання курсу 
долара і зубожіння споживача «спо-
нукають» виробників шукати згубні 
шляхи здешевлення готової продук-
ції».

То чи не схоже на те, що ниніш-
ній український уряд готовий ви-
нищити у селян останніх корів, аби 
тільки винищувати й своє населення 
пальмовими замінниками? Ще й 
при цьому спустошувати кишені се-
лян і зате набивати свої.

НУТРІЇ - ЦЕ НЕ ЛИШЕ 
ЦІННЕ ХУТРО
Чутки про нашу газету «Фермер 

Придніпров’я» дісталися уже і Київ-
ської області. Звідти відгукнувся – з 
села Матвіїха Володарького району 
–  фермер-власник приватного під-
приємства «КарТар» Роман Коваль-
чук. Зокрема його зацікавили наші 

публікації з приводу різних видів 
аграрного бізнесу, передусім не тра-
диційних, нових чи й несподіваних, 
якими цілком можна зайнятися і не 
прогадати. Справа у тім, що спершу 
він підсунув, як висловився, собі сви-
ню  - налагодив відгодівлю свиней. 
Оскільки на їх як м’ясо, так і сало 
завжди був і залишається попит. І, 
власне, проти відгодівлі ледве не зна-
кової для України худоби Роман не 
має нічого проти. Одначе уже кілька 
років минає, як фермер кардиналь-
но змінив свою спеціалізацію – за-
раз розводить і вирощує… нутрії. І 
ніскільки не шкодує. Навпаки, задо-
волений та стверджує, що його «гра» 
варта свічок.

- Дивіться, - каже Ковальчук, 
- що виходить: щоб вигодувати то-
варної ваги одне порося, доводиться 
витрачати не менше тонни зерна. А 
вигодувати десятеро самок нутрії, 
які були б годні для реалізації, виста-
чає максимум триста кілограмів. То 
тепер рахуємо: вартість однієї здо-
рової нутрії сьогодні не менше 450 
гривень. Отож за десяток виручаємо 
чотири з половиною тисяч. Рівно 
стільки, як за свиню вагою 100 кіло-
грам. Додайте сюди тепер і менший 
обсяг трудових затрат. Нутрії не 
вельми вибагливі в утриманні, і кож-
ній родині під силу без надмірних 
зусиль порати ферму, на якій пів-
тисячі пухнастих звірят. Окупляться 
усі попередні вкладення буквально 
за півроку.

Але ми обриваємо пана Коваль-
чука на півслові: які 450 гривень ви-
торгу за одну голову нутрії, якщо її 
шкірка-хутро за останніми даними 
наразі коштує від сили  70 – 80 гри-
вень? Так, колись багато хто по се-

лах в умовах садибних господарств 
займався вирощуванням напівводя-
них «щурів»-гризунів задля хутря-
них шкурок, з яких шили не лише 
шуби, але й нутрієві, нагадаємо, 
шапки. Та й звіроферми і звірорад-
госпи  створювалися винятково для 
цієї мети. Зараз же нутрієвий «про-
мисел» у нас занепав. І попит на його 
хутро згорнувся, і сенс вирощувати 
нехай і не надто вибагливих звірят 
зник. Адже зняв шкірки – тушки ви-
кидаєш собакам…

- А дарма, - каже раптом Роман 
Ковальчук. – Люди у нас не знають, 
що м’ясо нутрії смачне, просто делі-
катесне і вельми корисне. Мало того, 
що воно надто слушне в лікувальних 
цілях при захворюваннях на бронхі-
альну астму та туберкульоз – ще й 
входить у десятку найкращих своїми 
споживчими якостями та властивос-
тями, оскільки засвоюється в орга-
нізмі людини на 90 відсотків.

І наш співрозмовник радить 
прочитати його інтерв’ю в інфор-
маційному Інтернет-порталі «Моя 
Київщина». То читаємо: «У Європі 
та країнах Південної Америки м’ясо 
нутрії зарахували до вишуканого, і 

природно, що саме тому за вартістю 
воно там дорожче від звичних нам 
свинини і яловичини. Незважаючи 
на високу популярність м’яса нутрії 
уже і в Азії, зокрема в Японії, котра 
ще після Хіросіми і Нагасакі надає 
великого значення продуктам харчу-
вання, на жаль у нашій країні розве-
дення нутрій для виробництва м’яса 
і м’ясопродуктів не лиш в домашніх, 
але і фермерських умовах перестає 
бути популярним». Тобто перефра-
зовуючи давній діалог наших відо-
мих гумористів-«кроликів», можна 
сказати, що нутрії – це не тільки 
цінне хутро, але й поживне, деліка-
тесне та ніжне й корисне м’ясо. Піс-
не і з низьким вмістом холестерину, 
що сьогодні за медичними мірками 
вважається найбільш прийнятним і 
безпечним.

- Розводити ж нутрій доволі ви-
гідно, - переконаний Роман Коваль-
чук, - оскільки не так обтяжливі у до-
гляді, як, скажімо, ті ж кролі, та ще й 
хворіють порівняно з кролями дуже 
рідко. Ще шкідливо їх перегодову-
вати, бо справні чи жирні тваринки 
гірше потім розмножуються. Єдина 
особливість  – люблять охайність і 
чистоту. Багато хто утримує нутрій у 
клітках, одначе радять ліпше віддава-
ти перевагу напіввідкритому і зовсім 
відкритому методу – у вольєрах. Як 
от ми сповідаємо «сімейне» утриман-
ня, коли в одному вольєрі з виходом 
у міні-водоймище перебувають сам-
ка, самець і їхній молодняк. За таких 
умов плодючість нутрій максималь-
но висока – протягом 13 – 14 місяців 
самка тричі дає потомство. Залиша-
ється тільки встигати реалізовувати 
хутряні шкірки та м’ясо або й молод-
няк іншим на розведення. За шість 
місяців повертаються усі витрати. Це, 
з одного боку, перевага вольєрів під 
відкритим небом, оскільки нутрії не 
бояться морозів та холоду до мінус 35 
градусів за Цельсієм. А з другого - в 
Європі нині не сприймають, рішуче 
заперечують вирощування та відго-
дівлю будь-яких тварин споживчого 
призначення у приміщеннях, тому 
наш варіант йде на ура…

Коротше, Роман Ковальчук за-
певняє, що шкірка нутрієвого біз-
несу варта вичинки, тому хто не по-
боїться «несподіваного промислу», 
вагатися не слід. У селян та фермерів 
Дніпропетровщини, зрештою, є 
можливість скористатися і місце-
вим досвідом. Наскільки нам відо-
мо, у Криворізькому районі фермер 
Олександр Хоружий уже 10 років 
веде доволі успішний бізнес з розве-

дення нутрій. І стверджує, що якщо по-
чинати з нуля, то стартових треба півто-
ри тисячі гривень в розрахунку на одну 
голову самки. Зате уже на кінець першо-
го року рентабельність від «затії» сягне 
від 190 до 230 відсотків. Бери – не хочу, 
правда ж? Хоч правда полягає і в тому, 
що чи дасть, чи заохотить, підтримає і 
поможе рідна держава у цім благород-
нім же неначе ділі? Бо, якщо хочете зна-
ти, і щоб займатися українському селу і 
виробництвом м’ясо, теж наближається 
загроза черговим «випробуванням». Яка 
на цей раз? Аналогічна тій, котра спіт-
кала чи наздоганяє уже виробництво 
«домашнього» молока. Недавно Комітет 
рідної Верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних відно-
син аж бігом підтримав законопроект, 
який з 2020 р. заборонить селянам про-
давати і м’ясо домашніх тварин.

НАШИМ САЛОМ 
ТА ПО НАШИХ ГУБАХ 
Отож відпаде у людей можливість 

відгодовувати велику рогату худобу, сви-
ней, курей, качок та гусей, індиків і кро-
ликів, перепілок – кінчаючи тими ж ну-
тріями. Ви про це ще не чули? Але якщо 
точніше, то українські селяни не ма-

тимуть прав вчиняти забій домашньої 
живності на своїх подвір’ях. Це робити 
можна буде винятково на спеціалізова-
них бійнях, які отримуватимуть відпо-
відні дозволи. Більше того, порушників 
заборони власноручно різати або коло-
ти й забивати телят-бичків, свиней-по-
росят і т. д. будуть карати штрафами. У 
розмірі 850 гривень. Хоч грошові стяг-
нення – це ще й нічого. Законопроект 
передбачає й страшніше: вся та домаш-
ня свіжина, в яку самочинно «в брудних 
та в не дезінфікованих й антисанітарних 
умовах» перетворите своїх свійських 
тварин, підлягатиме… утилізації. Зни-
щенню! Як оце зараз знешкоджують 
та спалюють свиней, заражених сибір-
ською чумою, курей, хворих на куря-
чий грип, чи тварин, вражених сказом. 
Хоч хто насправді ладен показитися у 
цьому випадку, вирішуйте самі.

Тим паче, що виявляється такий 
закон Україна мала прийняти уже дав-
но, а не приймала, весь час відкладала 
лише «через відсутність рішучості та 
чіткої позиції на цей рахунок на дер-
жавному рівні». Себто вагалися, не 
ризикували і зволікали, чогось вичіку-
вали, та настає момент, коли хочеш-не 
хочеш, а мусиш як голоблею з-за рогу 
огріти свій сільський народ. Щойно 
директор Асоціації свиноводів Украї-
ни Артур Лоза пояснив, що «заборона 
забивати у домашніх умовах худобу та 
птицю пов’язана з вимогою виконувати 
євроінтеграційний закон про безпеку 
харчових продуктів». Справа у тім, що 
це ми з вами можемо іти на базар і у 
давніх знайомих селян-виробників та 
продавців чи  реалізаторів або на чесне 
слово і в незнайомих купувати вирізку 
на відбивну, грудинку на гуляш чи ка-
чалочку борщ варити, сало, курятину 
або ж індичатину, або баранину. А ось 
Європа вередлива і завбачливо обе-
режна: там якщо м’ясо, не дай, Боже, 
виявиться неякісним, а то й зіпсованим 
уже, простроченим, то кожен покупець 
має можливість негайно дізнатися, хто 
конкретно його виробник та на якій 
бойні і коли в даному випадку відбувся 
забій телят, свиней чи птиці. І хто  пови-
нен відповідати за заподіяні «неприєм-
ності», так це в першу чергу дізнається 
кожен невдоволений споживач.

- А у нас досі навіть не уявляють і 
не готують проектів створення пунктів 
забою свійської живності, - докидає все 
той же Артур Лоза. – Ніхто зараз до 
пуття не скаже, під чиїм наглядом вони 
будуть відкриватися і працювати. Як і 
того ще не ясноо, де та ким видавати-
муться сертифікати на дану діяльність. І 
не видно, щоб напрацювавши уже зако-
нопроект, хтось десь в державі всерйоз 

переймався, як же забезпечити 
вчасно селянам усі необхідні для 
цього служби і послуги. 

Справді уже зараз можна 
сміливо прогнозувати, каже го-
лова Державної ветеринарної 
фітослужби України Віталій 
Башинський, патову ситуацію, 
коли закон приймуть і він всту-
пить у силу. Всі лабораторії са-
нітарно-ветеринарної експерти-
зи, які контролюють якість про-
дуктів на роздрібних та оптових 
ринках та при їх закупівлі закла-
дами громадського харчування і 
всілякими резервами та фонда-
ми, не пускатимуть у продаж 
м’ясо без довідок про те, що 
худоба чи птиця була забита 
підготовленими спеціалістами 
в призначених і обладнаних для 
цього бойнях. Але де отримати 
таку цілком законну довідку – 
наразі не відомо.

Що все ще більше неясно-
стей, ніж ясностей – це поро-
джує не кращі для селян перед-
бачення не випадково. Справа у 
тім, що не вчора і не позавчора 
навіть, а у 2008 році – десять 
років тому! – Україна вступала 
у ВТО – Всесвітню торгівельну 
організацію – і брала на себе 
зобов’язання як привести ві-
тчизняне законодавство, так і 
підготувати власні структури 
і тили до вимог міжнародних 
стандартів. А як пояснює тепер 
навздогін директор інформ-
компанії «ПроАгро» Микола 
Верницький, саме за нормами 
ВТО «народу можна продавати 
м’ясо винятково тварин, заби-
тих гуманними методами (на-
приклад електрострумом) на 
спеціалізованих скотобійнях». 
Отож не приводячи худобу у 
шок і переляк. То виходить, що 
ми десять літ поспіль пальцем 
об палець не вдарили, аби у все-
готовності «вписатися» у Євро-
пу, і до цих пір ні куємо, ні ме-
лемо?! І це тоді, коли у 2008-му 
планувалася своєрідна сучасна 
п’ятирічка: намічали до 2013-
го  густо збудувати по районах 
скотобійні та підготувати для 
них фахівців – як м’ясників, так 
і ветеринарів та експертів-лабо-
рантів. Потім продовжили цей 
план ще на два роки – до 2015-
го. В результаті нічого так і не 
зробили до цього часу. Причи-
на? Коштів не знаходили на «за-
йву розкіш». Натомість знахо-
дили блискуче виправдання: ті 
ж фермери, мовляв, не кажучи 
уже про власників особистих се-
лянських господарств, у розпо-
рядженні яких обмежені кілько-
сті корів чи свиней, «не повезуть 
за тридев’ять земель забивати 
свою живність на скотобійні, а 
краще дадуть хабаря і збудуть 
свою продукцію в обхід закону».

- Не інакше, як навмисне 
заготовлений ще один «фінан-
совий потік» незаслуженого чи 
дармового збагачення від ни-
зів до самісінького верху, - так 
прокоментували цей факт у 
соціальних мережах Інтернету 
фермери Віктор Петрук з Пол-
тавської області та Володимир 
Яренчук з Волині.

А ми тут провели своє 
опитування. Минулої суботи 
на ринку житлового масиву 
обласного центру Перемога-4 
поспілкувалися з селянами, ко-
трі постійно привозять сюди 
яловичину і свинину та забиту 
домашню птицю. Є такий суто 
селянський ринок на масиві. 
Плюс у телефонному режимі 
переговорили з сімома фер-
мерами Дніпропетровщини. 
Якщо узагальнювати почуте, 
то їхні судження зводяться до 
трьох висновків. Перший: заду-
мано так, що приймуть закон, і 
«своїм» людям дозволять мер-
щій створювати-оснащувати 
бійні, щоб три шкури здирати 

не з тварин та худоби, а з власників 
особистих селянських і фермерських 
господарств. Другий – в кінцевому 
рахунку жителів сільських населених 
пунктів позбавлять засобів для нор-
мального існування, оскільки швид-
ко у багатьох зникне сенс займатися 
виробництвом м’яса в присадибних 
чи фермерських масштабах. Уже 
хоч би тому, що повезти свою жив-
ність кудись на бійню, де ніхто безко-
штовно вам її не заб’є – це додаткові 
витрати, котрі нанівець зведуть рен-
табельність. Бензин дорожчає не по 
днях, а погодинно. А третій висновок 
і витікає з другого, і його доповнює: 
ціни на м’ясо виростуть настільки, 
що споживати його в Україні не буде 
кому. Платоспроможного населен-
ня уже зараз меншає в рази, а тоді 
народ зубожіє поголовно. Навіщо 
й для кого тримати й відгодовувати 
худобу?

Якщо так, то ми аналізуємо, під-
сумовуємо зі свого боку та приходи-
мо до очевидної безперспективнос-
ті. В тому розумінні, що нинішня 
влада вперто і тупо гне до того, щоб 
тих же корів та свиней власним се-
лянам невигідно стало тримати й 
розводити. Або щоб хоч якось зво-
дити кінці з кінцями, нічого людям 
не залишатиметься, як свою жив-
ність годувати не натуральними, 
а «штучними» кормами, а тих же 
курей наколювати антибіотиками. 
Значить частувати свій народ тепе-
рішня влада свідомо змовилася та 
націлилася другосортними, ніку-
дишніми продуктами, які будуть 
укорочувати вік кожному українцю 
уже з дитинства-змалечку.

- Так і не інакше буде, - пого-
джується директор Асоціації по-
стачальників торгівельних мереж 
України Олексій Дорошенко. – 
М’ясо доведеться масово імпорту-
вати зовні: яловичину, приміром, 
з Аргентини, а свинину з Польщі. 
От тільки з салом швидше всього 
виникне проблема – воно стане де-
фіцитним. Бо досі основні його об-
сяги забезпечує домашній сектор 
селянського населення і частково 
фермерський, і швидко знайти кон-
курентний на нашому споживчому 
ринку йому замінник в особливо ве-
ликих розмірах навряд чи вдасться.

Ви, звичайно, зрозуміли, що за-
везені здалеку м’ясні продукти, при 
всій повазі до їх постачальників, і в 
підметки не годяться українським 
аналогам. Чи висловимося й точ-
ніше: і все це відбуватиметься тоді, 
коли українське село спроможне 
екологічно чистою та безпечною і 
поживною продукцією годувати 
не лише всю Європу, а не чекати з її 
столів недоїдків. Насмілимося нага-
дати, що скільки на словах у нас обі-
цяють фермерам земний рай, стіль-

ки й запевняють, що вони мають усі 
потенційні можливості передусім 
виробляти екологічно прийнятні, 
органічні чи зелені, як зараз при-
йнято казати, продукти харчування. 
А на ділі все ведуть до того, що ши-
куватимуть наш люд в черги за за-
морськими відходами, як шикують 
уже зараз у черги в секонд-хенди з 
їх недоносками-ганчірками ланту-
хами на кілограми.

Як же бути-упередити най-
гірше? Що робити, аби уникнути 
катастрофи? Як на нас, то згадати, 
що ми є народ, якого правди сила  
звойована й підкорена ніким ще не 
була, якщо бодай трохи перефразо-
вувати колишній вірш Павла Тичи-
ни. На державу, її теперішню влади 
та її Кабмін і нардепівську зграю 
ніякої надії немає і не буде. А поки 
ще не прогнали і не розселили ді-
ячів усіх названих вище структур 
по тюрмах та буцегарнях, селянам 
варто братися самотужки наводити 
лад та порядок у всіх своїх населе-
них пунктах. Скористатися тією ж 
децентралізацією, але так, щоб її 
ватажками обирати не учорашніх 
районних нечестивців, а своїх на-
дійних людей. Обирати місцевих 
керманичів не для того, щоб вони 
дерибанили землі і по-рейдерськи 
нищили товаровиробників або 
стягували з них данину-відкати і 
знай перетворювалися на містеч-
кових князьків. Ні, своя об’єднана 
територіальна громада, де об’єд-
нана – значить згуртована, дружня 
і бойова, яка не дасть себе ошука-
ти, пригнути і обікрасти – збудує 
не одну навіть, а у кожному селі ту 
ж скотобійню, котру утримувати 
селянам самим, а не комусь дуже 
запопадливому платити. Це раз. 
По-друге - загодя там і тут  створю-
вати своїм людям умови займатися 
аграрним бізнесом та гуртуватися в 
ті ж обслуговуючі кооперативи. Бо 
якщо вертатися до практики покро-
вчан та апостолівців, то у них уже не 
тільки молочні кооперативи діють, 
а й з виробництва свинини та ялови-
чини. До речі, і овочів також. Пора 
раз і назавжди затямити, що грома-
да – велика сила. А також що гуртом 
і батька легше бити. Тим паче, вітчи-
ма. Це ж бо правічні постулати та 
істини нашого народу. А якщо наші 
предки заповіли, що хліб їсти краще 
свій, а не чужий глевкий, цвілий і 
прісний, то тепер варто збагнути, що 
й м’ясо своє куди краще та корисні-
ше споживати, ніж чекати його з-за 
кордонів, як чинна влада зараз чекає 
зарубіжних кредитів-подачок.

Чужим, хай і одержаним за всі-
ма європейськими мірками та ви-
мога.

Микола ЯСЕНЬ.

! Селянин - це людина, яка не йде зранку на роботу, 
тому що прокидається вже на роботі Е. Маккензі, американський 

письменник
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У минулому номері ми 
розповіли про правила 
застосування травматичної 
зброї. А як отримати дозвіл 
на зброю? Читайте нижче.

ПИТАННЯ придбання та зберіган-
ня зброї дуже гостро стоїть перед 

мешканцями країни. Порівняно з по-
передніми роками кількість власни-
ків зброї збільшилася більш ніж на 
12 відсотків. Згідно зі статистичними 
даними в Україні більше двох міль-
йонів людей мають дозвіл на зброю, 
яка кількість зброї знаходиться в тіні 
можна тільки здогадуватися. Така тен-
денція простежується досить довго: 
ситуація на сході (війна), криміноген-
на ситуація в країні, наслідки «Закону 
Савченко» і реформування МВС зму-
шують людей шукати ефективні спо-
соби захисту свого життя і власності 
власними силами.

Станом на сьогодні, керуючись 
українськими законами, юридично 
можливо придбати зброю для самоо-
борони, але тільки з категорії мислив-
ських рушниць або карабінів. Отже, 
розглянемо детальніше. Щоб отрима-
ти дозвіл на зброю, необхідно буде зі-
брати такі документи:

Форма медичного сертифіката 127 / 
о. Діє протягом трьох років, а його вар-
тість становить близько 160 гривень;

Свідоцтво про відповідальність, ви-
дане в Міністерстві внутрішніх справ. 
Це буде коштувати 90-100 гривень. Тер-
мін дії від 1 до 12 днів;

Свідоцтво про проходження стрі-
лецьких курсів відповідно до програ-
ми Міністерства внутрішніх справ в 
одному зі стрілецьких і спортивних 
клубів.

 Обов’язкове страхування цивільної 
відповідальності за шкоду, яка може 
бути випадково заподіяна третій сто-
роні. Страхування на три роки буде 
коштувати близько 50 гривень;

Заявка на отримання дозволу на 
придбання зброї. Вона заповнюється 
відділом дозвільної системи Міністер-
ства внутрішніх справ за місцем про-
живання.

Після збору документів, вам потріб-

Згідно з розділом 5 Інструкції 
№ 58 особа, яка загубила 
трудову книжку (вкладиш 
до неї), зобов’язана негайно 
заявити про це власнику або 
уповноваженому ним органу 
за місцем останньої роботи.

НЕ пізніше 15 днів після заяви, а у 
разі ускладнення — в інші стро-

ки, власник або уповноважений ним 
орган видає працівникові іншу трудо-
ву книжку або вкладиш до неї нового 
зразка з написом «Дублікат» у право-
му верхньому кутку першої сторінки. 
Дублікат трудової книжки або вкла-
диш до неї заповнюються за загальни-
ми правилами. У розділи «Відомості 
про роботу», «Відомості про нагоро-
ди» і «Відомості про заохочення» при 
заповненні дубліката вносяться записи 
про роботу, а також про нагороди і за-
охочення за місцем останньої роботи 
на підставі раніше виданих наказів 
(розпоряджень).

Якщо працівник до влаштування 
на це підприємство вже працював, 
то при заповненні дубліката трудової 
книжки в розділ «Відомості про робо-
ту» у графу 3 спочатку вноситься за-

но буде сплатити збір дозвільної систе-
ми і обов’язково надати чек (близько 50 
гривень). Дозволи видаються підрозді-
лами дозвільної системи Міністерства 
внутрішніх справ України.

«Ще один вид зброї для захисту - це 
травматична, але право на її носіння є 
не у всіх. Відповідно до законодавства 
таку зброю мають право носити ви-
ключно народні депутати, журналіс-
ти, родичі судових і правоохоронних 
органів, особи, які беруть участь у кри-
мінальному судочинстві, а також гро-
мадяни, які охороняють громадський 
порядок і державний кордон (дружин-
ники)».

Після подачі необхідних документів 
дозвіл буде видано протягом місяця. 
За фактом видається спеціальна фор-
ма (бланк суворої звітності), яка скла-
дається з трьох компонентів: перша 
залишається в Міністерстві внутрішніх 
справ, дві інші берете з собою в мага-
зин і купуєте зброю. Потім співробіт-
ники магазину залишають собі другу 

У разі припинення договору 
про визнання електронних 
документів платник ПДВ              

до складання нового договору 
має право подати звітність              

у паперовій формі
Головне управління ДФС у Дніпропетровській 

області звертає увагу платників, що відповідно 
до п.49.3 ст.49 Податкового кодексу України від 
02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями 
(далі – ПКУ) податкова декларація подається за 
вибором платника податків, якщо інше не передба-
чено ПКУ, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповнова-
женою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про 
вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електро-
нній формі з дотриманням вимог законів щодо 
електронного документообігу та електронного 
цифрового підпису.

Єдиною підставою для відмови у прийнят-
ті податкової декларації засобами електронного 
зв’язку в електронній формі є недійсність електро-
нного цифрового підпису такого платника подат-
ків, у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії 
сертифіката відкритого ключа, за умови що така 
податкова декларація відповідає всім вимогам 
електронного документа і надана у форматі, до-
ступному для її технічної обробки.

Платник податків здійснює формування та 
подання податкових документів засобами елек-
тронного зв’язку відповідно до Порядку обміну 
електронними документами з контролюючими 
органами, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 06.06.2017 №557, зареєстрова-
ного у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за 
№ 959/30827.

Водночас п.49.4 ст.49 ПКУ визначено, що 
платники податків, що належать до великих та 
середніх підприємств, подають податкові де-
кларації контролюючому органу в електронній 
формі з дотриманням вимог законів щодо елек-
тронного документообігу та електронного циф-
рового підпису.

Податкова звітність з податку на додану вар-
тість подається в електронній формі контролюю-
чому органу всіма платниками цього податку з до-
триманням вимог законів щодо електронного до-
кументообігу та електронного цифрового підпису

У разі припинення договору про визнання 
електронних документів з підстав, визначених за-
коном, платник податків має право до складання 
нового договору подавати податкову звітність у 
спосіб, визначений підпунктами «а» і «б» п.49.3 
ст.49 ПКУ.

Затверджено нові 
узагальнюючі податкові 

консультації з деяких питань 
оподаткування податком 
на прибуток підприємств 

та податком на доходи 
фізичних осіб

Головне управління ДФС у Дніпропетровській 
області інформує, що наказом Міністерства фінан-
сів України від 03.04.208 №400 (далі – Наказ №400) 
відповідно до п.52.6 ст.52 глави 3 розділу ІІ Подат-
кового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі 
змінами і доповненнями (далі – ПКУ) та Порядку 
надання узагальнюючих податкових консульта-
цій, затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 27.09.2017 року №811, зареєстрова-
ним в Міністерстві юстиції України 13.10.2017 за 
№1266/31134, затверджено узагальнюючі подат-
кові консультації з деяких питань оподаткування 
податком на прибуток підприємств та податком на 
доходи фізичних осіб, а саме:

узагальнюючу податкову консультацію щодо 
необхідності звернення до суду для визнання за-
боргованості безнадійною відповідно до п.п.«а» 
п.п.14.1.11 п.14.1 ст.14 ПКУ;

узагальнюючу податкову консультацію щодо 
застосування положень п.139.3 ст.139 ПКУ стосов-
но порядку врахування перевищення резерву над 
розміром встановленого ліміту;

узагальнюючу податкову консультацію щодо 
необхідності здійснення коригування фінансового 
результату до оподаткування у зв’язку із викорис-
танням резерву при здійсненні прощення фінансо-
вою установою заборгованості боржника;

узагальнюючу податкову консультацію щодо 
належного повідомлення боржника – фізичної 
особи про анулювання (прощення) боргу.

Слід зазначити, що податкові консультації по-
винні застосовуватись у частині, що не суперечать 
вищевказаним узагальнюючим податковим кон-
сультаціям.

Наказ №400 розміщено на офіційному веб-сай-
ті Міністерства фінансів України за посиланням:

https://www.minfin.gov.ua/news/view/
normatyvnopravovi-akty-z-podatkovykh-konsul
tatsii?category=bjudzhet&subcategory=podatko

vi-konsultatsii

ДОЗВІЛ на ЗБРОЮ
Коротка інструкція

В арто знати                                           

частину, а в третю вписуються характе-
ристики зброї і її віддають вам. Термін 
дії дозволу на купівлю зброї становить 
три місяці.

Після придбання зброї протягом 
10 днів вона має бути зареєстрована в 
дозвільній системі Міністерства вну-
трішніх справ. Після цього протягом 
двох тижнів ви отримаєте остаточний 
документ, що дозволяє зберігати і но-
сити зброю.

Потім необхідно провести кон-
трольний знімок для отримання ре-
зультатів у базі Міністерства внутріш-
ніх справ. Про це Вам необхідно буде 
мати при собі власну зброю, дозвіл на 
нього, паспорт і три штатних патрона. 
Також обов’язковим є наявність сейфа 
для зберігання.

Зброя і боєприпаси до неї, його 
основні частини повинні зберігатися в 
металевих коробках, сейфах за місцем 
проживання власника.

Олег ЗАВАЛЬНЮК,
 юридичний портал «Протокол». 

Що робити у випадку втрати 
трудової книжки?

пис про загальний стаж його роботи 
до влаштування на це підприємство, 
який підтверджується документами.

Загальний стаж роботи записуєть-
ся сумарно, тобто зазначається загаль-
на кількість років, місяців, днів роботи 
без уточнення, на якому підприємстві, 
в які періоди часу і на яких посадах 
працював у минулому власник трудо-
вої книжки.

До дубліката трудової книжки має 
бути внесено інформацію про трудову 
діяльність, яка передувала роботі в ос-
танній організації та яку підтверджено 
документами.

Такими документами можуть бути 
засвідчені у встановленому порядку: 
довідки про роботу в інших організа-
ціях; копії наказів (розпоряджень) про 
прийняття, переведення, звільнення 
з попередніх місць роботи; дипло-
ми (свідоцтва); довідки про періоди 
отримання допомоги по безробіттю; 
трудові договори про роботу у фізич-
них осіб, відомості з Пенсійного Фон-
ду України за формою СЗВ-К і СЗІ-5 
(перша містить відомості про стаж за 
той період, коли працівник ще не був 
зареєстрований в системі обов’язко-
вого страхування пенсії, друга довідка 

є вже випискою з особового рахунку 
працівника).

Згідно з частиною сьомою пункту 
5.3 Інструкції № 58 власник або    упов-
новажений ним орган зобов’язаний 
сприяти працівникові в одержанні 
документів, які підтверджують стаж  
його роботи, що передував влашту-
ванню на це підприємство.

Якщо роботодавець вже не існує, 
тобто суб’єкт господарювання ліквідо-
ваний, то потрібно направляти запит 
в архів, де зберігаються документи цієї 
організації. Архів видасть довідку, яка 
буде одним з документів, підтверджу-
ючих Ваш стаж.

Ця інформація є необхідною для 
визначення тривалості страхового ста-
жу як для призначення пенсії, так і для 
призначення допомоги по безробіттю 
або з тимчасової непрацездатності. 
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Ця новина  для нас, українців, 
напередодні президентських 
виборів у Росії якось залишилась 
малопомітною, а даремно. 
Кубанські козаки, нащадки  
славних запорожців, насильно 
переселених після зруйнування 
Запорозької Січі Катериною ІІ в 
1775 р. на територію, яка нині 
належить Росії, зробили гучну 
заяву.                               
На сайті Кубанського козачого 
війська в ніч на 16 березня 
з’явилися два повідомлення 
із критикою політики 
російської влади і президента 
Росії Путіна, та закликами 
бойкотувати вибори. У 
повідомленні стверджується, 
що влада «розглядає патріотів 
як екстремістів», при 
цьому використовуючи їхню 
«підтримку і кров» у бойових діях 
в Сирії та Україні:                                                                     
«Ми, кубанські козаки, не можемо 
більше терпіти засилля зла, 
брехні, лицемірства і підлості 
на нашій землі. Прогниле 
наскрізь корумповане путінське 
оточення на чолі з Путіним краде 
мільярди, а мільйони жителів 
Росії зубожіють. Час зупинити 
криваву бійню з братнім 
українським народом. Всі повинні 
знати про ставлення режиму 
до жителів Росії, яких обманом, 
умовляннями і погрозами 
спрямували на Україну і в Сирію - 
їх після смерті ховають як собак 
у безіменних могилах».

ВІДРАЗУ після появи матеріалів на 
них звернули увагу місцеві російські 

медіа, і незабаром заяви козаків були 
видалені. Але в веб-архіві залишилась 
одна із публікацій під назвою «Обра-
щение Кубанских казаков к народу 
России»:                                 

«Мы обращаемся к матерям, чьи 
сыновья вынуждены от безысходности 
выезжать «на заработки» в Сирию в ка-
честве «добровольцев» и возвращаться 
назад в цинковых гробах или калека-
ми. Мы обращаемся к российским во-
енным, «которых нет на Украине», и 
их родственникам. Мы хотим, чтобы 
нас услышали все жители России, для 
которых понятия свобода, честь, спра-
ведливость, самоуважение не утратили 
своей важности», - сказано в зверненні.                                                                             

Також на сайті розмістили заклик 
бойкотувати вибори президента РФ 18 
березня: «Геть Путіна! Геть вибори!» Не 
зайвим буде нагадати, що раніше пред-
ставники сепаратистського руху на Ку-
бані оголосили про створення Коміте-
ту визволення Кубані, який у листопаді 
2017 року проголосив суверенну дер-
жаву Кубанська Народна Республіка. 
Проголошувався початок боротьби за 
місцеві вибори, після закінчення яких 
владу в республіці здійснюватиме Ко-
мітет визволення Кубані. 

Чому кубанські 
козаки прозріли?          
Розпочавши військову агресію про-

ти України, Володимир Путін спонукав 
громадян Росії боротися проти «фа-
шистської чуми» та захищати «русь-
кій мир». Шалена пропагандистська 
кампанія вплинула на багатьох. Спо-

Добра новина
з Кубані

чатку до України добровільно йшли і 
козаки з Кубані, зокрема в Крим. Але 
поступово прийшло до них прозріння: 
ніяких терористів споконвіку в Україні 
не було, кубанців посилають убивати 
таких же, ні в чому не повинних укра-
їнців, як і вони.  Якщо в чомусь і вбачає 
вину Путін, так це в тому, що україн-
ський народ хоче жити незалежно і 
гідно, а не під його імперською п’ятою. 
Один із сотників краснодарського коза-
цтва написав: 

- Першого березня відправили до 
Криму кілька сотень місцевих козаків – 
рятувати російських братів від злих та-
тар, які зчинили бунт й щомиті може 
розпочатися різанина... 

Та за кілька днів стало відомо, що 
краснодарських козаків поставили 

лення, особливо в останні роки, є дуже 
і дуже незавидним. Надто на прикор-
донних з Україною територіях, де укра-
їнці компактно живуть не одне століття. 
Саме по теренах Кубані пройшла ма-
шина русифікації, нищення національ-
ної самобутності, репресії, голодомор, 
переписування українських прізвищ на 
російський лад тощо. Але український 
генетичний код виявився настільки 
сильним, що постійно відтворюється в 
тих чи інших формах відродження на-
ції. В кінці 1990-х тодішній губернатор 
краю, етнічний українець Кондратенко 
вирішив оголосити про автономність 
Кубані, чим налякав Кремль. Тим паче, 
що тоді вже в Краснодарському краї 
діяли гуртки проукраїнського змісту, 
незалежні козацькі організації і відді-

на перешийку в Херсонській області 
– саме там, де російські військові на-
магалися закріпитися на нашій землі. 
Завезли кілька ящиків зброї, але поки 
не видають. Тобто «зелені чоловічки» 
використовуватимуть козаків як щит? 
Зрозумівши це, кубанські козаки одра-
зу звернулися до своїх загонів у Криму: 
хлопці, хутчіш додому, нема чого ро-
бити на цій землі! Коли у кубанського 
козака запитали, що він робить, пере-
буваючи у Криму, той автоматично 
відповів:

- Захищаємо!
А коли запитали кого і від кого,то, 

подумавши, сказав:
- Та, мабуть, від самих себе!
У РФ становище українського насе-

лення «Просвіти». Відроджувався ку-
банський фольклор, зазвучали пісні 
українською мовою, яку там  назива-
ють «місцевою балачкою». А політична 
партія Українська Національна Асамб-
лея навіть прагнула створити у краї 
свої осередки. Попри всі ці ініціативи 
кубанських козаків, українська держава 
не надала їм ніякої підтримки.

Через тернії…
У лютому 1918 року (сто років тому!) 

на  Кубані було ухвалено декларацію 
про об’єднання з Українською Народ-
ною Республікою - ще до окупації біль-
шовиків. Але через відсутність бажання 
чи змоги надати допомогу кубанцям, 
край опинився під російською армією 

Антона Денікіна, а згодом більшовиків. 
В подальшому Сталін хотів асимілю-
вати населення Краю, аби український 
дух тут назавжди вивітрився. Втім, що 
не вдалося повністю здійснити Сталіну, 
намагається домогтися Путін: україн-
ську ідентичність Кубані з легкої руки 
його намісників у Краї було штучно 
замінено на «казачью идентичность», 
а українську мову тут стали іменувати 
«кубанской балачкой» - діалектом ро-
сійської мови.                                                                                                         

В Україні ж і зовсім забули б про 
Кубань, якби не дії громадськості та 
журналістів. В 2006-му з американсько-
го містечка Ховвел було викрадено ре-
галії Запорізької Січі, привезені в США 
політичними емігрантами з Кубані.  
Американська козацька громада зая-
вила, що викрадення організували ро-
сійські спецслужби. Потім виявилося, 
що регалії дійсно були вивезені в Росію 
і передані на баланс «Кубанському ко-
зачому війську».  В Україні про цю по-
дію заговорили стараннями редактора 
журналу «Музеї України» Віктора Три-
губа, з ініціативи якого постав комітет 
«Кубань з Україною». Можна сказати, 
що кубанська автономія з проукраїн-
ським ухилом все більше заявляє про 
себе. Так, у соціальних мережах масово 
з’являються групи козачих автономіс-
тів, через які до інтернет-аудиторії іно-
ді доходить дещиця правдивої історії 
краю - тієї, яку запопадливо заховали 
від кубанців Сталін і Путін. 

Розгорнутий на стадіоні Краснода-
ра банер «За Батьківщину!» настільки 
налякав владу, що чиновники змусили 
лідерів футбольного фан-руху зробити 
заяву, буцімто молодь Кубані не має 
проукраїнських симпатій і вважає себе 
«русскими людьми».

Анексія Криму Росією та вторгнен-
ня на Донбас примушують нащадків 
славних запорозьких козаків  добряче 
замислюватись: нащо ця війна? Хто 
вони на ній є? Кому потрібно, щоб 
українці нищили українців, як це вже 
неодноразово було в історії нашого на-
роду? З’являється необхідність ставити 
на порядок денний питання про ути-
ски українців на Кубані та про укра-
їнське походження доброї половини 
населення краю. Крім того, у цьому 
значну роль зіграли місцеві автономі-
сти, які намагалися провести марш за 
федералізацію Кубані. Внаслідок цьо-
го двоє активістів – Мартинов і Люб-
ченков – тікаючи від переслідувань з 
боку російської влади, переїхали жити 
в Україну. Активізується і наша гро-
мадськість. Так, у Музеї пропаганди в 
Києві було відкрито виставку «Кубань 
– це Україна» і заявлено про віднов-
лення діяльності комітету «Кубань з 
Україною». На виставці демонструва-
лися пропагандистські плакати остан-
ніх років, розроблені в нетрях україн-
ської та кубанської інтернет-спільнот. 
Організатори намагаються такими 
діями хоч трохи привернути увагу 
влади до проблеми українства Кубані, 
принаймні, змусити використати цей 
фактор в інформаційній війні з Росі-
єю. Втім, влада поки і далі зайнята ін-
шими справами. 

Здавалося б, Кубань виглядає втра-
ченою для нас назавжди. Але… Пам’ять 
про українські корені живе на Кубані 
і подає на «материкову  Україну» такі 
радісні для нас в це лихоліття імпульси. 
Нам треба тільки їх чути, відповідати і, 
безперечно, підтримувати. Тоді, мож-
ливо, не за горами той час, коли відбу-
деться возз’єднання Кубані з її історич-
ною батьківщиною – Україною.

Підготував Петро ЛУК’ЯНЕНКО. 

Фанати «Кубані» 2013 року вивісили на матчі з петербурзьким «Зенітом» 
банер з українським гаслом «За Батьківщину!»

Карта України 1918 року.

Пильний погяд
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Наймасовіший тижневик рідного краю 
Тираж «Фермера Придніпров‘я» у квітні  - 27 430!

Пишіть: 
49000, м. Дніпро, 

вул. Воскресенська, 41, оф.109

Дзвоніть: 
(056) 786-02-21, 
098-183-00-18, 
050-850-72-74

Передплатити                                      
«Фермер Придніпров‘я» можна               

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

068-68-41-741
050-32-02-624

098-55-66-270

ПРИЙМАЄМО 
ПОПЕРЕДНІ 

ЗАМОВЛЕННЯ 
на поставку комплексних 

добрив: NPK 15:25:15+8S 
та NP 12:24+6S.

Ціни залежно від обсягу 
замовлення.

Термін поставки – 
березень.
Доставка 

здійснюється авто- 
та залізничним 
транспортом. вИсокоякісний ремонт 

вашої оселі
050-045-39-54

ТОРГОВИЙ ДІМ «ТЕХНОПОЛЬ» ПРОПОНУЄ ВЕЛИКИЙ ВИБІР 
ЗАПЧАСТИН ДО ТЕХНІКИ ВІТЧИЗНЯНОГО 

ТА ІМПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА:
- запчастини для обприскувачів, прес-підбирачів, 

ґрунтообробної техніки, сівалок СУПН, СЗ, УПС, СПЧ;            
 - ремонт гідротрансмісій тракторів і комбайнів;                   

- ремонт прес-підбирачів усіх марок;
- с/г шини та камери до них; - акумуляторні батареї;

- МЕТИЗНИЙ РЯД; - інструменти.
смт Софіївка, +38066-524-92-28, +38068-537-05-32.

Українські фермери почали саджати одні з найдорожчих 
горіхів – фісташки. Дерево фісташок може набути 
популярності в Україні, адже окремі його морозостійкі 
види можуть витримувати температуру до мінус 
тридцяти градусів за Цельсієм.
На даний момент фісташки реалізовують за 400-500 грн/
кілограм. При цьому одне дерево може давати до 25 кілограмів 
горіхів. Щоправда, плодоносити дерева фісташок почнуть лише 
на сьомий-восьмий рік після посадки. 
На території ЄС так зване “зелене золото” вирощують 
лише в Італії, Греції та Іспанії. В Італії в значних кількостях 
їх вирощують тільки на Сицилії. Завдяки ґрунтам і 
кліматичним умовам цього острова, фісташки приносять 
виробникам хороший урожай і є джерелом доходів, дозволяючи 
ефективно використовувати занедбані або виснажені ґрунти.
В Україні вирощування горіхів і, зокрема нішевих культур 
стає популярнішим за вирощування технічних культур. 
Так, фермер на Хмельниччині вже тривалий час вирощує 
гарбузи, з яких робить олію. Ця олія є природнім афродизіаком. 

В Україні почали вирощувати фісташки

Рада Асоціації «Укрсадпром» одноголосно визнала, що 
діяльність уряду,  Міністерства аграрної політики та 
продовольства відповідає інтересам галузі садівництва: 
схвалено прийняті рішення щодо підтримки галузі у 
2018 році. Асоціація подякувала за відновлення держав-
ної підтримки та спрощення процедур її отримання.
Зокрема, уряд надаватиме компенсація у розмірі 
80 відсотків за саджанці як української, так і іноземної 
селекцій. Під компенсацію потрапляють витрати з при-
дбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, 
винограду та хмелю.
Загальне фінансування складає 300 млн. гривень, а отже, 
наприкінці року планується вийти на показник понад 
три тис. га нових садів та виноградників.

Подружжя на Львівщині створило ферму з виготовлення 
сирів, і почали виробляти їх з додаванням волоських горіхів, 
перцю чилі та шотландського віскі. На Волині підприємці вже 
засадили великі площі горіховими деревами фундука. Тому, через 
високу рентабельність фісташки мають багато шансів стати 
популярними серед садівників України та близького зарубіжжя.
Ідеальний ґрунт для фісташок повинен бути пухким й добре 
дренованим. Рослини розвиваються помірно теплою весною і 
тривалим теплим літом. Фісташки – дводомні рослини, тому 
для успішного запилення необхідно хоча б одна чоловіча рослина 
на 8 жіночих дерев при схемі посадки 6х6 метрів. На одному 
гектарі розміщується близько 280 дерев. Фісташки родом з 
пустелі, тому для їх вирощування необхідно довге сухе літо і 
зима з мінімальною кількістю годин холоду (температура 
від 0 ° С до 7о С) 700 годин. Для деяких сортів кількість годин 
холоду може бути меншою, а деякі навіть витримують мороз 
до 30 градусів за Цельсієм. Фісташки цвітуть в березні-квітні 
протягом одного тижня, а збирання врожаю відбувається в 
серпні і до 20 вересня.

«Укрсадпром» схвалив 
порядок урядової програми 
підтримки садівництва
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