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Уряд впроваджує системну 
підтримку фермерства             

в Україні
Програма підтримки українського 

фермерства, роботу над якою завершує 
уряд, буде профінансована на рівні не 
менш як  мільярд гривень у бюджеті на 
2018 рік.

«Найближчими тижнями маємо вий-
ти на фіналізацію рішення: у проекті бю-
джету на 2018 рік. Уряд запропонує Пар-
ламенту виділити мільярд на підтримку 
невеликих фермерських господарств 
для того, щоб на селі було не тільки ви-
рощування, а й переробка продукту, 
створювалися робочі місця», - повідомив 
Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман.

Програма підтримки фермерства 
напрацьовується в тісній співпраці Мі-
нагрополітики із сільгосптоваровироб-
никами та представниками Асоціації 
фермерів. Програма спрямована, перш за 
все, на стимулювання переробки аграр-
ної продукції всередині країни, надання 

В Україні сформувалися п’ять 
основних моделей розвитку 
сільських територій.                                         
Про це в інтерв’ю                   
AgroPolit.com розповів 
директор Національного 
наукового центру 
«Інститут аграрної 
економіки», академік НААН 
Юрій Лупенко.

доступу до кредитних ресурсів, а також 
максимальне залучення фермерів до 
програм державної підтримки, зокрема, 
із пільгового забезпечення сільгосптех-
нікою.

«Завдяки системності дій Уряду, 
Програма підтримки фермерства не 
буде декларативною, а спиратиметь-
ся на потужний фінансовий ресурс, 
який дозволить забезпечити практичну 
імплементацію її положень», - підкрес-
лив перший заступник Міністра аграр-
ної політики та продовольства України 
Максим Мартинюк.

Перший заступник міністра також 
звернув увагу на нерівномірність підпри-
ємницької активності в сільській місце-
вості та в середньому по країні – 43,5 під-
приємці на 1000 осіб та лише 2,5 фермери 
на 1000 сільських жителів, що свідчить 
про необхідність стимулювання остан-
ніх та актуальність розробки профільної 
програми підтримки.

 Чи буде мільярд?
П рограми

ПЕРНАТІ ДРУЗІ

цією сільського господарства та агро-
продовольчого комплексу.

Перерозподільча: сільський розви-
ток пов’язаний зі зменшенням відмін-
ностей між найвідсталішими сільськи-
ми регіонами та іншими секторами 
економіки.

Територіальна (або кластерна): від-
бувається локальне формування еко-
номічно активних територіальних гро-

у 2001 році, хліб коштував уже 1,65 гривні, 
а заробіток пересічного українця становив 
253,39 гривні. Далі зростання ціни дещо 
сповільнилося відносно інфляції, але це 
було викликано швидше ситуативними 
факторами. У 2006 році, коли середня зарп-
лата по Україні становила 864,91 гривні, кі-
лограм житнього хліба коштував приблиз-
но 1,96 гривні.

А ось у подальшому зростання ціни на 
цей соцпродукт почало потроху наздоганя-
ти темпи зростання зарплат. У 2011 році, за 
даними Держстату, середня заробітна плата 
становила 2297 гривень, а кілограм хліба 
продавали вже 4,07 гривні. У 2016 ціна хліба 
зросла до 9,89 гривні, середня зарплата тоді 
становила 4362 гривні.

П‘ять  моделей розвитку села
«У світі важко знайти однозначну 

модель. В Європі, як правило, вико-
ристовують комбіновані. На нашу дум-
ку, Україні також не варто зосереджу-
ватися лише на якійсь одній моделі», 
- додав Юрій Лупенко.

Він пояснив суть кожної з них ок-
ремо.

Галузева: сільський розвиток ото-
тожнюється із загальною модерніза-

мад чи територій на основі інтеграції 
усіх компонентів сільського розвитку.

Селоцентристська, або селозберіга-
юча: у пріоритеті — задоволення інте-
ресів та збереження традицій сільсько-
го населення, характерних інституцій-
них особливостей сільських територій.

Змішана: задіяні окремі компонен-
ти різних моделей, переважно галузе-
вої і територіальної. 

У найближчий час на Дніпропетровщині ціна на хлібні вироби підвищиться. Така си-
туація пов’язана із багатьма факторами. Так вважають фахівці.  Зокрема, про це 
повідомив і голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Дніпропетровської 
області Анатолій Гайворонський під час прес-конференції в інформаційному центрі 
«Мост Дніпро». 
«На підвищення ціни на хліб впливає декілька важливих факторів. Вартість продукту 
включає в себе оплату енергоносіїв, виплату зарплат, транспортування тощо. У зв’яз-
ку з тим, що у цьому році зріс рівень мінімальної зарплати та зросли тарифи на газ та 
електроенергію, вартість хліба теж зросте. Окрім цього, спостерігається неврожай 
зернових. Зростання цін відбудеться протягом наступних місяців», - зазначив він. 

Для зручності підраховано ціну за кг 
хліба. При цьому слід мати на увазі, що маса 
одного буханця залежно від стандартів ви-
робника може коливатися від 0,7 до 1,4 кг. 
Так ось, за роки гіперінфляції, а точніше, у 
1992-1996 роках, ціна на кілограм житнього 
хліба зросла з 1,5 до 15,9 тисячі купоно-кар-
бованців.Середньомісячна заробітна плата 
за цей час збільшилася з 1,532 тисячі купо-
но-карбованців до 3,208 млн. купоно-кар-
бованців. Тобто за чотири роки хліб подо-
рожчав в 10,6 тисяч разів, а заробітки збіль-
шилися лише приблизно в 2,1 тисячі разів.

Із введенням діючої національної ва-
люти ціна на цей продукт встановилася на 
рівні 52 копійок, тоді як середня зарплата 
становила 103,28 гривні. Через п’ять років, 

Ціна хліба за роки 
незалежності значно зросла. 
Якщо у 1992 році він коштував 
1,5 купона-карбованця, у 1996 
році - 52 копійки, то сьогодні 
за нього доведеться викласти 
цілих 11,47 грн. Мова йде саме 
про житній або житньо-
пшеничний хліб.

Ціни на хліб                
весь час ростуть

К омпетентна оцінка

А нтирейдер
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 Прийнятні умови роботи для фермерів Дніпропетровщини не 
гарантовані державою. А перешкоди на хліборобському шляху, 
створені одними її слугами, доводиться прибирати вже іншим 
державним працівникам. Така новина надійшла до редакції 
«Фермера Придніпров’я» з сумновідомої в цьому плані читачам 
Апостолівщини  - Апеляційний суд Дніпропетровської області 
21 липня скасував ухвалу на арешт землі і рослин фермерських 
господарств «Імені Ф. Нансена» (голова О. Петрик, с. Михайлівка) 
та «Мічурін» (С. Панікарчик, Широчани). Ось що розповідає 
фермер Олександр Петрик:

І В ПОЛЯХ, І В СУДАХ    

Учора минуло дев’ять днів з дати трагічної загибелі                            
у Дніпрі двох українських героїв. Страшна звістка ввечері 
24-го липня здетонувала в Україні і пішла далі світами - 
в центрі мирного міста внаслідок зухвалого збройного 
нападу загинули учасники бойових дій в зоні АТО, члени 
Фермерської Самооборони Дніпропетровської області 
Олексій Вагнер і Максим Іващук. До болю прикро, що 
в людей, які грудьми затулили Україну від сатанинської 
московської ненависті, бандити сьогодні відбирають 
життя… У найважчий для України 2014-й вони пішли 
добровольцями – Олексій Вагнер, «Шах», служив 
розвідником у 20-му мотопіхотному батальйоні 93-ї бригади, 
а Максим Іващук, «Щука», в 11-му батальйоні 59-ї бригади.              

стор. 2
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Н аміри

ОДНОПОЛЧАНИ відзнача-
ють їхній оптимізм і щиру 

віру в нашу перемогу, безстраш-
ність в бою з ворогом. Ось що 
розповів про полеглих молодих 
чоловіків командир Фермерської 
Самооборони Дніпропетров-
ської області Василь Строгий:

- У житті, на жаль, так є, що від 
рук найпідліших людей гинуть 
кращі з кращих… Розстріляли 
нашу групу, яка не дала «віджати» 
фермерське господарство «Дар» 
в Новомосковському районі і не 
дала рейдерам скосити урожай. 
Олексій і Максим були відкрити-
ми людьми, щирими патріотами, 
прагнули змін в Україні і вірили, 
що вони будуть. Льоня проходив 
у нас вишкіл ще в 14-му році на 

На  спомин

Вбивці переступили  межу

Продовження. 
Початок - стор. 1

базі в Партизанському. Після жнив, за 
три дні до загибелі, вони повернулися 
на відпочинок до міста. Не уявляли, 
що в мирному Дніпрі бандити можуть 
відчувати себе абсолютно безкарними.  
Разом з постраждалим у перестрілці 
бойовим побратимом, адвокатом Ед-
мондом Саакяном вони захищали фер-
мерів від свавілля, і разом пішли на ос-
танню в житті зустріч. Були без зброї, 
хоча мали на неї право. Бандити знали 
про це, тому діяли надзвичайно циніч-
но. Те, що стікаючий кров’ю Едмонд 
зміг дістати з авто брата мисливський 
карабін і поранити чотирьох нападни-
ків, було для них абсолютною несподі-
ванкою. Усі патріоти України сумують 
з приводу загибелі наших побратимів. 
Міністерство внутрішніх справ Укра-
їни повинне якнайшвидше знайти і 
притягти вбивць і замовників цього 
страшного злочину до передбаченої 
законодавством кримінальної відпо-
відальності, інакше ситуація в Дніпрі 
може вийти з-під контролю. 

Полеглі Олексій Вагнер і Максим 
Іващук не терпіли несправедливості і 
завжди допомагали людям у скрутних 
ситуаціях. Притаманна з дитинства 
шляхетність повела їх на війну, змусила 
9 травня цього року стояти в Дніпрі під 
ударами озвірілої «тітушні», керова-
ної «вузькоговорящім» нардепом, вела 
в поля до українських хліборобів, що 
потерпають від досі не вирваного з ко-
рінням рейдерства. На вічний спомин 
героїв війни командир взводу розвід-
ки 20-го батальйону, побратим Андрій 
«Осавул» сказав:

- Олексій Вагнер – безвідмовна, 
чиста, світла людина. В бою він нічого 
не боявся. Завжди усміхнений, орга-
нізовував суботники чистоти в місті, 

допомогу Реабілітаційному центру по-
ранених. Сам був тяжко пораненим у 
важких боях під Красногорівкою, дов-
го лікувався. Та навіть в такому стані 
побачив хвору дівчинку і зумів зібрати 
кошти на необхідну їй операцію. Завж-
ди турбувався про свого сина. А Мак-
сим встиг лише одружитися… З Мак-
симом вони дуже споріднені душі, обох 
не треба було просити двічі. Ворогів у 
них не було; не знаю, хто організував і 
здійснив це підле вбивство, але пере-
конаний, що вони до кінця своїх днів 
каятимуться в тому.

По гарячих слідах скоєного висува-
лося кілька версій трагедії. Доброво-
лець Ігор Філіпов, який воював із Са-
акяном у Пісках, розповів «Дніпрогра-
ду» про дві можливі причини нападу:

- Загинули наші хлопці – Шах, Щука, 
Царство Небесне їм. Едмонд прооперо-
ваний. На відміну від основної маси, 
вони і після війни не залишалися ос-
торонь подій в країні. Саакян контро-
лював хід розслідувань щодо подій 9-го 
травня в Дніпрі, не даючи ці резонан-
сні кримінальні справи організованого 
побиття атошників спустити «на галь-
мах». Друга причина – активна допомо-
га фермерам у боротьбі з рейдерськи-
ми захопленнями. Останнє зіткнення 
було близько тижня тому: тоді зігнали 
із захопленого поля близько п’ятдесят 
«тітушок» завдяки діям хлопців саме 
цієї групи.  

Правоохоронці озвучили своє ба-
чення події. Наступного після зухва-
лого розстрілу дня в. о. начальника ГУ 
Національної поліції Олег Грозь пові-
домив на прес-конференції:

- За результатами проведення слід-
чих дій двом особам пред’явлено підоз-
ру у вбивстві, роль інших, причетних 

до події, вивчається. Після стрілянини 
вилучений автомат Калашникова, піс-
толет та інша зброя. Нападники – жи-
телі Дніпра, один – громадянин іншої 
держави, четверо з них перебувають в 
обласній лікарні імені Мечникова під 
цілодобовою охороною поліції. Затри-
мані раніше були судимі. Подія кваліфі-
кується як умисне вбивство, розпочате 
кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 
ст. 115 Кримінального кодексу України, 
термін покарання за нею – від десяти 
років позбавлення волі до пожиттєвого 
ув’язнення. Причини злочину лежать в 
економічній площині.

Жителів Дніпра і всіх, хто близько 
знав загиблих, вкрай обурила «еконо-
мічна» версія причин трагедії. У соцме-
режах директор КП Патріот» Ігор Кулі-
ковський заявив:

- Це був повний «безпредєл». Їх 
просто розстрілювали. У хлопців, яких 
убили, не було жодного економічного 
інтересу. Нормальним вирішенням си-
туації було б, щоб нападники переїха-
ли в тюрму чи на зону, і тому дописи в 
соцмережах, що їх покарають незакон-
ним способом, втрачають сенс. Якщо 
люди в тюрмі, то нехай сидять в тюрмі. 
Ніхто вибачати не збирається! 

Побратим загиблих, адвокат Ед-
монд Саакян лікується після чотирьох 
поранень поруч із нападниками, за 
скляною перегородкою. Після певної 
стабілізації свого стану він заявив жур-
налістам:

- У мого брата Едуарда виник кон-
флікт із давнім бізнес-партнером, гро-
мадянином Ізраїлю Шоломом Нахшо-
ном. Брату давно погрожували, він ще 
14 липня із заявою про це звернувся до 
Національної поліції щодо пересліду-
вання. Реакції не було… Тепер поліція 

твердить, що звернення було іншого 
характеру. Я намагався примирити 
брата з опонентом, на домовлену 
зустріч взяв документи, які показу-
ють, що ніякого боргу в брата немає. 
Ми думали, Нахшон побачить учас-
ників АТО в формі і зрозуміє, що 
погрозами він нічого не доб’ється. 
Не брали й до голови, що хтось поч-
не стріляти… Спочатку на зустрічі в 
кафе з їхнього боку було пару чоло-
вік. Потім цілий натовп приперся. В 
одного з них я побачив під курткою 
автомат. Роблю вигляд, що злякав-
ся, і кажу братові: «дай ключі від 
машини, я не хочу в цьому брати 
участі». Іду до машини, відкриваю 
багажник, і в цей момент вони по-
чали стріляти. Одразу попали мені 
в живіт, тож для захисту себе і по-
братимів я змушений був стріляти у 
відповідь. 

У соцмережах вже опубліковані фото 
і названі імена чотирьох нападників, що 
перебувають на лікуванні в обласній 
лікарні імені Мечникова. Це Давид Па-
білер, Станіслав Єльчищев, Олександр 
Лакізо та Давид Калашников. У МВС 
України обіцяють не допустити спалах 
міжнаціональної ворожнечі в Дніпрі. 
Ось що заявив речник МВС Артем Шев-
ченко в мережі «Фейсбук»:

- Найгірше, що може бути зараз 
після кривавих, суто кримінальних по-
дій у Дніпрі – провокувати недолугу, зі 
шкідливими наслідками тезу про необ-
хідність помсти з боку ветеранів АТО. 
Міжнаціональну і міжрелігійну ворож-
нечу через наявність на другій стороні 
конфлікту відомого у місті та окремій 
релігійній громаді бізнесмена, грома-
дянина іншої держави поліція Дніпра 
не допустить. Всі винні у перестрілці 
і таких її кривавих наслідках будуть 
притягнені до відповідальності. 

Будемо сподіватися, що справед-
ливе покарання вбивць і замовників 
найзухвалішого за останні роки по-
двійного вбивства в Дніпрі не заба-
риться. Асоціація фермерів і приват-
них землевласників Дніпропетровської 
області, Спілка воїнів АТО Дніпропе-
тровщини, правозахисна група «Січ» 
заявили, що беруть під свій контроль 
розслідування цієї резонансної справи. 
Те ж повідомив і народний депутат Ан-
дрій Денисенко з Дніпра. А фермери, 
яким Максим Іващук та Олексій Ваг-
нер допомагали охороняти вирощений 
врожай до завершення жнив, з гірко-
тою сказали:

- Коли б знали, що таке трапиться в 
Дніпрі, жнивували б іще кілька днів…

Слава Україні! Героям слава!
        Остап ВЕРНИГОРА.

Міністерство аграрної 
політики закінчить 
роботу над необхідними 
для запуску ринку землі 
законопроектами до 
кінця серпня і у вересні 
внесе їх у Раду. Про 
це  заявив заступник 
міністра АПК Максим 
Мартинюк.

МОВА йде про законопро-
екти про обіг земель і 

про фінансову підтримку рин-
ку землі.

«Необхідно прийняття за-
конопроекту «Про обіг земель», 
у якому потрібно чітко пропи-
сати, що ми його робимо в ін-
тересах дрібних і середніх то-

варовиробників. І в результаті, 
ми хочемо, щоб у селі з’явився 
дрібний і середній клас. Законо-
проект про фінансову підтрим-
ку ринку землі, що може здійс-
нюватися кількома методами, 

необхідний пакет (для переходу 
до ринку землі). Ми фіналізує-
мо ці законопроекти до кінця 
серпня. У вересні вони будуть 
внесені у Верховну Раду», - ска-
зав він.

Крім того, Мартинюк за-
значив, що зараз у Раді немає 
226 голосів для скасування 
мораторію на продаж сіль-
госпземель. У той же час він 
висловив упевненість, що з 1 
січня 2018 року в Україні буде 
дано старт земельній рефор-
мі.

«З урахуванням попе-
реднього досвіду, я думаю, що 
політичний консенсус з пи-

МінАПК внесе  «земельні»  законопроекти       
     до парламенту  у  вересні

наприклад, у вигляді видачі 
кредитів, держава може висту-
пати гарантом кредитів. Також, 
держава може частково ком-
пенсувати кредитну ставку. Ось 
ці два закони – це мінімально 

тання ринку землі буде, у мо-
раторії не буде необхідності. У 
Земельному кодексі написано, 
що мораторій скасовується 
при наявності двох умов: при-
йняття законопроекту «Про 
обіг земель» і фактичне закін-
чення його терміну дії, в дано-
му випадку з 1 січня 2018 року. 
У той же час, якщо законопро-
ект «Про обіг» не прийнято, 
то мораторій триває», - сказав 
він.

На уточнююче запитання, 
чи є зараз консенсус, в. о. міні-
стра агрополітики відповів, що 
він поки що «складно шукаєть-
ся: 226 голосів точно нема». 
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Продовження. 
Початок - стор. 1

Міністр юстиції Павло Петренко представив Олену Сукманову громадськості в новій посаді 
на прес-конференції 25 липня. Комісія, яку вона тепер очолює (так звана комісія по боротьбі з 
рейдерством), почала працювати у січні 2016 року, як орган, покликаний виправляти помилки 
державних реєстраторів. Однак аграрії повідомляють про схеми рейдерських захоплень, які 
вчиняються за участі комісії.
Нагадаємо, що на початку липня члени Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) звернулися до 
служби корпоративної безпеки ВАР щодо декількох ідентичних випадків захоплення їхніх зе-
мель з боку великих агрохолдингів. Аграрії заявляли, що рейдерству сприяє комісія з питань 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
На згаданій прес-конференції генеральний директор сільськогосподарської компанії «Перли-
на Поділля» Сергій Іващук представив міністру Петренку документальні докази, що Комісія 
не дотрималася процедури розгляду справи, приймаючи рішення про передачу частини його 
земельного банку одному з українських агрохолдингів.
«Я ствердно заявляю, що сьогодні комісія з державної реєстрації стала фактично головним 
рейдером країни. Шановні, ввечері 26 червня засідання комісії призначається на 27 червня об 
11:00. А висновки комісії публікуються о 10:40, 10:55. Тобто на засідання вас запрошують на 
11:00, а вже о 10:40 є висновки. На основі скарги від фірми, яка зареєстрована в офшорі, на ос-
нові договорів оренди, які зареєстровані від 31 грудня 2012 року, Комісія скасовує реєстрацію 
договорів оренди землі, хоча стаття 35 Закону «Про оренду землі» гласить, що винятково суди 
мають право це робити», - розповів Іващук.
Служба корпоративної безпеки ВАР вже направила відповідні звернення до Національного 
антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ і 
очікує результатів їхнього розгляду. Аграрії закликають Мін’юст сприяти роботі антикорупцій-
них органів, а всіх постраждалих – не мовчати, а публічно відстоювати свою позицію. 

- Слідчий суддя Апостолів-
ського районного суду Тетяна 
Чумак за поданням Управлін-
ня захисту економіки з Кри-
вого Рогу та слідчого Апосто-
лівського відділу Нацполіції 
Юлії Хондожко 7 червня ц.р. 
наклала шість арештів на 
землі і посіви на них, буцім-
то «самозайняті невідомими 
особами» після смерті наших 
батьків, засновників фермер-
ських господарств. Це справж-
нісінький абсурд, бо земельні 
ділянки перебувають в корис-
туванні юридичної особи, а 
підстав для припинення ко-
ристування, згідно зі ст. 141 
Земельного кодексу України, 
немає. Таке рішення ухвалив 
Апостолівський районний суд 
ще 24 червня 2014 року сто-
совно 50,9 гектара землі СФГ 
«Імені Ф. Нансена». Тим не 
менше через три роки накла-
дений арешт, ще й 30 травня 
2017 року поліцією порушене 
кримінальне провадження. 
Воно ще до засідання Апеля-
ційного суду Дніпропетров-
ської області 21 липня скасо-
ване, про це нам повідомила 
головуюча в суді. Щоправда, 
копії ухвали не надала, поза-
як провадження стосується 
«невідомих осіб», наші фер-
мерські господарства до цих 
подій юридично «не прив’яза-
ні». Та «розслаблятися», тобто 
спокійно працювати на землі, 
не випадає - кілька днів тому 
я отримав запрошення від Го-
ловного управління Держгео-
кадастру в Дніпропетровській 
області «прибути в найкорот-
ший термін з метою надання 
пояснень по суті справи для 
визначення обставин право-
порушення». Подібні запро-
шення отримали фермери 
Олександр Зозуля і Сергій 
Панікарчик, прибути до ра-
йонного відділення Держгео-
кадастру їх просила чомусь… 
апостолівська прокуратура. 
Відтепер, щоб не наражати 
себе на додаткову постійну 

небезпеку, ми змушені ухва-
лити рішення – без адвоката 
нікуди не йти. 

Доки ж триватимуть по-
невіряння апостолівських 
фермерів, які без адвоката 
вже й ступнути до жодної дер-
жавної установи не можуть? 
Коли припиниться потужна 
«атака» на них, яка триває не 
один рік? Чому своє неабияке 
завзяття апостолівські пра-
воохоронці не направляють 
на вочевидь більш потрібні 
людям, тобто державі, спра-
ви – необроблені державні 
землі, за які не сплачуються 
податки, підпал фермерсько-
го поля поблизу Мар’янського 
29 червня, рейдерський «від-
жим» урожаю ячменю ферме-
ра Олександра Зозулі на 16-ти 
гектарах? Чи не тому це від-
бувається, що немає перш за 
все відповідальності за свою 
працю судової гілки влади? 
Бо незряча наша Феміда ви-
носить почасти абсолютно 
протилежні за суттю рішення, 
а домогтися правди можна 
лише в Європейському суді з 
прав людини.

У наведених прикладах є 
кілька судових рішень з од-
ного приводу - долі земель-
ної ділянки 50, 9 гектара 
фермерського господарства 
«Імені Ф. Нансена». Перше, 
ухвалене Апостолівським ра-
йонним судом ще 24 червня 
2014 року, не вбачає підстав 
для припинення користу-

вання землею спадкоємцями 
фермера-засновника. Друге, 
масове рішення щодо 6-ти 
фермерських господарств 
Апостолівщини, ухвалене суд-
дею районного суду Тетяною 
Чумак 7 червня «накласти 
арешт на землі і посіви як зна-
ряддя злочину». Який злочин 
стався на цих полях за три 
роки? Далі було ще рішення 
про часткове зняття арешту 
Апостолівським районним су-
дом, щоб не допустити втрат 
врожаю. І насамкінець спра-
ведливий вердикт суду апе-
ляційної інстанції 21 липня 
«скасувати ухвалу Апосто-
лівського районного суду від 
7-го червня». Скасоване, во-
чевидь, явне безглуздя або 
щось інше. Адже що може 
дати арешт урожаю пшениці 
напередодні жнив? Безпереч-
но, лише осипання стиглого 
зерна. Але судді ні холодно, ні 
жарко за «поламане» рішен-
ня. Якась відповідальність 
можлива лише в разі, якщо до 
Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів у Києві надійде відпо-
відна заява з доданими копія-
ми рішень тощо. Та до такого 
кроку вдається, на жаль, ще 
не кожен громадянин чи ад-
вокат, яким довелося бороти-
ся за відміну неправомірного 
рішення… 

Згаданого 21 липня на-
родний депутат Олег Осухов-
ський в радіоефірі «Ера–ФМ» 
висловив цікаву думку, яка 

може спонукати до більш ви-
важеної безсторонньої праці 
практично досі не люстрова-
ний суддівський корпус Укра-
їни:

- Обговорення ситуації в 
українській судовій системі 
привело «Свободу» до ідеї 
створення антикорупційного 
суду, який би дієво реагував 
на порушення присяги суддя-
ми. Терміну давності корупції 
немає, за ці злочини винува-
тець має понести покарання 
в будь-якому віці. Якщо анти-
корупційна судова система за-
працює, то відбудеться найго-
ловніше – інвестори не будуть 
боятися заходити в Україну. 
Тоді й почнеться справжній 
розквіт України, який ми ба-
чимо в країнах Європи і куди 
наші люди вимушено їдуть на 
заробітки. 

Чи буде цей перспектив-
ний задум втілений в життя? 
Час покаже. Але те, що кож-
ний суддя за будь-яке недо-
тримання даної присяги має 
щонайменше знімати мантію, 
не викликає ніякого сумніву. 
По-іншому його поведінку 
сьогодні, в час російсько-у-
країнської війни й інтегра-
ційного руху за сприйняття 
європейських цінностей, прав 
людини, уявити неможли-
во. Певно ж, запобігти усім 
описаним вище злигодням 
фермерів давно міг би де-
путатський корпус України. 
Варто лише доопрацювати 

затверджений в першому чи-
танні ще 19 квітня 2016 року 
(!) і досі не доопрацьований 
у другому законопроект № 
4355 про передачу державних 
земель сільськогосподарсько-
го призначення поза межами 
населених пунктів під юрис-
дикцію місцевих громад. Та, 
на жаль, наші обранці того 
ж таки 21 липня завершили 
6-ту сесію найменш продук-
тивного за новітню історію 
України восьмого скликання і 
гайнули у півторамісячні від-
пустки –до початку вересня! 
Навіть спроба свідомих депу-
татів зобов’язати колег у разі 
необхідності прибути до Вер-
ховної ради під час відпустки, 
щоб ухвалити необхідні зе-
мельні закони, набрала лише 
215 голосів «за». Невтомний 
Андрій Парубій, що вже хри-
пить, бідака, від постійних 
запрошень колег до праці, не 
спромігся їх переконати. А 
міг би, звичайно, й відповідну 
статтю Кодексу законів про 
працю застосувати до злісних 
прогульників, через яких до-
велося достроково закрити 
кілька пленарних засідань. Та 
не зважується... Можливо, хоч 
голос поліпшить за півтора 
місяці.

Цього року це вже третя 
тривала відпустка наших за-
конотворців – після грудне-
во-січневої й квітнево-трав-
невої. От і виходить, що фер-
мери мусять працювати і в 
полях, і в судах, а їхні слуги і в 
затишних кабінетних умовах 
не дають собі ради. Вони не 
поспішають дослухатися до 
своїх роботодавців і роблять 
чомусь щось своє… Безпереч-
но, причина в тій самісінькій, 
що і в суддівського корпусу, 
відсутності відповідальності. 
Тож коли у Верховній раді 
таки почнуть ухвалювати не-
обхідні для селян закони, а 
в українських судах – одразу 
правомірні рішення, залиша-
ється відкритим для всього 
українського суспільства пи-
танням…

Григорій ДАВИДЕНКО. 

І В ПОЛЯХ, І В СУДАХ    

Підозрілі дії 
комісії
Українські аграрії очікують від нового заступника 
міністра юстиції та очільниці комісії з розгляду скарг 
у сфері державної реєстрації Олени Сукманової нових 
підходів до роботи цього органу, які виключатимуть 
можливість причетності до рейдерських захоплень 
сільськогосподарських підприємств.

З асторога

 Справедливість – такий же необхідний для життя
    продукт,  як і хліб    Людвіг Берні, німецький публіцист
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! Якщо голуби часто сідають на віконце і заглядають, то, швидше 
за все, є люди, які сумують по цьому дому  Народна прикмета

Неабияк злагоджено жнивували 
механізатори СПД «Кодня» у Мар’є-
Дмитрівці Софіївського району. І нехай 
від штучної бані, яка стояла у ті дні в 
кабіні комбайна, піт прокладав борозни 
на запилених обличчях, серця чоловіків 
раділи одвічною селянською радістю. 
Адже недарма в народі кажуть: є хліб – 
буде й пісня.
Незважаючи на складні погодні умови 
нинішньої весни, ранні зернові дали 
прогнозований, добрий урожай.
Це сьогодні Людмилі Кодні аж наче дивно 
говорити про те, що з того моменту, 
як вона прийшла сюди, пройшло вже 
майже 12 років. Для неї все було, наче 
вчора. А людині сторонній і взагалі 
важко зрозуміти, як вона, котра була 
далека від роботи на землі, стала на ній 
повноправною господаркою. 

нових трактори. Так зате ж на них тепер працюй і 
хочеться. А сіють тут і косять пшеницю, ячмінь і 
соняшник. Господарка переконана, що на посівному 
матеріалі економити не слід, а тому щороку витрачає 
«круглу» суму на придбання високоякісного насіння.   
Дякувати Богу, у вересні посіви з озиминою обмило 
живильною вологою, тож сходи її радували око, 
вселяли оптимізм. 
Не до оптимізму було, коли Людмила Вікторівна 
кілька років тому отримала складний перелом 
ноги. Будь-хто інший після такого та ще й чотирьох 
операцій сидів би вдома і керував усім по телефону. 
Але треба знати характер цієї жінки, якій спокій 
тільки сниться: вона і в ті місяці приїжджала в Мар’є-
Дмитрівку і пересувалась тут із загіпсованою ногою на 
милицях – мов так і треба.
Хтось подумає: мабуть, не звикла довіряти, хоче все 
контролювати сама. Та справа не в довірі, а в тому, 
що Людмила Кодня звикла завжди бути активним 
учасником подій. Пасивне споглядання – не про неї. 
До своєї роботи вона завжди ставиться дуже серйозно, 
бо переконана: справою треба займатися добре або не 
займатися зовсім. Такий-от виробничий максималізм. 
І нічого з цим не поробиш.

свиноматка не розродилась би і загинула. А так 
вдалося врятувати не одну тварину. Тим більше, 
що тоді ж їй довелось приймати пологи ще в однієї 
свинки, в якої теж якраз почались перейми. Тієї 
ночі Людмила Вікторівна прийняла два десятки 
новонароджених поросяток. 
Шкода, що через брак у селі спеціалістів з 
тваринництва господарям довелось розпродати 
свиней і корів. Взагалі ж фахівцями з сільського 
господарства нині дуже туго не тільки в Марє-
Дмитрівці – практично скрізь в країні. Чимало з 
них пішли шукати собі кращої долі до міста. Але чи 
знайшли?
Однак ті, хто трудиться в СПД «Кодня», то все люди 
в основній своїй масі – добросовісні і до роботи 
нелукаві. Головний агроном Сергій Хворостов –
взагалі спеціаліст від Бога, до якого звертаються за 
консультацією інші господарства, а ще - надія і опора 
керівництва. Що ж стосується кращих механізаторів 
і трактористів, то тут перед ведуть Олексій Кращенко 
та Дмитро Карпенко. Щоб вони продуктивно 
працювали, про це турбується кухар Тетяна 
Маркович, котра щодня їздить на роботу велосипедом 
із сусіднього Девладового. Людмила Вікторівна довго 
шукала хорошого кухаря і таки знайшла. Задоволена 
її вмінням смачно нагодувати всіх, підтримувати 
постійний порядок на кухні.
Щороку СПД «Кодня» першим у Мар’є-Дмитрівці 
серед десятка інших господарів розраховується зі 
своїми пайовиками за оренду паю. А ще тут для своїх 
орендодавців сіють люцерну, суданку, привозять 
тюковану солому. То чого ж до таких господарів 
та й не йти? Тому з року в рік пайовиків тут тільки 
додається. Сільчанам тут є з кого вибирати, та не 
дивно, що віддають свою землю саме Людмилі 
Кодні. До всього жінка ще й завжди охоче виступає 
спонсором соцсфери Мар’є-Дмитрівки, чим заслужила 
окрему повагу від місцевих жителів. 
За свою небайдужу до життя селян вдачу, за вміння 
знайти спільну мову і з стареньким пайовиком 
у невеличкому селі, і з представником влади у 
райцентрі, жителі Софіївщини наділили Людмилу 
Кодню мандатом депутата районної ради. І вона 
цю довіру виправдовує з честю, однаково тепло 
підтримуючи і районну музичну школу, і будинок-
інтернат для людей похилого віку. Душевного тепла 
цієї жінки вистачає не тільки на близьких і друзів, 
але й на жителів Мар’є-Дмитрівської громади, котра 
за роки господарювання на цій землі стала їй по-
справжньому рідною.  
Виростила і викохала Людмила Вікторівна собі зміну 
у роботі – сина Олександра, котрий вже кілька років 
поспіль пробує власні сили на землі. Звичайно, для 
нього ще багато всього нового, щось він робить 
вперше, але ж, як відомо, досвід приходить з роками. 
Тож нехай у кожного з представників трьох поколінь 
мар’є-дмитрівських господарів вистачить мудрості і 
терпіння, а щедра нива за це відплатить їм хорошим 
урожаєм.

Олеся ХИМИЧ.

Мабуть, саме тому її запал до роботи і хороші 
результати діяльності на сільських землях були не 
раз гідно оцінені – он в робочому кабінеті Людмили 
Вікторівни на чільному місці висять почесні грамоти 
за підписами голів районної держадміністрації 
та райради, голови обласної адміністрації, 
вручені господарці за сумлінну працю, високий 
професіоналізм та вагомі трудові здобутки. Є тут і 
грамота батьку– Леоніду Вікторовичу Сухомлину 
-  за вагомий внесок у розвиток Софіївщини. Так що і 
старшому, і молодшому поколінню є чим гордитися.
Людмила Вікторівна все життя живе в квартирі, 
але вже практично повністю оволоділа навичками 
сільської жительки. Їй навіть якось довелося 
приймати пологи у свиноматки. Тільки уявіть собі: 
зима, снігові перемети, ніч, світла немає, бо обірвало 
дроти електропередач, а жінці дзвонять із Мар’є-
Дмитрівки, що в її господарстві свиня пороситься 
при... свічках.  Разом з чоловіком поспішає вона в 
господарство і розуміє, що доведеться зробити таке, 
про що й подумати не могла, бо у породіллі поросятко 
йде впоперек. Тому Людмила одягає гумові рукавички, 
закриває зі страху очі і навпомацки перевертає в 
утробі свиняче маля. Не зроби вона цього, велика 

РИ ПОКОЛІННЯТ
Людмила Вікторівна – вмілий практик-фінансист і 
успішна бізнес-вумен з немалим стажем. Торуючи свій 
шлях у житті, й подумати не могла, що одного дня 
доля їй вручить ключі від дверей, за якими опиниться 
невідома їй самій діяльність.
Що ми вартуємо без наших близьких, без їхньої 
підтримки? Так і Людмила Кодня завжди 
дослухається до мудрого слова мами Лідії Семенівни, 
а починала працювати тут і зараз добре трудиться 
в основному завдяки розумінню і допомозі батька 
Леоніда Вікторовича та сина Олександра. Вони – її 
однодумці, а ще опора по життю, люди, з якими 
будь-які проблеми долаються швидше, а радість 
видається в два рази більшою. З року в рік вони щодня 
поспішають за два десятки кілометрів із райцентру 
в Мар’є-Дмитрівку на роботу і кожен з них уже не 
уявляє свого життя без цього господарства.
Якісь дві сотні гектарів землі, стара техніка та чималі 
борги – оце з такою даністю випало розпочинати 
господарювати їй. Чи не було їй страшно? Ще й 
як! Адже фермерство – все-таки робота нежіноча, 
тим більше, що одразу їй довелось мати справу з 
чоловіками різного віку, до кожного треба було знайти 
свій підхід. І вона його знаходила!
Це тепер вона знає, хто в господарстві чим дихає, а 
вони вже здалеку бачать, з яким настроєм приїхала на 
базу їхня директорка. Та для цього треба було разом 
з’їсти, як кажуть у народі, не один пуд солі. А роботу 
на землі Людмилі Вікторівні довелось починати із 
спілкування з досвідченими фермерами, вивчення 
фахових журналів, підбору головних спеціалістів і 
капітального ремонту техніки.
- Коли я сюди прийшла, то не знала, з якого боку 
до комбайна підходити, не могла борону від 
культиватора відрізнити, - посміхається спогадам 
жінка. -  Та швидко зрозуміла, що головне – мати 
хорошого агронома. Адже це – абсолютно нова для 
мене сфера діяльності, бо я добре знаю банківську 
справу, через що плачу достойну зарплату тому 
фахівцю, на якому тримається вся робота в полі. 
Крім того, у господарстві, яке вона прийняла, 
була серйозна проблема - тут працювали хороші 
спеціалісти, які страждали від своєї любові до 
оковитої. Тож Людмила Вікторівна змушена була 
ставити питання руба: хто хоче трудитися на совість і 
заробляти для сім’ї гроші, той мусить «зав’язати». Так 
п’ятеро чоловіків пролікувалися і тепер ніскільки не 
шкодують про це. 
Три старенькі комбайни, не молодші за них чотири 
трактори, два «газони», причіпна техніка, котра 
бачила на своєму віку кращі часи, - все це довелося 
капітально ремонтувати. Як довелося і вирішувати 
питання з водовозкою, яку теж капітально 
відремонтували, зробили на неї необхідні документи і 
стали розвозити для своїх пайовиків воду, бо в Мар’є-
Дмитрівці з нею біда. Також для своїх працівників 
на базі було зроблено свердловину з електронасосом, 
тому воду тут ніхто відрами не тягає. 
Треба було зібрати не один врожай, щоб Людмила 
Кодня у своє господарство змогла придбати два 

господарів на мар’є-дмитрівській землі

Батьки Людмили Вікторівни –                                       
Лідія Семенівна та Леонід Вікторович.

Голова СПД «Кодня» Людмила Кодня.
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До історії 
голубівництва
Дикий сизар – прабатько всіх 

голубів, яких нині налічується в 
світі більш ніж вісімсот порід – має 
в своєму «паспорті» п‘ять тисяч ро-
ків. Тоді люди просто споживали 
цих сірих пташок неба в їжу. Нерід-
ко їх приносили в жертву під час 
релігійних обрядів, про що є згад-
ки навіть у Біблії.

Та згодом люди помітили здат-
ність голубів повертатися в рідні 
місця, до свого гнізда. Про це на-
писав автор «Повести временных 
лет». Пізніше з‘явилася так звана 
голубина пошта. Найчастіше її 
використовували китайці, скіфи, 
вірмени, перси і ми, слов‘яни. По-
штові голуби надзвичайно цінува-
лися: їхня вартість прирівнювала-
ся до вартості скакового коня.

На теренах Російської імперії 
ще у ХVІ столітті почали уславлю-
вати так звані ярославські породи 
голубів, а також постового голо-
систа-трубача-барабанщика.

Тоді ж набуло популярності го-
лубине полювання. Усе російське 
дворянство розміщувало у своїх 
маєтках голубники – це вважалося 
ознакою достатку та благополуччя.

Десь з 1925 року почало розви-
ватися голубівництво в Радянсько-
му Союзі. Саме тоді був створений 
центр голубиного (поштового) 
зв‘язку СРСР та численні подібні 
секції у багатьох містах великої 
країни.

Голод у роки Великої Вітчиз-
няної знищив основу популяції 
голубів різних порід, залишилися 
тільки поштові. За допомогою хо-
робрих пташок під час війни було 
передано понад 15 тисяч повідо-
млень розвідувального характеру. 

Що ж до України, то 1966 року 
в Києві відбувся представницький 
конгрес птахівників, який справив 
величезний вплив і на розвиток го-
лубівництва. Лави аматорів-голу-
бівників почали стрімко множити-
ся, створювалася велика кількість 
клубів за інтересами, організовува-
лися виставки, змагання пернатих.

За роки незалежності голубів-
ництво ніби перебувало в тіні, та 
воно існувало. Нині популярність 
цієї, так би мовити, підгалузі пта-
хівництва постійно зростає. Існує 
асоціація «Голуби України», а подіб-
ні об‘єднання є у великих та малих 
містах, аматори – у багатьох селах.

Дутиш та вся 
жвава компанія
На подвір‘ї мого земляка, пол-

тавця Геннадія Подорожного то 
злітають, до сідають, то просто гра-
ціозно походжають голуби - різні 
за розмірами, формою, кольором… 
Ми зустрілись із господарем цього 
строкатого царства в обідню пере-
рву. Геннадій працює у місцевому 
господарстві на кормороздавачі – і 
в стайні, і в літньому таборі цієї 
пори роботи дуже багато, аж до 
пізнього вечора. 

- А коли ж до оцих красенів? – 
питаю.

- Ти знаєш, - Геннадій посміха-
ється, - пташка розумна, по крихті 
клює та себе забезпечує. З дру-
жиною Галею стараємось за всім 
встигати. Хоча вони ніби магніт із 
собою носять – весь час тягнуть до 
себе.

- «Захворів» я голубами, - про-
довжує Геннадій, - ще хлопчиком, 
од сусіда Олександра Миколайови-
ча Ганнущенка. - Геннадій показує 
рукою праворуч і каже: - Ото його 
голуб‘ятня, де він усе життя за-
ймався улюбленою справою.

- Це для тебе, Геннадію, ніби 
музей дитинства? 

Геннадій сміється. Голосно, 
щиро, по-дитячому.

З глибокої давнини приручала до себе людина голуба. Про жодну 
іншу пташку не сказано-написано так багато, так метафорично 
і так щиро, як про цього провісника миру, любові, добра та 
душевного спокою. Завзяті голубівники, одного разу впустивши цю 
крилату радість у своє життя, вже не можуть без неї обійтися. 
Як це сталося у житті селянина з діда-прадіда Івана Онушка                   
з Солонянського району. Ще у тяжкому повоєнному дитинстві 
захопився він голубівництвом, а нині, коли вже і восьмий десяток 
розміняв, численна перната зграя звеселяє його скромне сільське 
обійстя. Дарма, що, як і неспокійне бджолине сімейство його 
чималенької пасіки, забирає багато часу та вимагає фізичних 
затрат. Адже має він не простих голубів, а знаменитих 

високольотних – харківських та угорських, м’ясних кінгів. А 
отже, вирощування голубів та догляд  за ними приносять до 
невеликої пенсії певний практичний доважок.
У країнах Сходу голуби – прерогатива багатих людей. На Заході 
ж їх розведенням переважно займаються люди із середнім 
достатком. У нас, в Україні, голуби теж стали престижним хобі 
для деяких грошовитих нівроку політиків. Але поруч з цим до 
голубівництва долучилося і багатенько простих людей. 
Офіційно в Україні налічується до 15-ти тисяч голубівників. Саме 
завдяки їхньому завзяттю за останні півтора десятка років 
виведено безліч порід цих птахів. Різноманіття їхніх мастей, 
відтінків, будов тіла, стилів польоту вражає уяву.

ПЕРНАТІ ДРУЗІ
- Ходімо. Я там уже все пере-

лаштував по-новому. 
Під нашими ногами проходить 

поважним індиком якесь маля – 
ніби руденька курочка.

- Голубка це м‘ясна, породи кінг, 
- каже Геннадій, уздрівши мою пев-
ну розгубленість. – Сягає ваги до 
дев‘ятиста грамів, а самець – на дві-
сті грамів більше кілограма.

У голуб‘ятні найпершими в око 
впадають білі із сірими цятками, 
ніби з роздмуханим вітром хвоста-
ми, голуби. Гордовито бігають ту-
ди-сюди, щось воркують про себе. 

- Це павичі. Їхня краса саме 
в хвості. Вони покірні, розумні 
пташки.

- Такий хвіст був би незбагнен-
ним опахалом для будь-якої штуч-
но-гламурної дамочки сучасності?

Геннадій ураз увесь заходжу-
ється сміхом. 

Справді, так іноді хочеться 
сказати деяким міським егоцен-
тричним модницям, що краса 
не росте сама по собі на дереві, 
що молоко не надходить по ма-
гістральних трубопроводах, що, 
зрештою, крім гламурного міста, є 
ще в світі чудове село, де все у тру-
дах праведних добувається...

- Які ще породи, Геннадію, 
утримуєш? 

- Усього десь сорок пар голубів і 
голубок, окрім м‘ясних кінгів, деко-
ративні – павичі, турмани, якобіни. 
Якобіна називають «гривастим мо-
нахом». Капелюшок на його голові 
дуже нагадує вбрання капуцинів. 
Або турман. Це найжвавіший го-
луб, котрий перекидається через 
свою голову, наче акробат.

Неквапом виходимо з «істо-
ричної» для Геннадія голуб‘ятні, 
яку він так уміло перелаштував на 
сучасний лад.

- Бачив, як ото м‘яча надува-
ють? – спантеличує мене несподі-
ваним запитанням.

Та поки я застиг у німому очі-
куванні, він, Геннадій, приклався 
до дзьоба високоногого голуба і 
зробив кілька різких вдихів, ніби 
насосом у м‘яч. Голуб надувся, го-
лівка на верхівці зоба закрутилася, 
ніби дзиґа. Мій живіт в унісон теж 
округлився та почав підстрибувати 
в такт реготу.

- Що ти робиш? А раптом він 
лопне?

- Ніколи. Це дутиш. Померан-
ський. Належить до найкращих 
представників своєї родинної лінії, 
засновником якої був класичний 
дутиш англійський. Надуватися 

грушею для нього – природний 
стан.

Геннадій змалку не лише захо-
плювався голубами, але й наполег-
ливо спостерігав за їхньою пове-
дінкою та способами існування. 

Грізний півень-
брама та полохливий 
«фландр»
Посеред двору Геннадія мою 

увагу від голубів увесь час нахабно 
відвертав здоровенний півень, що 
поважно гуртував біля себе з пів-
тора десятка турботливих курочок 
різного оперення та розміру.

- Ого! Такий і гусаку може «по 
морді» дати, - кажу Геннадію.

- Запросто. Гордий гусак, щоб 
не зганьбитися, мирно відступить, 
тим більше, півень переважає ко-
лючими кігтями, - відказує він.

Представники породи брама – 
великоваговими в численній рідні 
курячих. Півні цього калібру мо-
жуть сягати до десяти кілограмів. 
І навіть від своєї ваги просто пада-
ють на лапи. Так що велике питан-
ня, чи можуть побороти розумного 
та спритного гусака.

- А оце, - Геннадій відкриває 
дверцята пташника, – диво! 

І справді – звідти майже вилі-
тають півник та курочка, що своїм 
виглядом супроти півня-брами ви-
даються крихітними пігмеями.

- Китайська порода курей, - 
пояснює. – Так звана шовковиста. 
Може бути будь-якого кольору та 
всіх відтінків.

Карликові кури шовковистої 
породи китайського походження 
увібрали в себе все різноманіття 
своєї далекої батьківщини. Дуже 
витривалі, як і китайці. Плодовиті, 
турботливі мами і тата для своєї 
«післяяєчної» малечі.

Геннадій, між тим, припрошує 
мене відвернути увагу від цієї пта-
шиної строкатості й «перемкнути-
ся» на інше – на довгоногих тараба-
нів, сірих вуханів його неспокійно-
го господарства.

- Оце «фландр», - показує.
На нас у добротній наземній 

споруді (справа рук самого Генна-
дія) дивиться надто сполохана сіра 
істота з червоними очима, велики-
ми вухами, коротеньким хвостиком 
та довгими тремтячими ногами. 
Хоча нівроку масу та габарити має. 

Бельгійські фландри, німецькі 
обери належать до найбільших по-
рід кролів у світі. 

- Ти знаєш, Геннадію, - кажу, - 

мій добрий знайомий, кролівник 
зі стажем, колись назвав такого сі-
рого велетня зляканим собакою. Та 
спокійно вирощує собі звичайних 
білих вуханів.

- Кожному своя воля. Мене 
дуже зацікавила ця порода, - відпо-
відає Геннадій. 

Кілька років тому газети навпе-
ребій  писали про найпочеснішого 
кролика України, що у віці одного 
року сягнув ваги більше дванадця-
ти кілограмів. Геннадій знає пол-
тавку Ніну Курячу, котра вирости-
ла чемпіона серед кролів України. 
Дієтичне м‘ясо фландрів-оберів 
закуповують для багатіїв із далекої  
Саудовської Аравії, прилітаючи 
чартерними рейсами до Полта-
ви. За сто доларів. Там же вартість 
тушки «українського виробни-
цтва» в десять разів вища.

Відчайдуха Джері               
та наполегливий Бойок
Господарство Геннадія Подо-

рожного потребує ока та ока. Ко-
лись досить цінного самця-голуба 
схопив всюдисущий яструб. Чима-
ло всіляких хижаків, вмиваючись 
голодною слиною, воліють пожи-
витись смачним пернатим розмаїт-
тям цього двору.

Більше того. Схопити дармів-
щину хочуть й «голодно-двоногі». 
Ніби сповна розуму, як принайм-
ні вони себе уявляють. Злодюжки 
в людській подобі поцупили мо-
лодняк – голуб‘ят з господарства 
Геннадія Подорожного, - і їх сліди 
знайшли в одному з віддалених ра-
йонів Кіровоградської області. 

Постійна небезпека чатує від 
мешканців нір і нірок. Аякже. Так 
уже повелось у всьому світі, що хи-
жаки, менші і більші, завжди ладні 
поласувати дармовою поживою. 
Власне, схожі закони, на жаль, до-
мінують і в людському співжитті.

Увесь час на подвір‘ї Геннадія 
за мною, наче нитка за клубком, хо-
див рудий і телесий песик.

- Джері це, - посміхається вслід 
мені Геннадій. – Мій вірний поміч-
ник.

Джері недовірливо дивиться 
на мене. Потім – на господаря, ніби 
чекаючи кивка, чи можна прийня-
ти цього дивного чоловіка в )білих 
штанях та із блискучими скельця-
ми на носі за свого.

- Джері, на лиса! – вигукує Ген-
надій.

У Джері враз настовбурчують-
ся вуха і він починає «малювати» 

біля нас, войовничо підстрибуючи, 
коло.

- Мисливець?
- Іще й який! Повиловлював 

у норах по найближчих вулицях 
села всіх лисів та лисиць, - Геннадій 
із поблажливістю зупиняє нестри-
мний запал свого улюбленця: – За-
спокойся. Завтра підемо на лиса…

Джері весь у шрамах. Він може 
кілька годин впольовувати надто 
ласих до голубиних та курячих ні-
жок у їх глибоких норах. Виловив та 
розігнав усіх пацюків із пташників 
та вольєрів свого доброго господа-
ря. Чималенько допомагає своєму 
«колезі» песик Бойок, чатуючи на 
здобич біля нори, коли Джері вига-
няє звідти її хитрого мешканця.

Такса Джері – втілення вірності 
та хоробрості. Песика подарували 
хлопці зі столиці, адже Геннадій 
при нагоді неодмінно відвідує спе-
ціалізовані голубині виставки в 
Києві та Полтаві.

«Голубе, принеси 
трішки неба!»
Одного разу на балконі свого 

будинку з-під моїх ніг вилетіли го-
луб і голубка, що, напевно, тут ба-
вилися коханням.

Сизі пари вигодовують своє 
маленьке потомство на технічному 
ярусі нашої багатоповерхівки. Та й 
узагалі вони - постійні супутники 
міського життя, і людям не потріб-
но надто гніватися на певні незруч-
ності цього співіснування.

Згадаймо чудову кінокартину 
«Любов і голуби». Пташки неба тут 
зіграли свою «роль», змушуючи ге-
роїв фільму й глядачів ставати до-
брішими та розважливішими.

Усі голубівники, звичайно ж, 
романтики в душі. Але це справа не 
така вже й неземна, бо дає певний, 
а при вмілому веденні – і немалий 
прибуток до сімейного бюджету. 

…Геннадій бере поштового го-
луба і підкидає. Повітря розтинає 
пронизливий свист. Наші думки 
мчать за ним: «Голубе, принеси 
трішечки неба!». Той стає цяткою у 
блакитній далечіні. Потім стрімко 
падає вниз і лягає білою грудочкою 
в Геннадієві руки.

Микола ПАВЛИШ. 
Р.S. Голубівництво та 
екзотичне птахівництво 
можуть  бути вигідним 
сільським бізнесом, 
що і підтверджується 
на практиці. А як ви 
вважаєте, шановні читачі?
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  Система призупинення реєстрації ри-
зикових  податкових накладних  — це засіб 
боротьби зі схемами у відшкодуванні ПДВ, 
який робить можливим автоматичне і вчасне 
відшкодування ПДВ платникам податку, а та-
кож попереджає мільярдні корупційні схеми 
і втрати бюджету. Одночасно з повноцінним 
запуском системи ризиків в силу вступила 
ще одна ініціатива: зареєстрована податкова 
накладна є достатньою підставою для отри-
мання права на податковий кредит, а також 
вона не є більше об’єктом податкових переві-
рок. Тепер фактично 99% платників податків 
користуються таким правом, - йдеться у пові-
домленні, розміщеному на веб-сайті Мінфіну.

Система була повноцінно запущена 1 лип-
ня після тестового періоду. З різних причин, 
виникають технічні проблеми.  Міністерство 
фінансів та ДФС зараз працюють з макси-
мальним залученням додаткових ресурсів 
задля якнайшвидшого вирішення проблем 
при реєстрації накладних. Критерії системи 
не дозволяють реєструвати накладні з озна-
ками фіктивності. Водночас, за критеріями 
ризику дійсно було призупинено реєстрацію 

ідкату назад не буде!В Заява ДФСУ та Мінфіну щодо блокування податкових накладних
Міністерство фінансів та ДФС зараз працюють з максимальним залученням додаткових 
ресурсів задля якнайшвидшого вирішення проблем при реєстрації податкових накладних

певних податкових накладних платників ре-
ального сектору економіки.

Щодо пропозицій про скасування 
системи і призупиненню процесу 
блокування реєстрації 
податкових накладних
 Важливо зазначити, що система є прин-

циповою умовою процесу автоматичного 
відшкодування ПДВ, і її створення було під-
тримане народними депутатами, які голосу-
вали за закон, а сам перелік критеріїв ризику 
напрацьовувався разом з Комітетом з питань 
податкової та митної політики, експертами та 
представниками бізнес-асоціацій. Відкату на-
зад не буде. Ця система попереджає махінації 
та значні втрати для бюджету.

Проти цієї системи зараз виступають три 
категорії людей:

1) ті, хто роблять махінації з ПДВ і тепер 
відчувають ризик втрати можливості робити 
схеми;

2) ті, хто хоче заробити політичну репута-
цію та підняти паніку;

3)  бізнес з реального сектору економіки, 
який зіткнувся з технічними проблемами і 
справедливо висловлює невдоволення цим.

Саме з третьою категорією людей ми пла-
нуємо побудувати взаємовигідну співпрацю, 
і саме для цього зараз оперативно вирішуємо 
існуючі проблеми.

Що ще важливо знати 
про роботу системи?
1.  Ті, хто зараз штучно сіють паніку та 

поширюють повідомлення про неймовірно 
високу кількість призупинених накладних, 
намагаються підірвати роботу автоматичного 
реєстру відшкодування ПДВ.

2.  Наразі  фактично призупинена реє-
страція лише 1.2% всіх поданих станом на 
19 липня податкових накладних. Це значно 
кращий результат, ніж той, що прогнозувався 
згідно з результатами тестового режиму робо-
ти системи. Більше того, є випадки масового 
завантаження незначних за сумами податко-
вих накладних одним платником. Наприклад, 
один платник вже сформував 4 000 накладних, 
сума кожної з яких була не більше 1000 грн. Та-
ким чином, по-перше, намагаються переванта-
жити систему, по-друге, спробувати обійти си-
стему, щоб зареєструвати накладну з ознаками 
фіктивності. Але система спрацьовує і такі на-
кладні блокує. Зараз таких випадків масового 
вкидання майже порожніх накладних багато, 
але з часом буде ставати менше, тому що буде 
зрозуміло, що в цьому немає сенсу — система 

все одно спрацьовує та не дозволяє зареєстру-
вати накладну з ознаками фіктивності. Також 
про це читайте тут>>

3. Система не буде статичною
«Ми уважно та прискіпливо аналізуємо 

критерії, за якими спрацьовує система призу-
пинення, і будемо змінювати їх у процесі ро-
боти, аби кількість призупинених накладних 
платників реального сектору економіки ста-
більно знижувалась. Ми приймаємо і врахову-
ємо зворотній зв’язок сумлінних платників, 
і працюємо для того, аби процес реєстрації 
ставав швидшим та прозорішим. Також, ті, 
хто прагнутиме обійти систему, будуть зна-
ходити нові методи махінацій, тому ми бу-
демо на це реагувати оперативними змінами 
алгоритмів».

4. Закладений в систему алгоритм виконує 
поставлене завдання та зупиняє реєстрацію 

потенційно «схемних» податкових накладних, 
які складають левову частку усіх зупинених 
податкових накладних.

5. Платникам, реєстрацію податкових на-
кладних яких було призупинено, достатньо 
одноразово подати до Комісії ДФС технічну 
картку, та реєстрації по цій операції у майбут-
ньому більше не будуть призупинятися. Ста-
ном на 19 липня, Комісія розглянула картки по 
52 відсотках платників, що їх подали, з них по 
33 відсотках платників прийнято рішення щодо 
реєстрації податкових накладних.

6. Зараз оперативно вирішуються певні 
складнощі з поданням документів, викли-
кані недостатньо задовільною роботою Ка-
бінета платника податків та нещодавньою 
кібер-атакою на IT системи ДФС. Зокрема, 
ДФС продовжує посилювати свої системи та 
удосконалює роботу Кабінету. Також, зверта-
ємо увагу платників податків на те, що задля 
пришвидшення процесу формувати та пода-
вати документи можна через будь-який зруч-
ний для них сервіс.

7. Зараз ДФС напрацьовує рішення для 
великих платників податків, які стикаються 

з проблемами при поданні документів через 
Кабінет платника податків. ДФС залучає всі 
можливі додаткові ресурси для вирішення 
технічних проблем. Мінфін: в свою чергу: опе-
ративно затверджує необхідні зміни до норма-
тивних документів.

8. Майже половина з числа призупинених 
податкових накладних припадає на Київську, 
Харківську та Дніпропетровську області. У 
багатьох регіонах майже відсутнє блокування 
реєстрації накладних.

Аналіз роботи системи показав, що є ряд 
суб’єктів господарювання, які все ще шукають 
можливості для блокування системи та її пов-
ного скасування. Окрім того, в інформаційно-
му полі ведеться масова дискредитація роботи 
електронної процедури виявлення зловжи-
вань в системі ПДВ зокрема та ДФСУ загалом, 
- зазначив в.о. Голови ДФСУ М. Продан.

На сьогодні виявлено близько десятка 
компаній, які за короткий проміжок часу за-
вантажували в систему фіктивні податкові на-
кладні, маючи на меті «обвалити» роботу сис-
теми. За час роботи СМКОР такі «бізнесмени» 
намагалися зареєструвати десятки тисяч по-
даткових накладних, щохвилини фіксувалися 
спроби реєстрації близько 500 накладних. Так, 
наприклад, один платник намагався зареє-
струвати  3566 податкових накладних на суму 
7,4 млн. грн., другий – 1812 податкових наклад-
них на суму 0,3 млн. грн., третій – 92 податкові 
накладні на суму 2431 грн.      

Однак вони були заблоковані системою. 
Акцентуємо увагу, що загальна кількість усіх 
заблокованих накладних складає близько 
1%. 

Економічний ефект за період роботи в 
тестовому режимі (3 місяці) СМКОР – додат-
кові 7 млрд грн до державного бюджету.

В той же час, представники бізнесу, чиї по-
даткові накладні було заблоковано, повинні 
підтвердити документально реальність про-
ведених операцій. В такому разі податкові 
накладні будуть розблоковані. ДФС реко-

мендує бізнесу подавати документацію на 
підтвердження в електронному вигляді для 
прискорення процедури розгляду заяви ко-
місією.

Зі свого боку Служба постійно працюва-
тиме над удосконаленням системи, дослуха-
ючись до всіх зауважень в рамках регулярних 
контактів з бізнесом.

Також про   роботу системи моніторингу 
оцінки ризиків, що дає можливість призупи-
нення реєстрації ризикових податкових на-
кладних, основні Критерії ризиковості, про 
правила подачі та заповнення Таблиці платни-
ка податку, роботу Комісії ДФС, алгоритм дії 
платників при зупиненні податкових наклад-
них, порядок подання платниками скарг на 
рішення Комісії розповів Микола Чмерук - ди-
ректор Департаменту моніторингу доходів та 
обліково-звітних систем ДФС.

В Україні пройшли акції протесту: підприємці знову беруться 
за голову від українських податкових новацій. Цього разу 
хрест на бізнесі, як вони вважають, може поставити саме 
новий механізм блокування реєстрації накладних. 
Його запровадили з 1 липня, щоб прикрити схеми фіктивного 
відшкодування ПДВ. Та в результаті страждають сотні 

тисяч простих бухгалтерів і власники малого бізнесу.
– Як комісія ухвалює рішення незрозуміло. Вважаємо, що це 
стовідсотково призведе до можливої корупції серед членів 
цих комісій. Хтось приймає рішення дати нам розблокування 
накладної, і цим будуть користуватися, – прокоментувала 
підприємець з Миколаєва Тетяна Гавриш.

Чому підприємці вийшли на акції протесту

Чинний Кодекс законів про працю (КЗпП) ухвалили ще 
1971 року, але попри внесені до нього понад 600 поправок, він 
і досі залишається «нормативним реліктом». Ухвалити нову 
трудову конституцію в Україні намагаються щонайменше про-
тягом останніх 15 років. Паралельно із цим не згасали дискусії 
щодо її численних проектів, абсолютно кожен з яких розши-
рював права роботодавця, а не працівника. Наразі на друге 
читання у Верховній Раді вже очікує новий проект Трудового 
кодексу України (ТКУ) - під номером 1658. І тому постає запи-
тання: а чи цього разу депутати планують попіклуватися про 
права пересічних українців? Відповідь, на жаль, прогнозована. 

По-перше, із ухваленням цього кодексу працедавці змо-
жуть цілком законно слідкувати за робочим процесом своїх 
підлеглих, використовуючи відеокамери, диктофони та інші 
технічні засоби, -  щоправда, лише після попередження. Але 
є дуже сумнівним, що це якось суттєво вплине на ситуацію. 
Крім того, роботодавці зможуть відслідковувати, хто і за яким 
призначенням використовує офісні комп’ютери. Утім, новий 
проект кодексу передбачає такий контроль з боку керівництва 
тільки у випадках, зумовлених «особливостями виробництва». 
Проте є важливий нюанс - що ж таке «особливості виробни-
цтва», автори вирішили не зазначати. А нечіткість формулю-
вання є не тільки підставою для зловживань, але й платфор-
мою для невиправданого психологічного тиску на працівника.

Цілком реальними із новим кодексом зможуть стати тес-
тування і конкурси під час відбору на будь-яку роботу. Такий 
підхід регулюватиме не тільки законодавство чи колективний 
договір, але й статутні документи або нормативні акти самого 
роботодавця. Досить показовим є той факт, що у проекті ТКУ 
відповідальності працівника присвячений цілий розділ, а від-
повідальності роботодавця - лише п’ять статей.

Досі можна було почути чимало пліток про норми, які 

збільшують тривалість робочого тижня із 40 годин до 48-ми. 
Однак остання редакція проекту Трудового кодексу зберігає 
все так, як і було, тобто 40  робочих годин на тиждень. А от 
зменшувати кількість робочих годин працедавець зможе, але 
тільки якщо ця зміна буде закріплена колективним договором 
або нормативним актом роботодавця. При цьому скорочення 
робочих годин не має жодним чином позначитися на розмірі 
зарплати.

Але проект нового ТКУ принесе українцям і певні покра-
щення. Зокрема, завдяки новому кодексу деякі люди зможуть 
працювати вдома. Така організація роботи на деяких підпри-
ємствах фактично існувала і раніше, але не була врегульована 
законом. У нинішньому проекті передбачено, що «під час укла-
дання трудового договору або пізніше, сторони можуть домо-
витися про виконання працівником роботи вдома (надомну 
працю), якщо він має для цього необхідні умови, що відпові-
дають вимогам охорони праці, пожежної безпеки і санітарії».

У наш прогресивний час ухвалення ТКУ жодним чином не 
повинно обмежувати ті права громадян, які вони вже мають.

Також якщо роботодавець невчасно виплачуватиме своїм 
працівникам зарплату, гарантійні або компенсаційні виплати, 
то він змушений буде сплатити їм пеню. Розмір такої компен-
сації залежатиме від подвійної ставки НБУ у розрахунку на рік 
за кожний день затримки. А отже, роботодавець повинен буде 
сплатити працівникам всю заборговану зарплату з урахуван-
ням індексу інфляції за весь час прострочення, а також про-
центи річних від протермінованої суми.

Позитивною новацією є і введення окремої норми, яка 
регулює оплату праці в разі виконання понаднормових робіт 
і роботи в понаднормовий час. Планується, що у випадку по-
годинної оплати понаднормова робота буде оплачуватися в 
подвійному розмірі. Тобто якщо за годину робітник отримує 

60 грн і він перепрацював 2 години, то роботодавець зму-
шений буде доплатити йому 240 грн. А якщо протягом року 
працівник понаднормово відпрацює понад 120 годин, оплату 
за відпрацьовані понад цю норму години здійснюватимуть у 
потрійному розмірі.

Приємним покращенням для працівників буде збіль-
шення тривалості щорічної оплачуваної відпустки. Згідно з 
проектом Трудового кодексу, тривалість основної відпустки 
подовжиться із 24-х до 28-ми календарних днів. Крім збіль-
шення розміру щорічної відпустки, працівники отримають і 
незмінні дні державних і релігійних свят, в які не доведеться 
працювати. До всього законодавець хоче закріпити таке по-
няття, як «професійна (службова) кар’єра». У кодексі зазна-
чено, що це той професійний ріст чи просування працівника 
на службі, коли йому надають вищий кваліфікаційний роз-
ряд або якщо його переводять на більш відповідальну посаду. 
А це означає, що роботодавець буде зобов’язаний підвищу-
вати такому працівнику зарплату. Цікаво те, що, зрештою, 
законодавець відкриває секрет на запитання про те, якими ж 
засобами досягнути просування кар’єрними сходами. У відпо-
відному переліку перше місце посідає сумлінна праця, а вже 
потім професійна підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації.

Проект кодексу містить не суттєві, але все ж таки пози-
тивні норми вдосконалення трудового законодавства. Але 
водночас окремі положення цього проекту є суперечливими 
і потребують безумовного доопрацювання. Взагалі ухвалення 
ТКУ жодним чином не повинно обмежувати ті права грома-
дян, які вони вже мають. Новий кодекс має бути ухвалений 
лише після громадського обговорення, наукової експертизи та 
врахування пропозицій профспілок. Але цього, на жаль, досі 
не зроблено, констатує ТСН.

ТКУ: «плюси» і  «мінуси»
Якщо Рада ухвалить новий проект Трудового кодексу, на українців 

чекають суттєві зміни - як приємні, так і неприємні.
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З доровенькі були!
Але заради справедливості треба сказати, що «відкрит-

тя» базиліка належить близькосхідному регіону та Індії 
– там ця рослина застосовується як в кулінарії, так і в ме-
дицині вже більше 5000 років і, більше того, навіть вважа-
ється священною. Саме ж слово «базилік» перекладається 
з грецької як «цар», оскільки в країнах Середземномор’я ця 
трава вважається царицею серед ароматичних трав. 

На сьогоднішній день налічується близько 70 видів ба-
зиліка, серед них найбільш поширеним вважається базилік 
звичайний або запашний. Ця рослина має яскраво-зелені 
довгасті листя, гіркуватий, але дуже свіжий смак і харак-
терний перцевий запах. 

Цікавий хімічний склад рослини, адже саме завдяки 
йому рослина є однією з найбільш корисних. Так, надземна 
частина рослини містить аскорбінову кислоту, цукор, кліт-
ковину, білки, вітамін Р, провітамін А, камфору, глікозиди, 
сапоніни, мінеральні речовини.

Застосування в медицині
Визнає цілющі властивості цієї корисної трави не тіль-

ки народна, але й офіційна медицина. Надземну частину 
рослини використовують для приготування настоїв, відва-

1.  Огірки – теплолюбні рослини.  Слід 
завжди памятати, що їх висівають у попе-
редньо прогрітий ґрунт . Оманливе поте-
пління у квітні, під час якого проводять по-
сів огірків, змінюється тривалим похоло-
данням. Тому насіння починає загнивати 
і випріває, крім того, похолодання можуть 
стати причиною загибелі сіянців огірків. 
Рекомендується висівати насіння огірків 
тоді, коли грунт прогріється до 12-13 ° С 
на глибині до 8-10 см. Для захисту насіння 
навесні рослини вирощують на утеплених 
грядках, а також утеплюють тирсою та ін-
шими органічними матеріалами.

2.  У огірків слабка поверхня ли-
стя. Тому вони втрачають тургор при не-
стачі води. У такому випадку перші зав’язі 
огірків можуть опадати, а якість врожаю 
огірків знижується. Крім того, в самих пло-
дах міститься висока кількість води. Однак 
зайві поливи також шкодять рослинам: 
при великій кількості вологи огірки легко 
уражаються хворобами. Полив слід прово-
дити теплою водою.

3.  Відстань  між посадженими сіянця-

Посіяли огірочки…П оради городнику
Цього літа огірки враз підросли в ціні. Бо багато городників 
не отримали того врожаю, на який сподівалися. Цей овоч 
взагалі-то примхлиий та вразливий. Щоб огірки дали рясний 
урожай, потрібно пам’ятати про десять основних особли-
востей їх вирощування.
ми огірків потрібно зробити близько 25 
см. Якщо в одну лунку висаджують по 2-3 
рослини, то ця відстань збільшується до 
60-70 см.

4. Коли у огірків з’являються 2-3 справ-
жніх листочки, рослини необхідно підгор-
нути. Це необхідно зробити для того, щоб 
рослини дали додаткові корені. Зверніть 
увагу на те, що чим сильніша коренева 
система, тим швидше з’являється зав’язь 
огірків, а урожай буде хорошим.

5. Часто огірки страждають від дощової 
погоди. Для того, щоб захистити огірки від 
стресу, слід використовувати препатати, які 
підходять як для насіння, так і для дорослих 
рослин. Обприскування огірків дозволяє 
уникнути заморозків, посушливих періодів, 
перепадів денних і нічних температур.

6.  Однією з причин невдачі при ви-
рощуванні огірків є надмірне внесення 
добрив. Так, дляпідгодівлі можна вико-
ристовувати органічні добрива. Для цьо-
го курячий послід або коров’як слід роз-
вести водою у співвідношенні 1:10. Під 
кожну рослину вносять по 1-1,5 л добри-
ва. Розміщені на грядці ємності, в яких 
знаходиться розчин свіжого коров’яку, 
допоможуть рослинам, оскільки вони 
виділяють вуглекислий газ, який сприяє 
виробленню фотосинтезу. Чим спекотні-
ша погода, тим частіше необхідно підго-
довувати огірки. Також добре чергувати 
комплексні мінеральні та органічні до-
брива.

7.  Не слід вирощувати огірки на од-
ному і тому ж місці кілька років поспіль, 

найкраще дотримуватися сівозміни . Це 
дозволить отримувати високий урожай 
щорічно.

8.  Вирощуйте огірки шпалерним спо-
собом: це дозволить полегшити доступ 
бджолам до запилення, а рослини прові-
трюються і не хворіють. Урожайність при 
шпалерному способі вирощування зро-
стає вдвічі.

9. Сорти і гібриди огірків слід вибирати 
з числа тих, які рекомендовані для вашого 
регіону. Вони краще пристосовані до міс-
цевих умов.

10. Для того щоб довго отримувати ви-
сокий урожай огірків, найкраще вирощу-
вати цю культуру через розсаду. Крім того, 
посіви насіння слід проводити у відкрито-
му ґрунті.

«Царська трава»

рів, виробництва ефірної олії. Доведено, що ароматна тра-
ва має загальнозміцнюючі, спазмолітичні, протизапальні, 
антисептичні і ранозагоювальні властивості. Може при 
необхідності виступати в амплуа природного антибіотика.

Так, настій трави здавна застосовують як протикаш-
льовий засіб при кашлюку, його ж при гастритах, пиєлі-
тах, колітах, а також неврозах, епілепсії,  головному болі, 
бронхіальній астмі, кишкових та печінкових кольках, при 
запаленні нирок і сечового міхура і при зниженому артері-
альному тиску. Годуючим жінкам чай з базиліка рекомен-
дується як лактогінний засіб, а при ангінах, стоматитах і 
зубному болі настій цієї трави рекомендується як знебо-
люючий засіб. Сік свіжого листя рослини допомагає при 

лікуванні важкозагоювальних ран, запаленні середнього 
вуха, екземі.

Широко відомі тонізуючі і пом’якшувальні властивості 
базиліка, тому в багатьох країнах ефірне масло рослини за-
стосовують як пом’якшувальний засіб і додають його у ванни.

При цьому не можна забувати, що кожний сильноді-
ючий засіб має певні протипоказання і базилік в цьому 
сенсі не виняток. Оскільки базилік є сильним тонізуючим 
засобом, то препарати на його основі протипоказані при 
інфаркті міокарда, ішемічній хворобі серця, цукровому ді-
абеті, тромбофлебіті, гіпертонічній хворобі.

Застосування в кулінарії
Найбільш широке застосування знайшлося базиліку в 

кулінарії різних країн. Так, в країнах Кавказу і Середньої 
Азії без нього не обходиться практично жодна страва. 
Мясні, овочеві страви, напої, салати, супи, паштети – скрізь 
жителі цих регіонів додають ароматний базилік.

Дуже люблять базилік в Європі. Так, у Франції поєднан-
ня томатів і базиліку вважається класичним, а в італійській 
кухні із зелених сортів готують знаменитий соус песто.

Цікаво, що запашний базилік при термічній обробці 
втрачає свою основну цінність – аромат, а тому додавати 
його рекомендують або в холодні страви, наприклад, в са-
лати або в гарячі страви за кілька хвилин до готовності.

Так завдяки високим смаковим якостям і цілющим 
властивостям прадавна на Русі називали ароматний базилік
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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.

Класичний рецепт

З  діда-прадіда

Державний навчальний заклад 
«Гадяцьке аграрне училище»

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЯМИ:
бджоляр – 1,5 роки;  садовод – 10 місяців;  овочівник – 

10 місяців;  лісник,  єгер – 10 місяців.
Училище проводить підготовку кваліфікованих робітників                        

на денному та заочному відділенні.
Зарахування учнів проводиться без вступних іспитів,                                   

за результатами співбесіди.
Навчання проводиться на державній та контрактній основі.

Після закінчення навчання за професією «Бджоляр» 
випускники училища мають змогу безкоштовно  
продовжити навчання у технікумі «Пчела воля»            

Люблінського воєводства, Польща.
Адреса училища: 37300, вул. Замкова, 1,

м. Гадяч, Полтавська область.Тел./факс.: (05354) 2-06-75.
Електронна пошта: gadagrosch@gmail.com

сайт: https://dnzgau.jimdo.com/

Зважаючи на останні події 
в нашій країні, національна 
символіка набула нового 
значення. Вишиванки уже 
носять і в повсякденному 
житті, а не тільки 
у святкові дні. До 
національних символів 
також належить і вінок - 
дівоча прикраса для волосся з 
живих квітів. 

НАШІ пращури вважали рос-
лини оберагами від злих ду-

хів, дурного ока та недугів, тому й 
сплітали віночки з різноманітних 
рослин. Кожна квітка мала своє 
значення, символ та виконувала 
певну функцію - головний біль 
заспокоювали чорнобривці, не-
забудки та барвінок зір берегли, 
ромашка серце заспокоювала, 
а мак давав сон і беріг думки. 
В Україні налічують понад 77 ви-
дів вінків: різдвяні, вінок відда-
ності, чернечий, вінок надії, вінок 
розлуки, вінок кохання. Не менше 
значення приділяли стрічкам,  їх 
вимірювали  по довжині коси і 
розрізали так, щоб її сховати. 
Вінок дівчата носили до заміжжя, 
а на весілля одягали весільний ві-
нок з барвінку, любистку та іншо-
го зілля. Він охороняв наречену і 
символізував чистоту та цнотли-
вість.  Засватана дівчина носила 
вінок з барвінку, м’яти, шавлії та 
інших лікарських трав. Вінок ко-

У минулому номері газети ми 
розповіли про такі  народні  традиції, 
як хлібосольство (хліб і сіль) та 
відзначення обжинок. Продовжимо цю 
тему, і зараз у центрі нашої уваги – 
український коровай.

НАЙПОШИРЕНІШИМ обрядовим хлібом 
українців був і залишається коровай. Саме 

його використовують при святкуванні обжинків. 
Жнивний цикл – це поезія хліборобської праці. 
Обжинки завершують обрядовий календар. 
Серед святкових страв найпочесніше місце займає 
обрядовий коровай із нового врожаю. Тепер усі піс-
ні й примовляння присвячуються йому:

Він шишкастий і рум̀ яний,  
Ліг на вишитий рушник. 
А на тому короваї – солі білої дрібок. 
Коровай прийшов із поля,  
Це не тільки коровай, 
Це наш щедрий урожай! 
Пахне сонечком він красним 
І промінням теплим, ясним. 
Пахне полем, колосками, 
Цей чудовий коровай.

Коровай використовують і в сімейній обрядовості, 
насамперед, на весіллі.
Вважалося, що весільний коровай може мати 
кожна людина тільки один раз у житті. Коровай 
не випікався, коли хтось одружувався вдруге. 
Одруження без короваю називалося вечіркою, а не 
весіллям. Тільки з весільним короваєм одруження 
вважалося чинним для громади. Багато магічних 
дій і повір̀ їв пов’язано з короваєм. Весільний ко-
ровай – це великий круглий хліб, прикрашений 
зверху шишками, голубками, жайворонками, ка-
чечками. Під середню шишку клали срібну монету, 
щоб молоді були багатими.
Коровай бгали гуртом, щоб молоді прожили весь 
вік у парі, запрошували парне число коровайниць, 
тільки тих, хто був щасливим у шлюбі. Спекти тре-
ба було гарний коровай. Коровай випікати можна 
було тільки в четвер, п̀ ятницю та суботу вранці. 
Колись його випікали і в молодого, і в молодої, а з 
кінця дев̀ ятнадцятого століття – тільки в молодої. 
Кожна з коровайниць приносила з собою миску 
борошна, молоко, масло, яйця. Раніше коровай 
випікали з двох половин – нижньої з житнього й 

країнський віночокУ 
хання плели з 13 років і до за-
міжжя з ромашки, цвіту яблуні 
й вишні та з квітучим гроном 
калини. У час розлуки дівчата 
дарували коханим вінок від-
даності з  волошок в основі та 
квітучого любистку.  Ті, кому 
не пощастило в коханні, плели 
віночки з волошок і польового 
маку, а ті, кого  покинули за-
ради іншої, - вінок розлуки з 
первоцвіту і вересу. Вінок з бі-
лих лілій виплітали на смерть. 
З віночком в українців пов’я-
зано багато звичаїв і тради-
цій. У кожній частині нашої 
країни, як і в кожному селі та 
родині, вони інші. Наші  ба-
бусі можуть розповісти бага-
то цікавого. Плести віночок 
- не проста справа, це треба Квіти-символи, які традиційно вплітають у вінок:

 мак - квітка мрій, символ родючості, краси та молодості;
 ромашка - символ ніжності, вірності і кохання;
 соняшник - символ відданості й вірності;
 м’ята - оберіг дитини та її здоров’я;
 волошки - символ людяності;
 материнка - символ материнської любові;
 калина - краса та дівоча врода;
лілея -дівочі чари, чистота, цнота;
 безсмертник - символ здоров’я, загоює виразки і рани;
 хміль - гнучкість і розум;
 польовий дзвіночок - символ вдячності. 

вміти і знати, коли саме робити, 
щоб живі квіти довго зберігалися 
і служили оберегом. Весільний 
вінок жінки зберігали все життя. 
Сучасна культура та звичаї зазви-
чай руйнують та витісняють наці-
ональний колорит і привабливість, 
роблять їх нецікавими для нових 
поколінь. Наша національна спад-
щина є нашим багатством, яке 
об’єднує нас з нашими пращура-
ми та одне з одним, ми - один єди-
ний народ, який повинен берегти 
свою історію, культуру та тради-
ції, передавати її дітям та онукам. 
Щоб розуміти українську куль-
туру та колорит, потрібно знати її 
народні традиції, звичаї та обря-
ди, національні символи і обере-
ги.  Український віночок  якраз є 
одним із таких символів.  

Чоловік - з докором дружині: 
- Ми одружені перший день, а ти зі 
мною вже сваришся! 
- Але я чекала цього дня два роки.

***
Після весілля: 
– Коханий, я хочу жити з тобою довго 
і щасливо! 
– Кохана, якщо ти будеш жити 
щасливо – я довго не протягну.

***

верхньої з пшеничного борошна, що символізу-
вало радість і сум, свято й будень життя людини. 
Замішування та випікання короваю супрово-
джувалося виконанням пісень і приспівок, в яких 
висловлюється побажання молодим щастя й 
достатку.
Ввечері виймали з печі коровай, обгортали довгим 
рушником і клали на стіл. Спекти коровай запаш-
ний, смачний і гарно прикрашений вважалося 
честю для коровайниць. Він був дарунком молодій 
і молодому від родичів.
Під час весільного обіду відбувалося обдаровуван-
ня короваєм. Крім молодих, шматками короваю 
наділяли членів родини, близьких родичів. Забути 
когось вважалося великою неповагою. Хор дру-
жок і світилок славив молодих, яких батьки благо-
словили почесним короваєм:

Ой славляно, славляно, 
І на столі поставлено. 
Як на небі місяць ясний, 
Так на столі коровай красний.

Класичний рецепт весільного короваю.  Інгредієнти: сім ложок 
цукру, десять яєць, вісім склянок борошна, двадцять грамів сухих 
дріжджів, півсклянки молока, сто грамів розтопленого вершково-
го масла, дві ложки солі, кориця. Перед тим як готувати весільний 
коровай своїми руками, необхідно розвести в теплому молоці одну 
ложку цукру і дріжджі. Дев’ять жовтків розтирають з цукром, дода-
ють молоко і перемішують. У миску насипають борошно, роблять 
в ній заглиблення і виливають туди молочну суміш, додають олію і 
сіль, а також попередньо збиті білки. Все добре перемішують, тісто 
викладають на стіл і місять доти, доки воно не перестане прилипати 
до рук, при цьому періодично додають борошно. Готове тісто відкла-
дають на деякий час, щоб воно підійшло. 
Від тіста відокремлюють деяку частину і відкладають для форму-
вання прикрас (декоративних елементів), з решти роблять кулю, 
ставлять на пергамент, змащений олією, вкладають на деко. З решти 
тіста роблять декор -  лиски, голубів, косички, виноградну лозу, 
колоски тощо. Цей декор розташовують за спланованим ескізом, 
зволожуючи основу. Після того як прикраса весільного короваю 
буде закінчена, виріб кладуть на деякий час підходити, періодично 
зволожуючи поверхню, щоб вона не обвітрилася. По закінченні часу 
випічку змащують жовтком, змішаним з водою. Лист відправляють в 
розігріту духовку і випікають при високій температурі. Коли верхів-
ка короваю стане рум’яною, його накривають фольгою, зменшують 
вогонь і випікають до готовності близько вісімдесяти хвилин, духов-
ку при цьому не відкривають. Готовий виріб залишають у вимкненій 
духовій шафі на п’ятнадцять хвилин, потім перекладають на блюдо, 
застелене серветкою, і змащують вершковим маслом. Зверху коровай 
також накривають рушником і залишають так на одну ніч.

КОРОВАЙ

Hу і як вам живеться, молодята?
- Собака вже втекла...

***
Молодий чоловік запитує у дружини:
- А чому ти носиш обручку не на те 
пальці?
- Тому що вийшла не за того!

***
- Я на весіллі був...
- А що з обличчям?
- Розбили... на щастя.

***

Приїхала у гості до молодят теща. 
Сидять усі за столом, вечеряють. Hад 
тещею висить годинник. Теща поїла і 
пішла мити руки. Тільки вона пішла - 
падає годинник. Чоловік обурено:
 - От, дідько, завжди він спізнюється!

***
Студентське весілля:
- Стривайте, а чому наречена не п’є?
- Так вона не скидалась!
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