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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМИ

ПОСТАНОВА № 413

З  ТВЕРДОГО ГОРІХА КОШТОВНЕ ЗЕРНЯ

У фокусі дня

Далі - стор. 3

Фермери Софіївщини 
направили звернення 
Верховній Раді

Бо набридло чекати, коли парламент дасть собі раду та ухвалить 
таки основні земельні питання. Земля, її оподаткування і 
безпека – переважно саме про це йшлося на загальних зборах 
Асоціації фермерів Софіївського району, що відбулися в Софіївці 
2 серпня. Захід пройшов за участі представників районної влади, 
податківців, Пенсійного фонду, Державної служби з надзвичайних 
ситуацій тощо, тож коло нагальних  питань було дещо ширшим. Та 
все ж болючі для селян варіації згаданої «основи» звучали у виступах 
практично чи не кожного з промовців.

Мінагрополітики розробило 
«Концепції розвитку 
фермерських господарств та 
сільськогосподарської кооперації 
на 2018-2020 роки», фінансування, 
якої становитиме, як  уже 
повідомлялося,  мільярд гривень 
щорічно. Зокрема, основні 
акценти держпідтримки 
будуть спрямовані на галузь 
тваринництва та садівництва.

ПРО це йшлося під час інтерв’ю за-
ступника міністра аграрної полі-

тики та продовольства України Олени 
Ковальової одному з українських ін-
тернет-видань.

«Наступного року ми акцентуємо 
увагу на розвитку тваринництва та пе-
реробці продукції у невеликих обсягах, 
зокрема, на кооперативних засадах. 
Адже потенціал цієї галузі розкритий 
частково: 90 відсотків фермерських гос-
подарств зорієнтовані на рослинництво 
і лише 1,8 відсотка – на тваринництво. 
Окрім того, у пріоритеті держпідтрим-

Міністерство аграрної політики і 
продовольства прогнозує врожай, залежно 
від погодних умов, на рівні 60,2-63 млн. тонн, 
повідомила прес-служба відомства з посиланням 
на результати засідання робочої групи з питань 
функціонування ринку зерна. 
«Потреби країни в продовольчому зерні, для 
кормових цілей і для переробної промисловості 
задовольняються повністю. Обсяг експорту 
перевищуватиме обсяг внутрішнього 
споживання», - цитує прес-служба заступника 
міністра агрополітики Олену Ковальову. 
Водночас Українська зернова асоціація оцінює 
врожай зернових на рівні 63,7 млн. тонн. При 
цьому співвідношення пшениці 1-3-го класу 
до пшениці 4-6-го класу, згідно з прогнозними 
показниками, які навів голова УЗА Микола 
Горбачов, становитиме 60:40. 

Валовий збір зерна 
очікується у межах 
63 мільйонів тонн

Які галузі АПК отримають 
фінансову підтримку у 2018-му

ки буде садівництво. Хочемо виділити 
кошти на холодильне обладнання та 
профінансувати нові галузеві проекти», 
- зазначила Олена Ковальова.

За словами заступника міністра, 
планується профінансувати тварин-
ництво у декілька етапів. По-перше, 
частина коштів піде на підтримку 
зростання поголів’я худоби, закупів-
лю молодняка великої рогатої худоби 
та дрібної рогатої худоби. По-друге, 
кошти інвестуватимуться в будівниц-
тво тваринницьких ферм. По-третє, 
вперше значна частина коштів піде на 
придбання переробного обладнання – 
часткову компенсацію його вартості. 
Передбачається, що для фермерських 
господарств відсоток компенсації 
може становити близько 30-ти. Окрім 
того, державна підтримка буде спрямо-
вана на розвиток зернової та круп’яної 
галузей.

«Наразі ми розмірковуємо над 
створенням програми підтримки для 
нових фермерських господарств. Хо-
чемо надати сільськогосподарським 

кооперативам та господарствам пріо-
ритетне право в отриманні підтримки 
відсоткової ставки за кредитами. Цьо-
го року на це ми виділили триста міль-
йонів гривень», - підкреслила Олена 
Ковальова.

Довідка: 
За даними Держстату                            
(від 1 листопада 2016 року) 
кількість діючих фермерських 
господарств становить 33682 
одиниці. Вони обробляють 4, 439 
млн. га землі. Близько 80 відсотків 
фермерських господарств мають в 
обробітку земельні ділянки площею 
до 500 гектарів.
Найбільша кількість фермерських 
господарств налічується 
у Запорізькій, Одеській, 
Миколаївській, Дніпропетровській, 
Херсонській, Кіровоградській 
областях. А найменша –                              
у Рівненській, Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Чернігівській 
областях.

Середньомісячна заробітна пла-
та в червні у сільському господарстві 
склала 5564 гривні, що на 18,5 від-
сотка більше, ніж у січні поточного 
року. Такі дані наводить Держстат.

Як зазначають у відомстві, загалом 
червнева середня заробітна плата в 
сільському, лісовому і рибному госпо-
дарствах склала 5952 гривні, що на 
21,5 відсотка більше, ніж у січні 2017 р.

Для порівняння середня зарплата в 
галузі (сільське, лісове та рибне госпо-
дарства) в червні 2016 р. становила 
4090 гривень (в сільському господар-
стві – 3774 грн.).

Нагадаємо, 6 грудня 2016 року Вер-
ховна Рада України підтримала ініціа-
тиву уряду про збільшення мінімаль-
ної заробітної плати до 3200 гривень, 
прийнявши Закон України №5130 
«Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України», який набрав 
чинності 1 січня 2017 р. 

Ф акт
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Протидія

У фокусі злочинців – аграрії, а мета - загарбання 
родючих земель. Причому загострення припадає, 
коли разом із гектарами чорноземів можна 
віджати і врожай. 

ТИПОВА рейдерська схема – це банальна махінація з докумен-
тами. Державний реєстратор нібито правочинно змінює влас-

ника підприємства чи земельного паю: новим господарем може 
стати будь-хто. Далі – власність перекуповується другим, третім, 
четвертий, п’ятим. І кінців вже не знайти.
Так утворюється заплутаний ланцюг, який правоохоронні органи 
можуть розв’язувати роками. Чого не скажеш про дії новоявлених 
«доброчесних власників», тобто по суті рейдерів, які з’являються 
на порозі та захоплюють підприємство за допомогою тітушок. 
Прокуратура і поліція за цим дійством хіба спостерігають збоку.
Нещодавні події у селі Бережинка на Кіровоградщині розкрили 
цей нарив. Тпм сталося криваве побоїще між бійцями нацгвардії 
та ветеранами АТО з батальйону Донбас. Дісталося і простим селя-
нам – їх жорстко і без розбору побили.
Загалом передісторія Бережинки така. Власник великого фермесь-
кого господарства Микола Трибиненко несподівано дізнався, що 
подарував більшу частину підприємства «Нива-2010» офшорній 
фірмі. Угоду засвідчив нотаріус. Далі – бізнес перепродали, і вже 
нові власники – пред’явили Трибиненку вимоги віддати їм те, 
що йому вже не належить. Плюс знівідкіля з’явилися мільйонні 
борги. Перші тривожні дзвіночки з’явилися у вигляді листа від 
виконавчої служби, а за кілька днів – у перших числах травня – до 
Бережинки завітали нові господарі фермерського підприємства. 
На кону – 130 селянських селян паїв.
За словами Трибиненка – усі ці «подарунки» – чистої води фікція. 
Документи подали на експертизи, почали писати усі можливі за-
яви до усіх можливих інстанцій. Але ж судитися і доводити, що ти 
потрапив в тенета аферистів – це роки боротьби. А захищати своє 
– треба зараз! Бо спроби захопити силою офіс агропідприємства 
були неодноразові. Зокрема наприкінці червня там з’явилися бійці 
приватної охоронної фірми «Борисфен» із Дніпра. Бережинські 
селяни стали в оборону, а на допомогу протистояти захвату закли-
кали атовців. Ну й далі події почали розвиватися непередбачувано.
Здається подібний жах ми вже спостерігали і наяву, і з телеекранів 
зимою 2014 року. Так само нещадно беркутівці били людей на 
Майдані. Але ж надворі 2017 рік. Що відбувається? Чому Нацгвар-
дія застосовує силу до людей?
Та опустимо емоції і повернемось до ситуації навколо агрофірми 
«Нива-2010». Наші агенти вирішили розібратись. Суто технічно 
– схема виконана класично – віджим за допомогою держреєстра-
тора. 
Так і тут – ниточки ведуть до державного реєстратора Володимира 
Руденка, який провів у Єдиному державному реєстрі зміну керів-
ника, складу учасників, адресу місцезнаходження та кінцевого 
бенефіціарного власника агрофірми. І спробуй потім доведи – що 
перший власник нікому свій бізнес не дарував.
До речі, про великі можливості та по факту нульову відповідаль-
ність держрєстраторів та нотаріусів. Це – реально велика проблема 
для України. Під каток потрапляє і бізнес, і прості люди. Вони не 
гребують переоформлювати машини, квартири і, як бачимо, – цілі 
великі підприємства.
Здебільшого такі нотаріуси та реєстратори працюють на замов-
лення, під конкретні кримінальні угрупування. Та що вражає 
– Мінюст не може знайти на них управи. З досвіду наших героїв 
– покарання за зухвалі порушення – як правило, підвищення ква-
ліфікації, максимум – тимчасове обмеження доступу до реєстру 
майнових прав та можливості вносити зміни.
Так от тепер, коли завдяки галасу, увазі медіа – до проблеми Бере-
жинки прикута увага суспільства, постраждалі фермери отримали 
бодай якийсь шанс на прозоре розслідування та повернення вкра-
деного. Як будуть розвиватись події далі – побачимо. Та ж така 
ситуація по всій країні. 
Про атаки мисливців за чужою землею волають на Київщині, 
Одещині, Черкащині, Львівщині Херсонщині, Дніпропетровщині. 
Випадків земельного рейдерства – тисячі, без перебільшення. За 
даними асоціації фермерів – вже в такий спосіб відібрали понад 
п‘ять мільйонів гектарів селянської землі. Як відібрали – привати-
зувати землю не дозволяє мораторій. Але мета рейдерів – перехо-
пити договори оренди на селянські паї. Ці документи, до речі, теж 
підробляють безбожно.
Чи врятує ситуацію земельна реформа та вільний ринок землі? 
Зараз на цю тему точаться гострі баталії. У нинішній ситуації, коли 
дії реєстраторів геть неконтрольовані вільний продаж чорноземів 
може перетворитися на тотальну катастрофу. Обдурити простого 
селянина, підробити документи та його підпис – ще куди простіше, 
аніж вкрасти ціле підприємство.
Тож, схоже наведення ладу треба починати з гори. Спочатку, пане 
очільнику Мінюсту, зробіть щось із підконтрольними вам реєстра-
торами та нотаріусами. Аби їм можна було довіряти. Найбільше 
зловживань \саме через них. Звідти – і Бережинки, і сотні інших 
земельних злочинів. І це – ваша відповідальність.

Тетяна МАРТИНЮК, «24».

ВАРТО ЗАЗНАЧИТИ, що 
місце для проведення 

чергового  вишколу визна-
чене зовсім неспроста. Адже 
Спаське для членів Самообо-
рони означає те ж самісіньке, 
що і Хортиця для запорізьких 
козаків. Як писав Микола Го-
голь у своїй знаменитій пові-
сті «Тарас Бульба», Хортиця 
– це те орлине гніздо, звідкіля 
хвилями разом із запорожця-
ми лине воля по всій Україні… 
Так і потужний фермерський 
рух активного спротиву рей-

Про новий вид 
вітчизняного 
рекету С хеми

На полігоні біля 
села Спаське 
Новомосковського 
району в суботу                                             
29 липня лунали постріли. 
Кілька десятків фермерів 
з цього села і сусідніх 
Миколаївки, Губинихи 
та Очеретуватого, 
що належить до 
Магдалинівського району, 
взяли участь в кущових 
навчаннях Фермерської 
Самооборони 
Дніпропетровської області. 

     паське для 
Самооборони - 
що Хортиця      
для козаків…

С

дерським діям розпочався 
саме зі Спаського і хвиля-
ми поширюється сьогодні 
по всій Дніпропетровщині. 
Ось що про історію його за-
родження і суботні навчан-
ня розповідає командир 
Фермерської Самооборони 
Новомосковського району 
Олександр Стешенко:

- Почалося все минулої 
зими на моїй садибі. Зібрало-
ся нас п’ять чоловік і виріши-
ли, що варто надіятися лише 
на самих себе. Бо за роки 
фермерства надивилися на 
все - як косять чуже, палять 
трактори і тому подібне… 
Ідею одразу підтримав наш 
земляк і голова АФЗУ Дні-
пропетровщини Анатолій 
Гайворонський. Потім орга-
нізувалися п‘ятнадцять фер-
мерів, зробили ремонт поки-
нутого спортзалу, провели 
світло і почали необхідні для 
власної оборони систематич-
ні заняття. Поступово ідея 
активних занять поширилася 
Новомосковським районом і 
почала розповсюджуватися 
по всій Дніпропетровській 
області. Самооборону визна-
ли люди, наші лави поповни-
ли спаський та очеретуватів-
ський сільські голови. Тепер 
усілякого злодійства в селі 
стало набагато менше. Спась-
ке ми вечорами і ночами па-
трулюємо, дивимося, чи не 
заїжджають чужі комбайни на 
поля, перевіряємо незнайомі 
автомобілі тощо. Налагоджу-
ємо тісну співпрацю з Наці-
ональною поліцією, інколи її 
представники звертаються до 
нас за допомогою. 

А 29 липня ми про-
водили бойові стрільби з 
помпових рушниць 12-го 
калібру. Закріпили нави-
чки техніки безпеки при 
поводженні зі зброєю, на 
володіння якою маємо 
право згідно з отримани-
ми посвідченнями Фер-
мерської Самооборони 
Дніпропетровської облас-
ті. Вчилися користуватися 
раціями, виставляти по-
сти на позиціях тощо. Всі 

На знімках: моменти 
навчання Фермерської 

Самооборони біля 
Спаського 29 липня.

Фото Андрія КІГТЯ.

колеги навчаються залюб-
ки, незважаючи  на певні 
труднощі перебування у 
військовій формі під час 
спеки тощо. Адже всі ро-
зуміють, що знання зако-
нів України, отримані на-
вички з рукопашного бою, 
стрільби тощо  потрібні 
в першу чергу кожному з 
нас. 

Що ж, як кажуть, важ-
ко в навчанні, легко в бою. 
Залишається додати, що 
мішені на фермерському 
полігоні були з портрета-
ми Путіна. Що ж, заслу-
жив… 

Підготував 
Остап ВЕРНИГОРА.
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 Головні заняття депутатів - це бескінечні 
просторікування та вимагання хабарів Альфред Нобель

«Земля-матінка 
в нас одна, податок 
з неї має бути один!» 
Це теза із ґрунтовної доповіді го-

лови Софіївської районної Асоціа-
ції фермерів Володимира Кравчен-
ка. Молодий очільник хліборобів Со-
фіївщини зумів «дійти» до основних 
їхніх проблем:

- З давніх-давен люди в Україні жи-
вуть в селах, а їхні землі, яким вони 
споконвіку звикли давати лад, зна-
ходяться поруч. Тепер землею за ме-
жами населених пунктів розпоряджа-
ється обласне відділення Держгеока-
дастру. Це в Дніпрі, за сто кілометрів 
звідси. Виходить так, що долю основ-
ного національного багатства, яким 
за Конституцією України є орні землі, 
вирішують люди, які все життя меш-
кають на асфальті й ріллі тієї почасти 
і в очі не бачили! Це болюче питання 
Верховній Раді необхідно розглянути 
якнайшвидше. Ми всі працюємо на 
землі-матінці, вона в нас одна, то й 
податок має бути один для всіх. А так 
хто везе, на тому й їдуть… Бо є люди, 
які самі обробляють свої земельні паї, 
це дуже добре. Але є й так звана «при-
хована оренда» - це спосіб ухилення 
від сплати податків. Треба негайно 
вирівняти умови оподаткування для 
всіх працюючих на землі. А ще для 
фермерів потрібен пільговий режим 
ПДВ, адже фінансове навантаження 
на нас  зросло неймовірно. Пропоную 
звернення з цих питань направити до 
Верховної Ради України та обласних 
державних служб. 

За негайне втілення цих ідей в 
життя висловилася і заступник го-
лови районної Асоціації фермерів 
Валентина Шаня:

- Давно пора землі поза межа-
ми населених пунктів передати у 
підпорядкування сільським радам. 
Лише місцеві жителі можуть дати їм 
справжній лад, і, що дуже важливо, 
отримувати від того прибуток. Та і 
яка може бути об’єднана громада, 
за яку всі так агітують, коли вона не 
має права розпоряджатися основним 
надбанням громади – орними земля-
ми? Вважаю, що вже настав час ввес-
ти і єдиний податок на землю для всіх 
її власників та орендарів. При цьому 
фермерам просто необхідний пільго-
вий режим ПДВ, інакше про розвиток 
фермерства можна забути.

Пропозиції підтримали всі при-
сутні на зборах. Щоправда, наш тепе-
рішній склад парламенту, що перебу-
ває у довгостроковій, вже третій (!) 
з Новоріччя, відпустці, може таким 
чином «допрацюватися» і до поза-
чергових парламентських виборів. Та 
навіть така перспектива, погодьтеся, 
не дуже лякає недоторкану поки що 
діючу (чи бездіючу?) людність Вер-
ховної Ради. Можливо, з вересня вона 
спроможеться таки вирішити ці пере-
зрілі проблеми, які «стукають» вже у 
всі державні печерські двері...   

Не було заперечень проти звер-
нення до парламенту і з боку обох 
присутніх керівників району. Зокре-
ма голова Софіївської райради На-
дія Шевцова зазначила:

- Щойно висловлена пропозиція 
щодо запровадження в Україні єдино-
го податку з гектара землі, відповіді з 
Києва доведеться почекати. Та кожна 
сільська рада може власним розпо-
рядженням підвищувати ставки опо-
даткування землі. Мабуть, усім треба 
платити однаково. У Софіївському 
районі сорок відсотків ріллі обро-

Фермери Софіївщини 
направили звернення 
Верховній Раді Позиція

Продовження. 
Початок - стор. 1

бляють її приватні власники, від них 
надходить сімсот тисяч гривень по-
датку. В той же час фермери з менших 
площ заплатили близько одинадця-
ти мільйонів гривень. Підтримую і 
пропозицію щодо підпорядкування 
земель поза населеними пунктами 
сільським радам. 

Під час виступу, як не дивно, 
очільниця району говорила з укра-
їнськими хліборобами… російською 
мовою! А на закономірне питання 
з цього приводу відповіла: «раніше 
розмовляла так, українську ще ви-
вчаю». В інших державах, до слова, 
навіть громадянства без складання 
мовного екзамену не надають. Ми ж 
залюбки запрошуємо на роботу в дер-
жавні установи… Чому забуваємо, що 
сучасну війну в Україні підступний 
московський «хан» організував саме 
«завдяки» тому, що частина наших 
громадян розмовляє схожою з його 
строкатими співгромадянами мо-
вою? Надто високою сьогодні є ціна 
мовного питання. Доки ми на нього 
дивитимемося зверхньо, мовляв – та 
немає значення, якою мовою гово-
рити, доти й триматиме «в рукаві» 
кремлівський шулер свою заплісняві-
лу, але вкрай агресивну мовну карту.

«Ситуацію можна 
втримати лише разом»
Йшлося на зборах і про чимало ін-

ших нагальних проблем фермерсько-
го буття. Особливо детальною була 
розповідь голови Софіївської район-
ної Асоціації фермерів Володимира 
Кравченка:

- Почасти змушені доводити, що 
ми – не олені… Вже почали реаліза-
цію вирощеного збіжжя, та виникли 
труднощі з реєстрацією податкових 
накладних, без них нічого не прово-
диться. А термін їхньої дії – 365 днів. Це 
ненормально! Все в підвішеному стані, 
ми змушені займатися бюрократични-
ми «вправами». Ще й від рейдерства 
страждає вся наша держава. Усі краяни 
пам’ятають, скільки господарств торік 
«трясло» через ці причини. Нам усім 
треба конструктивно співпрацювати 
між собою та з державними органами, 
щоб махінацій із землею не трапляло-
ся. У листопаді був скоєний збройний 

напад на фермера Анатолія Куліша з 
дружиною. Бандити жорстоко побили 
їх металевими трубами, викрали ав-
томобіль «Форд» і зникли. Досі право-
охоронці не досягли ніяких результа-
тів розслідування цього резонансного 
кримінального злочину. І цього року є 
вже випадки «прощупування» ситуації 
з безпеки. Ті самі люди заїхали перед 
жнивами почергово в три господар-
ства й кажуть:

- Все нестабільно, самі бачите. Є різ-
ні випадки, що трапляються з урожаєм. 
Давайте сто баксів з гектара, і все буде 
в порядку! Що, не потягнете таку суму? 
Тоді віддайте землю!

Тому лише разом ми втримає-
мо ситуацію в районі під контролем. 
Фермерська Самооборона Дніпропе-
тровської області розвивається, готу-
ємо осередки. Господарство «Дар» у 
Новомосковському районі відстояли 
лише завдяки їй, є й інші різні випадки. 
Співпрацюємо з Асоціацією воїнів АТО 
Софіївського району. Нам треба тісніше 
кооперуватися і для реалізації вироще-
ної продукції та виходу на закордонні 
ринки, і для безпеки роботи на землі.  

Цікаві думки звучали і з уст інших 
промовців. Зокрема голова СФГ «Жит-
ниця» з села Веселе Поле Юрій Ли-
повий зазначив:

- У наших господарствах робиться 
чимало доброго з агротехніки сіль-
госпкультур. Та найважливішими для 
усіх фермерів є саме юридичні питан-
ня. У місті люди можуть звернутися 
до юриста, слабшого, сильнішого, а в 
забитому селі в кого спитаєш? Дуже 
добре знаю цю непросту ситуацію як 
колишній голова Софіївської районної 
Асоціації. Тому вітав створення нашої 
газети «Фермер Придніпров’я», перед-
платив її й усім своїм пайовикам. 

Про добрий приклад передплати 
фермерської газети орендодавцям 
розповів і голова ФГ «Вікторія-Р» 
Віктор Рябко, а увагу колективу ре-
дакції попрохав і надалі концентрува-
ти на правових аспектах роботи фер-
мерських господарств, недоцільності 
та згубності для села кампанії щодо 
скасування мораторію на продаж най-
більшого багатства України – орних 
земель. З останнього приводу одразу 
після завершення зборів вже у фер-

мерському колі представник Асоці-
ації фермерів і приватних землев-
ласників Дніпропетровської області 
Сергій Ушаков зазначив:

- Не уявляю навіть, як можна агіту-
вати когось за продаж власної землі? 
Це виглядає як заклик добровільно 
перекрити собі кисень… Є ж статисти-
ка, за десять років вартість земельного 
паю практично подвоюється, бо за цей 
період вона видається їхньому власни-
ку у повному обсязі у вигляді орендної 
плати! Разом з ростом урожайності 
сільгоспкультур збільшується й вели-
чина оренди за землю. Тобто за остан-
ні двадцять років вартість земельного 
паю зросла мінімум утричі. Хто за таких 
умов при здоровому глузді заріже курку, 
яка несе золоті яйця? У Києві довелося 
почути від представника франко–укра-

їнської торгово–промислової палати 
Жан Жака Ерве, який дивувався:

«Навіщо вам вигадувати щось із 
масовим продажем землі, коли добре 
працюють українські фермери і това-
риства, а орендна плата за землю що-
року зростає? Земельний пай - це свого 
роду акція, за яку її власник щороку га-
рантовано отримує дохід. А коли буде 
дозволений продаж, то ці акціі будуть 
лише в кількох людей». 

Так, українська законодавча база 
дозволить це зробити. Чи не тому, що 
всі  в Україні це розуміють, розгляд пи-
тання скасування мораторію на про-
даж земель сільськогосподарського 
призначення перенесений на осінь. А 
парламенту, заявив народний депутат 
багатьох скликань Іван Заєць на радіо 
«Ера ФМ» 5 серпня, слід зосередити 
свою увагу на наступному:

«У нас немає розвиненого устрою 
фермерських господарств. Поки не 
буде розгалуженої мережі сімейних 
господарств, особливого розвитку в 
Україні не буде. Сьогодні немає по-
мітної державної допомоги ні для 
фермерських господарств, ні для об-
слуговуючих кооперативів. Тому що 
політика України спрямована на під-
тримку великих латифундистів, а фер-
мерські господарства знаходяться в 
дискримінаційному становищі. Пора 
вносити зміни до Конституції України, 
декларувати, що основою державного 
устрою України є сімейна ферма. Далі 
треба розробляти державні програми 
в цьому напрямку і працювати, до того 
ж набагато наполегливіше». 

До слів відомого парламентаря 
варто дослухатися. Як і до селян Софі-
ївщини, та і всієї України. Усі вони ви-
магають не гарантованої можливості 
позбутися найдорожчого, а єдиного, 
того ж самісінького – давно обіцяних 
добрих законів по землі і оподаткуван-
ню. Почуймо їх, адже українські хлібо-
роби годують вже не лише нашу країну.

Григорій ДАВИДЕНКО.
На знімку (зліва направо): голова ФГ 
«Вікторія - Р» Віктор Рябко, голова СФГ 
«Житниця» Юрій Липовий, заступник 
голови Софіївської районної Асоціації 
фермерів Валентина Шаня та учасниця 
зборів Тетяна Кончак під час перерви.

Фото автора. 
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ОСКІЛЬКИ презентаційний 
номер «Фермера Придні-
пров’я» віддруковано було 

доволі обмеженим накладом, і 
серед нинішніх читачів та перед-
платників мало хто його бачив, 
є сенс повернутися до публіка-
ції. Бо вона того, прямо скажемо, 
варта. Мова ж йшла, як не важко 
здогадатися, про горіхи. Причо-
му в першу чергу не про фундук, 
арахіс, фісташки чи мигдаль, не 
про бразильські чи мексикан-
ські, не про кокосові чи кедрові, 
а про добре відомі у наших краях 
волоські горіхи. Оті саме, котрі з 
давніх-давен ростуть чи не у кож-
ному нашому селі по дворах та 
на селянських садибах. Є села, де 
навіть вулиці засаджені ними. Ще 
б пак – дерева високі та густі кро-
нами, під ними завжди затишно і 
прохолодно. Інша річ восени, коли 
плоди цих горіхів обпадають на 
землю і часом довго валяються у 
людей під ногами, створюючи цим 
«незручності». А валяються навіть 
не тому, що комусь важко нахи-
лятися – частіше селяни зайвого 
часу не знаходять, аби підібрати 
ніби «другорядний» продукт. Все 
одно, мовляв, що мак, який сім літ 
не родив і голоду не робив.

Та чи звернули ви увагу, що в 
останні три-чотири роки щоосені 
по селах мотаються «заготівель-
ники» саме грецьких горіхів? Так 
і намагаються геть у кожен двір 
проникнути, аби забрати-«зібра-
ти» горіхові урожаї. Пропонують 
хоч і не великі, однак і «пристойні» 
гроші, оскільки закупляють май-
же непотріб ніби ж бо – хто дійсно 
звик дорожити у нас «твердими» 
плодами, котрі не вважаються 
надто необхідними чи й корисни-

СЬОМОГО ЧЕРВНЯ Кабінет 
Міністрів прийняв Постанову 

№ 413, якою затвердив Стратегію 
удосконалення механізму управ-
ління у сфері використання та 
охорони земель сільськогоспо-
дарського призначення держав-
ної власності та розпорядження 
ними.

Фактично на державному 
рівні визнано: земельна політи-
ка є такою, що перебуває у стадії 
формування та не повною мірою 
відповідає європейським та сві-
товим критеріям і вимогам щодо 
належного управління земель-
ними ресурсами. На сьогодні в 
Україні немає затвердженої на 
законодавчому рівні загальної 
стратегії розвитку хемельних 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМИ

ПОСТАНОВА № 413

ресурсів у сфері земельних від-
носин.

Тому виникла нагальна по-
треба запровадження комплек-
сних підходів до визначення та 
узгодження цілей та пріоритетів 
під час управління землями сіль-
ськогосподарського призначення  
державної власності.

В обґрунтування такої Стра-
тегії був проведений глибокий 
аналіз стану земель в Україні, про 
що й зазначено в Постанові КМУ 
України № 413.

Так, станом на 1 січня 2017 
року земельний фонд України 
становить 60, 3 млн. гектарів, або 
близько 6 відсотків території Єв-
ропи.

Сільськогосподарські угіддя 
складають близько 19 відсотків за-
гальноєвропейських, у тому числі 
рілля – близько 27 відсотків. По-
казник площі сільськогосподар-
ських угідь у розрахунку на одну 
особу є найвищим серед європей-
ських країн і становить 0,9 гекта-
ра, у тому числі 0,7 гектара ріллі 
(середній показник європейських 
країн – 0,44 і 0,25 гектара відповід-
но).

У цілому площа сільсько-
господарських земель становить 
42, 7 млн. гектарів або 70 відсотків 
усієї території країни, а площа 
ріллі – 32, 5 млн. гектарів або 78, 
4 відсотка усіх сільськогосподар-
ських угідь.

Площа чорноземів в Україні - 
від 15,6 млн. до 17,4 млн. гектарів 
або близько 8 відсотків світових 
запасів.

Для господарського викори-
стання в Україні  залучено понад 
92 відсотки території. Надзвичай-
но високим є рівень розораності 
території і становить 54 відсотки 
(у розвинутих країнах Європи – 
не перевищує 35 відсотків). Фак-
тична лісистість території Украї-
ни  становить лише 16 відсотків, 
що недостатньо для забезпечення 
екологічної рівноваги (середній 
показник європейських країн – 
25-30 відсотків). 

В Україні нараховується понад 
1,1 млн. гектарів деградованих, ма-
лопродуктивних та техногенно за-
бруднених земель, які підлягають 
консервації, 143,4 тис. гектарів по-
рушених земель, які потребують 
рекультивації, та 315,6 тис. гекта-
рів малопродуктивних угідь, які 
потребують поліпшення.

Загальна площа сільсько-
господарських угідь, які зазнали 
згубного впливу водної ерозії, ста-
новить 13, 3 млн. гектарів, у тому 
числі 10,6 млн. гектарів орних зе-
мель. 

Відсутність еколого-економіч-
ного обґрунтування перерозпо-
ділу земельних ресурсів призвела 
до подрібнення сільськогосподар-

ських полів, у результаті чого 6,9 
млн. громадян (46,4 відсотка сіль-
ського населення) набули право 
на земельну частку (пай), а 27 млн. 
гектарів сільськогосподарських 
земель передано у приватну влас-
ність, і, як наслідок, стало причи-
ною неефективного використання 
значної  кількості розпайованих 
земельних ділянок.

На сьогодні майже 1,4 млн. 
гектарів розпайованих земельних 
ділянок не використовуються. 
Близько 1 млн. осіб не обробляють і 
не здають земельні ділянки в орен-
ду. Як наслідок, не використову-
ються земельні частки (паї) загаль-
ною площею 4,8 млн. гектарів або 
близько 12 відсотків загальної пло-
щі сільськогосподарських угідь.

Таким чином, державний ор-
ган робить висновок, що з огляду 
на обмежені матеріальні ресур-
си у власників земельних часток 
(паїв), а також неможливість їх 
продажу практично єдиним спо-
собом існування дрібних власни-
ків на селі залишається передача 
земельних ділянок в оренду. Кон-
центрація земель сільськогоспо-
дарського призначення в оренда-
рів призведе до виснаження най-
ближчим часом значної частини 
найбільш родючих земель.

Дуже складна ситуація скла-
лася з використанням земель 
сільськогосподарського призна-
чення державної власності.

На сьогодні у державній влас-
ності перебуває 10,4 млн. гектарів 
сільськогосподарських угідь, з 
яких 3,2 млн. гектарів – у постій-
ному користуванні державних 
підприємств, установ та організа-
цій, 2,5 млн. гектарів – у запасі (не 
надані у власність та користуван-
ня), решта – в оренді.

Землі, які перебувають у ко-
ристуванні державних підпри-
ємств, установ та організацій, 
використовуються нераціонально 
шляхом укладання договорів про 
спільний обробіток, що при зво-
дить до тіньового обороту коштів.

Обмеженість земельних ре-
сурсів є головним фактором, 
який впливає на ціну землі і ка-
пітальні витрати. Орендна плата 
за землі сільськогосподарського 
призначення у світі є високою, зо-
крема у Німеччині, Нідерландах 
та Данії вона становить більше 
200 євро за 1 гектар ріллі, у США 
– до 10 відсотків ринкової варто-
сті або 350-400 доларів США за 1 
гектар; у Канаді на оплату оренди 
витрачається 40-45 відсотків ви-
рощеного врожаю, у Франції – до 
1/3 врожаю.

За попередніми розрахун-
ками через занижений розмір 
орендної плати бюджети щороку 
втрачають більше 1 млрд. гри-
вень.

На сьогодні близько 50 відсо-
тків договорів оренди земельних 
ділянок сільськогосподарського 
призначення державної укладено 
на строк до 49 років.

За відсутності Закону України 
«Про охорону родючості ґрун-
тів», яким повинні бути визна-
чені дієві механізми здійснення 
контролю за якістю ґрунтів, що 
використовуються, та заходів 
щодо збереження їх родючос-
ті, виникла негативна тенденція 
втрати гумусу.

Так, за останні 20 років у се-
редньому по Україні вміст гуму-
су зменшився на 0, 22 відсотка 
в абсолютних величинах, що є 
значним відхиленням, оскільки 
для його збільшення в ґрунті на 
0,1 відсотка в природних умовах 
необхідно 25-30 років.

До заниження родючості 
ґрунтів призводить також пору-
шення сівозміни. Зокрема, со-
няшник у деяких областях займає 
площу понад 30 відсотків орних 
земель. При цьому в більшості 
випадків культура повертається 
на попереднє поле через три роки, 
а рекомендовано через шість – сім 
років. Порушення вимог щодо 
сівозміни, крім підвищення рів-
ня забур’яненості та розвитку за-
хворювань культур, призводить 
до ґрунтоперевтоми.

Під час передачі земель-
них ділянок в оренду на довго-
строковий період втрачаються 
будь-які можливості здійснення 
контролю за недобросовісни-
ми орендарями, що приводить 
до втрати цінності вітчизняних 
чорноземів.

Під час розпорядження земля-
ми сільгосппризначення держав-
ної власності не враховуються такі 
важливі фактори, як передача зе-
мель сільськогосподарського при-
значення державної власності та 
прав на них через процедуру про-
ведення земельних торгів; переда-
ча земель сільськогосподарського 
призначення державної власності 
з урахуванням перспективи роз-
витку прилеглих населених пунк-
тів згідно із схемами планування 
території Автономної Республіки 
Крим, областей та районів, гене-
ральних планів населених пунк-
тів, планів зонування територій 
і детальних планів територій, до-
тримання раціонального викори-
стання території, недопущення 
черезсмужжя, далекоземелля та 
забезпечення дотримання вимог 
щодо екологічної безпеки, охорони 
земельних ресурсів, відтворення 
родючості ґрунтів, продуктивнос-
ті земель сільськогосподарського 
призначення.

стор. 6! Урожай – не горіхи, два роки поспіль не буває

НапрямокЗ ТВЕРДОГО ГОРІХА КОШТОВНЕ ЗЕРНЯ

У презентаційному номері «Фермера 
Придніпров’я», який вийшов на свято Водохрещі 
19 січня ц. р., було вміщено статтю під 
спокусливим заголовком «Мільйонери… з 
горішка». У вас земельний пай площею 5 га? – 
запитувала публікація і відразу намагалася 
заінтригувати тим, що значить маєте шанси 
уже років через чотири-п‘ять отримувати 
з нього за сезон не менше мільйона гривень 
чистого прибутку. Якщо, звичайно, засукаєте 
рукава та візьмитеся за доволі вигідний 
бізнес. На власній, як то кажуть, землі. Так, 
принаймні, стверджував відомий у нашій 
області менеджер аграрного виробництва 
Володимир Пахно, який, ставши пенсіонером,             
у вседержавних масштабах несподівано 
заснував та очолив громадську організацію  
«Українська горіхова асоціація».

Могутнє дерево 
плодоносить більше 

ста років
ми для харчування? Вони у нас як 
додаткова і не завжди обов’язкова 
«розкіш».

- А дарма, - каже Володимир 
Пахно, - до цих пір у нас гідно не 
цінуються грецькі горіхи. Як з 
другого боку не випадково запо-
падливі «заготівельники» нині 
там і тут над усе стараються яко-
мога більше їх забрати у  селян за 
цінами, котрі насправді можна 
вважати дуже несправедливими. 
Якщо хочете знати, в Україні ви-
никла і почуває себе нівроку й «го-
ріхова мафія». Як вирощування, 
так особливо заготівля та продаж 
грецьких горіхів за межі держа-
ви в руках тіньових «бізнесме-
нів»-ділків. Мало чи багато, судіть 
самі, але за найбільш скромними 
підрахунками за горіхи, зібрані 
по людських подвір‘ях, минулого 
2016 року українські ділки зароби-
ли не менше 80 мільйонів доларів.

І чого дивуватися, якщо з од-
ного віком у 50 років дерева не-
рідко отримують стільки горіхо-
вої олії, скільки соняшникової з 
насіння, вирощеного на одному 
гектарі? Уявляєте! А щоби один 
гектар соняшнику посіяти та до-
глянути і зібрати, ого-го як потру-
дитися і витратитися треба, прав-
да ж? Потім ще й не  поскупитися, 
аби вернути землі родючість – хіба 
не так? Тим часом горіх посадив 
один раз, раз на рік обрізав-догля-
нув, і він плодоноситиме від 100 до 
150 років!

- Горіхова ж олія, яку зарубіж 
гарячою забирає з рук, за пожив-
ністю та харчовою енергетичністю 
не має собі рівних, - продовжує Во-
лодимир Пахно. – Ми тоннами за-
возимо небезпечну пальмову, а світ 
все більше і більше віддає перевагу 

горіховій, котрій дійсно ціни не 
скласти. Більше того, за добру пла-
ту у багатьох країнах Європи, і не 
лише Європи, аж бігом беруть і не-
очищені та нелузані горіхи у «сиро-
му» вигляді. Їм теж не скласти ціни 
за корисністю для здоров’я, а осо-
бливо для підтримки розумових 
здібностей як дорослих, так і дітей. 
Думаєте випадково ядра грецьких 
горіхів природа створює схожими 
на помережену борозенками кору 
людського головного мозку?

Хай останнє зауваження щодо 
зовнішньої подібності традицій-
них для нас горіхів до людського 
мозку може сприйматися за «пое-
тичну» гіперболу, та не спросту-
вати того, що з кінця минулого 
сторіччя горіхи будь-яких видів 
та сортів, як і прогнозував свого 
часу відомий Микола Вавілов, все 
помітніше стають другим хлібом 
на планеті. І це за умови, що досі 
вирощується їх втричі менше, ніж 
світ уже міг би споживати, і в п’ять 
разів менше, ніж насправді має 
зараз з’їдати. Якщо говорити про 

волоські горіхи, то 5 – 7 штук що-
ранку дуже корисні кожному, хто 
сьогодні живе на Земній кулі. Осо-
бливо зі склянкою чистої прохо-
лодної води, у якій розчинено сто-
лову ложку квіткового меду. Так от, 
знайшлося поки що лише кілька 
країн, які почали створювати вели-
кі горіхові сади. Це Китай, Франція 
та Італія і навіть недавня радянська 
Молдова, але в першу чергу США. 
Хоч ні, в першу чергу вибивається 
Туреччина, 20 відсотків надхо-
джень у бюджет якої сьогодні – це 
надходження за експорт горіхів. 
А що ж Україна? За даними Міна-
гропрому наразі горіхових садів у 
нас не більше п‘яти тисяч гектарів 
– вважайте, що нічого. 

І пояснимо, чому. Справа у 
тім, що тільки сім відсотків земної 
суші придатні для вирощування 
тих чи інших горіхів. То в ці сім 
відсотків «вписуються» усі без 
винятків області України. Всі до 
одної! Той же Володимир Пахно 
додає, що коли звести до спіль-
ної площі волоські горіхи, котрі 
вирощуються по селах у при-
ватному селянському секторі, то 
набереться під ними загалом не 
менше 50-70 тисяч гектарів. Наразі 
90 відсотків горіхів, які вирощу-
ються в Україні, з присадибних 
ділянок. Це значить, що досвід з 
догляду за ними у нас то дуже й 
дуже великий, гарантії їх високої 
продуктивності очевидні, а ось 
такої галузі, як горіхівництво, в 
аграрному секторі досі катма. І 
це тоді, продовжує Пахно, коли 
в найближчі десять літ українці 
кожного року закладатимуть по 
20 тисяч гектарів горіхових садів, 
то врешті-решт за сезон вкупі от-
римуватимуть – за цінами ще ми-

нулого року – більше 20 мільярдів 
гривень прибутків. 

Тим часом лише недавно Дер-
жпродспоживслужба України 
схаменулася і разом з Всеукраїн-
ською аграрною радою, асоціа-
цією «Укрсадпром», а також  ГО 
«Українська горіхова асоціація» 
(яку, нагадаємо, й очолює В. Пахно) 
зібрала нараду, аби знайти можли-
вості розвивати вітчизняне вироб-
ництво грецьких горіхів. Як для 
задоволення внутрішніх потреб на 
них, так і на експорт. Судячи з ін-
терв’ю, яке дав після наради глава 
Держпродспоживслужби Володи-
мир Лапа, для початку домовилися 
«взяти під контроль питання регу-
лювання продажу горіхів за межі 
держави». Оскільки це актуально 
з двох міркувань. У вересні-жовтні,  
по-перше, почнеться збір цьогоріч-
ного урожаю, і треба таки дійсно 
припиняти підпільний «чорний» 
ринок. Бо, по-друге, експорт горі-
хів і зможе принести нам кошти, 
так необхідні для розвою горіхово-
го садівництва.

- Мішками скупляючи по се-
лах у людей плоди горіхів, - пояс-
нює все той же Володимир Пах-
но, - «заготівельники» платять 
готівкою за них, не вважаючи за 
потрібне потім підтверджувати 
джерела походження продукції, 
тим паче сплачувати податки в 
державну казну. Оскільки за рід-
кісними винятками і не перейма-
ються доробкою чи переробкою. 
Але якщо за кілограм неочищених 
і не лущених горіхів селянам пла-
тять – принаймні, платили торік – 
максимум півтора долара, то самі 
збували їх за «бугор» мінімум за 
три. Хоч досить надати горіхам то-
варного вигляду і продавати іно-
земцям запакованими, як вартість 
кожного кілограма зросте до 5 – 6 
доларів. Є різниця і резон? Отож! 
До речі, Туреччина наповнює свій 
бюджет і за рахунок «дороблених» 
горіхів, котрі «недоробленими» 
горами  постачають їй запопадли-
ві українські ділки.

Кажучи ж прямо, перший 
млинець, схоже, виявився гле-
вким. Маємо на увазі першу на-
раду-спробу створити в Україні 
горіхівницьку галузь. Оскільки 
звели її до того, неначе потрібно 
напрацьовувати проект закону, 
мета якого – «запровадити систе-
му електронного адміністрування 
обліку і контролю за рухом» і такої 
продукції, як грецькі горіхи. Але 
ж скільки на це знадобиться часу, 
поки проект пройде усі погоджен-
ня у Верховній Раді та потрапить 
на перше, друге і так далі читання 
у сесійній залі? Особливо зараз, 
знаючи, чим насправді більше 
переймаються теперішні народні 
депутати. Та це чекати з моря по-
годи і не дочекатися. Вважайте, що 
гибле діло. Пройде ще не один рік, 
допоки розлузають «твердий го-
ріх», згодні?

Тим паче, що як вважає голова 
асоціації «Укрсадпром» Дмитро 
Крошка, можна спокійно обійти-
ся і без спеціальних «горіхових» 
законів та підзаконних актів. Щоб 
легалізувати галузь та вивести її з 
«тіні» на сонечко, вистачить і тих 
законів, не сумнівається Крошка, 
які уже чинні в Україні стосовно 
ліцензування та регулювання ви-
робництва і ринків збуту іншої 
аграрної продукції. Навіщо, мов-
ляв, окремий горіховий «город» 
городити, коли треба «городити» 
горіхові сади?! Себто необхідні по-
літична воля, державотворча від-
повідальність та господарська ді-

яльність в інтересах народу, щоби 
зацікавити селян закладати горіхо-
ві сади, виробляти їхню продукцію 
з точно легальним походженням і 
самотужки або в кооперації з ко-
легами налагодити як очищення 
та фасування горіхів і горіхового 
зерня, так і власне навіть виготов-
лення з них горіхової олії. Адже 
таким чином «жадана додаткова 
вартість буде створюватися не в 
путах прихованих тіньових схем, 
а в прозорій горіхово-переробній 
галузі». Чого в Миколаївській об-
ласті, яка «у цім ділі попереду всіх 
зараз», воліє, приміром, компанія 
Smartlands. Вона заходилася бу-
дувати власний завод з переробки 
(за повним циклом) волоських го-
ріхів – од очищення і одмивання 
до калібрування та розколювання 
і розподілення за фракціями. І з 
лабораторією контролю  за якістю 
кінцевої готової продукції. Цього 
якраз, на думку президента компа-
нії Тараса Басистюка, «Україні нині 
фатально не вистачає».

Миколаївський завод переро-

блятиме за годину 500 кг грецьких 
горіхів – дві тисячі тонн на рік. Це 
доволі велика потужність. А ще 
ж завод візьметься здійснювати 
постійне «шефство» над горіхо-
вими садами, забезпечуючи повну 
автоматизацію догляду за ними, 
контролю опадів і рівня вологості 
ґрунтів та наповнення їх пожив-
ними речовинами. Ми ось до чого 
ведемо: якщо Україна подібні під-
приємства спорудить бодай по од-
ному у кожній області, незабаром 
дійсно озолотить себе. І складе 
неабияку конкуренцію на горіхо-
вому ринку Європи та світу. Якщо 
сьогодні постачає свої грецькі 
горіхи переважно в ту ж Грецію, 
Іран та Ірак і ще кілька інших неве-
ликих держав, то має шанси вийти 
і на ринки Німеччини, Франції, 
Італії та Іспанії, які потребують 
набагато більших – перспектив-
ніших - завезень. Дізнавшись про 
миколаївську новобудову, не від 
щедрості душі, зрештою, а щоб не 
втратити і своєї присутності при 
цім ділі, голова Асоціації бізнес-
менів Туреччини Бурак Пехліван 
поквапився пообіцяти, що «якщо 
в Україні будуть ще й сприятливі 
умови та стабільні закони, заводи 
з переробки горіхів турецькі ком-
панії зможуть відкривати і в ній».

Тим часом на тверде переко-
нання нашого земляка-ватажка 
Української горіхової асоціації 
Володимира Пахна, передусім 
Україні бракує промислових горі-
хових садів. Причому не обов’яз-
ково великих, площею у дві-три 
тисячі гектарів, як «замахуються» 
нині у деяких сусідніх країнах. 
Спеціалісти компанії «ПроАгро» 
підготували бізнес-проект «Ви-
рощування і переробка грецьких 
горіхів у масштабах 50 га», який 
Володимир Григорович вважає 
максимально оптимальним і 
прийнятним. Оскільки для укра-
їнських селян – селянських ро-
дин чи фермерських господарств 
– вистачить і 10 – 20 гектарів, аби 
розгорнути доволі пристойний і 
прибутковий бізнес. Перша наша 
зустріч з Пахном відбулася ще 
кілька років тому, коли його «Го-
ріхова асоціація» тільки виникла. 

- Вам доводилося бувати в за-
міських садівничо-городницьких 
– дачних, як їх звикли називати 
– товариствах? – запитував тоді 
Володимир Григорович. – Там за-
раз десятки, сотні земельних діля-
нок, а значить, що і гектарів, які по 
шию заростають бур’янами. Їх ко-

лишні власники просто покинули 
– частіше з тих причин, що поста-
ріли, а дітям та внукам такі «дачі» 
сьогодні як приший коневі хвіст. 
Так чому не знаходиться в держа-
ві місцеве самоврядування, яке б 
взялося за ревізію, як тисячі уже 
гектарів колишніх «дачних коопе-
ративів» наразі використовують-
ся? Невже вони і далі перетворю-
ватимуться на розплідники всякої 
гидоти, а місцевому населенню 
зась здійснювати облік кинутих 
напризволяще земель? В той час, 
коли їх цілком можна передава-
ти охочим закладати ті ж горіхові 
плантації, хіба не так?

Хоч і міським жителям, про-
довжував Пахно, якщо вони лад-
ні зайнятися горіхівництвом, 
доцільно дозволяти «освоювати» 
людьми забуті «дачі». Коли замість 
будяків, лопухів та чортополоху 
та амброзії вони розведуть горіхо-
ві сади – невже ця «гра» не варта 
свічок? Оскільки у мешканців сіл 
своя «цілина» там і тут виникає: 
десятками і сотнями порожні-

ють у них зараз і селянські оселі, 
а присадибні ділянки при них 
також заростають і не лише бур‘я-
нами, а і густими чагарниками, 
дерезою та полином. Яка тільки 
нечесть не заводиться в них!  То 
чому, затіявши в державі децен-
тралізацію з наданням новим те-
риторіальним громадам великих 
прав з розпорядження власними 
володіннями, не надавати їм за-
коном гарантовані можливості в 
інтересах людей, тих же ферме-
рів, поки не пізно, використову-
вати «відумерлі» городи? Бо ще 
трохи, і щоб привести їх у поря-
док, знадобиться в десятки разів 
більше зусиль та коштів…

Мабуть, не всі сприймуть ці 
пропозиції Пахна за багатообі-
цяючі, та коли добре подумати 
і перейнятися нарешті долею 
облишених дійсно «дач» і садиб 
по  селах, то змінять свою дум-
ку. Є підрахунок, що на Дніпро-
петровщині нині під нічійними 
і порослими бур’янами город-
ницькими земельними ділян-
ками і спорожнілими садибами 
у сільських населених пунктів 
скільки землі, стільки зараз обро-
бляється в середньому в одному 
сільському районі. Отож цілий 
район в області дичавіє сьогодні 
від чагарників та амброзії і на-
вали всіляких гризунів і плазу-
чих, і ми уже роками миримося 
з цим. Звісно, не лише горіхами 
можна засаджувати покинуті 
площі. Будь-який та інший біз-
нес можливий – з вирощування, 
скажімо, овочів чи з розведення 
фруктових садів. Бо якщо тими 
ж томатами, огірками, кабачка-
ми, цибулею, часником, буряка-
ми і так далі завалені у нас нині 
ринки по містах, але мало не 
половина з усього цього інозем-
ного виробництва – куди це го-
диться? Як може таке «личити» 
аграрній державі? Однак оскіль-
ки наша мова зараз про горі-
хи, котрі уже на вагу золота для 
світового співтовариства, то ми 
й ратуємо за їх розведення. Тим 
паче що висаджувати горіхи не 
обов’язково на досі орних землях. 
Схили та балки, еродовані ділян-
ки, інші неугіддя також підійдуть.  
Процитуємо при цій нагоді публі-
кацію «Мільйонери з… горішка», 
яка була вміщена у нульовому 
номері «Фермера Придніпров’я»: 
«Волоські горіхи не настільки ви-
багливі, щоб вередувати. Заодно 
перебирають на себе місію від-

новлення занедбаних і зіпсованих 
територій, тих, котрі потерпіли 
від вітрової чи водної ерозії. Хоч 
дуже резонно не шкодувати для 
них і цілком родючі землі. Адже 
чим більший площею горіховий 
сад, тим він продуктивніший. З 
кількох сотень горіхів-дерев, по-
саджених плантацією, збирають 
втричі більше плодів, ніж з кіль-
кох сотень, які використовуються 
поодинці і в роздріб».

Зрештою, спеціалісти ствер-
джують, що сади площею від 2 і до 
5 чи 10-20 гектарів сповна виправ-
довують себе. Себто «агітація» ГО 
«Українська горіхова асоціація» 
створювати одноосібницькі се-
лянсько-сімейні горіхові сади, а 
тим паче фермерські, не позбавле-
ні сенсу і перспектив. Більше того, 
вони можуть служити, запевняє 
технолог асоціації Геннадій Юдін, 
гарантами прибуткового, не без-
бідного бізнесу для селянських 
родин на кілька поколінь наперед. 
То якщо вірити главі «Укрсадпро-
му» Дмитру Крошці, що лише два 

фермерські господарства на даний 
час заклали горіхові сади, це дуже 
мало і тому прикро. Та закладайте 
і площею в 2, 5, 10, 20 гектарів, але 
масово. З’явиться по два «горіхо-
вих» ФГ на кожен район – оце буде 
діло. Це буде те, що треба. Отож не 
варто вагатися та сумніватися – 
краще «мовчки» працювати!

Володимир Пахно навряд чи 
передає куті меду, коли рішуче 
заявляє, що виникне в Україні 
горіхова галузь – то і вона при-
служиться відродженню й розвою 
вітчизняного села, його виробни-
чого потенціалу і соціальних га-
рантій, підприємницько-бізнесо-
вих осередків та створення нових 
робочих місць. Бо якщо ще недав-
но Україна експортувала на рік 16 
– 20 тисяч тонн грецьких горіхів, а 
торік ніби «підпільно» змогла ви-
везти мало і не 40 тисяч, то тільки 
Європа сьогодні може закупляти у 
нас від 100 до 150 тисяч тонн. Які, 
каже Володимир Пахно, ми і спро-
можні потенційно виробляти уже 
в найближчі 5 – 10 років. Якщо, 
звичайно, не будемо натомість ло-
вити гав.

Закінчити ж цю публікацію 
хочемо тим, про що уже гово-
рилося у першій публікації про 
ймовірних горіхових мільйонерів 
в Україні.  Пояснити, чому ж то 
плоди горіхоподібних, і в першу 
чергу волоських горіхів, з почат-
ку цього віку й поготів набувають 
статусу другого хліба. Та тому, 
що за безліччю цілющих власти-
востей, тими ж оздоровчими, їм 
дійсно не знайти тотожних серед 
усіх інших найделікатесніших 
«райських» плодів-«насолод».  По-
над 80 відсотків вмісту горіхів – це 
унікальні жири, які, коли їх регу-
лярно вживає навіть надто справ-
ний чоловік, то стає струнким, а 
худий відчуває приплив дужості 
та сил ув тілі. Нарешті горіховий 
хліб – а вже світ справді випікає і 
його, якщо хочете знати – втричі 
поживніший від пшеничного, а 
профілактично корисніший для 
здоров’я в усі п’ять разів.

Даруйте за ще одну «поетич-
ну гіперболу», але якщо Україна, 
котра своїм хлібом насущним ко-
лись годувала і намагається зараз 
годувати всю Європу, на середину 
ж нинішнього століття стане її не 
тільки житницею, а й горіхівни-
цею, дивуватися нашим нащад-
кам не доведеться. 

Микола ЯСЕНЬ, м. Дніпро. 
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Продовження. 
Початок- стор.5

А ДАЛІ у вищезазначеному 
документі в обґрунтування 
Стратегії зроблено цікавий 

аналіз управління земельними 
ресурсами в європейських краї-
нах.

На сьогодні в країнах з різни-
ми суспільно-політичним укла-
дом існує різний рівень централі-
зації та децентралізації управлін-
ня земельними ресурсами, пов-
новаження щодо регулювання 
землекористування здійснюють 
представницькі органи терито-
ріальних громад та такі спеціалі-
зовані установи, як Словацький 
земельний фонд (Словаччина), 
Агентство сільськогосподарської 
нерухомості (Польща), Націо-
нальна земельна служба (Литва), 
Державна земельна служба (Лат-
вія), Департамент консолідації 
земель (Данія).   

  Різними є організацій-
но-правові форми землекорис-
тування та форми власності на 
земельні ресурси. Результати 
аналізу законодавства ряду кра-
їн дають змогу стверджувати, 
що практично в кожній з них 
існують різні обмеження. Обме-
ження, пов’язані з розміром зе-
мельних ділянок, характерні для 
країн з перехідною економікою 
та країн з обмеженою кількістю 
земельних ресурсів. Як правило, 
такі обмеження встановлюються 
на муніципальному або регіо-
нальному рівні, зокрема:

Угорщина – не більше як 300 
гектарів (для фізичних та юри-
дичних осіб);

Румунія – не більше як 200 
гектарів (для фізичних та юри-
дичних осіб);

Данія – не більше як 30 гек-
тарів (для осіб, які мають фахову 
освіту та фермерський досвід). 
  Основними принципами полі-
тики Європейського Союзу щодо 
власності на землю, в тому числі 
сільськогосподарського призна-
чення, є забезпечення права на 
вільний рух капіталу, відкриття 
та ведення приватного бізнесу 
та відсутність дискримінації. У 
більшості країн – членів Євро-
пейського Союзу відсутні юри-
дичні обмеження щодо воло-
діння сільськогосподарськими 
землями (будь-яка фізична чи 
юридична особа може законно 
придбати сільськогосподарську 
землю та володіти нею). Юри-
дичні обмеження щодо володін-
ня сільськогосподарськими зем-
лями передбачають обмеження 
кількості потенційних покупців і 
конкуренцію  з боку ринку про-
дажу сільськогосподарських зе-
мель.

У країн, що пізніше стали 
членами Європейського союзу, 
як правило, вводяться обме-
ження щодо володіння сіль-
ськогосподарськими землями 

для іноземців (у тому числі для 
громадян держав – членів Євро-
пейського Союзу). Так, у Чехії та 
Словаччині діє обмеження щодо 
іноземних фізичних та юридич-
них осіб, які не можуть купувати 
сільськогосподарську землю, що 
спрямовано на запобігання спе-
куляції сільськогосподарськими 
землями у державах – членах Єв-
ропейського Союзу.  

У Болгарії проведення зе-
мельної реформи почалося на 
початку 90-х років ХХ сторіччя, 
під час якої право власності на 
землю отримали всі, хто міг дове-
сти, що був її власником до 1946 
року. Колишнім землевласникам 
поверталася вся земля. Таким 
чином, на сьогодні у приватній 
власності сконцентровано 98 від-
сотків фермерських земель.

Для нових власників запро-
ваджувався мораторій на продаж 
строком на три роки. На сьогодні 
існує тільки часткове обмеження 
щодо участі іноземного капіталу 
в аграрному землеволодінні.

Придбати землю можуть 
громадяни Болгарії, юридична 
чи фізична особа, яка перебуває 
на  території країни  більше 5-ти 
років, компанія з країни, з якою 
Болгарія уклала міжнародну уго-
ду, а також з країни – члена Євро-
пейського Союзу.

Ціни на землю не регулюєть-
ся, обмежень щодо площі, яка 
може бути продана одній особі, 
немає. Середня вартість сіль-
ськогосподарських земель стано-
вить 4,5 тис. доларів за 1 гектар.

В Естонії реформа почалася 
на початку 90-х років ХХ сторіч-
чя. Найскладнішим завданням 
було знайти баланс між рести-
туцією – повернення земель ко-
лишнім власникам - та дистри-
буцією державних земель між 
селянами, які працювали на ній 
за часів СРСР. Цей процес значно 
ускладнював реформу, яка затяг-
нулася на роки.

Іноземцям майже одразу 
було дозволено брати участь 
у купівлі землі за умови лише 
фермерського її використання, а 
також узаконювалося право змі-
ни цільового статусу землі після 
5-ти років її використання за 
прямим призначенням.

Близько 60 відсотків земель-
ного фонду перебуває в оренді 
виробників аграрної продукції. 

Ціни на землю держава не 
регулює. Середня вартість землі 
становить 5 тис. доларів США за 
1 гектар.

У Польщі проведення ре-
форми почалося теж на початку 
90-років ХХ сторіччя.  Ціни на 
землю держава не регулює. Мак-
симальна площа ділянки у влас-
ності фізичної особи становить 
500 гектарів. Податок на продаж 
землі коливається від 2 до 5 від-
сотків і стягується з покупця.

Часткові обмеження щодо 
участі іноземного капіталу в 

купівлі сільськогосподарських 
земель існують, але з 01 травня 
2016 року вони були скасовані 
щодо громадян ЄС. Середня вар-
тість землі становить 10 тис. до-
ларів США за 1 гектар.

Приблизно такі ж самі про-
цеси відбувалися і в інших краї-
нах Європи, зокрема у Румунії,  у 
Хорватії, у Сербії.

У результаті таких реформ 
середня вартість землі у Румунії 
становить 6 тис. доларів США за 
1 гектар, у Хорватії – 7 тис. дола-
рів США за 1 гектар, у Сербії – 13 
тис. доларів США за 1 гектар.

У всіх визначених країнах 
поступово був створений або 
цілком відкритий земельний 
ринок, або ринок з частковими 
обмеженнями. Трансформація 
соціалістичного устрою призвела 
до зменшення частки агровироб-
ництва у структурі валового вну-
трішнього продукту, але спричи-
нила зростання рентабельності 
та продуктивності агросектору. 

У зазначеній Постанові КМУ 
визначено, що органами, які бу-
дуть забезпечувати реалізацію 
цієї Стратегії, є Мінагрополіти-
ки, Держгеокадастр, інші мініс-
терства та центральні органи ви-
конавчої влади, які беруть участь 
у розробленні проектів норма-
тивно-правових актів з питань 
реалізації Стратегії.

Держгеокадастр та його те-
риторіальні органи під час пе-
редачі земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначен-
ня державної власності у влас-
ність в межах норм безоплатної 
приватизації повинні:

формувати перелік земель-
них ділянок та визначити площу 
земельних ділянок, яка переда-
ється в межах норм безоплатної 
приватизації на території відпо-
відної області;

щокварталу за 10 днів до за-
кінчення поточного кварталу оп-
рилюднювати перелік земельних 
ділянок, які пропонується пере-
давати у наступному кварталі, на 
офіційних веб-сайтах територі-
альних органів Держгеокадастру 
за місцем розташування земель-
них ділянок;

надавати дозволи на розро-
блення документації із земле-
устрою та передавати земельні 
ділянки  сільськогосподарського 
призначення державної власно-
сті у державну власність в межах 
норм безоплатної приватизації 
відповідно до зазначених перелі-
ків, насамперед учасникам анти-
терористичної  операції;

врахувати позицію відповід-
ної сільської та селищної ради під 
час надання (передачі) земельних 
ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власно-
сті у власність громадян.

Держгеокадастр та його 
територіальні органи під час 
передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського при-
значення державної власності в 
оренду повинні: 

під час формування лотів 
для продажу прав оренди вста-
новлювати строк  дії договору 
оренди сім років та стартову 
ціну лота – не нижче 8 відсотків 
нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки;

у разі передачі в оренду ме-
ліорованих земель і земель, на 
яких проводиться гідротехнічна 
меліорація, встановлювати строк 
дії договору оренди 10 років та 
стартову ціну лота – не нижче 8 
відсотків нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки;

не допускати внесення змін 
до договору оренди земельної 
ділянки в частині зменшення 
розміру орендної плати та/або 
збільшення строку дії договору 
оренли земельної ділянки;

допускати продовження дії 
договору оренди земельної ді-
лянки строком до 25 років у разі 
закладки багаторічних наса-
джень;

передавати земельні ділян-
ки сільськогосподарського при-
значення державної власності в 
оренду за наявності агрохімічно-
го паспорта земельної ділянки;

перевіряти не рідше ніж один 
раз на три роки стан орендова-
них земельних ділянок на відпо-
відність показникам агрохіміч-
ного паспорта земельної ділянки;

відмовляти у поновленні до-
говору оренди земельної ділянки 
у разі погіршення орендарем її 
корисних властивостей;

у разі добровільної відмови 
юридичної або фізичної особи 
від земельної ділянки (у тому 
числі земельної частки (паю), яка 
перебуває у власності або корис-
туванні такої особи, передавати 
таку земельну ділянку в користу-
вання за результатами земельних 
торгів, не допускаючи передачі 
таких земельних ділянок у при-
ватну власність;

у разі надходження заявок на 
отримання ділянок для сінокосін-
ня, випасання худоби, городниц-
тва передавати в оренду лише за 
результатами земельних торгів;

приймати рішення про при-
пинення права користування 
земельними ділянками сільсько-
господарського призначення, які 
перебувають у постійному корис-
туванні державних підприємств, 
установ та організацій, за пого-
дженням з Кабінетом Міністрів 
України.

Держгеокадастр та його те-
риторіальні органи для забез-
печення здійснення заходів з 
охорони та раціонального ви-
користання земель повинні:

здійснювати державний кон-
троль за використанням та охо-
роною земель шляхом проведен-
ня планових та позапланових пе-
ревірок, а також по результатам 
моніторингу земель;

перевіряти стан використан-
ня сіножатей, пасовищ та перело-
гів з метою фактів їх незаконного 
розорювання;

переглянути діючі договори 
оренди земель сільськогосподар-
ського призначення державної 
власності з метою приведення їх 
у відповідність з вимогами  за-
конодавства та напрямами цієї 
Стратегії з урахуванням Закону 
України «Про оренду землі»;

забезпечити розірвання до-
говорів оренди земель сільсько-
господарського призначення 
державної власності, які укладе-
но з порушенням вимог законо-
давства, зокрема у разі занижен-
ня нормативної грошової оцінки 
або несплати орендної плати у 
строки, встановлені договором.

Від реалізації цієї Стратегії 
Кабінет Міністрів України очі-
кує отримати наступні резуль-
тати:

забезпечити раціональне 
використання земель сільсько-
господарського призначення 
державної власності з урахуван-
ням інтересів суспільства, тери-
торіальних громад та держави;

оптимізувати структуру, пло-
щі земель державної власності і 
систему землекористування;

актуалізувати дані Держав-
ного земельного кадастру;

провести консервацію дегра-
дованих, малопродуктивних і 
техногенно забруднених земель та 
рекультивацію порушених земель;

удосконалити механізм 
управління у сфері використан-
ня та охорони земель, збережен-
ня та відтворення родючості 
ґрунтів;

припинити господарське ви-
користання екологічно небезпеч-
них,  економічно неефективних 
земельних ділянок та їх залужен-
ня або заліснення;

знизити рівень корупції та 
мінімізувати соціальну напругу у 
сфері земельних відносин;

підвищити ефективність дер-
жавної земельної політики, при-
скорити проведення земельної 
реформи;

сприяти цивілізованому 
розв’язанню проблем у сфері 
земельних відносин, підвищити 
рівень довіри ділових кіл і су-
спільства до системи земельних 
відносин.

Найближчим часом хвилю-
ватися фермерським господар-
ствам начебто немає потреби, 
адже центральний орган вико-
навчої влади саме намагаються 
знизити рівень корупції та мі-
німізувати соціальну напругу 
у сфері земельних відносин, 
- минуло не так багато років, 
коли в державі відбувалася так 
звана «широка приватизація», 
в результаті якої населення за-
лишилося ні з чим. 

Але така позиція з боку ко-
ристувачів земельними ділянка-
ми буде помилковою, оскільки 
Кабінет Міністрів України зо-
бов’язав Міністерство аграрної 
політики та продовольства ра-
зом з Держгеокадастром  розро-
бити та внести на розгляд Кабі-
нету Міністрів України:

у двомісячний строк проект 
постанови Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін до 
Типового договору оренди землі;   

у шестимісячний строк про-
екти відповідних норматив-
но-правових актів, спрямованих 
на реалізацію Стратегії, затвер-
дженої постановою КМУ від 
07.06.2017 року № 413.

За таких обставин, можна че-
кати приблизно з початку 2018 
року:

зростання  орендної плати;
перегляд умов договору 

оренди земельних ділянок;
для більш «невгамовних» 

будуть організовані перевірки 
(планові та позапланові);

за результатами перевірок 
будуть прийматися відповідні 
рішення (на прикладі податко-
вого органу, який повністю був 
дискредитований корупційними 
скандалами на найвищому рівні,  
можна здогадатися, які будуть 
прийматися рішення відносно 
землекористувачів);

будуть вноситися зміни в 
реєстри (ще не так давно прово-
дилася інвентаризація земель у 
Дніпропетровській області, в ре-
зультаті якої землі фермерських 
господарств, фізичних осіб були 
передані в оренду фіктивним під-
приємствам; ніхто з посадових 
осіб державних органів взагалі  
не поніс будь-якого покарання), 
а тому землекористувачам треба 
пильнувати за цими процесами 
і стояти на сторожі своїх прав та 
інтересів. 

Олександр ГЛУЩЕНКО, 
юрист.
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З доровенькі були!

Свинки породи 
мангал – «кучеряві» 
тварини, які вперше 
вивів угорський 
ерцгерцог Йозеф ще                                     
у 1833 році. Для цього 
він домашню свиню 
схрестив із дикою. 

СВИНЕЙ породи мангал по 
діляють на чотири підви-

ди залежно від забарвлення 
шерсті: білі, червоні, чорні та 
змішані. Майже 80 відсотків 
представників породи мають 
білу шерсть, решта різновидів 
фактично на межі вимирання.

Добре підібраними гени 
у свиней мангал вважаються 
тоді, коли не менше 40 відсотків 
- це коріння диких предків. У 
такому випадку можна отрима-
ти сало і м’ясо хорошої якості. 
Основною відмінністю свиней 
породи мангал від інших є саме 
їхня сальність. При розведенні 
свиней мангал отримують м’я-
со із сальними прожилками та 
соковите сало.

М’якоть дині не тільки при-
ємна на смак, але і надзвичай-
но корисна для здоров’я. Проте 
мало хто підозрює, що в її насінні 
міститься цілий ряд цінних для 
організму речовин.

Тому не відправляйте його в 
сміттєве відро, а навчіться отри-
мувати з нього користь для себе і 
своїх близьких. 

Насіння дині застосовував 
для лікування хворих ще великий 
лікар Авіценна, будучи абсолют-
но впевненим, що воно здатне 
позбавити пацієнта від застуди і 
подагри.

Ця цінна складова баштан-
ної культури сприяє виведенню 
піска з нирок, який неминуче 
накопичується з віком практич-

Мангали – «кучеряві» улюбленці
Наш читач, житель П‘ятихаток Леонід Книш 

попросив газету розповісти про мангалів.

Утримання мангалів не ви-
кликає великих проблем і має 
ряд переваг. Годування свиней 
цієї породи повинно бути дво-
разовим. Вони полюбляють ку-
курудзу, ячмінь, висівки, пше-
ницю, хліб, жом і буряки. Дуже 
люблять гуляти, навіть у холод-
ний період року. Морози вони 
переносять порівняно легко 
завдяки густій щетині. Встанов-
лено, що взимку їх шерсть на 5 

сантиметрів стає ще густішою і 
збільшується на 2-3 см.

Розведенням мангалів за-
ймаються задля отримання 
продукції, що набагато смач-
ніша та якісніша, ніж від зви-
чайних порід. М’ясо легко за-
своюється і майже не містить 
холестерину, а тому вважається 
кориснішим. У свиней породи 
мангал дещо інша щетина, не 
звичайна, а у вигляді хвилястих 

ворсинок, що набагато легше 
обпікається. М’ясо має сальні 
прожилки, що дуже цінується 
у Європі та отримало назву «бе-
кону». Цікавим є той факт, що 
у європейських країнах вважа-
ють, що чим важча свиня, тим 
дешевшим буде її м’ясо. В нашій 
державі усе навпаки. Забивають 
тварин при досягнені віку в 
один рік. Варто врахувати, що 
з півроку починає наростати 
сало, а м’ясо стає більш жор-
стким. Розведення свиней ман-
гал є вигідним тим, що м’ясо 
високо цінується, за кілограм 
свинини правлять добру ціну.

Представники породи ман-
гал мають українське коріння. 
Відомо, що їх розводили на 
Закарпатті до початку Другої 
світової війни. По завершенню 
війни їх чисельність так і не 
відновилась. Сьогодні мангалів 
утримують в Румунії та Угор-
щині. На Закарпатті фермери 
тільки починають відновлюва-
ти цей вид діяльності.

Розведення свиней поро-
ди мангал є вигідним тим, що 
ці тварини є всеїдними. Для їх 

годівлі підходять як рослинні, 
так і тваринні корми, а також 
харчові відходи, продукти пе-
реробки, технічні залишки. У 
зимній період годовують сіном, 
каштанами, січками із стебел 
кукурудзи, висівками, жолудя-
ми, субпродуктами, коренепло-
дами. Спеціалісти рекоменду-
ють цю породу вже на початку 
вирощування привчати поїдати 
усе підряд. Влітку сіно і січку 
можна замінити різнотрав’ям, 
ряскою, падалицею із фрук-
тових дерев. Найбільше вони 
полюбляють пагони дерев, осо-
бливо дуба.

Для вирощування свиней 
породи мангал не вимагаються 
особливі умови. Як влітку, так 
і взимку їх можна відпускати 
на вигул. Восени тіло тварин 
покривається густою довгою 
шерстю, якщо вони більшість 
часу проводять на вулиці. Якщо 
ж вирощуються в приміщенні, 
тоді і шерсть не наростає. До-
рослі свині породи мангал мо-
жуть мати вагу тіла до 300 кг, 
але це безпосередньо залежить 
від умов утримання. 

асіння «солодкого» лікаряН

но у кожної людини. Щоб поз-
бутися від цієї напасті, потрібно 
запастися висушеним насінням 
дині. Для лікування не потрібно 
його очищати, досить прокру-
тити суху підготовлену сиро-
вину через м’ясорубку або по-
дрібнити в кавомолці. Отрима-

ну масу і варто застосовувати: 
ч.л. мелених насінин розводять 
в склянці кип‘яченого молок-
та ще кип’ятять три хвилини. 
Пити по склянці тричі на день. 
Семиденного курсу достатньо, 
щоб отримати результат.

 
Лікування нирково-
кам’яної хвороби
Насіння дині в народній ме-

дицині справляється і з цією 
недугою. Подрібнене насіння по-
трібро насипати в склянку і по-
ступово влити прохолодну кип’я-
чену воду, не перестаючи мішати 
масу. Потім відцідити рідину і ви-
пивати по півсклянки двічі, мак-
симум тричі на день, незадовго до 
прийому їжі.

Сечогінний засіб 
при проблемах з нирками
У цьому випадку одужанню 

теж посприяє прийом всередину 
відвару з динних насінин. Столо-
ву ложку меленої маси, приготов-
леної із сухої сировини, заварю-
ють в 0,25 мл води і дають поки-
піти на маленькому вогні хвилин 
десять. Потім залишають в ка-
струльці до повного охолоджен-
ня, проціджують і п’ють цілющий 
відвар по 100 мл двічі на день. 
Це засіб допоможе позбутися не 
тільки від надлишкової рідини в 
організмі, але і послужить відмін-
ним косметичним засобом для 
боротьби з веснянками, вуграми 
і роздратуванням (пігментацією) 
шкіри.

Для чоловічої сили
Насіння дині заявлені і як 

перевірений та ефективний при-
родний засіб для підвищення по-
тенції. Чоловікам рекомендується 
приймати від 2-х до 4-х мелених 
насінин в день, і результат не зму-
сить себе чекати занадто довго.

Але не варто перевищува-
ти зазначену дозу, сподіваючись 
блиснути своїм чоловічим потен-
ціалом - передозування може зав-
дати шкоди селезінці...

Слід сказати, що не варто 
надмірно захоплюватися динної 
терапією тим, хто вже має про-
блеми із функціонуванням селе-
зінки або по гастроентерології. 
Тут потрібно бути обачним і при-
слухатися до думки лікаря.
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Календарик

Рецепти десертів з  кавуна і дині

НА ПОДВІР’Ї має бути коло
дязь або кри ни ця. Часто 

кри ни ця була одна на цілу 
вули цю або око ли цю, сюди схо
ди ли ся всі стеж ки, тут люди 
спіл ку ва ли ся, отри му ва ли всю 
інфор ма цію про жит тя села. 
Сло во кри ни ця за дав ніх часів 
озна ча ло «дже ре ло», коло дязь 
на дум ку деяких мово знав ців 
озна чає сам зруб із дерев’яних 
колод або похі дне від «холод». 
Якщо госпо дар мав на подвір’ї 
вла сну кри ни цю, то в спе ку 
госпо ди ня збе рі га ла в ній моло
ко й масло, опу стив ши посу ди ну 
на мотуз ці. Кри ни ці при свя че но 
без ліч наро дних казок, повір’їв, 
легенд. Кри ни чна вода, взя та 
до схід сон ця (непо ча та), мала 
ліку валь ні вла сти во сті: її бра ли 
на оми ва н ня поро діл лі, на коро
вай бра ли воду з семи кри ниць, 
дів ча та вми ва ли ся кри ни чною 
водою на кра су. Деякі з кри ниць 
мали воі сти ну «живу воду», 
якою вилі ко ву ва ли навіть без
на дій но хво рих людей.

Свя щен на роль кри ни ці 
поля гає в тому, що за наро дни
ми уяв ле н ня ми, дже рель на вода 
єднає три сфе ри бут тя: зем не, 
під зем не і небе сне. В каз ках ге
рой, стри бнув ши в коло дязь, 
потра пляє в під зем ний світ. 
Хма ри, зби ра ю чи воду через 
пові тря, зно ву повер та ють її 
на зем лю. Кру го обіг води ніби 
здій снює зв’язок люди ни з її 
мину лим і май бу тнім. У най дав
ні ших зви ча ях укра їн ців збе

 Всесвітній день 
шульги відзначається 
в другій декаді 
серпня. Заснований 
за ініціативою 
британського Клубу 
ліворуких в 1992 році. 

ПРИБЛИЗНО 1011 відсотків 
усіх людей на планеті  шуль

ги. Передбачається, що роль у ви
значенні провідної руки можуть 
грати до 40 генів. Пітер Хеппер 
з Університету Квінс у Белфасті 
провів дивовижне дослідження, 
вивчивши рухи дитини в утробі 
матері за допомогою ультразву
ку. Він виявив, що 9 з 10 ембріо
нів засовували в рот великий па
лець правої руки, що відповідає 
загальній статистиці. Зустрів
шись з тими ж випробуваними, 
коли вони народилися та вирос
ли, він з’ясував, що ті, хто в утро
бі матері вважали за краще смок

 День шульги
тати палець правої руки, ставали 
правшами, а ті, кому більше по
добався лівий  лівшами.

Також відомо, що в цілому 40 
відсотків з нас лівовухі, 30  ліво
окі, і 20  лівоногі.

Перевірити, яке око у нас до
мінує, можна наступним чином: 
витягніть перед собою руку з під
нятим догори великим пальцем. 
Спочатку подивіться на палець 
двома очима, а потім по черзі за
крийте ліве і праве око. Провідне 
око  те, яке дає картинку, най
більш близьку до тієї, що ви ба
чите двома очима. Можна проте
стувати і вуха точно так же: біля 
якого з них ви зазвичай тримаєте 
телефон або яке вухо ви доклада
єте до стіни, щоб послухати, про 
що говорять в сусідній кімнаті?

Сучасний світ створений для 
людей, які все роблять правою 
рукою. Письмове і кухонне при
ладдя, двері і замки, комп’ютерні 

миші і багато іншого для право
руких. Решта пристосовуються. 
На щастя, ліворуких школярів 
вже не примушують писати пра
вою, але і в даний час зустріча
ються деякі батьки, вихователі 
або навіть вчителі, які намага
ються перевчити «неправильну 
дитину».

Всесвітній день ліворуких 
вперше відзначали 13 серпня 
1992 за ініціативою британського 
Клубу ліворуких, створеного в 
1990 році.

Цього дня лівші всього світу 
прагнуть привернути увагу ви
робників товарів до необхідно
сті враховувати і їхні зручності, 
влаштовують різноманітні захо
ди і змагання. Проте головною 
стурбованістю Клубу ліворуких 
Великобританії є те, що в бага
тьох школах країни дітейшульг 
як і раніше, прагнуть перевчити 
до письма правою рукою, що ви

кликає психологічні стреси і зни
жує успішність учнів.

На Русі до ліворуких стави
лися підозріло. Їм навіть заборо
няли надавати свідчення в суді. 
Вважалося, що шульгою був сам 
диявол. А в радянських школах 
маленьких шульг переучували 
в обов’язковому порядку. Пси
хологи говорять, що всі ці люди 
володіють сильним характером 
і потужним творчим потенціа
лом.

Список відомих людей, які все 
робили «однією лівою», вражає 
 Марк Твен, Леонардо да Вінчі, 
Мікеланджело, Бетховен, Сергій 
Рахманінов, Пол Маккартні і Рін
го Старр, Мерилін Монро, Роберт 
Де Ніро. Ліворукими були Юлій 
Цезар та Олександр Македон
ський, Наполеон і Карл Великий, 
Уінстон Черчілль та Жанна Дарк, 
навіть три президенти США  Ро
нальд Рейган, Джордж Бушстар
ший, Білл Клінтон.

З  дідапрадідаРИНИЦЯК

ре гло ся повір’я, що вико нав ши 
пев ні магі чні дії з кри ни чною 
водою, можна викли ка ти дощ. 
Напри клад, на Жито мир щи
ні вва жа ли, що для цьо го тре ба 
збов та ти воду в кри ни ці. Укра
їн ці Схі дної Сло вач чи ни мали 
такий зви чай: дів чи на бра ла в 
рот кри ни чну воду і несла її до 
річки. Вили ва н ня кри ни чної 
води в річко ву мало зами ка ти 
коло: кри ни ця  хма ра  річка. 
Осо бли вою поша ною в наро ді 
кори сту ва ли ся люди, які вмі ли 
за допо мо гою вер бо вої лози зна
хо ди ти під зем ні дже ре ла, щоб 
копа ти кри ни ці, а також май

стри, які копа ли коло дя зі. В ста
ро дав ні часи біля кри ниць здій
сню ва ли ся риту а ли покло ні н ня 
Моко ші  покро ви тель ці жінок, 
мате рі всьо го живо го. Пізні ше 
над кри ни цею ста ви ли образ ки 
ПараскевиП’ятниці або Бого ро
ди ці. Для подо ро жньо го зав жди 
біля кри ни ці сто яв посуд, щоб 
напи ти ся води.

КРИНИЦЯ, кер ни ця, кир
ни ця  сим вол єдна н ня небе
сних та під зем них вод. Кир ни
чи на  дже рель на холо дна вода. 
Дав ня назва лілеї  крин, у ній 
закла де на магі чна жіно чність, 

енер гія воло го сті. Лілея  улю
бле на кві тка руса лок, а тому її, 
осо бли во юнкам, не можна рва
ти, бо русал ка за руку схо пить і 
потя гне у вир ву. Віри ли, що на 
Зеле но му тижні на зру бах коло
дя зів люблять удо сві та сиді
ти чарів ні діви з роз пу ще ним 
волос сям, яке все роз чі су ють 
гре бе нем. Ці діви нази ва ли ся 
кри ни ця ми і русал ка ми. Ріки 
та кри ни ці в наро дних леген дах 
обо жню ва ли ся, а тому у воду не 
можна було плю ва ти («Не плюй 
у кри ни цю  дове де ться води 
напи ться», «Плю ва ти у воду  
все одно що мате рі в очі»).

Свя тим обов’язком кожної 
люди ни вва жа ло ся поса ди ти 
дере во і вико па ти кри ни цю. І 
ніхто не смів нази ва ти себе вла
сни ком кри ни ці чи дже ре ла, 
бо вода  свя щен на, вона дана 
Богом усім, хто живе в цьо му 
сві ті. Віри ли, що кри ни цю охо
ро ня ють добрі духиопі ку ни 
люд сько го роду та що в кожній 
кри ни ці живе дідкри ни чник. 
Кри ни ця  сим вол здоров’я, 
сили, багат ства, родю чо сті, свя
то сті, чисто ти. Для дів чат та 
хло пців  сим вол кра си, вір но
сті, але й роз лу ки, суму, туги, 
жалю. До кри ни ці, осо бли во у 
водо хре щен ську, бла го ві щен
ську, купаль ську та спа ську ніч, 
ста ра ю ться про ни кну ти лихі 

сили, де вони справ ля ють свої 
«роз гри», після чого люди й тва
ри ни можуть захво рі ти. Аби 
запо біг ти цьо му, кри ни ці кро
пи ли водохре щен ською, бла
го ві щен ською, купаль ською та 
спа ською водою попе ре дньо го 
року. У пев ні свя тко ві дні (пе
ред Вели ко днем, на Зеле ні свя
та, на Купа ла) пере ва жно дів ча
та чисти ли дже ре ла й кри ни ці, 
при кра ша ли їх кві та ми. Чоло
ві ків до цьо го дій ства не допу
ска ли. Також роби ли свя щен ні 
похо ди до кри ниць усім селом 
 із тан ця ми та пісня ми, закли
на н ня ми та обку рю ва н ням.

За дав ни ни біля жер тов ної 
кри ни ці буду ва ли капли чку, 
біля якої про во ди ли риту а ли 
похо ва н ня та жер тво при но ше
н ня. Так, 19 бере зня обхо ди ли 
дов ко ла кри ниць, освя чу ва ли 
їх, щоб ті гір ки ми сто ка ми не 
напов ню ва ли ся, щоб вода була 
добра, чиста й солод ка, зми ва ла 
всі хво ро би. А 22 кві тня обхо ди
ли кри ни ці й Дже ре ла, покло ня
ю чись живиль ній воді.  Також 
21 черв ня вша но ву ва ли Федо ра
коло дя зни ка, на гро зи щедро го. 
На Федо ра копа ють кри ни ці  
вода тоді буде чистою й п’янкою, 
від уся ких при стрі тів кори сною.

Вой то вич В., «Укра їн ська 
міфо ло гія».

 

Диня в желе. Стиглу 
соковиту диню обчищають, 
видаляють насіння, нарізають 
скибочками і варять з цукром. 
Охолоджують у сиропі і 
відкидають на сито. Сироп 
переливають у каструлю, 
додають підготовлений 
желатин, доводять до кипіння 
та ароматизують лимонною 
цедрою. Зварені кусочки дині 
укладають у форми і заливають 
підготовленим желе. 
Коли маса застигне, форму 
опускають на 23 секунди 
в окріп, і диню в желе 
викладають на тарілку. 
*Диня 500 г, цукор  150 г, 
желатин  8 г, цедра  1г. 

Компот з дині. Готують 
цукровий сироп, додавши 
лимонну кислоту. Диню 
обчищають, видаляють насіння, 
нарізають кубиками, кладуть у 
фарфорову посудину і заливають 
охолодженим сиропом. Масу 
видержують на холоді протягом  
2 год. Можна додати вино  50 г. 
* Диня   500 г, вода   500 г, цукор 
 100 г, лимонна кислота  2 г. 
Варення з дині. Диню 
обчищають, розрізають навпіл, 
видаляють насіння, а м’якоть 
нарізають кубиками, засипають 
частиною цукру і ставлять 

на 2 год. у холодильник. З 
решти цукру та води варять 
сироп, заливають ним диню і 
залишають для настоювання 
на 12 15 год. Сироп зливають, 
доводять до кипіння і знову 
заливають ним кусочки дині і 
залишають для настоювання 
на 18 20 год. Потім у цьому ж 
сиропі диню варять до готовності 
варення. Наприкінці варіння 
додають ванілін. 
 * Обчищена диня   1000 г, вода   
300 г, цукор  1200 г, ванілін   1г. 
Кавуновий мед. Кавун миють, 
розрізають на чотири частини, 

ложкою вибирають м’якоть, 
видаляють насіння. Підготовлену 
м’якоть протирають крізь сито, 
потім масу фільтрують крізь 
2 3 шари марлі і нагрівають 
на сильному вогні. У процесі 
варіння знімають піну і ще 
раз проціджують, після чого 
уварюють на слабкому вогні, 
старанно перемішуючи. 
Готовність меду визначають так. 
Коли об’єм маси зменшився в 
сім разів порівняно з попереднім 
і краплина не розтікається на 
холодній тарілці,   мед готовий. 
Зберігати його треба на холоді. 

Морозиво в дині. Диню 
миють, обсушують серветкою 
і розрізають на дві частини. 
Старанно видаляють 
насіння. Підготовлену 
диню охолоджують, але не 
заморожують. Охолоджені 
половинки дині заповнюють 
морозивом.
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