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Надзвичайну подію, яка сталася на 
березі Макортівського водосховища                                             

у П’ятихатському районі ще позаминулої 
суботи, спершу витлумачили, як якесь 
непорозуміння, але вже за кілька днів  -                             

як загадкову трагедію. А минулої суботи                   
з приводу неї зчинився раптом скандал.

Специфічна рейдерська ситуація на 
фермерських землях чи не найгарячішого в 
усіх вимірах Апостолівського краю виникла 
поступово. Здійснена на початку літа 
місцевими прокуратурою, поліцією та 
працівниками криворізького управління 
захисту економіки несподівана навальна 
атака на людей, які вирощують хліб і до 
хліба, з судовим арештом землі та врожаю, 

АПОСТОЛІВЩИНА - готується новий плацдарм?
груповим спільним арештом іменем України 
урожаю ячменю (!) фермера Олександра 
Зозулі на площі 16, 4 гектари і наступною 
негайною косовицею його «невстановленими 
особами» викликає значний резонанс у 
Придніпров’ї. Проте вважати, що на 
Апостолівщині правоохоронці дієво 
реагують на нього, зокрема припинили 
накладати на фермерів безпідставні 

непомірні штрафи, не доводиться. Бо в 
апостолівському тріумвіраті «поліція 
– прокуратура – суд» правова позиція в 
колі правовідносин фермерів із державою 
визначається не чинними нормативно-
правовими актами, а… недійсними та 
тими, що не мають стосунку до суті 
справи. Як не дивно, але це факт. 

В інформаційному агентстві  
«МОСТ-ДНІПРО»  відбулася 
цікава прес-конференція  
на животрепетну, 
прямо скажемо,  тему 
«Скільки коштуватиме 
борщовий набір для 
українців?», яку провели 
голова Асоціації фермерів 
Дніпропетровської області 
Анатолій Гайворонський, 
новомосковський фермер 
Віталій Гуртовий                              
та петриківський - 
Іван Ярмолюк.

ЗОКРЕМА Анатолій Гайворон-
ський повідомив, що з початку 

року ціни на овочі на Дніпропе-
тровщині виросли на 20-30 відсо-
тків. «Зростання цін обумовлене 
кількома причинами. Головна з 
них - це посуха, через яку урожай 
овочів вийшов не дуже хорошим. 
Наприклад, кілограм картоплі 
станом на початок 2017 року ко-
штував 5-6 грн., зараз - 6-7 грн. 
Підрахунки показують, що звари-
ти кастрюлю борщу в січні можна 
було за 60,9 грн., а зараз вже 84,2 
грн. Подорожчало і м’ясо. У січні 

дуже якісна. Збільшилася і зар-
плата працівників», - сказав він.

Іван Ярмолюк відзначив, що 
овочівництво - дуже трудоміст-
ке виробництво, яке в той же час 
дуже залежить від погодно-клі-
матичних умов. «Ціни на овочі 
залежать від пори року. Особ-
ливістю цього року є збільшен-
ня витрат на вирощування про-
дукції. Ростуть в ціні енергоносії, 
вода, зарплата співробітників. У 
той же час, люди, які працюють 
на землі, особливо прибутків не 
відчувають. Заробляють здебіль-
шого перекупники».

Борщик крутий - аж ложка стоїть.
Та і в ціні не простийФ ахові оцінки

свинина на кістці коштувала 72,4 
грн./кг, зараз - 103,9 грн./кг», - за-
значив він.

Віталій Гуртовий розповів, що 
ціни на овочеві культури залежать 
від вартості енергоносіїв і курсу 
валют. «Щоб отримати ранній 
урожай овочів, теплиці треба опа-
лювати. Чим холодніше взимку і 
весною, тим більше затрат йде на 
енергоносії. Крім того, велику роль 
грає курс валют, оскільки насіння, 
краплинні системи зрошування 
і частина добрив - це все імпорт. 
В Україні селекція насіння зали-
шилася тільки по картоплі, і та не 

Трагедія, що минулого тижня сталася у Калинівці 
під Вінницею, потужною хвилею «землетрусу» про-
котилася теренами України. Знову вибухи і знову 
на складах боєприпасів - уже вкотре за історію не-
залежності. За один день тут пролунало стільки 
вибухів, як за три роки неоголошеної війни.
Що це – диверсія чи злочинна халатність? 
У будь-якому випадку – навіч присуд чинній владі, 
що знову не спромоглася вберегти стратегічний 
військовий арсенал країни.
Втрати - величезні. Знищені не тільки                      
надважливі боєприпаси, але й значно пошкодже-
на навколишня інфраструктура. Постраждала 
велика кількість людей. Експерти підрахували, 
що витрати – а це ті ж недешеві боєприпаси, ком-
пенсації постраждалим, відновлення зруйнованих 
об’єктів – сягнуть  у максимальному вимірі розмі-
ру 1,2 мільярда доларів. А  у гривневому еквівален-
ті – загальної місячної пенсії українців!
Так хто ж відповість, панове можновладці?

Павло СТЕПАНЬ.

Вибухи у Калинівці 
струснули Україну
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НАПРЯМКИ
Проблема, що потребує розв’язання

Аграрний сектор економіки демонструє 
позитивну динаміку зростання, формуючи 
останніми роками близько 14 відсотків ва-
лової доданої вартості в країні та близько 40 
відсотків валютних надходжень від експорту. 
Інвестиційна привабливість сільського госпо-
дарства підтверджується цифрою в 49,5 від-
сотка зростання обсягів капітальних інвести-
цій за січень — грудень 2016 року. Вагомість 
аграрного сектору в національній економіці 
та його роль у забезпеченні продовольчої 
безпеки країни вимагає забезпечення стійко-
сті та ефективності його розвитку.

Факторами довготривалої стійкості роз-
витку аграрного сектору економіки за еконо-
мічними та соціальними показниками є, зо-
крема, господарсько-організаційна та галузе-
ва структура. Станом на сьогодні 43 відсотки 
валової продукції сільського господарства 
виробляється громадянами, на земельних 
ділянках особистого селянського господар-
ства. Як правило, це не експортно-орієнто-
вана продукція, логістика зберігання якої є 
недостатньою та виробництво якої вимагає 
значних трудових затрат: фрукти та ягоди — 
80,9 відсотка, картопля — 97,8 відсотка, овочі 
— 86,1 відсотка, молоко — 74,9 відсотка ви-
робництва відповідного продукту.

За даними Держстату, на кінець 2016 
року кількість діючих фермерських госпо-
дарств становила 33 682 одиниці, або понад 
70  відсотків загальної кількості економічно 
активних сільськогосподарських підпри-
ємств.

За даними Держгеокадастру, середня 
площа сільськогосподарських угідь, які об-
робляються фермерськими господарствами, 
становить 78 гектарів.

Із загальної кількості діючих фермер-
ських господарств 75  відсотків мають в об-
робітку земельні ділянки площею до 100 
гектарів.

За останні 10 років кількість фермер-
ських господарств, які мають в обробітку на 
праві власності та користування земельні 
ділянки загальною площею не більше 100 
гектарів, скоротилася більше ніж на 20 від-
сотків.

Переважна кількість фермерських госпо-
дарств, які мають в обробітку невеликі пло-
щі, потребують підтримки, тому дана Кон-
цепція спрямована виключно на підтримку 
фермерських господарств, які мають в обро-
бітку на праві власності та користування (з 
урахуванням корпоративних прав) земельні 
ділянки загальною площею не більше 100 
гектарів.

На сьогодні у загальній структурі вироб-
ництва валової продукції сільського госпо-
дарства частка фермерських господарств 
залишається незначною — на рівні 6—8 
відсотків на рік. При цьому основний об-
сяг власної сільськогосподарської продукції 
фермерськими господарствами генерується 
в галузі рослинництва — понад 90 відсотків.

Виробництво м’яса фермерськими 
господарствами у 2016 році становило 56,3 
тис. тонн, або 2,4 відсотка виробництва м’яса, 
молока — 183,6 тис. тонн (1,8 відсотка), яєць 
— 95,3 млн. штук (0,6 відсотка),   вовни — 55 
тонн (2,6 відсотка), меду — 124 тонни (0,2 від-
сотка).

Всього фермерських господарств, які ре-
алізують на забій сільськогосподарських тва-
рин, нараховується 934 одиниці, тих, які за-
ймаються виробництвом молока, — 673 оди-
ниці, яєць — 65 фермерських господарств.

У фермерських господарствах на початок 
2017 року нараховувалося: великої рогатої 
худоби — 105,7 тис. голів, або 2,9 відсотка чи-
сельності поголів’я в країні, корів — 39,9 тис. 
голів (1,9 відсотка), свиней — 273 тис. голів 
(4,1 відсотка), овець та кіз — 40,1 тис. голів (3,4 
відсотка), коней — 1,5 тис. голів (0,5 відсотка), 
птиці — 2,1 млн. голів (1 відсоток), бджолосі-
мей — 5,3 тисячі (0,2 відсотка). Тому доцільно 
зосередити увагу на розвитку у фермерських 
господарствах та кооперативах галузей тва-
ринництва, насамперед скотарства.

До останнього часу рівень технічної ефек-
тивності виробництва, зокрема урожайності, 
фермерських господарств в переважній біль-
шості залишався значно нижчим, порівняно 
із середніми та великими підприємствами. 
Основна причина такого стану речей — якіс-
но гірший стан власної матеріально-техніч-
ної бази, складність доступу до передових 
технологій, селекції, використання засобів 
захисту рослин, добрив та інші причини, 
пов’язані насамперед з постійним браком 
власних обігових коштів та обмеженим до-
ступом до кредитних ресурсів.

Внаслідок цього щороку порівняно із 
середніми показниками технічної ефектив-
ності в галузі фермерські господарства недо-
отримують щонайменше 1,5 млн. тонн зер-
нових та понад 400 тис. тонн олійних куль-
тур. Щорічна втрата експортного потенціалу 
від таких втрат оцінюється за поточними ці-
нами щонайменше в 350 млн. доларів США.

Потенціал сільськогосподарської коо-
перації в Україні є нереалізованим. Так, у 
країнах ЄС сільськогосподарські кооперати-
ви забезпечують 57 відсотків виробництва 
молочної та 42 відсотки плодоовочевої про-
дукції. У таких країнах, як Австрія, Данія, Ні-

СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів 
 від 13 вересня 2017 р. № 664-рКонцепція

розвитку фермерських господарств 
та сільськогосподарської кооперації 

на 2018-2020 роки

дерланди та Швеція у сільськогосподарських 
кооперативах виробляється понад 90 відсо-
тків молока та понад 50 відсотків плодоово-
чевої продукції. Чинна система української 
сільськогосподарської кооперації за всі роки 
розвитку має результатом 1098 сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів 
(станом на 1 квітня 2017 року), з яких реально 
провадять господарську діяльність лише 590 
таких кооперацій, члени яких утримують 
один відсоток поголів’я великої рогатої худо-
би та через які реалізовується математично 
незначна частка як молочної, так і плодоово-
чевої продукції.

Характерні риси функціонування сіль-
ськогосподарських кооперативів, що мають 
на меті збільшення доходів своїх членів, 
забезпечення вхідними ресурсами та необ-
хідними послугами, реалізацію виробленої 
продукції, відповідають потребам розвитку 
малих сільськогосподарських виробників 
в Україні. Ефект масштабу дає можливості 
просування продукції членів сільськогоспо-
дарських кооперативів в ланцюжку від ви-
робництва до кінцевого споживача, створю-
ючи конкуренцію посередницьким структу-

рам, та виходу на більш привабливі ринки, 
зокрема міжнародні.

Основна державна підтримка фермер-
ських господарств здійснюється через Укра-
їнський державний фонд підтримки фер-
мерських господарств, який є державною 
бюджетною установою та виконує функції 
з реалізації державної політики щодо фі-
нансової підтримки становлення і розвитку 
фермерських господарств шляхом надання 
фінансової підтримки на поворотній основі 
із забезпеченням виконання зобов’язання 
щодо повернення бюджетних коштів.

Відповідно пріоритетом державної 
аграрної політики має стати підтримка 
фермерських господарств шляхом розвитку 
сільськогосподарської кооперації з метою 
підвищення ефективності їх господарської 
діяльності, формування партій сільсько-
господарської продукції належного обсягу 
та якості, забезпечення технологічного про-
цесу виробництва, просування продукції на 
ринок, підвищення рівня зайнятості шляхом 
розвитку трудомістких галузей сільського 
господарства.

Основними причинами, що стримують 
розвиток фермерських господарств, є:

відсутність цілісної послідовної держав-
ної політики, спрямованої на підтримку 
фермерських господарств, які мають в обро-
бітку на праві власності та користування зе-
мельні ділянки загальною площею не більше 
100 гектарів;

низький рівень диверсифікації економі-
ки сільських територій, що призводить до 
міграції сільської молоді, високого рівня без-
робіття та низьких доходів сільського насе-
лення, руйнування соціальної та інженерної 
інфраструктури;

низька рентабельність та конкурентоспро-
можність фермерських господарств на ринках 
збуту сільськогосподарської продукції;

низький рівень можливостей щодо залу-
чення фінансових ресурсів та інвестицій для 
функціонування і розвитку фермерських гос-
подарств;

неможливість залучення земельних ре-
сурсів для іпотечного кредитування;

низький рівень технічного та технологіч-
ного забезпечення;

неможливість набуття у власність земель, 
які перебувають у користуванні фермер-
ських господарств (зокрема постійному ко-
ристуванні);

низький рівень конкурентоспроможно-
сті з питання можливості підвищення розмі-
ру пропонованої орендної плати за викори-
стання земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення порівняно з великими 
сільськогосподарськими товаровиробника-
ми;

відведення недостатньої ролі у процесах 
реформування аграрного сектору економіки 
для створення та розвитку сільськогосподар-
ської кооперації;

значні втрати продукції внаслідок недо-
сконалої системи логістики та інфраструкту-
ри аграрного ринку;

непоінформованість значної частини 
фермерських господарств про кон’юнктуру 
ринків та умови ведення бізнесу в галузі, орі-
єнтація на реалізацію вирощеної сировини 
та відсутність можливостей та умов у вироб-
ництві готової продукції.

Мета і строки реалізації Концепції          
Метою Концепції є створення необхід-

них організаційних, правових та фінансових 
передумов для розвитку фермерських госпо-
дарств та сільськогосподарської кооперації, 
покращення матеріально-фінансового стано-
вища сільського населення шляхом:

надання підтримки фермерським госпо-
дарствам;створення нових робочих місць на 
селі, зокрема через стимулювання сільсько-
господарської кооперації;

диверсифікації діяльності фермерських 
господарств;

створення передумов кредитування фер-
мерських господарств за доступними кре-
дитними ставками;

збільшення рівня реальних доходів сіль-
ського населення від передачі в оренду сіль-
ськогосподарських угідь.

Реалізація Концепції дасть змогу перемі-
стити фокус аграрної політики держави на 
підтримку фермерських господарств та сіль-
ськогосподарської кооперації для створення 
середнього класу на селі.

Реалізація Концепції розрахована на пе-
ріод до 2020 року.

вати під час надання державної фінансової 
підтримки фермерським господарствам та 
сільськогосподарським кооперативам:

надання фінансової підтримки на кон-
курсних засадах на поворотній основі 
фермерським господарствам через Укра-
їнський державний фонд підтримки фер-
мерських господарств;

часткова компенсація відсоткової став-
ки за залученими у національній валюті 
банківськими кредитами;

фінансова підтримка сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів;

фінансова підтримка заходів в агро-
промисловому комплексі на умовах фінан-
сового лізингу;

державна підтримка шляхом здешев-
лення страхових платежів (премій);

часткове відшкодування вартості будів-
ництва та реконструкції тваринницьких 
ферм і комплексів, доїльних залів та утво-
рених на кооперативних засадах м’ясопе-
реробних підприємств;

часткове відшкодування вартості за-
куплених для подальшого відтворення 
телиць, нетелей, корів вітчизняного по-
ходження та племінних телиць, нетелей, 
корів молочного, молочно-м’ясного і м’яс-
ного напряму продуктивності, племінних 
свинок та кнурців (класу “еліта”), племін-
них вівцематок, баранів, ярок;

часткова компенсація вартості сіль-
ськогосподарської техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва;

часткова компенсація витрат на закла-
дення багаторічних насаджень та догляд за 
ними;

надання державних гарантій під інвес-
тиційні проекти.

Створення прозорих механізмів набут-
тя у власність земельних ділянок та прав на 
них дасть змогу:

врегулювати питання набуття фермер-
ськими господарствами земельних ділянок 
у власність;

врегулювати питання правового стату-
су земель колишньої колективної власно-
сті;

забезпечити можливість отримання 
іпотечного кредитування під заставу землі;

забезпечити пріоритетність надання 
земельних ділянок для садівництва, вино-
градарства, хмелярства та органічного зем-
леробства.

Такі засади сприятимуть розвитку ма-
лого та середнього бізнесу на селі, створен-
ню нових або розширенню існуючих ви-
робничих потужностей та робочих місць у 
сільській місцевості.

Очікувані результати
У результаті реалізації Концепції пла-

нується досягнути таких цілей:
збільшення кількості фермерських гос-

подарств, які мають в обробітку на праві 
власності та користування земельні ділян-
ки загальною площею не більше ніж 100 
гектарів, на 10  відсотків;

збільшення частки фермерських гос-
подарств у виробництві валової продукції 
сільського господарства до 12 відсотків;

збільшення кількості сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів, 
заснованих фермерськими господарства-
ми самостійно або спільно з членами осо-
бистих селянських господарств, на 40—50 
одиниць;

збільшення площі сільськогосподар-
ських угідь, на яких вирощується та/або 
виробляється органічна сільськогосподар-
ська продукція, на 10 відсотків;

створення щороку 15 нових об’єктів з 
первинної переробки сільськогосподар-
ської продукції;

зупинення скорочення у фермерських 
господарствах поголів’я великої рогатої 
худоби та його збільшення на 2,5 відсотка;

збільшення частки виробництва про-
дукції тваринництва фермерськими госпо-
дарствами у структурі валового виробни-
цтва до 3 відсотків;

збільшення площ багаторічних наса-
джень у фермерських господарствах на 
15 відсотків;

підвищення рівня енергооснащеності 
фермерських господарств на 10 відсотків.

Оцінка фінансових, 
матеріально-технічних, трудових 

ресурсів
Реалізація Концепції здійснюється 

за рахунок коштів Державного бюджету 
України та місцевих бюджетів, інших дже-
рел, передбачених законодавством.

Фінансування Концепції передбачаєть-
ся здійснювати за рахунок коштів держав-
ного бюджету в межах бюджетних призна-
чень Мінагрополітики на відповідний рік в 
обсязі не менше 1 млрд. гривень щороку, 
міжнародної технічної допомоги та інших 
джерел, передбачених законодавством.

Обсяг фінансування, матеріально-тех-
нічних і трудових ресурсів, необхідних для 
реалізації Концепції, визначається щоро-
ку з урахуванням можливостей Державно-
го бюджету України та місцевих бюджетів, 
міжнародної технічної допомоги.

Шляхи і способи розв’язання 
проблеми

Виконання Концепції здійснюватиметь-
ся шляхом удосконалення державної аграр-
ної політики, інституційного середовища, 
організаційно-економічного механізму, фі-
нансового та інформаційного забезпечення 
і державної підтримки фермерських госпо-
дарств.

Забезпечення пріоритетності підтримки 
фермерських господарств та сільськогоспо-
дарської кооперації здійснюватиметься шля-
хом:

стимулювання нарощування обсягів сіль-
ськогосподарської продукції з високою дода-
ною вартістю (створення, оновлення та мо-
дернізація виробничих і переробних потуж-
ностей, залучення інноваційних продуктів та 
технологій) фермерськими господарствами;

розвитку діючих кредитно-фінансових 
механізмів та впровадження нових фінансо-
вих інструментів підтримки фермерства;

створення сприятливих умов для запо-
чаткування та ефективного провадження 
фермерської діяльності, зокрема трансфор-
мації господарств населення у фермерські 
господарства, залучення молоді до ведення 
фермерського господарства.

Для цього необхідним є визначення 
критеріїв цільових груп отримувачів дер-
жавної фінансової допомоги (за площею 
землекористування та обсягом доходів). За 
експертними оцінками, в разі визначення 
критерієм надання державної фінансової до-
помоги площі землекористування в розмірі 
100 гектарів, такий підхід дозволить охопити 
державною фінансовою підтримкою понад 
70 відсотків загальної кількості економічно 
активних фермерських господарств.

Державну підтримку пропонується 
здійснювати на програмних засадах.

Пропонується визначити такі основні 
напрями, за якими передбачається надава-
ти державну фінансову підтримку фермер-
ським господарствам та сільськогосподар-
ським кооперативам:

стимулювання створення нових фермер-
ських господарств;

посилення конкурентоспроможності 
фермерських господарств;

стимулювання розвитку сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів;

стимулювання переходу фермерських 
господарств на виробництво органічної про-
дукції (сировини);

стимулювання первинної обробки та 
переробки вирощеної фермерськими госпо-
дарствами продукції;

підтримка розвитку тваринництва у фер-
мерських господарствах;

стимулювання розвитку виноградарства, 
садівництва і хмелярства у фермерських 
господарствах;

техніко-технологічне оновлення фермер-
ських господарств та сільськогосподарських 
кооперативів.

Механізми, які пропонується застосу-
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З приводу

ПЕРША інформація повідомляла 
про те, що у селі Чумаки якийсь 

негідник-недоброзичливець намагав-
ся підпалити дім, котрий належить 
в минулому командиру батальйону 
спецпризначенців «Дніпро-1», а нині 
народному депутату від «Народного 
фронту» Юрію Березі. У ніч з 23 на 24 
вересня, говорилося у повідомлені, 
невідомий зловмисник справді вчи-
нив спробу спалити нежитловий бу-
динок Берези, однак йому це не вда-
лося. Тут чергувало відразу два охо-
ронці, вони вчасно помітили підпал 
і загасили його. Одразу викликали й 
поліцію. Та «народний месник», як 
його охрестили уже на ранок місцеві 
жителі, не заспокоївся і встиг спалити 
«Nissan» - іномарку-автомобіль, який 
є ніби власністю або батальйону «Дні-
про-1», або якоїсь громадської орга-
нізації і чомусь у цей час перебував 
поруч берега водосховища на річці 
Саксагань. Правоохоронці ж встигли 
затримати злодія. Доставили у своє 
відділення і почали займатися вста-
новленням його особи. 

А вже через день чи два поширю-
валися навздогін всілякі уточнення. 
Що дім дійсно не житловий, а суто 
гостьовий і зареєстрований не на нар-
депа, а на його дружину Тетяну. Хоч 
істотніше доповнення було іншого 
характеру: одразу встановити особу 
затриманого не виявилося можли-
вості. Тільки згодом стало відомо, 
що це 37-літній мешканець Кривого 
Рогу на прізвище Артем Білий. А за 
гарячими слідами чолов’ягу довело-
ся терміново доставити спочатку у 
П’ятихатську районну лікарню, а по-
тім і в одну зі спеціалізованих Кри-
вого Рогу. Оскільки у затриманого 
діагностували злам грудної клітки та 
кількох ребер і особливо тяжку вну-
трічерепну травму. Тому поліції слі-
дом за кримінальним провадженням 
з попередньою кваліфікацією за ч.2 
ст.194 КК – умисне знищення або по-
шкодження майна – довелося також 
негайно забирати на допити й охо-
ронців будинку дружини нардепа «у 
справі щодо навмисного нанесення 
тілесних ушкоджень зловмиснику». 
Причому, спершу повідомляли про 
ушкодження середньої тяжкості, а 
згодом і значно серйозніших. Так чи 
інакше, а справу зареєстрували за оз-
наками ст.122 КК України.

Цікаво, що буквально наступно-
го дня з’явилося ще одне уточнення. 
Що Юрія Берези в фатальну ніч (як 
повідомила на цей раз прес-секре-
тар ГУ НП у Дніпропетровській об-
ласті Ганна Старчевська) у будинку 
дружини – «на місці події» - не було. 
Отож ніби для ясності, що особисто 
нардеп не причетний до побиття 
бідолахи-палія. Зате або при затри-
манні негідника, або під час слідчих 
дій – різні джерела по різному ствер-
джують – поліція, виявляється, вилу-
чила у нього бойову гранату РГД-5, 
«якою той погрожував». За іншою 
версією грізна граната була ніби зна-
йдена у дворі гостьового маєтку. Та 
навіть не це головне. Головне, що з’я-
вилася інформація, а швидше спра-
цював людський поговір, ніби Юрій 
Береза все-таки перебував вдома і та-
кож ніби доклав рук до побиття спій-
маного на гарячому. Більше того, там 
і тут заговорили, що Береза – другий 
Лозинський, якому не уникнути поз-
бавлення депутатської недоторкано-
сті та суворого покарання за вчинену 
розправу над палієм. Сам народний 
депутат, ясна річ, все це категорично 
спростував, хоч на телефонні дзвінки 
журналістів і не відповідав. Зате не-
гайно повідав власну версію «приго-
ди». Він заявив, що це було зазіхання 
на нього і його сім’ю «з метою зни-
щення». 

С кандал  
у котловані

Отож криворіжець на прізвище 
Артем Білий ніби отримав замов-
лення опівночі в селі Чумаки на вул. 
Шевченка,1 спалити до тла маєток 
разом з його «гостями». Негідника 
замовники навіть доставили з Криво-
го Рогу «на місце призначення». І це 
не перший замах, повідомив Юрій 
Береза, «на моє життя і життя моїх 
рідних». На цей раз нам признача-
лося не лише згоріти в пожежі, а й, 
твердив нардеп, «загинути від бойо-
вої гранати». Сам же він з‘явився у 
селі Чумаки лише о четвертій годині 
ранку, коли зловмисник уже пере-
бував і не в поліцейському відділку, 
а в реанімації криворізької лікарні. 
Хоч планував Юрій Береза того дня 
ночувати у гостьовому будинку з 
дружиною і онуком звечора – отож 
це комусь було відомо загодя. На-

практично по сьогодні відмовляють-
ся як коментувати, так і проливати 
світло на інцидент. Причина – таєм-
ниця слідства. Хоч безпосередньо у 
районі селяни не сумніваються, що 
правоохоронці надто побоюються 
правди, оскільки «у залежності нар-
депа вони» - зрозуміло, мова йде 
про місцевих, п’ятихатських право-
охоронців, на яких тобто має свій 
«вплив» Береза. Навмисне уникають, 
мовляв, як версії щодо земельних 
апетитів та зазіхань народного депу-
тата, так і версії його особистої роз-
прави з криворізьким «найманцем» 
- вважайте, що фермером.

І це схоже на правду. Принаймні, 
це той випадок, коли диму без вог-
ню не буває. За кілька днів навздогін 
Вілкул докинув, що після Революції 
гідності Юрій Береза створив усі-

навмисне грішне плутають з правед-
ним, і крапка. Одначе факти - вперта 
річ - свідчать таки інше. Один з них, 
скажімо – захоплення восени 2014-го 
і навесні спочатку 2015-му, а потім і 
2016-го років майже 2-х тисяч земель 
у Софіївському районі, які орендува-
лися агрофірмою «Добробут». Керів-
ники останньої однозначно свідчать, 
що на їхні поля щоразу прибували 
«воєнні емісари зі зброєю і шеврона-
ми «Дніпра-1» та «збиральна техніка, 
яка належала структурам Берези». 
Більше того, мав місце «і особистий 
візит нардепа зі словесними погроза-
ми  та залякуваннями». Або історія 
з фермерським господарством «Сім 
вітрів», яке кілька разів намагалися 
«приватизувати» після так і не роз-
критого вбивства його власника-фер-
мера Івана Великого. То бодай одна 
спроба заволодіти цим ФГ точно 
відбувалася за участю бійців «Дні-
пра-1»  та сина Юрія Берези Макси-
ма. Останній у супроводі озброєних 
автоматами вояків і за підробленими 
документами «намагався реквізувати 
сільськогосподарську техніку «Семи 
вітрів».

Перелік аналогічних діянь, за яки-
ми явно стриміли вуха Юрія Берези, 
ми можемо продовжити. Навіть зна-
менита суперкорпорація «Агро-Со-
юз» та таке підприємство, як «Дні-
промлин», потрапляли в поле інте-
ресів бійців «Дніпра-1» та охоронної 
фірми «Борисфен». Береза, неважко 
здогадатися, заперечує, що кожно-
го разу це були втручання з метою 
поживитися. Наполягає на своєму: 
йому доводиться часто «вникати у 
взаємини фермерів, коли зверта-
ються до  мене вони з проханнями 
навести порядок та відновити спра-
ведливість». Зі свого боку потерпілі 
від «порядку і справедливості» Юрія 
Берези в один голос кажуть, що фак-
тично все кінчається самоправством, 
а «кому воно не по духу, народний 
депутат радить звертатися в право-
охоронні органи». Ось тільки «з ура-
хуванням залежності місцевих сило-
виків від персони Берези робити це 
практично марно».

Так що випадок – а точніше скан-
дал – з Артемом Білим тут не випад-
ково сприйняли нарешті за шанс ви-
вести усі «витівки» народного депу-
тата на чисту воду. Скільки, мовляв, 
можна? На цей раз там і тут вимага-
ють не кидати «кінці» у Макортівське 
водоймище на річці Саксагань. Якщо 
хочете знати, макортами колись на-
зивали глибокі й довгі котловани на 
земній поверхні, у яких водилася «не-
чиста сила». Мати справу і боротися 
з якою й дововодиться нині аграріям 
не лише ж Дніпропетровщини. Та 
тільки чи опиниться нарешті зверху 
правда? – запитання, на яке в даному 
випадку досі немає відповіді. Місце-
ві слідчі до цих пір не готові розста-
вити крапок над «і». З тієї причини, 
що потерпілий «палій» то головний 
і єдиний свідок, який тільки й може 
сказати, хто його катував. Та він у на-
стільки тяжкому стані, що допитува-
ти бідолаху сьогодні немає змоги. 

І тут ми не можемо не закінчи-
ти тим, на що досі ніхто не звертає 
уваги. В області уперто розповсю-
джують застереження медиків, ніби 
вони не дають гарантії, що Артем 
Білий залишиться живим. Медики 
то роблять усе від них залежне, аби 
вижив, одначе коли травми, які їхній 
пацієнт зазнав, майже не сумісні з 
життям – що можуть вдіяти? Чи не 
здається вам, що у даному випадку 
загодя переконують, наче правду 
потерпілий палій може забрати з 
собою в домовину? Тобто що народ 
її не діждеться. Це страшно, шановне 
панство!

Микола ЯСЕНЬ. 

решті і така доволі пікантна деталь: 
на переконання Берези, злодій-палій 
є постійним клієнтом психо-невро-
логічного диспансера, наркоманом, 
який «того дня другу добу перебував 
без «дози».  То був готовий, мовляв, 
будь-що вчинити за «винагороду».

Більше того, народний депутат у 
відсотках вирахував, хто міг помсти-
тися йому. На 10% це ніби «чеченці 
або ФСБ Російської Федерації». А на 
всю решту, себто на 90% - Олександр 
Вілкул. Також, як відомо, народний 
депутат, якого в області сьогодні 
вважають лідером тутешньої «філії» 
«Опозиційного блоку». Неважко 
здогадатися, що Вілкул не примусив 
чекати на свою реакцію. Вона ж ви-
явилася доволі «сенсаційною». Олек-
сандр Юрійович заявив, наче ніякого 
підпільного проникнення на садибу 
Тетяни Берези соціально неадекват-
ного чоловіка з гранатою РГД-5 та 
метою вчинити підпал насправді не 
було. А було навпаки: Береза сам пі-
зно увечері привіз в Чумаки «нарко-
мана» Артема Білого і почав вимага-
ти від нього, аби той «переписав на 
нього земельні паї, які Білий орендує 
у людей». Ви зрозуміли? Вілкул на-
віть «нагадав» землякам, що слава 
«збирача земель» давно водиться за 
Березою. «А про комбайни і тракто-
ри з виламаними чіпами та знятими 
номерами, які були пригнані із зони 
АТО і нині працюють на полях, котрі 
контролює Юрій Береза, в Дніпро-
петровській області не знають лише 
сліпі та глухі», - заявив розгніваний 
опозиціонер. Далі Вілкул сказав бу-
квально таке: «Оскільки Білий не 
погодився на «пропозицію» Берези, 
останній піддав взятого у «полон» 
чоловіка кількагодинній екзекуції, 
зламав йому два ребра та в трьох міс-
цях хребет і завдав сильної травми 
голови, яка спричинила тяжку гема-
тому». 

Погодьтеся, що звинувачення 
більш, ніж серйозне. Воно справи-
ло ефект вибуху. Справа у тім, що  і 
поліція, і прокуратура  весь цей час і 

лякі фірми, в тому числі охоронну 
«Борисфен», які ніби переймаються 
охороною від злодіїв порядних бізне-
сових структур, а на ділі самі займа-
ються насильницьким, рейдерським 
захопленням земельних паїв.  У ре-
зультаті, за твердженням Олексан-
дра Вілкула, сьогодн Юрій Береза - 
один із найбільших тут «латифунди-
стів». Зараз його «земельна імперія» 
сягнула ніби не менше 30 тисяч гек-
тарів і продовжує, за даними все того 
ж Вілкула, успішно «приростати». 
Це з одного боку. А з другого - Дні-
пропетровщину ошелешили два по-
відомлення, які буквально в останні 
дні з’явилися на сайтах інтернет-ви-
дань «Страна. UA» та «Інсайдер». З 
них дізнаємося, що радник міністра 
МВС Арсена Авакова Антон Гера-
щенко завітав з візитом в офіс партії 
«Народний фронт» «з жорсткими 
матеріалами стосовно Берези та мав 
з цього приводу розмову з керівниц-
твом політсили». А саме «що поліція 
в Чумаки була викликана лише вран-
ці, а з першої години ночі затрима-
ного «ніби палія» катував народний 
депутат». І далі: «Юрій Береза особи-
сто зламав йому два чи три ребра і 
тричі хребет, завдав велику внутріче-
репну гематому та стрибав по заруч-
нику з 2 до 6-ї години ночі»…

Звідки в Антона Геращенка така 
інформація, тут, на Дніпропетров-
щині, не відомо, але що скандал вона 
посилила до рівня несамовитого і 
такого, який ігнорувати владі та пра-
воохоронним органам тепер зась, так 
це точно. Тим паче, що напередодні 
відбулося перше засідання Міжві-
домчої комісії з питань захисту прав 
інвесторів та протидії незаконному 
поглинанню й захопленню підпри-
ємств, створеної при Кабміні Укра-
їни. Головував на засіданні перший 
віце-прем‘єр-міністр, міністр еконо-
мічного розвитку Степан Кубів. Цей 
захід назвали «дуже суттєвим кроком 
у бік подолання рейдерства в Украї-
ні» - по суті «першою стрілою у досі 
непробивний щит рейдерства». Так 
от, на засіданні було названі прізви-
ща «діячів» та назви організацій, які 
«є учасниками  або мають відношен-
ня до рейдерства в аграрному секторі 
економіки». Серед них і прізвище Бе-
рези та назва його фірми «Борисфен».

Останнє для Дніпропетровщини 
то і не новина, якщо хочете знати. Хоч 
сам народний депутат запевняє, наче 
нічого подібного – він, як і його фір-
ма та батальйон «Дніпро-1», беруть, 
навпаки, участь ніби у захисті аграр-
ників, котрі потерпають від рейдерів, 
і не більше. То і тут стосовно нього 

Саме та граната...

! Де сила панує, там правда мовчить
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! Є боротьба за долю України. Все інше - 
то велике мискоборство

! Небезпечна влада, коли з нею совість у сварці Вільям 
Шекспір

АПОСТОЛІВЩИНА - готується новий плацдарм?

«Взяв чуже, але не знав – 
не винен!»

Приблизно такий висновок можна 
зробити після ознайомлення з «Поста-
новою про закриття кримінального про-
вадження» Апостолівського відділення 
поліції від 18 липня 2017 року, яку підпи-
сав начальник її слідчого відділу майор 
поліції Олександр Накрапас (а відкри-
те воно було 30 травня цим же слідчим 
відділом на підставі ч. 1 ст. 197 – 1 Кри-
мінального кодексу України «Самовільне 
зайняття земельної ділянки та самовіль-
не будівництво»). У преамбулі документу 
йдеться:

«У ході досудового розслідування 
встановлено, що невідомі особи на тери-
торії Апостолівського району самовільно 
зайняли земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення, які обліковува-
лися за померлими. Визначене коло осіб, 

які незаконно обробляють їх. Зокрема, 
Олександр Каневський з 2014 року за 
трирічним дорученням покійного голо-
ви фермерського господарства «Флора» 
Володимира Шостака представляє інте-
реси ФГ та обробляє земельну ділянку 
площею 24, 7 га. Сергій Понікарчик є 
онуком засновника ФГ «Мічурін» помер-
лого Олександра Ільницького, у 2008-му 
загальними зборами членів господар-
ства він обраний головою, рілля площею 
29 гектарів обробляється. Олександр 
Зозуля є головою ФГ «Зозуліно» з 2006 
року, обраний ним за життя засновника 
господарства, його батька Федора Зозулі, 
земля 16, 4 га оброблена. Олександр Пе-
трик головою СФГ «Ім. Ф. Нансена» обра-
ний 2013-го, засновник, його тесть Григо-
рій Магдалина, помер, земельна ділянка 
50, 9 га доглянута. Олександр Ляховен-
ко з 2004-го є виконавчим директором 
ФГ «Дар’я», заснованого його покійним 
тестем Віктором Гейном, земельна ділян-
ка площею 34, 7 га в належному стані». 

А ще зазначено, що всі діючі госпо-
дарства сплачують встановлені податки. 
З цього поліційного документу видно, 
що сини, зяті та онуки продовжили свя-
ту хліборобську справу батьків і дідів. 
Саме так і має бути за всіма писаними й 
неписаними людськими законами. Тож 
який «кримінал» знайшло в діях робо-
тящих спадкоємців недремне око апо-
столівської Феміди, коли 7 червня ц. р. 
вона наклала арешт на земельні ділянки 
вказаних господарств разом із урожаєм? 
До того ж перед самісінькими жнивами! 
Відповідь держави є - у згаданій «Поста-
нові»:

«Пунктом 6 Перехідних положень Зе-
мельного кодексу України визначено, що 
громадяни та приватні особи, які мають 
у постійному користуванні земельні ді-
лянки, але за таким Кодексом не можуть 
мати їх на такому праві, повинні до 1 січ-
ня 2008 року переоформити у встановле-
ному порядку право власності або право 
оренди на них. Названі громадяни, що 
отримали земельні ділянки на підставі 
права постійного користування у вста-
новленому законодавством порядку, 
не переоформили право власності або 
право оренди на землю. У Постановах 
Верховного суду України № 6 -  2329 цс 16 
від 5 жовтня та № 6 – 3113 цс 15 від 23 ли-
стопада 2016 років викладена правова по-
зиція, згідно з якою право користування 

земельною ділянкою, що виникає на під-
ставі державних актів на право користу-
вання земельних ділянок, без укладення 
договору про право користування з. д. із 
власником землі, припиняється зі смер-
тю особи, якій належало таке право, і не 
входить до складу спадщини. Суб’єктив-
на сторона даного правопорушення ха-
рактеризується умисною формою вини:

- Особа усвідомлено, з порушенням 
встановленого порядку займає (захо-
плює) чужу земельну ділянку, перед-
бачає, що власнику чи законному воло-
дільцю буде спричинена її діями значна 
шкода і прагне цього». 

Ось так – і планували, й прагнули 
діти й онуки покійних хліборобів, сіючи 
за прадідівським звичаєм хліб, завдати 
шкоди власнику землі. Тобто державі 
або нам з вами… Бо апостолівські пра-
воохоронці чомусь проти вирощування 
хліба на українській землі. Може, вадить 
він їм? Коли б, приміром, спадкоємці ні 
сіяли, ні жали, не пасли худоби на фер-

мерських землях і там ріс бур’ян, тоді б 
для держави не було ніякісінької шкоди. 
А так є, і значна! Абсолютний абсурд, по-
годьтеся. Втім, далі «Постанова» дивним 
чином видибує на рівне:

«Встановлено, що О. Каневський, С. 
Понікарчик, О. Зозуля, О. Петрик та О. 
Ляховенко використовували земельні ді-
лянки і були впевнені, що мають законне 
право на це, позаяк вони є головами фер-
мерських господарств, у статутні фонди 
яких внесені вказані земельні ділянки. 
Вказані особи своєчасно сплачували по-
датки, що свідчить про те, що вони не пе-
редбачали, що використанням земельних 
ділянок власнику землі буде спричинена 
значна шкода. Користувачі ділянок були 
впевнені, що члени ФГ після введення 
земельних ділянок до статутного фонду 
господарства мають право на її безстроко-
ве використання. У зв’язку з викладеним 
встановлено, що в діях О. Каневського, С. 
Понікарчика, О. Зозулі, О. Петрика та О. 
Ляховенка відсутній умисел, направле-
ний на самовільне зайняття земельних 
ділянок, тобто відсутня суб’єктивна сто-
рона кримінального правопорушення. 
Керуючись статями 110, п. 2 ч. 1 ст. 284 
КПК України постановляю (скорочено):

- кримінальне провадження від 30. 
05. 2017 р. закрити у зв’язку з відсутністю 
складу кримінального правопорушення;

- скасувати арешт на земельні ділян-
ки вказаних фермерських господарств та 
сільгоспкультури, що вирощуються на 
цих ділянках;

- скасувати арешт на транспортний 
засіб – комбайн «Джон Дір» д. н. 36 187 
АЕ, власником якого є С. Рєзніков».

Останній пункт стосується комбайна, 
орендованого фермером Олександром 
Зозулею і заарештованого у першій 
липневій загінці апостолівськими пра-
вопохоронцями разом із криворізькими 
колегами. Він стояв «на приколі» у Апо-
столовому  саме тоді, коли невідомий 
рейдерський комбайн робив свою чорну 
справу. Здавалося б, після скасування 
арешту справедливість взяла гору, і апо-
столівським фермерам можна спокійно 
займатися рільництвом. Та голова СФГ 
«Ім. Ф. Нансена» Олександр Петрик з 
села Михайлівка у зверненні до редакції 
вказує на «підводні камені» цієї поста-
нови, на яких може базуватися наступне 
звинувачення:

«Виходить, що ми, користуючись 

землею, не знали, що вчиняємо злочин. 
А тепер начебто повідомлені, що не-
законно трудимося на нашій спільній 
годувальниці. Радилися з колегами, всі 
вважають «постанову Апостолівської 
поліції 18 липня» справедливою, але аб-
сурдною в частині мотивації скасування 
арешту земель і вирощеного. Бо абсур-
дом є ситуація, коли заліз, украв, але не 
знав, що чуже – значить, не винен… Саме 
так про нас усіх і написали. Хіба незнан-
ня закону звільняє від відповідальності? 
Так у них може бути привід знову відкри-
ти якесь провадження, наприклад, щодо 
«перевищення службових повноважень 
головою фермерського господарства за-
для незаконного користування землею». 
Дивіться, наше провадження відкрива-
лося на «невідомих осіб», але арештова-
ними виявилися землі і посіви конкрет-
них фермерських господарств! Воно до 
того ж було кримінальним, але відкри-
валося за адміністративною статтею! А 
ще там все звинувачення базується на 

міфах, адже п. 6 Перехідних положень 
Земельного кодексу скасований ще 13 
років тому. І згадані постанови Верховно-
го суду теж притягнуті до наших справ 
«за вуха». А ще в рамках провадження 
ми не отримали ніякого статусу. Навіть 
вбивця має визначений законом статус 
і право на захист. Українські фермери і 
цього не мають… На моє звернення до 
Прокуратури Дніпропетровської області 
перший заступник керівника Нікополь-
ської місцевої прокуратури Т. Шашлико-
ва 2 серпня надіслала лист (скорочено): 
- Відповідно до ст. 303 КПК України скар-
ги на бездіяльність слідчого або проку-
рора має право подавати заявник, по-
терпілий, його представник чи законний 
представник, підозрюваний, його захис-
ник чи законний представник. У зазна-
ченому кримінальному провадженні Ви 
не наділені ніякими повноваженнями, 
тому не можете оскаржити дії чи безді-
яльність слідчого чи прокурора».

Ось така апостолівська «родзинка» 
- ми вам все заарештували, а ви сидіть 
тихо, й гласу не подавайте! Така ж пози-
ція і в апостолівської поліції, яка спочат-
ку відкриває кримінальне провадження 
на «невідомих осіб», точно знаючи, що 
земля обробляється. А потім встанов-
лює, що «відсутні умисел та суб’єктивна 
сторона кримінального правопорушен-
ня». Вочевидь, недарма міністр МВС Ар-
сен Аваков заявив 21 вересня:

- Ми підготуємо добропорядну, ком-
петентну, високопрофесійну команду і 
перетворимо давню радянську будівлю в 
сучасний офіс, де більше не буде на вхо-
ді грат і не написаного, але витікаючого 
прямо зі стін напису «Залишай гідність 
всяк, хто сюди входить!»

Дай то, Боже, як кажуть… Дуже влуч-
но підмітив міністр вади очолюваного 
ним міністерства. Ще він картав очільни-
ків районних відділень за бездіяльність 
і пообіцяв їм неспокійне життя. Втім, 
нова команда готується вже четвертий 
рік, а її й досі катма. Може, пора «вчите-
лів» змінити?

База звинувачення 
в Україні скасована.                                                 

В Апостоловому - діє!
Саме так і є в чи не найвіддаленішо-

му від обласного центру районі. У зга-
даній постанові СВ Апостолівського від-
ділення поліції звинувачення фермерів 
базується на тому, що вони не виконали 
п. 6 Перехідних положень Земельного 
кодексу і не переоформили надані їм у 
користування землі до 2008-го року. А це 
вже, вибачте, абсолютне правове невігла-
ство. Бо злощасний п. 6 Перехідних по-
ложень рішенням Конституційного суду 
України ще 22 вересня 2005 року і справ-
ді визнаний неконституційним! Тоді від-
повідне подання підписав 51 народний 
депутат. І Конституційний суд визнав:

«П. 6 Перехідних положень Зе-
мельного кодексу через відсутність 
встановленого порядку переоформ-

лення права власності або оренди 
та унеможливлення безоплатного 
проведення робіт із землеустрою і 
виготовлення технічних матеріалів 
та документів для переоформлення 
права постійного користування зе-
мельними ділянками на право влас-
ності або оренди в строки, визначені 
кодексом, суперечить положенням 
ст. 13, ч. 2 ст. 14, ч. 3 ст. 22, ч. 1 ст. 24, ч. 1, 
2, 4 ст. 41 Конституції України». 

Тож висновок суддів однозначний 
- не могли фермери в законний спосіб 
переоформляти тоді землю. Дивно, що 
апостолівські правоохоронці не знають 
про це рішення Конституційного суду. 
І вже 13 років надаремне мордують цим 
незнанням місцевих фермерів. Оце така 
«підготовка»! Певно ж, у них є «виправ-
дання» - не тільки вони не відають, що 
творять… На злощасний п. 6 Перехідних 
положень є посилання навіть в обох зга-
даних постановах Верховного суду Укра-
їни, датованих 2016 роком! Проте такий 

«захист» нагадує аналогію з відомою 
притчею: коли б, приміром, київські суд-
ді раптом почали кидатися з високих 
круч у Дніпро, то що, і апостолівським 
робити теж саме на місцевій річці Воши-
вій? 

Другий доказ «вини» апостолівських 
фермерів грунтується на тяжкій судовій 
епопеї, яку довелося пройти родині по-
мерлого засновника СФГ «Мета» Межів-
ського району. Рішенням Межівського 
районного суду від 24 липня 2014 року 
за нею визнане право постійного корис-
тування земельною ділянкою в порядку 
успадкування. І Апеляційний суд Дні-
пропетровської області 9 червня 2015 
року залишив цей вердикт без змін, і ух-
вала Вищого спеціалізованого суду Укра-
їни з розгляду цивільних та криміналь-
них справ 14 вересня 2015 р. говорить про 
те ж. Тобто спадкоємцям район, область 
і столиця дозволили продовжувати звич-
ну працю на фермерській землі. Але в 
справу несподівано втрутився… один 
із заступників Генерального прокурора 
України! І оскаржив рішення касацій-
ної інстанції. Це вагомий аргумент для 
скептиків, які вважають, що Генеральна 
прокуратура з корупцією не бореться і 
дарма жує фермерський хліб. Трудиться, 
ще й  як! Відтак за згаданим поданням 
попередні рішення змінені. Ось витяг із 
«базової» постанови Судової палати у ци-
вільних справах Верховного суду України 
№ 6 – 2329цс 16 від 5 жовтня 2016 року:

«Відповідно до ст. 19 закону України 
«Про фермерське господарство» до скла-
ду майна ФГ входять будівлі, споруди, 
матеріальні цінності, продукція, право 
користування землею, водою. Аналіз за-
значених норм свідчить про те, що право 
користування земельною ділянкою, що 
виникло в особи на підставі державного 
акту на право користування землею, не 
входить до складу спадщини». 

Ще є заувага, що СФГ «Мета» не 
позбавлене можливості звернутися до 
власника з. д. (органу місцевого самовря-
дування) для оформлення своїх прав на 
користування нею. Очевидно, що таким 
висновком завуальовано скасовується 
сам державний акт на право постійного 
користування землею, і рілля безпід-
ставно відмежовується від статутного 
фонду господарства та «прив’язується» 
до фізичної особи. Але ж ця постанова 
Верховного суду, як і схожа з нею друга 
подібна «базова», не мають стосунку до 
апостолівських фермерів, які не зверта-
лися до суду з приводу успадкування 
права користування землею. Бо земля 
обліковується не за засновником чи кон-
кретним головою ФГ, а за самим госпо-
дарством.  

- Законодавство України передбачає 
такий шлях створення фермерського 
господарства: земля видається фізичній 
особі, і впродовж місяця вона повин-
на юридично створити господарство, 
- пояснює голова СФГ «Ім. Ф. Нансена» 
Олександр Петрик. – Тому земля пере-
буває в постійному користуванні ФГ, за-

лишаючись власністю держави, навіть 
у разі смерті засновника. Щоб це право 
постійного користування землею зни-
кло, спочатку потрібно скасувати відпо-
відний державний акт. Потім перевести 
землі фермерського господарства у зем-
лі запасу. Далі провести документальні 
зміни в Держгеокадастрі, потім надати 
рішення податковій службі про припи-
нення сплати податку господарством, 
яке внесене до Єдиного реєстру юридич-
них осіб та фізосіб - підприємців. Цей 
комплекс антифермерських заходів за 
діючими законами провести неможли-
во. Не дозволяється просто так відібра-
ти землю в людини, яка раціонально її 
використовує, має державний акт на неї 
і діюче фермерське господарство. Тому 
висновок апостолівських правоохорон-
ців про «самозахоплення землі» не має 
під собою правової бази. 

Так, бази катма. Але коли це зрозумі-
ють в Апостоловому самі захисники «ін-
тересів держави»? Хто допоможе?

«Зайшов у прокуратуру 
– «прилетіло» шістдесят 

шість тисяч!»
Після косовиці «невстановленими 

особами» арештованого ячменю ферме-
ра Олександра Зозулі з села Михайлівка 
в рамках відкритого за цим рейдерським 
фактом кримінального провадження 
апостолівська поліція за три місяці вин-
них не знайшла. Виходить так, що аре-
штований за поданням поліції ячмінь 
вкрали в неї самої… І хоча арешт із землі 
та посівів вже знятий, і кримінальне про-
вадження стосовно згаданих голів 5-ти 
фермерських господарств закрите, на 
цьому претензії державних чиновників 
до них не закінчуються. Навіть навпаки - 
їхні «апетити» обраховуються неабияки-
ми «кругленькими» сумами!

- Дев’ятого серпня за попереднім те-
лефонним дзвінком з Апостолівської 
прокуратури прибув до неї разом зі сво-
їм адвокатом, - розповів фермер Олек-
сандр Зозуля. - Там нам від державного 
інспектора з охорони земель вручили ці-
лий пакет - «Акт перевірки», «Акт обсте-
ження», «Розрахунок шкоди», «Припис» 
тощо. Простіше кажучи, «за самовільне 
захоплення землі» нарахували мені… 
66 253 гривні і 15 копійок штрафу! По-
дивився я на них, охайних і чепурних, 
і подумав: якби ви хоча б один день по-
працювали так, як фермери - в пилюзі та 
на сонці, то іншими б очима на нас і цей 
світ дивилися… Доведеться тепер оскар-
жувати цей «Розрахунок шкоди» та інше 
в Окружному адміністративному суді в 
Дніпрі. Мушу знову звертатися до адво-
ката, бо надто багато чого із законодав-
ства України треба знати. Якби попро-
хали мене, наприклад, виставити норми 
висіву на сівалці, то я б це із заплющени-
ми очима зробив. А в паперах розбира-
тися, повірте, ніколи, цілі дні біля землі. 
І лише переступив поріг прокуратури 
– одразу «прилетіло» шістдесят шість ти-
сяч! Де, звідкіля, за що? Ячмінь скосили 
чужі люди, а соняшник реально легкий 
– косиш, і за бункер не вилітає, і в бун-
кері зовсім мало… Не було дощів, він не 
налився. 

Подібне «запрошення» прибути того 
серпневого дня до Апостолівської про-
куратури отримав і голова СФГ «Ім. Ф. 
Нансена» Олександр Петрик. Відповіда-
ючи, він попрохав більше не телефону-
вати йому, а за потреби надсилати пись-
мове запрошення із зазначенням мети ві-
зиту, щоб можна його потім оскаржити. 
Лист не надійшов… А ось який висновок, 
отриманий О. Зозулею, міститься в «Акті 
перевірки дотримання вимог земельного 
законодавства за об’єктом земельна ді-
лянка (вказане місцезнаходження) пло-
щею 45, 4 гектари 26 липня 2017 року», 
проведеного державним інспектором 

у сфері державного контролю за вико-
ристанням та охороною земель, голов-
ним спеціалістом відділу контролю за 
використанням та охороною земель в 
Апостолівському, Криворізькому, Софі-
ївському та Широківському районах ГУ 
Держгеокадастру в Дніпропетровській 
області Олегом Сиротою:

«Відповідно до вимог ст. 6 і 10 ЗУ «Про 
державний контроль за використанням і 
охороною земель» на підставі листа про-
курора Апостолівського відділу Ніко-
польської місцевої прокуратури І. Мель-
ниченко 12 червня 2017 р. та наказу ГУ 
Держгеокадастру в Дніпропетровській 
області 5 липня ц. р. проведена позапла-
нова комплексна перевірка дотримання 
вимог законодавства… і встановлено, що 
голова ФГ «Зозуліно» Олександр Зозуля 
земельну ділянку площею 45, 4 га на те-
риторії Апостолівської міської ради ви-
користовує за відсутністю рішення орга-
ну місцевого самоврядування. Земельна 
ділянка самовільно зайнята». 

Відтак в ГУ Держгеокадастру Дніпро-
петровській області практично плюнули 
на виданий ФГ державний акт на землю 
і навзаєм намалювали «Розрахунок збит-
ків» на 66 з хвостиком тисяч гривень! 
Незважаючи навіть на несприятливі по-
годні умови, на те, що урожай ячменю 
Олександра Зозулі з площі 16, 4 гектара 
скошений «невідомими особами» за до-
помогою апостолівських і криворізьких 
охоронців прав громадян. Ще й податок 
за цю землю теж треба платити…

Дивує небачена ніде в області «актив-
ність» Апостолівської прокуратури, яка 
цупко тримає чимало фермерів краю 
у постійній напрузі і змушує їх «мати в 
штаті адвоката - замість агронома». Нав-
заєм вибачень перед фермером за «від-
жатий» урожай та можливості спокій-
но працювати, прокуратура згаданим 
листом до ГУ Держгеокадастру Дніпро-
петровській області. «обраховує збит-
ки», буцімто завдані державі фермером. 
Люди добрі, та це Олександр Зозуля має 
вимагати від правопохоронців відшко-
дування збитків за те, що вони всупереч 
закону і справедливості не дали йому 
зібрати власний ячмінь! Чому згаданий 
держінспектор Олег Сирота з такими ве-
личезними повноваженнями абсолютно 
не переймається збитками, які реально 
існують від сотень гектарів державних 
земель, за які роками не сплачується ні 
копійки, бо там буяє амброзія? Не пе-
реймається в тому числі й збитками від 
гуляючих державних земель запасу в тій 
же Михайлівці, поряд із полем Зозулі, а 
вишуковує їх на доглянутій ріллі? Та чи 
не кожен фермер залюбки взяв би таке 
гуляюче поле для обробітку, і користь 
була б усім. Але «аукціон щодо оренди 
цієї землі триває вже другий рік, про-
водить його ГУ Держеокадастру в Д. о.», 
пояснюють в апостолівському відділенні 
цієї організації. За неофіційною інфор-
мацією, господар таких ділянок вже 
визначений, він чекає лише скасування 
мораторію на продаж земель сільгосп-
призначення. Ось так «використовують» 
і «охороняють» землі на Апостолівщині. 
А штрафи накладають на пограбованих 
фермерів… Доки триватиме такий «за-
хист інтересів держави», від якого у фер-
мерів зашпори не відходять?

«Пресують» навіть родини 
учасників АТО! 

На жаль, і такий факт існує. У фер-
мера Людмили Попик з села Кам’янка 
право працювати на своїй та батьківській 
землі намагаються відібрати вже багато 
років. Коли б не її енергія і знання укра-
їнських законів, то невідомо, як би все й 
склалося. Людмила Дмитрівна трудить-
ся разом з дітьми та онуками, каже, ро-
боти всім вистачає:

- Вирощуємо зерно, є думка серйозно 

зайнятися тваринництвом, планували 
тримати десять корів. Але раніше було 
сім, тепер дві корови, придбати більше 
немає за що… Чимало часу і коштів до-
водиться пускати за вітром - на поїздки, 
судову тяганину тощо. Мій батько Дми-
тро Кісіль 7 квітня 1992-го для створення 
фермерського господарства «Пролісок» 
за рішенням Кам’янської сільської ради 
отримав 30 гектарів ріллі. Потім трохи 
добавили, всього вийшло 34, 7 га. Після 
його смерті начальник Апостолівського 
відділення Держкомзему Лепеха, спій-
маний пізніше на хабарі в Миколаєві, 
вимагав 2011-го року повернути батьків-
ську землю. Я відповіла, що право ко-
ристування землею фермерським госпо-
дарством, яке має інших зареєстрованих 
членів ФГ, є невід’ємне. Тоді в грудні 2012 
року до Апостолівської райдержадмі-
ністрації надійшло 48 однаковісіньких 
заяв різних громадян з Токмака, Підго-
родного тощо про виділення двох гекта-
рів ріллі - для створення ОСГ. І 29 грудня 
голова РДА Володимир Леонов на під-
ставі довідки Держкомзему про те, що 
наші фермерські землі вільні, задоволь-
няє заяви! Я про цю оборудку дізналася 
лише влітку, коли були виготовлені дер-
жавні акти на право приватної власності 
на землю. Скільки довелося воювати, 
важко й згадувати! Двічі була в Адміні-
страції Президента з цього приводу. На 
землі мого ФГ «Світоч» згадане розпоря-
дженя голови РДА вже скасоване, дер-
жакти на землю визнані недійсними. А 
за батьківську землю досі воюємо, увесь 
час обробляємо її. Ті 17 її «власників» 
навіть не з’являються до Апостолівсько-
го суду на засідання. Як зізнався один із 
них «їм дали по сто доларів за написану 
заяву», на цьому «створення ОСГ» й за-
вершилося.

А на 11 жовтня на 11 годину 30 хвилин 
призначений розгляд судової справи по 
Анатолію Кононенку, спеціалістові Апо-
столівського відділення Держкомзему, 
який начебто в грудні 2012-го самовільно 
видав Апостолівській РДА довідку про 
те, що на наших землях ніхто не працює. 
Такого не може бути; з цього рядового 
працівника намагаються зробити ца-
па-відбувайла за кримінальний злочин, 
скоєний групою осіб в інтересах відомої 
людини. Позов поданий Прокуратурою 
Дніпропетровської області в інтересах 
держави, я залучена, як третя особа. Тоб-
то батьківську землю намагаються знову 
відібрати, тож запрошую колег на судові 
засідання. На жаль, два тижні тому по-
мер мій зять Іван Бабій, який в 2015-му 
був мобілізований в зону АТО і отримав 
там поранення. Тож своєю присутністю 
він не зможе більше підтримати родину 
в суді. Він був доброю людиною і вправ-
ним трактористом, тепер на тракторі 
працює онук Віктор Глодний. Доки нам 
змагатися за право трудитися на землі, 

невідомо. А 18 травня ц. р. на батьківській 
землі побував прокурор В. Михайленко 
із землевпорядником та іншими поса-
довими особами. Фотографував, як ми 
проводимо сівбу соняшнику, і сказав, 
що це земля – державна. Я з ним пого-
дилася, додавши, що вона перебуває в 
постійному користуванні ФГ «Пролі-
сок» на підставі двох рішень Кам’янської 
сільської ради і державного акту. Почула 
заперечення. Зрозумівши мету візиту, я 
одразу поїхала в Апостолівську прокура-
туру з пакетом документів ФГ «Пролі-
сок». Там їх відмовилися прийняти; тоді 
я направила їм усе замовленим листом із 
повідомленням. Тож арешту батьківської 
землі не було, та мені досить і цієї судової 
тяганини.

Ось така неймовірна судова епопея. 
Сподіватимемося, апостолівські фер-
мери підтримають Людмилу Попик в 
суді 11 жовтня та наступних, і районна 
Спілка воїнів АТО не залишить родину 
померлого побратима без моральної під-
тримки. Тут і в попередніх публікаціях 
«Фермера Придніпров’я» наведені лише 
кілька апостолівських історій про нелег-
ку фермерську працю на цій найгаря-
чішій влітку землі. Працю, неабияк об-
тяжену постійною прискіпливою «ува-
гою» правоохоронних органів та інших 
відомих в краї людей. Для цього не гре-
бують нічим; використовуються навіть 
не чинні нормативно-правові акти. Коли 
ж, нарешті, Антирейдерським штабом 
Дніпропетровської області, Прокура-
турою Дніпропетровської області, ГУ 
Національної поліції, ГУ Держгеокада-
стру в Дніпропетровській області буде 
покладений край отакому «труду» своїх 
підлеглих? Чому людям, які забезпечу-
ють продовольчу безпеку держави в зоні 
вельми ризикованого землеробства, до 
того ж під час війни, навіть родині бійця 
АТО, не дають головного для економі-
ки – права вільно трудитися на держав-
ній землі, наданій в користування фер-
мерському господарству? Інтереси якої 
«держави» захищають серед сотень гек-
тарів гуляючих амброзійних земель на 
Апостолівщині місцеві правоохоронці, 
позбавляючи українських фермерів на-
віть визначеного статусу для оскарження 
своїх незаконних дій? Коли припиняться 
свавільні неймовірні штрафи фермерів, 
перестануть готуватися нові «плацдар-
ми» для наступної несподіваної атаки на 
апостолівських хліборобів?

Підготував Григорій ДАВИДЕНКО.

ВІД РЕДАКЦІЇ. На вказані в 
статті «Апостолівщина – 
готується новий плацдарм?» 
злободенні питання редакція 
«Фермера Придніпров’я» після 
відповідного звернення очікує 
відповіді від названих обласних 
організацій. 

Чужинці та зайди так і нишпорять                         
з наміром, якою б землею поживитися...

Землю плекають не у теплих кабінетах...
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П одаткова інформує

У ФОКУСІ ДНЯ

! З поганими законами і добрими чиновниками 
можна керувати країною. Але за поганих чиновників                      
не допоможуть ніякі закони Отто фон Бісмарк

- ГОЛУБЕ ОЗЕРО знаходиться на 
території Єлизаветівської сільської 
ради і є перлиною зеленого туризму. 
На жаль, за останні кілька років його 
береги перетворили на «сіру зону» 
комерційних інтересів представників 
впливових посадовців, які наліпили 
парканів та шлагбаумів, перегоро-
дили дороги та місця загального ко-
ристування і беруть плату за прохід 
та проїзд з усіх бажаючих відпочити. 
При цьому місцевий, районний та об-
ласний бюджети не наповнюються.

Тож в рамках проекту «Ні парка-
нам! Публічні місця – публічні водо-
йми!» на березі Голубого 30 вересня 
громадська організація «Люстраційна 
Антикорупційна рада Придніпров’я» 
провела Антикорупційний форум. 
Участь у пізнавальному заході взяли 
громадські активісти Придніпров’я, 
працівники ЗМІ тощо. Пройшли го-
стрі відкриті дискусії про причини ви-
никнення корупції в Україні та її три-
валої «живучості» навіть на четвертий 
рік після кривавої Революції Гідності, 
в умовах неоголошеного воєнного 
стану. Більшість присутніх критично 
висловилася щодо непомірного «роз-
дмухування» заробітних плат держав-
них високопосадовців, зокрема суддів 
вищих судів, голів «Укргазвидобу-
вання», «Нафтогазу України» тощо, 
де показники зарплат перевищують 
мільйон гривень (!) на місяць. На їхню 
думку, така неймовірна порівняно з 
мінімальними зарплатою та пенсією 
диференціація сприяє лише збіль-
шенню суми хабарів. Та і старцювання 
по всенькому світі очільників держави 
в часи такого практично безконтроль-
ного витрачання державних грошей 
виглядає не надто переконливо.

Цікаву лекцію провів молодий, 
але відомий активіст ЛАРП з Дніпра 
Ілля Рибаков. Він детально розповів 
про діяльність Національного агент-

Антикорупційний 
форум у Єлизаветівці

При згадці цього села в Петриківському районі одразу виникають 
асоціації з прилеглим до нього мальовничим Голубим озером, за 
яким знаходиться багатотисячний житловий масив Лівого Берега 
міста Кам’янське. Таке сусідство привело до того, що влітку 
селяни можуть безперешкодно потрапити  на берег розташованої 
на їхній землі водойми лише у геть віддалених від автодороги 
місцях. Ситуація зумовлена й тим, що раніше, коли Єлизаветівська 
сільська рада мала право розпоряджатися землями навколо села, 
деякі прибережні ділянки виділені кам’янчанам «для сінокосіння 
та випасу худоби». Тварин там не видно, є багато відпочиваючих, 
а «косовиця» йде добре, але не сіна… Ось як висловлюється про 
це показове здирство єлизаветівський сільський голова Максим 
Голосний, який постійно захищає право земляків жити в чистій 
місцині і мати доступ до води:

ства із запобігання корупції і показав 
ті широкі можливості, які має ця ор-
ганізація задля викорінення фінансо-
вих зловживань в сфері державного 
управління:

- Одна з найбільш успішних ре-
форм в Україні – це відкритий доступ 
до реєстрів декларацій високопоса-
довців. Переконаний, за її допомогою 
нам вдасться підняти Україну на євро-
пейський рівень в усіх сферах життя. 
Відтепер відповідальність за непра-
вильне заповнення декларації значно 
збільшена, а після завершення держ-
служби громадянин повинен іще три 
роки подавати декларацію. Незаба-
ром високопосадовці зрозуміють, 
що не варто втрачати честь, роботу і 
свободу ради навіть великих коштів, 
як це сталося з двома суддями Кіров-
ського районного суду Дніпра в Ки-
єві, спійманих на хабарі. НАЗК має 
превентивну функцію щодо перевір-
ки декларацій державних службов-
ців і стилю їхнього життя, розкриття 
інформації про зловживання вла-
дою. У агенства є ще і паперові де-
кларації, тому цікаво спостерігати з 
часом, як ростуть статки декларантів 
за роками. Існує чимало схем уник-
нення прозорості в доходах, зокрема 
не оформлення шлюбних стосунків 
та неподання декларації одним із по-
дружжя, перебування на різних пріз-
вищах, не введення в експлуатацію 
нових будинків і т. п. Але все можна 
дослідити, є маса електронних засо-
бів для цього і пошуку за різними 
критеріями.

Для практичного прикладу була 
проаналізована декларація голови 
Петриківського районного суду Інни 
Іщенко. Удвох із  чоловіком вони ма-
ють три квартири, дві земельні ді-
лянки, одна з яких в Єлизаветівці на 
березі Орелі з правом житлового бу-
дівництва, але будова не показана. Не-
обхідно ще порівнювати декларації 
родини, часто вони не співпадають. За 
словами Іллі Рибакова, в українських 
високопосадовців, до яких посада го-
лови районного суду не належить, бу-
ває стільки майна, що хапаєшся за го-
лову – навіщо стільки? Зазвичай вони 
десь щось будують, є акціонерами 
через родичів різних компаній тощо. 
Розглядалися на форумі й схеми уда-
ваної конкуренції, коли на тендерах 
«борються» між собою фірми тієї ж 
самої людини, способи «розпилу» 
державних коштів і т. п.

Значний інтерес викликала і тема 
земельного рейдерства, де існує безліч 
схем. Чимало з них ґрунтуються на не-
своєчасному оформленні документів 
селянами і фермерами на право влас-
ності чи оренди землі. Залежно від 
того, яка схема застосовується рейде-
рами, потрібно правильно підбирати 
протидію їй. А житель Курилівки Пе-
триківського району Віктор Іванченко 
розповів про давню особливу сільську 
проблему:

- У нас забрали 472 земельних паї, 
«допомогло» в цьому ЗАТ «Дніпро-
вець». Тодішній голова Петриківської 
РДА Володимир Муха надав товари-
ству дозвіл на приватизацію, і воно ви-

готовило другі державні акти на під-
ставних осіб. Ми й трасу в Петриківці 
перекривали з цього приводу, і в Киє-
ві були, і Дніпропетровську ОДА піке-
тували, і на сходах прокуратури Дні-
пропетровської області лежали, поки 
дуже болюче для всіх селян питання 
земельних паїв вдалося зрушити з міс-
ця. Ще ця справа не добігла кінця, та 
більшість пайовиків уже уклала дого-
вори оренди землі з надійними людь-
ми з Курилівки та Єлизаветівки. 

Насамкінець Ілля Рибаков розпо-
вів про роботу успішного інформа-
ційного ресурсу «Наші гроші», а ще 
«Мережі», яка формує ланцюги до-
слідників корупційних дій на місцях. 
Були наведені численні приклади ко-
рупційних дій зі службовим житлом, 
яке деякі «державні спеціалісти» при-
мудрялися в різних районах області 
чи України отримати безоплатно у 
власність по кілька разів. Констатува-
лося, що українська судова система не 
«переварює» значний обсяг направ-
лених судових позовів про корупцій-
ні справи. Тож цю «слабку ланку» 
необхідно посилювати не призначен-
ням 5-ти суддів Конституційного суду 
із заплямованою репутацією, як це 
щойно сталося в Києві, а вливанням 
молодої свіжої крові в «артерії» укра-
їнського судочинства. Дуже багато 
в подоланні корупції залежить і від 
активності громадськості, тобто кож-
ного з нас, громадян України, та на-
шої участі в дієвих антикорупційних 
об’єднаннях.

Остап ВЕРНИГОРА.   

Об’єкт оподаткування ПДФО 
за операціями з надання                                      
в оренду земельної ділянки 
сільгосппризначення 
визначається, виходячи                              
з розміру орендної плати
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інфор-
мує. Відповідно до п.п. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 Податкового 
кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами 
та доповненнями (далі – ПКУ) податковим агентом платника 
податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення, зе-
мельної частки (паю) є орендар. 
При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з 
розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не 
менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена 
законодавством з питань оренди землі.
Статтею 21 Закону України від 06 жовтня 1998 року № 161-ХІV 
«Про оренду землі» зі змінами та доповненнями встановлено, 
що розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю 
встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім 
строків внесення орендної плати за земельні ділянки держав-
ної та комунальної власності, які встановлюються відповідно 
до ПКУ).

Водночас, згідно з ст. 1 Указу Президента України від 02 
лютого 2002 року № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо 
соціального захисту селян - власників земельних ділянок 
та земельних часток (паїв)» зі змінами та доповненнями, 
плата за оренду земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, земельних часток (паїв) має становити не 
менше трьох відсотків визначеної відповідно до законодав-
ства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю). 
При цьому умовами Типового договору оренди земельної 
частки (паю), затвердженого наказом Державного комітету 
України по земельних ресурсах від 17.01.2000 № 5 зі змі-
нами та доповненнями, передбачено, що розмір орендної 
плати визначається за домовленістю між сторонами, але 
не може бути меншим від розміру, встановленого чинним 
законодавством.
Таким чином, об’єкт оподаткування податком на доходи 
фізичних осіб за операціями з надання в оренду земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення, земельної 
частки (паю) визначається виходячи з розміру орендної 
плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж три 
відсотки визначеної відповідно до законодавства вартості 
земельної ділянки, земельної частки (паю).

Оновлено форму заявки на 
отримання часткової компенсації 
вартості сільгосптехніки
Доводитмо до відома сільгоспвиробників, що Міністерство 
аграрної політики та продовольства України (далі – Міна-
грополітики) внесло зміни до форми Заявки для отримання 
часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки 
та обладнання вітчизняного виробництва (далі – Заявка), за-
твердженої наказом Мінагрополітики від 18.04.2017 №228. Ці 
зміни затверджено наказом Мінагрополітики від 07.09.2017 
№499, наказ набрав чинності з 15.09.2017, з дня його офіцій-
ного опублікування (опубліковано у офіційному виданні 
«Офіційний вісник України» від 15.09.2017 №72).
До форми Заявки додано нові пункти:
пункт 4 – «Основна діяльність» – тут зазначається, чи є ви-
робництво сільгосппродукції основною діяльністю особи (чи 
становить питома вага вартості сільгосптоварів не менш ніж 
75% вартості всіх товарів, поставлених протягом попередніх 
12-ти послідовних звітних податкових періодів сукупно);
пункт 8 – «Ознайомлено» – особа, яка претендує на отри-
мання часткової компенсації сільгосптехніки, має поставити 
відмітку про ознайомлення з вимогами п.10 і п.13 Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для часткової компенсації вартості сільськогосподарської тех-
ніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого 
постановою КМУ від 01.03.2017 №130.

П одія
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Н а порі, на часі

  «Дикрасин» можна придбати в аптечних установах    ЦІНА 1 УП. В АПТЕКАХ ВІД 85 грн.
Або замовити в ДП «Гамай» ТОВ «Краків ООД» з 9-30 до 16-00 щодня, крім суботи та неділі за телефонами: (04595) 6-88-59; 6-54-60; 093-098-16-63; 097-221-47-66;                        

099-508-73-75. Професійна консультація надається в понеділок  з 10.00 до 16.00, п’ятницю з 10.00 до 13.30. Офіційний сайти:    www.dicrasin.com.ua    www.dicrasin.com
Висновок Держсанепідслужби МОЗ України №05.03.02-03 / 53579 від 07.12.2015р. Виробник ЕТ   «Дикрасин-Димитр Кристев-Георгі Кристев», Болгарія.

Природа завжди дає людині все не-
обхідне для життя, тільки потрібно вмі-
ти це знаходити. Так робили в усі часи. 
За таким принципом Димитр Кристев 
з Болгарії і створював свій Дикрасин, 
взявши за основу натуральні компонен-
ти і додавши речовини, які підсилюють 
їх властивості.

Дикрасин – препарат зовнішньої дії, 
по суті водно-кислотний  настій трав 
(звіробоя, материнки, листя та квітів 
глоду.)

Ще у 4 ст. до н.е. «Історія тварин» 
Аристотель розповів про кровоспинні, 
протизапальні, ранозагоювальні власти-
вості материнки. Адже вона стимулює 
регенерацію, омолоджує та підвищує 
еластичність, також зафіксовані спазмо-
літичні та дезинфікуючі  властивості.

Звіробій має в’яжучу, протиза-
пальну, протимікробну дію, що сприяє 
швидкій регенерації тканини.

Квіти та листя глоду мають спазмо-
літичну  та заспокійливу дію.

Всі ці чудодійні властивості зу-
мовлюють вміст в розчині флавоноїдів, 
ефірних олій і дубильних речовин лікар-
ських трав:

ДИКРАСИН - НАДІЙНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ СУГЛОБІВ І ДЛЯ СПИН
Флавоноіди: володіють капіляро-

тонізуючою дією, зменшують ламкість, 
крихкість капілярів, запобігають зу-
мовленому різними факторами пошко-
дженню базальної мембрани ендоте-
ліальних клітин. Мають інгібіруючий 
ефект на гіалуронідазу й антиоксидант-
ну активність, беруть участь в окис-
лювально-відновлювальних процесах, 
володіють протизапальною, протиалер-
гійною, венотонізуючою дією.

Ефірні олії: володіють місцевою 
подразнюючою  і  ревульсуючою шкіру 
дією, не токсичні в застосовуваних дозах.

Дубильні речовини: володіють зне-
болюючою, протизапальною та бакте-
рицидною дією. 

Унікальна комбінація натуральних 
компонентів та хлористоводнева кис-
лота (у застосованій концентрації) дає 
змогу  швидкої «доставки» активних ін-
гредієнтів до місця ураження суглобів, 
сполученої тканини, м’яких тканин.

Це є унікальна функція Дикрасину. 
Тому засіб має чітко виражену протиза-
пальну, знеболюючу, антисептичну дію, 
покращує мікроциркуляцію крові, запо-

бігає симптомам  передвчасного зносу 
суглобів.

Застосування Дикрасину дозволяє 
зменшити дозу НПЗП ( нестероїдних 
протизапальних препаратів).

Від багатьох людей доводиться чути 
скарги на відкладення солей, це поняття 
трохи застаріле, але повністю описує по-
рушення живлення тканини, погіршен-
ня кісткового кровопостачання. Тому 
Дикрасин тут також допоможе. Адже 
його антиоксидантна дія (вітамін Р і 
танін) зміцнює судини, покращує кро-
вопостачання, живить тканини і шкіру, 
виводить шлаки, розчиняє солі, а хря-
щові тканини захищає від руйнування.

Важливо, що препарат не сприяє 
реакції гіперчутливості, не впливає на 
артеріальний тиск , не змінює структуру 
шкіри.

Клінічні  випробування та багато-
річний досвід підтверджує 70 відсотків 
ефективності  Дикрасину  при його за-
стосуванні. 

Дикрасин рекомендують при: осте-
оартрозах різної локалізації (гонартроз, 
коксартроз, плечолопатковий періар-

трит, артроз плечових суглобів); дефор-
муючому остеоартрозі; остеохондрозах; 
хворобі Бехтєрєва; при больових симп-
томах; облітеруючому ендартареїті; ді-
абетичній ангіопатії нижних кінцівок; 
подагрі; «п’яточних шпорах».

Не рекомендовано: дітям до 15 
років; коксартрозі 3-4 ст.; при неста-
більності в хребцевих сегментах; при 
алергічних, запальних і інфекційних  
захворюваннях шкіри; під час вагіт-
ності

Для того, щоб застосування було 
ефективним Дикрасин потрібно вико-
ристовувати при перших проявах хво-
роби.

Використання Дикрасину безпечне, 
ефективне, що дає змогу якісно полег-
шувати стан людини.

Дикрасин застосовується зовнішньо!
Існує два способи застосування:
1. Основний курс.
2. Локальний курс.
При основному курсі Дикрасин вти-

рається по схемі (докладніше - дивіться 
інформацію до застосування). Курс за-
стосування - 18 днів. На курс необхідно 

3 флакона. Повторні курси можна про-
водити через два тижні.

При локальному курсі Дикрасин 
втирається в окремі суглоби легкими 
масажними рухами один раз на день 
щодня або через день,  поки не настане 
полегшення.

Тривалість курсу залежить від ха-
рактеру, ступеня тяжкості та особливос-
тей перебігу захворювання, стабільності 
досягнутого терапевтичного ефекту, пе-
реносимості препарату.

Дикрасин допоможе покращити 
стан суглобів, а також сприяє живленню 
і відновленню тканин.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

Після збирання врожаю на 
городі та в саду господарські 
роботи не закінчуються. 
Присадибні ділянки ще 
потрібно гідно підготувати 
до зустрічі холодів. Якщо 
правильно все зробити, 
наступної осені земля й 
рослини віддячать добрим 
урожаєм.
Бактерії і віруси в помічники
Успішна зимівля саду й городу – 

це найголовніша умова високої вро-
жайності і плодовитості. Здавалося б, 
ну що тут готуватися до зими: дав 
лад чагарникам, перекопав грядки, 
сухе гілля обрізав – і все! Однак, за-
лишається ще чимало підводних ка-
менів. А правильна підготовка саду й 
городу не тільки підвищує їх стійкість 
до морозів і негоди, а й економить 
ваш час на майбутнє. 

– Насправді осінні господарські 
роботи – відповідальна справа, яка 
має бути систематичною та запла-
нованою. Тоді буде результат, – каже 
консультант клубу органічного земле-
робства, біолог Ольга Полякова.

Перше, на що слід звернути увагу 
дбайливому господарю, – це грядки. 
Головний їхній ворог– це, звичайно ж, 
бур’яни. Шкідника потрібно зрізати, а 
краще за все – позбутися з корінням і 
насінням, яке має неприємну звичку 
проростати. Бур’яну можна позбути-
ся і за допомогою хімії, та краще за все 
озброїтися в цій битві мінеральними і 
органічними добривами. Безпечніше 
для нашого здоров’я. 

– Ґрунт на городі обов’язково по-
трібно наситити ефективними мікро-
організмами – корисними бактерія-
ми, вірусами, грибками, які роблять 
здоровим його, а ще – рослини і нас, 
урешті-решт, – радить фахівець з ор-
ганічного землеробства. – Призна-
чення цих мікроорганізмів полягає 
в тому, що вони перероблюють ту ор-
ганіку, яку вносить людина. 

Біопрепарати, що продаються в 
спеціалізованих магазинах, вносять у 
ґрунт наприкінці вересня. Особливу 
увагу потрібно приділити проблем-
ним місцям, наприклад, ділянкам 
навколо рослин, які хворіють.

Вересень пахне яблуками,               
а жовтень – капустою

Багатьох господарів і господарок 
також непокоїть дилема: перекопува-
ти чи не перекопувати земельні ділян-
ки? Як розповіла Ольга Полякова, в 
органічному землеробстві до перео-
рювання ґрунту ставляться негатив-
но. Адже таким чином ми руйнуємо 
його структуру – збиваємо роботу мі-
кроорганізмів, які там мешкають.

Тонкощі зимової посівної
Осінь – це й час посівної! Мало хто 

зараз пам’ятає, але окрім часнику «під 
зиму» висаджувати також можна – й, 
головне, потрібно – цибулю-чорнуш-
ку, моркву, бурячок, салат, петруш-
ку, пастернак, шпинат... Але й тут є 
свої тонкощі: буде помилкою садити 
зазначені культури «під зиму» у серп-
ні чи вересні.

– Потрібно садити сухе насіння у 
промерзлу землю, – ділиться секре-
том Ольга Полякова. – Ідеальніше – 
після двох, трьох заморозків. Коли 
вночі земля замерзає, а вдень відтає. 
Зверніть увагу, що в кожного насіння 
є своя глибина висаджування. Морк-
ва, приміром, якщо її висіяти на гли-
бину 2–3 см, навесні просто не зійде.

Після викладання насіння в рівча-
ки, стрічки з ним потрібно засипати 
рихлою землею, якою також треба 
запастися заздалегідь. Після цього їх 
трішки утрамбовують і втеплюють 
соломою, тирсою тощо. Останнє ро-
биться після морозів, аби до того у 
вашій соломці не оселилися гризуни.

Щоб цвіли яблуні і груші
Зібравши врожай, не залишай-

те на гілках фруктових дерев сухі чи 
хворі листки та плоди. Муміфіковані 
фрукти є джерелом хвороб і шкід-
ливих бактерій. Перед побіленням 

деревній корі потрібно зробити такі 
собі скрабові процедури: очистити 
стовбури від сухої кори, особливо 
цього потребують дерева старші за 
вісім років. Старої кори можна позбу-
тися за допомогою металевих щіток 
або спеціального інструмента. Та не 
захоплюйтеся, знімати потрібно тіль-
ки зовнішні шари чорного або корич-
невого кольору. 

Із початком листопаду в саду здій-
снюють обрізання – видаляють хворі, 
сухі й зламані гілки. Зрізи робіть рів-
ними, якщо утворилася рана – замаж-
те її. Але, як розповіла Ольга Поляко-
ва, не садовим варом, його вже давно 
вважають «кам’яною добою» у садів-
ництві. 

– Садовий вар здасть позиції вже 
після першого сильного дощу. Ефек-
тивнішою є садова замазка. Вона бо-
реться з бактеріями і грибками, спри-
яє регенерації рослини, – рекомендує 
Ольга Полякова.

Годиться ця замазка і для зачи-
щення і закладання дупел. А от за-
хистити дерева від набридливих 
гризунів можна, обв’язавши ділянку 
стовбура від землі до першої гілки 
спеціальними пластиковими сітками, 
гіллям хвойних дерев (голками дони-
зу), руберойдом або будівельними 
бинтами.

Аби захистити фруктових улю-
бленців та інші рослини взимку, по-
трібно їх утеплити. Найпоширені-
шим матеріалом для цього є гілля 
хвойних дерев – це найзручніший 
варіант для вкривання багаторічних 
рослин. Воно захищає від морозу й 
одночасно не дає рослині упріти. До 
того, хвою не люблять гризуни. Окрім 
гілок хвойних дерев, використовують 
солому, мішковину, притіняючу сіт-
ку, тирсу, дубове листя, торф. 

Не забути про водопій
Прийнято вважати, що з настан-

ням осені можна забути про полив 
рослин у саду. Але це не так, надто 
коли осіння пора видається засуш-
ливою. Добре насичені вологою про-
шарки ґрунту, де «живе» коріння, 

підвищують стійкість рослин до мо-
розів. Отже, для плодоносних порід 
із сильнорослою підщепою потрібно 
30–40 відер води на 1 м2 для насінняч-
кових і 15–20 відер – для кісточкових. 
Для молодих дерев на середньорослій 
чи карликовій підщепі потрібно 
7–10 відер на 1 м2. А для кущів до-
статньо 3–5 відер на 1 м2. Насичувати 
рослини вологою можна по-різному: 
за допомогою канавки завглибшки 
у 20–30 см або свердловин-годівни-
чок. Останні роблять діаметром у 10–
15 см, глибина 50–60 см, заповнюють 
їх обрізками гілочок. Ефективність 
«водопою» підсилить гумат калію 
(1 ч. л. на 10 л води).

Спокій сапам і лопатам 
Від садово-городніх турбот втоми-

лися не тільки господарі, а й техніка з 
інвентарем. Їм так потрібно приділи-
ти увагу, аби наступного сезону бути 
всеозброєними.

Отже, почнемо з ручного інвен-
тарю: сапи, лопати, вила, граблі слід 
очистити від налиплої землі, рос-
линних залишків. Інакше бруд може 
призвести до корозії металевих дета-
лей. Якщо леза затупилися – заточити. 
Металеві частини потрібно витерти на-
сухо й обробити машинним маслом. 
Дехто вкриває леза, зокрема на сапах, 
цупким папером або картоном, обмо-
туючи «небезпечні» місця мотузкою. 
Тримати інструменти найкраще на 
спеціальних стелажах, полицях у сараї 
або іншому закритому приміщенні.

Власникам сучасної техніки: га-
зонокосарок, культиваторів, мо-
токіс – також слід подбати про зимо-
ву сплячку своїх помічників. Бувалі 
господарі застерігають: у жодному 
разі не промивайте металеві частини 
під сильним струменем води, надто 
в газонокосарках. Потрапивши в ме-
ханізм, рідина може вивести його з 
ладу. І ще тонкощі: у моделей з бен-
зиновим двигуном після завершення 
всіх робіт злийте масло й бензин, про-
чистіть свічки запалювання, а потім 
залийте свіже машинне масло.
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Гарячі напої

Це свято особливе, його можна назвати днем 
духовного народження, оскільки воно пов’язане 
перш за все з таїнством Хрещення і з іменами, 
які носять наші одноіменні небесні покровителі.
Традиція святкування іменин відома у нас з XVII 
століття. Зазвичай перед святом сім’я варила пиво 
і пекла іменинні пироги і короваї. В день самого свя-
та іменинник зі своїми рідними ходив до церкви на 
службу, замовляв молебень за здоров’я, ставив свічки і 
молився біля ікони свого небесного покровителя.
Вдень друзям і родичам роздавались іменинні пироги, 
причому нерідко начинка і розмір пирога мали осо-
бливий зміст, що визначався характером стосунків 
іменинника і його близьких. Ввечері влаштовували 
святкову вечерю.
Нині ми вітаємо наших рідних і знайомих із Днем 

ЦИМ святом світ зо-
бов’язаний американ-

ському художнику Харві 
Беллу. Пік його творчості 
припав на середину мину-
лого століття. Хоча нічим 
примітним його роботи 
не відрізнялтся: критики 
особливо ними не цікави-
лися.

Але якось до нього 
звернулися представники 
страхової компанії State 
Mutual Life Assurance Cos. 
of America з проханням 
придумати який-небудь 
яскравий символ – візитну 
картку компанії.

Харві не довго думав, 
взяв і запропонував замов-
никам те, що зараз всі без 
винятку користувачі інтер-
нету називають «смайли-
ком» – усміхнену жовту фі-
зіономію. Замовники при-
йняли роботу, заплатили 
Беллу півсотні доларів, ви-
готовили значки з цією пи-

День посмішки
ЧОМУСЬ багато хто нази-

ває тварин нашими мен-
шими братами. Звичайно ж, 
якщо врахувати той факт, що 
вони  в чомусь іноді можуть 
бути кмітливіші, ніж ми, або 
ж для них навколишнє се-
редовище більш зрозуміле, 
ніж нам, то їх можна було б 
назвати нашими старшими 
братами. Однак очевидно 
одне - людина в переважій 
більшості випадків домінує, 
а тварини, як правило, під 
нашим гнітом, і ці відносини 
ніяк не можна назвати брат-
німи. 

Статистика невблаганна: 
кожну годину з лиця нашої 
матінки Землі безповоротно 
зникають три види тварин. 
Навіть не віриться! Кожен 
день відходять в історію 
близько 70-ти видів флори 
і фауни нашої планети. Біо-
логічне різноманіття Землі 
неухильно скорочується ве-
личезними темпами. 

Ще в 1931-му році при-
хильники руху захисту 
природи, на Міжнародно-
му конгресі, що проходив в 

італійській Флоренції, вра-
ховуючи сумну динаміку 
розвитку відносин люди-
ни і природи, ініціювали 
встановлення щорічного 
Всесвітнього дня захисту 
тварин, який було прийня-
то відзначати 4-го жовтня. 
Дата проведення була ви-
брана на честь дня пам’яті 
католицького священика 
Франциска Ассизького, що 
помер 4-го жовтня 1226-го 
року і який вважається в 
католицькій культурі по-
кровителем тварин. 

Численні товариства за-
хисту тварин із різних країн 
світу у цей день традиційно 

влаштовують різноманітні 
масові заходи на тему захи-
сту фауни нашої планети. Не 
залишаються осторонь і краї-
ни колишнього соцтабору, 
Україна, Білорусь, Молдова. 

Лідируючу позицію у 
світі за чисельністю домаш-
ніх тварин на душу населення 
займають Сполучені Штати 
Америки. Серед європейсь-
ких країн на першому місці 
була Чехія, де в доброї поло-
вини сімей була бодай одна 
домашня тварина. Тут так 
люблять своїх домашніх тва-
рин, що приблизно чверть із 
них має документи про по-
ходження або родовід.

Дай, лапу, друже!

Осінь вступила в свої 
права, і все ближче і ближ-
че зимові холоди. Чим ми 
любимо зігріватися хо-
лодними вечорами? Гаря-
чий напій, натуральний, 
повний вітамінами і приго-
тований своїми руками, не 
тільки допоможе зігріти-
ся, а й підвищить настрій, 
а так само допоможе вам 
попередити простудні за-
хворювання. Адже вміст 
вітамінів значно стимулює 
імунітет, а дотик до на-
грітого горнятка активує 
акупунктурні точки на 
пальцях і долонях, що по-
кращує роботу організму в 
цілому.

Рецепти приготування 
напоїв із додаванням 
спецій
Чудовий вплив спецій 

на організм і настрій відо-
мий з давніх часів. Їх вико-
ристовували і для підви-
щення смакових якостей, і 
в якості лікарських засобів. 

Ангела (ця назва іменин нагадує про те, що в давни-
ну небесних покровителів іноді називали Ангелами їх 
земних тезок; проте не можна змішувати святих 
покровителів з Ангелами-Охоронцями, що покли-
кані опікати і оберігати людей). Традиційно День 
Ангела відносять на той день пам’яті одноіменного 
(тезоіменитого) святого, який слідує безпосередньо 
за днем народження.
Хрещені імена вибиралися за церковним календарем. 
Зазвичай вибір імені обмежувався іменами святих, 
пам’ять яких святкувалася в день хрещення.
Пізніше, особливо в містах, стали називати імена-
ми, які подобаються, або іменами родичів. Ще й досі 
зберігся звичай називати хлопчиків в честь дідусів зі 
сторони батька, а дівчаток – на честь бабусь зі сто-
рони матері. 

З  діда-прадіда

кою і роздали всьому пер-
соналу компанії... Успіх та-
кої «візитки» перевершив 
всі очікування. Клієнти 
компанії були в захоплен-
ні від нововведення – бу-
квально через кілька міся-
ців було випущено більше 
десяти тисяч значків!

Зовсім скоро мила 
пика стала з’являтися на 
футболках, бейсболках, 
конвертах, листівках, сір-
никових коробках. Навіть 
поштове відомство США 
випустило марку з цим 
символом.

 А 1 жовтня 1999 року 
(який випав якраз на п’ят-
ницю) за ініціативою те-
пер вже безсмертного 
художника вперше був 
відсвяткований Всесвітній 
день посмішки. Ентузіаст 
свята припускав, цей день 
неодмінно повинен бути 
присвячений чудовому на-
строю.

Кожну першу п’ятницю жовтня 
відзначається нехай і неофіційне, 
зате міжнародне свято посмішок.

Найпоширеніші спеції для 
використання в гарячих 
напоях, це: гвоздика; аніс; 
кардамон; шафран.

Гвоздика дуже хороша, 
як додаток до гарячого 
чорного чаю. В повний за-
варник додайте дві палич-
ки, попередньо розім’яв-
ши верхівки. Це додасть 
чаю приємний аромат 
диму. Гвоздика допом-
агає зміцнити пам’ять, 
стимулює зібраність. У 
гвоздиці містяться жирні 
омега-3 кислоти і вітаміни, 
тому напій з її використан-
ням допоможе тим, кому 
належить тримати, напри-
клад, іспит.

Спробуйте рецепт кави 
з анісом. Він відмінно до-
поможе, якщо ви поверну-
лися з вулиці і відчуваєте, 
що замерзли. Візьміть тур-
ку, насипте в неї 2 ложки 
кави і дрібку анісу. Залийте 
суміш столовою ложечкою 
окропчику і перемішайте 
до однорідної маси. Після 

цього залийте водичку до 
країв і закип’ятіть. Аромат 
кардамону здатний позба-
вити від стресу, тому гор-
нятко кави з цією пряністю 
дуже корисне після робо-
чого дня. Додайте букваль-
но щіпку кардамону на дві 
ложки кави, зваріть напій, 
і насолоджуйтеся ніжним 
ароматом. В кардамоні мі-
ститься залізо, фосфор і всі 
вітаміни групи В, тому він 
регулює травлення і під-
тримує енергетичний ба-
ланс організму.

Додайте три ниточки 
шафрану в склянку гаря-
чого молока, змішайте, 
доведіть до кипіння і дайте 
настоятися 5 хвилин. Ця 
спеція відмінно відтіняє 
смак і надає міцності на-
пою. Якщо хочете більш 
солодкого смаку, додай-
те згущене молоко. Ви не 
тільки зігрієтеся, але і врів-
новажите свої думки; по-
кращиться самопочуття і 
пройде головний біль.

Зайшов один чоловік до бон-
даря і просить:
- Чи не могли б ви, куме, зро-
бити мені бочку на огірки?
- На огірки можу.
Через деякий час приходить 
той чоловік до бондаря і 
жаліється:
- Ой, куме, що ж ви наро-
били - весь розсіл з бочки 
витік.
А той йому:
- А я тут при чому? Ви ж про-
сили зробити бочку на огірки, 
а налили ще й розсолу...

***
- Як здоров'я, Федоте?
- Погано! Нерви не в порядку.

- Чого?
- Та коли йдеш, як стемніє, 
на фермерське поле за сіном, 
то щоразу нервуєш: якби ж 
хтось не побачив.

***
Їде дід Гнат кіньми на базар. 
Наздоганяє сусідку з корзи-
нами, не зупиняючи підводу, 
проїжджає мимо.
- Діду Гнате, підвезіть! - 
гукає сусідка.
- Гей,  коні, ще далеко, - відка-
зує дід, нібито нічого й не чує.
- Діду Гнате, нате пляшку 
горілки, тільки підвезіть.
- Тпру, коні! Жіночка щось 
каже. 

На контрактній основі 
пропонує 

ЗЗР та насіння 
відомих виробників 
Monsanto, Pioneer, 

Syngenta,Limagrain та інших

+38 067-393-05-58 farmer.dpo@gmail.com
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