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ВСІ ФЕРМЕРИ ОБЛАСТІ, 
ЄДНАЙТЕСЯ!
Почнемо з того, що уже менше, ніж 

через тиждень, 4 грудня, Асоціація фер-
мерів та приватних землевласників чекає 
своїх членів-бойових багнетів під стінами 
Верховної Ради України. Там має відбути-
ся на цей раз якомога більш масова акція 
протестів та рішучих вимог, мета яких – 
ухвалити нарешті закони про передачу зе-
мель постійного користування у власність 
фермерам та про максимальну криміналь-
ну відповідальність, включаючи довічне 
позбавлення  волі, діячів правоохоронних 
органів і тих злодіїв, рейдерські злочини 
яких вони прикривають. Ще є пункт за-
провадити врешті-решт в державі ефек-
тивну, а не оманливу й лукаву підтримку 
малого та середнього бізнесу у сільському 
господарстві. Але перше, що вкотре дове-
деться відстоювати, уже кидаючись ледве 
не на амбразуру грудьми – це ні в якому 
випадку недопущення продажу українсь-
ких земель, відтак знову продовження мо-
раторію на перетворення її в товар. Причо-
му, АФПЗУ загодя попереджує, що акція 
хоч і «носитиме мирний характер, одначе 
триватиме до виконання наших вимог». І 
ще одне не зайве застереження – «не  під-
даватися на поспішні заклики окремих 
представників Полтавської обласної АФПЗ 

ШАНОВНІ ФЕРМЕРИ, СЕЛЯНИ-
ОДНООСІБНИКИ, АГРАРІЇ, НАШІ ЧИТАЧІ!

Добігає  до фінішу 2018 рік.                   
А отже, тих, хто ще не оформив 
передплату на рік наступний, 
закликаємо завітати на поштові 
відділення, щоб продовжити 
наше взаємне спілкування на 
сторінках обласного тижневика                          
«Фермер Придніпров’я». 
Чимало наших читачів  отримували 
газету завдяки редакційній передплаті.  
Ми пішли на цей безпрецедентний 
крок з метою популяризації «Фермера 
Придніпров’я» як нового часопису в  
нашій області.
Судячи з ваших листів та телефонних 
дзвінків до редакції, газета багатьом 
сподобалася, а її публікації знайшли 
відгук у ваших серцях завдяки їх 
правдивості, безкомпромісності. 

Отже, сподіваємося, що Ви забажаєте 
і надалі бачити наш «Фермер 
Придніпров’я» у своїх оселях.
Ми також сподіваємося, що фермери, 
передусім члени Асоціації, підтримають 
газету й оформлять передплату на 

друге півріччя для своїх пайовиків, 
насамперед для пенсіонерів.
У  свою чергу обіцяємо, що не схибимо 
на обраному шляху. Газета й надалі 
стоятиме на захисті інтересів 
фермерського руху, селян, простих 
людей праці, надаватиме, як і раніше, 
їм безкоштовну правову допомогу, 
консультуючи з юридичних питань.                   
І навпаки: дошкульно битиме 
друкованим словом бюрократів 
усіх мастей, нечистих на руку 
корупціонерів, зухвалих рейдерів, що, як 
ті круки, ладні поживитися  плодами 
чужої праці.
Отже, не відмовляйте собі у спілкуванні  
з «Фермером Придніпров’я». 
БУДЬМО разом у новому 2019 році!
Редколегія газети «Фермер Придніпров’я»,

Асоціація  фермерів та приватних 
землевласників Дніпропетровської 

області.

Редакційна ціна газети «Фермер 
Придніпров’я» залишається 
постійною, незмінною з часу 
заснування – 20 грн. на місяць.
На сьогодні вартість передплати 
(у дужках плюс вартість послуг 
УКРПОШТИ) на 2019 рік: 
місяць – (20+7.53) = 27.53 грн.
3 місяці – (60+20.59) = 80.59 грн.
6 місяців – (120+35.94) = 155.94 грн.
12 місяців – (240+68.06) = 308,06 грн.
Передплатний індекс у Каталозі 
обласних видань 60092.

П ередплата-2019

і не брати з собою цього разу  вогнепальну 
та іншу зброю».

А що ви хочете, якщо чаша народно-
го гніву й терпіння дійсно на відмітці нині 
закипання і навіть вибуху?! Досить черкну-
ти сірником, і запалають чадом не лише 
шини. Чи це нам потрібне, люди добрі? 
Тото! Стриматися від подібних небезпек  
справді треба. Краще перекладати усі свої 
надії й сподівання і на цю акцію, яка запла-
нована на 4 грудня, і на майбутні президент-
ські вибори, котрі також у грудні візьмуть 
свій офіційний старт, і на парламентські, 
що неминучі уже менше, ніж через рік. Да-
вайте таки тільки мирним шляхом відпра-
вимо на смітник теперішні зграї злодюг і 
негідників, циніків та бездарів, зате крадіїв, 
яких  світ ще не бачив, котрі допалися до 
влади, як кровососи, якщо й не гірше. Пе-
ревертні, запроданці і зрадники, які умис-
не, послідовно й нахабно нищать Україну 
і українську націю та український загалом 
народ. Все це, повторюємо, так, але однак 
виникає, хочеться цього чи ні, несподіване 
запитання: а чому у  Полтавській області 
серед фермерів знаходяться радикально на-
лаштовані, а в Дніпропетровській, яка була 
не лише батьківщиною в радянські часи за-
стою, а й понад п’ятсот літ тому колискою 
непокірного та бунтівливого запорізького 
козацтва, і зі свічкою серед білого дня не 
знайти? Таке складається враження, що і 
селянство тут, і фермерське плем’я, вислов-
люючись рядком Кобзаря, «на всіх язиках 
все мовчить». Згодні кивати головами, що 

вони моголи-моголи, котрі не здатні  посто-
яти як за себе, так і за своїх дітей та онуків у 
тому числі – хіба не так? 

Ось такими може навіть провокацій-
ними запитаннями посміли почати ми 
нашу зустріч-бесіду «для преси» з ватаж-
ком Дніпропетровської обласної Асоціації 
фермерів і приватних землевласників Ана-
толієм Гайворонським. Бо ж маємо і власні 
на цей рахунок спостереження. Буквально 
недавно,  цієї осені доводилося кілька разів 
виїздити в гарячі точки, де рейдери під 
прикриттям і правоохоронців з районних 
перш за все прокуратур і управлінь Націо-
нальної поліції намагалися захоплювати 
вирощені фермерами урожаї та знищува-
ти з корінням їхні господарства. То думає-
те, що колеги-побратими відразу дружно 
мчали виручати й захищати потерпаючих? 
Ні, не без цього. Не залишалися байдужи-
ми, гріх поголовно нарікати, але одиниці 
наважувалися на подібні вчинки «відваги», 
і це сумний, але факт. Часом з сусідніх рай-
онів прибували охочі ставати поруч попе-
рек рейдерам, реагувати на мобілізацію, 
організовану обласним осередком фермер-
ської асоціації, а свої ж колеги і досі ніби 
друзі з сусідніх сіл мов і не чули про ту або 
іншу біду. Все одно, що пересиджували їх 
у власних посівах соняшнику чи кукурудзи. 

Або ось такий випадок: у Солонянсько-
му районі один з керівників його управління 
поліції купив в напрочуд успішного ферме-
ра… кілька тонн зерна. Ну що тут дивного 
– знадобилося збіжжя і чоловіку в погонах! 

І все б нічого, та розплатитися він… забувся. 
Фермер чекав-чекав і вирішив нагадати. «Які 
гроші? Яке зерно»? Я в тебе нічого не купу-
вав! І не здумай поговір-наклеп наводити 
на мене!» - замахав руками й зарепетував 
начальник з грізними повноваженнями. Так 
от, а коли ми, журналісти, запропонували 
підготувати публікацію в газеті з цього при-
воду, обікрадений, по суті, фермер тепер та-
кож замахав руками: «Та ні в якому разі! Я 
ліпше змирюся, ніж лізтиму на рожен!» Ко-
ротше, обрав за краще фермер триматися 
«подалі від горя на свою голову», і покірно, 
все одно що плювок, проковтнув свавіль-
ну витівку, кривду й насмішку над собою. 
Явно злякався. Сьогодні. Значить завтра й 
поготів боятиметься і зойкнути у подібних 
ситуаціях. Ще й почав шукати виправдання 
своєму переляку. Сказав нам, що це з ним 
«так повелися тому, що він же хабарі, дани-
ну-десятину, поліцейським чинам не носив 
досі, а інші носять, щоб загодя відкупляти-
ся». І це тоді, коли «хитрий метод вимагання 
неправомірної вигоди» одного з керівників 
у місцевій поліції ще гірше й потворніше, 
протизаконне набагато більше, ніж грабежі 
«кінчених» рейдерів. За це не тільки пику 
треба бити і знімати погони, а й садити в 
буцегарню. І це ось він і є ворог держави та 
її розбудови, зрадник ідеалів Революції гід-
ності, під лозунгами якої мерщій прилип, 
як той кізяк, до організованих чинною вла-
дою  злочинних угрупувань.

ЧИ ХОЧЕМО МИ ІНШОГО ШЛЯХУ Й ІНШОЇ ДОЛІ?
Це запитує голова обласної Асоціації фермерів та приватних  землевласників                     

Анатолій Гайворонський.  І відповідає, що коли хочемо, то досить кожному поодинці                             
і насамоті ховатися по своїх господарствах, а пора натомість  гуртуватися та разом 

захищати себе і рятувати українське село

П ро головне

ВЕРХОВНА РАДА  затвердила УКаз 
Президента Петра Порошенка 
про введення воєнного стану. 

За відповідний законопроект у 
понеілок проголосували 276 депутатів.
Під час виступу в Раді Президент 
повідомив, що частково змінив свій Указ. 
Він запропонував запровадити воєнний 
час не по всій території України, а лише в 
окремих областях.
Йдеться про області, розташовані вздовж 
російського кордону, придністровської ділянки 
молдавського кордону та на узбережжі 
Чорного та Азовського морів.
До цього переліку входять Одеська, 
Миколаївська, Херсонська, Запорізька, 
Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, 
Чернігівська, Вінницька області.
Президент заявляв, що воєнний стан 
запровадять з 9 години 28 листопада.
Водночас, він підкреслив, що обмежувати 
права громадян влада буде лише у випадку 
наземної російської воєнної агресії. Крім того, 
запевнив, що не має на меті перенесення 
виборів, та повідомив, що збирається внести 
у парламент проект рішення про дату 
виборів – 31 березня 2019 року.

Рішення РНБО містить 12 пунктів з них 
останній – таємно.
Державним органам надаються доручення 
щодо:
- введення в дію плану запровадження та 
забезпечення заходів правового режиму 
воєнного стану в Україні;
- забезпечення постачання Збройним силам 
України, іншим військовим формуванням 
матеріально-технічних ресурсів і майна, 
надання послуг та їх фінансування в обсягах, 
що необхідні для ефективного виконання 
покладених на них завдань в особливий період;
- приведення у готовність до виконання 
завдань за призначенням в особливий період 
із введенням ступеня ПОВНА ГОТОВНІСТЬ 
визначених об’єктів єдиної державної системи 
цивільного захисту, її функціональних та 
територіальних підсистем;
- утворення рад оборони та забезпечення 
сприяння військовому командуванню 
у запровадженні та здійсненні заходів 
правового режиму воєнного стану.
Впровадження воєнного стану викликане 
актом агресії РФ у Керченській протоці.          
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У центрі Верхньодніпров-
ська СК «Тайгер» (тигр) орен-
дує кімнати для занять в Бу-
динку культури. П’ять днів на 
тиждень тут вирують неабиякі 
спортивні пристрасті – юні 
спортсмени торують власні 
нелегкі шляхи до перемог. За 
їхніми змаганнями в боксер-
ських рукавицях і захисних 
шоломах уважно спостерігає 
кремезний Теймур Ібрагімов. 
Чорна борода тренера гар-
монує з першою сивиною на 
скронях, хоча має лише трид-
цять три роки. Він аналізує 
поєдинки, кожному дає фахові 
поради. Спілкуємося після за-
вершення тренувань.

- За можливість бути на-
ставником, порадником дітей 
дякую Господу Богу і волонте-
ру Олександру Олійнику, - з 
вогником в очах розповідає 
Теймур. - Торік після повер-
нення з передової ми зустріли-
ся, я тоді думав, чому присвя-
тити вільний час? Не хочеться 
просто сидіти на пенсії внас-
лідок поранення. А він і каже: 
«Що ти любиш робити, тим і 
займайся!» З кікбоксингом і 
тхеквондо я дружу з юних літ, 
2009-го закінчив Таврійський 
національний університет, от-
римав спеціальність викладача 
фізкультури. До війни трену-
вав дітей у Сімферополі. А ще 
нам із О. Олійником припав до 
душі проект «Забрати молодь 
з вулиць від наркотиків, алко-
голізму, сигарет!». З цієї ідеї і 
розпочали. Двадцятого листо-
пада спортивному клубу «Тай-
гер» у Верхньодніпровську ви-
повнився перший рік, я його 
голова правління, О. Олійник 
– віце-президент. Займаються 
діти з міста, Пушкарівки, Пра-
вобережного, Дніпровського, 
Андріївки, Дніпровокам’янки, 
Первомайська, є старша і мо-
лодша групи. 

Забирати дітей з вулиць на 
тренування доводиться і біля 
магазинів. Дивлюся, підліткам 
продали спиртне. Нащо от-
руюєте дітей, питаю? А коли б 
це ваш син чи онук був? Життя 
– бумеранг, зроблене комусь 
зло обов’язково повернеться 
- потрійно! У нашому клубі 
здоровий спосіб життя – за-
кон, є й інші. Заборонено бути 
нехлюєм, вживати нецензурну 

«Якщо ми не будемо 
патріотами, то хто?»  

Наша держава за допомого демократичного світу п’ятий 
рік протистоїть кремлівській військовій агресії. Сотні тисяч 
українських воїнів уже повернулися з фронту додому. Не 
так легко їм призвичаїтися до цивільного життя, адже 
посттравматичний стресовий розлад, або афганський чи 
східний синдром, декому дає знати про себе. Тому особливо 
приємно чути про факти вдалої адаптації вчорашніх воїнів. 
Нещодавно постійний читач «Фермера Придніпров’я», 
робітник із Верхньодніпровська Юрій Хижняк у зверненні до 
редакції попрохав розповісти про незвичайну людину:
- У нашому місті живе сім’я вимушених переселенців з 
окупованого Криму. Її глава, учасник АТО Теймур Ібрагімов, 
більше трьох років воював на передовій, це справжній герой 
України. Після поранення в голову його комісували зі Збройних 
сил. Та вдома він знайшов у собі сили і організував спортивний 
клуб для дітей «Тайгер», де навчає хлопців і дівчат 
кікбоксингу. Діти ним дуже задоволені, бо Теймур любить 
їх, він вимогливий і справедливий вчитель. З чемпіонату 
України його учні привезли 66 медалей! А троє вихованців 
прекрасно виступили і на чемпіонаті світу в Італії на 
початку листопада. Це перші в історії Верхньодніпровського 
краю його жителі, які захищали спортивну честь України 
за її межами. Розкажіть про цю чудову людину, хай читачі 
газети більше уваги приділяють змістовному дозвіллю дітей 
та онуків, допомагають їм рости свідомими, розумними і 
сильними громадянами держави!

Свято першої річниці «Тайгера»…
…відбулося у прикрашеному з цієї нагоди залі Верхньодніпровського Будинку 
культури 20 листопада. Влада міста, меценати, воїни і батьки, представники 
азербайджанської діаспори і кримсько-татарського об’єднання «Дніпро» вітали 
працівників клубу і юних вихованців. За рік їм довелося пережити різне – радощі 
і турботи, був сміх, траплялися й сльози, були перемоги, а іноді й поразки… 
Та доброго було більше. За якісну роботу зі спортивного виховання молоді, 
що прославила Верхньодніпровщину на світовому рівні, верхньодніпровський 
міський голова Леонід Калініченко нагородив голову правління СК 
«Тайгер» Теймура Ібрагімова грамотою (на знімку). А за якісний супровід 
верхньодніпровської молоді на ЧС в Каррарі (Італія) грамотою нагороджена 
адміністратор клубу Юлія Поперека. Нагороди міського голови отримали і 
призери чемпіонату світу Давид Богатих, Микола Облог, Єгор Пільгуй (на 
фото зліва направо). Мер подарував їм і глобуси - щоб позначали міста, в яких 
перемагатимуть!  
Від організаторів клубу, вихованців та їхніх батьків прозвучали слова вдячності 
людям, які допомагають юним спортсменам – Анатолію Куксі, Миколі 
Буту, Олегу Кришину, Івану Бідюку, Володимиру Тарабану й іншим. А голова 
Придніпровської Спілки учасників україно-російської війни Ігор Овчаренко після 
свята зауважив:
- Переконаний - дітям краще займатися музикою, танцями, малюванням. Та 
живемо в час війни, тож мусимо вчити своїх дітей бойовому мистецтву. Тому 
допомагаю Теймуру, чим можу. Дітей він готовий носити на руках!
Вочевидь, в цьому секрет успіху «Тайгера» - в сердечній любові вчителя до 
дітей. Здоров’я, нових звершень і перемог вам!

лайку, красти, обманювати. 
Щоп’ятниці перевіряю шкіль-
ні щоденники, ходжу на уроки. 
Спортом можуть займатися 
лише діти, котрі встигають у 
школі. Щопонеділка розпочи-
наємо тренування з урочисто-
го виконання Гімну України, 
ним і завершуємо. Якщо ми 
не будемо показувати патріо-
тизм, то хто? 

- Для проведення трену-
вань, на форму, поїздки на 
змагання потрібні кошти. Як 
вирішується це питання? 

- За національністю я азер-
байджанець, але мені не тяжко 
прохати гроші для українських 
дітей. Чимало людей розумі-
ють важливість дитячого спор-
ту, за що їм велика вдячність. 
Я й себе вважаю українцем, бо 
дуже люблю нашу державу і 
вірю в неї, хоча й народився в 
Нагорному Карабасі. Мій бать-
ко воював за нього доброволь-
цем у конфлікті Азербайджану 
з Вірменією. Українці воювали 
разом з нами, були українські 

танки. Після переїзду до Кри-
му батько сказав мені: 

- Якщо Україні коли-небудь 
погрожуватимуть війною, до-
поможи їй. Це наш борг за На-
горний Карабах.

Слово батька у нас – закон, 
його наказ я виконав. Із 2014-
го воював три з половиною 
роки поблизу Авдіївки, Пісок, 
Дебальцевого, Станиці Луган-
ської, Попасного, Лисичанська 
за свободу і незалежність Укра-
їни. Служив у Добровольчому 
кримськотатарському баталь-
йоні, в 17-й танковій бригаді, 
нагороджений орденом «За 
мужність» ІІІ ступеня. Був 
танкістом і розвідником, усі 
посадки там знаю. Війна ні до 
чого доброго не приводить - 
тих, хто її затіяв, там немає. 
Шкода людей, молодих укра-
їнців; не хочу, щоб вони гину-
ли, а діти лишалися сиротами. 
Вічна пошана усім полеглим, 
вони собою закрили Україну 
від ворога. А живим дай, Боже, 
здоров’я.

- Теймуре, а як сприйняли 
напад Московії на Крим вес-
ною 2014-го жителі півостро-
ва?

- До початку цього сум’яття 
ми жили в історичному районі 
Сімферополя – Ак-Мечеті, де 
багато татар. Були готові разом 
з ними дати відсіч зайдам. Зна-
ходилося достатньо людей різ-
них націй, готових взяти зброю 
і захищати свою Батьківщину. 
Але нас кинули, навіть спро-
би організувати оборону не 
було. При мені багато людей 
виїхало з Криму, жити вільно 
тепер там неможливо. Коли 
Крим буде українським, коли 
над ним замайорить наш укра-
їнський прапор, аж тоді ми з 
дружиною Ельмірою і дітьми 
Адамом і Аміною будемо раді-
ти і туди повернемося. Але для 
цього ще потрібен певний час.

- Чи належно визнає наше 
суспільство і влада заслуги 
учасників бойових дій?

- Інколи буває дуже сумно 
і боляче. Генерали отримують 
нагороди урочисто і привсе-
людно, а нам, буває, присила-
ють їх «Новою поштою». Так 
сталося з Сергієм Шишкіним. 
То він заплатив сорок гривень і 
відіслав нагороду назад. Потім 
прийняв, але навіщо воїну таке 
«визнання» заслуг? Якщо ми 
захищали Батьківщину, якщо 
гідні нагороди держави, то це 
треба робити не так. Ми цим 
не гордимося, бо війна ще не 
закінчилася. У разі необхідно-
сті всі знову підемо, покалічені, 
з контузіями. Але владі треба 
діяти, щоб до боротьби були 
готові усі! Починати їй потріб-
но з себе, з власних дітей. Коли 
будемо єдиними у прагненні 
відстоювати державу, тоді ко-
жен потенційний окупант бо-
ятиметься навіть думати про 
Україну!  

- Повністю підтримую Вас, 
Теймуре. Після фронту за рік 
занять з дітьми Ви змогли під-
готувати чимало справжніх 
спортсменів у різних категорі-
ях, навіть чемпіонів України і 
світу. Як вдалося досягти таких 
успіхів?

- Діти – це моя слабкість, я 
завжди за них. Приємно спо-
стерігати, коли вони замість 
байдикування на вулицях не-
втомно гартують тіло і дух для 
майбутніх перемог і звичай-
ного життя, дорослішають. 
Завдяки їхній старанності, вірі 
тренеру і зростає майстер-
ність. Поступово дітям стає 
зрозумілою мета занять спор-
том. Я теж удосконалююсь 
разом з ними, тренувати допо-
магає рідний брат Араз. Вели-
кою наполегливістю в заняттях 
відзначаються Аня Саєнко, 
шестикратна чемпіонка Укра-
їни в різних номінаціях кік-
боксингу, Валерія Скляренко, 
п’ятикратна чемпіонка Укра-
їни, Давид Богатих, чемпіон і 
срібний призер листопадового 
чемпіонату світу в Італії, Мико-
ла Облог і Єгор Пільгуй, брон-
зові призери ЧС з кікбоксингу 
WTKA. Це лідери клубу, до їх-
нього рівня прагнуть підняти-
ся й інші діти. 

- А які найближчі плани 
«Тайгера»?

- У суботу 24 листопада 
провели змагання з відбору 
команди для захисту в грудні 
Кубку Дніпропетровської об-
ласті з кікбоксингу, який заво-
ювали раніше. Потім підготов-
ка до чемпіонату України. Є 
ідея заснувати дитячо-юнаць-
ку спортивну школу з єдино-
борств, планів і на наступний 
роки вистачає. 

- Хай щастить Вам у їхньо-
му здійсненні!  

Григорій ДАВИДЕНКО. 
Фото Ігоря ОВЧАРЕНКА.      
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АЗОВСЬКЕ МОРЕ -

кримський сценарій?  

У ГІБРИДНІЙ війні з Росі-
єю маємо справу, образ-
но кажучи, з підступним 
ведмедем, який спочатку 

накидає оком на ту чи іншу частину 
України. Потім і лапу накладає… 
Так було з Кримом, частиною Дон-
басу, а зараз із Азовським морем. 
І, треба розуміти, Путін не зупи-
ниться: йому потрібна вся Україна. 
Адже на теренах Російської імперії 
його імідж тримається, як у серед-
ньовіччі, завоюваннями. Наслідую-
чи монголо-татарських ханів,  мос-
ковських царів, він змушений «прі-
умножать зємлі» всіма  імперськи-
ми силами та найбруднішими ме-
тодами, бо втратити владу вважає 
для себе за найстрашніше. Майже 
п’ять років ми витримуємо в запе-
клій боротьбі цю гібридну агресію, 
нам начебто й допомагають ЄС та 
США, але ворог не зупиняється.   

Наступним кроком проти 
України стали підступні дії на 
Азовському морі. Протягом кіль-
кох місяців Росія затримує нібито 
для перевірки кораблі, які пряму-
ють до портів Бердянська та Марі-
уполя. І заявляє, що оглядає судна 
за домовленістю з Україною. Якщо 
судновласники не б’ють на сполох, 
що їхні кораблі затримують, зна-
чить, це розіграш якогось спекта-
клю. Не виключено, що за кілька 
днів ми почуємо вимогу Росії щодо 
введення мита для України за про-
ходження Керченською протокою 
або ж, щоб Україна включила по-
стачання прісної води в Крим, – 
вважає військовий експерт Олег 
Жданов. 

Хитрий маневр із затримкою 
іноземних кораблів усім зрозумі-
лий: так  Путін намагається нане-
сти потужний економічний удар 
по Україні. Тому, за словами міні-
стра інфраструктури Володимира 
Омеляна, ми почали проводити 
переговори з країнами ЄС і США 
щодо посилення санкцій у відпо-
відь на блокаду Азовського моря. 
У Вашингтоні дії росіян назвали 
ще одним прикладом кремлівської 
кампанії, спрямованої на дестабілі-
зацію України, та повзучою анексі-
єю Азова. Активізація Росії у цьому 
регіоні спостерігається після спо-
рудження Кримського мосту, що 
з’єднав Керченський і Таманський 
півострови: прикордонна служба 
РФ, підпорядкована ФСБ, суттєво 
збільшила перевірку суден, а її ко-
раблі ходять усе ближче до укра-
їнського узбережжя. Президент 
Петро Порошенко повідомив, що 
Україна готується до відсічі росій-
ській агресії з морського напрямку. 
Указом від 12 жовтня президент 
постановив увести в дію рішення 
Ради національної безпеки та обо-
рони про невідкладні заходи щодо 
захисту національних інтересів на 
Півдні та Сході України, у Чорному 
та Азовському морях  і Керченській 
протоці.

Угода по Азовському морю
Десятиріччями сперечались 

Росія і Україна про розмежування 
Азовського моря, проте остаточ-
но так його і не поділили. Кордон 
установили лише по дну, а не по 
воді. У 2003-му президенти Лео-
нід Кучма і Володимир Путін під-
писали угоду, відповідно до якої 
Азовське море стало внутрішнім 
морем двох країн. Знаючі люді ще 
тоді попереджали, що це добром 
для України не закінчиться - такий 
статус Азова є нонсенсом. Одразу 
ж після підписання угоди експерти 
наголосили, що статус «спільних 
внутрішніх вод» насправді означає, 
що це змінює умови проходження 
суден Керч-Єнікальським каналом 
на користь Росії. Ця угода ставить 
хрест на подальшому розмежуван-
ні Азовського моря по воді. Власне, 
так і сталося - статус Азова за цей 
час не змінився. 

- Ціна питання зараз - ще біль-
ше тиснути, впливати на економіч-
ні інтереси України. Кримський 
міст, який обмежив рух великога-
баритних суден, - це був лише по-
чаток. На Азовському морі Росія 
хоче отримати економічні перева-
ги. Тому відповідь України мала б 
бути адекватною, - наголошує у ко-
ментарі ВВС News Україна екс-мі-
ністр закордонних справ Володи-
мир Огризко.  

Як говорять аналітики, такі дії 
Росії на Азові це ще і шантаж. «Ли-
шилося три-чотири роки, і в Криму 
будуть вичерпані усі запаси питної 

води. Росія не має змоги постачати 
її із Кубані, яка й сама потерпає від 
безводдя. Тому одна із цілей активі-
зації на Азові - домогтися відкриття 
Північно-Кримського каналу. Тоб-
то, головне - питна вода», - заявив 
Тарас Березовець у коментарі ВВС 
News Україна. Ідеться про спроби 
тиску на Україну з метою змінити 
її позицію стосовно постачання до 
Криму питної води.                                                                                                                                     

Реакція Європи, США                                                                                                                                
Росія порушує український 

суверенітет та міжнародне право. 
Європейський союз стоїть на боці 
України. У Європарламенті, НАТО 
засуджують дії РФ в Азовському 
морі та будівництво Керченсько-
го мосту, а також ситуацію, коли 
Росія створює перешкоди для 
судноплавства і здійснює міліта-
ризацію. Будівництво росіянами 

ського мосту. Жодного нарощуван-
ня військової потужності в Азові 
ми не плануємо.

 Майже аналогічною була си-
туація із «зеленими чоловічками» в 
Криму напередодні його захоплен-
ня. «Це дуже небезпечно. Росія, 
звичайно ж, має власну юридичну 
інтерпретацію, виходячи з анексії 
Криму. Вони вважають, що воло-
діють територіальними водами і 
повинні захищати міст, який збу-
дували до Криму. Інший світ роз-
глядає це, як українські прибереж-
ні і міжнародні води і стурбований 
посиленням військово-морської 
присутності і зростанням агресив-
ності в Азовському морі. Але це 
не означає, що Росія готується до 
агресії, хоча ми завжди повинні 
бути до цього готові», – заявив у 
інтерв’ю українській службі «Го-
лосу Америки» спецпредставник 

якісь вигадані причини. Підкрес-
люю - Україна не використовує 
наявні можливості для зміни ситу-
ації в Азовському морі. Ми цілком 
можемо змінити правові підстави 
для перебування росіян в Азов-
ському морі або вжити аналогічні 
заходи щодо кораблів, що йдуть в 
російські порти. Також Київ може 
ініціювати введення санкцій про-
ти портів РФ. Це теж може зміни-
ти ситуацію. Тобто інструментів в 
України достатньо, але жодним ми 
не скористалися. 

Колишній генконсул вважає, 
що Порошенко не зацікавлений 
у вирішенні проблем Криму та 
Азовського моря:

  - Реальних дій для зміни ситу-
ації в Азовському морі на користь 
України Київ не робить. А укра-
їнські порти можуть залишитися 
без роботи у будь-який момент, як 

України, керівників приморських 
регіонів, представників ділових 
кіл і громадських організацій. Для 
початку необхідно, щоб влада 
зрозуміла, що державна морська 
політика, за своєю суттю та масш-
табністю, є проблемою не відом-
чою, а загальнодержавною. Вона 
не повинна залежати від політич-
них чи бізнесових амбіцій. Поряд 
з тактичними кроками необхідно 
терміново створювати архітектуру 
системи управління морською ді-
яльністю України на державному 
та регіональних рівнях. Цей крок 
дозволить на якісному професій-
ному і експертному рівнях форму-
вати основні напрями державної 
морської політики, а головне, роз-
поділити повноваження та відпо-
відальність між міністерствами і 
відомствами України.     

                                                                                       
Агресія на Азовському 

морі                                                                                                                    
Вдень 25 листопада російські 

кораблі атакували два українські 
броньовані артилерійські катери 
«Нікополь» та «Бердянськ» та 
рейдовий буксир «Яни Капу», 
які направлялися з Одеси до 
порту в Маріуполі. Росіяни від-
крили вогонь, захопили кораблі 
та військових. Є поранені. Коли 
українські кораблі підійшли 
до Кримського мосту, малий 
броньований артилерійський 
катер Військово-Морських Сил 
України «Бердянськ» з метою 
дотримання міжнародних норм 
безпеки судноплавства зв’язав-
ся з береговим постом ПС ФСБ 
РФ, морськими портами Керч та 
Кавказ та повідомив про намір 
проходу Керченською прото-
кою. Інформація була отримана, 
але відповідь не надана. Нато-
мість диспетчери порту Керч пе-
редали інформацію про наявність 
українських кораблів ФСБ Росії. 
Згодом прикордонні кораблі РФ 
розпочали супроводження укра-
їнських військових кораблів на не-
безпечній відстані. Після чого за-
стосували відверто агресивні дії 
проти кораблів ВМС ЗС України. 

- Прикордонний корабель 
«Дон» здійснив таран нашого рей-
дового буксиру, в результаті чого 
пошкоджено головний двигун 
корабля, обшивку та леєрне ого-
родження, втрачено рятувальний 
плотик, – повідомили у ВМС ЗС 
України.                                                                                                                                       

Як реагуватиме Україна?                                                                                                                     
РНБО пропонує ввести в Укра-

їні правовий режим воєнного ста-
ну. Позавчора о 16:00 відбулося 
екстрене засідання Верховної Ради, 
на якому розглянули це питан-
ня Остаточний список змін прав 
і свобод громадян повинен бути 
сформований в Указі Президен-
та. Також представник України в 
ООН негайно звернувся до РадБезу 
ООН. 

 - Провокації РФ досягли кри-
тичної межі. Росія систематично 
перешкоджає навігації в Чорному 
та Азовському морях в порушення 
норм міжнародного права, насам-
перед Конвенції ООН з морсько-
го права. Відтак, за дорученням 
Президента Порошенка, Україна 
ініціює низку кроків в Організації 
Об’єднаних Націй, зокрема дипло-
матичний демарш на рівні гене-
рального секретаря та Ради Безпе-
ки Організації, – заявив речник По-
стійного представництва України в 
ООН Олег Ніколенко.                                                                                                          

           
Реакція українців                                                                                                                                       

Вночі 26 листопада під по-
сольством Росії у Києві зібралися 
люди, дехто з них приніс з собою 
фаєри, шини та паперові корабли-
ки. Акція є реакцією на відверту 
російську агресію в Азовському 
морі. Крім того, неподалік посоль-
ства Російської Федерації у Києві 
невідомі спалили автомобіль з ди-
пломатичними номерами Росії.                                                                              
Вочевидь, станом на сьогоднішній 
день маємо  вже відвертий акт 
агресії Росії проти України, тому 
й наша реакція, а, особливо, сві-
тового співтовариства, має бути 
належною, а не лише висловлена 
«глибока стурбованість» і «велике 
занепокоєння». Рекомендації є, усі 
наміри ніби добрі, правильні. Одне 
турбує – коли ми і світ нарешті за-
стосуємо проти РФ справжні, а не 
«комарині» санкції?

Петро ЛУК’ЯНЕНКО.

Керченського мосту без дозволу 
України є ще одним порушенням 
українського суверенітету. Окрім 
того, міст перешкоджає проход-
женню суден до українських пор-
тів. Запроваджений Росією режим 
інспекції суден, що прибувають 
з або до українських портів, при-
звів до значних затримань і збіль-
шення витрат з боку українських 
експортерів та суден, які курсують 
під прапорами ЄС. Дії росіян заче-
пили 2000 суден під українськими 
та іноземними прапорами. Про 
це заявила верховний представник 
ЄС із закордонних справ і політики 
безпеки Федеріка Могеріні під час 
пленарного засідання Європарла-
менту 23 жовтня, на якому розгля-
далася ситуація в Азовському морі, 
передає «Європейська правда»: 

- Коли порушується міжна-
родне право, український сувере-
нітет і цілісність, ЄС стоїть на боці 
українського народу. Росія почала 
перекидання військових суден до 
Азовського моря у значній кілько-
сті, і Україна відповіла нарощуван-
ням військових можливостей. Сто-
ронам треба дотримуватися угоди 
про демілітаризацію моря. 

Зрозуміло, що миттєво наро-
стити свої військові можливості на 
морі Україна швидко не в змозі, 
тим паче, що Росія анексувала у нас 
майже весь морський флот ще на 
початку війни. Сили надто не рівні. 
А ще у червні, як твердить кримча-
нин, редактор сайту BlackSeaNews 
Андрій Клименко, до кораблів 
берегової охорони прикордонної 
служби РФ, яка входить до складу 
ФСБ, в Азовське море Росія пере-
правила військові кораблі:

- За нашими оцінками, це 
шість артилерійських катерів типу 
«Шмель», перекинутих із Каспій-
ської флотилії, шість або сім малих 
десантних кораблів типу «Серна», 
теж перекинутих з Каспійської 
флотилії РФ. Сюди прибули також 
два ракетні корвети «Град Свіяжск» 
та «Великий Устюг», озброєних 
ракетами «Калібр». Це ті самі кор-
вети, які в кінці 2015-го виконували 
перші стрільби крилатими ракета-
ми «Калібр» по території Сирії. 

Щоб приспати нашу пильність, 
Росія заявляє, що не планує поси-
лювати свою військову присутність 
в Азовському морі і відкидає звину-
вачення в затримках суден для пе-
ревірок. Про це заявив заступник 
міністра закордонних справ РФ 
Григорій Карасін, передає ТАСС:

- У нас на Азові немає військо-
вих баз, військові кораблі в основ-
ному забезпечують безпеку Крим-

Держдепартаменту США з питань 
України Курт Волкер. Американ-
ські експерти попереджають, що 
за таким же сценарієм Росія йшла, 
коли анексувала Крим. І дивують-
ся, що Україна не вчиться на таких 
хворобливих помилках. 

- На сьогоднішній день не іс-
нує повзучої анексії – відбувається 
«де-факто анексія» Росією Азов-
ського моря. Дуже сумно, що Укра-
їна проводить величезні військові 
паради в Києві з нагоди святкуван-
ня Дня Незалежності, коли втрачає 
Азовське море, і не дає військової 
відповіді на російське захоплення 
українських кораблів, що де-фак-
то означає блокаду українських 
портів, – заявив президент амери-
канського аналітичного центру The 
Jamestown Foundation Глен Говард.    

                                                                                                         
«Москва уже на сто 

відсотків контролює
Азовське море»                                   

«Український москітний флот 
на веслах не може протистояти 
береговій охороні РФ і кораблям 
Чорноморського флоту, особливо, 
які базуються в районі Новоросій-
ська і фактично введені в акваторію 
Азовського моря»,– зазначає Олег 
Жданов. Водночас, наголошує вій-
ськовий, у зв’язку із затриманням 
Росією торгових суден в Азовсько-
му морі з боку України немає офі-
ційних нот протесту, позовів до 
судів за порушення міжнародного 
морського права. Крім того, є ще і 
судновласники, які ревно ставлять-
ся до свого майна. Незважаючи 
на те, що російські прикордонни-
ки для огляду затримують судна 
на 6-8 годин, ніхто з власників не 
скаржиться. Порт у Маріуполі пе-
рейшов на чотириденний режим 
роботи через російську агресію в 
Азовському морі.  

Український дипломат, генкон-
сул України в Единбурзі у 2006-08 
роках і в Стамбулі 2010-14-го, Бог-
дан Яременко в коментарі виданню 
«ГОРДОН» зазначає, що до кінця 
червня Росія видавила Україну з 
Азовського моря фактично на бе-
рег:

- У нас зараз немає можливості 
повною мірою користуватися мо-
рем і Керченською протокою, як це 
прописано в існуючих договорах. 
Початок цьому поклало зведення 
Кримського мосту. До того ж під 
приводом будівництва Росія нав-
мисне перекрила вільний прохід 
суден через Керченську протоку. 
Після закінчення будівництва у них 
з’явилася технічна можливість ро-
бити це на постійній основі через 

тільки РФ вирішить їх заблокувати. 
Ми можемо вийти з угоди з Росі-
єю по Азовському морю. Позиція 
влади, яка не хоче йти на цей крок, 
– блеф. Україна де-факто нічого 
від цього не втратить. А у нашому 
МЗС сформувалася така позиція, 
ніби Крим не є територією Украї-
ни. Це виглядає як капітуляція. Че-
рез прийдешні вибори Порошенко 
змушений змінювати риторику з 
даного питання, але насправді ре-
агувати на проблеми Азовського 
моря і Криму він не хоче.                                                                                                  

«Відповімо жорстко!»                                                                       
Україна готова до жорсткої 

відповіді Росії, якщо вона спробує 
заблокувати вхід в Азовське море. 
Як передає «Укрінформ», про це 
заявила представник президента 
України у Верховній Раді Ірина 
Луценко на брифінгу в Києві. Вона 
висловила впевненість, що проти 
посадових осіб і дій РФ в разі пере-
криття Азовського моря неодмінно 
будуть відкриті кримінальні прова-
дження:

- Реакція України буде жор-
сткою, ми маємо кілька позовів 
про порушення Російською Фе-
дерацією міжнародної конвенції 
з морського права. Азовське море 
вважається внутрішнім морем, 
тому те, що були не підписані до-
говори про розподіл використання 
вод Азовського моря, доказує, що 
ми маємо користуватися цією між-
народною конвенцією... Крім того, 
що ми будемо подавати позови в 
міжнародні суди з цього питання, 
обов’язковою буде реакція СБУ 
України, прикордонників. Активі-
зація Росії в Азовському морі свід-
чить про те, що її лідер Володимир 
Путін хоче розгойдати Україну, 
ввести відчуття нестабільності в 
Україні в 2019 році. 

Міністр закордонних справ 
Павло Клімкін вважає, що ситу-
ацію навколо Азовського моря 
не можна врегулювати тільки 
юридичним шляхом. Планується 
збільшення корабельного угрупо-
вання, морської піхоти та артилерії 
на Азовському напрямку. Павло 
Клімкін наголошує, що ситуація 
з блокуванням Росією суден, які 
прямують до українських портів в 
Азовському морі, вимагає від Укра-
їни готовності дати Росії відсіч. А 
колишній командувач військово – 
морських сил України Сергій Гай-
дук переконаний:

- Необхідно створити Морську 
колегію при Кабміні у складі міні-
стрів, діяльність яких безпосеред-
ньо пов’язана з морською галуззю 
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І хто б там що кому не говорив, а згине 
зло і правда переможе! Ліна Костенко

Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ:                  
Три роки минає від тих пір, як мені до-
велося очолити в області Асоціацію фер-
мерів та приваатних землевласників, і 
три роки в першу чергу ми намагаємося 
згуртувати й активізувати наших 
фермерів. Це виявилося найскладнішим 
завданням, на виконання якого кладемо 
найбільше зусиль, однак отримуємо все 
ще результати, котрі поки не можуть 
нас влаштовувати. Багато наших колег 
далі меж своїх земельних володінь нічого 
та нікого не бачать і бачити не хочуть. 
Правда,  поки їх не чіпають. як тільки 
когоcь десь беруть в облогу рейдери, 
«кредитори» чи ще хтось із «суміж-
ників» та «компаньйонів», аж бігом 
апелюють в асоціацію: виручайте і 
рятуйте! А поки півень не клює – як їх 
і немає. Тихіше води, нижче трави! Щоб 
відгукнутися, взяти участь у мітингу, 
тим паче, в акціях протесту або непо-
кори – та ні за яких обставин! 
А доки переважна більшість з нас спо-
відатимуть отой принцип, що «моя 
хата скраю», жаданого благополуччя че-
кати марно. Обласна Асоціація справді 
в останні пару років домоглася неаби-
яких зрушень у протистоянні рейдер-
ству та відстеженні інтересів фермерів 
в органах державної та виконавчої влади. 
Цьому сприяло в першу  чергу ство-
рення «Фермерської самооборони» та 
співробітництво з правоохоронними 
службами на обласному рівні. Особливо 
плідним для нас є співробітництво з 
обласним управлінням Національної 
поліції, з яким маємо договір щодо упе-
редження і знешкодження рейдерських 
розбоїв і захоплень. З прокуратурою 
спільну мову знаходити важче, одначе 
теж у тих випадках, коли вдається 
залучати наполегливих і невідступних, 
рішучих однодумців серед фермерської 
братії, часто-густо наше залишається 
зверху. Але я зараз ось про що мушу 
запитати: на місцях у районах підрозді-
ли  поліції та, тим паче, прокуратури 
фактично «кришують» і рейдерів, при-
чому не безкорисно для себе, і місцеввих 
насправді бандитів та злодіїв – то чи під 
силу фермерським осередкам боротися 
і, якщо хочете, боронитися від правни-
чого свавілля та шахрайства, а не покір-
но коритися й гнутися, платити ту 
ж «данину» негідникам у погонах і без 
них? Не сумніваюся, твердо вважаю, що 
під силу.  Але за однієї умови: треба фер-
мерам усім, починаючи якраз із районів, 
триматися купи, проявляти характер, 
давати гідну відсіч проявам здирництва, 
переслідувань, гноблення та знущання.
Хочу нагадати, що  Асоціацію спершу 
лише фермерів, а згодом і приватних 
власників земельних паїв свого часу було 
створено з ініціативи перших в Україні 
фермерів. Приємно, що серед них, серед 
першопроходців, був і наш з вами земляк 
Михайло Саєнко. Зараз у фермерському 
середовищі області домінують люди, 
котрих уже можна вважати другим чи 
й третім поколіннями. Тому є сенс на-
гадати усім, як пояснював появу АФЗУ 
Михайло Михайлович. ЇЇ заснували у 
муках і труднощах фермери для захи-
сту своїх господарств і перспектив, своїх 
прав та потреб, для вирішення своїх же 
проблем. На жаль, муки та труднощі  і 
далі тривають не тільки для фермерів, 
але й для одноосібників, власників земель-
них паїв і загалом для селянських мас. 
І сьогодні, я твердо переконанний, 
на селі єдина сила, яка здатна захи-
щати і захистити аграрний сектор 
економіки як форпост малого та 
середнього тут бізнесу і гарантію 
заможного життя усього вітчиз-
няного селянського населення – це 
фермерське співтовариство. Тільки 
воно здатне врятувати село - коли-
ску української нації, українських 
духовних надбань і національних 
традицій, зберегти генетичний фонд 
нашого народу. Тільки фермерський 
рух спроможний  сприяти й одноосіб-
ництву чи сімейним господарствам, 
розвитку виробничих і обслуговую-
чих кооперативів. також соціальних 
тилів, бути близьким і зрозумілим 
усім сільським жителям, аби вони 
сприймали сучасних «куркулів» за 
основу і власного благополуччя, і 
майбутнього їхніх дітей та онуків. 
Але вкотре повторюю, що за однієї 
умови фермерам вдасться нарешті 
зовсім в іншому світлі, ніж запля-
мували ідеологи комуністичних 
постулатів, постати в очах народу 
і зберегти для нього своїх одвічних 
годувальників – це коли ми згурту-
ємося, об‘єднаємося і виступимо 
єдиною силою на усіх фронтах і на-
прямках нині уже справжньої війни 
з окупантами в подобі земельних 
суперолігархів та ненажерливих 

ЧИ ХОЧЕМО МИ ІНШОГО ШЛЯХУ Й ІНШОЇ ДОЛІ?
Це запитує голова обласної Асоціації фермерів та приватних  землевласників Анатолій Гайворонський.                         

І відповідає, що коли хочемо, то досить кожному поодинці і насамоті ховатися по своїх господарствах, а пора 
натомість  гуртуватися та разом захищати себе і рятувати українське село

днями Президент Петро Порошенко 
оголосив, наче досить! Пора, мовляв, 
ніби ощасливити селян-власників 
паїв, дозволити теж ніби їм на влас-
ний розсуд розпоряджатися ділян-
ками, хоч у дійсності це буде дозвіл 
за безцінь скупляти десятки, сотні, 
тисячі і навіть мільйони гектарів тим, 
хто встиг через гору накрасти й наха-
пати грошей. Так от, дослівно Петро 
Олексійович висловився наступним 
чином: «Без того, щоб не запровади-
ти ринок землі, Україна не зробить 
стрибок вперед, але цей крок ми ма-
ємо зробити разом». Очевидно, що 
йдеться про стрибок як з мосту та у 
холодну воду. У глибочезну прірву, 
з якої не тільки нам не буде вороття, 
а й поки що незалежній Україні та-
кож. Іншого коментаря до афоризму 
Президента Анатолій Гайворонський 
знайти не може.

І пропонує далі по-порядку роз-
биратися, куди режим Петра Поро-
шенка вперто хилить. А для цього 
треба знати, що, виникаючи ще до 
Указу Леоніда Кучми стосовно аграр-

ної реформи шляхом прискорення 
ліквідації колгоспів, фермерський 
рух був навіть першим, який почав 
нагадувати владі, що вінцем аграрних 
перетворень має запрацювати ринок 
землі. Чому ж незабаром після і до 
цих пір фермери попереду всіх, хто 
наполягає на протилежному? Що 
рано ще продавати - накладайте мо-
раторій, і баста! Що змінилося і чому 
інші думки та прагнення виникли, 
якщо так кардинально «перевернули 
грамплатівку»?

Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ:         
На зборах фермерів та ватажків 
селянських і сімейних господарств 
та одноосібників виступив Віктор 
Шишкін, у минулому народний де-
путат першого скликання, перший 
генпрокурор незалежної України, свого 
часу і голова Конституційного Суду 
України. Як на мене, то  саме він і вніс 
ясність, чим обернеться для усіх нас і 
«пророчі» слова, і палкаий заклик Пе-
тра Порошенка разом із зажмуреними 
очима мерщій плигати у безодню. Що 
для українського люду  значить земля, 
сказав Шишкін, сьогоднішнє покоління 
досі зрозуміти, схоже, не може. Затур-
кують його, забивають йому ринком 
землі баки доконче навмисне. Бо завтра 
сьогоднішнє покоління українців ризи-
кує залишитися без своєї землі. Напе-
рекір народу виплекана в роки незалеж-
ності доморощена олігархічна система 
зазіхнула здійснити це. У тому числі, 
до речі, і шляхом банкрутства фермерів 
та й одноосібників також. І далі Віктор 
Шишкін порадив усім  в Україні, а фер-
мерам і селянам у першу чергу тричі 
на день читати, якщо й не вчити 
напам’ять, дві статті Конституції. 
Тринадцяту, яка твердить, що «земля, 
її надра, атмосферне повітр’я, водні та 
інші природні ресурси, які знаходяться в 
межах території України, є об‘єктами 
права власності українського народу. 
І статтю 14-ту, яка проголошує усю 
нашу землю основним національним 
багатством українського люду.
Від себе я докину наступне: праця на 
землі, хліборобська, селянська праця 
з давніх давен, тобто можна казати, 
що одвічно для українців не засіб існу-
вання, а спосіб життя. Сенс сільського 
буття, покликання і призначення 
селянського роду від покоління до 
покоління  невіддільні від роботи на 
землі. Відбирати у селян землю – зна-
чить зганяти і селян з неї. причім за 
принципом геть іди туди, не знаю 
куди. І тепер знайте, що відстоюючи 
у перші роки аграрних реформ свої 
інтереси, фермери ратували насправді 
не про ринок землі, а про її обіг. 
Бо ринок – це продай-купи. Якщо 
гадаєте, наче нинішні земельні олі-
гархи зосереджують у своїх руках 
величезні площі задля того, щоб 
хазяйнувати на них, то дуже поми-
ляєтеся. Тим паче, не збираються 
весь вік  потім «ритися у гнояці по 
лікті» можновладці усіх мастей. а 
в нас уже й Президент Порошенко 
«контролює» сотні тисяч гектарів. 

Та продадуть сьогоднішні земельні 
тузи «свої володіння» кому завгодно, 
китайцям чи арабам або й африкан-
цям, і очей від сорому не відведуть. 
Свій же народ залишать без нічого. 
І без землі під ногами. бо обіг орних 
угідь, на якому від самого початку 
наполягала фермерська асоціація, це 
обмін її за ту повну вартість, яку 
вона коштує, між землеробами, які 
самі придбані ділянки і обробляють. 
від менш спроможних земля має 
переходити до більш здатних хазяй-
нувати на ній. до більш здібніших і 
винахідливіших, які завжди зможуть 
виходити потім на всі і будь-які 
ринки якісною, безпечною і кон-
куретною продукцією. Торгувати 
треба не землею, а тим, чим вона 
щедро родить, віддячує за труди 
працьовитим і талановитим.
А обіг земельних ресурсів сільськогоспо-
дарського призначення у такому варі-
анті можливий тільки тоді, коли він 
регламентується чіткими, прозорими 
і однозначними законами, обмеження-
ми і «правилами гри». Якщо ви сьогодні 

відкриєте Земельний кодекс, ще біль-
ше десяти років тому прийнятий, осо-
бливо якщо перечитаєте так звані його 
перехідні положення, у напрацюванні 
яких свого часу чи не найактивнішу 
участь брала Асоціація фермерів Укра-
їни, навіть здивуєтеся, які важливі, 
необхідні і багатообіцяючі законопроек-
ти передбачено виробити і схвалити, 
перш ніж запроваджувати продаж-обіг 
аграрних земель. Це коли ставити за 
мету створювати ринок-обіг цивілі-
зованим, справедливим і в інтересах 
вітчизняного селянства. Але минає 
час, дійсно напередодні кожного нового 
року мораторій на  продаж землі про-
довжується, а законодавчої бази, щоб 
відкривати навстіж двері «вільному 
ринку», як висловився Порошенко, як 
не було, так і по цю пору немає. Уже з 
цієї причини скасовувати мораторій ні 
в якому разі не можна. Але як вважаєте, 
випадково чи ні оголошення українських 
чорноземів товаром роками блокуєть-
ся, а закони, які б відкривали продаж, 
вперто не приймаються? Незаважаючи 
на те, що й за участю, якщо теж хоче-
те знати, фермерського співтовариства 
їх проекти давно напрацьовані і подані у 
Верховну Раду. Зрозуміло, шо не випад-
ково. Навпаки, навмисне. Цивілізований, 
спрямований на розвій середнього та 
малого, фермерського і селянського та 
сімейного й одноосібного, нарешті, й 
кооперативного бізнесу, сучасній нашій 
псевдоеліті зовсім не потрібен. Вони за 
приклад беруть ту практику ваучерної 
приватизації, якою зуміли з корінням 
і тельбухамии розпродати вже чи не 
ввесь промисловий потенціал колись 
могутньої України.  А тепер до цього 
свідомо і нахабно та по-злочинному  
зводять  і пайове роздержавлення зе-
мельних площ країни. Звідси ясно, як у 
божий день, що скасовувати мораторій 
на продажу угідь при нинішній владі – 
це катастрофа для держави та її 
народу, небезпека втрати незалеж-
ності і майбутнього української 
нації. Вважайте, що й поготів кінець 
світу для нашого селянства і села. 
Дозволити щось подібне зараз мо-
жуть лише самогубці, мерзотники і 
негідники.
Отож у даному разі, тим паче, не 
вилазити зі своїх нір кожному ферме-
ру не можна на грані свого людського 
обов‘язку на рідній землі серед свого 
рідного народу. Не об’єднуватися, не 
поповнювати шеренги бійців-багнетів 
у двобої із запроданцями і перевертня-
ми, для яких кожен «зайвий» мільярд 
надурничку дорожчий  уже від благопо-
луччя усіх «інших» в Україні – значить 
у ролі лакеїв та боягузів обслуговувати 
потвор, котрі втратили останні 
рештки сумління і совісті. Відсту-
пати, коротше, далі нікуди, за нами 
наше усіх існування  або не існування 
під щедрим сонцем. І якщо сьогодні 
цього не збагнемо, не зберемося до купи, 
натомість погрузнемо в розбраті і 
чварах або надіятимемося, що хтось за 
нас стане у стрій борців, а самим ліп-
ше пересидіти смуту, то завтра буде 
пізно – так і знайте. 

ХТО-ХТО В СЕЛІ ХАЗЯЇН? 
І останнє, на чому зосередив 

нашу бесіду лідер обласного фер-
мерського співтовариства-брат-
ства Анатолій Гайворонський – це 
на потребі єднатися й виступати 
дружною багаточисельною силою 
не тільки задля  не на життя, а на 
смерть протиборства з корупціо-
нерами, грабіжниками та злодіями 
у владі, а й щоб відвойовувати та 
завойовувати для нашого селян-
ства наше славне і горде колись 
село. Досить лише претендувати, 
аби нині головною фігурою аграр-
ного виробництва в Україні були 
заможні фермери і селянські ро-
дини, середняки, даруйте, також, 
якщо це ті, хто займаючись малим 
і середнім бізнесом у селах, стає в 
них середнім класом. Але для цьо-
го треба знову таки не замикатися 
і не обмежуватися тільки рамками 
своїх господарств, а бачити і дія-
ти ширше. Тож залишатися пов-
ноправними господарями своїх 
фермерських осередків наразі уже 

замало – необхідно, і дуже ставати 
хазяїнами своїх сіл загалом. Залуча-
ти у виробничий та обслуговуючий 
бізнес усіх тих земляків своїх, котрі 
здатні щось виробляти чи переро-
бляти. Відроджувати багатогалу-
зеве використання землі і потенці-
алу та можливостей вітчизняного 
продовольчого підприємництва. 
Та й самим фермерам чи не досить 
лиш сіяти соняшник по соняшнику 
та рапс або й пшеницю? Збагнули, 
про що іде мова? Якщо наше село 
знову буде постачати на внутрішні 
ринки найрізноманітніші пожив-
ні і екологічно  безпечні продукти 
харчування, щоб олігархічні су-
пер-маркети не годували народ 
завезеними звідусіль перенасиче-
ними усілякими консервантами, 
здобрювачами та ГМО- гидотою 
«делікатесами», котрі на смак як 
трава, тоді до усіх селян, фермерів у 
тому числі, ставлення в суспільстві 
буде кращати як на дріжджах. 

Якщо говорити прямо, то і фер-
мерському руху, і одноосібницько-
му пора єднатися і для того, щоб у 
своїх населених пунктах та грома-
дах, тим паче наразі уже об’єдна-
них, перебирати владу у свої руки. 
Мабуть, ще зарано говорити, на 
користь піде чи на шкоду і не ви-
правдає себе затіяна нині децентра-
лізація, але скористатися нею необ-
хідно, аж кричить. Скористатися з 
метою раз і назавжди відомою вам  
мітлою вимести з сільських терито-
рій призначених владою голів адмі-
ністрацій і їх прихвостнів, котрі ось 
уже мало не тридцять літ лиш гра-
бують і дерибанять економічний 
потенціал та знущаються над людь-
ми. Лиш творять безлад, круто за-
мішаний корупційними «схемами» 
та правничим і судовим свавіллям. 
Бо хіба великий секрет, що за роки 
незалежності українське село так і 
не отримало сумлінних і патріотич-
них ватажків і керманичів-держав-
ників. Натомість на місцях у райо-
нах змінюють одні одних тимчасові 
пристосуванці, яким байдуже кому 
прислужуватися і заносити хво-
сти на крутих поворотах – головне  
самим не ловити гав на безпреце-
дентному і безкінечному божевіллі 
- хіба і це не ясно? Цьому дійсно ди-
кунству може бути єдиний супро-
тив і єдина альтернатива – селянам 
і громадам самим обирати своїх лі-
дерів, здатних свої зусилля й талан-
ти класти на карб не лише власного 
благополуччя, але перш за все на 
карб розвитку своїх територій. 

Ось тут і виникає питання, чи 
спроможні жителі тих або інших 

громад на наступних уже виборах 
в органи місцевого самоуправління 
знайти, висунути і віддати перевагу 
землякам, здатним повести усіх їх 
зовсім іншим, своїм дійсно шляхом 
– себто наперекір Порошенку і його 
організованій злочинній банді, яка 
уже з усіх біг-бордів по містах і се-
лах волає й лякає, попереджає, 
оскільки не приховує, що іде і не-
одмінно буде йти далі своїм? Тоб-
то поки не розграбує все гамузом 
в Україні і не знищить жахливим 
для третього тисячоліття на планеті 
геноцидом увесь народ України, не 
заспокоїться і не зупиниться. То на 
тверде переконання лідера ферме-
рів Дніпропетровщини  Гайворон-
ського, народ наш доволі мудрий, і 
де-де, а у своєму домі зможе пере-
хопити ініціативу з рук злочинців 
і навести порядок у власних інтер-
есах. А буквально наступного року, 
вважає Анатолій Іванович, мало 
буде виборами рішуче відмовити у 
довір‘ї усім без винятків, хто ледве 
уже не тридцять літ править у нас 

що будуть наші села економічно 
розвиватися і вирувати, на повну 
силу приводити у дію увесь свій по-
тенціал, то буде син, і буде мати, і 
будуть, як писав ще Тарас Шевчен-
ко, люди на землі.

Мабуть, геть несподіваним ви-
явиться приклад, на який ми тут 
зішлемося, але при ретельному 
його обдумуванні зрозумієте, що іс-
тина не посередині навіть лежить, а 
є коренем селянської «вищої мате-
матики». Приклад же такий: цього 
року в Україні, як уже підрахували 
в Держуправлінні статистики, зі-
брали 22 мільйони 480 тисяч тонн 
картоплі, яку називають другим 
хлібом. Це не на багато більше, ніж 
торік – лише на півтора процента 
більше.  Але урожайність майже на 
два відсотка вища проти минулого 
року. Та «найцікавіше» полягає в 
іншому: 22 мільйони 90 тисяч тонн 
зібраної картоплі – це картопля, 
вирощена селянськими та сімейни-
ми господарствами на своїх приса-
дибних ділянках, і тільки 390 тисяч 

тонн зібрали аграрні підприємства 
різних форм власності. Але хіба 
селянам не  ясно, скільки з одного 
боку зайвих і непомірних трудів 
людям довоодиться витратити, за-
ймаючись картопляним «бізнесом» 
у «домашніх» умовах, а з іншого 
скільки ж до весни і пропаде виро-
щеного, оскільки надійних облаш-
тованих і механізованих сховищ по 
дворах у людей катма?! А чом би не 
створювати по селах обслуговуючі 
кооперативи картоплярів, які б пе-
ребрали на себе не лише зберіган-
ня продукції, але і її сортування та 
збут, в тому числі і великими пар-
тіями та на ринки як внутрішні, так 
і зовнішні? Скажете, навряд чи ма-
сово селяни ладні сьогодні до такої 
«колективізації»? І що наразі вони 
не звиклі до подібного «розподілу 
праці» скажете? Не бачать, скаже-
те, вигоди, коли одні вирощують, 
другі перебирають і зберігають, а 
треті продають?  Але якщо бодай 
і не густо на перших порах знай-
деться охочих кооперуватися у 
картоплярському бізнесі, та досить 
першим таким формуванням за-
свідчити свої переваги, як ставлен-
ня зміниться – це ж точно. Потрібні 
лише ентузіасти -ділові земляки, у 
здібностях та сумлінні й порядності 
яких не сумніваються, і діло зру-
шить з місця. Умілих і доброчесних 
шукати треба і серед фермерів, і 
серед одноосібників та різних під-
приємців, а підтримку, а то також і 
співучасть серед голів, старост та де-
путатів територіальних громад. Хоч 
краще, щоб вони самі пропонували 
свої послуги.

Або ще приклад: нинішній рік 
видався напрочуд урожайним і на 
овочеву продукцію. І ось спостері-
гачі її ринку зараз відмічають, що «у 
овочівників навіч трудність і диле-
ма: або продавати сьогодні вироще-
не і зібране, але ж за вкрай низьки-
ми цінами, бо зібрано справді бага-
то томатів, огірків, буряків, цибулі, 
моркви і так далі, або притримати 
власні урожаї спершу до морозів, 
а далі і до весни, але тоді прирече-
но доведеться змиритися з тим, що 
якщо не половина, то значна части-
на вирощеного, зібраного і закладе-
ного на зберігання пропаде. З тієї 
елементарної причини, що у тради-
ційних погребах чи й примітивних 
«холодильниках» овочі псуються». 
Як тут справді бути? Як не прога-
дати? Та і як спокійно сприймати, 
що багато, дуже багато, за даними 
деяких експертів до половини ово-
чевого урожаю селяни втрачають, 
адже сучасних холодильних камер 

і сховищ у них катма. Невже і далі 
терпіти це? Невже немає серед тих 
же фермерів спроможних заради-
ти біді, покінчити з багатолітньою 
сумною практикою марнотратства? 
Тобто невже не знайти буквально 
у кожному селі, яке воліє масово 
заможних у себе селянських ро-
дин, підприємців і бізнесменів та 
фермерів, котрі б взялися за спору-
дження овочесховищ?

Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ:               
Натомість великі агрохолдинги 
будують для себе ще й які сховища-
холодильники! Мені відомі випадки, 
коли на зберігання беруть вони і 
продукцію, вирощену у фермерських 
господарствах. Але, як правило, на не 
вельми вигідних для фермерів умовах. 
А з селянських і сімейних господарств 
же категорично не беруть, бо їм 
подавай лише великими партіями. 
Цього ж року усім підряд показують 
на поріг, оскільки у самих вродило 
щедро. Тому чом би і будівництвом 
відносно потужних овочевих сховищ 

та морозильних камер не зайнятися 
фермерам, які уже мають змогу 
займатися і «попутнім» бізнесом та 
пропонувати землякам актуальні для 
них послуги?! Інший варіант – лідерам 
громади пора брати на себе внутрішнє 
інвестування вкрай необхідних для 
селян проектів і програм. Отож 
зводити потужності «колективного»  
використання. Нарешті третій, 
а насправді перший шлях, на який 
варто орієнтуватися, аби під опіку 
перебирати селянські присадибні і 
одноосібні господарства – створювати 
овочеві кооперативи. А при них 
і переробку – соління, квашення, 
маринування і так далі, і тому подібне. 
тільки таким чином можна до 
мінімуму звести втрати вирощеного 
і максимально отримувати зиск від 
реалізації овочів як у «сирому» вигляді, 
так і переробленому на вітамінні 
продукти харчування. Боже, скільки 
різної смакоти можна виробляти на 
столи українцям з овочів! 
Аналогічна ситуація склалася цього 
року і з фруктами. Особливо щедро 
віддячили своїми плодами яблуні. 
Зукупівельні ціни на яблука обвалилися 
до 50 копійок за кілограм. Як скаржився 
фермер Олександр Лапа, «працював 
цілий рік, а тепер немає сенсу знімати 
урожай». І в такому становищі 
опинився не лише він. у садах цієї осені 
практично всюди яблук валялося під 
деревами у прямому розумінні як 
гною. А в цей час наші діти п‘ють не 
фруктові соки, а їх концентрати. 
Ще в цей же час на Дніпропетровщині 
немає жодного – чуєте, ані одного! – 
підприємтва з виробництва фруктових 
соків. Хоч можна виробляти і джеми, 
повидла, інші солодощі і ласощі. 
Отримувати з власної, «домашньої» 
продукції, переробленої «без відриву 
від садів». Не знаю, хто чиїй продукції 
нині віддає перевагу, голландській 
чи польській, але я знаю доконче, 
що кращої від своєї насправді нам 
не знайти. Залишається єдине – 
виготовляти свою якісну й поживну. 
З цих міркувань обласна Асоціація 
фермерів недавно провела зустріч тих, 
хто займається садівництвом. Мета 
– створити для початку… яблучний 
кооператив. 
І прийшли до висновку, що це, по перше, 
завдання реальне. Причому не один 
десь окремо взятий, а відразу кілька 
садівничих кооперативів створити 
є змога. Діло не хитре. Варто 
запозичувати і досвід  на цей рахунок 
європейських фермерських формувань, 
однак головне – мати бажання і 
залучати до цього у своїх селах та 
громадах, сільських і селищних 

радах усіх селян.  як і будувати 
пора кооперативні потужності зі 
зберігання, консервування і переробки 
овочів та фруктів. а по-друге, 
назріла потреба фермерам спільно 
братися за ці прооекти з активом 
територіальних громад і учасниками 
кооперативного руху. Іншого варіанту 
немає  відроджувати українське село 
і селянським масам конкурувати 
та й виживати у двобої з навалою 
земельної олігархії. Нам по суті 
небхідно село відвойовувати у його 
ворогів-завойовників. Тут або ми будемо 
зверху, або вони. Щоб залишилися 
чи й вернулися ми, і доводиться 
шикуватися у бойові, майже армійські 
полки та з‘єднання. Будемо всі і 
разом на барикадах і редутах – нас не 
подолати.
Буквально недавно, цього місяця 
тобто, з ініціативи нинішнього 
голови Асоціації фермерів і 
приватних землевласників-пайовиків 
України Миколи Стрижака та її 
багатолітнього раніше лідера Івана 
Томича за участю також об‘єднання 
«Союз сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів» у 
україні виникла спілка фермерів та 
їх кооперативів, яка дістала назву 
«Союз українського селянства». Це 
виклик і альтернатива нинішньому 
помилковому, тупиковому і згубному 
для народу соціально-економічного 
хаосу, у бруді по шию в якому 
нівроку  почуваються лише земельні 
латифундисти-олігархи. Нам потрібен 
свій, інший шлях і інша хліборобська 
доля: заміна «контролюючих» 
уже тисячі і мільйони гектарів 
фермерами, аби за три наступні роки 
чисельність їхніх господартв сягнула 
в Україні більше 250 тисяч проти 
33-х з половиною зараз. Тож монополії 
будемо заміняти кооперативами, а 
агрохолдинги і їм подібні формкування 
селянськими і сімейними 
фермерськими господарствами. 
Очолив «Союз українського селянства 
Іван Заєць. Він першим ділом дав 
чітко зрозуміти, що новостворена 
спілка аж ніяк не політичний, а 
суто соціально-економічний проект, 
мета якого – захист вітчизняного 
селянства та відродження, розвиток і 
піднесення в україні аграрного сектору 
її економіки. Вважаю, що і нам на своїй 
благословенній Дніпропетровщині 
необхідно іти цим шляхом.

І ЧИТАЙТЕ ТА 
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 
«ФЕРМЕР ПРИДНІПРОВ’Я»
Насамкінець нашої зустрічі-бе-

сіди Анатолій Гайворонський знай-
шов за потрібне нагадати, що газету 
«Фермер Придніпров’я» перш за 
все створено було для того, аби до-
носити усім мешканцям наших сіл 
і районів правду про нещастя, яке 
спіткало сьогодні Україну. А також 
щоб об’єднувати, гуртувати фер-
мерів області та разом боротися з 
внутрішніми корупціонерами і зло-
діями-окупантами за порятунок ко-
лиски нашої нації і хранителя її гене-
тичного фонду, духовних надбань та 
скарбів і традицій – села, яке ні в яко-
му разі не повинне загинути і зник-
нути  з нашої землі, а бути вічним і 
невмирущим на ній. Тому й дуже  
важливо,  щоб газету Дніпропетров-
ської Асоціації фермерів і земель-
них пайовиків отримувало і читало 
якомога більше жителів сільських 
територій та громад. Звідси заклик 
Анатолія Івановича до фермерів не 
поскупитися, знайти можливість 
передплатити на 2019 рік «Фермер 
Придніпров’я» для усіх, що працю-
ють у фермерських господарствах 
чи є для них орендодавцями зе-
мельних ділянок. Навіть просто для 
односельців-земляків. Це піде лише 
на користь та зміцнення авторитету 
фермерського руху загалом і кож-
ного фермера зокрема. Від цього 
ми усі виграємо. У тому числі й на 
доленосних виборах у березні та во-
сени 2019 року, після яких, якщо їх 
програємо, нічого хорошого нам не 
чекати. «Та я вірю в здоровий глузд 
колег-побратимів і неминучу нашу 
перемогу» - підвів риску Анатолій 
Іванович Гайворонський.

  Підготував Микола ЯСЕНЬ.

бал під час чуми, щоб потім і віді-
брати назад усе награбоване. І тих, 
хто грабував та чинив над народом 
геноцид, пересадити у буцегарні і 
тюрми. Перемога буде остаточною 
та переконливою і за нами, коли й 
на місцях аналогічним чином очи-
стимося від мерзотників і нечесті, 
а корупціонерів та бандитів з по-
гонами на плечах і в мантіях суддів 
«приведемо до тями». За скоєне 
пора вже відповідати, і цієї відпові-
дальності нізащо не уникнути, коли 
ми воліємо, щоб подібного жаху 
більше ніколи у нас не повторяло-
ся. 

Здійснити ж це в сільських ре-
гіонах цілком реально, не сумні-
ваємося і ми разом з Анатолієм 
Гайворонським, якщо по селах та 
районах об’єднаються й мобілізу-
ються здорові  сили. Сподіватися, 
чекати, наче хтось за фермерів, усіх 
селян-одноосібників і засновників 
сімейних чи присадибних госпо-
дарств потурбується і подбає – про 
таку можливість необхідно раз і 
назавжди забути.  Тільки коли сам 
сільський народ, дарма, це фер-
мери, власники земельних паїв чи 
прихильники  індивідуальної або 
кооперативної трудової і підпри-
ємницької діяльності, там і тут 
згуртуються та відчують себе одні-
єю сім’єю і господарями на своїй 
землі, тільки тоді і можна розрахо-
вувати на давно сподівану правду та 
справедливість. Наступна ж умова 
також актуальна: у селах і терито-
ріальних громадах не треба зважа-
ти, хто які  політичні й ідеологічні 
догми і переконання сповідає. Це 
взагалі підступна й навмисне вте-
лющина дурниця – за партійними 
списками обирати також депутатів 
сільських та селищних рад. Як і ра-
йонних також, чий вік, втім, у зв’яз-
ку з децентралізацією добігає кін-
ця. Так от, там, де селяни живуть, 
працюють, народжують і вихову-
ють дітей, догодовують до смерті 
пристарілих батьків, переймаються 
своїм і їхнім здоров’ям і так далі, 
там домінувати має одна «ідеоло-
гія» - у будь-якій формі зайнятість 
населення виробництвом усіх, які 
тільки може виробляти українське 
село, продуктів харчування та за-
безпечення для себе надійних соці-
альних тилів і можливостей  жити 
повноцінним і гідним людським 
життям. Не страшні ніякі, навіть 
зникнуть політичні суперечки та 
сутички, коли люди займатимуться 
ділом, котре усім їм приноситиме 
статки, благополуччя і задоволення 
та щастя. Тому не важко зрозуміти, 

латифундистів. Іншого варіанту, 
як повернути в Україну та її село 
праведність, правду та  справедли-
вість, немає. 
Отож, досить сидіти поодинці по ку-
щах та інших хащх, як у схованках, і 
виглядати з-за меж своїх господарств та 
з-за причілків власних помешкань, що 
там воно на цій бідній Україні робить-
ся? Настав час зрозуміти, що це тільки 
сільський люд поки що стогне, але якщо 
не кидатися його захищати, стогнати 
й чухати навздогін потилиці доведеться 
і нам. Сьогоднішня влада бульдозером 
уже горне усіх нас до потойбічної ями, 
і не зупиниться, якщо ми її не зупи-
нимо. Що ось і на Дніпропетровщині 
діюча влада і впритул не хоче помічати 
фермерів та їхні непереливки, це зрозу-
міло і дивуватися не слід. Святкуючи, 
скажімо, ось недавно День працівників 
сільського господарства, обласна адміні-
страція на чолі з Валентином Резнічен-
ком не знайшла за потрібне запрошува-
ти та гідно вшановувати фермерський 
актив Дніпропетровщини. Бо не він 
для неї править інтерес. Для неї уже 

навіч реально, а потенційно й поготів 
нечуваних масштабів поміщик Вадим 
Нестеренко  - ідол і «годувальник». Але 
чому ми самі себе як слід не шануємо? 
Чому не збираємося до купи та надто 
вже дійсно уподобуємо бути сторонні-
ми спостерігачами безладу й немило-
сердного геноциду у своїй Україні? Чи 
ми теж, як і теперішні правителі та 
кати свого народу, не збираємося жити 
в Україні? А горе-правителі, втрачаючи 
здоровий глузд та людську подобу, і самі 
нагострили лижі в заморські краї та на 
океанські острови, і дітей своїх туди 
ж пруть. То знайте: не зупиняться в 
геноцидному угарі, поки до останнього 
і фермера не винищать тут, в Україні! 
На селі фермери для них сьогодні головна 
перепона розпродати останнє, що у нас 
ще залишилося, себто землю – хіба це 
не ясно?
І якщо гадаєте, наче хтось схаменеть-
ся і зробить за нас для нас і для  селян 
життя як кращим, так і прийнят-
ним, отож що хтось і викорінить 
безпрецедентне розкрадання держави та 
обездолення і обезземелення, обернення 
у суцільні злидні народу, подолає ко-
рупцію та змінить закони беззаконня, 
значить дуже фатально помиляєтеся. 
Тим більше, страшні наслідками ілюзії, 
ніби хтось рано чи пізно візьметься за 
нас з вами і нас брати під захист та 
мерщій перейматися нашими труд-
нощами, кривдами і проблемами. Але 
як же кликати фермерів на барикади і 
передову, якщо на Дніпропетровщині, 
приміром, понад три тисячі шістсот 
фермерських господарств, однак в 
десять разів менше, лише 360 з них є 
членами обласної Асоціації? Скаржать-
ся, нарікають, стогнуть від шаленого 
знущання над народом, економікою, 
селом, законами та правопорядком, 
над минулим та майбутнім усієї 
держави, і мовчки, не чинячи опору та 
супротиву терпимо, пригинаємося, 
пристосовуємося, переховуємося, пла-
тимо хабарі і так далі,  наче почуття 
гідності та гордості і право жити та 
трудитися на своїй землі собі і людям 
на радість та втіху – це не для нас. 
Невже не ясно, що жодна інша громад-
ська організація чи політична й сила не 
переобтяжуватиме себе необхідністю 
опікатися проблемами  села і  селян, 
в тому числі і фермерів, крім органі-
зації фермерів, одноосібників також 
і  власників земельних паїв?!  А тим 
часом на Дніпропетровщині наразі і не 
в кожному районі надійно діє місцева 
фермерська асоціація. Один район, при-

міром, заснував ніби як свою окрему для 
внутрішнього, даруйте, використання 
асоціацію, і обласної знати не хоче. Як 
неважко здогадатися, її діячі як козачки 
на побігеньках служать, насправді ж 
прислужуються «босам» районної вла-
ди. За принципом що і вовки ситі, і вівці 
цілі. Або ще в іншому районі, де скла-
лася аналогічнаи ситуація, знайшлися 
ніби смільчаки покінчити з ганебною 
залежністю від місцевих корупціонерів, 
злодіїв та шахраїв, днак же свої «колеги» 
так на них зашикали, так нагримали, 
що перелякали, мабуть, надовго прояв-
ляти свій норов і своє прагнення жити з 
гордо піднятою головою, а не кланятися 
кожному пройдисвіту і негіднику.
Я навмисне не уточнюю, про які райо-
ни оце так відгукуюся. Бо надіюся, що 
всюди врешті-решт фермери в першу 
чергу, а разом з ними і сотні та тисячі 
одноосібників, котрі зараз активно при-
єднуються до нашої асоціації, а також 
загалом селянські маси схаменуться 
і згадають, що вони самі ковалі свого 
благополуччя і, якщо хочете, добробуту 
та щастя. Тісно, плече в плече сьогодні 

стати в міцні ряди і шеренги дуже важ-
ливо, якщо не останній момент, коли 
ще можна не перетворити Україну і 
зокрема її село в руїни. Ми напередодні 
більш ніж доленосних і президентських 
виборів, і парламентських. Коли не про-
сто треба не помилитися з вибором, а 
влаштувати рішучу й поголовну відсіч 
усім, хто уже 27 років поспіль грабує 
й розпродує Україну, її багатства та 
її спроможність бути серед перших 
найзаможніших та найпередовіших у 
світі. Кажуть, що не за горами момент 
істини, а я стверджую, що цей момент 
настав уже зараз. Або ми загодя відчує-
мо плече кожного і піднімемося на бо-
ротьбу за волю й справедливість у своїй 
країні, або усіх нас поодинці, по селах, 
районах і кущах залишать без рідної 
матінки-землі, передушать і викинуть 
як мотлох і непотріб з України. Тоді 
хоч волай на всю планету – буде пізно. 
Ніхто не поможе і не відгукнеться. 
Підемо старцями попідтинню і гордого 
Євросоюзу, і країн-членів НАТО.  Безвіз 
уже сьогодні чи не для того «виклянчи-
ли» наші перевертні-«вожді», щоб розга-
няти свій народ наймитами по світу. 
А у фіналі переселяться у фешенебельні 
палаци, фортеці і «хатинки», котрі 
набудували уже всюди, де тільки можна 
і не можна, і приведуть за собою отари 
покірних рабів з розореної і розграбованої 
ними України. 

А НАМ ЖЕ НЕ РИНОК ЗЕМЛІ,  
А РИНКИ ПРОДУКЦІЇ ДАВАЙ

Але повернемося до акції, яку 
фермери усієї України намітили 
провести 4 грудня цього року під 
парламентом, аби вкотре домогтися 
мораторію – себто не загалом і на-
завжди, а тимчасової заборони  - на 
продаж земель аграрного призначен-
ня. Це дуже суттєвий момент, що не 
довічного табу на ринок землі, а об-
меженого в часі зажадали вимагати 
наші колеги як на нараді керівництва 
АФЗУ, так і на двох окремих зібран-
нях засновників фермерських госпо-
дарств, власників особистих селян-
ських і сімейних, а також кооперато-
рів південних і центральних областей 
України. Як на думку Анатолія Гайво-
ронського, це все одно, що вдарили в 
набат і затрубили тривогу, оскільки 
загроза впровадження ринку орних 
земель сьогодні як ніколи раніше на-
висла реально. З другого боку - ж ніби 
скільки й можна відкладати, з 2001-го 
з року в рік переносити старт «віль-
ного земельного ринку»? Буквально 
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ПРАВОВЕ ПОЛЕ

Цільове  
призначення

Згідно  з  чинним  законо-
давством,  земельні  ділянки  
сільськогосподарського при-
значення  можуть  передава-
тись  в  користування  на  під-
ставі  договору  оренди  або до-
говору  емфітевзису. Завдяки  
цьому,  учасники  аграрного  
сектора  можуть економічно  
ефективно  розпоряджатися 
своїми  земельними  активами.

Оренда  землі  –  володін-
ня  і  користування  земельною 
ділянкою,  на  певний  термін,  
яке  необхідне  орендарю  для  
проведення підприємницької  
та  інших  видів  діяльності.  
У  свою  чергу  емфітевзис  – 
довгострокове,  відчужуване,  
успадковане  право  кори-
стування  чужою  земельною 
ділянкою  для сільськогоспо-
дарських  потреб.

Умови  договору  
Жодних  типових  дого-

ворів  емфітевзису  в  Україні 
не  затверджено.  Спеціальне  
законодавство,  яке  б  деталь-
но  врегульовувало правові  
відносини,  що  виникають  з  
договору  емфітевзису,  також  
відсутнє.  Отже, сторони  мо-
жуть  визначити  на    власний  
розсуд  істотні  умови  догово-
ру .  Це спрощує  і  прискорює  
процедуру  його  укладення  
і  робить  цей  договір прива-
бливішим  порівняно  з  до-
говором  оренди  землі.  При  
укладенні  договору оренди  
та  визначенні  істотних  умов  
договору,  сторони  зобов’я-
зані  дотримуватися норм, за-
кріплених  в Законі  України  
«Про  оренду  землі».   

Термін  дії  договору   
Згідно  законодавства,  до-

говір  оренди  не  може  бути 
укладений  менш  ніж  на  
7  років  і  більш  ніж  на  50  
років.    При  укладенні  дого-
вору емфітевзису,  сторони  не  
обмежені  у  визначенні  тер-

З’ясувати свій страховий стаж, перевірити пенсійні нарахування 
та дізнатися про розміри внесків роботодавця можна онлайн за 
допомогою електронного сервіса Пенсійного фонду, 
пише news.dtkt.ua
На «Порталі електронних послуг» Пенсійного фонду у розділі 
«Дані з реєстру застрахованих осіб» громадяни - користувачі веб-
порталу мають змогу, не виходячи з дому, отримати про себе 
відомості з Реєстру застрахованих осіб ПФУ (РЗО). 

На перегляд надаються такі дані з РЗО: 
 анкетні дані (ПІБ, дата народження, стать, місце народження);
 адресні дані (адреса реєстрації та адреса фактичного місця 

проживання);
 дані паспорту (серія; номер; дата видачі; ким видано);
 дані страхового свідоцтва (номер; дата видачі; ким видано);
 дані електронного пенсійного посвідчення (номер; дата видачі; 

ким видано);
 дані про перетин кордону зони АТО - для переселенців 

(напрямок перетину кордону зони АТО та дата перетину кордону 
зони АТО);

 дані про заробітну плату особи – інформація надається по роках 
у розрізі страхувальників. За кожний рік додатково визначається 
загальна сума заробітної плати за рік та загальна сума заробітної 
плати, яка враховується для розрахунку пенсії;

 дані про страховий стаж особи – надаються дані про кількість 
днів роботи, за які страхувальником було сплачено за особу 
страхові внески; інформація надається по всіх роках та місяцях 
роботи особи.

Сервіс надається для користувачів, які увійшли на веб-портал за 
ЕЦП.
Для використання послуги необхідно зареєструватися та зайти на 
веб-портал ПФУ за посиланням «Вхід».

 Як зареєструватися?
На веб-порталі ПФУ передбачено два способи реєстрації :
1) Подача заяви для реєстрації на веб-порталі. Необхідне особисте 
відвідування органу ПФУ!
При цьому вам потрібно виконати наступні кроки:

 з’ясуйте, до якого територіального органу ПФУ вам необхідно 
звернутись для оформлення заяви. Тут наведений перелік органів 
ПФУ з їх адресами;

 прийдіть до Пенсійного фонду та оформіть заяву. Ви можете 
підготувати заяву вдома (форми заяв: для громадянина; для 
страхувальника), але фахівці Фонду допоможуть вам у її 
заповненні;

 внесені у заяву відомості перевіряються, вносяться до 
інформаційної системи Пенсійного фонду. Вам друкується 
розписка про одержання заяви, а також (важливо!!!) 
«реєстраційний код». Цей код необхідний Вам для реєстрації 
на веб-порталі, отже, зберігайте його в таємниці до моменту 
закінчення реєстрації;

завершіть реєстрацію, зайшовши на веб-портал ПФУ в мережі 
Інтернет і вибравши пункт меню «Реєстрація» в закладці 
«Реєстрація за заявою». Заповніть реєстраційну форму. Звертаємо 
увагу, що логін та пароль бажано вибирати такими, що не 
містять справжніх імен та прізвищ. Виконання такої рекомендації 
підвищить рівень захисту  персональних даних;

 після реєстрації на введену електронну адресу прийде лист, 
необхідний для підтвердження реєстрації. Після підтвердження 
реєстрації, ви отримаєте повідомлення веб-порталу про успішне 
закінчення реєстрації.
2) Он-лайн реєстрація за електронним цифровим підписом 
(ключем ЕЦП)
Ключ ЕЦП знаходиться на будь-якому носії (наприклад, флешка 
чи жорсткий диск вашого комп’ютера) або на електронному 
пенсійному посвідченні (ЕПП).
Для авторизації за ЕЦП з флешки потрібно виконати наступні 
кроки:

 на екранній формі «Вхід» в закладці «За ЕЦП» ознайомитися зі 
списком АЦСК, ЕЦП яких підтримує веб-портал ПФУ;

якщо ви не маєте ще ЕЦП одного з цих АЦСК, вам необхідно 
звернутися в АЦСК та отримати ЕЦП. Інформація щодо 
отримання ЕЦП може бути отримана в Інтернеті залежно від 
АЦСК, обраного вами;

 після отримання ЕЦП – оберіть пункт головного меню «Вхід» та 
виконайте перший вхід на Портал за ЕЦП (закладка «За ЕЦП»).
Для авторизації за ЕЦП з ЕПП потрібно здійснити такі кроки:

 якщо ви не маєте ще електронного пенсійного посвідчення 
(ЕПП), зверніться до органу ПФУ та отримайте ЕПП. Ключ 
ЕЦП, записаний в Електронному пенсійному посвідченні 
створюється автоматично в процесі підготовки вашого особистого 
Електронного пенсійного посвідчення (ЕПП). Для використання 
ЕПП Ви маєте пам’ятати PIN-код, який встановили при отриманні 
ЕПП для додатку ЕЦП;

 після отримання ЕПП – оберіть пункт головного меню «Вхід» та 
виконайте перший вхід на Портал за ЕПП (закладка «За ЕПП»).
Реєстрація на веб-порталі здійснюється тільки один раз!
Надалі доступ до електронних послуг, які передбачають 
персоналізований доступ (одержання виписок, перeгляд анкетних 
даних та електронної пенсійної справи, подання звернень, скарг, 
запис на прийом тощо), здійснюється після авторизації на Веб-
порталі («Вхід»).

Яка різниця між договором емфітевзису і договором оренди 
землі? Актуальну  тематичну  консультацію  стосовно  згаданих 
договірних  відносин  у земельній  сфері  надав інформаційному  
ресурсу  agravery.com  практикуючий адвокат Сергій Пагер.                                     
Його консультація використана при підготовці даної публікації. 

 чи 
 

мінів  укладення  договору. Він  
може  бути  укладений  сторо-
нами  навіть на  безстроковий  
термін.

При  розірванні  безстро-
кового  договору  емфітевзису,  
сторони  повинні  попередити 
одна одну за рік  до бажаної  
дати  розірвання.

Розмір  і  порядок  
внесення  плати 
 Законодавство  встанови-

ло  для  договору оренди  мі-
німальний  і  максимальний  
розміри  плати,  які  прив’яза-
ні  до  нормативної грошової  
оцінки  земельної  ділянки,  і  
мають  бути  не  менше  3  і  не  
більше  12%  від такої  норма-
тивної  грошової  оцінки.  Для  
договору  емфітевзису  таких  
обмежень немає.  Сторони  
вільні  у  виборі  розміру,  
умов  та  порядку  виплати  
за  користування земельною  
ділянкою.  Плата  може  вно-
ситися  як  одноразово,  так  
і  регулярними грошови-
ми  внесками  користувачем  
землі.  Крім  того,  власник  
земельної  ділянки має  пра-
во отримати  винагороду  за 
укладення  договору  емфіте-
взису.

Відчуження
Право  емфітевзису  може  

відчужуватися  землекористу-
вачем (договір  купівлі-прода-
жу  майнових  прав,  застава)    і  
передаватися  в  порядку спад-
кування  без  згоди  власника  
земельної  ділянки.  Натомість  
власник  земельної ділянки  
може  відчужити  право  орен-
ди  земельної  ділянки,  у  тому  
числі  продавати на  земельних  
торгах,  а  також  передавати  у  
заставу,  спадщину,  внести  до 
статутного  капіталу    на  строк  
до  50  років.  Також,  орендова-
на  земельна  ділянка або  її  ча-
стина  може  за  згодою  орендо-
давця  передаватись  орендарем  
у  володіння та користування  
іншій  особі  (суборенда).

Законодавча 
регуляція

Укладання  та  виконання  
договору  оренди  є  досить  
законодавчо  визначеним та  
формалізованим  у  порівнянні  
з  договором  емфітевзису .  На  
даний  час  не  існує окремих  
спеціальних  нормативних  
актів,  які  б  детальніше  ре-
гулювали  договір емфітевзису 
.  Тобто,  у  сторін  договору  ем-
фітевзису  є  набагато  більше 
можливостей для впроваджен-
ня  потрібних  їм норм. Разом  
з  тим,  частка  укладених  до-
говорів  про  емфітевзис  все  
ж  є  набагато меншою,  аніж  
договорів  оренди,  тож  даний  
правовий  інститут  не  набув  
широкого розповсюдження  у  
нашій  державі.

До  уваги!   
1  січня  2019  року  вступає  

в  силу  Закон  від 10.07.18 р. №  
2498-VIII  «Про  внесення  змін  
до  деяких  законодавчих  актів  
України  щодо вирішення  пи-
тання  колективної  власності  на  
землю,  удосконалення  правил 
землекористування  в  масивах  
земель  сільськогосподарського  
призначення, запобігання  рей-
дерству  та  стимулювання  зро-
шення  в  Україні»,  яким  буде 
встановлено  обмеження  кори-
стування  чужою  сільськогоспо-
дарськими  угіддями, зокрема  
приватної  власності  терміном  
50 років.

Договори  емфітевзису,  
укладені  до  набрання  чинності  
Закону  №  2498, залишаються  
чинними,  необхідності  вносити  
в  них  зміни  немає,  а  термін  їх  
дії визначено  умовами  самого  
договору. Обмеження  терміну  
дії  емфітевзису поширюється  
на  договори,  укладені  після  
вступу  в  силу  Закону  №  2498,  
тобто  з 01.01.2019 року.

Що далі?
Враховуючи викладене, слід 

зазначити, що динаміка  кори-
стування  договору  емфітевзису  
є  в Україні все ж досить  пози-
тивною: з  2017  року  зареєстро-
вано  близько  80  тис.  договорів  
емфітевзису загальною  пло-
щею  майже  800  тис.  га,  що,  
для  порівняння,  становить  
площу сільськогосподарських  
угідь  двох  областей  України,  
наприклад,  таких  як Чер-
нівецька. Можна стверджувати, 
що договір  емфітевзису  є  аль-
тернативою  договору  оренди  
землі сільськогосподарського  
призначення. Але доцільність  
укладення  договору  оренди  
чи  емфітевзису  визначається  
з урахуванням  певних  осо-
бливостей  для  кожного  кон-
кретного  випадку:  суб’єктного 
складу,  цілей  їх  діяльності,  
строків,  на  які  потрібно  отри-
мати  користування земельною 
ділянкою,  та мети  укладення  
договору.Підготував Володимир ЯРОШЕНКО.

Як перевірити свій страховий 
стаж для пенсії онлайн? 
Адреса сайту та інструкція
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З доровенькі були!

На порі, на часі

ЛІКАР з народної і нетрадиційної меди-
цини  Любов Салій використовує в сво-

їй практиці майже сто лікарських рослин 
і препаратів з них, а також десятки своїх 
комплексних методик від різних хвороб. 
Особливе місце в її багатому лікувальному 
арсеналі посідає мазь «Ульцерин».

А заєте, чому вона так називається? 
Все дуже просто: по-латині «улькус» ви-
разка. Ця мазь розроблена на основі ба-
гаторічного досвіду лікування травами. 
Складається вона тільки з натуральних 
компонентів – екстрактів з сильнодіючих 
лікарських рослин і продуктів бджіль-
ництва. А вміло підібраний склад наділяє 
цей препарат воістину цілющими власти-
востями. «Ульцерин» володіє виразним 
бактерицидним, антисептичним, противі-
русним і протигрибковим ефектом. І крім 
того – протизапальною, знеболювальною, 
ранозагоювальною, протиалергічною і ре-
генеруючою дією. 

«Ульцерин» добре виліковує довго і 
погано заживаючі рани після ампутації 
пальців ноги або її частини ( особливо при 
цукровому діабеті). Якщо традиційне ліку-
вання в таких випадках триває 4-5 місяців, то 
за допомогою мазі воно скорочується в 2-3 
рази! А ось і конкретні приклади. На початку 
року до Любові Салій звернулась сумчанка, 

Вас зацікавила мазь «Ульцерин»? Одержати відповіді на запитання чи замовити                
ліки поштою можна за тел. у Сумах: (0542) 6-55-330  з 15.00 до 18.00 
(крім вихідних) або (095) 937-50-50 з 9.00 до 20.00.
Фітоцентр «Дивосил» розташований за адресою: м. Суми,  вул. Металургів, 5,                   
з 14.00 до 18.00 (крім вихідних) Ліц. МОЗУ  № 599256 від 17.01.2012 р.          

Диво-лікар - «Ульцерин»

матері якої ампутували ногу вище коліна. 
На жаль, традиційне лікування позитивного 
результату не давало: рана сочилась і не го-
їлась. До того ж лікування ускладнювалося 
цукровим діабетом. А ось ефект від застосу-
вання мазі «Ульцерин» не змусив довго чека-
ти – невдовзі рана повністю затяглась. Навіть 
хірург не зміг приховати свого подиву, поба-
чивши таке швидке зцілення.

Або інший випадок. Складним пере-
ломом стегнової кістки закінчилась до-
рожно-транспортна аварія для 25-річного 
хлопця. З часом кістка зрослась, але рана 
довго не піддавалась загоюванню. Навіть 
постало питання про пересадження шкіри. 
Можливо, так би і сталось , але, на щастя, 
його родичі випадково довідались про 
«Ульцерин». І всього за кілька тижнів засто-
сування мазі вдалося досягти очікуваного 

результату – рана затяглась і операції не 
довелось робити.

По достоїнству змогли оцінити цю мазь 
і ті, хто не зі слів знає про пролежні й тро-
фічні виразки, які не заживають місяцями 
і навіть роками. А це, часом, може кошту-
вати життя…Яких тільки мазей і розчинів 
не застосовувала жінка літнього віку з се-
лища Павлиша Кіровоградської області, 
аби позбавитися від трофічних виразок на 
обох ногах, але все марно. Рани не тільки 
не гоїлись, але навіть збільшувались. Важ-
ко уявити, чим би все це закінчилось, якби 
не сусідка хворої, яка, прочитавши в газеті 
про дивовижну мазь, і порадила їй звер-
нутися до фітотерапевта Любові Салій. І 
– диво! Вже з перших днів лікування «Уль-
церином» діло пішло на лад. Від щоденних 
перев‘язувань з накладанням на виразки 
серветок з маззю виразки спочатку очи-
стились, а потім і цілком загоїлись.

Під силу «Ульцерину» перемагати й 
гінекологічні недуги. Так, його виразна 
протизапальна і ранозагоювальна дія за 
один-два 10-денних курси дозволяє позба-
витися від ерозії шийки матки, яка не по-
требує оперативного втручання. А скіль-
ком жінкам ця мазь допомогла при різних 
запаленнях – вагінозі, вагініті, молочниці! 
До речі, «Ульцерин» не менш успішно 
справляється з деякими урологічними 
інфекціями. У цих випадках спрацьовує 
сильна бактерицидна і фунгіцидна (проти-
грибкова) дія мазі.

Практика засвідчує – незамінна мазь і 
при важко виліковних герпетичних виси-
паннях на різних ділянках шкіри і слизо-
вих оболонках.  

І ці складні вірусні захворювання 
підвладні «Ульцерину»! Понад 20 років 
43-річна киянка страждала від гентіаль-
ного герпесу. Використала за цей період 
чимало ліків і побувала у багатьох лікарів, 
але недуга не відступала… Здавалось, 
остання надія була на «Ульцерин». І вона 
справдилася. Після дворічного наполег-
ливого лікування маззю і травами жінці 
врешті-решт вдалося попрощатися з бо-
лячкою.

Благотворний ефект, як мовиться, во-
чевидь і при лікуванні в дорослих і дітей 
різного роду дерматитів: екзематозного 
й алергічного (в тому числі спричиненого 
укусами комах). Якщо змазати нею ура-
жені ділянки шкіри декілька разів на день 
– свербіж, набряк і почервоніння зникнуть 
безслідно.

 Одне слово, зцілювальна дія «Ульце-
рину» настільки всебічна, що всіх показань 
щодо  його застосування не перелічити. За 
багато років лікування  хворих природни-
ми засобами народної і нетрадиційної ме-
дицини Любов Салій подарувала здоров'я 
тисячам пацієнтів. І важливу роль у цій бла-
городній справі по праву відіграє «Ульце-
рин» -- мазь, яка здобула постійну пропис-
ку в її лікувальному арсеналі і демонструє 
дива зцілення. 

49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, оф.109
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Унікальна мазь відомого 
сумського фітотерапевта 
Любові Салій ефективно 
лікує незаживаючі 
рани, трофічні виразки, 
пролежні, опіки та багато 
інших захворювань шкіри       
і слизової оболонки.

ПРИ дозріванні насіння від-
дає воду і висихає. Оскільки 

життєві процеси можуть відбу-
ватися тільки у водному серед-
овищі, то по мірі дозрівання і 
висихання насіння воно згасає. 
Зріле насіння містить зародок у 
спокійному стані і поживні ре-
човини у твердому вигляді. Вони 
дуже сухі (вологість 12-20%). 
Як захисний панцир оточує їх 
отверділа насіннєва шкірка.

Підтримка сухості насіння 
при зберіганні - основна умова 
збереження його життєздатності.

За якої температури 
зберігати насіння
Найлютішим ворогом на-

сіння є тепле вологе повітря. 
Там, де жарко і волого, насіння 
може втратити схожість за ліче-
ні місяці, а при вільному доступі 
повітря через кілька тижнів. Не-
сприятливі для нього також різкі 
перепади температури.

Ідеальними умовами для 
зберігання насіння є помірна 

температура (12-15°) без істот-
них перепадів і помірна відносна 
вологість повітря (не вище 50%).

Не слід залишати насіння 
на зиму в неопалюваних примі-
щеннях на садових ділянках. Для 
вологого насіння глибоке замо-
рожування (від 0° до -10°) часто 
буває згубним, особливо при не-
одноразовому переході через 0°.

Як зберігати взимку
Так, де ж краще зберігати на-

сіння в побутових умовах? Ясно, 
що насіння не можна зберігати 
на кухні через великі перепади 
вологості. Не слід також трима-
ти на дверцятах холодильника, 
позаяк при кожному відкриван-
ні дверцят холодні предмети 
контактують з теплим повітрям, 
і на них конденсується волога.

Найбільш підходяще місце 
для зберігання насіння - жит-
лові кімнати, хоча там і немає 
ідеальних умов. Температура 
в житлових кімнатах на кілька 
градусів вище оптимальної, а 

при включеному центральному 
опаленні в них занадто сухе по-
вітря (відносна вологість взимку 
зазвичай близько 25%).

Але перепади температур 
там невеликі і не бувають різ-
кими. У цих умовах небезпекою 
є висихання: якщо вологість 
насіння падає нижче 10-12%, 
це веде до швидкої втрати схо-
жості. І все ж ми не знайдемо 
кращого місця для зберігання 
насіння, ніж нижня полиця бі-
лизняної шафи в житловій кім-
наті або нижній ящик письмо-
вого столу.

Упакувавши насіння в по-
ліетиленові пакети або фольгу, 
ми обмежимо доступ повітря 
до насіння і запобігання його 
висихання.

Якщо ви віддаєте перевагу 
зберіганню насіння в холодиль-
нику, то тримайте його у ниж-
ньому відсіку. Перед висівом на 
розсаду, насіння, що зберігалося 
на холоді, потрібно активувати.

Насіння виймають з холо-

Як правильно                            
зберігати насіння овочів?

Сезон закінчився, але у городників залишилося 
насіння з тривалим терміном зберігання та 
вирощене на своїй ділянці, яке належить 
посіяти навесні. Можна залишити на зиму в 
неопалюваному приміщенні, чи зашкодить насінню 
мороз? Розбираємося, як правильно зберігати 
насіння взимку.

дильника завчасно (за місяць до 
посіву) і витримують при темпе-
ратурі 25-30°С, помістивши йо-
гоз у поліетиленовий пакет, щоб 
уникнути висихання.

Або потрібне короткочасне 
прогрівання в гарячій воді - при 
50-52° С протягом 25 хвилин, яке 
одночасно є термознезаражен-
ням.

Терміни придатності 
Довговічність насіння різних 

культур неоднакова. При нор-
мальних умовах зберігання вона 
коливається від 1-2 до 6-8 років. 
В особливо сприятливих умовах 
насіння може зберігати схожість 
набагато довше зазначених се-
редніх термінів.

Час, протягом якого насіння 
зберігає схожість, залежить не 
тільки від виду культури та умов 
зберігання, але і від погодних 
умов сезону, в який насіння було 
отримане. Вирощене в тепле, со-
нячне літо зберігаються довше, 
ніж вирощене в холодне і дощове.

ЦІКАВІ ФАКТИ
Всі ми знаємо про корисні 
властивості овочів, як вони 
впливають на наше здоров’я 
та як допомагають нам рости 
і розвиватися. Ось декілька 
маловідомих цікавих фактів про 
овочі.

 Картопля вперше з’явилася 
в Європі в 1586 році та пізніше 
потрапила до Північної 
Америки.

 Найбільшу частину корисних 
поживних речовин картопля 
містить прямо під шкіркою.

 Помідори – це справжнісінькі 
фрукти. Вони були юридично 
класифіковані як овочі 
Верховним судом США в 1893 
році.

 Є близько 5000 сортів 
помідорів, і вони є другим 
найбільш широко споживаним 
овочем у США після картоплі.

 Бамія – це не овоч. Її 
вважають овочем через 
насіння.

 Кавуни – це з сімейства, що й 
гарбузи та огірки.

 Загальна картина овочів та 
фруктів стала дещо розмитою. 
Немає значення, фрукти вони чи 
овочі, ці чудові рослини можуть 
допомогти нам дотримуватися 
добре збалансованої дієти та 
здорового способу життя.
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ПОХОРОН

Якось мені подзвонили і ска-
зали, що помер Михайло Горді-
йович. За радянських часів він 
двадцять років очолював колгосп 
у гарному селі над мальовничою 
річкою. Колгосп був знаменитий. 
Заможний. Учасник багатьох ви-
ставок. І люди жили у ньому, як у 
Бога за пазухою. Все у них було. 
Але й трудилися нівроку. Як і 
багатьом іншим журналістам у 
Дніпропетровську, мені не раз до-
водилося писати про це господар-
ство. То не з чужих вуст знаю, що 
колгоспники свого голову Михай-
ла Гордійовича мало не на руках 
носили. 

А тепер він помер. Сьогодні 
похорон. А я опинився непода-
лік від села, в якому він жив. Гріх 
було не заїхати, не провести чоло-
віка в останню путь. Їхав і згадував 
вірші Івана Драча про похорон 
голови колгоспу. Ось ці рядки: 
«Його несли на жилавих руках, на 
гніві, на не визрілому смутку – в 
кленовій жовто-білій домовині». 
У поемі Драча померлий голова 
раптом «піднявсь востаннє в до-
мовині і промовив людям, що від-
дав їм і серце, й мозок свій, і злість 
свою, і сивий смуток свій, і красу 
любові». Далі ж просив прощен-
ня за все, що мав би, але не встиг 
здійснити: «Ось хата Гапчина, по-
хилена, низька – я завинив навіки 
перед нею, перед її убогістю. Про-
щай! Мені ти не даси спокою на 
тім світі, вдовина хато, змучена, 
низька».

Заїжджаю в село Михай-
ла Гордійовича. І перше, що 
штрикнуло в серце – на кладо-
вище прямувала куценька тра-
урна процесія. Людей було в ній 
жменька. Тільки рідні та близькі. 
Село за покійником не йшло. Ні-
хто з селян не проводжав його 
з непокритою і похиленою голо-
вою. Все одно, що чужака хоро-
нили. Або когось з нелюдимих чи 
нелюбимих тут.

Я зупинився в провулку, який 
вів на цвинтар. Зупинився, нічого 
ще не розуміючи. Невже Михайло 
Гордійович не заслужив, аби про-
воджали його з почестями? І щоб 
оплакували, як рідного, близько-
го і дорогого? Ці німі запитання 
читалися в моїх очах, коли озир-
нувся на стареньку жінку, котра 
вийшла до воріт і дивилася кудись 
далеко-далеко поверх траурної 
процесії і кладовища. Поглядом і 
думками вона витала у небесах чи 
й вище.

- То Михайла Гордійовича по-
несли чи… когось іншого? – інак-
ше я не знайшов, як запитати.

- Його, щоб його пранці з’їли, 
-- відповіла жінка. – Одним, слава 

Богу, поганцем і злодюгою на світі 
стало менше…

Те, що це мені не почулося, 
я збагнув. Але отетерів. Звідки 
такий гнів? Про покійників у нас 
прийнято або хороше говорити, 
або нічого. А ховають же не ко-
гось, а свого в минулому ледве не 
покровителя і батька, гаранта усіх 
достатків і благ…

З подвір’я навпроти неквапно 
вийшов дідусь у латаній фуфайці. 
Слово за слово, і склалася у нас 
розмова. З розвалом колгоспу 
Михайла Гордійовича як підмі-
нили. Все одно, що ангелом був, 
а став вовком, пастушити якому 

дозволили серед овець. Кращі 
землі, оті, котрі низом туляться до 
сусіднього села, не розпаював. Зу-
мів собі заграбастати. І все майно 
поділив, як ото у фільмі «Весілля 
в Малинівці»: це мені, і це мені, 
а це мені не гоже – значить вам. 
За оренду паїв платив половою 
та відсівом. Не олією, а гущею. І 
нічого не скажи! Беріть, що даю. 
Тепер це не Гордійович, як його 
величали раніше, а чванливий пан 
і шахрай, до якого, з якого боку 
не заходь, не підступити. У ноги 
падай – нічого не доб’єшся. «Голо-
ту» колишній голова колгоспу те-
пер просто не помічав. Навпаки, 
зневажав. Гидував нею.

- Грабував, під себе гріб, як за-
гарбник – і що, забрав награбова-
не з собою? – злостиво засміявся 
дідусь. – Ні, все довелось залиши-
ти.

- А от доброї згадки про себе 
і не залишив, -- докинула від себе 
бабуся. – Могла бути вона у нього, 
і була та загула. Забулася, як її і не 
було. Тільки недобра зосталася.

- Якщо на похорон народ не 
зійшовся, -- підвів риску дідусь, - 
то до могили й тим більш ніхто не 
прийде. В кращому разі могилу 
будуть обминати, у гіршому…

І дідусь осікся. А мені страшно 
було усе це слухати. Чесно при-
знаюся: тоді уже свербіли руки 
написати про ганебний вінець 
колись благородного голови кол-
госпу. Невже аграрна реформа 
винна, що був кінь, та з’їздився? 
Що був чоловік як чоловік, а став 
поміщик, скнара і визискувач? Над 
цим хотілося поміркувати. З кон-
чиною радянської влади і колгосп-
ного устрою Михайло Гордійо-
вич миттю переорієнтувався, що 
якщо це одним гаплик, то таким, 
як він – шанс озолотитися. Відразу 

прокинувся в ньому загребущий 
інстинкт. І поховав інший, заміша-
ний на добрі.

Але не піднялася тоді у мене 
рука писати про перевертня, 
для якого усе святе і благородне 
одразу втратило будь-яку цін-
ність, коли запахло власними роз-
кошами та власним пануванням. 
Подумав я ще тоді, що і на свою 
душу прийму гріх, якщо посмію 
навздогін недобрими словами 
осквернити могилу покійника. Та 
й не всі ж колишні голови колгос-
пів виявилися безсовісними, жа-
дібними і нелюдяними стосовно 
селян!

А згодом довелося мені поїха-
ти в сусідню Херсонську область 
на багатолітній ювілей іншого 
колишнього голови колгоспу, а 
потім, ясна річ, засновника і влас-
ника приватного сільгосппідпри-
ємства. Цей мав значно більше 
заслуг і купався у ще більшій сла-
ві, поки головував. Мав дві зірки 
Героя Соцпраці. Тому був знаний 
далеко за межами області. За чет-

верть століття своє село перетво-
рив на лялечку і маленький рай. 
Багато, щасливо, благополучно 
жили та трудилися люди у його 
колгоспі. Горя теж не знали. 

І знову та ж ситуація. У знаме-
нитого чоловіка поважний ювілей, 
гостей повне село, а саме село, 
єством відчуваю і очима бачу, не 
торжествує. Село, навпаки, при-
гнічене і приховано зле. Явно за-
таїлося якоюсь гіркою образою, 
котра давно накипіла у людей на 
душі. Зупиняю одного, другого, 
третього – мовчать, не хочуть 
признаватися, в чому тут річ. На-
віть тікають. Аж поки одна жінка 
прямісінько біля ганку контори 
колишнього колгоспу, а тепер ПП 
роздратовано не відмахнулася 
від мене:

- Нічого, Бог і його прибере…
Мене аж проморозило.  Сло-

во честі, слова такі були мовлені. 
А людей наче прорвало. Розка-
зувати стали, як їм скрутно та 
кривдно, незатишно і тяжко зараз 
живеться. Що в минулому їхній до 
всіх добрий голова колгоспу те-
пер печеться винятково про себе і 
своїх дітей. Себе та дітей своїх по-
робив багачами й панами, а люди 
страждають, зі злиднів не вила-
зять і плачуть. Землю розпаював, 
а де чий пай – не питай…

І це, що найтрагічніше, не поо-
динокий випадок. У нас неподалік 
від обласного центру хазяйнував 
також новоявлений поміщик, 
який не одне, а відразу три коли-
шніх КСП роздерибанив і привлас-
нив. Позбиткувався, а нині знуща-
ється не над кількома десятками, 
а над кількома сотнями селян. 
Скільки вже люди натерпілися 
горя від нього, що ні розказати, ні 
пером описати. І ніхто, ні влада, ні 
прокуратура чи суд не могли захи-

стити їх від безчинств домороще-
ного пана нового пострадянсько-
го зразка. То знаєте, що бажають 
селяни своєму кривднику? Кажу, 
як люди кажуть: «Аби швидше 
його смерть забрала!» І докида-
ють: «Випустимо тоді табун ко-
ней, проженемо туди-сюди, щоб 
і могилу зрівняти з землею. Щоб 
ні сліду, ні духу не зосталося від 
нього».

І справа не в тім, що людям 
марно роти затуляти. Справа у 
тім, що їх доводилося розуміти. 
Згадую одразу, як я сам кілька 
разів їздив в одне село іншого 
району, де раніше мало не двад-
цять років славно головував 
дуже вже відомий у наших краях 
чоловік. Назвемо його Андрієм 
Володимировичем. Герой Со-
цпраці та заслужений хлібороб, 
якого свого часу не перестава-
ли хвалити у всіх від району і до 
столиці високих кабінетах, а та-
кож газети і телевізійні та радійні 
передачі. Задоволені ним були і 
люди, котрі трудилися у колгос-

пі. А почалася земельно-аграрна 
реформа, і селяни натерпілися 
від Андрія Володимировича 
скільки кривд-образ, принижень, 
що на всю область волали: «Ря-
туйте! Поки не обдере усіх нас 
тут до нитки – не заспокоїться». 
Згадую: хвилин п‘ять долав, важ-
ко рухаючись, шлях від ганку 
свого дому до хвіртки двору на 
вигляд не дуже й старий колиш-
ній колгоспний механізатор.

- Не дивіться, що молодий – 
здоров’ям я нікуди не годний, - 
мовив мені цей чоловік. – Був же 
начальником загону кукурудзо-
водів, посіви мав завжди чисті, 
менш забур’янені, ніж у декого 
і присадибні городи, бо з року в 

рік вносив гербіциди. От і нади-
хався тієї зарази, що тепер ча-
сом і не дихну. А пішов до Андрія 
Володимировича просити помо-
чі на лікування – він далі порога 
мене не пустив. Не бачить і не 
помічає він зараз навіть тих, хто 
падає йому і в ноги чи й повзає 
перед ним блазнем. 

Потім же треба було статися 
так, що і хворого механізатора, і 
Андрія Володимировича смерть 
наздогнала в один день. Механі-
затора хоронило все село, а до 
колишнього голови колишнього 
колгоспу майже ніхто не при-
йшов. Обминають його могилу 
до цих пір, як її і немає на їхньому 
кладовищі… 

У давній чудовій поемі Івана 
Драча голова колгоспу, якого 
хоронили, просив прощення і «в 
Степана, який п’яний і сьогодні», 
бо «в смуток твій я не ввійшов 
душею». І в дружини Марини за 
те, «що не надивився я на вуста 
твої і очі сині». А потім «голова 
ковтнув життя востаннє – кругом 
чола кружляв супутник в нього, 
утворюючи німб простій люди-
ні». Я, на жаль, подібного напи-
сати сьогодні не можу. Можу на-
писати тільки таке: одне діло, що 
кучмівська реформа багато лиха 
наробила і обернула селян у без-
правну та вимираючу масу. Зов-
сім інше, що і багатьох колишніх 
колгоспних «вождів» до безтями 
запаморочила недоступними ра-
ніше для них «перспективами» 
та благами, і якщо не всі, то че-
рез одного вони показилися. Усе 
святе, чисте та благородне, спра-
ведливе вивітрилося з їх сумлін-
ня, як торішній опалий і невідомо 
куди відлетілий цвіт.

І забули, не хочуть навіть зна-
ти, що і вони смертні, а тому з 
людьми по-людськи мають жити. 
Ця істина відома ще з давніх-да-
вен, а запозичена, якщо не по-
миляюся, зі святого письма. Як і 
вислів про те, що життя коротке, 
а пам’ять – вічна.
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