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Так з огляду на більш ніж 
вагомі підстави вважає 
Асоціація фермерів і при-
ватних землевласників 
Магдалинівського району. 
Бо викликів у місцевих 
хліборобів сьогодні більш 
ніж достатньо – лише за 
неповних п‘ять  місяців 
цього року у краї скоєно 
п‘ять збройних нападів 
на фермерів! У Ковпаківці, 
Топчиному, Почино–Со-
фіївці, Першотравенці, 
Євдокіївці… А ще є значне 
число крадіжок, випадків 
рейдерства, шахрайства 
і т. п. Безперечно, такому 
розгулу злочинності спри-
яє незадовільне соціаль-
но-економічне становище 
українців, посилення мі-
граційних потоків через 
військову агресію Росії на 
сході держави, невдала 
поки що реформа право-
охоронної системи. Поет 
Василь Вількозукра склав 
з цього приводу відомі 
коломийки:
У міліції реформа – 
Замінили лише форму, 
Ну а пики не змінились – 
Які були, ті й лишились… 

До всього територія сучас-
ної Магдалинівщини, або коли-
шнє Дике поле і згодом землі 
Славного Війська Запорізького 
низового, освоювалася в більш 
пізніші часи за Гетьманщину. 
Родючі поля краю знаходяться 
на південь від Орелі, яка роз-
межовує Полтавщину і Дніпро-
петровщину, або гетьманські 
і козацькі землі. Сьогодні Маг-

«Мусимо стояти єдиною лавою!»
далинівський район є одним з 
найбільших в Дніпропетров-
ській області, і хоч сіл у ньому 
чимало, та вони переважно не 
надто великі і розташовані на 
значній відстані одне від одно-
го. Такий фактор не сприяє опе-
ративності дій правоохоронців 
у разі кримінальних правопо-
рушень, та ще й дороги в краї 
переважно відомо які. 

Останній випадок збройно-
го нападу стався 8-го травня в 
Євдокіївці. Можливо, злочинці 
знали, що будинок Василя Ле-
беденка підключений до охо-
ронної сигналізації, і чекали в 
засідці. О шостій ранку на дру-
жину фермера, яка вийшла з 
хати, напали троє невідомих в 
масках, вона отримала сильний 
удар в обличчя. Бандити одразу 
ж кинулися в будинок, захопи-
ли зненацька фермера і зв’я-
зали його. Потім жорстокими 
тортурами змусили віддати їм 
наявні кошти та травматичний 
пістолет. Після виїзду на місце 
події і проведеного розсліду-
вання слідчі Магдалинівського 
відділення Національної полі-
ції встановили марку та колір 
автомобіля, яким користували-
ся злочинці. Це авто бачили в 
Євдокіївці впродовж трьох днів 
до збройного нападу, до того ж 
недалеко від будинку ферме-
ра. Але тривале перебування в 
селі незнайомих осіб, на жаль, 
не викликало ні в кого підозри, 
ніхто не дав звістки правоохо-
ронцям.  

Злочинці облич не відкри-

вали, були в однаковому тем-
ному одязі і діяли в рукавичках. 
Тобто це зовсім не новачки, і 
такий «хліб» їм, на жаль, не ва-
дить…

- Довелося й мені відчути і 
пістолет біля скроні, і «закон-
не» захоплення землі, - розпо-
відає фермер Валерій Ілляшик 
з Поливанівки. – Першого разу 
відбувся збройний напад, дру-
гого – зміна кадастрових номе-
рів земельних ділянок. Рейде-
ри використали реєстраційну 
службу для своїх чорних справ, 
тепер мушу доводити в суді, що 
я на законних підставах пра-
цюю на землі. Про необхідність 
тісного єднання фермерських 
лав для протидії прямій чи 
прихованій агресії говорилося 
ще років з десять тому. Сьогод-
ні ми всі, хто працює на землі, 
маємо зрозуміти: треба ставати 
один до одного, єдиною потуж-
ною лавою, поки нас не переду-
шили поодинці. Тільки разом 
ми маємо шанс на виживання. 

Чи не про це йдеться і в дав-
ній пісні Булата Окуджави:

 …візьмемось за руки 
                                     всі, друзі, 
щоб не пропасти поодинці!
А голова Асоціації ферме-

рів та приватних землевласни-
ків Магдалинівського району 
Василь Хоменко першочерго-
вими завданнями бачить не 
лише якнайтісніше єднання 
всіх, хто власним потом зро-
шує рідну землю:

- Україні треба змінити фі-
лософію буття, державний по-

гляд на село та його жителів. 
У жодній країні світу немає 
такого ставлення до сільгосп-
виробника. Там за виробника 
стоять горою. І такого поняття 
як «зернотрейдери» катма, а в 
нас мусиш пройти п’ять–шість 
інстанцій до реалізації вироще-
ного, поки на твоїй продукції 
не «наварять» добряче спритні 
люди. У них державна дотація 
на один гектар сягає вісімсот 
і більше євро. Коли б ми мали 
дотацію на рівні однієї – півтори 
тисячі гривень на гектар, Укра-
їна була б засипана зерном і за-
лита молоком… А позаяк нічого 
подібного немає, кожен фермер 
завжди думає, як працювати, 
де брати пальне і насіння, за що 
жити його родині наступного 
після збору урожаю року. У Єв-
ропі й інших країнах є так зване 
«фермерське» дизпальне, воно 
дешевше і використовується 
винятково за призначенням 

- для роботи в полі. А в ціну на-
шого дизпалива доданий акциз 
на дороги, якими наша техніка 
не їздить… Раніше сплачений 
фермером ПДВ у розмірі двад-
цяти відсотків лягав на спеці-
альний рахунок, кошти з нього 
дозволялося використовувати 
на насіння, гербіциди, пальне. 
Зараз вісімдесят відсотків цих 
сум ідуть державі, нам лише 
двадцять, тваринникам і овочів-
никам трохи легше – у них роз-
поділ ПДВ 50 на 50. Щоправда, 
є Постанова № 130 Кабміну від 
першого березня ц. р., вона пе-
редбачає часткове погашення 
коштів, використаних на при-
дбання вітчизняної сільгосп-
техніки. Але досі, окрім тексту 
Постанови, нічого немає… З Ки-
єва повідомляють – погашення 
робитиме Державна фіскальна 
служба. Коли? Чому мовчать?..

Прогнози, як відомо, справа невдячна, особливо 
погодні, та без них у сучасному житті вже не 
обійтися.

Ми всі добре пам‘ятаємо, як у квітні несподівано 
повернулася зима. Тоді з екранів телевізорів і на шпальтах  
газет усі дивувалися цьому феномену, але, втім, дружно 
запевняли та вірили,  що ось настане  травень і прийде 
ледь не літо. На початку останнього  місяця весни так 
ніби і  було, але потім  погода,  як конозиста дівка, знову 
показала свій примхливий норов. Два наступних тижні були 
дуже холодними, особливо ночі, та дощовими. Це відразу 
ж відбилося на вегетації рослин, передусім теплолюбних. 
Подекуди вона зовсім припинилася
Синоптики стверджують, що бували в  цьому місяці більш 
низькі температури, частенько - приморозки.  Аномально 
холодний травень 2017 року - це хоча й рідкісне явище, але не 
виняткове. Весна зрушилася принаймні на два-три тижні. 
Чи встигнуть сільгоспкультури  надолужити згаяне? Чи 
порадують цьогорік добрим урожаєм?..
Поточний тиждень принесе довгоочікуване потепління, 
але в нічний час ще буде досить прохолодно. Втім, літо все 
ж наближається. І пригадаймо народну мудрість: травень 
холодний - рік хлібородний.

Спостерігав Павло СТЕПАНЬ.

Травень холодний - 
рік хлібородний

Для уникнення випадків загибелі бджолосімей при використанні пестицидів 
та агрохімікатів під час обробки посівів сільськогосподарських культур 
фермери повинні налагодити тісну комунікацію з власниками пасік. Про 
це в ході Колегії Держпродспоживслужби наголосила перший заступник 
директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної 
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ)                          
Юлія Новожицька.
«Є гостра необхідність у співпраці між фермерами та бджолярами. 
Взаємоповага, розуміння потреб один одного, комунікація та поширення 

Сила захисту

Весняне поле ФГ «Катюша»: трактористи 
Володимир Тополь, Олександр Луценко, водій Віктор 
Петренко, різноробочі Ілля Кім та Віктор Тополь.

сільгоспвиробниками інформації про плани обробки посівів і дерев дозволять 
уникнути випадків загибелі бджіл через застосування засобів для обробки 
рослин», - пояснила Юлія Новожицька.
Щоб підкреслити гостроту проблеми вона повідомила, що з 25 квітня                      
по 11 травня Інститут отримав матеріали та провів дослідження                          
від 800 загиблих бджолосімей по всій Україні.
У свою чергу Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа запропонував 
через обласні управління АПК організувати ряд спільних нарад із фермерами та 
бджолярами для вирішення зазначених питань, повідомляє інформцентр УАК. 
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Протидія

СИЛА ЗАХИСТУ

Керівники найбільших аграрних 
об’єднань України звернулися до влади 
з вимогами щодо запуску ринку землі 
сільськогосподарського призначення. 
Про це повідомляє прес-служба 
Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Так, аграрії занепокоєні відсутністю 
діалогу в розробці важливого земельного 
законопроекту. Вони вважають оприлюднений 
урядом законопроект загрозою для аграрної 
галузі і просять про зустріч з прем’єром для 
обговорення своїх вимог.
Відповідні звернення до президента, прем’єр-
міністра, голови ВР, голів парламентських 
депутатських фракцій та груп підписали 
очільники ВАР, Асоціації «Свинарі України» 
(АСУ), Асоціації виробників молока України 
(АВМ), НАЦУ «Укрцукор», ГС «Аграрний 
союз України», Асоціації «Союз птахівників 
України» та Асоціації фермерів та приватних 
землевласників України.
Як відомо, згідно з Меморандумом з МВФ 
про економічну та фінансову підтримку, 
прийняття Радою закону про обіг 
сільгоспземель очікується у травні. Це 
дозволить діючому мораторію на продаж 
земель втратити силу з кінця поточного року, 
а ринку землі почати діяти з 1 січня 2018 року.
Урядовий законопроект «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення» 
був оприлюднений 12 квітня 2017 року. 
Запропонована Кабміном модель ринку 
викликає глибоке занепокоєння українських 
аграріїв, адже вона порушує їхні законні 
інтереси.
По-перше, законопроект позбавить більшість 
агровиробників права на придбання землі. 
Таким чином закладаються привілеї для певних 
суб’єктів, які зможуть купувати землю без 
конкуренції. Водночас ті, хто мав би стати 
ключовим учасником ринку землі, ― аграрні 
підприємства, які дійсно на ній працюють, 
― залишаються поза цим ринком, а новими 
власниками українських сільгоспземель 
стануть люди, які не мають відношення до 
аграрного товаровиробництва.
«Такий підхід прямо суперечить статті                      
14 Конституції України, якою встановлено, що 
право власності на землю гарантується. Це 
право набувається і реалізується громадянами, 
юридичними особами та державою відповідно 
до закону. При цьому статтею 13 Конституції 
України передбачена рівність усіх суб’єктів 
права власності перед законом», ― йдеться у 
зверненні.
По-друге, ринок землі має передбачати не лише 
наявність об’єкту купівлі-продажу (землі), а 
й бути забезпечений коштами. Але, за даними 
проекту «Підтримка реформ у сільському 
господарстві та земельних відносинах України», 
банки не кредитують під заставу землі, що 
не перебувають під мораторієм, через високі 
ризики.
«За наявності цих проблем і відсутності 
прописаних в урядовому законопроекті шляхів 
їхнього вирішення запуск ринку землі з 1 січня 
2018 року є вкрай передчасним і призведе 
до непоправних наслідків для економіки й 
нацбезпеки України», ― зазначають в ВАР.
Згідно з аналізом аграріїв, потенційними 
негативними наслідками стануть, зокрема, 
втрата земельного банку, блокування 
банківського кредитування і залучення капіталу 
в Україну, а відтак ― втрачені можливості для 
зростання: без залучення іноземних інвестицій 
не буде і очікуваного росту споживання, що 
стимулює розвиток національної економіки та 
зростання ВВП.
Саме тому аграрії вимагають від влади 
провести спільну зустріч за участі прем’єр-
міністра, міністра агрополітики, керівників 
та членів Аграрного комітету, представників 
провідних аграрних асоціацій та Всеукраїнської 
асоціації органів місцевого самоврядування 
«Українська асоціація районних та обласних рад».

Вимоги аграріїв 
щодо 
ринку землі

З вернення

«Так далі жити 
не можна!»

Саме слова, винесені у заголовок, стали головним 
аргументом подолати власну бездіяльність 
та інертність на черговій зустрічі членів 
асоціації фермерів та приватних землевласників 
Дніпропетровщини. На черзі дня гостро 
постало кілька питань – чи братимуть участь 
фермери Придніпров’я  в акції протесту під 
стінами Верховної Ради та кабінету Міністрів, 
чи лежатимуть вдома на м’яких диванах і 
спостерігатимуть за всім, що відбувається в 
державі з екранів власних  телевізорів? Спокійно. 
Безпечно. І мухи не кусатимуть.

- Хлопці, - як завжди, емоційно 
звернувся до присутніх Анатолій 
Гайворонський, голова обласної 
Асоціації, - час розмахувати пра-
порами різних політичних сил й 
виходити на протестні акції вже 
минув. Швидше – себе вичерпав! 
Життя вимагає від нас більш рі-
шучих дій.

- Тому, - наголосив Анатолій  
Гайворонський – ми повинні вирі-
шити, або беремо намети, розби-
ваємо їх під стінами парламенту і 
сидимо до перемоги, або… тихень-
ко животіємо кожен на своєму ху-
торі. При цьому всі прапори ски-
даємо  в куток. Досить. Награлися! 
Йдемо на Київ з одним-єдиним 
прапором – держаним прапором 
України. А повна перемога – це 
відставка недієздатного й корум-
пованого уряду, це прийняття но-
вого Закону про вибори, а відтак, 
повне перезавантаження влади.

Як доказ Анатолій Гайворон-
ський навів колегам-фермерам 
власний приклад спілкування з 
тими, хто, здавалося б, мав, як ні-
хто інший у державі, стежити за 
дотриманням законності, боро-
тися з рейдерством і корупцією. 
Натомість прикриває й «кришує» 
бандюг, новоспечених рейдерів, 
власне, є їх поводирем і наставни-
ком.

Цієї весни делегація фермерів 
на чолі з Гайворонським поїхала 
в столицю – шукати правди у Мі-
ністерстві юстиції. Мова про неза-
конне захоплене ФГ «ДАР». Вісім 
місяців суди жодної інстанції не 
прийняли по цьому господарству 
жодного рішення, яке б встано-
вило нарешті його справжнього 
власника.

- Здавалось би, - розповідає 
Анатолій Гайворонський, - відбу-
лася конструктивна розмова із 
заступником міністра юстиції за 
участю юристів обох сторін. Було 
прийняте спільне рішення, що по-
трібно зробити, аби нарешті по-
вернути господарству і його влас-
никам спокій і впевненість у тому, 
що ніхто більше не підніме руку 
на чуже. Деякі юридичні моменти 
ми допрацювали вдома і подали 
позов повторно, вже  з урахування 
тих зауважень, що висловив за-
ступник міністра під час зустрічі.

- Чекаємо на якісь дії з Киє-
ва – у відповідь тиша, - констатує 
Гайворонський. – Я чоловік невга-
мовний, спокійно не всидів, знову 
гайнув у столицю, потрапив до 
першого заступника голови НАБУ.

- Нічим не можу допомог-
ти, - відповів чиновник, -  Ген-
прокуратура не дозволить, бо 
НАБУ бере до розгляду справи, де 
йдеться про мільйонні збитки. А 
ваш «Дар», самі розумієте, не той 
масштаб…

- Я тоді в юстицію, до зама міні-
стра, - продовжує Гайворонський, 
-довелося поставити навіть уль-
тиматум: або він мене прийме, 
або завтра біля порогу міністер-
ства будуть дві машини з гноєм, і 
це доведеться не лише вдихати, а 
й пояснювати всій Україні і світу, 
звідки такий «сюрприз» і чому.

Відповідь столичного бю-
рократа ошелешила Гайворон-
ського.

- Хіба ми могли вам таке гово-
рити? – спитав, ніби щойно на-
родився і бачить голову Дніпро-
петровської асоціації фермерів 
уперше.

Потім з’ясувалося, що навіть 
заяви з проханням розібратися у 
ситуації навколо «ДАРу» немає! 
Тільки після тривалих пошуків її 
таки знайшли в приймальні, де 
вона буцімто загубилася…

Дива та й годі! Насправді за-
яву просто поклали під сукно, як 
це зазвичай у нас робиться. І не 
приїдь Гайворонський до Києва 
повторно, так би та заява і зотлі-

ла… Та справжня «Санта Барбара» 
була попереду!

Державні «суперюристи» (а 
інакше їх і назвати не можна) 
видали папірець, де чорним по 
білому було написано, що у « 
розгляді даної справи відмовле-
но через те, що вона знаходиться 
в суді»!

Ось така ціла вервечка абсо-
лютно абсурдних, позбавлених  
здорового глузду вчинків дер-
жавних мужів з Мінюсту чекала 
на Анатолія Гайворонського у 
квітучій столиці.

- Моє тверде переконання: 
найбільший рейдер в Україні – це 
сама держава зі своєю численною 
армією бюрократів-прислужни-
ків, які дуже непогано живуть за 
рахунок нас з вами, платників по-
датків, - підсумував ватажок дні-
пропетровських фермерів.

«Лихі» дев’яності відпочива-
ють порівняно з тим, що коїться 
нині. Фактично під прикриттям 
держави нахабніють бандюги різ-
ного штибу. І правди у високих ка-
бінетах годі й шукати.

Тому не випадково другим за 
важливістю на черзі дня стояло 
питання захисту фермерських 
господарств від нападів рейдерів, 

особливо під час збирання вро-
жаю.

- Кожен може потрапити в 
ситуацію, коли, прокинувшись 
вранці, несподівано побачите, 
що на полі, де колись колосилася 
пшениця, стирчить стерня. Уро-
жай хтось нахабно вкрав. І взагалі, 
фермерське господарство вже не 
ваше і вам не належить, як і зібра-
на пшениця, - таким «холодним» 
душем Гайворонський приголом-
шив учасників зустрічі, щоб ті, як 
мовиться, не розслаблялися.

- Я аніскільки не драматизую 
і не перебільшую, - наголосив іще 
раз головуючий. – Маю достовірну 
інформацію, що кримінальні тов-
стосуми скуповують та нагромад-
жують сільгосптехніку, щоб твори-
ти влітку свої «чорні» справи. Ви-
глядає цілком реально, що, поклав-
ши чверть життя на фермерську 
справу, ми, на схилі літ, можемо за-
лишитися ні з чим, хіба що з нажи-
тими болячками. Це якщо вийдемо 
з сутички живими  та неушкодже-
ними. Якщо ж бандити  почнуть нас 
відстрілювати поодинці (а почнуть 
– я не сумніваюсь!), самі розумієте, 
який буде фінал…

І ці слова не безпідставні.
Колишній генерал обласної по-

ліції , якого звільнили після сутич-
ки у Дніпрі 9 Травня і з яким Гай-
воронський незадовго перед цим 
мав розмову, зізнався, не без від-
чаю в голосі - мовляв, насувається 
таке,  що не відомо, як захищати 
людей від криміналітету. Тоді ж 
на зустрічі  сторони підписали 
договір про спільні дії, але акцент 
генерал зробив все ж на тому, що 
розраховувати фермери  повинні 
на власні сили, самооборону, яку 
створили.  

З новим керівництвом поліції 
Гайворонському зустрітися ще 
не вдалося, але він має надію, що 
співпраця проти рейдерства і зло-
чинців буде взаємною і дієвою.

Непростий час і ті виклики, що 
він підкидає сільгоспвиробникам, 
свідчить про те, що сьогодні зама-
ло просто  засіяти лан пшеницею 
чи кукурудзою та бути добрим  го-
сподарем, потрібно бути готовим 
протистояти негідникам і, як мо-
виться , тримати удар.

Бо далі так жити не можна!  З 
цим урядом, з цими міністрами. 
Із законами, які щодень порушу-
ють…

 Леся СВІТЛА.

Колись були козацькі, тепер - фермерські дозори оберігатимуть 
врожай від зазіхань новоспечених «ординців».
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Народна мудрість

До поліції звернувся директор одного з підпри-
ємств смт Віньківці, яке займається вирощуванням 
зернових та великої рогатої худоби: за його версією 
корів потруїли конкуренти. Трупи корів і досі ви-
возять на скотомогильник. Цю страшну ніч власник 
підприємства «Агропрогрес В» не забуде ніколи – 
мало хто зможе пережити побачене. Передсмертне 
мукання корів цілісіньку ніч стояло над фермою. 
Годівниць хтось безжально та безсовісно потруїв.
Що ж насправді сталося на фермі, здогадуються й 
представники влади, хоча імен не беруться називати. 
Для них це не просто масштабна надзвичайна ситуа-
ція. На території Віньковець лише дві молочні ферми. 
Збитки від масового убивства корів вражають – це 
майже два мільйони гривень.
Зловмисники діяли професійно та були озброєні за-
бороненою отрутою – фосфідом цинку. Колись таким 
ядом на підприємстві труїли мишей. Наголошують, 

Не території ферми в смт Віньківці 
Хмельницької області виявили               

88 трупів корів

Нелюди отруїли корів
лише обмежене коло людей мало до нього доступ. 
Тож версія, що це банальне шкідництво, не працює, 
вочевидь, труїли тварин на замовлення не простої 
людини.
Для власника підприємства – це не лише величезна 
трагедія, а й чергова спроба конкурентів «віджати» 
бізнес. Фосфід цинку уже давно ніхто не використо-
вує, це заборонений препарат. Його не купиш просто 
так в аптеці.  Що вражає найбільше – це бездушність, 
із якою діяли зловмисники: вони розсипали отруту по 
усій силосній ямі так, щоб загинула уся череда.
Правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження 
за статтею 251 «Порушення ветеринарних правил». 
На підприємстві вважають: справу не лише гальму-
ють, а й не візьмуться розслідувати. А от ветеринар-
ний лікар називає статтю, за якою повинно проходити 
вбивство тварин. Давайте називати речі своїми імена-
ми – це було сплановане жорстоке вбивство.

- А ще хочу зауважити, 
- веде далі Хоменко, - що ві-
доме прислів’я «весняний 
день рік годує» справедливе 
на всі сто відсотків. Це добре 
знають всі, хто хліборобить 
не один сезон. Весною для 
кожної культури є такий «зо-
лотий» день, коли зерно саме 
проситься до ґрунту, ця дата 
є найоптимальнішою для сів-
би. І ти просто мусиш сіяти 
саме цього дня… Інакше на-
ступного може щось завади-
ти – підведе техніка, погода, 
інші обставини. І тоді втрата 
врожаю буде величезною. 
Подібна ситуація і з обробіт-
ком ґрунту, жнивами. Тобто 
людині, яка вирощує хліб, по-
трібна абсолютна свобода дій, 
спокій; будь – яке порушення 
її виробничих або людських 
прав неприпустиме, бо озна-
чає ще й втрату врожаю. А в 
нас на початку березня, перед 
стартом весняно-польових 
робіт, у помешкання Анатолія 
Куницького в Першотравенці 
приблизно о сьомій вечора 
ввірвалися п’ятеро озброє-
них чоловіків, побили його, 
зв’язали дружину. Забрали 
гроші і майно… Досі нікого із 
грабіжників правоохоронці 
не знайшли. Цього року тра-
пилося вже п’ять подібних ви-
падків. Як можна в таких умо-
вах дозволяти ще й продаж 
землі? Владі начхати на долю 
села, стабільність і розвиток 
сільських громад. Нам немає 
на кого сподіватися, окрім са-
мих себе! Стоїть питання не 
лише захисту фермерів, а всіх 
жителів сіл – власників землі, 
підприємців, ветеранів праці. 
Треба діяти разом, тоді ста-
немо тим монолітом, об який 
зламають «зуби» грабіжники. 

Топчинська 
Самооборона     

Справді, недобрі справи 
кояться в Магдалинівському 
районі. Їхня масовість мимо-
волі схиляє до думки – а чи не 
з єдиного «центру» відбува-
ється планування таких мер-
зенних дій? Коли б, приміром, 
у Канаді був здійснений бодай 
один розбійний напад на фер-
мера, то поліція б того штату 
одразу ввела надзвичайний 
стан в своєму відомстві і не 
заспокоїлася б доти, доки на 
руках злочинців не клацнули 

«Мусимо стояти єдиною лавою!»
кайданки. Там на людей, які 
годують суспільство, навіть 
гадки ні в кого не виникне на-
пасти, завдати їм якоїсь шко-
ди. Чому в нас досі не так? 

Щойно на телеканалі 
«ЗІК» Ірина Богословська зви-
нуватила міністра внутріш-
ніх справ Арсена Авакова в 
бездіяльності та створенні 
«даху» для корупційних зло-
чинів, в тому числі для торгів-
лі наркотиками. І отриманні 
значних сум готівкою за це. 
Ще раніше про потурання 
наркоторгівлі високих поліці-
йних чинів заявила народний 
депутат Олександра Кужель з 
колегами. Міністр на ці звину-
вачення досі ніякого пояснен-
ня не надав. Пригадується, 
в книзі «Хрещений батько», 
основа якої дійсні події, один 
з ватажків італійської мафії 
дон Корлеоне завзято вою-
вав з бандою, яка намагалася 
ввозити опіум. Тобто він вва-
жав, що «торгувати смертю» 
навіть бандит не повинен! І в 
страшному сні мафіозі не міг 
уявити, щоб комісар поліції 
потурав наркоділкам. То що 
ж в нас самих змінилося з тих 
часів півстолітньої давності? 
Невже нічого навіть після 
Майдану, загибелі Небесної 
Сотні і прямої агресії Росії? 

Тому селянам доводиться 
покладатися переважно на 
власні сили. Ось що про ді-
яльність Фермерської самоо-
борони на території Топчин-
ської сільської ради розпові-
дає Віктор Ачимов, власник 
землі:

- У діяльності Самооборо-
ни беруть участь близько ста 
сімдесяти чоловік, є навіть 
пенсіонери. Всі пройшли під-
готовку, щоночі чергуємо на 
двох або трьох машинах. Осо-
блива увага чужим автомобі-
лям, їх зупиняємо і запитуємо 
про мету візиту. Вся ця робота 
набула особливого руху після 
того, як взимку був здійсне-
ний напад на оселю фермера 
Людмили Торяник. Абсолют-
но погоджуюся з її думкою 
про те, що ми навіть не уявля-
ємо, на порозі яких змін стої-
мо. Тому бути разом, уважним 
до односельців, частіше зби-
ратися життєво необхідно. 

У правовій державі Україна 
мають панувати закон і поря-
док, і селяни, як носії влади, 
підставляють одне одному, 
тобто державі, своє надійне 
плече.

Землю отримали в спадок 
від батьків дружини – брига-
дира тракторної бригади Ва-
силя Семеновича, який вздовж 
і впоперек переорав усі топ-
чинські землі за 48 колгосп-
них років, та Лідії Борисівни 
Пісоцьких, доярки. Для увіч-
нення пам’яті про них вздовж 
дороги біля їхніх паїв посади-
ли алею з 82 горіхових дерев. 
Діти й онуки мають пам’ятати 
їхню нелегку працю, цінувати 
землю. Намір політиків від-
крити вільний ринок орних 
земель є негативним для села. 
Дехто з «нових українців» не 
має сорому і вже прибрав до 
рук чималі площі – через орен-
ду на 49 років і т. п., користую-
чись селянською бідністю. 

Кущ Очеретувате – 
Спаське

На півдорозі з Магдали-
нівки до Дніпра знаходиться 
село Очеретувате. Його назва 
пов’язана з тим, що низинні 
береги Кільчені з давніх-да-
вен густо заростають очере-
тами. За якихось три десятки 
кілометрів – обласний центр, 
тому в краї свої «родзинки» 
буття. 

- Значна частина наших 
жителів працює в Дніпрі, але 
розвинений і фермерський 
рух, - розповідає молодий 
очеретуватівський сільський 
голова Іван Гуртовий. – Ска-
сування мораторію на про-
даж земель в час збройних 

нападів на фермерів приведе 
до кровопролиття, це недо-
бра ідея. Для організації Са-
мооборони зібрали ферме-
рів, одноосібників, чоловіків 
від 17 до 48 років. Підготовку 
з рукопашного бою проходи-
мо в Дніпрі у майстрів цієї 
справи, проводимо стріль-
би. У сусідньому Спаському 
Новомосковського району 
допомогли відремонтувати 
спортзал, тепер займаємося 
в ньому фізичною підготов-
кою. До Спаського сім кіло-
метрів, там теж є такий загін, 
діємо разом, є радіостанція. 
Займаємося і «юридичною 
самообороною», щоб «від-
битися» від рейдерських 
зазіхань на землю. Очерету-
вате поділене на сектори, за 
якими закріплені конкретні 
люди. Патрулюємо свої ді-
лянки, виявляємо чужі авто-
мобілі, незнайомих людей, 
встановлюємо їхні особи та 

мету перебування в селі. Те 
саме стосується наших полів. 
Фінансують діяльність заго-
ну самі його учасники, жите-
лі села. Всі розуміють, що це 
сьогодні необхідність. Адже 
у нас один дільничний ін-
спектор навіть не на сім сіл, а 
на сім сільських рад! От така 
реформа поліції. Тому загін 
бере на себе відповідаль-
ність за спокій у краї, діємо в 
межах законів України. 

І відчутні результати такої 
серйозної роботи не забари-
лися.  За час дії загону трапля-
лися лише дрібні крадіжки. 
Вочевидь, слава про свідому 
самоорганізацію населення 
очеретувато-спаського куща, 

подібну до загонів Нестора 
Махна, лине Придніпров’ям і 
вже наводить жах на злодюг. 
Головне – посилювати село, 
а не навпаки, вважає фермер 
і громадський активіст Оче-
ретуватого Анатолій Субота:

- Тепер селяни, які здають 
землю в оренду, отримують 
пристойну орендну плату, 
тримають курей, поросят 
тощо. А коли земля піде в чужі 
руки, з чого вони житимуть? 
Хто підтримає школу, садок, 
клуб? Я збираю чеки з нада-
ної цим закладам допомоги, 
їх чималий кошик. Чи буде 
це робити олігарх, якщо йому 
дозволять скупити землі? Ні, 
бо його діти й онуки в нашу 
школу не ходитимуть. Тому 
я категорично проти відміни 
мораторію. Ще треба заборо-
нити роботу пунктів прийому 
металобрухту. Років зо три 
тому злодії взимку вирізали 
за селом навіть металевий 
місток через Кільчень, і ніхто 
нікого не шукав… А коли я ви-
рішив самотужки застелити 
ділянку дороги асфальтом, бо 
геть ніяк їздити було, одразу 
машиною прилетів капітан 
поліції з Магдалинівки і пи-
тає:

- А що ви тут робите?
Бачите, коли щось тра-

питься, то бензину приїхати в 
них немає, а тут знайшовся… 
Так і поїхав той капітан без ні-
чого. Реформа ж проголоше-
на, значить, кінець поборам.

Так, тут певний оптимізм 
для дніпровського краю все-
ляє недавня зміна керівни-
цтва Національної поліції об-
ласті, яка сталася внаслідок 
недолугих дій правоохорон-
ців 9 Травня, коли «тітушки» 
почали бити учасників бойо-
вих дій АТО. Пішов у відставку 
і сумновідомий серед колег 
і громадськості «Гаманець», 
який відзначався неабияким 
«апетитом». Тож будемо спо-
діватися, що новопризначе-
ний очільник Віталій Глухо-
веря підніме авторитет На-
ціональної поліції Дніпропе-
тровщини на належну висо-
ту. Щоб значні зусилля Фер-
мерської Самооборони краю 
з відновлення правопорядку 
були підсилені людьми, які 
отримують саме за цю працю 
заробітну плату.

Підготував 
Остап ВЕРНИГОРА. 

Фото автора. 

Тут,  на Кільчені, стояв місток, тепер річку 
переїжджають або переходять у брід..

!Добре тим живеться, де гуртом 
сіється і жнеться
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У ЧАРІВНУ серпневу, як писав колись 
один поет, пору викінчення минуло-
го літа довелося мені двічі з краю в 

край промчати трьома областями – Дні-
пропетровською, Запорізькою і Херсон-
ською. Це були подофрожі крізь безкінечні 
вервечки базарників з багатющими пло-
дами природи і роботящих селянських 
рук. Обіч автомагістралей всюди, скіль-
ки оком кинь, гори кавунів і динь, яблук 
і груш, персиків, слив, винограду та помі-
дорів і баклажанів, огірків, в’язки цибулі… 
Скільки хочеш, стільки й бери, коротше! 
Вибирай, що твоя душа бажає. Вибирати 
є з чого. І автомобілі зупиняються, подо-
рожні куштують на смак, ще й вередують, 
вернуть свої носи від добра, але вреш-
ті-решт не стримуються, сходяться в ціні 
і купують кілограмами, торбами, відрами, 
мішками. Їдеш та їдеш, а кінця не видно га-
мірним торгам.

Бачачи усе це вздовж доріг на власні очі, 
перше, що спадає на думку – яка ж щедра 
українська земля своїми неповторними й 
цілющими плодами! Навіщо нам ті банани 
й інші заморські «райські насолоди», якщо 
у нас своїх садових та городницьких віта-
мінних продуктів більше, ніж треба. Ясно, 
що стихійні ринки на узбіччях магістралей 
не від хорошого життя тих, хто їх вирощує 
й плекає. Швидше селяни таким чином у 
своїх поруйнованих селах вимушені вижи-
вати, годувати себе і своїх дітей, батьків 
же догодовувати до смерті. З другого боку, 
відверто виходить, що зась їм відчути го-
сподарями на своїх присадибних ділянках 
чи паях, як там і тут у місцевих масштабах 
навіч «перевиробництво» фруктів та ово-
чів, інших дарів рідної матінки-землі. Це 
вже не ті «лишки» з селянських дворів, 
які колись везли на колгоспні базари. Це 
наслідки спеціальних старань мешканців 
сіл поодинці і сім’ями, котрим доводить-
ся щодня зранку й допізна працювати, як 
тим невтомним бджілкам. Без вихідних 
та святкових днів – перепочинку немає і 
не жди. От би підтримку державну їм не 
на словах, а на ділі, ті ж виробничі, заго-
тівельні та переробні – бо скільки можна 
руйнувати й розганяти! – кооперативи, 
вони б гори перевернули. Не лише узбіччя 
найближчих доріг засипали б селяни уні-
кальними лікувальними й оздоровчими 
плодами, які ніскільки не поступаються 
завезеним із-за морів-океанів, а навіть 
набагато й кращі від них. І вистачило б на 
всіх – на всю Європу, на далеке і близьке 
зарубіжжя.

А головне, ми б усі завжди досхочу і вво-
лю споживали те, що родить, набирається 
соків, сонця-тепла і поживних речовин і 
визріває на нашій землі. Бо і сьогодні мало 
хто знає, що якщо ти змалку виріс там, де 
їдять українські кавуни та дині, яблука і 
груші і так далі, для тебе і твого здоров’я 
вони набагато корисніші, ніж мандарини, 
апельсини, банани і тому подібне, разом 
узяті. Якщо хочемо до глибокої старості 
почуватися нівроку, приречені їсти своє. 
Це стосується і м’яса – свіжини-свинини і 
солонини, шкварок, смальцю і потрібки, 
сала та домашньої ковбаси, кров’янки та 
курятини і яловичини. Отож хто навзамін 
звідки попало завозить чужі й десятки 
разів заморожені та переморожені м’ясні 
продукти, котрі на смак, як трава, той не 
тільки на коренях вирубує власних селян, 
здатних виробляти небачені і незнані сві-
том власні бездоганні продукти харчуван-
ня, а ще й безбожно винищує усіх нас як 
націю, вкорочує нам віку, а у дітей відбирає 
репродуктивний потенціал. 

Бджола меду дасть…
БО НАШОМУ роду справді не буде пе-

реводу лише тоді, коли їстимемо в першу 
чергу свій хліб і все те, що виробляємо 
у себе вдома до свого хліба. Про цілющі 
властивості усіх наших овочів і фруктів, 
тих же кавунів чи динь, цибулі або часни-
ку можна і треба розповідати окремо. Як 
і перейматися тим, щоб їх виробництво у 
рідній державі не згорталося, а, навпаки, 
зростало. Але про це іншим разом. Зараз 
про те, що вражаючі безперервні овоче-
во-фруктові ринки-базари уздовж автома-
гістралей не тільки вселяли оптимізм чи 
радість і надію на здоровий в недалекому 
майбутньому глузд. Вони ще й занепокої-
ли, викликали дуже очевидну і не безпід-
ставну тривогу. Адже ось що кинулося у 
вічі: поміж яблук, груш, слив, баклажанів, 
баштанних культур -- у скляному посуді, 
у півлітрових, літрових та трилітрових 
ємкостях бджолиний мед. І таки багато 

ЯКЩО МЕД, ТО ЛОЖКОЮ

пасічників пропонували свою солодку про-
дукцію. Це трохи ніби дивно, оскільки ми-
нуле літо в південних регіонах України вва-
жалося не зовсім сприятливим для бджоля-
рів. Багато хто з них мав змогу качати мед 
максимум двічі за весь сезон. Одначе там і 
тут при стрімких дорогах усіх, хто зупиняв-
ся, мерщій і навперебій закликали купу-
вати і травневий, і квітковий, і акацієвий, і 
липовий, і гречаний чи соняшниковий мед. 
Вибір, коротше, теж великий. На всі смаки і 
вподобання. І на всі, якщо хочете, потреби. 
Бо мед будь-який, даруйте, не шкідливий, 
і для одних захворювань корисний один, 
для інших другий, третій чи четвертий. Од-
наче якраз охочих купувати мед знаходи-
лося мало. Його продавців обходили. Його 
продавці нудьгували. Чи то ціни кусалися, 
чи то не йняли віри, що продукція пропо-
нувалася високої якості, та факт залишався 
фактом: попит на мед явно низький, якщо 
повз золотисті гори банок, бутлів і бідонів 
з медом проїжджі покупці проходили бай-
дуже, наче й не помічаючи їх. Ці гори, які аж 
світилися у проміннях сонця коштовним 
бурштиновим сяйвом, майже нікого не спо-
кушали і не зупиняли.

- А що ви хочете, - сказав мені один 
продавець-пасічник, -- якщо у нас ціни 
бджолиним продуктам не знають. От ви 
бачили, щоб за медом на ринках у містах 
черги шикувалися? Ні, не товпляться, з 
рук не вихоплюють, як, скажімо, перепе-
лині яйця. Збути мед навіть за ціною, яка 
вдвічі, а то і втричі дешевша від реальної, 
сьогодні найбільша проблема для кожно-
го пасічника. З мене ще й сміються, коли 
я кажу, що вісімдесят гривень правлю за 
літрову банку – це, вважайте, що даром 
віддаю. Не вірять, що і займатися бджіль-
ництвом у нас нині пропадає сенс. А це 
правда. Плем”я шанувальників унікаль-
них крилатих комах-трудівниць вимирає, 
як наче страшна напасть напала…

І раптом цей продавець-пасічник звів 
на мене свої повні смутку очі і запитав, як 
стрельнув:

- Історію ви знаєте? Те знаєте, що Київ-
ська Русь в першу чергу медом та воском 
торгувала по всій Європі, а вже потім зер-
ном? А ще що саме мед став і довгий час був 
першим нашим національним продуктом 
харчування - тільки потім сало? Якщо хо-
чете знати, то і тепер наш народ від вими-
рання спроможні врятувати лише бджо-
ли! Але покищо таке враження, що україн-
ці меду не їдять…

ТАК ЧИ ІНАКШЕ, але під кінець мину-
лого століття виробництво меду у нашій 
країні на кожну душу, як говорили при Ми-
киті Хрущову, населення справді скороти-
лося до півкілограма. Зараз, правда, трохи 
зросло і сягнуло 1-го кілограма, за іншими 
даними 1,2 кг. Але це при потребі кожному 
з нас за рік з’їдати 35 - 40 кг. І не менше - 
радять медики, щоб не скаржитися на здо-
ров’я. А дітям шкільного віку і підліткам 
навіть і більше – 150 грамів щодня. Що й не 
дивно, бо унікальні лікувально-оздоровчі 
властивості меду, який містить в собі по-
над три сотні різних компонентів, мікро-
елементів, біологічно активних речовин 
та вітамінів і ферментів, амінокислот і 
тому подібного, не мають, по суті, анало-
гів на планеті. Ще легендарний Авіценна 
майже тисячу років тому застерігав, що до 
глибокої старості в першу чергу дожити 
можна «за умови регулярного споживання 
продуктів бджільництва, бо гідної замі-
ни їм не знайти». То коли ви ласуєте мед 
і частуєте ним своїх дітей від випадку до 
випадку,  тільки на Маковія або Медовий 
Спас, цього дуже й дуже замало.

А буквально за п’ять останніх років ми-
нулого століття, з 1995 по 2000, кількість 
бджолосімей, які утримували пасічники 
України, скоротилася майже вдвічі – і цей 
процес потім тривав доволі довго. Навесні 
2003 р. мені довелося слухати селектор-
ну нараду, яку проводило Міністерство 
аграрної політики, і я на власні вуха чув, 
як тодішній міністр Сергій Рижук говорив, 
що «бджіл в Україні настільки мало, що це 
уже загрожує благополучному існуванню 
усіх нас». З тих же пір практично нічого 
не змінилося. Той же 2003 рік стосовно 
бджільництва оголошували надзвичай-
ним. Але хто про це з вас чув? Та й помогло, 
як мертвому кадило. На Дніпропетровщи-
ні нині, приміром, трохи більше 160 тисяч 
бджолосімей – ледве не втричі менше, 
ніж «можна і треба», як стверджував тоді 
директор ВАТ «Бджолоагросервіс», яке 
виникао на базі колишньої обласної бджо-

локонтори, Микола Горбенко. Нині це ВАТ 
щезло, як наче його й не було.

Біда не тільки в тому, що не стало ко-
лишніх колгоспних пасік. Гинули тварин-
ницькі ферми, цілі комплекси з відгодівлі 
худоби та свиней – хто би у тій ситуації ще 
переймався долею бджіл? Але ж існували 
ще й десятки, сотні, тисячі приватних па-
сік. Існувало й товариство бджолярів-лю-
бителів, а при ньому у районах та містах 
спеціалізовані цехи та магазини з пере-
робки воску і виробництва та реалізації 
вощини, всіляких препаратів, а також не-
обхідного реманенту для пасік. То і це все, 
якщо хочете знати, зникло – у вирі інших 
ніби набагато драматичніших потрясінь 
ніхто й не помічав непереливків, які пе-
репадали на долю власників приватних 
пасік. І печальні наслідки не забарилися. 
Коли хоч трішки схаменулися та заходи-

лися вертати втрачене, виявилося, що 
радіти та втішатися майже нічим. Ось у 
Синельниківському районі у 2006 році при 
відродженні товариства на облік вдалося 
взяти лише два десятка чоловік. Майже ні-
чого. Колись тут було понад три сотні пасік 
у дворах селян. Через два роки, у 2008-му, 
знову зібралися на збори – прибуло 38 лю-
дей. Обраний головою товариства Василь 
Ілінзеєр, ніби вибачаючись перед товари-
шами, пояснював:

- Одне діло, що приватних пасік збе-
реглося замало. Інше, більш прикре, по-
лягає у тому, що зберегли їх переважно 
люди літні за віком. Молодих поміж нас 
немає. Молодші віком селяни цураються 
займатися бджільництвом. Немає у них ні 
інтересу до цього діла, ні пристрасті. А як 
бізнес бджільництво ніби не вигідне і на-
віть збиткове, от, кажуть, і немає дурних 
ризикувати…

Уявіть собі, як перше, так і друге – боже, 
який парадокс! – відповідало і до цих пір 
відповідає дійсності. Якщо брати Дні-
пропетровщину, то тут зараз восьмеро 
з кожних десяти пасічників пенсійного 
чи передпенсійного віку, а четверо ще й 
мешканці міст, котрі на старість в якості 
свого захоплення на дозвіллі завели на 
дачах чи у родичів і в знайомих по селах 
невеличкі пасіки. І мед качають лиш для 
себе та рідні і найближчих друзів – про 
виробництво для реалізації мова не йде. 
Бо доволі затратно таки, обтяжливо утри-
мувати великі пасіки. Ще чотири-п’ять 
років тому були заохочення від держави 
– тоді по 15 гривень на бджолосім’ю. Але 
потім - мабуть, збагнувши, що це смішні 
гроші, які нічого не вирішують - скасува-
ли і ці дотації. Сьогодні собівартість меду 
така, що збувати його у великих кількос-
тях практично немає сенсу. Вважайте, що 
безглуздо. Ні, за безцінь, за копійки беруть 
аж бігом, в тому числі і для вивозу за межі 
країни. А знаєте, чому? Беруть наш мед 
лише третьосортним – ще й мов роблять 
цим послугу. Прикро до сліз. Адже кілька 
років тому на міжнародному аукціоні в 
Австралії саме український мед визнали 
найкращим у світі, а в самій Україні наразі 
існує одна-єдина лабораторія, удостоєна 
ліцензії-права цей факт підтверджувати 
за кожною новою партією продукції. От не 
треба Україні, щоб її мед цінився у світі, і 
баста. Не треба, щоб Україна славилася не 
тільки плодючими чорноземами, а й медо-
носними посівами та луками і долинами, 
степами, балками та перелісками, де пов-
но квіткового різнотрав’я. 

А шкода. Світ, багато розвинених кра-
їн, до вашого відому, потерпають від де-
фіциту бджолиних продуктів. Приклади? 
Скільки завгодно. Німеччина та Японія, 
які першими включили мед до вмісту про-
довольчого кошика своїх співгромадян, а 
у школах до безкоштовно обов’язкового 
в меню харчування дітей, поставили пе-
ред собою завдання домогтися його спо-
живання бодай в межах п’яти кілограмів 
на душу свого населення. У рік, звичайно. 
Оскільки більшого домогтися поки що 
зась. У себе виробляють у 5 – 6 разів мен-
ше, ніж завозять зовні. Україна, виробля-
ючи меду лише по кілограму на чоловіка, 
ще й входить у пятірку країн, які найбіль-
ше отримують його. Іншими словами, наш 
потенціал не просто величезний - коло-
сальний. Держава має усі підстави ство-
рювати, по суті, свою бджолярську галузь, 

яка забезпечить пасічникам і їй неабиякі 
дивіденди, однак натомість ні кує, ні меле. 
У радянські часи при обласних управлін-
нях сільгосппроду були відділи бджіль-
ництва, в районних працювали бджолозо-
отехніки. Мали свої відповідні підрозділи 
і ветеринарні служби. Зараз усього цього 
немає.

Тим часом фінансово підтримати пасіки 
існують і внутрішні, як колись казали, ре-
зерви та можливості. Варто – за тією ж дав-
ньою термінологією – їх лише мобілізувати. 
Справа у тім, що бджоли – це не тільки ці-
лющий мед. Це ще й прополіс, пилок, перга 
та маточне молочко. Властивості переліче-
них речовин неймовірні і унікальні. Кожен 
вулик не що інше, як аптека, яка здатна 
замінити десятки і сотні таблеток, мікстур 
і настоїв. Адже бджоли єдині на світі божі 
істоти, котрі, якщо хочете знати, спроможні 
призупиняти своє старіння, відкладати на 
потім свою смерть і навіть самоомолоджу-
ватися здатні. Не вірите? Чи як це відбува-
ється? Вік бджоли недовгий. Особливо вліт-
ку. Бджоли ж, котрі зимують, живуть знач-
но довше. Однак навесні вони не вилітають 
збирати мед. Їхнє завдання інше: зберегти 
сім’ю і ближче до весни засів матки у щіль-
никах рамок, щоб вивелися молоді бджіл-
ки, які й трудитимуться з настанням тепла. 
Але якщо тепло затримується, якщо весна 
запізнюється, старі бджоли споживають 
лише у їм відомих пропорціях-поєднаннях 
мед та інші речовини, щоб дожити до ви-
льоту з вулика молодого приплоду. Якщо 
треба буде – житимуть і на кілька тижнів 
довше, ніж мали б жити.

Отож не випадково медицина - як 
народна, так і офіційна – з давніх давен 
застосовувала й «супутні» продукти 
бджільництва. У  ту ж давнину мед навіть 
не качали, а «вичавлювали» - щоби був 
він у перемішку з прополісом, пергою та 
пилком, маточним молочком та зародка-
ми майбутніх бджілок і воску. Це той мед, 
який називали диким. Стверджують, що 
хто їв його, той жив на 10 – 15, а то і більше 
років довше. Науці і практиці відомі біо-
логічно активні препарати, виготовлені з 
продуктів бджільництва. Існує окремий 
напрямок їх використання, який назива-
ють апітерапією. Він у тій чи іншій мірі 
профілактично упереджує ледве не всі за-
хворювання, від яких страждає людство. 
Але на суто наших вітчизняних теренах 
все це досі перебуває або в зародковому 
стані, або й на рівні елементарного ама-
торства. В останні роки минулого сторіччя 
у Дніпропетровську була спроба створити 

спеціалізоване підприємство з випуску 
лікувальних засобів на основі бджолиних 
продуктів. Їх перші зразки вже й гучно тут 
рекламували. Але затію спіткала невдача. 
Як пояснювали ініціатори, з тієї причини, 
що забракло спеціалістів та технологів 
для такого виробництва – їх не знайшлося 
ні поміж практиків у медичних закладах, 
ні поміж науковців у медичних академіях. 
Таких спеціалістів і досі не готує жоден 
вищий навчальний заклад України. Інша 
причина: для того, щоб ставити на само-
окупний потік випуск унікальних препа-
ратів, необхідно, аби в області кількість 
бджолосімей сягала триста тисяч. За мен-
шої сировинної бази шкірка вичинки не 
варта. А де взятися жаданим триста тися-
чам, якщо фахівців бджільницької справи, 
говорив директор ВАТ «Бджолоагросер-
віс» Микола Горбенко, нині не готує жоден 
вищий аграрний навчальний заклад?

                                           
Не стане бджіл,
 загинуть і люди
ХОЧ САМ Микола Горбенко вважав і ні 

на йоту не сумнівався, що в області треба 
утримувати мінімум 500 тисяч бджолосі-
мей. Мінімум тому, що бажано більше – 550 
– 600 тисяч. Ці цифри Микола Іванович брав 
не зі стелі. Адже в останні роки Дніпропе-
тровщина тільки соняшник вирощує на 
площі 450 – 470 тисяч гектарів. Ще майже 
сто тисяч – це рапс, гречка та інші так зва-
ні ентомофільні культури, які потребують 
запилення комахами. Як, до речі, і баштанні 
культури та сади. І на кожен гектар таких 
культур необхідна одна бджолосім”я. Якщо 
її немає – багатого урожаю не жди.

- І не лише в Сполучених Штатах, а і в 
багатьох країнах Європи мед та інші про-
дукти бджільництва, - говорив Горбенко, 
- приносять пасічникам тільки близько 
сорока відсотків їх загальних прибутків. 
Решту отримують від запилення сіль-
госпкультур. Бо забезпечувати людей ме-
дом чи прополісом і маточним молочком 
за задумом мудрої природи лише попутне 
призначення бджіл. А основне – запилення 
рослин. Помиляється той, хто гадає, наче з 
цим ділом успішно справляються інші ко-
махи, яких вистачає. Досліди провідних 
вчених давно довели: без достатньої кіль-
кості бджіл ті ж соняхи родять на третину 
менше, сади ж - удвічі. Тому в цивілізова-
них країнах усі, хто вирощує ентомофільні 
сільгоспкультури та фрукти, оплачує па-
січникам їхні послуги.

Не думаєте ж ви, що американські фер-
мери, а в купі з ними і німецькі та фран-
цузькі, а також австралійські ні за що бу-
дуть ділитися з власниками пасік своїми 
прибутками. Там якщо платять, то знають, 
за що. На замовлення того ж М. Горбенка 
науковці підраховували, що Дніпропе-
тровщина з року в рік втрачає щонаймен-
ше 350 мільйонів гривень через недозапи-
лення соняшнику і рапсу. Точніше, через 
явну нестачу вуликів. І це ще за цінами 
десятилітньої давності. Як пояснював Ми-
кола Іванович, через те швидше, що у роз-
винених країнах діють закони і про бджо-
лярство, і про запилення виноградників, 
сільськогосподарських культур і садів, «а 
наші українські бджоли немов поза зако-
ном».

Отож що над усе потрібне в Україні 
законодавство на підтримку пасік -  це 
однозначно. А то пасічники-ентузіасти з 
власної ініціативи і за участю Інституту 
бджільництва кілька літ тому напрацю-
вали «Програму розвитку галузі», та став-
лення до неї, як казав знову ж таки Горбен-
ко, несерйозне. Кабмін її так і не знайшов 
за потрібне благословити. Тим часом у 

Артемівці Васильківського району мудра 
жінка-селянка, дочка відомого у недале-
кому минулому пасічника, яка сама зараз 
порається з бджолиним господарством 
у СФГ «Україна», Надія Кулик підказала 
глибоку – якщо хочете, державницьку - 
думку-ідею. У нашій країні, - сказала Надія 
Григорівна, - прийшов час кров з носа від-
роджувати бджільництво, зв’язуючи його 
в одну купу з відродженням села. Навіть 
складовою повернення села до тями. Як 
це розуміти? Як пасічництво нині в загоні, 
так і саме наше село. З одного боку безро-
біття сільського населення старшого віку, 
з другого - незайнятість молоді. До чого те 
й інше призводить - видно, як на долоні. 
Ні до чого хорошого, на жаль. І от те ж ВАТ 
«Бджолоагросервіс» створювало племінну 
пасіку, за доволі помірні ціни пропонувало 
бажаючим бджолопакети і матки. Себто бе-
ріть і заводьте свої пасіки, а бажаючих кат-
ма. Дивуватися не доводиться. Зараз жодне 
сільське профтехучилище на пасічників не 
вчить. А колись три ПТУ тут готували їх. 
Або інша причина: в області немає і підпри-
ємства, яке б займалося закупівлями меду. 
Хотіли створити, та хотій не пустив: не 
знайшли 30 тис. доларів на фасувальну ма-
шину. Або таке: бджільники області нашої 
який рік домагаються від місцевої влади, 
аби вона закуповувала мед для харчування 
дітей у школах. Знадобиться близько 600 
тонн цілющої корисної продукції. А зна-
чить, що і не менше 5-6 мільйонів гривень. 
Як би вони стали в пригоді пасічникам! Та 
де там. Кажуть, грошей немає…

- Селяни від природи самі бджоли-тру-
дівники, але їх наче відучують зараз 

невтомно трудитися, -- говорила Надія 
Кулик. – Все одно, що руйнують їхні вули-
ки-села і не дають та не помагають друж-
но працювати. Розпусти для хлопців та 
дівчат скільки завгодно -- роботи ж ніякої. 
А досить обзавестися пасікою – і насолод-
жуйся благородством від спілкування з 
божими комахами та природою. Дурне в 
голову не полізе, а добре самопочуття і на-
стрій завжди в порядку. Будуть же над по-
лями і в садах густи бджоли – родитимуть 
і яблука та груші, кавуни і дині. І, може, не 
обсипатимуться, щоб гнисти під ногами, 
як зараз, фрукти. Згадають, збагнуть, що 
їх вигідніше заготовляти і переробляти чи 
зберігати, щоб потім всю зиму споживати 
вирощене у себе, а не підбирати чужинські 
перебірки!

Така думка – не просто побажання. Це 
вже пекуча необхідність. Оті дари полів і 
садів, які побіля жвавих автодоріг лежать 
купами, тільки частка вирощеного й ви-
плеканого. А значно більше добра дійсно 
гине і пропадає. Торік восени поїхав я у гли-
бинку нашої області – сади, городи встеле-
ні гниллю. Як же, питаю, це так? Везти на 
продаж у місто, відповідають, зараз не по 
кишені, на один бензин все потратиш. Та й 
ніхто там на нас не чекає. Поткнешся – пе-
рекупники не пускають. Віддавай їм за ко-
пійки. «Хай їдуть самі до нас і забирають, 
-- сказав один дідусь, - тоді віддамо і по 
гривні за кілограм. Але ж ніхто не їде! Сво-
го села в Україні уже як ніби і немає». 

- Помирає, конає село, - підвів риску ді-
дусь. – А відімре – біда буде, і велика, для 
всієї України…

ТА ОСТАННІМ ЧАСОМ з‘являються 
надії, що не все ще втрачено у нас. Навіть 
навпаки – саме бджільництво виокремлю-
ється у привабливу для сільського бізнесу 
та фермерства галузь. Чи зауважили, при-
міром, ви новину, яка сталася уже на деся-
тий день нинішнього 2017 року? А вона не 
могла не подивувати: першої декади січня 
вистачило, щоб Україна вибрала свою річ-
ну квоту на постачання бджолиного меду 
в країни Європейського Союзу. Тут є при-
від нарікати, що квота замала. Однак з ін-
шого боку факт оптимістичний. Особливо 
якщо врахувати, що впродовж останніх 

десяти літ експорт нашого меду зріс біль-
ше, ніж у 7 разів. І це переважно за рахунок 
поставок в Європу, яка щороку споживає 
30% загальносвітового обсягу бджоли-
ного продукту. На фоні цьогорічного успі-
ху лишається тільки уявляти, які великі 
потенційні можливості відкриються для 
українських пасічників. Тож  бджоляр-
ський  бізнес-промисел має бути вигідним 
та викликати інтерес серед нашого селян-
ства. Не існує ж бо ніби перепон вітчизня-
ним пасічникам нарощувати присутність 
свою передусім на європейському кон-
тиненті. Зараз на ньому для нас, кажуть 
спеціалісти, хіба що Угорщина конкурент. 
Та собівартість її меду вища від собіварто-
сті нашого. Виходить, нашим пасічникам і 
карти в руки? Так! Але бажано, щоб це були 
козирні карти. Бувалі в бувальцях пасіч-
ники стверджують, що знайти покупців 
на український мед не проблема. Попит 
на нього навіть дуже великий, якщо хоче-
те знати. І весь час зростає. Однак нашим 
бджолярам на зовнішні ринки «втовпи-
тися» заважають внутрішні «труднощі». 
Якщо казати відвертіше – неготовність і 
нездатність рідної держави як слід підтри-
мувати і стимулювати власних виробни-
ків меду та інших бджолиних продуктів. 
Щоб це було в інтересах малих і середніх 
пасічників, а не всіляких «посередників» 
поміж чиновників та бізнесменів з їх «вто-
ринними» послугами. У результаті вже 
сьогодні у тій же Західній Європі багацько 
меду продається, неначе він болгарський 
або румунський, а насправді українського 
походження. І хіба то великий секрет, що 
український потрапляє туди через «тінь», 
яка багато кого у сучасному українському 
«бомонді» влаштовує?

То не випадково власники приватних 
пасік Дніпропетровщини недавно збира-
лися на установчий, як вони його визна-
чили, з’їзд. Аби об’єднатися в потужну об-
ласну спілку. Бо зрозуміли, що поодинці 
важко батька бити. Незважаючи на те, що 
чисельно прихильників бджолярства по-
чало нарешті більшати, виживати й спи-
натися на ноги їм доводиться самотужки. 
А от у восьми районах уже згуртувалися 
– у Магдалинівському, Петриківському, 
Солонянському, Нікопольському та інших, 
- у первинні осередки Спілки, і результати 
хай ще і не надто «круті», але ж не забари-
лися. Щоб були геть «круті», і знадобилася 
всеобласна спілка, з якою б, як висловився 
її голова Сергій Староконь, рахувалися. 
Оскільки й самі пасічники – уже не люби-
телі, а сільські підприємці - існують «не 
дякуючи державі, а наперекір їй». Однак 
щоб добитися свого, необхідно починати 
діяти і вигравати позиції на свою користь. 
Під лежачий камінь, як відомо, вода не 
тече. 

Та ж колишня «Бджолоконтора», а на-
самкінець Об‘єднання бджолярів з їх ме-
режами спеціалізованих аптек та магази-
нів, навчальними пунктами і показовою 
пасікою – все це зараз в кращому випадку 
приватизовано, одначе переважно роз-
продано та знищено. Тили матеріального, 
технологічного та методичного забез-
печення доводиться створювати майже 
заново - з чистого аркуша. Така тепер чи 
не перша й мета громадської організації 
«Дніпровська спілка пасічників», як вона 
уже зареєструвалася в обласному управ-
лінні юстиції. Звідси заклик поповнювати 
кількість приватних пасік у присадибних 
селянських господарствах та у сімейних і 
фермерських. Вони дійсно вигідні для ма-
лого та середнього бізнесу серед жителів 
сільських населених пунктів. Тим паче се-
ред віддалених. Як корови молоком пома-
гали і помагають досі виживати багатьом 
родинам на селі, так бджоли-трудівниці, 
зрозуміли там і тут селяни, здатні поспри-
яти ще й нівроку зажити на широку ногу 
тим, хто всерйоз та надовго зважується за-
водити власні пасіки. А хто не ризикує, той 
в даному випадку не їсть вволю меду і  не 
п’є, звісна річ, медовухи.

Гірше, що коли у передовому світі 
сільгоспвиробники розплачуються з па-
січниками за запилення їхніх посівів, то в 
Україні зараз хрестом-Богом просять бо-
дай не вирубувати посадки та інші лісові 
насадження. Адже що в першу чергу виру-

бують на дрова? Білу акацію, котра довше 
і горить у грубці, і більше виділяє тепла. 
А в наших краях травневий мед, який за-
служено найвище ціниться, бджоли бе-
руть головним чином з білої акації. Так що, 
чим  більше її рубатимуть, тим густіше не 
тільки летітимуть тріски, а і меншатиме 
найдорогоцінніших медозборів. Справді 
рубаємо сучки, на яких нам самим сидіти. 
Рубаємо цілими посадками і гаями. 

Хоч у першу чергу «Дніпровська спілка 
пасічників» вирішила нарешті отримува-
ти зиск і від того, що бджоли запилюють 
таки сільськогосподарські посіви та сади. 
Тут без обопільно корисної «змички» з 
аграріями незабаром ніяк не обійтися. 
Потрібні порозуміння і злагода. З тих при-
чин, що досить вимагати усіляких дотацій 
та компенсацій, пора вимагати своє заро-
блене. За підрахунками вітчизняних же 
спеціалістів з агрономії 40% вирощеного 
торік насіння соняшнику в Україні – за-
слуга бджіл. Має вона оплачуватися? Таки 
має! Опилення яблуневих та грушевих са-
дів же забезпечує 65% вирощених потім 
фруктів, кавунів трохи менше – 60%,  а лю-
церни та інших кормових трав від 50 до 75 
відсотків. То хіба не пора знаходити і в цім 
ділі консенсус? 

Так чи інакше, а на бджолярство в Укра-
їні, отож і на Дніпропетровщині чекають, 
нікуди не дінуться хороші, сприятливі 
зміни. Уже зараз за обсягами виробництва 
меду ми четверті у світі – після Китаю, Ту-
реччини і Аргентини. І це при близько 75 
тисячах тонн зібраного за сезон. Реальні 
ж можливості тримати не менше 6 млн ву-
ликів-бджолосімей і качати щоліта до 120 
тисяч тонн – так заявляють авторитетні 
знавці у цім ділі. А той же Китай тут нам не 
суперник – його мед поступається за якіс-
тю нашому. Уся Європа, якщо хочете знати, 
дивується, чом українці, як і китайці, свою 
солодку продукцію везуть по планеті як 
сировину у 200-літрових бочках, а не гото-
вою до споживання в ємкостях від 50 грам 
і до півтора та два кілограма, які йдуть на 
ринках усіх континентів на ура? 

І дійсно насамперед необхідно навести 
справедливий порядок у себе в Україні, 
щоб стимулювати власних селян займа-
тися і бджільництвом. То і цю галузь тре-
ба рішуче чистити від «прилапал», котрі 
воліють у нас і за рахунок чужих бджіл 
та трудів жити-не тужити. Судіть самі: в 
попередні два роки закупівельна оптова 
ціна за кілограм меду в Європі не опуска-
лася нижче 2.5 долара. Нашим же пасічни-
кам позаторік довелося віддавати посе-
редникам  за півтора, а торік і лише трохи 
більше, ніж за один. «Ніби ми не в змозі, 
гаряче обурювався на обласному зібранні 
ватажок пасічників з Новомосковського 
району Яків Тютерєв, спільними силами 
в масштабах області формувати достатні 
пулі нашого унікального товару?» Уточни-
мо: спільними зусиллями – значить усі ра-
зом бджолярі мусять нарешті кооперува-
тися і творити власні прийнятні бази заго-
тівлі, тарування і зберігання та реалізації 
неповторного бджолиного меду! Нинішня 
влада поквапилася запевнити, наче «буде 
на це воля бджолиних бізнесменів -  буде 
і підтримка та необхідні гарантії захисту 
їхніх інтересів».

Слова, які сьогодні, зрештою, там і тут 
промовляють часто. З трибун і в палких 
промовах, з телеекранів, раз у раз ци-
тують і в пресі. Але коли чекати реаль-
них дій? Бо якщо ми вертаємося нині 
до щільників віри, то знайте: саме ще у 
«Біблії» було сказано, що якщо не стане 
бджіл на землі -- загинуть і люди. Навіть 
не сказано – попереджено. І хіба не нам, 
українцям, перш за все до цього застере-
ження прислухатися? Хіба ми настільки 
недолугі, що самі собі не дамо ради? Чи 
знаєте, що перший у світі рамковий ву-
лик, аби бджоли не жили дикими сім”я-
ми, придумав і змайстрував українець – 
Петро Іванович Прокопович. Першим на 
планеті він одержав і чистий щільнико-
вий мед. Сталося це у селі Митченки за-
раз Чернігівської області ще у 1814 році. 
Тобто на початку 19 століття. На що ж ми 
сподобимося на початку 21-го?

Микола ЯСЕНЬ.

! Бджола і на себе, і на людей,
 і на Бога трудиться
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П одакова інформує

Відповідно до вищевказаної по-
станови  уряду Держгеокадастр є 
центральним органом виконавчої 
влади, діяльність якого спрямову-
ється і координується Кабінетом Мі-
ністрів України через міністра аграр-
ної політики та продовольства,  який 
реалізує державну політику у сфері 
топографо-геодезичної і картографіч-
ної діяльності, земельних відносин, 
землеустрою, у сфері Державного зе-
мельного кадастру, державного наг-
ляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі в частині дотримання зе-
мельного законодавства, використан-
ня та охорони земель усіх категорій і 
форм власності, родючості ґрунтів.

Основними завданнями Держге-
окадастру є:

- реалізація державної  політики у 
сфері топографо-геодезичної і карто-
графічної діяльності, земельних відно-
син, землеустрою, у сфері Державного 
земельного кадастру, державного наг-
ляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі в частині дотримання зе-
мельного законодавства, використан-
ня та охорони земель усіх категорій і 
форм власності, родючості ґрунтів;

- надання адміністративних по-
слуг згідно із законом у відповідній 
сфері;

- внесення на розгляд Міністра 
аграрної політики та продовольства 
пропозицій щодо забезпечення фор-
мування державної політики у сфері 
топографо-геодезичної і картографіч-
ної діяльності, земельних відносин, 
землеустрою, у сфері Державного зе-
мельного кадастру, державного наг-
ляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі в частині дотримання зе-
мельного законодавства, використан-
ня та охорони земель усіх категорій та 
форм власності.

Відповідно до покладених  завдань 
Держгеокадастр має повноваження 
(зупинюсь на деяких):

- організовувати та здійснювати 
державний нагляд (контроль);

- вносити в установленому поряд-
ку до органів виконавчої влади або 
органів місцевого самоврядування 
клопотання щодо:

- приведення у відповідність із 
законодавством прийнятих ними рі-
шень з питань регулювання земель-
них відносин, використання та охоро-
ни земель;

З початку 2013 року видача 
державних актів на право 
власності на землю не 
здійснюється, а право власності 
на земельні ділянки фіксувалося 
у новоствореному Реєстрі прав 
на нерухоме майно. На зміну 
державним актам з 1 січня                     
2013 року видавалися Свідоцтва 
про право власності на нерухоме 
майно та витяги з Державного 
реєстру прав. А з 1 січня 2016 
року фактично підтвердженням 
реєстрації прав власності на 
земельну ділянку є електронна 
форма.

До відома!
Інформація з Державного 
реєстру прав за бажанням особи, 
в інтересах якої встановлено, 
змінено або припинено обтяження, 
або уповноваженої нею особи може 
бути надана у паперовій формі 
державним виконавцем шляхом 
її друку за допомогою програмних 
засобів ведення Державного 
реєстру прав на аркушах паперу 
форматом А4 без використання 
спеціальних бланків, проставлення 
підпису та печатки державного 
реєстратора.
 
Щоб зареєструвати земельну 
ділянку, як об’єкт, потрібно перш 
за все сформувати її та отримати 
витяг із Державного земельного 
кадастру. На підтвердження 
державної реєстрації земельної 
ділянки заявнику безоплатно 
видається Витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку. Витяг містить всі 
відомості про земельну ділянку. 
Складовою частиною витягу 
є кадастровий план земельної 
ділянки.
Для державної реєстрації права 
власності та інших речових 
прав на земельну ділянку, 
реєстрацію яких проведено 
до 1 січня 2013 р. відповідно 
до законодавства, що діяло на 
момент їх виникнення, у зв’язку 
із втратою, пошкодженням 
чи зіпсуванням відповідного 
державного акта на право 
власності чи постійного 
користування земельною 
ділянкою подаються:
1)  копія примірника втраченого, 
пошкодженого чи зіпсованого 
Державного акта;
2)  оголошення про втрату 
документа у друкованих засобах 
масової інформації за місцем 
розташування земельної ділянки, 
в якому повинні бути зазначені 
назва документа, його номер і 
дата видачі, на чиє ім’я виданий, 
яким органом (крім випадків 
пошкодження чи зіпсування 
документа).
Таким чином, за результатами 
розгляду поданих документів 
реєстратор проводить державну 
реєстрацію права власності, 
підтвердженням якого є 
електронна форма та, за бажанням 
власника, паперова форма без 
використання спеціальних 
бланків, проставлення підпису та 
печатки державного реєстратора. 

- обстеження або зупинення осво-
єння земельних ділянок у разі роз-
робки корисних копалин, у тому числі 
торфу, проведення геологорозвіду-
вальних, пошукових та інших робіт з 
порушенням вимог земельного зако-
нодавства;

- припинення будівництва та екс-
плуатації об’єктів у разі порушення 
вимог земельного законодавства до 
повного усунення виявлених пору-
шень і ліквідації їх наслідків;

- припинення права користування 
земельною ділянкою відповідно до 
закону;

- складати протоколи про адміні-
стративні правопорушення та роз-
глядати справи про адміністративні 
правопорушення, накладати адміні-
стративні стягнення;

- розраховувати розмір шкоди, 
заподіяної внаслідок самовільного 
зайняття земельних ділянок, вико-
ристання їх не за цільовим призна-
ченням, зняття ґрунтового покрову 
без спеціального дозволу, та вживати 
заходи до її відшкодування в установ-
леному законом порядку;

- вживати відповідно до закону 
заходів щодо повернення самовільно 
зайнятих земельних ділянок їх влас-
никам або користувачам;

- здійснювати державну реєстра-
цію земельних ділянок, обмежень у їх 
використанні і т.д.

У Дніпропетровській області ви-
конання таких завдань покладено на 
головне управління  Держгеокада-
стру, яке розташоване за адресою: пр. 
Олександра Поля (Кірова), 2, м. Дні-
про, 49004.

У структурі Головного управління 
Держгеокадастру у Дніпропетров-
ській області функціонує управління 
з контролю за використанням та охо-
роною земель. 

Головні та провідні спеціалісти, 
які безпосередньо здійснюють дер-
жавний нагляд (контроль), є одночас-
но державними інспекторами у сфері 
державного контролю за використан-
ням та охороною земель і дотриман-
ням вимог законодавства України про 
охорону земель.

Посадові особи Держгеокадастру 
та його територіальних органів, які 
є державними інспекторами у сфері 
державного контролю за використан-
ням та охороною земель і дотриман-

ням вимог законодавства України про 
охорону земель, в межах своїх повно-
важень мають право:

- безперешкодно обстежувати в 
установленому законодавством по-
рядку земельні ділянки, що перебу-
вають у власності та користуванні 
юридичних і фізичних осіб, перевіря-
ти документи щодо використання та 
охорони земель;

- давати обов’язкові для вико-
нання вказівки (приписи) з питань 
використання та охорони земель і 
дотримання вимог законодавства 
про охорону земель відповідно до їх 
повноважень, а також про зобов’язан-
ня приведення земельної ділянки у 
попередній стан у випадках, установ-
лених законом, за рахунок особи, яка 
вчинила відповідне правопорушення, 
з відшкодуванням завданих власнику 
земельної ділянки збитків;

-складати акти перевірок чи про-
токоли про адміністративні право-
порушення у сфері використання та 
охорони земель і дотримання вимог 
законодавства про охорону земель та 
розглядати відповідно до законодав-
ства справи про адміністративне пра-
вопорушення;

- викликати громадян, у тому чис-
лі посадових осіб для отримання від 
них усних або письмових пояснень з 
питань, пов’язаних з порушенням зе-
мельного законодавства і т.д.  

 Таким чином  Кабінетом Мі-
ністрів України таке покладення 
функцій і повноважень на Держгео-
кадастр,  як  центральний орган ви-
конавчої влади,  здійснено у дивний 
спосіб, адже статтею 92 Конституції 
України встановлено, що винятково 
законами України визначаються ор-
ганізація і діяльність органів вико-
навчої влади, і аж ніяк не урядовим 
розпорядженням.

Крім того, станом на цей час на 
законодавчому рівні не закріплений 
порядок проведення перевірок у сфе-
рі використання та охорони земель 
і дотримання вимог законодавства 
про охорону земель (на підставі якого 
нормативного документу признача-
ється перевірка, підстави для прове-
дення такої перевірки, строки прове-
дення перевірки і т.д.), а тому знову ж 
виникають питання щодо виконання 
Держгеокадастром  покладених на 
нього повноважень. 

Постановою Кабінету Міністрів від 
14.01.2015 року № 15   (із змінами та 
доповненнями за постановою КМУ                    
№ 917 від 23.11.2016 року) затверджено 
Положення про Державну службу України 
з питань геодезії, картографії та 
кадастру (далі – Держгеокадастр).

Завдання 
Держгеокадастру

Що робити 
у разі втрати 
державного 
акту на землю

Внесені зміни до Положення                    
про реєстрацію платників податку 
на додану вартість
Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідом-
ляє, що 12.05.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів 
України від 17.03.2017 №368, зареєстрований у Міністерстві юс-
тиції 07.04.2017 за №465/30333 (далі – Наказ №368), який вніс 
зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану 
вартість (далі – Положення), затвердженого наказом Міністер-
ства фінансів від 14.11.2014 №1130, зареєстрованого у Мінюсті 
17.11.2014 за №1456/26233. 
Зміни, передбачені Наказом №368, привели у відповідність нор-
ми Положення та п.п.4 п.2 розділу XIX «Прикінцеві положення» 
Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами 
та доповненнями (далі – ПКУ), згідно з яким з 01.01.2017 втра-
тила чинність стаття 209 ПКУ, що визначала спеціальний режим 
оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господар-

ства, а також рибальства. Зокрема, Наказом №368 встановлено, 
що сільськогосподарські підприємства, які станом на 01.01.2017 
зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування 
ПДВ, вважаються платниками цього податку на загальних під-
ставах, починаючи з 01.01.2017, і стосовно таких сільськогоспо-
дарських підприємств:
- з 1 січня 2017 року втрачають чинність витяги з реєстру ПДВ, 
що були видані контролюючими органами до 01.01.2017;
- контролюючі органи, в яких такі сільськогосподарські підпри-
ємства перебувають на обліку, приймають рішення та вносять до 
реєстру платників ПДВ записи про зняття підприємств з реєстра-
ції як суб’єктів спеціального режиму оподаткування з одночас-
ною реєстрацією платниками ПДВ на загальних підставах.
Наказ №368 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник Украї-
ни» від 12.05.2017, №37. 
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Здоровенькі були!

Три загальних 
поради, яким потрібно 
слідувати обов’язково!
Рясно поливати росли-

ни. Саме зараз, коли сфор-
мувалися квіткові бруньки 
і плодові зав’язі їх потрібно 
зберегти. Будь-яка посуха в 
цей період - згубна для вро-
жаю, тому що зав’язі можуть 
обсипатися, а майбутні плоди 
подрібнюватися. Заплануйте 
ранкові або вечірні поливи, 
коли спекотне сонце не ви-
сушує воду перш, ніж вона 
встигне ввібратися в грунт.

Рихлити ґрунт під росли-
нами. Коріння живлять всю 
рослину і якщо залишити їх 
задихатися без повітря, то і 
стеблам теж доведеться не-
солодко. У червні, коли під 
пекучими променями сонця 
земля буквально запікається, 
потрібно рихлити ґрунт, щоб 
забезпечити коріння киснем. 
Це дасть змогу рослинам 
швидше рости і допоможе їм 
легше переносити спеку.

Вносити добрива. Рясне 
плодоношення неможливе, 
якщо в грунті мало поживних 
речовин. Подбайте про це ще 
на етапі цвітіння і підгодуйте 
ваші рослини комплексними 
добривами.

Безліч алергіків стверджують, що під час цвітіння тополі у 
них трапляється загострення алергічної реакції. Суперечки 
навколо тополиного пуху, як провокатора полінозу, не вщуха-
ють. Але насправді не так важливо, що саме викликає поява 
алергії - насіння тополі або поширювані з тополиним пухом 
інші насіння. 
Потрібно спробувати захистити себе всім, у кого починаєть-
ся алергія під час цвітіння даного дерева. Тополиний пух, як 
такої, не представляє для здоров`я небезпеки, оскільки ста-
новить його звичайна целюлоза, як вата. Але тополя починає 
цвісти наприкінці весни - початку літа. У цей час трапляєть-
ся пік цвітіння злакових трав, які є джерелом пилку. Тополи-
ному пуху вдається зібрати на себе пилок злакових, який для 
людини, схильної до полінозу, є сильним алергеном. Через це 
при контакті з пухом з`являється алергія зі сльозотечею, по-
дразненням очей, закладеністю носа, набряком. 
Як і будь-який інший пух, тополиний любить вологу, він бу-
квально пристає до неї. Так що головною зброєю алергіка 
проти тополиного пуху повинна бути вода. Якщо до вашого 
помешкання пух вже проник, потрібно взяти пульверизатор 
і розпорошити воду по всій кімнаті - направляйте потік во-
дяного пилу догори. Пух зливається з краплями води, важчає, 
опускається на підлогу і вже не літає з колишньою жвавістю 
по всій квартирі. Залишається лише зібрати його мокрою ган-
чіркою. 

Полуничний урожай 
навряд чи порадує цього 
року , мало для цієї «зір-
кової ягоди» нині тепла. 
Але все ж ми чекаємо на 
її неповторний смак  та 
наснагу, що дає організ-
му. Проте варто пам’я-
тати, що  полуниця 
- сильний алерген. 

ХИЛЬНИМ до алергії потрібно 
зменшити її споживання або 

запивати її будь-яким кисломолоч-
ним продуктом. Полуниця також 
протипоказана при підвищеному 
виділенні шлункового соку, трива-
лих шлункових і печінкових коліках 
і апендициті. Маленьким дітям і ва-
гітним жінкам полуницю і напої з її 
листя треба вживати з особливою 
обережністю. Антимікробні власти-
вості полуниці використовуються 
для лікування запальних захворю-
вань носоглотки і усувають непри-
ємний запах з рота. Полуниця при-
гнічує розвиток вірусу грипу. Отже, 
ласуючи солодкими ягодами в літню 
спеку, ви забезпечуєте собі здоров’я 
в зимову холоднечу.

Наявність в її складі йоду ком-
пенсує його недолік в нашій повсяк-
денній їжі і питній воді. Полуниця 
має цукрознижуючу дію. Тому її 
включають в харчування хворих на 
цукровий діабет. І смачно, і корисно.

Прийом натщесерце 4-6 сто-
лових ложок свіжого полуничного 
соку допомагає при жовчнокам’яній 

Червень тому зелениться, 
хто працювати не ліниться

Здавалось би,у червні 
власникам садів і городів 
можна вже й розслабитися, 
але це не так

Шість справ на городі
1. Пора пасинкувати тома-

ти! Цю процедуру потрібно 
провести саме зараз, поки за-
йві пагони не стали занадто 
великими.

2. Викопайте редиску, 
інакше вона може перерости 
і стати жорсткою.

3. Зрізайте салатне листя 
кожні два тижні, інакше воно 
почне гірчити.

4. Перевірте грядки з кро-
пом - якщо він досяг висоти 
10-15 см, то його можна зріза-
ти на сушку і заморозку.

5. Підкопати кущ скоро-
стиглої картоплі - цілком 
можливо, що бульби вже до-
сягли зрілості і їх можна вари-
ти, смажити або запікати.

6. Просапайте грядки від 
бур’янів, що душать овочі і за-
бирають вологу.

Клумби і квіти: 
п‘ять завдань
1. Викопайте гнізда ци-

булинних квітів, які вже від-
цвіли і зів’яли. Саме час про-
сушити бульби, розділити їх 
і покласти на зберігання до 
осені.

2. Визначте остаточне 
місце для контейнерних 
рослин і квітів в підвісних 

кашпо. Зараз вони вже роз-
рослися, і ви пошкодите кві-
ти і гілки, якщо будете руха-
ти їх постійно.

3. Видаліть відцвілі бу-
тони у плетистих і чайно-гі-
бридних троянд. Так ви про-
довжите період їх цвітіння.

5. Перевірте опори у вит-
ких рослин. Те, що здавалося 
надійним навесні, може впас-
ти під натиском листя і паго-
нів.

6. Посійте однорічники, 
якщо в саду залишилися віль-
ні ділянки землі. Вони ще 
встигнуть розквітнути в лип-
ні або серпні і порадують вас 
своєю яскравістю і красою.

Чотири справи 
в теплиці, які 
потребують уваги
1. Зберіть перші теплич-

ні огірочки. Якщо ви любите 
мариновані корнішони - саме 
час їх заготовляти.

2. Закріпіть кватирки у 
відкритому положенні. Про-
стим провітрюванням тепер 
не обійдешся - дні занадто 
спекотні, і щоб рослини не 
«спеклися» - їм потрібен по-
стійний приплив свіжого по-
вітря.

3. Зробіть крапельний по-

лив - це заощадить ваш час і 
дозволить давати вологу рос-
линам дозовано, саме стільки, 
скільки потрібно.

4. Не забувайте притіни-
ти скло теплиці з південного 
боку, коли сонце гріє особливо 
жарко. Якщо цього не зробити 
- листя на рослинах зів‘яне.

Чотири справи,
 виконання яких 
гарантує рясний 
урожай плодово-ягідних
1. Огляньте ваші фрукто-

ві дерева - якщо на якихось 
гілках виявляється занадто 
багато плодових зав’язей - пі-
діпріть їх, щоб не зламалися.

2. Якщо ви вирощуєте ко-
лоноподібні дерева в контей-
нерах - обов’язково рясно під-
годуйте їх саме зараз.

3. Пришпиліть до землі 
вуса полуниці, щоб вони пу-
стили коріння. Через два-три 
тижні їх можна буде пересади-
ти на нову грядку, щоб онови-
ти посадки. Чи не хочете збіль-
шувати плантацію? Значить 
просто обірвіть всі зайві вуса, 
не даючи їм вкоренитися.

4. Перевірте малинник - 
якщо ви не підв’язували паго-
ни, то зараз вони можуть роз-
ростися і почати стелитися по 

землі. Підніміть їх і підіпріть 
як слід.

Шість справ,
 що вимагають
 виконання протягом
 місяця
1. Ставок потребує регу-

лярного чищення - особливо 
тоді, коли стоїть спекотна по-
года.

2. Перевірте листя рослин 
на наявність попелиці - вона 
може накопичуватися на 
нижній частині. Її потрібно 
видалити, щоб запобігти роз-
множенню. Використовуйте 
спеціальні засоби для обпри-
скування.

3. Саме зараз можуть 
з’явитися перші ознаки бо-
рошнистої роси на рослинах 
- обприскати їх фунгіцидами.

4. Починайте закладку но-
вих компостних куп і ям. Поки 
стоїть спека все рослинні за-
лишки перепріють.

5. Викосіть траву на газоні, 
щоб не дати їй розростися за-
надто сильно.

6. Огляньте ваші володін-
ня - цілком можливо, що за-
мовлення ґрунтопокривних 
багаторічних рослин допомо-
же прикрасити ваш сад і збе-
реже вологу в ґрунті.

Тополиний пух – це
не добрий Вінні Пух

роб, як атеросклероз і 
гіпертонія.

Полуничні маски
Маски з полуниці 

добре підсушують і 
заліковують вугро-
вий висип, звужують 
пори. Перед полу-
ничною маскою чи-
сту шкіру обличчя 
змастіть соком цієї 

ягоди. Потім на 15-20 хвилин накла-
діть вату з кашкою з полуниці. Зняв-
ши шматочки вати, поплещіть ними 
по обличчю, як би забиваючи сік в 
шкіру. Змийте маску теплою водою 
або ватним тампоном, змоченим в 
прохолодному молоці. Краще всього 
така маска діє на суху і потріскану 
шкіру, надаючи їй еластичності.

Ароматний сік свіжої полуниці - 
найкращий лосьйон! Це чудодійний 
засіб для видалення пігментних 
плям і веснянок. Але для досягнен-
ня бажаного результату необхідно 
мало не щодня «маскуватися» про-
тягом трьох тижнів.

Якщо шкіра суха, зневоднена, 
з пігментними плямами, спочатку 
протріть її оливковою або кукуру-
дзяною олією. Соняшникова іноді 
підсилює пігментацію. Зробіть га-
рячий вологий компрес. Прикладіть 
його на 5-7 хвилин до обличчя. По-
тім нанесіть на 10-15 хвилин на об-
личчя маску з полуниці. Цю маску 
краще за все змити настоєм квітів 
липи - 2 столових ложки на 1 літр 
води.

Іде час полуниці

хворобі. При захворюваннях нирок і 
сечових шляхів рекомендується весь 
сезон вживати ягоди полуниці. Кра-
ще їсти щодня не меншого 400 гра-
мів. При всіх ниркових недугах слід 
пити відвар з коріння полуниці.

Полуниця є природним сечогін-
ним засобом і заспокійливо діє на 
печінку. Тому при ревматизмі і захво-
рюваннях печінки рекомендується 
застосовувати полуничну дієту. Про-
тягом тижня потрібно щодня з’їдати 
по 1,5 кілограма ягід. Заразом позба-
витеся і від накопичених за зиму за-
йвих кілограмів. Саліцилова кислота, 
яка міститься в ягідці, допомагає і 
при болях в суглобах. Полуниця доз-
воляє заповнити дефіцит заліза при 
недокрів’ї. Це, крім усього іншого, і 
випробуваний народний засіб при 
лікуванні екземи, діатезу, шкірного 
висипу, невеликих ранок.

Просто нанесіть кашку з полу-
ниці на хворе місце. Ягоди полуни-
ці і відвар з її листя нормалізують 
обмін речовин і тиск, позбавляють 
від безсоння. Полуниця - відмінний 
профілактичний засіб від таких хво-
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З  діда-прадіда
З сивої давнини прийшов 
до нас звичай прикра-
шати оселі оберегами. 
Найчастіше їх виготов-
ляють з природних ком-
понентів, що символізу-
ють для людини здоров’я, 
затишок в родині, любов 
та щастя.  
Іноді самі назви звичних 
нам рослин підказують, 
яку роль вони відіграють 
у житті людини. Хто не 
знає квіточки, яка ніколи 
не в’яне, - безсмертника? 
Мабуть, саме тому він 
здавна вважається обе-
регом, який символізує 
довголіття. 

НЕ ВИПАДКОВО в народі іс-
нує повір’я, що часник, пе-

рець, вироби з солоного тіста 
відганяють від хати біду та 
нещастя. Біла лляна сорочка 
є символом єдності в родині. 
Колоски жита та вівса - обе-
реги краси. Мак охороняє нас 
від різних наврочень. Горох, 
гречка, квасоля символізу-
ють гарний врожай, тобто до-
бробут, горіх - міцне здоров’я.  
Також досить часто в будин-
ках був присутній «мішечок 
достатку», що висить у житлі 
і наповнює сімейну чашу ба-
гатством та достатком. На 
цьому оберегові обов’язково 
мають бути кукурудза, горох 
або квасоля, що символізують 
багатство і достаток у домі, 

Обереги домівки
різнотрав’я, що означає дов-
голіття, червоний перець (га-
ряча любов) і насіння (сімейне 
щастя). Дзвін також є обере-
гом. Він означає жіноче начало 
і одночасно небесне склепін-
ня. Як талісман здатний від-
вести і навіть знищити зло. У 
більшості традицій він сим-
волізує хід часу, а його звук 
- молитву, весілля і перемогу.  
    У тих частинах країни, де 
є ліси, біля входу в хату ві-
шають оленячі роги, які та-
кож символізують достаток 
і силу. В інших районах цю 
роль виконують декоративні 
віники з аплікаціями-симво-
лами. Подібні віники здавна 
прикрашалися стрічками, 
сухоцвітом, горішками, горо-
хом, зернами різних злакових 
культур. Кожне доповнення 
мало древній символічний 
сенс, відповідно до якого воно 
приносило в будинок багат-
ство, здоров’я, сімейне щастя 
та ін. Такий віник ставав обе-
регом дому. А ще його часто 
давали в руки фігуркам-зо-
браженням домового - щоб 
утримував будинок в чистоті, 
а всю нечисть вимітав. Вважа-
лося, що при переїзді на нове 
місце потрібно обов’язково за-
хопити із собою старий віник, 
так як домовик переїжджає 
разом зі своїми господарями. 
Мало значення навіть те, 
як і де розміщується оберіг. 

Якщо прилаштовували го-
сподарі віночок чубчиком до-
гори - мали на меті вберегти 
свій дім від нечистої сили та 
відьом. А от віночок чубчиком 
донизу обіцяв привабити гро-
ші у родину. Вважається, що 
трав’яний віночок приносить 
в дім удачу. 

Один з найбільш відомих 
талісманів на удачу — це 
підкова. Знайти на дорозі 
підкову непросто, така зна-
хідка символізує велику уда-
чу і гроші. Дана прикмета 
йде з тих часів, коли кінь був 
найбільшою господарською 
цінністю. Знайдену підкову 
вішають над дверима. Згідно 
з повір’ям, нечиста сила завж-
ди ходить колами і, добира-
ючись до одного кінця підко-
ви, змушена розвернутися і 
піти назад. Якщо прибивали 
господарі підкову на дверях 
ріжками доверху, отримува-
ли допомогу в своїх справах 
від неба. Якщо підкова висіла 
донизу, то оберігала дім від 
сварок, хвороб.

Особливою силою наді-
ляються речі, які переходять 
від покоління до покоління. 
Досить часто сімейним обе-
регом стає весільний рушник. 
Коли одружується молода 
пара, їй обов’язково стелять 
під ноги рушник. Традиція 
вимагає зберігати такі руш-
ники, не брати їх у щоденний 

вжиток. Якщо ро-
дина жила добре, в 
злагоді, заможно, то й 
рушник ставав своєрід-
ним оберегом вже й для 
їх дітей. Люди вірили: ми 
створили родину на цьому 
рушничку, самі добре прожи-
ли, то й діти наші будуть так 
само в злагоді жити. От і пе-
редаються від матері до донь-
ки такі національні обереги. 
Підкова, українська виши-
ванка, писанка, вербова гі-
лочка, освячена в церкві, 
дерево калини, сніп жита чи 
пшениці, соняшник біля хати 
- завжди вважалися сильни-
ми оберегами. До деяких з них 
люди так звикли, що чималу 
увагу звертають на їх магічну 
дію, використовують у побу-
ті для краси, для лікування.  
Оберегом, який захистить 
нас і поліпшить настрій, може 
бути звичайний кетяг кали-
ни в глиняному глечику, за-
сушені колоски жита, які ми 
принесли з прогулянки по 
полю й багато іншого. 

Кімнати обов’язково оздо-
блювалися вишитими руш-
никами, доріжками, кили-
мами і настінним розписом. 
Причому вишивка рушників, 
якими прикрашали ікони, 
картини, вікна та двері, була 
різною, оскільки мала різну 
оберегову символіку. Зобра-
жувані на рушниках ромби, 

розетки, квадрати символізу-
вали сонце, землю, рослини, 
їм поклонялися як явищам, 
які дають життя, оберігають 
від різних бід і злих сил. А 
ось вироби, вишиті різними 
нитками, мають певні типи 
композицій, відрізняються 
як видом виконання, так і ко-
льоровою гамою. Найбільша 
небезпека, вважалося, йшла 
в приміщення через двері, 
отже, саме вхід в житло ре-
тельним чином прикрашали 
магічними знаками. Вони 
містились і у відповідній ви-
шивці рушників, які підвішу-
вали над входом, і в хрести-
ках, намальованих крейдою 
біля дверей і вікон, і в розвіше-
них над дверима домашніми 
амулетами (підкова, часник, 
різне зілля).  

За інформацією порталу 
«Українські традиції».

Вознесіння відзначається на сороковий день 
після Великодня, тому завжди випадає на 
четвер.  
У цей день поминають близьких людей, які пішли в 
світ інший. Адже в Вознесіння Господнє відкрива-
ються двері раю і пекла, що дозволяє зустрітися 
грішникам з праведниками. 
Також на Вознесіння Господнє християни печуть 
«драбинки» – довгасті пироги з начинкою з зеленої 
цибулі. Даний пиріг є символом 7-ми небес апокаліп-
сису. Ці пироги після приготування освячуються в 
церкві, після чого частину їх залишають там же. 
Свято досить суворе, протягом дня заборонено 
працювати і прибирати. Необхідно відпочивати, 
проводити час з сім’єю. 
Вважається, що в Вознесіння Господнє можна 
просити у Бога все що завгодно і все це збудеться. 
Але при цьому бажання повинні бути хорошими, 
не можна щоб вони були пов’язані з грошима. Ви-
нятком є лише ті випадки, коли кошти потрібні 
для лікування хворого. 

Вознесіння
Є прикмета, яка свідчить, що з моменту настання 
Вознесіння Господнього починається стабільна те-
пла погода.  
Дівчата в Вознесіння Господнє вплітали в свої коси 
березові гілочки. Така прикраса мала протриматися 
до Трійці і якщо до того моменту вона не зав’яла, то 
дівчина вийде заміж вже до кінця року. І навпаки - не 
вийде, якщо прикраса зав’яла.
Прикмети Вознесіння:
Захистити свій будинок від нещасть і бід 
можна за допомогою свіжознесеного курячого 
яйця, яке необхідно підвісити над покрівлею 
житла. 
Поганою прикметою буде дощ в Вознесіння 
Господнє. Така погода може принести 
неврожай і хвороби для домашньої худоби. 
Хороша погода в цей день обіцяє її продовження 
аж до Святого Михайла. 
Якщо на Вознесіння Господнє буде спека, то 
купальний сезон можна вважати відкритим.

Куліш з м’ясом
Потрібно на 10 літрів : сало 

– 0,5 кг, свинячий хвіст – 1 шт., 
реберця – 1 кг,  м’ясо – 1кг,  
морква –  0.5 кг,  цибуля –  0,5 
кг,  вода – 5 літрів, пшоно – 1 
кг,  лавровий лист – 3 шт.,  час-
ник  – 3 зубчика,  перець меле-
ний – за смаком,  сіль – за сма-
ком, петрушка – 1 пучок,  кріп 
–  пучок, базилік – пучок.

Почистити та нарізати 
сало, м’ясо, моркву та цибулю. 
Пшоно промивати до чистої 
води. 

Казан ставимо на вогонь, 
кидаємо  нарізане сало та ви-
смажуємо, поки весь жир не 
вийде. Додаємо цілий хвіст 
та реберця (порізані, поруба-
ні) – смажимо до півготовно-
сті, далі кидаємо порізане м’я-
со і вже чекаємо часткової го-
товності. Потім додаємо нарі-
зану моркву, через 10 хвилин 

цибулю. Накриваємо криш-
кою та тушкуємо,помішуючи, 
поки морква не  стане м’якою, 
а цибуля не пустить сік.

Коли морква, цибуля бу-
дуть готові – доливаємо воду 
та доводимо до кипіння. Під 
час  кипіння кидаємо три по-
чищені зубчика часнику, три-
лаврових листа та промите 
пшоно. Після цього краще во-
гонь трішки зменшити та по-
стійно помішувати, підніма-
ючи з дна казана пшоно, щоб 
не пригоріло до дна. Пшоно 
розварюється досить швидко, 
десь за 10-15 хвилин, тоді дати 
покипіти страві ще хвилин 
пять. Далі треба зняти з вог-
ню казан, додати сіль і перець 
за смаком, висипати наріза-

ний кріп, петрушку та базилік, 
накрити кришкою і через 10 
хвилин можна смакувати цією 
неповторною стравою.

Тетеря
Одна редька (з бадиллям), 

грамів 100-200 зачерствілого 
житнього хліба, 3-4 варених 
картоплини середнього роз-
міру,  приблизно  літр тради-
ційного хлібного квасу (або 
холодної води (краще кип’я-
ченої), 3-4 столових ложки 
олії,  1-2 зубчики часнику, зе-
лена цибуля, зелень кропу, 
петрушки, сіль - за смаком. 
Редьку натерти  на крупній 
тертці. Посолити, полити олі-
єю  і перемішати, зелень дріб-
но порубати. Варену картоплю 

дрібно порізати. Покришити 
хліб, часник подавити через 
прес, - все змішати в каструлю 
і залити квасом або водою, пе-
ремішати. Дати постояти хви-
лин 10-15, поки хліб розм’якне.  
Тетеря готова.

Щерба 
Взяти два–три  окунці, по-

різавати. Залити 15-ма склян-
ками  холодної води, покласти 
дві цибулини, три зернини 
перцю, лавровий листочок, 
посолити, варити 2-3 години, 
поки окунці не розваряться 
зовсім, як каша, щоб щерба ви-
пріла до девяти склянок, тоді 
процідити через сито і дати 
знову закипіти. Покласти кріп, 
петрушку і подавати.

Питають козака, що тільки-но 
прибув на Запорізьку Січ: 
- Письменний? Читати вмієш? 
- Не знаю, -  одказує той,  – 
можливо, вмію, але я ніколи не 
пробував...

***
- Куме, а ти відро води випити 
зможеш? 
- Ні, я ж не корова! 
- А відро медовухи? 
- Звичайно, я що, не козак?

***
- Куме? А щоб ви робили, якби на 
вашу жінку напав тигр? 
- Та нічого б не робив...
 - Та як, куме?! 
- А я що винуватий? Сам напав - 
сам хай і обороняється!
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