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Нам пишуть

Медовий Спас у 2019 році припадає 
на 14 серпня, Яблучний - на 19 число, 
Горіховий відзначається 29-го.
Чотирнадцятого серпня у церковному календарі день 
семи мучеників Маккавеїв, у народі свято називають 
просто – Маковія, або перший Спас. Сьогодні святять 
мак, мед і воду та проводжають літо. Також готують 
маковійську квітку – букет з м’яти, чебрецю, нагідок, 
маку й освячують у церкві.
Також освячують криниці та джерела.
На Маковія починається двотижневий Успенський 
піст, який встановлений перед святами Преображення 
Господнього та Успіння Богородиці.

Літо завершують 
три Спаси
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Нова влада проголошує своїм основним завданням 
служіння українському народу, тому його інтереси 
повинні бути в центрі кожної складової державної 
політики. В епіцентрі аграрного сектору має бути 
сільський українець, його доходи, права, українець як 
заможний та самодостатній батько сім’ї, економіч-
но активний та екологічно дбайливий, як виробник 
та переробник сільгосппродукції з високою доданою 
вартістю. Селянин як фізична особа повинен бути 
відновлений у споконвічному праві суб’єкта господа-
рювання на землі!
Проте намір слуг народу якнайшвидше відкрити віль-
ний ринок орних земель найімовірніше стане крахом 
села і відсутністю перспектив для його жителів. Без 
необхідних законодавчих обмежень земля стовідсот-
ково опиниться в руках власників агрохолдингів або 
багатих іноземців, через підставних осіб. Два най-
більші агрохолдинги Полтавщини вже сьогодні готові 
скупити усю ріллю краю за ціною 4 тисячі доларів за 
гектар. Вочевидь, конкурувати з ними не можуть ні 
українські фермери, ні підприємці, ані селяни, власники 
особистих господарств. З огляду на страшну загрозу 
розвою земельного дерибану та рейдерства через 
недосконалість законів та корумпованість правоо-
хоронної системи, загрозу втрати основного націо-
нального ресурсу українців – орної землі – Асоціація 
фермерів та приватних землевласників Полтавщини 
провела дводенну нараду за участю академіка Віталія 
Саблука. Напрацьовані змістовні рекомендації щодо 
передачі сільським громадам права розпоряджатися 
місцевими ресурсами, відкриття ринку землі лише для 
господарів (обсягом до 50 га), які працюють на ній, а 
не накопичуватимуть як капітал та здаватимуть в 
оренду.
Ухвалене рішення співпрацювати з новими народни-
ми депутатами якомога тісніше. Щоб не пустити 
політику аграрного комітету ВР на самоплив і не 
дражнити сатану, як кажуть. А під час Сорочинського 
ярмарку 22 серпня у Миргороді, в районному Будинку 
культури на вул. Гоголя, 141/1 об 11 годині розпоч-
неться  Всеукраїнський фермерський форум, який 
завершиться зустріччю з президентом В. Зеленським. 
Запрошую членів рідної нам за духом і територіально 
Асоціації ФПЗ Дніпропетровської області до Мирго-
рода, щоб більш предметно обговорити ситуацію і 
донести до глави держави небезпеку пропонованих 
змін. Збережімо разом правічну колиску нації і держави 
– українське село!

Віктор ГАЛИЧ, 
заступник голови АФПЗ Полтавської обл.

Побратими, 
приїдьте 
до Миргорода!   

Представник Зеленського в Каб-
міні Андрій Герус пообіцяв, що пен-
сіонери вже восени зможуть практич-
но не платити за комунальні послуги.

За його словами, вже у вересні 
українці старше 70-ти років будуть 
платити за комунальні послуги міні-
мальну частку загальної суми рахунку. 
Мова йшла про те, що їх рахунки май-
же повністю буде оплачувати держава. 
«Це повинні бути швидкі рішення від 
вересня, щоб суспільство максималь-
но швидко відчувало реформи нового 
уряду», — заявив чиновник.

Тим, кому за сімдесят, обіцяють 
безкоштовну комуналку

Люди старше 70-ти років і так 
здебільшого отримують субсидії та 
платять меншу частину від суми ра-
хунку за комунальні послуги. Отже, 
мова йде про збільшення субсидії для 
людей похилого віку. За різними да-
ними в Україні живе близько 6 млн. 
людей, старших 65 років. Отже, стар-
ше 70 років людей ще менше, до того 
ж потрібно враховувати тимчасові 
втрати Криму та ОРДЛО.

Гроші на такі дотації для пенсіо-
нерів, якщо вірити Герусу, знайдуть 
в олігархів, шляхом збільшення по-

даткового навантаження. Таким чином 
спробують отримати в бюджет додат-
ково 10-15 млрд. грн і забезпечити суб-
сидіями мільйон домогосподарств.

Таким чином, «Слуга народу» де-
кларує «соціалістичний» шлях, нама-
гаючись підтримувати бідних за раху-
нок багатих. Враховуючи більшість у 
парламенті така програма цілком під 
силу президентській більшості. Інша 
справа, як на це відреагують олігархи, 
які взяли під контроль величезний сег-
мент української економіки ще в часи 
Леоніда Кучми.

Мова про дві пенсії...
Уже 15 років у країні обговорюють запуск 
накопичувальних пенсій. Простіше кажучи, 
пропонують платити внески не тільки на виплати 
нинішнім пенсіонерам, але й частину зарплати 
відкладати на персональний рахунок, яким можна 
скористатися при досягненні певного віку.

Чинний Кабмін взяв на себе зобов’язання запусти-
ти накопичувальні пенсії, однак остаточного рішення 
так і не прийняв. Тепер же нова влада заявляє: другий 
рівень системи запустять, питання тільки в часі.

Пенсійну реформу в Україні до кінця так і не до-
вели. За законом, наступний крок — запуск накопи-
чувальних виплат — не зробили. Не зважилися. Хоча 
в документах прописали зобов’язання уряду розро-
бити відповідні зміни. На ділі ж скептиків накопи-
чувального рівня в Кабміні виявилося більше. Крім 
того, поспішати із запуском другого рівня не рекомен-
дували й у МВФ. У резул ьтаті досі в країні працює тіль-
ки перший рівень пенсійної системи — солідарний.

Майбутні голови правоохоронного та аграрного 
комітетів Ради обіцяють розібратися щодо трьох 
вбитих у Дніпропетровській області фермераів. Про 
це написав на своїй сторінці в Facebook голова Агро-
Продовольчої Ради Іван Слободяник, повідомяє 
АgroРolit.com.
За останні три місяці в Дніпропетровській області 
загадковим чином загинули троє власників великих 
сільськогосподарських підприємств. Незадовго до або 
через деякий час після трагедій господарства загиблих 
загадковим чином перереєстрували.
«Сьогодні провели зустріч з майбутніми 
головами аграрного та правоохоронного 
комітетів Верховної Ради: Миколою Сольським 

та Денисом Монастирським, а також майбутнім 
нардепом Мар’яном Заблоцьким. На зустрічі були 
представники трьох постраждалих господарств — ФГ 
«Кондратюк», ФГ «Дар» та ТОВ «Карат плюс», голова 
Асоціації фермерів та приватних землевласників 
Дніпропетровської області Анатолій Гайворонський. 
За результатами обговорення ми домовоились що 
Микола Сольський та Денис Монастирський візьмуть 
на особистий контроль конкретні завдання по 
Генпрокуратурі, МВС та Мін‘юсту щодо справ по цих 
господарствах, тобто там, де відбувається саботаж 
розслідування чи халатність. Кінцевим результатотом 
має стати як повернення власності, так і покарання 
злочинців», — написав він.

У «Слузі народу» пообіцяли розібратися 
з вбивством трьох фермерів
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ЧАСТО спілкуючись із селянами, 
особливо старшого віку, я пере-
конався в тому, що вони здебіль-

шого навіть не знають, де розташовані 
землі, що припадають на їх паї. Зрозу-
міло, що про сучасний стан цих наділів 
та про їх імовірну родючість вони не 
мають гадки. А коли доведеться вести 
торг з покупцем паю, потрібно буде 
не тільки свої амбіції висловити, але й 
обґрунтувати вартість землі. Протягом 
року, на який пригальмовано введення 
ринку, кожен його майбутній учасник 
повинен оволодіти необхідними знан-
нями, аби не бути ошуканим. Ми про-
понуємо для початку розібратися з ос-
новними термінами й визначеннями, 
зміст яких розкриває сутність поняття 
«родючість ґрунту». Адже саме цей 
показник має бути головним у процесі 
ціноутворення.

Держава, слід віддати їй належ-
не, потурбувалася про нормативну 
базу. Так, в Україні запроваджена 
ціла низка державних стандартів, що 
регламентують нормативи на землі 
сільськогосподарського призначення 
та методи їх контролю. Основополож-
ним стандартом став ДСТУ 4362:2004. 
«Якість ґрунту. Показники родючості 
ґрунтів». Не вдаючись наразі до де-
тального аналізу його змісту, зазначи-
мо лише, що цей нормативний доку-
мент  гармонізований до вимог між-
народних стандартів і цілком придат-
ний до використання в нашій країні. 
Тому без кінця нарікати на відсутність 
або недосконалість  нормативної бази 
не варто ані прихильникам ринку зем-
лі, ані їх опонентам.

Отже, що таке родючість ґрунту? 
За визначенням, це – здатність ґрун-
ту задовольняти потреби рослин в 
елементах живлення, воді, постачати 
їхнім кореневим системам достатню 
кількість повітря, тепла та на цій ос-
нові забезпечувати біологічну продук-
тивність рослинності й урожай сіль-
ськогосподарських культур. Так сказа-
но в «писанії». А якщо «приземлити» 
термінологію, то питання родючості 
чи неродючості вашого паю може 
бути зведене до таких показників:

 глибина гумусного горизонту;
 вміст у ґрунті гумусу, азоту, сір-

ки, рухомих з’єднань бору, молібде-
ну, марганцю, кобальту, міді, цинку, 
кадмію, свинцю, ртуті, а також умови 
гідролізу;

 кислотність;
 тип і ступінь засолення;
 залишки пестицидів;
 щільність забруднення радіо-

нуклідами (цезієм, стронцієм).
Слід зазначити, що значення ок-

ремих показників із числа наведених 
можуть свідчити про те, що дану зе-
мельну ділянку взагалі недоцільно ви-
користовувати для сільськогосподар-
ської діяльності. Щоб уникнути мож-
ливих непорозумінь під час торгу з 
можливим покупцем вашої земельки, 
радимо завчасно потурбуватися про її 
агрохімічну паспортизацію. 

Агрохімічний паспорт поля, зе-
мельної ділянки – це офіційний дер-

ЧИМ ЗІБРАЛИСЯ ТОРГУВАТИ, ПАНОВЕ?
Щороку, коли народні депутати готуються розглядати черговий 
законопроект, що стосується подовження дії мораторію на 
купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, 
під склепінням Верховної Ради і в засобах масової інформації 
закипають гарячі суперечки. Одні їх учасники обстоюють 
тезу про те, що мораторій, стримуючи купівлю-продаж землі,  
нібито заважає селянам заробити певну суму, продавши свій 
пай. Інші намагаються переконати суспільство в передчасності 
запровадження ринку землі. А селян-пайовиків, які збираються 
таки продавати землю, ніхто нічому не вчить.

Фермери знайомляться                     
з можливостями лабораторії.

Машина, якою відбирають 
проби ґрунту.

жавний документ, порядок ведення 
якого затверджений наказом Мінагро-
політики від 11.10.2011 р. № 536. Стан 
ґрунту оцінюється за показниками, 
наведеними вище. Весь цей комплекс 
показників можна реально визначи-
ти лише на основі протоколів лабо-
раторного аналізу ґрунту, які й  слу-
жать основою агрохімічного паспор-
та поля. Таким чином, агрохімічний 
паспорт дозволяє дати чітку оцінку 
стану продуктивності (рівня можли-
вої врожайності) та екологічного рів-
ня безпечності ґрунтового покриття 
вашого земельного паю. Крім того, в 
ньому передбачено внесення даних че-
рез кожні 5-10 років. По своїй суті, цей 
паспорт – своєрідна «медична картка» 
паю. Здоровий – ціна вища, хворий 
– або лікувати, або не виставляти на 
продаж за збитковою ціною.

Щоб отримати на свій пай агрохі-
мічний паспорт, вам потрібно зверну-
тися до Державної установи «Держ-
ґрунтоохорона» з відповідною заявою. 
Для початку буде виконано агрохіміч-
не обстеження ґрунтового покриву. 
Його результати оформляються у 
вигляді наукового звіту, він служить 
основою моніторигну ґрунтів. Саме 
за результатами агрохімічного об-
стеження ґрунтового покриву на за-
мовлення землевласника чи земле-
користувача оформляється агрохім-
паспорт поля. Крім нього, замовнику 
будуть надані картографічні матеріа-
ли та рекомендації щодо використан-
ня землі. Виникає запитання: а як 
саме агрохімпаспорт  має допомогти 
владнати можливі спори при купів-
лі-продажу землі? Відповідь на нього 
є: в паспорті визначені агрохімічна та 
еколого-агрохімічна оцінки, виражені 
в балах. За цими показниками землям 
призначають класи якості від 1 до 10. 
До першого класу належать землі з 
найвищою продуктивністю, далі – як 
карта ляже.

Агрохімічний паспорт поля (паю) 
виготовляють в одному екземплярі і 
надають землевласнику чи землеко-
ристувачу, скріпивши його підписом 
керівника установи й мокрою печат-
кою та присвоївши серію й реєстрацій-
ний номер. Копії виданих паспортів у 
паперовому й електронному вигляді 
зберігаються за місцями видачі, тобто 
в філіях ДУ «Держґрунтоохорона».

З «паперовою» стороною питання 
ми, здається, трохи розібралися. А 
тепер давайте підемо на поле й від-
беремо зразки грунту для передачі в 
лабораторію на аналізи. Тут виникає 
кілька запитань, одне з них не дуже 
зручне, але обов’язкове: де розташо-
вана земельна ділянка, як окреслені її 
межі на карті даної місцевості? Якщо 
ви доручите відбирання проб ґрунту 
працівникам контролюючої лабора-
торії (таке можливе), то доведеться 
відповісти ще й на запитання щодо 
глибини використання ґрунту. Не 
знаєте – оператор лабораторії візьме 
зразки з тих глибин, які вважатиме 
для даного поля прийнятними. Точки, 
в яких відбираються проби, прив’яза-

ні до місцевості за допомогою GPS-
навігатора, їх координати будуть 
зафіксовані на відповідній карті 
вашої ділянки.

Нормативні документи також 
дозволяють, щоб землевласник чи 
землекористувач власноручно ві-
дібрав проби і доправив їх до ла-
бораторії. Як правило, так роблять 
тоді, коли мова йде про невеличку 
земельну площу – від 1 до 20 га, 
або загальна площа обстежуваних 
полів не перевищує 200 га, поля в 
господарстві мають детальну іс-
торію та є відносно однорідними 
за рельєфом та агровиробничими 
групами, або кількість зразків у 
замовленні менша за 10. Правила 
і порядок відбирання зразків по-
трібно узгодити з керівництвом ви-
пробувальної лабораторії, котра буде 
здійснювати їх аналіз. Як приклад, 
пропонуємо провадити відбирання 
зразків за наведеною нижче інструк-
цією, якою з нами поділилася Ольга 
Дигун, директор з маркетингу випро-
бувальної лабораторії PLT, про яку ми 
вже розповідали читачам.

ІНСТРУКЦІЯ з самостійного 
відбору змішаного зразка 

ҐРУНТУ
 Змішаний зразок складається 

приблизно з 30 індивідуальних ґрун-
тових проб, взятих рівномірно по всій 
площі ділянки, що обстежується. Ця 
ділянка повинна знаходитись в ме-
жах однієї ґрунтової відміни і мати 
однорідний рельєф. Відбирання ін-
дивідуальних проб залежить від кон-
фігурації поля. Якщо воно довге і ву-
зьке, проби беруться по середній лінії 
вздовж поля або зиґзаґом через певну 
відстань. При формі поля, близькій до 
квадрата, індивідуальні проби беруть в 
точках розміщення по діагоналях. На 
схилових землях відбір проводиться 
у верхній, середній і нижній частинах 
ділянки. Ґрунт відбирається за допо-
могою ручного бура чи лопати, відпо-
відно до вибраного маршруту.

 Порції ґрунту з точкових проб 
поміщають у тару (відро).

 Після закінчення маршруту об’єд-
нану пробу ґрунту у відрі добре перемі-
шують (уникаючи розсипання), видаля-
ють рослинні рештки, розминають вели-
кі грудки землі (ні в якому разі не можна 
їх відкидати!).

 Формують середню пробу ма-
сою приблизно 500 г вологого ґрунту, 
поміщають її в пакет, складають акт 
відбору та роблять відповідні позна-
чення на карті.

ВАЖЛИВО! Необхідно слідкувати, 
щоб номер зразка збігався з позначен-
ням елементарної ділянки на карті, 
щоб надалі була можливість правиль-
но перенести отримані результати в 
натуру.

У загальному випадку відбір проб 
ґрунту для польових культур рекомен-
дують проводити на глибину обробіт-
ку ґрунту. На насадженнях ягідників 
проби відбирають на глибину 0-15 см, 
плодових дерев та виноградників — з 
двох глибин 0-20 і 20-40 см, пасовищах 
— 5-10 см; у квітниках — 0-15 см, на 
насадженнях декоративних дерев та 
кущів - 0-30 см, на декоративних га-
зонах 5-10 см. Перед взяттям точкової 
проби верхній шар ґрунту, що містить 
рослинні рештки (0-3 см, 0-5 см залеж-
но від ґрунту і типу насаджень) попе-
редньо знімають і відкидають.

Від редакції. Сподіваємося, що 
наші передплатники-фермери 
знайдуть можливість ознайо-
мити з цією публікацією своїх 
орендодавців, тобто селян-па-
йовиків, для яких вона, власне, 
й готувалася. Конструктивний 
обмін думками буде, без сумні-
ву, корисним.

Підготував 
Володимир ЯРОШЕНКО

! Питання таке, що якщо не оперувати Україну, 
вона не виживе, але операція складна і небезпечна, 
що вона теж може не вижити Каха Бендукідзе, грузинський політик

Вітри обіцяних і гаряче 
підтриманих громадянами 
України змін почали буяти 
скрізь, вселяючи надії 
селянам. Більше їх чути у 
Києві, де незабаром почнуть 
роботу нові парламентарі. 
Та на фермерських ланах 
Січеславщини продовжується 
вже кількарічне якесь дике, 
безмежне і несамовите свавілля 
слуг держави, що присягли 
на вірність народу. Триває 
абсолютне нехтування норм 
Конституції держави та інших 
законів у частині захисту прав 
людей, які ростять хліб на 
землі. Давній лозунг «хвала 
рукам, що пахнуть хлібом!» 
тепер почасти обертається 
розбишацьким «законним» 
видиранням того хліба - усього 
гамузом - із селянських рук, із 
корінням. Точніше прагненням 
вирвати його із землею, хай 
на ній потім навіть росте 
триметровий бур’ян. 

САМЕ ТАКИЙ «урожай» процвітає з «ми-
лості» правоохоронців у ФГ «Фортуна» Віталія 
Купрія в Чаплинці Петриківського району, 
у ФГ «Дар’я» Олександра Ляховенка з Воло-
димирівки Апостолівського району… Мова 
знову про роботу фермерських господарств, 
засновники яких пішли за обрій земного жит-
тя. Діти, які продовжили святу справу бать-
ків, знову під немилосердними «жорнами» 
розперезаних слуг держави, для яких понят-
тя «мораль», «честь», «совість» нічого не зна-
чать. Здавалося б, після виборів президента 
і парламенту України правові витребеньки і 
свавілля державних слуг затихнуть. Бо є ве-
личезний запит суспільства, підтверджений 
двома Майданами і крайніми виборами,  на 
чесне служіння правоохоронців – його слуг 
- народу! Та і кримінальні справи останніх 
років про арешт землі за її «самозахоплен-
ня», про які йшлося на сторінках «Фермера 
Придніпров’я», скасовані Дніпровським апе-
ляційним судом. Де там! Система нещадного 
визиску хліборобів подекуди ніяк не вклю-
чить «задню». 

Цього разу прохання про допомогу до 
Асоціації ФПЗ Дніпропетровської області 
надійшло зі степової Софіївки, котра ближ-
че до Кривого Рогу, ніж до Дніпра. Молодий, 
практично ровесник Незалежності України, 
голова СФГ «Меркурій» Роман Моренко вже 
на другий рік після смерті батька Валентина 
Моренка в 2017-му зіткнувся з такою дер-
жавною протидією власній праці, що тепер 
не має чим заплатити податки, розрахувати-
ся за позичене, катма і пального заправити 
трактора, щоб здискувати зелень на стерні, 
нічим утримувати власну сім’ю чи допомогти 
молодшим сестрам... 

- Вони нас буквально відривають від зем-
лі. Комусь намітили її, хочуть тепер забрати, 
- з гіркотою розповідає Роман Моренко. – 
Моєму батькові Валентинові Моренку 17 ли-
стопада 1993 року сесією Софіївської район-
ної ради надана в постійне користування зе-
мельна ділянка площею 20 га, розташована 
на території Софіївської сільської ради, для 
ведення селянського (фермерського) госпо-
дарства. Про це 17 березня 1994 р. виданий 
державний акт. А 30 червня 1998 року сесією 
Софіївської районної ради надана в постійне 
користування земельна ділянка площею 25, 9 
га в Девладівській сільській раді, про що 24 
жовтня 1998 р. виданий держакт. Батько 24 
березня 1994 р. зареєстрував СФГ  «Мерку-
рій», ці земельні ділянки є матеріальною ос-
новою господарства. Та цієї весни прийшли 

дві довідки з Держгеокадастру, що рілля вже 
буцімто «Меркурію» не належатиме…

Перші «листи щастя»
У цих двох типових «Довідках зі звітності 

про наявність земель та розподіл їх за влас-
никами, землекористувачами» начальником 
відділу у Софіївському районі ГУ Держгеока-
дастру у Дніпропетровській області В. Маца-
ком додатково зазначено «земельні ділянки 
зарезервовані для надання у власність у ме-
жах норм безоплатної приватизації членам 
сімей полеглих учасників АТО». Це неочіку-
ване сповіщення породило питання – а який 
земельний ресурс використовуватиме СФГ 
«Меркурій», що робити з державними акта-
ми на землю? Позаяк відповіді в Держгеока-
дастрі фермеру не дали, то він продовжив 
догляд за посівами озимини та соняшнику на 
цих ділянках. 

Невдовзі «прилетів» другий лист - від в. о. 
голови Софіївської РДА Віталія Бучми. Він сліз-
но прохав фермера, абсолютно незаконно, до 
речі, «надати всі переоформлені після смерті 
батька документи на землю». Мовляв, без цьо-
го адміністрація і працювати плідно не змо-
же… Навіщо, здавалося б, ці акти представни-
кам держави в районі? Певно ж, така проти-
правна вимога - зовсім не випадковість…

Потім прийшла 
перевірка Держгокадастру
  Далі фермеру стало зовсім «весело» 

- у травні надійшли «Акти обстеження зе-
мельних ділянок», та «Акти перевірки» з 
висновками державного інспектора у сфері 
державного контролю за використанням та 
охороною земель і дотримання вимог зако-
нодавства України про охорону земель ГУ 
Держгеокадастру в Дніпропетровській об-
ласті О. Дубенка. З «крутим» висновком «ді-
лянки самовільно зайняті шляхом обробітку 
(посіву) сільгоспкультур». До актів долуче-
ні «Розрахунки розміру шкоди, заподіяної 
внаслідок самовільного зайняття з. д. у роз-
мірі 94 442 грн. та 72  928 грн. відповідно». 
Ще О. Дубенко видав припис «про усунення 
правопорушення» та виніс постанову «про 
закриття справи про адміністративне пра-
вопорушення від 15 травня 2019 р.» 

Як видно, державний інспектор добряче 
потрудився. Ось тільки плоди його «праці» 
гіркі й кислі. «Користуватися» ними, або 
віддати ні за цапову душу більше ніж 167 
тисяч гривень державі за якісь міфічні «зав-
дані збитки» - абсолютно нереально для 
невеликого ФГ, яким є «Меркурій». Такі дії 
державного інспектора діаметрально про-
тилежні і «Концепції розвитку фермерських 
господарств та сільськогосподарської коо-
перації на 2018 – 2020 роки», затвердженої 
урядом В. Гройсмана восени 2017-го. Вона 
зобов’язує держчиновників докласти всіх 
зусиль для істотного збільшення фермер-
ських господарств, які в рамках поширення 

кооперації є «інструментом забезпечення 
сталого економічного зростання сільських 
громад через розвиток аграрного підпри-
ємництва».

Вочевидь, в Держгеокадастрі урядову 
«Концепцію розвитку ФГ» і в очі не бачили. 
Відтак творять власну, супротивну укра-
їнським законам. Надзвичайну ситуацію в 
Софіївському районі коментує адвокат Асо-
ціації ФПЗ Дніпропетровької області Євгеній 
Падашуля, який допомагає фермеру в судах:

«Верховний Суд по справі № 348/992/16-
ц від 13 березня 2018 року дійшов висновку, 
що з комплексного аналізу норм статей 1, 
5, 7, 8, 12 Закону України «Про фермерське 
господарство» можна зробити висновок, що 
після укладення договору тимчасового ко-
ристування землею, у тому числі на умовах 
оренди, фермерське господарство реєстру-
ється в установленому законом порядку і з 
дати реєстрації набуває статусу юридичної 
особи. З цього часу обов’язки землеко-
ристувача земельної ділянки здійснює 
фермерське господарство, а не громадя-
нин, якому вона надавалась. Тож саме з 
того часу земельні ділянки використовують-
ся СФГ «Меркурій», директором якого нара-
зі є Моренко Роман Валентинович. Будь-
яких зауважень або попереджень з приводу 

такого використання з боку інспектора він 
жодного разу не отримував, хоча користу-
вався земельною ділянкою безперервно та 
відкрито.

Державним інспектором не долучено до 
матеріалів перевірки та не надано до суду 
жодних доказів того, що ним було вжито всіх 
необхідних та достатніх заходів щодо того, 
аби фермер звільнив вказану земельну ді-
лянку у відповідні строки та не засіював її (не 
користувався нею), з тією метою, аби Держ-
геокадастр міг використати земельну ділян-
ку за цільовим призначенням та отримати з 
неї дохід. З огляду на викладене, враховуючи 
відсутність такого важливого елементу скла-
ду цивільного правопорушення, як вжиття  
державним інспектором заходів, направле-
них на запобігання виникнення збитків, вва-
жаю «Розрахунок розміру шкоди», складений 
О. Дубенком, протиправним».

 Надалі таємно 
арештували урожай!
Та не встиг Роман Моренко дочекатися 

рішення суду про незаконність «Розрахунку 
розміру шкоди» і звільнитися від фантас-
тичного тягаря в 167 тисяч гривень, як з Со-
фіївки пригриміла нова біда. Ось розповідь 
фермера про неї:

- У середині липня я орендував для поля 
з достиглою пшеницею комбайн. Та не встиг 
він ще й у загінку зайти, як одразу прилеті-
ла патрульна машина поліції. «Урожай аре-
штований!», кажуть, і показують папірці. Я 
був просто приголомшений цією звісткою. 

Адже свого комбайна в моєму господарстві 
немає, за його роботу мушу дати частину 
урожаю! Далі поліція косити дозволила, але 
урожай переважили і залишили на моєму 
складі без права користуватися ним. Дуже 
принизливо було косити і возити урожай 
під конвоєм поліції. Хіба хлібороб в Україні 
злодій якийсь? Досі за оренду комбайна не 
розрахувався, нічим…

Ось така третя біда, організована слуга-
ми держави, сталася жнивної пори. Її причи-
ною є «Ухвала слідчого судді Софіївського 
районного суду 27 червня 2019 р», у якій 
йдеться:

«Слідчий суддя Софіївського районно-
го суду О. Шумська за участі прокурора Д. 
Яценка, слідчого Д. Сидорського, розгля-
нувши клопотання старшого слідчого Софі-
ївського відділення поліції майора Д. Сидор-
ського про арешт майна у кримінальному 
провадженні за ч. 1 ст. 197-1 ККУ, ухвалив:

клопотання старшого слідчого Софіїв-
ської відділення поліції Жовтоводського 
ВП Д. Сидорського про арешт майна – задо-
вольнити.

Накласти арешт на майно, визнане ре-
човими доказами у кримінальному про-
вадженні, а саме: посів с/г зернових куль-
тур на з. д. площею 25, 9 га категорії земель 
комунальної власності на території Девла-
дівської ОТГ, шляхом заборони будь-кому 
розпоряджатися будь-яким чином та вико-
ристовувати його до прийняття остаточно-
го рішення у кримінальному провадженні 
та/або скасування арешту, окрім слідчого 
та прокурора для забезпечення зберігання 
вказаного речового доказу та подальшого 
звернення врожаю в дохід держави/закон-
них власників. Ухвала може бути оскаржена 
до Дніпровського апеляційного суду впро-
довж п’яти днів з дня її оголошення». 

 Показовий документ, що й казати, який 
тицьнули фермеру «в момент встановлення 
невідомих осіб». У ньому поліційна і проку-
рорська рать Софіївщини разом із головою 
Софіївського суду Олесею Шумською, яка 
хутко підписала «Ухвалу» як «В. Шумська», 
гуртом лицемірять, крутять хвостами, по на-
родному кажучи, і кривлять душами – мов-
ляв, невстановлені особи тишком-нишком 
сіють з початку 2019 р. на полі 25, 9 га в Дев-
ладовому! І ми ні сном, ні духом не відаємо, 
хто це такий, тому урожай з поля треба за-
проторити в кутузку, як «речовий доказ зло-
чинних дій»! Усі ці згадані і причетні до дер-
жавно-рйдерського «віджиму» фермерської 
пшениці посадові особи Софіївсього району 
добре знають, чия це земля. І відають, що її 
обробляє впродовж 21 року фермерське 
господарство «Меркурій»! Але закортіло, 
бач, легкого хліба, якого в правовій державі 
не буває!  «Прозріти» їм не допомагає навіть 
недавнє гучне звільнення очільника поліції 
Дніпропетровщини Віталія Глуховері!

- У СФГ «Меркурій» урожай пшениці пе-
реданий на відповідальне зберігання фер-
меру. Це не поодинокий випадок з арештом 
збіжжя у Софіївському районі, є й у Василь-
ківському, Петриківському та інших краях. 
Все це явно корупційні кримінальні справи, 
які організовані за попередньою змовою 
державних службовців, - пояснює адвокат 
АФПЗ Дніпропетровської області області 
Євгеній Падашуля. – Усім фермерам України 
необхідно терміново звернутися до нових 
державницьких сил із закликом – негайно 
зробіть усе від вас залежне, щоб в Україні 
знову не було минулорічного свавілля з 
рейдерською косовицею соняшнику! 

Дійсно, скільки ще фермерам оббивати 
пороги судів, щоб довести гарантоване за-
конами України право працювати на землях, 
котрі поливали потом їхні батьки? Знову до 
уваги нових слуг народу – у Верховній Раді 
ще з травня минулого року включені до 
порядку денного два законопроекти «Про 
внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо передачі права власності 
фермерським господарствам на земельні 
ділянки, надані засновникам таких у постій-
не користування, довічне успадковуване 
володіння для створення та/або ведення 
ФГ (СФГ)» з № 8236 і № 8236-1. Обидва от-
римали позитивні експертні висновки. Тож 
допрацюйте за  ледачих колег, яких ви до-
строково замінили!
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айкорисніші способиН заготівель овочів і фруктів на зиму

 Заморожування
Найкорисніші заготівлі от-

римують шляхом заморожу-
вання, 

Обмиті проточною водою 
ягоди і фрукти (без примято-
стей і саден) середньої стигло-
сті (не перезрілі) заморожу-
ють в спеціальному відсіку хо-
лодильної камери розсипом, 
а потім, для компактності збе-
рігання збирають у пакети або 
іншу тару.

Так легко заготовляти на 
зиму полуницю, суницю, смо-
родину, малину, чорницю, 
аґрус тощо. Вишню, абрикоси, 
сливи перед заморожуванням 
слід очистити від кісточок.

Необхідно пам’ятати, що 
розморожувати ягоди, фрук-
ти та зелень можна тільки 
одного разу, при кімнатній 
температурі, не форсуючи 
процес окропом, парою або 
струменем гарячого повітря, 
що руйнує корисні компонен-
ти продукту.

Після розморожування 
заготовлі може змінити колір 
і консистенцію, що не є озна-
кою її зіпсованості. Просто 
ввечері перекладіть продукт з 
морозильної камери на поли-
цю у звичайний відсік, подбав-
ши, щоб воді, що утворилася з 
льоду, було кудись збиратися, 
і до ранку буде готовий чудо-
вий фруктовий або ягідний 
сніданок.

Заморожують в подрібне-
ному на кубики вигляді гар-
буз, кабачки, петрушку дрібно 
ріжуть, білокачанну капусту і 

шпинат, а щавель, горошок, 
кріп, стрілки цибулі морозять 
цілком. Заморожені дари 
саду і городу зберігають мак-
симум корисних властивостей 
протягом приблизно півро-
ку, попри можливу відносну 
непривабливість зовнішнього 
вигляду.

Розморожені овочі для 
подальшого найбільшого збе-
реження вітамінів та інших 
корисних речовин рекомен-
дується готувати в пароварці. 
Вечеря з таких овочів і зелені 
— прекрасний низькокало-
рійний щабель до схуднення.

Сушка
Наступний найбільш без-

печний вид заготовель на 
зиму -  це сушка.

Деякі речовини (напри-
клад, вітаміни і мікроеле-
менти) стають у висушеному 
продукті більш концентрова-
ними, ніж у свіжому, завдяки 
випаровуванню «зайвих» мо-
лекул води.

Фрукти бездоганної якості, 
подрібнені і злегка недостиглі, 
сушать на сонці, в духовці або 
в спеціальній електричній 
сушарці. Перше практично 
неможливе без попадання в 
матеріал личинок комах і бак-
терій, тому що вони проника-
ють крізь тканину або марлю.

Для сушіння фруктів 
(яблука, груші, сливи, абри-
коси) і ягід під впливом елек-
тричної енергії (в сушарці 
промислового виробництва) 
рекомендують обробляти їх 

в міцному розчині кухонної 
солі або соди. Такий вплив 
перетворює продукт, згідно з 
думкою багатьох дієтологів, у 
«мертвий». Однак якщо не ви-
користовувати жодні, навіть 
найпростіші, консерванти, то 
зовнішній вигляд заготовок 
може залишити бажати кра-
щого.

Особливо страждає ви-
гляд світлих плодів, немину-
че окислюючись на повітрі, 
вони темніють. Але непоказні 
на вид сушені яблука та гру-
ші з користю для здоров’я 
можуть замінити взимку шо-
колад, цукерки та інші соло-
дощі без всякої попередньої 
підготовки.

Зовсім без використання 
солі і соди легко заготовити на 
зиму методом сушіння шип-
шину, горобину, петрушку, 
кріп, базилік. Мабуть, заморо-
жені і засушені на зиму пло-
ди саду і городу — найбільш 
корисні «консервації», які не 
потрібно «облагороджувати» 
перед вживанням всередину.

Всі інші способи підготов-
ки овочів і фруктів до трива-
лого зберігання таять у собі 
проблемні в плані впливу на 
організм компоненти.

Сквашування 
Ферментовані продукти 

— один з найдавніших спо-
собів робити заготовлі, ним 
людина користувалася ще в 
кам’яному віці, коли не всім 
і не скрізь була доступна сіль. 
Звичайно, з того часу ми про-

сунулися далеко вперед по 
всіх фронтах розвитку, але 
багато хто і сьогодні не відмо-
виться поласувати квашеною 
капусткою!

Сквашування — відмінний 
спосіб не тільки зберегти, але і 
примножити кількість корис-
них речовин у продукті. Крім 
великої кількості вітамінів В і 
С, квашені продукти стануть 
одним з кращих пребіотиків 
для кишкової мікрофлори — 
тобто, живильним середови-
щем, в якому корисні бактерії 
будуть добре розвиватися.

Проте є у сквашування і 
свої мінуси. По-перше, таким 
способів вдасться зберегти 
лише деяку кількість овочів 
і фруктів. Традиційно ква-
сять огірки, капусту, яблука, 
помідори, кабачки, кавуни. 
По-друге, квашені продукти 
набувають досить специфіч-
ний смак, який не всім подо-
бається.

А що ж консервація?
Домашні «закрутки» в 

скляних банках під металевою 
кришкою неминуче містять 
велику кількість кухонної солі, 
оцту і цукру в різних поєднан-
нях. Ці консерванти додають, 

наприклад, огіркам і помідо-
рам, дуже привабливий смак. 
Ось тільки корисних речовин 
там залишається мінімум, 
крім клітковини, яку не всю 
руйнує окріп і процес стери-
лізації.

Деякі господині навіть до-
дають в розсіл аспірин і ли-
монну кислоту, що є ударом 
по здоровому глузду. Подібні 
заготовки на зиму можуть ви-
кликати загострення хроніч-
них недуг шлунково-кишко-
вого тракту і нирок, спровоку-
вати різкі перепади артеріаль-
ного тиску у гіпертоніка.

Навіть практично здоро-
ва людина після непомірного 
вживання солоно-марино-
ваних огірків або помідорів 
може бути змушена звернути-
ся до лікаря.

Саме мала кількість з’їде-
ного консервованого продук-
ту — єдиний захист від не-
сприятливого їхнього впливу 
. Чим менше — тим краще. 
Консерви промислового ви-
робництва менш небезпечні, 
бо надійно стерилізуються, 
але їх споживання в рамках 
дотримання здорового спосо-
бу життя не є логічним.

У сезон зпготівель в всіх господинь виникає одне питання: чи можна зробити 
на зиму овочі і фрукти корисними? Розповідаємо про три найкращі способи, 
які допоможуть зберегти максимум вітамінів у домашніх заготілях.

ПІДЖИВЛЕННЯ ТОМАТІВ
У серпні в два рази зростає потреба тома-
тів у калії. Підгодуйте кущики деревним 
попелом (1 склянка на 10 л води).
Якщо листя томатів посвітлішало — 
очевидна нестача азоту. Виправить ста-
новище полив розчином сечовини (1 ст. л. 
на 10 л води). А при нестачі фосфору (озна-
ка — листя набуває пурпурно-фіолетового 
відтінку) внесіть суперфосфат (2 ст. л. на 
10 л води).

ЯКЩО ТОМАТИ ХВОРІЮТЬ...
Поява темних плям на листках, а також 
смуг і штрихів на стеблах вказує на зара-
ження стриком (небезпечним вірусним за-
хворюванням). Такі кущі відразу видаліть 
і спаліть для запобігання поширенню 
хвороби. Інші рослини 2-3 рази пролийте 
темно-рожевим розчином марганцівки і 
обприскайте по листю будь-яким добри-
вом з мікроелементами.
При перших ознаках фітофтори обро-
біть кущі 1%-ною бордоською рідиною, 
мідним купоросом (1 ст. л. на 10 л води) 
або народними засобами.
Не допускайте помилок при вирощуванні 
томатів — і тоді ваші зелені вихованці 
порадують вас небувалим урожаєм.
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