
Микола ЯСЕНЬ

4 вересня 2019 року        № 31 (118)

З 2 серпня ц. р. органічну продукцію маркують новим державним логотипом, який було 
затверджено наказом Мінагрополітики від 22 лютого 2019 року, № 67.
Цим же наказом затверджено технічний опис державного логотипа для органічної про-
дукції.
Напис розміщується під графічним зображенням державного логотипа та складається 
зі слів «ОРГАНІЧНИЙ ПРОДУКТ» або його еквівалента англійською мовою «ORGANIC 
PRODUCT».
Квадрат, у якому розміщуються графічне зображення та напис, білого кольору. Фон 
може бути будь-якого кольору. Державний логотип може наноситися на будь-яку упа-
ковку, етикетку(стікер), споживчу тару, контретикетку, кольєретку, ярлик, пробку, 
листок-вкладиш, документ, повідомлення, інші елементи упаковки, що супроводжують 
органічну продукцію чи належать до неї.

 Продовження - стор. 2

ОМУ не відоме це прислів’я, 
що всякому овочевому плоду 
свій час. Як висіву, так і його 

дозріванню та збиранню. Головне, що 
перше й друге та третє робити треба 
вчасно. З висадженням спізнився – ча-
стково втратив майбутній урожай. А 
не зібрав, з другого боку, в строк – про-
паде вирощене. Хоч як і кожне інше 
прислів’я, це також багатозначне. 
Згадують його, приміром, тоді, коли 
планують в часі різні свої справи. Або 
коли докоряють комусь, що забарився, 
полінився і так далі щось із важливого 
здійснити вчасно. Як ще кажуть, доро-
га ложка до обіду. 

Одначе головна думка, яка ле-
жить в основі цього крилатого висло-
ву все-таки зводиться до того, що всі 
овочі дійсно визрівають та спожива-
ються строго у свою пору. Це сьогодні 
у наших продуктових супер-маркетах 
можна купувати свіжі  полуниці, тома-
ти чи огірки і т. д. і у  вересні, і у грудні, 
і у січні та лютому. Там уже літо усі 365 
днів року. А колись швидше пригніче-
но жартували на зразок того, що іно-
земці питали радянських людей, коли 
у них з‘являються на ринку перші по-
луниці, то люди відповідали: «Як пра-
вило, вже наприкінці червня». Далі ж 
цікавилися в іноземців, а у них коли? І 
чули у відповідь, що о 6-й годині ранку 
щодня…

Ніхто не заперечуватиме, що і ми 
нині маємо змогу у будь-яку пору року 
мати на своїх столах не квашені і не ма-
риновані, не засолені і не законсерво-
вані овочі та фрукти, а й свіжі. Вважай-
те, що якщо і не вчора, то недавно лиш 
зірвані з грядок як відкритого ґрунту, 
так і парникового походження. Віта-
мінна продукція для усіх нас все-таки 
не зайва цілий рік. Але правда, якщо 
хочете знати, полягає в тому, що мак-
симально корисні ті ж помідори, пе-
рець, салати чи сині баклажани або 
кавуни і дині для нас з вами у чітко ви-
значені природою строки. От сьогодні 
баштанні горами лежать на базарах та 
в овочевих ятках. І якщо однак ви від-
даєте перевагу заморським бананам, а 
не вітчизняним диням, гадаючи, наче 
останні набагато більш поживні і ко-
рисні для вашого здоров’я, то дуже 

Р еалії ринку
Кожному овочу свій час

Як маркують органічні продукти

Україна повинна створити умови, щоб при відкритті 
ринку у фермерів була можливість купити земельну 
ділянку, заявив новопризначений прем'єр-міністр 
Олексій Гончарук.Про це повідомляє прес-служба 
Кабміну.
«Зараз у великих холдингів дешевий ресурс. У маленьких 
– набагато дорожче, у них немає ресурсу, щоб купувати 
цю землю. Нам потрібно дати можливість малому 
фермеру для покупки земельної ділянки отримати 
кредит за значно нижчою кредитною ставкою, щоб 
він був на рівні з іноземними суб'єктами або навіть 
вигравав. Ми плануємо створити інструмент, який 
дозволяв би компенсувати цю процентну ставку», 
– сказав Гончарук в ефірі програми на одному з 
українських телеканалів.
Він додав, що старт земельної реформи заплановано 
орієнтовно на літо наступного року. До цього часу 
уряд спільно з Національним банком повинен зробити 
кредитування в гривні значно дешевшим, ніж воно є 
зараз – взяти кредит можна буде під 14-15% у гривні.
Нагадаємо, мораторій на продаж земель 
сільгосппризначення був введений в 2001 році, а з 
2002-го заборона почала діяти як тимчасовий захід – 
для створення інфраструктури ринку землі. Відтоді 
його щорічно продовжують. Останній раз закон про 
продовження мораторію підписав п'ятий президент 
України Петро Порошенко в лютому-2019 (він діє до 
лютого 2020 року).
Якщо у Верховній Раді і вирішать зняти мораторій, 
ситуацію це не змінить, тому що парламент повинен 
розглянути і прийняти закон «Про обіг земель», який 
би врегулював всі аспекти продажу ділянок. Зараз 
такий закон знаходиться тільки на стадії розробки 
та обговорення.
Як відомо, новопризначений уряд заявив про намір, 
ліквідувати Міністерство аграрної політики.
На думку експерів, Мінагрополітики має бути 
реформованим, а не повністю ліквідованим. У багатьох 
країнах, де аграрна галузь є лідируючою, діють 
профільні міністерства.

Очільник уряду 
анонсував 
старт земельної 
реформи

З нагоди Дня підприємця, що відзначається в першу неділю 
осені, в Дніпропетровській облраді 30 серпня «Центром 
підтримки малого та середнього бізнесу» за участі голови 
постійної комісії ради з питань підприємництва Олександра 
Галагана нагороджені 82 успішних бізнесмени, представ-
ники малого та середнього бізнесу, агробізнесу, будівельної, 
машинобудівельної галузей. За вагомий особистий внесок а 
соціально-економічний розвиток краю, сумлінну самовіддану 
працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію 
грамотами Дніпропетровської обласної ради нагороджені 
голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Ме-
жівського району Сергій Кутній (с. Новопавлівка), фермери 
Олександр Стешенко зі Спаського Новомосковського району, 
Олександр Чебанов з Дніпровського району та Ярослав Куцак 
з Павлоградського. Асоціація фермерів та приватних землев-
ласників Дніпропетровщини сердечно привітала своїх колег 
та побратимів-підприємців з високою оцінкою їхньої праці, 
побажала доброго здоров’я, родинної злагоди, натхнення і неви-
черпної сонячної енергії на життєвому, підприємницькому 
та хліборобському шляхах.
Підсумовуючи урочисте засідання, голова Дніпропетровської 
облради Гліб Пригунов заявив:
- У Європі малий та середній бізнес – це основа суспільства, 
тому, стимулюючи розвиток активної соціальної позиції 
малого та середнього підприємництва, облрада допомагає 
громадам бути більш успішними та заможними. Загалом, 
співпрацюючи із підприємцями, ми охоплюємо всебічні на-
прямки. Це навчання і тренінги для школярів, підтримка 
та допомога підприємцям-початківцям, залучення жінок до 
бізнесу та інші.
В Державній фіскальній службі Дніпропетровської області 
налічується вже 130 656 фізичних осіб-підприємців. Це найак-
тивніші громадяни держави, які самі планують власні зайня-
тість і життя, роблять успішною економіку України. За 
минулий рік підприємці та фермери Січеславщини сплатили 
до бюджетів різних рівнів більше 12 мільярдів гривень подат-
ків. Завдяки цим коштам будуються нові інфраструктурні 
об’єкти, дороги, школи, виплачуються зарплати лікарям 
і вчителям, розвиваються території. Тож підприємці та 
фермери в переддень свята отримали заслужені нагороди!

Наш кор.

Відзнаки фермерам 
і підприємцям

помиляєтеся: в пору викінчення літа 
втричі краще з’їсти кілька скибок дині, 
ніж навіть кілька бананів. Це для нас з 
вами, хто виріс і змалку споживав ви-
нятково місцеву вітамінну продукцію. 
Така біологічна закономірність, і ніку-
ди від неї не подітися. Як наші пред-
ки, перш за вс,е свої овочі та фрукти 
і всілякі салати мали у своєму меню 
з перших літніх, якщо й ще не весня-
них, коли мову вести, скажімо, про 
редиску, і до пізніх осінніх днів, так і 
ми тепер приречені, в першу чергу,  
свої потреби в «живих вітамінах» за-
довольняти за рахунок вирощеного і 
щойно зібраного з рідних плантацій. 

Не вірите нам, повірте авторитет-
ним медикам і дієтологам, котрі на 
сайті «Здоров’я» в Інтернеті написа-
ли: «Приходить час, коли з‘являється 
перша редиска – вона найкорисніша, 
і якщо є можливість, треба обов’язко-
во вводити її в раціон. Адже у кожної 
рослини свій час розквіту. З’являєть-
ся полуниця, лиш кілька тижнів вона 
плодоноситиме, тому теж не лови гав, 
їж якомога більше. Якщо ви прямо з 
грядки за літо з‘їсте не менше 8 кг – уже 
вважайте, що добре перезимуєте. Чим 
більше розпалюється літо, тим більше 
стає овочів і фруктів. Перші помідори 
і огірки, ранні яблука і літні груші, мо-
лода картопля. А восени урожай  го-
родини найбагатший. Осінь – це «віта-
мінний пік» для усіх нас з вами Якщо 
хочете, саме зараз, у вересні і жовтні 
настає останній шанс кожному з нас 
сповна забезпечити свої організми 
поживними речовинами перед дов-
гою зимою. Як і запастися, закласти на 
зберігання у тому чи іншому вигляді, в 
тому числі нині, і в сучасні холодильні 
камери, усе, чим багата і щедра укра-
їнська земля. Як казали колись наші 
пращури, зима все підбере».

Врахуйте, що зараз нам доводить-
ся жити у значно більш екстремаль-
них умовах, ніж жили колись наші 
прадіди. Зовсім інший темп, суцільні 
стреси та й екологія не та. Коротше, 
не той тепер Миргород, Хорол-річка 
не та. Зате все ті ж унікальні овочі і 
фрукти здатне дарувати нам вітчиз-
няне село. Скажемо й так – ще здатне 
дарувати. Бо коли ви і надієтеся, наче 
екзотичні заморські цитруси і їм по-
дібні овочі і фрукти повноцінно замі-

нять традиційні суто вітчизняні, то 
насправді це не так. Ось читайте далі, 
що стверджують спеціалісти: «Мо-
лодий буряк, той самий, що тільки 
почав формувати «головку», допо-
може знизити кислотність шлунку. 
Рекомендується пити свіжий буря-
ковий сік, а не «Кока-колу». По сто 
грамів щодня протягом двох місяців. 
Хоч буряк корисний в сирому і відва-
реному вигляді також. Ранні яблука 
здатні досить швидко налагодити 
роботу кишечника. З цим завдан-
ням успішно справляються і сливи 
та дині. Сливи споживайте кожен 
день, поки висять вони на дереві, осо-
бливо ті з вас, хто страждає на хро-
нічний гастрит. Або ось часник: він 
згубно діє на патогенну мікрофлору 
і нормалізує бактеріальне травлення. 
Особливо молодий, який корисно 
їсти на голодний шлунок. Або на ніч. 
Відмінно нормалізує мікрофлору ки-
шечника чорна смородина. Останню 
краще ні з чим не змішувати. Влітку 
саме час привести в порядок печінку, 
задля чого їжте кабачки, патисони та 
гарбузи і солодкий перець. Останній 
бажано в сирому вигляді. Чи в сала-
тах з помідорів і огірків. Про огірки 
окреме слово: вони найкращий харч, 
хто воліє схуднути. Їсти їх можна 
скільки вдужаєш і у цілому вигляді. 
Людям же, у яких слабке серце, слід 
споживати у великих кількостях бол-
гарський перець, сині баклажани, 
капусту, шпинат, помідори і чорно-
плідну горобину. Хто страждає ж на 
цукровий діабет, споживайте ягоди 
шовковиці, ті ж баклажани, груші, 
сік картоплі і білокачанної капусти, 
а також листя салату. Нарешті пізня 
осінь – це пора редьки, ріпи і диких 
слив… Не чули про такі? Дикі сли-
ви – це терен, який варто їсти, уявіть 
собі, по кілограму в день, настільки 
він корисний для людей. І насам-
кінець: вранці натщесерце з’їдайте 
бодай по одній морквині, а ввечері 
по парі яблук, і ви  і в похилому віці 
відчуватимете себе молодим!»
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У ФОКУСІ ДНЯ
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Продовження, початок 
стор.1

Трагедії

ОТОЖ звідси наш висновок, 
що найрізноманітніші і 

неймовірно цілющі та корис-
ні городні плоди - «корінці» і 
«вершки», якщо так можна по-
жартувати -спроможне горами 
постачати на столи співвітчиз-
ників українське село. Але що їх 
фактично не можна рівноцінно 
замінити  аніякими екзотични-
ми  плодами з-за морів і океа-
нів, особливо в літньо-осінній 
сезон, так це факт, який багато 
хто досі чи зараз не хоче сприй-
мати за аксіому. Тоді знайте та-
кий секрет: усі плоди вітамінної 
групи, в тому числі і, приміром, 
мандарини, апельсини, лимони 

Кожному овочу свій час

Найбільше у цій ситуації 
викликає справедливий гнів те, що 
відповідальні за житловий фонд 
органи вміють «не бачити» таких 
аварійних  будинків до тієї миті, 
аж поки «півень смажений не 
клюне», тобто, не станеться трагедія. 
Тільки тоді представники влади 
говорять про велику стурбованість, 
висловлюють співчуття рідним. 
Ще дні жалоби оголосять, як 
цього разу у Львівській області, та 
пообіцяють якусь мізерну допомогу 
постраждалим. А системно 
ніхто нічого не вирішує. І так до 
наступного випадку. Скільки їх уже 
було? 
Гадаю, люди старшого і середнього 
віку ще пам’ятають масштабну 
трагедію, коли у червні 1997 р. у 
Дніпрі під землю пішли кілька 
будинків та школа. Глибочезна вирва 
поглинула їх після кількаденних 
дощів. Тисячі мешканців залишились 
тоді без житла. І все тому, що 
забудовники не врахували складу 
грунтів та близькість до поверхні 
підземних вод. Ближче до наших 
днів: 1 грудня 2018 р. обвалився 
дах нової спортивної школи на 
Київщині. А 31 липня та ж біда 
сталася у школі міста Кам’янське на 
Дніпропетровщині. Бетонний карниз 
впав прямо на фасад, розгромивши 
поріг і навіс. У Полтаві в центрі 
міста нещодавно упав дах будинку. 
Мешканці показали, який стан 
столітнього дому, ремонтувати який 
вони не в змозі – він розсипається. 
Дивом нікого не прибило, все сталося 
вдень. Нині полтавці мусять виживати 
в будинку, де завалився дах.                                    
Ситуацію з аварійними будинками 
коментує юристка Марія Попова на 
«34 каналі»:                                             
 – З того, що бачила на фото й відео, 
дім може підпадати під такі статті 
Житлового кодексу України:     

Стаття 101. Надання громадянам 
жилих приміщень у зв’язку 
з капітальним ремонтом жилого 
будинку.                                             
«При проведенні капітального 
ремонту жилого будинку державного 
або громадського житлового фонду, 
коли ремонт не може бути проведено 
без виселення наймача, наймодавець 
зобов’язаний надати наймачеві та 
членам його сім’ї на час проведення 
капітального ремонту інше жиле 
приміщення, не розриваючи 
при цьому договору найму на 
ремонтоване приміщення. У разі 
відмови наймача від переселення 
в інше житлове приміщення 
наймодавець може вимагати 
переселення його в судовому 
порядку. 
Житлове приміщення, надане 
на час капітального ремонту, 
має знаходитись у межах даного 
населеного пункту і відповідати 
встановленим санітарним і 
технічним вимогам. Після закінчення 
капітального ремонту і прийняття 
будинку державною комісією наймач 
вселяється у приміщення, яке він 
раніше займав. Видатки наймача 
по переселенню, викликаному 
капітальним ремонтом житлового 
будинку, відшкодовуються 
наймодавцем. 
У період проживання наймача в 
іншому жилому приміщенні він 
вносить квартирну плату лише за 
приміщення, надане йому на час 
ремонту. Замість надання житлового 
приміщення на час проведення 
капітального ремонту житлового 
будинку наймачеві та членам його 
сім’ї за їхньою згодою може бути 
надане в постійне користування 
інше приміщення. Рішення про 
це приймають органи, зазначені в 
статтях 51 – 53 цього Кодексу».                                                                                                            
Стаття 102. Надання громадянам 

іншого житлового приміщення, 
якщо в результаті капітального 
ремонту займане ними приміщення 
не може бути збережене або його 
розмір істотно зміниться.                                                                                                              
У тих випадках, коли житлове 
приміщення, яке займають наймач 
та члени його сім’ї, в результаті 
капітального ремонту не може бути 
збережене або істотно збільшиться 
і у наймача утворяться надлишки 
житлової площі, наймачеві та членам 
його сім’ї повинне бути надане інше 
благоустроєне житлове приміщення 
до початку капітального ремонту. 
Якщо в результаті капітального 
ремонту житлове приміщення істотно 
зменшиться, на вимогу наймача йому 
та членам його сім’ї повинне бути 
надане інше благоустроєне приміщення 
до початку капітального ремонту. 
Спори, що виникають у зв’язку з цим, 
вирішуються в судовому порядку.   
- Тобто на час капремонту мешканцям 
повинне бути надане житло для 
проживання – тимчасового, – каже 
юристка.                                   
Стаття 110. Виселення з наданням 
громадянам іншого благоустроєного 
житлового приміщення. Громадяни 
виселяються з житлових будинків 
державного і громадського 
житлового фонду з наданням 
іншого благоустроєного житлового 
приміщення, якщо:                        
 – будинок, у якому знаходиться 
житлове приміщення, підлягає 
знесенню;                                                                                             
– будинок (приміщення) загрожує 
обвалом;                        
- будинок (житлове приміщення) 
підлягає переобладнанню в 
нежитловий.                                                                                          
– Це більше підходить під випадок на 
Європейській у Полтаві. Але треба 
зважати на всі інші обставини, які нам 
достеменно не відомі, – каже Марія 
Попова. - Треба сказати, на черзі на 

Від випадку до випадку... 

Знову в Україні побутова трагедія: в Дрогобичі Львівської області вночі 28 серпня 
завалився увесь під’їзд житлового будинку. Є загиблі і травмовані. І ніхто ніби не винен. 
Як завжди у таких випадках: Іван киває на Петра, а Петро на Йвана. Для цих хлопців 
найкраща і бажана версія: мешканці самі винні в тому,  що сталося. Але якось не дуже 
виходить, бо жителі багатоповерхівки стверджують - зверталися неодноразово в 
різні інстанції, попереджували, прохали, благали... Адже тріщини по всьому будинку 
були чималі, двері вже навіть погано відкривалися в деяких квартирах, бо конструкції 
просідали. Та ніхто не зважав, адже «вбитого» житлового фонду в Україні немало. 
Як правило, в таких будинках живуть не заможні люди, і заробітчани з сіл, які 
потрібні владі тільки під час виборів, а потім годі і говорити.  Хай собі живуть, як 
знають, головне, щоб комуналку вчасно платили.  Робити ж капітальний ремонт, 
чи, чого доброго, будувати їм нові будинки – це вже занадто. Коштів немає і по 
всьому! Коли стається подібна трагедія в тому чи іншому населеному пункті 
України, то мешканці таких будинків переживають змішані відчуття. З одного боку 
добре, що цього разу не їхній дім завалився, а з другого – жах і біль, бо шкода загиблих 
і покалічених. Є реальне усвідомлення того, що і вони можуть стати жертвами 
чергового обвалу. Зробити капітальний ремонт, придбати, або взяти у кредит нове 
житло  у них немає змоги, статки не дозволяють. Тому й продовжують жити, як на 
пороховій діжці. 

та гранати вередливі щодо свого 
зберігання. На світлі, особливо 
на сонці усі вони швидко втра-
чають ті вітаміни, на які багаті 
на плантації чи на дереві в саду. І 
чим довше перебувають зірвани-
ми та при частих змінах темпе-
ратури, тим теж більше гублять 
цілющі властивості. Тому й вар-
то більше споживати вирощене 
вдома, ніж привезене здалеку – 
ясно це чи ні?

Як на нас, це значить єди-
не: овочівництво в Україні при 
його продуманій господарській 
політиці і підтримці держави, 
якої наразі фактично катма, має 
усі підстави і шанси бути висо-
коприбутковою і конкурентно-
здатною галуззю вітчизняного 
аграрного сектору економіки. 
З неабиякими перспективами 
теж. Чи варто тішитися від того, 

поліпшення житлових умов ніхто з 
мешканців не стояв.                                                                                             
– Нас не ставили на чергу, бо, мовляв, 
ми маємо достатньо квадратних 
метрів на кожну людину, – сказала 
мешканка будинку. 
Цинізм вищого пілотажу, чи не 
правда!?                    
Як змусити чиновників виконувати 
закони?                   
Нині ми живемо у такий час, що 
порятунок потопаючих є справою 
рук самих потопаючих. Щоб не стати 
черговою жертвою старезного будинку, 
необхідно насамперед озброїтися 
знанням законодавства у цій сфері, а 
також наполегливістю у досягненні 
мети. Тільки стукаючи, наполегливо і 
систематично, у всі чиновницькі  двері, 
можна чогось досягти. Не давати 
засиджуватись їм у м’яких кріслах, 
підіймати громадськість, звертатись до 
ЗМІ. А у разі відсутності позитивного 
результату, то і до суду. Бо широкий 
поголос про протиправну злочинну 
бездіяльність, а також відповідальність 
за неї можуть примусити чиновника 
таки щось робити. Треба віддати 
належне президенту В. Зеленському, 
який після випадку у Дрогобичі 
наказав перевірити увесь житловий 
фонд в Україні. Чи буде результат від 
такої ревізії, а чи висновки залишаться 
тільки на папері, невдовзі побачимо. У 
маршрутці до Дрогобича після трагедії 
люди справедливо обурювались:                                             
- Нащо експертизи, комісії, які того «не 
бачать», що дім аварійний?  Простій 
людині, навіть не фахівцю, всьо добре 
видно, ледь одним оком погледівши 
на будинок. Файно було би їх в такі 
будинки заселити і най ті тріщини не 
ремонтувати би, поки дах на голову не 
паде їм!                                                       
Погодьтеся, хоч і суворо, зате 
справедливо.                                                                                                                                    

Підготував Петро ЛУК’ЯНЕНКО.

що протягом останніх п’яти літ 
загальна площа під усіма вида-
ми овочів (але без врахування 
картоплі) у нас стала у межах 450 
тисяч гектарів? Думаємо, що ні. 
Українські сільські товаровироб-
ники насправді готові повністю 
забезпечувати співвітчизників 
усіма необхідними як фруктами, 
так і овочами, особливо так зва-
ного борщового набору – карто-
плею, капустою, помідорами, 
столовими буряками, морквою 
і цибулею. Навіщо і ті ж яблука 
везти невідь звідки, якщо україн-
ські сади ще недавно завалювали 
продукцією своєю не лише весь 
Радянський  Союз, а й пів-Євро-
пи?!

До речі, не нарощуючи ос-
таннім часом площі під овочів-
ництвом, Україна збирає все вищі 
і вищі урожаї. Це треба тільки ві-

тати і записувати у фактори, чому 
«вітамінна» галузь має приваблю-
вати наших селян. Є сенс і бізнесо-
вий резон займатися вирощуван-
ням городини. Причому, орієнту-
ючись в основному на внутрішні 
ринки збуту. Цьогорічний вало-
вий збір ще не обрахований спов-
на, ясна річ, а торік було виробле-
но і зібрано майже 9 мільйонів 
400 тисяч центнерів плодів більш 
ніж 70 різних культур овочевої 
групи. Окремо картоплі минуло-
го року ми виростили і накопали 
понад 225 мільйонів центнерів 
– уявляєте? Тобто її урожай був 
рекордний за усі роки української 
незалежності.

І останнє, що необхідно пові-
домити: лише 4 відсотки овоче-
вої продукції в Україні виробля-
ється нині великими аграрними 
підприємствами. Всю іншу ви-

рощують фермерські госпо-
дарства і селянські одноосібні,  
сімейні та присадибні. Хіба не 
значить це, що державі варто 
схаменутися і підтримувати та 
заохочувати не на  словах, а на 
ділі , отож гривнями і пільго-
вими позичками як фермерські 
осередки та кооперативні, так 
і приватні селянські? Відповідь 
на це запитання може бути тіль-
ки ствердна: так, варто. І давно 
пора! У цьому зв’язку хочеться 
й застерегти поспішати, як з 
козами на торг, зі скасуванням 
мораторію на продаж землі. А 
то розкуплять її у нас величезні 
міжнародні корпорації та ком-
панії, аби вирощувати тільки 
хліб, ріпак та соняшник, і нам 
самим не залишиться її й, да-
руйте, на помідорчики!
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ВИМІР ЧАСУ

Остап ВЕРНИГОРА

- Дивитися на Путіна вже не 
можу. Коли він лиш замигтить у 
телевізорі - одразу переключаю 
канал, - ділиться своїми роздума-
ми з редакцією «Фермера Прид-
ніпров’я»» (рідною українською, 
до речі – прим. авт.) жителька 
Красногорівки Донецької області 
Надія. – Огидно, боляче і прикро 
бачити цього звіра в людській по-
добі, який нічим, окрім вбивств 
і отруєнь людей в чужих і своїй 
країнах, більш не відомий світові. 
Душа рветься за народ наш укра-
їнський, котрому всілякі зайди 
знову хочуть залізти на шию. 
Були і в нас оті навіжені із «де-
неера», потім їх витиснула наша 
армія. Всього за пару десятків 
кілометрів від нас Донецьк, там 
російські окупанти. Поруч нас і 
Мар’їнка, бойовики теж побили 
там усе дуже. Люди повтікали в 
Курахове, в сусідні села, чимало 
виїхали в Центр чи на Захід. Бути 
тут – це постійна напруга, ніколи 
не знаєш, коли воно прилетить.

Інколи страх бере такий, що й 
зуби цокотять, і наче аж суглоби 
торохтять… На Водохреще піш-
ла освятити садибу з городом. Су-
сідка радила, коли снаряд розри-
вається, треба припасти до землі, 
осколки нижче 30 сантиметрів 
не опускаються. Чую – летить! 
Згадала сусідку, впала в сніг… Ви-
бух! В голові гуде, мене обкидало 
землею. Не усвідомлюю, що зі 
мною. Сусідка питає: «Ти жива?». 
Та жива, кажу, наче… Піднялася 
помалу, ледь додибала до хати. 
На городі вже з десяток снарядів 
розірвалися. Кількох людей по-
ранило в Красногорівці, хто не 
встиг до погреба добігти, є й уби-
ті. А сусідку пес врятував. Сиділа 
вона в кімнаті, коли собака в хату 
залітає і під стіл на кухню хова-
ється. Вона кинулася його виганя-
ти, і в цей момент в ту кімнату, де 
вона була, влучає снаряд… Хату 
їй нову збудували. Нам шифер 
дали, постелили, та він знову по-
лопався. То газу немає, то світла, 
то води... Зять живе в Донецьку, 
на його дачі в Абакумовому вила-
мали двері і поселилися заброди 
із РФ. Він їх вицибенив добряче, 
навіть спересердя сказав: «Коли б 
мав автомата, то по іншому роз-
мовляв би з вами!» А ті сміються: 
«А развє ваші салдати таково не 
дєлают?» Нашим таке і до голо-
ви не прийде, вони усім, чим мо-
жуть, допомагають людям. Так 
і живемо, між вибухами. Давно 
б подалися звідси далі в Украї-
ну, та мама старенька нізащо не 
хоче кидати хату. Каже, тут бать-
ки жили, тут діти одружувалися, 
чому і від кого маємо тікати? Біда, 
що народ наш нікому не потріб-
ний. Ми тут як у пеклі на Землі, 
тільки не знаємо, коли воно скін-
читься. Невже за 5 років не можна 
було цього Путіна приборкати? 
Навіщо показувати його по теле-
візору? Хіба нам мало того жаху, 
який щодня бачимо?

Це лише частка великої роз-
повіді Надії про злодіяння «узь-
кого міру» на Донбасі. Вона із 

Не пощастило нашому народу
Дав Бог сусідів, ласих до нашесть.
Забрали все – і землю, і свободу.
Тепер забрати хочуть вже і честь.
Сусід північний, хижий і великий, 
Дрімучий злидень, любить не своє. 
Колись у греків Янус був дволикий. 
А в цих орел двоглавий. Заклює.
Та все усіх об’єднують, та з миром.
Ці об’єднають, тільки попусти. 
о їхня слава приросла Сибіром.
А це вже й нами хоче прирости?

Ліна Костенко «Берестечко»

Проблема завершення розв’язаної Росією війни 
на Донбасі вже шостий рік найдужче порівняно  
з іншими турбує українців. Між тим як попередня, 
так і нова влада досі не повністю належно реагує 
на ворожі військові дії, що відбуваються. Ми ще 
й фактично продовжуємо допомагати агресору, 
торгуючи з ним та прокачуючи його природний 
газ на Захід. За даними Держстату, Росія за 
підсумками чотирьох місяців 2019-го опинилася 
на другому місці в списку головних партнерів 
України з 9, 8 % у товарообігу, після Китаю з 

його 10, 2 %. Або однією рукою воюємо, а іншою 
спільно щось творимо разом з окупантом. Чи 
можна швидко виграти таку напіввійну? 
А на Донбасі на лінії розмежування, тишком-
нишком зафіксованій з подачі Росії в Мінську ще 
5 вересня 2014 року – завтра рівно п‘ять років 
тому - триває справжнісінька неоголошена війна. 
Вона згубна та немилосердна і до воїнів Збройних 
сил України, і до місцевих жителів. )

Д о 5-річчя Мінських угод

земляками вважає, що наша вла-
да не робить того, що слід. Праг-
нення президента В. Зеленського 
зустрітися з Путіним і про щось 
з ним домовитися виглядає як 
намір чимось торгуватися. Між 
ними відбулося кілька телефон-
них розмов, результат першої 
– вождь країни-агресора звину-
ватив у тому, що гинуть мирні 
жителі на Донбасі… українську 
армію! Як кажуть, звалив з хворої 
голови на здорову, брехати йому 
не звикати. Тож можлива особи-
ста зустріч, для якої Москва вже 
навіть запросила В. Зеленського, 
українському народу нічогісінько 
не дасть. Та і про що можна до-
мовлятися з грабіжником і бан-
дитом, який вдерся в твою хату і 
порядкує в ній? Просити його не 
трощити і не вбивати?

Кому вигідна 
«ширма» в Мінську? 

Зовсім інший шлях запро-
понував вже колишній учасник 
Тристоронньої контактної групи 
в Мінську, досвідчений держав-
ний діяч Роман Безсмертний:

- З моєї точки зору, після 
подій у Павлополі Волновасько-
го району Донецької області 6 
серпня, коли під час укладеного 
перемир’я внаслідок ворожих 
дій загинули чотири морських 
піхотинці, треба було сказати: 
«Україна припиняє роботу в Мін-
ському процесі до моменту, поки 
не буде зібраний нормандський 
формат». Якщо на Росію не тис-
нути, вона діятиме агресивно і ще 
більш агресивно. І мені просто 
жаль українського президента, 
який хоче щось зробити на кра-
ще, а насправді на весь світ розка-
зано, що Україна в черговий раз 
нібито обстрілювала мирне насе-
лення. Коли керівництво робить 
якісь кроки, треба думати про цю 
складову.

Після цієї критичної заяви 
В. Зеленський звільнив 53-річ-
ного Р. Безсмертного з посади 
переговорника в Мінську. Бу-
цімто 81-річний Леонід Кучма 
«набирає собі для роботи більш 
ефективну команду». Шкода, 
що люди, які можуть сказати 
нашому керівництву правду у 
вічі про україно-російську війну, 
опиняються поза межами зусиль 
держави. До речі, у травні цього 
року відомий державник Євген 
Марчук добровільно залишив 
роботу в ТКГ в Мінську. Залишив 
через безперспективність такого 
формату переговорів - без участі 
провідних держав світу. Мінськ 

експерти давно назвали «шир-
мою», вигідною лише Росії, бо в 
якості переговорної сторони там 
фігурують бойовики двох «народ-
них республік», сателіти Кремля.

Вочевидь, варто згадати і ди-
ректора «Центру дослідження Ро-
сії» Володимира Огризка та його 
обурену реакцію в статті «Най-
слабший варіант» на дивне «ди-
пломатичне» мовчання України 
з приводу недавнього повернення 
РФ до Парламентської асамблеї 
Ради Європи: «позиція має бути 
іншою: або Росія, або Україна+. А 
цей + може означати участь кіль-
кох інших країн Ради Європи, які 
так само, як і Україна, не хочуть її 
перетворення на майданчик для 
балаканини про права людини, 
а не про їхній реальний захист. І 
мова має йти навіть не про ПРИ-
ЗУПИНЕННЯ участі, а про ВИ-
ХІД з РЄ, яка власними руками 
може поховати свої ж принципи. 
І нехай тоді у «друзів Путіна» про 
це болить голова».

Ось так безкомпромісно і по-
тужно варто діяти в Раді Європи 
– або там буде Україна з кілько-
ма сусідніми дружніми держа-
вами, або варварська ерефія з її 
дикунством і нехтуванням прав 
людини. На жаль, багатющий 
фаховий досвід і особисті зв’язки 
колишнього найуспішнішого мі-
ністра МЗС Володимира Огризка 
чомусь ігноруються, нові слуги 
народу не використовують його 
величезний міжнародний потен-
ціал. Як і попередники, до речі. 

Литва: нобхідна
 ізоляція Росії

Набагато конструктивнішою 
за наміри нашого гаранта Кон-
ституції виглядає безкомпроміс-
на позиція нового президента 
дружньої нам Литви Гітанаса На-
уседа, інавгурація якого відбулася 
12 липня. Він заявив литовському 
телебаченню:

- З російським президентом 
не спілкуватимуся доти, доки в 
Україні йтиме війна. Про що нам 
зараз говорити з Путіним? Поки 
така ситуація в Україні, поки три-
ває ескалація напруги в цілому 
регіоні, я не бачу підстав озву-
чувати дипломатичні, приємні 
слова. А головне – я не маю на це 
морального права. Поки РФ про-
вадить агресивну політику щодо 
України, не може бути ні жар-
тів, ні обміну дипломатичними 
люб’язностями. 

Ось так – коротко і зрозуміло. 
Плюс наголос на збереженні санк-
цій проти агресора, припинення 

будівництва газогону «Північний 
потік – 2». Нам потрібне означен-
ня Росії як підступного агресора 
всіма можливими засобами. На 
цьому наголошує філософ Сергій 
Дацюк в недавній статті «Запитан-
ня без відповіді» на «Українській 
правді»: «що відбувається на Сході 
України – війна Росії проти Украї-
ни, війна України проти Росії, вій-
на «ЛНР» та «ДНР» проти Украї-
ни, громадянська війна всередині 
України, гібридна війна Росії про-
ти США (та ЄС), гібридна війна 
«ЛНР» та «ДНР» проти Росії та 
проти України? Хто така Росія для 
України – агресор, ворог, окупант, 
куратор, імперія (щодо якої Укра-
їна досі колонія), економічно-не-
рівноправний партнер (експлуа-
татор), економічно-рівноправний 
партнер, стратегічний партнер, 
дружня країна?»

   Справді,чітких відповідей на 
ці питання наша влада досі не має. 
Коли б мала, то усіляку торгівлю 
на крові з окупантом припинила 
б. І закликала б до цього увесь світ, 
щоб агресор не мав коштів на Дон-
бас та Крим. Прогнозуючи розви-
ток майбутніх стосунків з «дріму-
чим злиднем», за Ліною Костен-
ко, варто не забувати про майже 
тисячолітню історію періодичної 
збройної боротьби українців із су-
здальцями, пізніше московитами.  
Навіть в новітній історії України 
вже були три спроби Росії загар-
бати наші землі. Ще в 1993-94 ро-
ках у Криму розігрувався сценарій 
захоплення півострова, подібний 
до 2014-го року. Щодня в центрі 
Сімферополя стовбичили тоді 
співчуваючі конаючій недоімперії, 
за визначену пайку дерли горло за 
її відновлення. Тоді завдяки опе-
ративним діям Служби безпеки 
України, якою керував Євген Мар-
чук, київська «Альфа» зупинила 
анексію півострова. 

Вдруге це сталося 2003-го біля 
острова Тузла, до якого росіяни 
почали несподівано будувати 
дамбу через Керченську протоку, 
що призвело до розмиву україн-
ської території. Тодішній міністр 
оборони Олександр Кузьмук по-
ставив навпроти дамби гармати, 
і нападники відступили… Третій 
випадок – Харківські угоди літа 

2012 року, або пакт Януковича - 
Медвєдєва щодо продовження 
базування Чорноморського фло-
ту Росії до 2042 року. Тоді в парла-
менті слуги агента Москви Януко-
вича, які й сьогодні під іншою ви-
віскою пропхалися до парламен-
ту, фізично переломили спротив 
демократичних сил проти цього 
зрадницького рішення. 

Крайнє «припинення 
вогню» забрало життя 

дев‘яти воїнів ЗСУ
За повідомленням прес-служ-

би 24-ї Окремої механізованої 
бригади імені короля Данила, 
першого вересня в лікарні імені 
Мечникова Дніпра від отрима-
них внаслідок ворожого обстрілу 
під Мар’їнкою поранень помер 
47-річний сержант Олександр 
Грицаюк. З моменту оголошен-
ня «хлібного перемир’я» дев’ять 
воїнів Збройний Сил України за-
гинули за свободу України, а 21 
отримали поранення. Така гірка 
ціна сподівань на швидкий мир 
з Кремлем. В серпні після подій 
в Павлополі у мережі ФБ ветеран 
АТО, батько полеглого морсько-
го піхотинця Едуард Литвиненко 
написав відкритий лист прези-
денту В. Зеленському:

- Їдь, поховай цих хлопців, 
і скажи про це їхнім мамам… 
Скажи, що ти не забудеш, що 
зробиш усе можливе, що винні 
понесуть… І обов’язково підстав 
плече під труну, коли хлопчика 
нестимуть на цвинтар. І поміч-
никам своїм скажи…Станьте на 
коліна, любителі «не стріляти», 
«поговорити про російську мову 
Донбасу», «зняття блокади» й 
іншу маячню. І дайте відповідь 
матерям загиблих – за що і чому 
загинули їхні хлопчики.

Всяка домовленість з Росією, 
за Бісмарком, не вартує папір-
ця, на якому вона написана. Ро-
сія розуміє лише силу. Її й муси-
мо разом зі світом показати для 
перемоги «імперії зла». Силу у 
всьому – в дипломатії, санкціях, 
єдності народу в тилу, силу на 
фронті.

! Самолюбство й зарозумілість у нас 
європейські, а розвиток і вчинки азіатські

«Не показуйте 
по телевізору 

Путіна!»
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Василь 
Сухомлинський

ТО що ж сталося? А точніше – як і чому 
таке сталося? Чимала на два і чотири 
поверхи школа у Перещепиному 

була введена у дію ще у 1973 році минулого 
століття. Тоді вона була чи не найкращою 
у сільській місцевості області. Але від тих 
пір жодного разу як слід не оновлювалася. 
Отож давно перебувала в аварійному стані 
і потребувала ремонту. Аби відповідати те-
пер усім сучасним вимогам. І цей ремонт 
розпочався буквально другого червня ц. 
р.– отож ще коли й не завершився попе-
редній навчальний рік. Напередодні рад-
ник тодішнього губернатора Юрій Голик 
встиг похвалитися, що «уже завозяться 
будматеріали і починаються роботи». Їх 
обсяг вимальовувався надто великим, а 
тому і керівники недавно гучно створеної 
Перещепинської об’єднаної територіаль-
ної громади квапилися, щоб вчасно впо-
ратися з ним. Як запевняє сьогодні голова 
ОТГ Володимир Савєльєв, «планували так, 
щоб з першого вересня було, де посадити 
за парти дітвору». І  пояснює, що «позаяк 
у Перещепиному немає жодного іншого 
приміщення, яке б могло прийняти на нав-
чання більше, ніж півтисячі учнів». 

Але не судилося. Не вийшло, коли хо-
чете знати. Навпаки, вийшло так, що «ми 
підвели батьків і їхніх дітей». 

- З перших днів серпня, коли на об’єкті 
наставали найгарячіші дні та й ночі, - каже 
Володимир Іванович, - на нього раптово 
припинили подачу електроенергії. І бу-
дівництво – здавалося, що тимчасово -зав-
мерло. Адже без напруги, як і без води, ані 
туди, ані сюди - не запустиш жодного буді-
вельного механізму та пристрою. А ніякі ж 
вмовляння та заклики до здорового глузду 
не допомагали і не помогли. Виявилося, 
що зовсім не тимчасово, а надовго зупини-
ли будівництво.

З якої ж причини «електрики переріза-
ли дроти»? З тієї, що громада… заборгува-
ла чималу суму за уже використану раніше 
енергію. Так чому ж тоді голова ОТГ Савє-
льєв обурюється і киває на Дніпровську 
паливно-енергетичну компанію, котра як-
раз і відімкнула школу від електромережі? 
Тим паче, враховуючи, що подачу напруги 
з цієї ж банальної причини – за борги – 
практично на місяць було припинено і на 
всі інші соціальні об’єкти громади, включа-
ючи і медичні заклади та дитячі садки. Як 
же можна було дозволити собі не потурбу-
ватися, аби вчасно сплатити те, що «набіг-
ло на лічильниках»? Чи необхідної суми у 
казні ОТГ не знайшлося?

- Де там! – майже вигукує  Володимир 
Савєльєв. – Ми аж бігом готові були плати-
ти, та нам не дозволяли. А все через рефор-
му і в енергетичній галузі та запроваджен-
ня так званого ринку електроенергії…

Тепер мусимо внести пояснення: те, що 
Володимир Іванович називає реформою 
і введенням ринку електричного струму, 
вилилося у створення в рамках тієї ж па-
ливно-енергетичної компанії двох різних 
і незалежних одна від одної служб – елек-
тричних мереж та з надання енергетичних 

У МИРГОРОДІ Полтавської області 
відбувся Перший всеукраїнський фер-

мерський форум. Понад 250 фермерів 
зі всієї України зібралися обговорити 
ключові питання. Найголовніше з них – 
це можливе запровадження ринку землі, 
про це повідомив голова Агро-Продоволь-
чої Ради Іван Слободяник.
Віталій Саблук презентував проєвропей-
ську модель, де вся політика держави ґрун-
тується на підтримці саме дрібних фер-
мерів, які є важливою частиною в економіці 
країни, які працюють на землі. Держава 
повинна підтримувати саме дрібних фер-
мерів та знизити податковий тиск.»
Під час обговорення пролунало дві полярні 
думки.
Частина фермерів виступають категорично 
проти обігу землі, вважаючи, що її власником 
може бути винятково держава.
Натомість, основна частина фермерів гото-
ва говорити про цивілізований ринок землі за 
умови декількох складових.
“Безумовно, всі розуміють: ринок землі фак-
тично існує через різні тіньові та “сірі” схеми. 
Проте найбільшою загрозою є відсутність 
ефективної правоохоронної і судової систем. 
Доки фермери піддаються нападам криміна-
лу, а державні реєстратори переписують і 
перепродають їхні господарства, навіть роз-
мови про ринок землі викликатимуть цілком 
зрозумілу засторогу і спротив”,- коментує 
Слободяник.
Перша і головна умова – ринок землі повинен 
враховувати національні інтереси України. 
Що це означає? Ринок, відкритий тільки для 
громадян України. Акцентована на фермер-
стві аграрна політика і державна підтримка. 
Пріоритетне право викупу землі і банківський 
відсоток, що дозволяв би реально при існую-
чій рентабельності врожаю викупляти цю 
землю.

злочинців, при корумпованих правоохоронцях 
і суддях про рівні умови для всіх учасників ринку 
годі й думати.
Голова Асоціації фермерів та приватних 
землевласників «Відродженння Полтавщини» 
Василь Бурлака озвучив звернення фермерів до 
президента  України Володимира Зеленського.
“Ми дуже хотіли, щоб на нашому зібранні були 
представники влади. 16 серпня ми написали 
листа й запросили на форум президента 
Володимира Зеленського особисто чи хоча 
б представника його нової команди, щоб до-
нести наші думки. Але ми все одно передамо 
в Київ резолюцію форуму. А якщо треба, то 
й у Київ поїдемо, щоб інтереси фермерів теж 
враховували”, – зазначив голова ПОГО «Асоціа-
ція фермерів та приватних землевласників 
«Відродження Полтавщини» Василь Бурлака. 

Президент України Володимир 
Зеленський оголосив, що 
наступного року в країні 
вже буде ринок землі, а до 
кінця 2019 закон про обіг 
ріллі має бути нарешті 
прийнятий. Однак, коли, як 
та з чого почнеться ринок, 
команда президента ще не 
заявляла. Тому тривають 
різноманітні дискусії щодо 
того, який саме формат ринку 
потрібен Україні. На жаль, 
відбуваються вони без участі 
фермерів, які своїм потом, а 
іноді й кров’ю, поливають цю 
землю, щоб  вона подарувала 
щедрий врожай. Ми попросили 
голову Дніпропетровської 
обласної АФЗ Анатолія 
Гайворонського стати 
модератором публічної, 
селянської дискусії щодо ринку 
землі, яку ми розгортаємо на 
сторінках нашого видання. 
Подаємо короткий виклад 
його позиції.

АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ переконаний: 
щоб користуватися – не обов’язко
во володіти, адже земля є не това-

ром, а засобом виробництва і, отже, має 
бути однаково доступною для всіх. У ролі 
єдиного землевласника повинна виступа-
ти держава, а землекористувачі мають 
бути оренда рями, які отримують свої 
ділянки на засадах договору – безстроко-
во або на певний термін. Стосовно тих, 
хто хоче продати земельний пай – нехай 
продасть його державі. Приблизно так ви
рішувалися питання власності на землю 
практично в усіх державах, які нам тепер 
наводять як взірець держав з ринко вою 
економікою: країнах Скандинавії, Нідер
ландах, Японії, Південній Кореї, Тайвані, 
Китаї, Ізраїлі тощо. В Ізраїлі, зокрема, 95% 
землі перебуває в державній власності. 
І лише 5% – у приватній, і то тільки тому, 
що ця земля була скуплена у палестин
ців до 1948 року. А в знаменитих кібу цах 
заборонено продавати чи передавати 
земельні ділянки у приватну власність; та
кож заборонено користуватися зарубіж
ними кредитами й інвестиціями (!!!), бо це 
може накинути на кібуци борговий кап кан 
і призвести до зміни власника землі. А ось 
прикупити земельки в Україні, маючи по
двійне громадянство, ізраїльські фермери 
не відмовляться. 

З добрими намірами підписував Л. Куч
ма ука з від 3 грудня 1999 р. про передачу 
землі у приватну власність. Тоді всі пові
рили, що це початок реальної земельної 
реформи. Дійсно, приватизація землі ніби 
стала позитивним кроком для відроджен
ня господаря землі та своєї долі. Селяни 
отримали у приватну власність землю, 
закони дозволяють здійснювати ефек
тивне господарю вання, у державі панує 
демократична система влади. Працюйте, 
шанов ні селяни, збагачуйте себе і дер
жаву. Теоретично виглядає дуже прива
бливо. Мовляв, селянин століттями мріяв 
отримати землю у свою влас ність і не міг 
цього зробити, а тут влада піклується про 
хлібороба, віддає йому землю у довічне 
приватне користування. А насправді ви
явилося зовсім інакше: на момент одер
жання селянином землі колгоспна техніка 
вже була привласнена місцевим началь
ством. Селянин голими руками нічого не 
міг зробити зі своїм паєм землі. Йому зали
шився один вихід – віддати за безцінь свій 
пай в оренду тим дядькам, які ще вчора 
були головами колгоспів або спеціаліста
ми господарств.

Іншими словами, фактично селянин 
як був безправним колгоспни ком, най

манцем, таким і залишився, маючи статус 
господаря землі. Вся трагедія сучасного 
села якраз полягає в тому, що селянина не 
визнано справжнім господарем землі, го
сподарем своєї долі, господарем сільської 
сфери в цілому. Він, як індивід, не може 
стати впливовою силою в окремому селі 
та в країні. Лише в терито ріальній громаді 
він міг би реалізувати себе як господаря. 
Якби ж та територіальна громада була ре
альним господарем землі, засобів  вироб
ництва, тваринництва, іншого майнового 
статку на своїй території! 

Українська влада від 1991 року й по
нині не дала можливості діяти ні територі
альним громадам, ні інституту самоорга
нізації. Внаслідок цього селянин залишив
ся наймитом у сучасних можновладців, 
безправною людиною, беззахисною осо
бою. Сьогодні селяни знову на роздоріж
жі: кинутися в ринковий вир чи очікувати 
справедливої земельної реформи. Їхню 
свідомість знову розхитують свої й заїж
джі «експерти», щедро профінансовані 
закордонними «благодійниками», яким 
дуже хочеться, щоб Україна не мала влас
ного хліба. Щоб купувала його за океаном, 
а не збивала ціни зерна на світових рин
ках власними врожа ями. А наші урядовці 
не мають ні знань, ні досвіду, зате слова 
«інвестиції» та «кредити» їм добре відо
мі, хоч і не до кінця зрозумілі. Прагнучи 
наслідувати США, в яких начеб то земля є 
товаром, вони забувають, як стали беззе
мельними жебраками амери канські інді
анці. До того ж, у СЩА хоч і було рабство, 
але не було колгоспів, а їхніх фермерів не 
розкуркулювали і не знищували фізично. 
На їх боці завжди був і залишається закон.

Натомість у нас «батьки нації» сис
тематично руйнували віковий уклад 
українського села і долі його мешканців. 
Найбільший і найвагоміший внесок у руй
нування українського селянства припав 
на долю більшовицьких вождів та їхніх 
посіпак. Друга хвиля трагедії українсько
го села – у 1929 році, коли розпочалося 
«розкуркулювання», тобто знищення най
більш працездатної, освіченої та культур
ної частини селянства. Заможні, а тому 
незалежні від керівників селяни, вважав 
Сталін, – головні вороги радянської влади, 
а тому їх, як клас, потрібно знищити. Зни
щенням куркулів був покладений початок 
кризі в сільському господарстві України. 

Третю хвилю знищення сіл принесла 
насильницька колективізація, слідом за 
якою настав штучно організований Голо
домор, від якого протягом 19321933 ро
ків загинуло близько 10 мільйонів людей. 
Тоді всі кинулися тікати з села від голодної 
смерті. На жаль, далеко селяни втекти не 
могли: їм не продавали залізничних квит
ків, а на заводи й фабрики в містах  їх не 
приймали, бо вони не мали паспортів.

 Натомість у спустошені українські 
села, зокрема, в південні райони України, 
везли переселенців із Росії: з Горьківської 
області – в Одеську (2120 господарств, 
1345 корів, 2062 коней), з Івановської – в 
Донецьку (відповідно 2520, 1619, 3498), 
із Західного Сибіру – в Дніпропетровську 
(6679, 5719, 7571) тощо. Отже, Голодомор 
українців був засобом зміни демографіч
ного складу населення, зокрема, в пів
денних областях України. Четверту хвилю 
знелюднення сіл викликали масові репре
сії, що досягли свого апогею в 19371938 
роках. Гинули люди в основному віком 
2040 років. Скільки добрих справ вони 
могли ще зробити, скільком дітям дали б 
життя! 

П’ята хвиля знищення сіл настала в 
роки Другої світової війни: окупанти зруй
нували й спалили в Україні понад 28  000 
сіл, 714 міст і селищ, без даху над головою 
залишилися 10 мільйонів жителів. 

Шоста хвиля настала після війни і три
вала до кінця існування СРСР. У 1947 році 
Україну вразив голод, бо все вирощене на 
колгоспних ланах здали державі. Нищів

ного удару сільському населенню завдали 
органи влади своєю податковою політи
кою, обклавши податками навіть плодові 
дерева. Особливо нелюдським був пода
ток «на бездітність» (і це в селі, де пере
важну частину населення складали сол
датські вдови – авт.). Відтак селяни знову 
шукали будьякого способу втекти з села: 
вербувалися  на шахти Донбасу чи інші 
«будови комунізму» – опинялися в новому 
ярмі, але не прикутому до села.

І ось тепер чергова фішка – перетво
рення землі на товар. На думку Анатолія 
Івановича, якщо землю будуть вільно, 
без обмежень, продавати й купувати, то її 
швидко приберуть до рук багатії, яким і ді
стануться потім рентні доходи. А держава 
втратить на цьому до третини національ
ного прибутку.

Та не тільки прибуток втратить Україна; 
вона опиниться в положенні, коли молоді 
люди при до сягненні дітородного віку не 
зможуть одержати безкоштовно землю 
для житла і будуть стояти перед пробле
мою придбання землі, замість того, щоб 
народжувати дітей. Таким чином, у країні 
по глибиться демографічна проблема, і 
молоді сім’ї, як соціальний капітал, будуть 
втрачати свою суспільну вартість. Зреш
тою, нація втратить майбутнє, а недобудо
вану державу Україну знову виштовхають 
на задвірки світової цивілізації.

Фермери – найбільш прогресивна 
частина сільського населення, до їх дум
ки необхідно прислухатися. І коли саме 
фермери протестують проти відкриття 
земельного ринку, то це тому, що вже ма
ють гіркий досвід «взаємодії» з державою. 
Нехай вона ринок запроваджує, але спо
чатку законодавчо визначить:

  хто матиме право купувати землю 
першим – українець чи іноземець? Дер
жавний земельний банк з метою наступ
ної передачі її в оренду «кращим» підпри
ємцям чи хтось інший? Місцевий житель 
чи житель будьякого регіону? Великий 
агрохолдинг чи мале підприємство? Фі
зична чи юридична особа? Адже звичай
ний фермер не може конкурувати з бага
тим агрохолдингом. І якщо не прописати 
у законі ці важливі обставини, то не тільки 
малі виробники можуть залишитися без 
землі, але і великі підприємства.

 чи будуть встановлені обмеження на 
розмір земельної ділянки за умови її вику
пу?

 хто проводитиме аукціони з прода
жу землі? Державні органи, чи під їх наг
лядом громадські об’єднання – Земельні 
спілки, як це роблять деякі наші сусіди в 
Євросоюзі?

 як буде врегульоване питання кон
центрації земель, адже виникає чимало 
проблем, коли в одного поля десять чи 
більше господарів. І таких «темних плям» 
у земельній реформі дуже багато.

Отже, підсумував Анатолій Гайворон
ський, без законодавчого вирішення 
названих та інших питань запропоно-
вана реформа вигідна лише олігархам, 
корумпованим чиновникам, нерозумним 
політикам і тій частині селян, які бажають 
якнайшвидше продати свій пай. Вони, без
умовно, є також частиною народу Укра
їни, але чи є вони більшіс тю і. головне, 
чи керуються вони інтересами держави, 
всього народу? Мабуть, що ні! А в таких 
визначальних питаннях не враховувати 
інтер еси всього народу, які, навпаки, ма
ють бути пріоритетними, просто злочин
но! Навіть якщо вдасться обдурити людей 
бутафорським референдумом.

Записав Володимир ЯРОШЕНКО.

Від редакції: Запрошуємо 
читачів висловити свої 
думки про необхідність і 
можливість введення ринку 
землі та пропозиції щодо його 
формату.

Свій погляд на земельну реформу

Анатолій Гайворонський,  голова Асоціації 
фермерів та приватних землевласників 

Дніпропетровщини
Необхідно врегулювати ситуацію з постій-
ним користуванням – якщо держава не хоче 
віддати землю безкоштовно, має бути 
можливість викупити її в розстрочку за 
нормативною оцінкою. Така ж сама ситуація 
має бути з державною орендою. Потрібен 
напрацьований механізм пріоритетної купівлі 
земельних паїв на тій землі, яку фермер вже 
орендує. І ще багато чого.
Кожний з цих пунктів важливий, але ключовим 
залишається питання верховенства права.
Фермери побоюються ринку землі через вели-
ку недовіру до органів державної влади. Вони 
розуміють: без незворотності покарання для 

Василь Бурлака, голова Асоціації 
фермерів та приватних землевласників 

«Відродженння Полтавщини»
Також фермери Полтавщини звертаються 
до Володимира Олександровича з великою 
тривогою, і з великою надією, що їх почу-
ють….Політика держави останніх років, 
на жаль, була направлена не на підтримку 
малих господарств, а на їх виживання. На па-
пері писали одне, а на ділі відбувалося зовсім 
інше. Фермерів знищували великі латифундії, 
прокурори, держгеокадастри, сільські голови, 
і їх залишилось зовсім мало, залишилися самі 
досвідчені, цілеспрямовані, які вистояли і зали-
шаються, як це не сумно,  тримати оборону 
від влади, рейдерів та інших негараздів. Ферме-
ри втомилися від не розуміння…
«Дайте  нам спокійно працювати на землі, 
щоб закони не лише приймалися, а щоб люди 
були захищені!»,- Віктор Галич, керівник СФГ 
«Господар».
«Все, що коїться зараз в країні – це беззакон-
ня, нема верховенства права, в результаті 
чого страждають безневинні люди, які чесно 
працюють на землі, годують країну, а в них 
ще забирають найсвятіше, що в них є – це 
їхнє здоров’я, життя – постійними заляку-
ваннями та нападами. І посягають на святу 
землю, на якій працювали діди  та прадіди. 
Дрібний фермер повинен бути захищений на 
законодавчому рівні. А ми, фермери України, 
будемо намагатися об’єднуватися для під-
тримки один одного. Адже разом – ми сила. 
Незважаюч на всю інформаційну війну, яка 
зараз іде з усіх джерел, будемо відстоювати 
свої права і захищати та підтримувати 
один одного» - прокоментувала  Наталка 
Тютюнник, голова ФГ «Тютюнники» член 
Асоціації фермерів та приватних землев-
ласників.
Фермери домовились провести наступ-
ний етап форуму в Києві та звернулися до 
керівництва держави з проханням не прий-
мати жодних рішень щодо ринку землі без 
участі фермерської спільноти,повідомляє 
AgroNews.

! Після хліба найважливіше для 
народу – школа Ж. Дантон, французький революціонер

Чи не в найбільшому на Дніпропетровщині 
фактично селищі міського типу 
Перещепиному, що в Новомосковському 
районі, 530 учнів тамтешньої 
загальноосвітньої середньої школи №1 
не змогли почати навчальний рік у її 
приміщенні. Оскільки це приміщення 
наразі практично в напівзруйнованому 
стані. Як кажуть, без вікон і дверей, але 
геть порожнє від дітей. Батьки більш ніж 
занепокоєні. Що називається - обурені. 
Зокрема Вікторія Корнієвська і Валентина 
Приходько в один голос стверджують: 
зірвано не просто початок навчального 
процесу, а весь навчальний рік зіпсовано 
і явно під загрозою благополучне 
його завершення. Особливо для 
старшокласників, гкажуть матері, яким «не 
встигнуть моргнути й оком, як готуватися 
до ЗНО і складати серйозні екзамени».

Стій, бо школу… 
ЗАКРИТО

послуг. З обома ними, як не важко здога-
датися,  споживачі мали укладати нові уго-
ди-договори на обслуговування. Тут і по-
чалося: у Перещепиному підрахували, що 
його відповідні працівники рівно 26 «зо-
лотих липневих днів потратили на те, аби 
підписати необхідні документи». Раз-у-раз 
їздили то у Новомосковськ, то аж у Дніпро 
в обленерго, продовжує Савєльєв, але там і 
там радили «терпляче чекати черги».  По-
силаючись на те, що «вони надто заванта-
женні перезакладанням договорів і руки до 
усіх споживачів відразу не доходять». Виба-
чайте, коротше, за тимчасові незручності 
та бездарно витрачені зусилля і нерви, але 
«маємо те, що маємо». Не встигаємо!

- Але ж поки, - підводить риску голова 
Перещепинської ОТГ, - ДПЕК не квапився 
оформляти документи на продовження 
постачати електроенергію, через їх від-
сутність казначейство ж і було позбавлене 
змоги пропускати наші кошти за вико-
ристаний раніше струм. Ми потрапили, 
що називається, в патове становище поза 
грою. Все одно, що на наші рубильники 
почепили таблички «Стій, бо інакше уб'є!» 
А ось тепер і стій, бо школу закрито…

Справді ж бо, якась незбагненна й без-
глузда сталася ситуація: ті, хто. з одного 
боку, дійсно надто довго таки зволікав з 
укладанням нових договорів, з другого - 
дали команду не з власної волі, а вимуше-
ним боржникам припинити постачання 
енергії. Причому, й слухати не бажаючи, 
що неминучі занадто фатальні наслідки. 
Як пояснює їх тепер керівниця відділу осві-
ти ОТГ Лариса Явтуховська, «всі наші діти 
сіли таки щойно за парти, але в інших шко-
лах». Від чого радості не те що мало, а зов-
сім немає – «натомість бере обида». Оскіль-
ки в «пішій доступності» тут одне-однісінь-
ке прийнятне приміщення, але «мале й 
тісне». Тобто його замало. Друге ж майже 
за два з половиною кілометри від центру. 
Тому довелося спішно налагоджувати під-
віз учнів автобусами, а саме ж навчання ор-
ганізовувати у дві зміни. Хай це і тимчасові 
не лише для учнів, а й для педагогічного 
колективу, у якому працює півсотні вчи-
телів, «негаразди», та вони не сприяють 
нормальному навчальному процесу. Бо 
ще врахуйте, що нинішня Перещепинська 
ОТГ – це одна колишня селищна і п’ять 
сільських рад. Двадцять один населений 
тепер пункт! І є учні й багатьох довколиш-
ніх сіл, котрі забажали вчитися у нині так 
званій опорній СШ №1 - головній школі 
громади. Можете уявити, які непереливки 
перепали цієї осені на їхню долю. Це той 
випадок, коли для нескінчених сучасних 
реформ і явно нехлюйських їх виконавців 
крайніми виявилися сільські діти.

Особливо враховуючи, що буквально 
напередодні початку навчального року 
директор школи Таїсія Малиновська спові-

стила учням і їх батькам ще одну причину 
«надзвичайної пригоди»: розпочату рекон-
струкцію не вдалося вчасно втілити і через 
брак коштів на її завершення. Себто наді-
ялися «ще ударними темпами максималь-
но наблизити ситуацію до фіналу, одначе 
не тут то було». Хіба ви забули, нагадала 
Малиновська, що замовником відновлення 
була і лишається обласна державна адмі-
ністрація? Ще недавно все той же радник 
недавнього голови ОДА Юрій Голик обі-
цяв «масштабну реконструкцію здійсни-
ти протягом трьох місяців літа». Але де 
він тепер? Зник слідом за своїм шефом 
Валентином Резніченком. А до обласного 
управління капітального будівництва, яке 
є виконавцем робіт, в розпал «перещепин-
ської лихоманки» ще перестали надходи-
ти і кошти з обласного бюджету. Є версія, 
що вони елементарно скінчилися. Про це, 
власне, ОДА письмово й поінформувала 
громаду. Обласна рада, правда, запевняє, 
«наче нічого подібного, гроші є», але як 
повідомила далі доволі дивну новину Таї-
сія Малиновська, «на рахунку їх саме зараз 
поки що немає». 

P.S. Тим часом Павлоградська місцева 
прокуратура області повідомила, що 
направила до суду звинувачувальний 
акт стосовно двох директорів двох 
тамтешніх приватних підприємств, 
котрі намагалися привласнити на двох 
не мало і не багато – 1 мільйон 200 
тисяч гривень. Але встигли поцупити 
суто бюджетних лише 570 тисяч, коли 
були спіймані на гарячому. Цей же 
випадок також пов’язаний з ремонтом 
і реконструкцією приміщення школи-
інтернату на цей раз у селі Вербки 
Павлоградського району. Спритні 
директори-ділки не  скільки переймалися 
відновленням школи, стільки підробляли 
документи на неіснуючих робітників, 
ніби залучених на об’єкт та звіти про 
невиконані насправді роботи. Коли 
ж за першої спроби номер пройшов 
і вдалося таким чином заволодіти 
першим «траншем», хвацькі хлопці 
підготували і наступний «запит» уже 
на суму понад 660 тисяч гривень. І на цей 
раз отримали облизня: голова Вербської 
сільської ради (вона була замовником 
реконструкції школи) відмовився 
підписувати липові акти приймання наче 
виконаних робіт. Далі ж, як ви зрозуміли, 
тут як тут і з‘явилися прокурорські 
працівники. Зловживання ж навіч на 
рівні кримінального правопорушення. 
Треба, щоб за нього винні понесли 
відповідальність. Але ж дітям і в даному 
разі починати навчальний рік довелося не 
в сповна відремонтованому інтернаті.

М. Я. 

Микола  ЯСЕНЬ
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Дійсно, усиновлення – 
рішучий крок для кожної 
людини, яка виявила 
бажання усиновити дитину 
та зробити її частиною своєї 
родини.  Однак, більшість 
українців, які готові взяти 
дітей до себе, достеменно 
не знають порядок і процес 
усиновлення, що призводить 
до відкладення реалізації 
усиновлення на потім. 
Отже, у даній статті 
розкриємо: що таке 
усиновлення та яка його 
процедура.

Що ж таке усиновлення?
Сімейне законодавство зазначає, що уси-
новленням є прийняття усиновлювачем у 
свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, 
що здійснене на підставі рішення суду, а 
саме дитини: яка була покинута в поло-
говому будинку, іншому закладі охорони 
здоров’я або яку відмовилися забрати з 
них батьки, інші родичі (ч.1 ст.209 СК Украї-
ни); яку було підкинуто чи знайдено (ч.1 
ст.209 СК України); усиновлення братів та 
сестер (ст.210 СК України);
 а також у виняткових випадках суд може 
постановити рішення про усиновлення 
повнолітньої особи, яка не має матері, 
батька або була позбавлена їхнього піклу-
вання (ч.2 ст.208 СК України).
З чого почати?
Всю процедуру усиновлення можна поді-
лити на чотири етапи:
Постановка осіб, які вивили бажання 
усиновити дитину на облік кандидатів в 
усиновлювачі.
Інформування кандидатів в усиновлювачі 
про дітей, які можуть бути усиновлені.
Знайомство та встановлення контакту з 
дитиною.
Підготовка документів для подання до 
суду.

I. Постановка осіб, які виявили 
бажання усиновити дитину на 
облік кандидатів в усиновлювачі
Насамперед, громадяни України, які ба-
жають усиновити дитину, звертаються з 
письмовою заявою про взяття їх на облік 
кандидатів в усиновлювачі до служби 
у справах дітей за місцем проживання. 
Заява може бути написана в присутності 
працівника служби у справах дітей та за-
свідчена ним. У разі коли одне з подружжя 
не може особисто з’явитись до служби у 
справах дітей для написання заяви, його 
заяву, засвідчену нотаріально, може пода-
ти дружина (чоловік).
До заяви додаються такі документи:
1) копія паспорта або іншого документа, 
що посвідчує особу;
2) довідка про заробітну плату за останні 
шість місяців або копія декларації про 
доходи за попередній календарний рік, 
засвідчена органами ДФС;
3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в 
органах реєстрації актів цивільного стану, 
якщо заявники перебувають у шлюбі;
4) висновок про стан здоров’я кожного 
заявника;
5) засвідчена нотаріально письмова згода 
другого з подружжя на усиновлення ди-
тини (у разі усиновлення дитини одним 
з подружжя), якщо інше не передбачено 
законодавством;
6) довідка про наявність чи відсутність 
судимості для кожного заявника, вида-
на територіальним центром з надання 
сервісних послуг МВС;
7) копія документа, що підтверджує право 

Усиновлення
Порядок дій

Статистика за 2018 рік свідчить, що всього 
було усиновлено 1 730 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування
власності або користування житловим 
приміщенням.
У разі усиновлення дитини одним із под-
ружжя висновок про стан здоров’я та 
довідка про наявність чи відсутність суди-
мості подаються кожним з подружжя.
Після того, як весь пакет документів буде 
передано до служби у справах дітей, 
останній у свою чергу має протягом 10 
днів здійснити перевірку наданих доку-
ментів на відповідність вимогам законо-
давства, провести бесіду із заявниками та 
з’ясувати мотиви усиновлення,  скласти 
акт обстеження житлово-побутових умов 
заявників, а також розглянути питання 
щодо можливості заявників бути усинов-
лювачами.
Фінальною частиною даного етапу – є 
занесенням даних про заявників до Книги 
обліку кандидатів в усиновлювачі, а також 
формування особистої справи та надання 
висновку щодо можливості бути усинов-
лювачами. Строк дії висновку про мож-
ливість бути усиновлювачами становить 
один рік від дати видачі. Строк дії виснов-
ку може бути продовжений, але не більш 
як на один рік.

II. Інформування кандидатів 
в усиновлювачі про дітей,                           
які можуть бути усиновлені
Служба у справах дітей за місцем обліку 
кандидатів в усиновлювачі після взяття 
їх на облік ознайомлює кандидатів в уси-
новлювачі з інформацією про дітей, які 
перебувають на обліку.
Під час ознайомлення кандидатів в уси-
новлювачі з інформацією про дітей, які 
можуть бути усиновлені, служби у справах 
дітей зобов’язані надати таким кандида-
там в усиновлювачі інформацію про всіх 
дітей відповідного віку, які перебувають на 
місцевому чи регіональному обліку.
Інформація про дітей, які можуть бути уси-

новлені, надається особисто кандидатам 
в усиновлювачі, та містити: ім’я, вік, стать; 
правові підстави для усиновлення; стан 
здоров’я відповідно до висновку про стан 
здоров’я, фізичний та розумовий розвиток 
дитини; форма влаштування дитини (без 
зазначення назви та адреси закладу, в 
якому перебуває дитина, прізвища, імені, 
по батькові, адреси проживання прийом-
них батьків, батьків-вихователів, опікунів, 
піклувальників); відомості про наявність 
або відсутність братів, сестер, їх вік та 
форма влаштування, а також надаються 
фотокартки дітей, запропонованих канди-
датам.
Після ознайомлення з інформацією про 
дітей, які можуть бути усиновлені, канди-
датам в усиновлювачі, які виявили намір 
особисто познайомитись з дитиною, ви-
дається направлення до служби у справах 
дітей за місцем проживання (перебуван-
ня) дитини для організації знайомства з 
нею. Не допускається видача кандидатам 
в усиновлювачі направлення для одночас-
ного знайомства з двома і більше дітьми, 
які не є між собою братами і сестрами, 
крім випадків, коли усиновлюються 
діти-інваліди, які виховуються в одному 
закладі або сім’ї.
Строк дії направлення становить 10 ро-
бочих днів від дати видачі. У разі потреби 
строк дії направлення може бути продов-
жений органом, який його видав, але не 
більш як на 10 робочих днів.

III.  Знайомство та встановлення 
контакту з дитиною
Коли кандидати в усиновлювачі обрали 
дитину, наступає третій етап процедури 
усиновлення – знайомство та встанов-
лення контакту з дитиною.  Цей етап, з 
впевненістю, можна назвати найважливім 
у всьому процесі усиновлення, оскільки 
добре встановлений контакт усиновлю-

вачів з дитиною – запорука гармонійних 
відносин у сім’ї в подальшому.
Коли кандидати в усиновлювачі обрали 
дитину та отримали направлення, вони 
мають звернутися за місцем проживан-
ня (перебування) дитини у присутності 
працівника служби у справах дітей, , 
працівників дитячого або іншого закладу, 
в якому проживає (перебуває) дитина; 
прийомних батьків; батьків-вихователів; 
опікунів; піклувальників. За бажанням 
прийомних батьків, батьків-вихователів, 
опікунів, піклувальників знайомство кан-
дидатів в усиновлювачі з дитиною може 
здійснюватися у приміщенні служби у 
справах дітей або на іншій території за 
погодженням із зазначеною службою.
Спілкування кандидатів в усиновлювачі 
з дитиною відбувається у спеціально від-
веденому для цього приміщенні або на 
подвір’ї закладу, якщо дитина проживає в 
сім’ї, спілкування з нею може здійснюва-
тись в житловому приміщенні за згодою 
на осіб, з якими проживає дитина та які 
займаються її вихованням в даний час.
Після знайомства з дитиною для встанов-
лення з нею контакту кандидати в уси-
новлювачі мають право щодня протягом 
строку дії направлення відвідувати дити-
ну за місцем її проживання (перебування) 
та спілкуватися з нею у встановлений для 
цього час.

IV.   Підготовка документів для 
подання до суду
Останній і заключний етап процедури 
усиновлення, полягає у поданні кандида-
тами в усиновлювачі заяви до служби у 
справах дітей про усиновлення обраної 
ними дитини.
У свою чергу служба у справах дітей має 
з’ясувати згоду дитини на усиновлення, 
якщо такій дитині дозволяє вік, оскіль-
ки якщо дитина у зв’язку з її віком або 
станом здоров’я не усвідомлює факту 
усиновлення, усиновлення проводиться 
без її згоди, підготувати висновок про 
доцільність усиновлення та відповідність 
його інтересам дитини повинен бути 
обґрунтованим та містити інформацію 
про доцільність (недоцільність) усинов-
лення та відповідність (невідповідність) 
інтересам дитини, а також надати повний 
пакет документів відповідно до вимог 
законодавства.
 Згідно з нормами сімейного законодав-
ства кандидати в усиновлювачі подають 
заяву про усиновлення та зібраний пакет 
документів до суду. Слід зауважити, що 
подання такої заяви здійснюється тільки 
особисто.
Надалі під час судового розгляду суд 
з’ясовує обставини, що мають істотне 
значення, зокрема це стан здоров’я та 
матеріальне становище особи, яка бажає 
усиновити дитину, її сімейний стан та 
умови проживання, ставлення до вихо-
вання дитини; мотиви, на підставі яких 
особа бажає усиновити дитину;мотиви 
того, чому другий із подружжя не бажає 
бути усиновлювачем, якщо лише один із 
подружжя подав заяву про усиновлен-
ня;  взаємовідповідність особи, яка бажає 
усиновити дитину, та дитини, а також те, 
як довго ця особа опікується вже дити-
ною; особу дитини та стан її здоров’я; 
ставлення дитини до особи, яка бажає її 
усиновити.
При дотриманні всіх умов, встановлених 
Сімейним кодексом Украни , здатності 
особи, яка бажає усиновити дитину, забез-
печити стабільні та гармонійні умови для 
життя дитини, суд постановляє рішення, 
яким оголошує цю особу усиновлювачем 
дитини, а саме усиновлення вважається 
здійсненим у день набрання чинності рі-
шенням суду про усиновлення.

Висновок: процедура усиновлення не є 
надскладною, якщо під час самого про-
цесу діяти у тандемі зі службою у спра-
вах дітей, та звертати свою увагу на те, 
наскільки їх дії відповідають нормам, які 
містяться у Сімейному кодексі України та 
Постанові Кабінету Міністрів Украйни від 
08.10.2008 року №905 «Про затвердження 
Порядку провадження діяльності з уси-
новлення та здійснення нагляду за дотри-
манням прав усиновлених дітей».

 Крістіна УСИЧЕНКО, юрист.

Українці часто запитують, від чого конкретно залежить розмір 
пенсійних виплат. Фахівці Пенсійного фонду відзначають, що це 
питання зовсім не риторичне.
Суми пенсій безпосередньо залежать від трьох чинників: трива-
лості страхового стажу людини; середнього заробітку; середньої 
зарплати за три роки по Україні (встановлюється ПФУ).
У першу чергу необхідно враховувати, що пенсія може призначати-
ся тільки з легальних, офіційно задекларованих заробітків.
У зв’язку з цим, розмір оплати праці, з якого сплачуються страхові 
внески (чим вища оплата, тим вище внесок), у майбутньому вплине 
на розмір пенсійного забезпечення громадянина.
Один рік страхового стажу «коштує» 1% середнього заробітку лю-
дини. Чоловік, який вже має стаж 30 років (в Україні зараз мінімаль-
на норма стажу 30 років для жінок і 35 років для чоловіків), отри-

мує право на пенсію в розмірі 30% від його середнього заробітку.
Починаючи з 2019 року, в Україні пенсія призначається із засто-
суванням середньої зарплати за попередні три роки та вартості 
одного року страхового стажу в розмірі 1% заробітку.
Таким чином, якщо громадянин України працює неофіційно і от-
римує зарплату «в конверті», він, крім майбутньої пенсії, також 
втрачає ряд своїх трудових прав. Зокрема, право на основну і 
додаткову відпустки, на оплату лікарняного, отримання допомоги 
від нещасного випадку на виробництві, допомоги по безробіттю 
тощо
Оскільки роботодавець не платить за такого працівника єдиний 
соціальний внесок та інші соціальні відрахування, останньому 
не зараховується страховий стаж. Значить, він втрачає право на 
призначення пенсії за віком або по інвалідності або при втраті 
годувальника, бо пенсія призначається тільки з офіційно нарахова-
ної суми заробітної плати і розміру страхового стажу.

Три показники, які впливають на розмір пенсії
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НАШ ПОРАДНИК

На порі, на часі

7

З доровенькі були!

Іноді кілька сигналів 
організму можуть 
коштувати жінці 
життя.
Інсульт - це третя 
за поширеністю 
причина смерті у 
жінок (наприклад, 
щорічно від нього 
їх гине майже вдвічі 
більше, ніж від раку 
молочної залози). І що 
особливо неприємно - 
третина всіх інсультів 
відбуваються у жінок 
молодше 65 років.

ПРИЧОМУ жінки частіше по-
трапляють до зони ризику 

виникнення цього захворювання 
через особливості гормональ-
ного фону. Естроген — специ-
фічний «жіночий» гормон, що 
впливає на еластичність судин, 
і коливання його рівня у крові 
може підвищити ризик розвит-
ку інсульту.

Таким чином, особливо враз-
ливими для хвороби стають жін-
ки, які приймають гормональні 
контрацептиви, які вступають до 

Захищаємо
Холодні ночі з підвищеною 

вологістю повітря — норма для 
вересня, але для теплолюбних 
рослин вони небезпечні. Щоб 
захистити грядки, поливайте їх 
вечорами теплою, прогрітою на 
сонці водою і як можна раніше 
накрийте плівкою, натягнувши її 
на дуги, або просто накиньте на 
грядки легкий нетканий білий 
матеріал, притиснувши його до 
землі дошками. Останній варі-
ант ефективніше, бо не викликає 
конденсації вологи і не потребує 
провітрювання.

Підтримувати потрібний 
мікроклімат у закритій теплиці 
можна, включаючи на ніч лам-
почку, запалюючи пару свічок 
або поміщаючи туди розпечені 
цеглини.

Дбаємо про капусту
Короткочасні заморозки і хо-

лодні ночі їй не шкодять. Більш 
того, у цвітної капусти при по-
мірно прохолодній погоді утво-
рюються більш великі і щільні 
головки. Якщо ж вони не встигли 
сформуватися, то в кінці верес-
ня капусту витягують з ґрунту, 
зберігаючи земляний ком і не 
пошкоджуючи листя, і прикопу-
ють в теплицях або парниках, які 
звільнилися, або зберігаємо про-
сто в підвалі.

У білоголової капусти зі сфор-
мованими побілілими качанами 
для запобігання їх розтріскуван-
ня надривають коріння. Це легше 

Вересень для господаря: 
що обов’язково необхідно зробити

Ось вже у кого немає 
часу сумувати за 
літом, що минуло, 
так це у  селян-
господарів. Адже 
попереду ще стільки 
справ! Клопоту 
вистачить до самого 
листопада. А поки що 
обов’язково треба 
встигнути зробити 
у вересні.

зробити, обхопивши качан обома 
руками біля основи і повернувши 
в одну зі сторін або просто різко 
притиснувши до землі.

Морква легко витримує зни-
ження температури до -4 граду-
сів, проте краще прибрати її до 
перших сильних заморозків, а 
ще раніше — буряк, ріпу, редьку.

Збираємо та садимо
У першій половині місяця 

знімають яблука осінніх сортів. 
Щоб вони довше зберігалися, 
краще робити це вранці. Потім 

плоди обертають газетним або 
пергаментним папером і збері-
гають у холодильнику або в під-
валі на полицях.

Саме час провести профі-
лактику парші, якщо вона стала 
вашим головним болем у цьо-
му сезоні. Щоб знищити спори 
цього захворювання, зберіть усі 
пошкоджені плоди та глибоко 
їх закопайте, а після збору вро-
жаю — в третій декаді вересня 
— обприскайте листя 4%-ним 
розчином сечовини. Опале ли-
стя зберіть і теж закопайте.

На початку місяця дозріває 
врожай обліпихи, в кінці — 
аронії та калини. Їх ягоди кра-
ще зібрати відразу ж, як тільки 
вони розм’якшаться і досягнуть 
інтенсивно-темного забарвлен-
ня.

Найкращий час для посад-
ки чорної і червоної смороди-
ни, аґрусу, жимолості — третя 
декада вересня, коли встанов-
люється прохолодна погода. 
Обліпиху висаджувати восени 
не можна — вона не прижи-
веться!

Не забуваємо 
про квіти
У першій декаді висаджують 

крокуси і проліски, в середині 
вересня — нарциси, а в другій 
половині місяця — тюльпани, 
підібравши для них добре освіт-
лену, захищену від північного 
вітру ділянку з легким, родючим 
супіщаним ґрунтом.

Великі цибулини поглиблю-
ють на 15-18 см, середні і дрібні 
розташовують ближче до по-
верхні ґрунту, на відстані 15-25 см 
одну від одної.

Перекопуємо ґрунт
Вересень - найкращий час 

для перекопування, а також для 
підготовки посадкових ям і гря-
док для весняних посівів.

Граблями повністю зберіть 
бадилля, згнилі плоди та інші 
рослинні залишки. Підсушіть 
їх, спаліть і глибоко закопайте. 
Видаліть бур’яни, обов’язково з 
корінням, і теж спаліть.

Перекопування проводять 
садовими вилами, остаточно 
видаляючи бур’яни, а також ли-
чинок дротяників і травневого 
жука. При цьому ґрунт не роз-
рівнюють.

Пристовбурові круги під де-
ревами і чагарниками перекопу-
ють, намагаючись не пошкодити 
поверхневі корені. Відразу ж вно-
сять компост, фосфорно-калійні 
добрива, деревний попіл.

Багато сортів картоплі вже готові до викопування, і 
справ стає ще більше.
Адже зібраний урожай потрібно ще якось зберегти, 
інакше вся робота піде нанівець. Проте досвідчені 
овочівники точно знають, що потрібно робити, щоб 
зберегти картоплю на зимівлю.
Головне - правильно зібрати і викласти картоплю, 
плюс невеликі хитрощі, про які розповімо нижче.
Коренеплоди слід викопувати тільки в сонячну суху 
погоду.
Після викопування потрібно дати картоплі відлежа-
тися в тіні, щоб бульби підсушились.
Як показує практика, довше зберегти врожай допома-

гає промивання картоплі, але це діло трудомістке.
Ідеальний варіант для зберігання бульб - це дерев’яні 
ящики, з розкладкою в один шар, щоб не було велико-
го навантаження на бульби.
Якщо розкласти картоплю в мішки, то потрібна по-
стійна ревізія бульб і видалення таких плодів, інакше 
постраждає весь урожай. Нюанс — не варто набива-
ти мішок по зав‘язку — краще наполовину.
Зберігати врожай можна при температурі від нуля 
до плюс двох градусів, це потрібно мати на увазі 
взимку.
Для захисту закладеної картоплі від мишей овочів-
ники радять розкидати поруч полин.

Як зберегти зібрану картоплю: тонкощі від досвідчених 
овочівників

Шість жіночих ознак інсульту, 
на які обов’язково потрібно 

звернути увагу
менопаузи (або вже пережили 
її). Якщо при цьому вони курять, 
регулярно вживають алкоголь 
або мають підвищену масу тіла 
— ризик зіштовхнутися з інсуль-
том підвищується у кілька разів.

Існує кілька симптомів ін-
сульту, характерних тільки для 
жінок — і з цієї причини вони 
часто ігноруються. Їх важливо 
знати, щоб якомога швидше 
звернутися до лікаря: адже у 
разі інсульту швидкість надання 
медичної допомоги може стати 
вирішальним фактором.

Непритомність
У раптової непритомності 

може бути багато причин: рап-
товий переляк, низький кров’я-
ний тиск, вагітність. Але інсульт 

відбувається, коли щось утруд-
нює приплив крові до головного 
мозку, а це часто стає причиною 
непритомності. Тому у разі втра-
ти свідомості, навіть якщо все 
обійшлося, обов’язково зверніть-
ся до лікаря.

Зміни особистості
Якщо ви відчуваєте, що з 

вами відбувається щось не те, що 
ви почали інакше реагувати на 
те, що відбувається навколо, ста-
ли більш агресивною і дратівли-
вою, якщо ви робите вчинки, які 
раніше не були вам властиві — 
обов’язково зверніться до лікаря.

Нудота 
та запаморочення
У звичайному житті вас пе-

реслідують ті ж відчуття, що й на 

американських гірках? Нудота і 
запаморочення — не найвідомі-
ші симптоми інсульту, але саме у 
жінок вони зустрічаються часто. 
На жаль, їх дуже часто спису-
ють на харчове отруєння, а варто 
було б звернутися до лікаря. Осо-
бливо якщо ви виявили у себе ще 
якісь симптоми з цього списку.

Судоми
Судоми — одна з ознак мож-

ливого пошкодження головного 
мозку. Якщо ви не страждаєте на 
захворювання, симптомом якого 
є судоми, негайно викликайте лі-
каря у разі нападу.

Дуже сильний 
головний біль
Хронічні мігрені збільшу-

ють ризик отримання інсульту 

на 50% — такі сумні результати 
дослідження, проведеного нещо-
давно. Якщо мігрені мучать вас 
регулярно — час від часу відві-
дуйте свого лікаря і перевіряйте 
стан судин.

Якщо такий напад стався 
вперше, то зверніться до лікаря 
якомога швидше і обов’язково 
контролюйте артеріальний тиск.

Гикавка
Якщо гикавка, що почалася, 

не минає протягом тривалого 
часу — це може бути ознакою ін-
сульту. Дослідження, результати 
якого були опубліковані у видан-
ні «Журнал неврології і нейро-
фізіології», свідчить про це. Так, 
ми знаємо, як дивно це звучить. 
У цьому випадку зателефонуйте 
своєму лікарю.
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Передплатити «Фермер 
Придніпров‘я» до кінця  року можна 
у будь-якому поштовому відділенні 
області до 25 числа кожного місяця. 

Передплатний індекс 60092.

Пропонуємо для ознайомлен-
ня таку бізнес-ідею для села, 
як ви готовлення паливних 
брикетів з листя, вугільного 
пилу, тирси, стружки і навіть 
трави. Унікальність її в тому, 
що не потрібні великі капіта-
ловкладення, а якщо ви вмієте 
користуватись зварювальним 
апаратом, тоді можна самому 
зробити прес для брикетів – це 
буде головна складова виробни-
цтва, якщо ще є стара пральна 
машинка чи ручний міксер для 
бетону, тоді взагалі непотріб-
но ніяких капіталовкладень.

Для бізнесу потрібно
Преси для брикетів – найкращі 
з них це ті, в яких можна виго-
товляти від 4-х брикетів – від 
одного процесу пресування, 
їх є два види: вартість одного 
1500 гривень, вартість другого - 
3500 гривень.

Ванна або бочка – в них ми бу-
демо замочувати папір на пару 
днів в воді (також рекоменду-
ємо добавку у воду: вугільний 
пил, для кращого горіння) 
папір буде грати роль клею, він 
добре склеює частинки листя 
в брикеті, а просочений вугіль-
ним пилом папір має кращі 
горючі властивості.
Пральна машинка або ручний 
міксер для бетону – це потріб-
но для того, щоб подрібнити 
вологий папір на маленькі 
частинки, коли папір став дріб-
неньким, до нього додають ли-
стя (бажано листя подрібнити) 
і все це перемішують. Пропор-
ції для виготовлення брикетів 
з листя:
Сухе листя 3 кг.
Папір, картон 1 кг.
Вода 3-5 літрів.
Рекомендуємо ще додавати 
вугільний пил.

Якщо у вас бочка велика, тоді 
потрібно трохи поексперимен-
тувати з пропорціями.
Коли суміш готова, вона пресу-
ється, і брикет готовий, далі він 
сушиться.
 Можна забезпечити селян бри-
кетами для опалення, зробити 
село чистим від листя. А коли 
заробили трохи грошей, можна 
модернізувати виробництво, 
поставити, наприклад, автома-
тичний прес і, тим самим, змі-
нити процес виробництва або 
можна розробити власний ме-
ханічний прес, де за один про-
цес виготовляється не чотири 
брикети, а наприклад, десять, 
збільшити кількість виробленої 
продукції за день.
Для виготовлення чотирьох 
брикетів йде 10 хвилин (можна 
й швидше), тобто за годину 
роботи можна отримати 24 
шт., а за 8 годин роботи 192 

Паливні брикети з листя

шт. Вартість одного брикету 
може коштувати одну гривню, 
але кінцева ціна може бути 
іншою, тобто за день вдома 
можна заробити 192 гривні, 
але якщо розробити прес, 
який буде виготовляти зразу 
десять брикетів, тоді за 8 го-

Карамельні яблука

КАРАМЕЛЬНІ ЯБЛУКА – 
оригінальний, маловідо-
мий для українців десерт. 

Цікавий він для нових покуп-
ців, особливо в святкові дні. 
Привертає увагу незвичайний 
вигляд фруктів, їх кисло-со-
лодкий смак і спосіб подачі 
ласощів. Яблука насаджуються 
на дерев’яні палички, що дуже 
незвично і зручно для вживан-
ня такого десерту. До того ж 
плоди в карамелі сподобають-
ся всім віковим категоріям 
покупців – і дітям, і дорослим. 
Вони стануть прикрасою і на 
святковому дорослому столі, і 
смачним частуванням на вечір-
ці у дітей. 
Справжню історію походження 
яблучного десерту зараз ніхто 
достеменно не знає. Найбільш 
ймовірно, що такі ласощі при-
йшли в Європу зі Сходу. Адже 
карамель з’явилася саме там, 
як відмінна суміш сухофруктів 
і свіжих східних плодів, у тому 
числі і яблук. В Європі кара-
мельні яблука припали до сма-
ку не тільки багатим ласунам, 
але й простому народу. Яблуч-
ні плоди в країнах Європи не 
вважалися екзотичним фрук-
том, правда, цукор коштував в 
ті часи дуже дорого.
Старовинні рецепти варіння 
карамелі відрізнялися тим, 
що карамель на яблуках була 
твердою і хрусткою, на відмі-
ну від сучасної м’якої глазурі, 
якою покривають яблучні 
плоди. 
Основним обладнанням для 
процесу приготування кара-
мельних яблук є апарат ка-
рамелізатор. Для мобільного 

дин роботи можна заробити 
480 гривень. 
Головне- знайти клієнтів, хто 
купить такі брикети, а там 
можна поекспериментувати 
із сумішшю для брикетів і роз-
робити більш швидкий процес 
виготовлення.

продажу необхідний торговий 
візок з парасолькою, де перед-
бачено охолодження продук-
ції, адже під сонячними проме-
нями або в теплому приміщен-
ні карамель починає танути. 
Може знадобитися і апарат 
для насаджування фруктів на 
палички. Але, на перших порах 
можна заощадити на цьому 
нехитрому обладнанні. 
Не варто забувати про впаку-
вання, це важливо для даного 
продукту. Це можуть бути 
паперові формочки, серветки, 
пакетики. Можна придумати 
свою оригінальну формочку, 
що буде привертати увагу по-
купців. Також необхідні лотки 
для укладання глазурованих 
плодів. Купівля яблук – відпо-
відальний момент, позаяк від 
смакових якостей цих фрук-
тів залежить успіх продажів 
незвичайного фаст-фуду. Не 
варто купувати солодкі сорти, 
оскільки в поєднанні з кара-
меллю вони вийдуть занадто 
солодкими. Оптимальний варі-
ант – яблука з кислинкою, тоді 
готовий десерт буде кисло-со-
лодким. Також для технологіч-
ного процесу необхідний запас 
цукрового піску, глюкозного 
сиропу і масло для обробки 
поверхні під готові яблука. 
Весь шарм рецепту оригіналь-
ного десерту навіть не в його 
технології, так як вона дуже 
проста, а в тому, що карамель-
ні яблука готуються на очах у 
покупців.
Весь процес складається 
з кількох етапів:

 фрукти перед карамелізаці-
єю треба ретельно промити те-

плою водою, щоб на їх поверх-
ні не залишилося слідів воску, 
яким покривають їх для більш 
тривалого зберігання.

 вимиті яблука сушать, за 
окремими рецептами витриму-
ють якийсь час у холодильнику.

 потім приготування глазурі, 
додаючи в карамелізатор всі 
необхідні інгредієнти в певних 
пропорціях.

 суміш нагрівається до по-
трібної температури, загусає і 
перетворюється в глазур від-
повідної консистенції.

 яблука нанизуються на 
шпажки і опускаються по черзі 
в гарячу карамель.

 покриті глазур’ю фрукти 
охолоджуються на спеціально 
обробленій маслом поверхні.

 для декору плоди прикраша-
ються різними їстівними поси-
паннями, тертим шоколадом, 
горіхами, цукатами.
Реалізовуючи такі бізнес-ідеї 
з виробництва та реалізації 
карамельних яблук, необхідно 
заздалегідь продумати варі-
анти збуту готової продукції. 
У цьому бізнесі є, як позитивні 
передумови для успішного 
збуту продукції, так і негативні.
Позитивними передумовами є:

 відсутність серйозної конку-
ренції (можна сказати, що вона 
практично відсутня);

 привабливість новизни про-
дукції;

 оригінальність зовнішнього 
вигляду ласощів;

 незвичайність смаку нового 
десерту.
Позаяк яблука – продукт поза-
сезонний, то варто продумати 
різні варіанти збуту, незалежно 
від пори року і погоди: постій-
не місце продажу в торговому 
центрі, мобільна торгівля з 
візка, сервіс через інтернет-ма-
газин, послуги з доставкою 
додому. 
Перший варіант зручний тим, 
що торгове місце гарантує 
приплив покупців щодня. Є 
способи реального залучення 
покупців до продукції через 
різні акції, бонуси і рекламу. 

Другий варіант зручний в те-
плий сезон і на різних святах, 
при великому скупченні публі-
ки. Він також прийнятний для 
вихідних днів у парках та інших 
зонах відпочинку. Особливо 
актуальний цей варіант в літній 
сезон на туристичних міських 
маршрутах, в парках розваг 
для дітей. Третій варіант про-
дажів продукту через інтернет 
зручний з багатьох причин: 
не треба стояти багато годин 
поспіль в очікуванні покупців, 
вони самі роблять замовлення, 
треба тільки створити сайт і 
швидку доставку замовлень 
за адресою. Також необхідно 
подбати про рекламу на сайті 
інтернет-магазину.
Перш ніж розраховувати на 
прибуток від бізнесу, необхід-
но прорахувати витрати на 
його організацію і становлен-
ня. Перші вкладення необхідні 
для придбання обладнання. Це 

карамелізатор, холодильник 
для зберігання готової продук-
ції. Якщо орієнтуватися тільки 
на продаж через інтернет, то 
витрати на обладнання на цьо-
му закінчуються. 
Підбиваючи підсумок огляду 
нової для українського ринку 
бізнес- ідеї, можна ще раз вка-
зати на ї ї переваги:   відсутність 
прямих конкурентів. Непряма 
конкуренція у вигляді звичних 
продуктів фаст-фуду (морози-
во, цукрова вата, кондитер-
ські вироби) не позначиться 
на продажах яблук, позаяк 
вони є абсолютно новим про-
дуктом, що викликає інтерес 
з боку покупців. Продукт має 
певну користь для організму. 
Верхній карамельний шар має 
відносну користь, але він дуже 
тонкий і не принесе шкоди для 
організму покупцям. 
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