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Продовження - стор. 5

ПЕРЕДПЛАТА 
на  «Фермер Придніпров’я»  

триває. Щоб отримувати 
газету з січня 2020 року, 

поспішіть на поштове 
відділення до 25 грудня.

На сьогодні вартість 
передплати (плюс вартість 

послуг УКРПОШТИ)  
на 2020 рік: 

місяць  - (20+ 5.56) = 25.56 грн.
3 місяці – (60+16.68) = 

76.68 грн.
6 місяців – (120+33.36) = 

153.36 грн.
12 місяців - (240+66.72) = 

306,72 грн.
Передплатний індекс 

у Каталозі обласних видань 
60092.

Тема дня: стор. 2-5

Станом на 1 листопада цього року в Україні 
зменшилася поголів'я великої рогатої худоби,  
включаючи корів, а також свиней, овець і кіз 
порівняно з аналогічною датою 2018 го. При цьому 
кількість свійської птиці збільшилася.

ЦЕ ВИПЛИВАЄ з даних, оприлюднених прес-службою 
Державної служби статистики.

Поголів'я великої рогатої худоби скоротилося до 3,5 млн. 
.голів (-5,5%), в тому числі корів – до 1,9 млн. голів (-4,8%).

Поголів'я свиней зменшилося до 6,1 млн. голів (-4,1%), а 
овець і кіз – до 1,4 млн. голів (-3,3%).

При цьому кількість свійської птиці, навпаки, збільшилася, 
– до 243,7 млн. голів (+ 3,4%).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованій тери-
торії Криму і непідконтрольною частині Луганської та Донець-
кої областей.

Що нам показав бюджет?       
Та не спішіть робити висновки про нову владу, 
зазначали експерти відразу після президентських 
і парламентських виборів, мовляв, усе покаже  
прийнятий нею бюджет на 2020 рік. І от, 
дочекалися! Бюджет  на наступний рік є і він більш 
ніж красномовний, а за своєю суттю  нагадує 
побажання Медвєдєва в окупованому Криму: 
«Грошей нема, але ви тримайтеся!» Тож, логічно 
запитати, навіщо було критикувати попередню 

НАШ столичий колега, головний редактор газети «Вісник 
«Фермер  України» висловив у Фейсбуці  своє обурення 

фактом, що відбувся, вірніше б сказати, не відбувся. На своїй 
сторінці в цій соцмережі він пише:
«Вітаю з черговим рекордом України!
Вперше за післявоєнний час (маю на увазі війну 41 - 45 рр. - до 
того не відслідковував) аграрії не відзначали День працівника 
сільського господарства на державному рівні. Вперше їх кращих 
представників традиційно не збирали та не вітали в Києві, 
в якому-небудь палаці ...
Та що там святкування - їх навіть не привітали, ані Президент, 
ані Голова Верховної Ради, ані Прем‘єр-міністр!
Це характеризує ставлення влади до людей, результати праці 
яких дають можливість всім нам харчуватися та жити 
на цьому світі ... 
Якось дивно і не зрозуміло.Але якщо відслідкувати ланцюжок - 
Мінагрополітики ліквідували, Концепцію розвитку фермерства 
та кооперації забули, землю - на продаж, держпідтримку 
- знищили, то відстежується закономірність - поставлена 
мета знищити вітчизняну галузь на догоду транснаціональним 
корпораціям!»
То, може, нова влада нині вводить новий мораторій замість старого - 
цього разу на святкуваня свого професійного дня селянами-аграріями. 
Забула, мабуть,  чий хліб у київських ресторанах вона їсть.

Мораторій  на свято?

Аграрій Леонід Яковишин написав 
листа президенту щодо ринку землі

владу за низькі зарплати, пенсії та високі 
тарифи, коли цей, вже нової влади бюджет, ніби 
скалькований з бюджету попередньої? Де ж в ньому 
«новий економічний курс» та боротьба з корупцією, 
про які нас так запевняли «слуги народу»? Прикро, 
але стає все більше очевидним: народ знову, вже 
вкотре(!?), обвели навколо пальця.    

П ро головне

П ередплата-2020У Держстаті 
перерахували 
поголів‘я

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабінет Міністрів збільшив 
розмір дотації за утримання корів з 750 до 900 грн за одну го-
лову, яка виплачується двічі на рік. Крім того, уряд ввів част-
кове відшкодування сільськогосподарським товаровироб-
никам вартості будівництва та реконструкції підприємств зі 
зберігання і переробки зерна.

МИНУЛИЙ ТИЖДЕНь видався ба-
гатим на невтішні новини. Я разом 
з дніпропетровськими фермерами 

долучилась до акції протесту проти про-
дажу української  землі, що прокотилася 
хвилею гніву практично у всіх областях 
України.

Все ще жевріла слабенька надія, не 
може президент і уряд не почути влас-
ний народ, не відчути такий потужний і 
бурхливий супротив. Та де там! Колиш-
ні продавці, фотографи, шоумени з ви-
ховательками дитячих садків зі знанням 
справи вже наступного ранку проголосу-
вали за відкриття ринку землі, прийняв-
ши злочинний закон вже у першому 
читанні.

Невігласи! Вони не почули навіть влас-
ний народ, що криком кричав і просив не 
продавати землю під стінами Верховної 
Ради. Розчарування, безнадія, розпач, від-
чуття, що тебе зрадили і підло підставили 
ті, кому ти ще вчора довіряв щиро і наївно. 
Саме в ці дні, сповнені мороку і смутку в 
душі, мені потрапив на очі лист до прези-
дента мого земляка, героя України,  аграрія 
з більш ніж піввіковим досвідом, Леоніда 
Яковишина. Леоніда Григоровича я знаю 
не з чуток, бо народилася і виросла в неве-
личкому місті Бобровиця на Чернігівщині, 
де Яковишин орендував землі і зумів, ще 
на ті часи створити модель унікального єв-
ропейського господарства з символічною, 
як на сьогодні, назвою «Земля і воля». 

Ніби вже тоді мудрий і далекоглядний 
Леонід Яковишин знав, що настануть для 
України непрості, якщо хочете, і трагічні 

часи, коли про землю і про волю селянам 
тільки насниться. Згадалася і відверта роз-
мова з Леонідом Григоровичем у вересні 
цього року, де він не добираючи слів, зі-
знався:

«Я знав, що ці недоумки продадуть 
землю, тому й спрацював на випереджен-
ня: ми уклали договори оренди на двад-
цять років і підняли орендну плату до 18 
відсотків. Минулого року ми сплатили 
своїм пайовикам, а їх у нас близько чо-
тирьохсот, орендної плати 153 мільйони 
гривень!».  

Пам’ятаю, що тоді вразила цифра -  за 
день кваліфікований тракторист одержує 
у Яковишина дві-три тисячі гривень. 

Чи буде він шукати кращого життя на 
чужині, якщо тут, на батьківщині, він має 
ці ж двадцять-тридцять тисяч за тиждень? 
Яковишин - єдиний в районі, хто будує й 

надає житло для спеціалістів, що працю-
ють в господарстві. 

А як вам двокімнатна квартира з усіма 
зручностями на 75 квадратних метрів? Тож 
як може колишній шоумен без жодного дня 
роботи у сільському господарстві, за один 
день вщент зруйнувати те, що інший аграрій 
з багатющим досвідом створював впродовж 
майже всього життя. Знищити руками так 
званої монобільшості, кишенькової і недолу-
гої по суті своїй? Їй байдуже, що на будівниц-
тво власного елеватора, під’їзних залізничних 
шляхів, комбікормового та асфальтового 
заводів, Леонід Яковишин поклав тридцять 
років власного життя і дав роботу людям, що 
годують свої сім’ї, вчать дітей і онуків. Тепер 
що, всіх у топку? Тому і пише до президента 
Леонід Яковишин, та чи почує він його?

Лариса НЕСІНА
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Григорій  ДАВИДЕНКО

ВПЕРШЕ в історії парламен-
ту цього скликання молоді 
«слуги народу» «не почули» 

масових вимог людей, даних со-
ціології, прагнень своїх виборців. 
Удвічі прикро, що все сталося на-
передодні шанованого всіма дер-
жавного свята – Дня працівника 
сільського господарства! Отакий 
«подарунок» сільським трударям, 
змушених після роботи в полі – і 
то вже не вперше - не спати ноча-
ми, щоб дістатися Києва нашими 
дорогами та донести до малодо-
ступних тепер «слуг» одностайну 
думку про згубність відкритого 
ринку землі. День 13 листопада 
цього року став днем ганьби прав-
лячої монобільшості, показав, що 
насправді вона служить зовсім не 
українському народу. А коли ча-
стково й йому, то винятково олі-
гархам. Бо схвалені в першому чи-
танні двісті з гаком тисяч гектарів 
землі в одні руки, або вся рілля 
України в цупкі клешні кількох 
олігархічних сімей невідь-якої 
нації – то повний крах для нації 
української. І повне ігнорування 
статей Конституції України, крах 
сподівань на фермерський устрій 
аграрної держави.

- У нинішніх умовах недоскона-
лого законодавства поспіхом вво-
дити ринок землі неприпустимо. В 
цій справі чимало нюансів, можна 
влізти у велику халепу, - розповідає 
фермер з Хутірського Петриків-
ського району, депутат Дніпропе-
тровської обласної ради Іван Запо-
рожан. – Треба оці землі державні 
віддати в оренду фермерам і лю-
дям, які працюють на ній та утри-
мують села. Для того ми й депута-
ти, щоб своїми діями збільшувати 
робочі міста в селах, а не навпаки. 
Ми ж на Землі тимчасово, голими 
приходимо у цей світ і такими ж 
ідемо. Треба думати, яку Україну 
залишимо нашим дітям і онукам.

Дійсно, подібного навального 
наступу на українське село і його 
трударів за всі роки відновлення 
Незалежності важко пригадати. 
А добрі рішення були - 13 верес-
ня 2017-го Кабінет Міністрів аб-
солютно логічно, очікувано сус-
пільством ухвалив «Концепцію 
розвитку фермерських госпо-
дарств та сільгоспкооперації на 
2018 – 2020 роки». Вона передба-
чає збільшення кількості ФГ, які 
мають в обробітку на праві влас-
ності та користування земельні ді-
лянки до 100 гектарів, збільшення 
частки ФГ у виробництві валової 
аграрної продукції, розвиток ко-
оперативного руху, збільшення 
площі угідь, на яких вирощується 
чи виробляється органічна про-
дукція тощо. Геть забута ця Кон-
цепція, нові обранці напряму з 
людьми спілкуються вкрай мало, 
а ставлення до попередників ві-
доме – «зробимо їх разом!» І зро-
били. Тільки хто кого? Можливо, 
ми «зробили» самі себе, обравши 
таких «слуг»? 

А у парламенті 13 листопада 

«Слуги» мчать на «червоне» світло

Коли сказати, що пленарне засідання Верховної 
Ради 13 листопада бачили у телевізорі, чули з 
радіопередач, читали про нього в газетах усі 
селяни України, то це не буде перебільшенням. 
Та гірке то було видовище в парламенті, 
огидне і геть суперечливе обіцяному «слугами 
народу». Багатьом людям від побаченого і 
почутого ставало моторошно і навіть зле, бо 
«бульдозерною»та злою була воля більшості. 
Недолугий законопроєкт № 2178–10 М 

Сольського та колег про обіг землі, попри 
заповнену протестуючими хліборобами 
площею перед парламентом, заблоковану 
президію і трибуну, під гучне «ганьба!» в залі 
таки отримав 240 голосів «за» - 227 зелених 
кнопок «слуг» і 13 позапартійних. Ось так - 
увесь народ, як єдине згідно зі ст. 5 Конституції 
України джерело влади, показує своїм 
депутатам «червоне» світло, а тим – байдуже… 
Рулюють!

викристалізувані й вистраждані 
вимоги мітингарів, пристрасно ви-
голошені з трибуни Юлею Тимо-
шенко, залишилися не почутими 
більшістю:

- Потрібно вивчити весь світо-
вий досвід і запровадити найкра-
щий варіант використання землі 
на користь українців! Сутність 
правильного управління держа-
вою – стратегічність, а не ситуатив-
ність. Ви добре знаєте, за соціоло-
гією 75 відстоків українців проти 
продажу землі. Я буквально бла-
гаю кожного депутата: перед тим, 
як натиснути зелену кнопку – по-
думайте, що ви входите в історію 
України. Або як ті, хто «кінчає» 
Україну в стратегічній перспекти-
ві, або як ті, хто захищає її майбут-
нє. Не боротьба в залі важлива, а 
майбутнє нашої України!

У більшості знайшли 
«винних»
Під цими вимогами залюб-

ки підписався б кожен аграрій. 
На жаль, згадані 240 депутатів 
майбутнім України ще не пере-
ймаються. Причому досвідчений 
Микита Потураєв вбачає заслугу 
колег в абсолютно несподівано-
му: «Ми нарешті зведемо рахунки 
з цим маніяком Леніним і людо-
жером Сталіним, які зробили все, 
щоб позбавити український нарід 
головного багатства – землі! Ми 
повернемо українцям землю раз 
і назавжди!» Та чи не є за всіма 
ознаками зусилля «слуг народу» 
дуже схожими, тотожними з дія-
ми згаданих «вождів» пролетаріа-
ту? Подібність навіть у тому, що і 
тодішні «вожді», і теперішні «слу-
ги» прийшли в політику не від 
рала та станка…  

А до лихого додають гірко-
го - уряду забандюрилося ще й 
подвійне громадянство ввести… 
Політичний експерт Костянтин 
Матвієнко у статті «За своїми на-
слідками для українського села 
запровадження «ринку землі» 
цілком співставне із Голодомором 
1933 року» ґрунтовно доводить 
цю тезу. І переконує, що новий 
режим влади в Україні сформова-
но лише у загальних рисах, проте 
підхід нової правлячої групи до 

земельного питання вже дає змо-
гу зрозуміти наміри цих людей 
стосовно країни загалом. Єдине 
добре, що сталося 13 листопада 
- жодна з партійних фракцій ні 
однісіньким голосом (!) не підтри-
мала цей закон позбавлення селян 
землі на догоду світовому капіта-
лу. І приємно, що знайшлися в 
«Слугах народу» люди, що пішли 
всупереч антинародній «генераль-
ній» лінії. Троє висловилися про-
ти ринку землі у такому варіанті, 
16 утрималися і один депутат не 
голосував. Двох за те, що мають 
власну думку, вже… виключили з 
фракції! 

Виключили не кількох спійма-
них на «гарячому» «кнопкодавів», 
як гучно обіцяли, і не сексуаль-
но стурбованого в сесійній залі 
Богдана Яременка, а правника з 
двома вузами і досвідом роботи 
Ганну Скороход та відомого гро-
мадського активіста боротьби з 
корупцією Антона Полякова! Бо 
він і генпрокурору Руслану Рябо-
шапці, і його заступникам вказує, 
коли роблять не те, що слід. Така 
політика подвійних стандартів 
згодом може привести до відомо-
го фіналу - члени «Слуг народу» 
замовчуватимуть перебування в 
їхніх лавах, як тепер не згадують 
про «регіони». Щоправда, «слуги» 
де в чому показують технологіч-
ний прогрес – коли спікер Дмитро 
Разумков каже «прошу підтрима-
ти законопроєкт», то це знак, що 
треба тиснути  зелену кнопку, а 
якщо «визначайтеся, колеги» - то 
інші. «Регіоналам», як відомо, до-
водилося працювати «дідівським» 
методом – махати руками.

На додачу до цього через події 
13 листопада добровільно скла-
ла повноваження представника 
уряду у Верховній Раді Ірина Ве-
рещук. Вона пояснила це в пресі 
незгодою з політикою уряду:

- Вважаю неприйнятним від-
кривати ринок землі таким за-
коном. Це моє свідоме рішення, 
законопроєкт недопрацьований. 
Я не розумію, чому ми можемо 
віддавати в одні руки 200 тис. гек-
тарів землі. Чому відразу не вста-
новити запобіжники, не чекаючи 
на друге читання? У нас є страш-

ний приклад 90-х. Сьогодні є ри-
зик утворення нового земельного 
олігархату. І я не голосуватиму за 
такий законопроєкт, чого б мені 
це не коштувало. Це вартуватиме 
мені волонтерської посади пред-
ставника Кабміну? Будь ласка! 
Тим паче, ця посада потребує 
дуже багато часу. Моя думка до-
сить часто відрізняється від пози-
ції уряду, кажу про це публічно. 
У нашій фракції були колеги, які 
вважали, що потрібно підтри-
мати законопроєкт у першому 
читанні, послухати президента і 
потім внести правки. Але не впев-
нена, що перед другим читанням 
це вдасться зробити. 

До крайньої думки схиляє й те, 
що декому зі «слуг» доплачують в 
конвертах за потрібні голосуван-
ня, як повідомила Ганна Скороход 
на телеканалі «Прямий» 15 листо-
пада. Плюс спіймана на хабарі в 
150 тисяч «зелених» чиновниця 
Офісу президента Світлана Конд-
зеля, яка перебуває під домашнім 
арештом, її спільницю Вікторію 
Лісничу Вищий антикорупційний 
суд відправив на 60 діб за грати. А 
коріння парламентського «турбо-
режиму» геть банальне, перекона-
ний депутат попередніх скликань 
Степан Хмара:

- Вони хочуть єдине – зняти за-
борону на торгівлю землею. І тоді 
пустять її з молотка. По-перше, 
це як платіжний засіб розрахову-
ватися за борги, щоб триматися 
при владі. По-друге, задовольни-
ти інтереси латифундистів і мафії. 
І самим дуже швидко стати надба-
гатими, вхопити свою частку – ось 
що ними керує. І це зобов’язання, 
судячи з поведінки нашого прези-
дента, як він поводиться і бреше 
кожен раз, що буде референдум, 
що поставлять таке питання, що 
це не іноземцям тощо… Зрозумі-
ло, що він давно дав зобов’язання і 
буде це виконувати.

Безперечно, ухвалений законо-
проєкт під український чи світовий 
олігархат абсолютно антинародний 
і незаконний за суттю. Народний де-
путат попереднього скликання Ган-
на Гопко на телеканалі «Прямий»                                                
1 листопада побачила причини 
«турборежиму» дещо іншими: 
    - Президент Зеленський пере-
міг віртуально. Він не спілкувався 
з людьми, цього в нього не було, 
робляться лише «потьомкінські 
села» для картинки. Він не при-
йшов на перший майдан спроти-
ву капітуляції, не прийшов і на 
Покрову, коли зібралися десятки 
тисяч людей на мітинг. Далі – під-
вищення тарифів, вчителі страй-
кують. І росіяни не пропустять 
можливості помножити його на 
нуль. Політика України має слу-
жити її народу, більш нікому.

Саме до цього і спонукають 
сьогоднішню владу фермери і вій-
ськові, селяни і містяни, власники 
«євроблях» та пенсіонери. Довго 
їхати на «червоне» світло не вий-
де, така спроба вже була в 2014-
му. Невже нічому не навчила? 

2

Враження, що Зе-команда, 
саме так уявляє продаж 
землі..
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а беремо її в борг у своїх дітей Антуа́н де Сент-Екзюпері

Мальовнича й щедра українська 
земля, її білостінні села й зачарова-
ні тихі річки надихали вітчизняних 
і навіть іноземних класиків. Не пов-
торюючись цитатами з шкільних 
хрестоматій, хочу лише навести ви-
словлювання великого французько-
го письменника Оноре де Бальзака 
про нашу землю: «Україна почина-
ється в Бердичеві... Все, що я бачив 
до цього, нічого не варте... Тут по-
чинається справжній український 
чорнозем!» 

Дійсно, чорнозем – це наша на-
ціональна гордість, це символ краї-
ни, це, так би мовити, об’ємно-зри-
мий образ добробуту її народу. 
Це навіть більше, ніж сало! Інколи 
можна почути, що після Першої 
світової війни, під час німецької 
окупації України, і під час Другої 
світової війни загарбники залізнич-
ними ешелонами вивозили укра-
їнський чорнозем до Німеччини. 
Можливо, це тільки легенда, але 
вона вірно орієнтує українців на 
їхній найдорожчий скарб. У народі 
про нашу землю кажуть: «посадиш 
жолудя – виросте дуб, посадиш ди-
тину – виросте людина». На мою 
думку, ця фраза вона найбільш точ-
но, об’ємно виражає оцінку нашої 
землі, нашого чорнозему – такого 
багатого і такого неповторного. 

Україна могла би бути однією 
з найбагатших країн у світі. Якби 
тільки  її керманичі служили  не 
примарним  людиноненависниць-
ким  ідеям або Золотому тільцю, а 
дбали про добробут власного наро-
ду. Зокрема – його сільських меш-
канців, яких влада в кожному по-
колінні так чи інакше зневажала, а 
часом відверто ненавиділа. У тому, 
що сьогодні село агонізує, винні не 
чужоземні завойовники, а власні 
«народні слуги», відверто лукаві, 
нахабні й цинічні.

Без жодного сумніву, найбіль-
ший і найвагоміший внесок у руй-
нування українського селянства 
припав на долю більшовицьких 
вождів та їхніх посіпак. Ось як про 
період тоталітарного «реформу-
вання» села згадував професор, за-
служений лісівник України, Павло 
Вакулюк. У своєму історичному 
есеї «Хто нищив і тепер нищить 
українські села?» відомий учений, 
зокрема, зазначав:

«У селі Мельники на Черкащині, 
близ Холодноярського лісу, загину-
ли від рук більшовиків понад 300 
борців за свободу України і спалено 

Кому служить 
українська 
влада?

  Про те, що українська земля може прогодувати сотні 
мільйонів людей, знали завойовники всіх часів, та тільки 
не розуміли вони, що оживуть сплюндровані кіньми 
й солдатськими чобітьми  лани лише під ласкавими 
й дбайливими руками трударів-українців. У безсилій 
люті кати зганяли селян із їхньої землі, нищили їх разом 
із малими дітьми. Але щоразу працелюбний народ 
відроджувався, набираючись нових сил від рідної 
землі. Щоправда, з кожним новим витком історії такі 
відродження давалися все важче…

сотні селянських хат. Такі явища 
були по всій території України. 
Це була перша хвиля знищення 
сіл та їх знелюднення. 

Друга хвиля трагедії україн-
ського села – у 1929 році, коли 
розпочалося «розкуркулювання», 
тобто знищення найбільш пра-
цездатної, освіченої та культур-
ної частини селянства. Заможні, а 
тому незалежні від керівників се-
ляни, вважав Сталін, – головні во-
роги радянської влади, а тому їх, 
як клас, потрібно знищити. Зни-
щенням куркулів був покладений 
початок кризи в сільському госпо-
дарстві України.

Третю хвилю знищення сіл 
принесла насильницька колек-
тивізація, слідом за якою настав 
штучно організований Голодо-
мор, від якого протягом 1932-1933 
років загинуло близько 10 міль-
йонів людей. Тоді всі кинулися 
тікати із села від голодної смерті. 
На жаль, за межі України селяни 
виїхати не могли: їм не продавали 
залізничних квитків, а на заводи й 
фабрики в містах  їх не приймали, 
бо вони не мали паспортів. Нато-
мість у спустошені українські села, 
зокрема, в південні райони Украї-
ни, везли переселенців із Росії: з 
Горьковської області – в Одеську 
(2120 господарств, 1345 корів, 2062 
коней), з Івановської – в Донецьку 
(відповідно 2520, 1619, 3498), із За-
хідного Сибіру – в Дніпропетров-
ську (6679, 5719, 7571) тощо. Отже, 
Голодомор українців був засобом 
зміни демографічного складу насе-
лення, зокрема, в південних облас-
тях України. 

Четверту хвилю знелюднення 
сіл викликали масові репресії, що 
досягли свого апогею в 1937-1938 
роках. Гинули люди в основному 
віком 20-40 років. Скільки добрих 
справ вони могли ще зробити!

П’ята хвиля знищення сіл на-
стала в роки Другої світової війни: 
окупанти зруйнували й спалили в 
Україні понад 28 000 сіл, 714 міст і 
селищ, без даху над головою зали-
шилися 10 мільйонів жителів.

Шоста хвиля настала після вій-
ни і тривала до кінця існування 
СРСР. У 1947 році Україну вразив 
голод, бо все вирощене на кол-
госпних ланах забрали державі. 
Нищівного удару сільському на-
селенню завдали органи влади 
своєю податковою політикою, об-
клавши податками навіть плодові 

дерева. Особливо обурливим був по-
даток «на бездітність» (і це в селі, де 
переважну частину населення скла-
дали солдатські вдови – авт.)

Лише 4 липня 1957 року ЦК 
КПРС і РМ СРСР вирішили скасува-
ти податки і обов’язкові (безоплатні) 
поставки сільськогосподарської про-
дукції. Трудодні почали оплачувати 
грішми (суми були мізерні) і видава-
ти зерно.

Після війни селяни знову шукали 
будь-якого способу втекти з села. 

(Прим. автора: Пригадую ща-
сливі очі молодих людей, яким вда-
лося «завербуватися» на шахти Дон-
басу чи інші «будови комунізму» 
– вони були в новому ярмі, але не 
прикутому до села).

Присадибні ділянки протягом 
десятків років залишалися єдиним 
джерелом існування для селян. Біль-
шовики постійно мріяли про те, як 
ліквідувати ці ділянки, як неприй-
нятну для соціалізму аномалію. 
Голова РНК України Л. Корнієць у 
1946 році говорив, що навіть ту єди-
ну корівку, яка є в селянина, він від-
веде до колгоспу, бо вона для нього 
буде нерентабельною. І такі люди 
керували державою!».

Історичний аналіз Павла Гав-
риловича Вакулюка спонукає нас, 
його сучасників і учнів, замислитися 
над питанням: а що принесли і ще 
принесуть українському селу нові 
реформи, започатковані 1999 року 
відомим указом Л. Кучми «Про не-
відкладні заходи щодо прискорення 
реформування аграрного сектора 
економіки»? Колись П. Столипін ка-
зав: «Якщо за два роки нічого не змі-
нюється на краще, то це не рефор-
ми». А скільки разів по 2 минуло у 
нас? Вже ось 29-й рік Україна шукає 
свого шляху на теренах незалеж-
ності, невпинно створюючи ілюзію 
реформування сільського господар-
ства. 

Чергова фішка – перетворення 
землі на товар. Не обтяжуючи чи-
тачів зайвими цитатами, наважуся 
все ж нагадати нашим неореформа-
торам слова відомого англійського 
економіста Ф. Гаррісона: «Державні 
діячі на пострадянських просторах 
перебувають у полоні міфів, поши-
рюваних західними «експертами». 
Якщо землю будуть вільно прода-
вати й купувати, то її швидко при-
беруть до рук багатії, і дістануться 
потім рентні доходи. А держава 
втратить на цьому до третини наці-
онального прибутку». Цитата свіжа 
й актуальна!

Взявши курс на ЄС, Україна му-
сить зрозуміти, що в Європі нас ні-
хто не чекає, а тамтешні сільгосп-
виробники навіть бояться, бо вихід 

нашого АПК на європейські рин-
ки змете їх звідти, як придорож-
ній пил. Саме тому і вкладаються 
в уста різного роду «експертів» та 
«радників» тези про необхідність 
запровадження в Україні вільного 
продажу землі. Вони чудово зна-
ють нашу ментальність і бачать, що 
в Україні побудова держави здійс-
нюється лише в двох площинах: го-
ризонтальну населяють пересічні 
українці, а вертикаль зводять олі-
гархічні клани. Водночас має місце 

періодична радикалізація суспіль-
ства, яка зазвичай втрачає гостроту 
після чергових виборів (усе одно, 
яких). Звикли ми дружити не про-
сто між собою, а проти когось, ось 
і маємо замість нації купу незрозу-
мілості.

В умовах, коли держави фактич-
но ще немає, а працьовиті україн-
ські селяни розлітаються по всьо-
му світу в пошуках кращого життя 
(спасибі Порошенку за «безвіз»), за-
провадження продажу землі неод-
мінно приведе на українські землі 
капітал  іноземного походження, як 
би не маскувалися його бенефіціа-
ри. І тоді нас не просто зневажати-
муть, а будуть тримати на голодно-
му пайку в буквальному сенсі. 

Давайте розглянемо гіпотетичну 
ситуацію: (аргентинський варіант) 
власник кількох сотень тисяч гек-
тарів української землі зненацька 
вирішив, що сіяти йому наразі не-
вигідно, краще пустити землю під 
пар. Тоді не буде зерна не тільки на 
експорт, а й для внутрішнього спо-
живання. Або все, що вирощено на 
Українському полі, повністю прода-
ли на експорт, бо там склалася  ви-
гідніша ціна,  а свої засіки залиши-
лися порожніми?  Купувати хліб за 
позички МВФ або брести з торбами 
по світу – така альтернатива навряд 
чи сподобається українцям.  

Інша ситуація – власник придба-
ної за кредитні гроші землі замість 
вирощування на ній потрібних 
Україні культур буде розводити й 
експортувати  жаб  чи  слимаків. 
Бюджет своє отримає, а що отри-
має населення? Таких прикладів 
можна передбачити сотні, вони во-
чевидь переконують: влада повинна 
зрозуміти, що найголовніше її при-
значення – забезпечити добробут 
власного народу, а все інше – потім. 
Не зрозуміє – втратить навіть те, 
що має. Вчинивши злочин щодо 
фермерів, влада розхитає опори, на 
яких тримається, з цього моменту 
почнеться її стрімке падіння…

Думки Президента АФЗУ 
Миколи Стрижака записав 

Володимир Ярошенко.
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Микола НЕЧИПОРЕНКО

Продовження.
 Початок стор. 1

Роберт Льюіс Стівенсон, шотландський письменник

! Суди про прожитий день не за врожаєм, який ти зібрав, а за тим, 
що ти посіяв у цей день

ІМ’Я правдоборця та правозахис-
ника Максима Голосного, який 
недавно очолював Єлизаветів-

ську сільську раду, добрий десяток 
літ широко відоме на Дніпропе-
тровщині і постійно перебуває у 
багатьох на вустах. А після того ж, 
як Максим Ігоревич напередодні 
ще позаминулих парламентських 
виборів, отож за часів Віктора Яну-
ковича, в межах своєї сільської ради 
розмістив біг-борди із зображенням 
на них літньої віком бабусі з котом і 
написом від її імені репліки «Дізна-
лася, що онук зібрався голосувати 
за регіоналів, переписала квартиру 
на кота», цей його гучний вчинок 
наробив розголосу на всю Україну. 
Тому ми про нього нагадуємо лише 
на всякий випадок, а нагода ж для 
цього – новий заклик Голосного пе-
ревірити полові ЗEкоманду Воло-
димира Зеленського своїм «правом 
на отримання у приватну власність 
до двох гектарів орних земель - для 
ведення особистих селянських гос-
подарств». Або щоб і здавати їх в 
оренду, не змінюючи цільового 
призначення. Це справа буде кож-
ного, хто скористається своїм кон-
ституційним, до речі, правом воло-
діти двома гектарами ріллі. 

Сталося так, пояснює Максим 
Ігоревич, що з часів прийняття Зе-
мельного  кодексу України, себто 
ще з осені 2001 р., буквально кожен 
громадянин нашої держави має 
право на приватизацію до двох 
гектарів вітчизняних земель, коли 
досить лише забажати. Але про цю 
можливість не важко здогадатися 
з яких причин великої реклами не 
робилося, якщо й навмисне прихо-
вувалася вона від народу. Вийшло, 
коротше, так, що якщо від серти-
фікатів, за якими неначе кожному 
жителю дісталася частка промис-
лового потенціалу – того або іншого 
підприємства - колишньої Радян-
ської України, на ділі перепав усім 
нам пшик, то отримати у своє воло-
діння законні й два гектара родючої 
української землі хитро-мудро віді-
брали змогу поголовно у всіх, кому 
раніше не прийшлося працювати у 
колективних господарствах, і тому 
хто ані сотки не одержав після їх 
розпаювання. Тільки «дуже вибра-
ні» поміж чиновницької братії чи 
особливо серед стражів правопо-
рядку і серед багатьох до них подіб-
них тишком-нишком скористалися 
цим правом. А мати у приватній 
власності бодай дійсно по два га 
землі, нагадує Максим Голосний, 
це, «якщо хочете знати, навіть не за-
йва чи свіжа копійка кожної осені, 
а пристойні гроші у десятках тисяч 
гривень».

Отож як тепер легко здогадати-
ся, Голосний закликає безземель-
них нині українців мерщій і поки не 
пізно «реалізувати цілком законну 
та реальну і, тим паче, що доволі 
вигідну й прибуткову перспективу 
приватизувати невеличку ж частку 
вітчизняного чорнозему, щоб по-

Шановний Володимире Олександровичу!
А Ви цікавилися, чому країни 
Європи не розбазарюють землю 
сільськогосподарського призначення, 
а тримають її у державній власності, 
віддаючи в оренду тільки вмілим і 
відповідальним сільгоспвиробникам? 
Про всяк випадок поясню, що 
головною причиною є створення 
державної продовольчої безпеки, яка 
прирівнюється до безпеки від агресії, і 
забезпечується передусім державою...

НА ТЕЛЕЕКРАНІ побачив, як Ви, трохи 
розгнівано, сказали наіндюченому мо-

лодому добровольцю, що Ви – президент 
країни, а не якийсь там лох, і що Вам 42 
роки.
І я Вам скажу, що мені пішов уже 81-й рік, і 
я теж не лох, а успішний сільгоспвиробник 
з більш як 60-річним трудовим стажем, 
піввіку якого присвятив одному господар-
ству.
З трудовим колективом я довів, що на 
орендованій землі (у нас 33 тисячі га), без 
ніяких державних преференцій, можна 
створити аграрне виробництво, що не 
поступається європейським і американ-
ським стандартам: 847 доларів прибутку 
з гектара посівів, 74 долари – собівартість 
тонни зерна кукурудзи, 174 долари оплати 
за гектар орендованої землі, в межах 350 
мільйонів гривень щорічних власних інве-
стицій у розвиток виробництва і 50 мільй-
онів – у соціальну сферу.
Втім, бачу, як Вас, талановитого шоумена, 
не цікавить успішне вітчизняне аграрне 
виробництво. Може, й тому, що не маєте 
ні знань, ні бодай якогось практичного 
досвіду, пов’язаного із землею. Без цього 
у цивілізованих країнах Вас і на гармат-

ШАХ І МАТ ВІД МАКСИМА ГОЛОСНОГО
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ліпшити свій і своєї родини добро-
бут». А ще хоч би тому, що земля за 
Конституцією України належить її 
народу. Хоч в даному випадку є ще 
одна і значно вагоміша та актуаль-
ніша причина «спішити з цим ді-
лом кожному, не відкладати у довгу 
шухляду». Більше того, Максим Го-
лосний закликає в областях, містах 
та районах людей об’єднуватися і 
разом «на цей рахунок штурмувати, 
поки не пізно, неприступні реду-
ти органів влади і домагатися того 
свого, що справді належить кож-
ному з досі безземельних». Порада 
знайшлася у Максима Ігоревича і в 
розвиток його відчайдушної ідеї: не-
байдужим і патріотичним колам на 
місцях, правозахисним і усіляким ін-
шим громадським формуванням ор-
ганізовувати штаби з підготовки і по-
дачі заяв населенням того або іншого 
регіону чи села, міста і т. д. Навіщо за 
принципом «мала купа – давай ще»? 
Як підганяє, так і вимагає масово-
сті у цім ділі продаж землі, з яким, 
згораючи від нетерпіння, квапиться, 
як з козами на торг, нинішня влада 
«Слуг народу». Хіба не видно, що аж 
пріють, так наперекір волі народу, 
сердешні, пропихають скасування 
мораторію на продаж землі? 

- Це величезна загроза і безпеці, 
і незалежності України, і загалом на-
ції, - не сумнівається Максим Голос-
ний, - бо потім підуть з молотка і усі 
людські паї, і фермерські господар-
ства. Але першими в роздріб і оптом 
реалізують землі так званого держав-
ного запасу. Ті, які зараз все ще зали-
шаються у державній власності. Чи 
знаєте ви, до речі, що законопроект, 
котрий винесли на розгляд Верхов-
ної Ради, розробляла й готувала його 
остаточний варіант зграя ділків з не-
давнього оточення Петра Порошен-
ка? Яка спить і зазіхає в першу чергу 
на землі держзапасу, котрі якраз і 
мали та мають дістатися народу?!

Більше того, за інформацією 
Голосного, «з Києва на низи давно 
надійшла вказівка ні в якому разі 
земельні ділянки не виділяти бажа-
ючим їх отримати, під будь-яким 
приводом гальмувати на місцях ре-
алізацію приватизаційних на цей 
рахунок прав населення, щоб не за-
важати – увага, читайте! - нормаль-
ному старту ринку землі». А це зна-
чить, продовжує Максим Ігоревич, 
що коли кожен окремо й поодинці 
звертатиметься у ті ж обласні служ-
би Держгеокадастру, то сподіватися 
на успіх марно. Вам «надішлють сто 
п’ятдесят відписок, а якщо знадо-
биться, то і більше. Аби запевнити, 
неначе вільних ділянок держзапасу 
уже немає, коли ж ви «несподівано» 
самостійно знайдете їх, то повідом-
лять, що нічого подібного, буквально 

за день до вашого звернення їх уже 
надано «іншим першим у черзі». 
Надумаєте апелювати ж до суду 
– «будьте готові не один навіть рік 
оббивати його пороги, а вибороти 
своє законне право одначе не вдасть-
ся». 

- І це незважаючи на те, - підво-
дить риску Максим Голосний, - що 
вам у подібних випадках наплетуть  
сім мішків гречаної вовни, котрі нічо-
го спільного насправді не матимуть 
як з Конституцією України, так і її 
Земельним кодексом, а ще й трьома 
рішеннями Конституційного суду 
стосовно тлумачення окремих статей 
і положень чинного у нас земельного 
законодавства. 

Звідси навіть не порада і не ре-
комендація, а обов’язковий для вті-
лення варіант «безпрограшної про-
грами дій». Іншого, коротше, уже 
не дано, вважає Голосний, як «звер-
татися напряму, безпосередньо у 
центральний тобто орган виконавчої 
влади, уповноважений стежити за 
реалізацією звернень даного змісту – 
в Державну службу України з питань 
геодезії, картографії та кадастру».

- Це буде шах і мат, - стверджує 
– чи надіється? – Максим Ігоревич. 
– Бо ж Держгеокадастр очолюють 
люди з обойми Володимира Зелен-
ського, відтак «слуги народу», яким 
зась встромляти палиці в колеса га-
ранта Конституції, підставляти його 
і тим паче компрометувати…

 Але і це ще не все. Голосний не 
випадково закликає на місцях ма-
сово готувати заяви пересічних, да-
руйте, українців, аби вони змогли 
скористатися своїми правами отри-
мати у приватну власність до двох 
гектарів призначеної передусім для 
аграрного виробництва землі. Ось 
як він пояснює свій задум: «Якщо 
протягом двох тижнів листопада у 
Київ, у Геокадастр України надійде з 
п’яти, семи чи й десяти областей бо-
дай по п’ятсот, а краще по тисячі та 
більше заяв, високопоставлені чино-
вники не зможуть та й не зважаться 
проігнорувати настільки бурхливу 
лавину». А якщо в наступні два чи 
три тижні, продовжує Максим Іго-
ревич, цей «експеримент» підтри-
мають нові законні претенденти на 
землю, особливо і в інших областях, 
це буде фактично тест для Прези-
дента Зеленського, перевірка його 
як слуги народу, а не олігархів чи 
міжнародних валютних фондів. Та 
й не усіляких міжнародних корпо-
рацій, яким українські чорноземи  
особливо зараз не дають спокою. 
Адже якщо Держгеокадастр посміє 
відмовити сотням, тисячам а то і 
мільйонам громадянам, це очевид-
ний буде привід апелювати прямо 
до Володимира Зеленського. Якщо 

Вас обрали, шановний Володимир 
Олександрович, 73% співвітчизни-
ків, а по відношенню до ста, двохсот 
чи й тисячі жителів відразу кількох 
– семи, десяти і більше – областей 
України ігнорується Конституція і 
конституційні права українців, то як 
це розуміти? Отож!

Залишається тільки для кожної 
заяви правильно підготувати пакет 
тих документів, які вимагає у таких 
випадках чинне законодавство. А 
воно не таке й складне, коли хочете 
знати, як це його малюють нинішні 
чиновники. Максим Голосний, відо-
мий на Дніпропетровщині право-
захисник і недавній ватажок органу 
місцевого самоврядування, мобі-
лізувавши власний досвід на тому 
й іншому поприщі та залучивши 
у співавтори досвідчених юристів і 
фахівців з державного будівництва, 
розробив безсумнівний і бездоган-
ний, якщо хочете, пакет документів 
для усіх тих, хто забажає випробову-
вати нашого нині гаранта Конститу-
ції – реалізувати своє право на при-
ватизацію двох гектарів землі. Він 
розмістив його, до речі, на своєму 
сайті в Феєсбуці – заходьте і дивіться. 
У цім ділі є один дуже делікатний, 
як висловлюється Максим Ігоревич, 
момент, яким теперішні чиновники 
спекулюють чи не в першу чергу, 
відмовляючи людям в отриманні зе-
мельних ділянок. Земельний кодекс, 
його ст.118 вимагає надання  претен-
дентом на земельний наділ картогра-
фічного матеріалу, який має чітко 
дати зрозуміти, де саме знаходиться 
ділянка, яку ви забажали приватизу-
вати. От і унадилися теперішні чино-
вники служб Геокадастру тлумачити 
так, наче претендент на землю му-
сить вказувати ледве не географічні 
координати, отож наче самим їм 
і шукати вільні, незайняті землі та 
навіть домагатися дозволу на них у 
сільських чи селищних радах і радах 
територіальних громад. І лише після 
цього, мовляв, з усім цим «напрацю-
ванням» приходити в органи земель-
них ресурсів. А це не так. Зовсім не 
так. Це, більше того, не що інше, як 
корупційна складова.  Володіючи ін-
формацією, де є вільні землі, а де їх 
немає, чиновники з корисливих для 
себе мотивів «роздають паї» винят-
ково «своїм довіреним».

Земельний кодекс стверджує, 
що насправді заявнику досить до-
лучити «будь-який картографічний 
матеріал, з котрого ясно, де бажає 
приватизувати він наділ». От якщо 
автор цієї публікації бажає стати 
власником двох гектарів сільгоспу-
гідь у Покровському районі області, 
то варто додати викопіювання зе-
мельної карти всього Покровського 
району з «білими» плямами вільних, 

не зайнятих ще земель державного 
запасу. Однак коли мені байдуже, у 
якому районі одержу, аби лишень 
на Дніпропетровщині, то вистачить 
викопіювання земельної карти об-
ласті. Бо у таких випадках, як витлу-
мачив Конституційний суд України, 
не претендент на землю повинен 
шукати вільну ділянку, а  служби 
Геокадастру на місцях запропонува-
ти йому. Захотіли і ви, приміром, на 
нашій Дніпропетровщині отрима-
ти у власність земельку, подавайте 
картографічне зображення земель 
держзапасу усієї області і чекайте 
рішення на свою користь. Так гла-
сить чинне наразі у нас земельне 
право.

Та це ще й не все, що воно перед-
бачає в інтересах пересічних - знову 
даруйте - українців. Є прецедент – 
рішення Київського Апеляційного 
суду, яке каже, повідомляє прав-
доборець Максим Голосний, що 
«якщо ви знайшли для себе вільну 
ділянку і отримали згоду на її прива-
тизацію сільської чи селищної ради, 
а Держгеокадастр раптом відмов-
ляє на підставах, які не відповідають 
вимогам діючого законодавства, то і 
за таких обставин це дає змогу заяв-
нику на підставі надуманої відмови 
одначе замовляти землевпорядній 
організації виготовлення необхідної 
для приватизації документації». Ви 
зрозуміли весь «парадокс» і цинізм 
ситуації?

Свою ідею Максим Голосний 
пропонує втілювати «як експери-
мент, мета якого – з одного боку 
перевірити на полові гаранта Кон-
ституції Володимира Зеленського, з 
другого - завадити розпродати олі-
гархам-латифундистам, а то і іно-
земцям  сотні, тисячі і мільйони гек-
тарів родючих українських чорнозе-
мів, а з третього ж - бодай в останній 
момент надати змогу нашим співві-
тчизникам реалізувати своє право 
отримати у приватну власність сіль-
ськогосподарського призначення 
земельні ділянки».  А на нашу дум-
ку головна тут - із перелічених трьох 
- мета –  це таки дозволити багатьом 
і багатьом рядовим українцям, а не 
ненажерливим крадіям українських 
багатств, отримати у приватну влас-
ність шматочок по суті рідної землі, 
щоб хоч трішки покращити свій і 
своїх родин добробут. 

Отож у такому разі чому справ-
ді не схаменутися по містах і селах 
нашим людям та гарну й прива-
бливу ідею-майже «казку» Максима 
Голосного не зробити дійсністю?! 
Поки не пізно та щоб потім нав-
здогін не чухати потилиці. Скільки 
можна дозволяти глумитися над 
собою? 

Аграрій Леонід Яковишин написав 
листа президенту щодо ринку землі

ний постріл не допустили б до роботи на 
землі – настільки економічно грамотно 
й бережливо ставляться там до головної 
годувальниці людства. А в Україні Ви самі 
собі надали право розпоряджатися народ-
ною землею, як своєю власністю – а це 72 
відсотки території нашої Батьківщини.
Так, за Вас проголосувало на виборах 73 
відсотки виборців, але це від тієї кількості, 
що прийшла на виборчі дільниці. Та й чи 
було б стільки ваших прихильників, якби 
виборці знали, що Ви почнете своє ке-
рування багатостраждальною країною з 
розпродажу головного багатства суспіль-
ства – землі, щедро политої потом і кров’ю 
наших предків і сучасників?
Ви ж не спитали думки стосовно цього 
«нововведення» як у 13 мільйонів при-
хильників, так і в майже 30 мільйонів тих, 
хто не голосував за Вас, але за Конститу-
цією і ті, і ті належать до єдиного в державі 
джерела влади. І земля та її надра, записа-
но в Конституції, належить не Вам, прези-
денте, і не Вашій зеленій команді, а народу, 
який наймає вас на роботу для виконання 
не ваших примх і зовнішніх вимог, а на-
родної волі, народних наказів.

Перед виборами ми чули: «… я ваш не 
опонент, я ваш вирок», – сказали По-
рошенку у вічі, обіцяли також швидко 
добитися миру і побороти корупцію, з 
усіх доленосних питань життя суспільства 
радитись з народом на референдумі.
Мільйони людей, серед яких був і я, 
повірили Вам, бо не підозрювали, що то 
говорив не майбутній глава держави, а ак-
тор «95 кварталу». Тож і не бачимо тепер ні 
вироку, ні виконання інших передвибор-
чих обіцянок, ні референдуму з найголов-
нішого питання людства – долі землі.
Самі ж Ви як президент, певно, не бажаєте 
усвідомити наслідків від диктаторського 
знищення права українського народу 
жити й працювати на рідних просторах, 
не скуплених кількома вітчизняними і за-
рубіжними глитаями.
Володимире Олександровичу, невже Ви 
не розумієте, що може так трапитися, коли 
вже не Порошенку, а Вам оголосять ганеб-
ний вирок українські хлібороби у союзі з 
іншими співвітчизниками?
Ви якось швидко злякалися добробатів і 
порохоботів, і вони дозволяють собі гово-
рити з Вами не як з президентом держави, 
а як з тим, котрий мусить пояснювати – 
«я не лох». Коли ж дозволите грошовим 
мішкам проганяти українців з Матінки-зем-
лі, – боюся, «лохом» не відіграєтесь. Воно 
Вам треба, Володимире Олександровичу?!
Особисто я, та й більшість моїх колег-
аграрників, не проти ринку землі, але 
цивілізованого, не дикого, від якого від-
сахнулися всі ваші попередники.
А Ви цікавилися, чому країни Європи не 
розбазарюють землю сільськогосподарсь-
кого призначення, а тримають її у держав-
ній власності, віддаючи в оренду тільки 
вмілим і відповідальним сільгоспвироб-

З приводу розпродажу української землі

никам? Про всяк випадок поясню, що го-
ловною причиною є створення державної 
продовольчої безпеки, яка прирівнюється 
до безпеки від агресії, і забезпечується пе-
редусім державою.
Важливим є й те, що від оренди землі 
нормальні країни одержують мільярдні 
надходження до бюджету. Правда, можна 
й власників купленої землі обкласти висо-
кими податками. Але багато з них і тепер 
не досить прибутково працює. І високі 
податки не стимулюватимуть їх трудитися 
більше й розумніше, бо в них руки не туди 
стоять і мізки не туди повернуті – вони 
не хлібороби. Земля для них – товар для 
перепродажу і тимчасового додаткового 
заробітку. Такі не зацікавлені в розбудові 
аграрної економіки рівня економіки Із-
раїлю, Великобританії, Австралії, Голландії, 
Канади, США та інших країнах з велики-
ми банками державної землі. До того ж, 
українську землю скуповуватимуть і за 
гроші названих вище держав, яким потріб-
на тільки сировинна Україна.
Пане президенте, відчувається, що Ви 
настільки впевнені у неперевершеній 
силі своєї «зеленої» команди, що можете 
неприховано ставитися до українців, які 
не у вашій команді, як до лохів? Не берете 
до уваги навіть ті факти, що й «лохи» вже 
не раз прозрівали, від чого у самозакоха-
них і надмірно пихатих «царів» здувало, 
як вітром, царську корону. Ви ж царюєте 
недовго, але і у Вас діамантовий символ 
влади вже захитався. Воно Вам треба, Во-
лодимире Олександровичу?

Леонід ЯКОВИШИН, Герой України, 
генеральний директор ТОВ «Земля і 

воля», кандидат економічних наук, 
публіцист, 

Що нам показав бюджет?       
Соціальні стандарти 
не міняли                                                                 
Незважаючи на обставину, 
що президент Володимир 
Зеленський неодноразово 
показово обурювався з 
приводу мізерних зарплат і 
пенсій в країні, зокрема під 
час недавньої поїздки на 
Харківщину: «зарплата три 
тисячі? Та ви що?! Як люди-
на може не те що жити, а 
виживати на такі кошти?!», 
віз і нині там, і кращого на 
наступний рік не перед-
бачається. «Мінімалка» по 
заробітній платі закладена 
на рівні 4 723 грн., прожит-
ковий мінімум – 2 027 грн. 
А мінімальна пенсія у 2020 
році зросте з 1 638 грн. до 
1 769 грн. Треба нагадати, 
що раніше президент Укра-
їни В. Зеленський пообіцяв 
прем’єр – міністру Ізраїлю 
Беньяміну Нетаньягу, що 
Україна буде виплачувати 
пенсії ізраїльтянам. Це при 
тому, що велика частина 
громадян України - 2, 5 
млн. осіб отримувати-
муть, як і раніше, міні-
мальну пенсію нижче 
прожиткового мінімуму! 
До речі, запропонований у 
проекті держбюджету-2020 

Петро  ЛУК'ЯНЕНКО прожитковий мінімум  
в 1, 7 рази менше від його 
фактичного розміру та вдві-
чі менший рівня абсолютної 
бідності за критеріями ООН. 
Про це заявив олова Рахун-
кової палати Валерій Па-
цкан, передає UBR. Що це, 
як не геноцид? У нас що 
2, 5 млн. зайвих українців, 
людей похилого віку, яких 
«слуги народні» прирекли 
таким розміром пенсії на 
смерть? Їх владі не жаль,  
нехай помирають?! Бо як ці 
люди можуть вижити, коли 
отримуватимуть кошти, на 
які прожити неможливо? І 
така ситуація закладається 
в новому бюджеті, байдуже 
та цинічно підтримуєть-
ся монокоаліцією попри 
факт, що це суперечить 
Основному Закону – Кон-
ституції. Адже згідно з нею 
ознаками України як соці-
альної держави є соціальна 
спрямованість економіки, 
закріплення та державні га-
рантії реалізації соціальних 
прав громадян, зокрема 
їхніх прав на соціальний 
захист і достатній життє-
вий рівень (статті 46 і 48) 
тощо. 
Це зобов’язує держа-
ву відповідним чином 
регулювати економічні 
процеси, встановлювати 
і застосовувати справед-

ливі та ефективні форми 
перерозподілу суспільного 
доходу з метою забезпе-
чення всіх громадян. За 
словами прем’єр – міністра 
Гончарука, для підвищення 
пенсій необхідні ресурси і 
швидке зростання еконо-
міки. В цілому на пенсії з 
індексацією виділять  173 
млрд. гривень. Крім того, 
пенсіонерам старше 80 
років піднімуть виплати на 
670 гривень (це з приємно-
го у бюджеті).        

А в той час                                                                                             
На виплати за державними 
боргами у 2020 році піде 
423, 6 мільярда гривень, 
з яких 141, 5 мільярда — 
відсотки за державними 
запозиченнями. Сам дер-
жавний борг у 2020 році 
складе близько 45, 3% 
ВВП. Для Мінсоцполітики 
у затвердженому бюджеті 
на 2020 рік передбачено 
292, 4 мільярда гривень. 
Це на 93, 8 млрд грн, або 
на 47% більше, ніж у 2019 
році (було 198,6 млрд грн), 
повідомляє «Сьогодні». 
Проте витрати на субсидії 
зменшили проти минулого 
року на 7 млрд. грн. і закла-
ли у розмірі 47, 6 млрд. Що 
означає тільки одне: іще 
більша кількість наших лю-
дей мерзнутиме цієї зими. 

У «Голосі» назвали бюджет 
«еволюційним, а не рево-
люційним». У фракції Ва-
карчука негативно сприй-
няли той факт, що сфера 
освіти залишається недофі-
нансованою на тлі зростан-
ня витрат на силові органи, 
держапарат та утримання 
Офісу президента. Під час 
голосування «Голос» майже 
повним складом «утримав-
ся», а, отже, не підтримав 
закладені цифри бюджету 
2020 р. У «Батьківщині» 
заявили, що в ньому «не 
передбачене підвищення 
соцстандартів, фінансуван-
ня освітніх програм, а та-
кож програм, спрямованих 
на охорону здоров’я».  Тому 
частина депутатів проголо-
сувала «проти», а частина 
«утрималася». Традиційно 
не підтримала бюджет-2020 
і «Опозиційна платфор-
ма - за життя». Аналогічно 
оцінили запропонований 
бюджет і депутати «Євро-
пейської солідарності» 
проголосували проти ньо-
го, назвавши «бюджетом 
невиконаних обіцянок». За 
словами членів фракції ЄС, 
у самому проекті не перед-
бачено ні економічного 
зростання, ні підвищення 
соціального забезпечення 
громадян.                                                                                             

Допомога 
фермерам                                                                                     
Не зрозумілою повністю 
залишилася ситуація щодо 
дотацій аграріям – в одній 
із найбільш спірних в ос-
танні роки тем після скасу-
вання спецрежиму сплати 
ПДВ для с/г виробників. 
Ніби спочатку в проекті 
було передбачено 4, 4 
млрд. гривень на компен-
сацію ставок за кредитами 
фермерам під час купівлі 
землі з жовтня наступ-
ного року. Потім цю суму 
зменшили вдвічі. І нарешті  
якось так сталося, що до 
голосування саму програ-
му зовсім прибрали. «На 
комітеті представники 
профільного міністерства 
пояснили, що оскільки 
немає відповідного зако-
ну, а в Бюджетний кодекс 
заборонено включати 
програми, під які немає 
закону, відповідно – ці 
гроші забрали», – розпо-
вів РБК-Україна секретар 
бюджетного комітету 
Володимир Цабаль. Але 
натомість, за його словами, 
до бюджету додали нову 
програму держпідтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників, на яку 
направлять 4 млрд. гри-
вень. «У міністерстві заспо-
коюють, що в цій програмі 
в тому числі будуть закла-
дені кошти і на земельну 
реформу», – сказав парла-
ментарій. 
З цієї програми кошти 
підуть як на ринок землі, 
так і на підтримку аграр-

ної сфери, підтвердив 
міністр економіки Тимофій 
Милованов. «Дотації для 
аграріїв ніхто не відміняв. 
Підтримка буде продовжу-
ватися. За необхідності ми 
знайдемо додаткові ре-
сурси, в тому числі через 
детінізацію ринку землі», 
– повідомив Милованов 
РБК-Україна.                                                  

Невдоволених 
придушать силою?                                                            
Експерт з питань політики 
та економіки Всеволод 
Степанюк вважає, що ні-
яких істотних змін у бік по-
кращення життя народу в 
цьому бюджеті не сталося: 
«Посадові особи заявля-
ють, що грошей на обіцяне 
збільшення на медицину, 
освіту, індексацію пенсій 
немає. Зате реально збіль-
шені витрати на президен-
та, Міністерство оборони 
та правоохоронні органи. 
З цього можна зробити 
висновок, що бюджет 
2020 антисоціальний, а 
можливе невдоволення 
громадян влада збираєть-
ся придушувати силою». 
З огляду на ситуацію ми-
моволі  думаєш: шкода, 
що у нас президентські і 
парламентські вибори не 
відбуваються щороку, як 
за козацьких часів вибори 
старшини. Принаймні, 
швидше прибирали б з 
владних структур тих, хто 
до виборів обіцяв одне, а 
прийшовши туди, робить 
зовсім інше.

Аналіз
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Що таке кадастровий 
номер?

 Відповідно до статті 1 Закону 
України «Про Державний земель-
ний кадастр» кадастровий номер 
- це індивідуальна, що не повторю-
ється на всій території України по-
слідовність цифр і знаків, яка при-
своюється земельній ділянці під час 
її державної реєстрації і зберігаєть-
ся за нею протягом усього часу існу-
вання земельної ділянки

Формат кадастрового 
номера земельної ділянки

Кадастровий номер ділянки 
складається з дев’ятнадцяти цифр 
ХХХХХХХХХХ:ХХ ХХХ: ХХХХ. І тре-
ба сказати, цифри невипадкові.

Перші десять цифр відобража-
ють населений пункт, наступні дві 
позначають кадастрову зону, далі 
три цифри – це кадастровий квар-
тал, та останні чотири цифри ви-
значають місце розташування самої 
земельної ділянки.

Цікаво, що в межах одного ка-
дастрового кварталу може бути 
9999 земельних ділянок.

Наприклад, якщо кадастро-
вий номер починається з цифр 
«8000000000» це Київ, Київська обл.

Кадастровий номер в Україні - 
це шифр, який дозволяє визначити 
місцезнаходження ділянки.

Як дізнатися кадастровий 
номер земельної ділянки?

Часто трапляється так, що дер-
жавний акт є, але кадастровий но-
мер земельної ділянки не визначено, 
або ж, що кадастровий номер є, але 
відомості про земельну ділянку пу-
блічній кадастровій карті відсутні.

Перевірити кадастровий номер 
земельної ділянки, можна не вихо-
дячи з дому. Відомості Державного 
земельного кадастру простими сло-
вами кадастрового реєстру України 
оприлюднюються на Публічній ка-
дастровій карті, яка доступна всім 
бажає в онлайн доступі за наступ-
ним посиланням https://map.land.
gov.ua/kadastrova-karta.

Для перевірки необхідно ввес-
ти кадастровий номер у відповідне 
поле для пошуку. Також можна 
здійснювати пошук за місцезнахо-
дженням земельної ділянки. Якщо 
ділянка не виходить знайти ні по 
кадастровому номеру, ні за міс-
цезнаходженням, то навіч факт, що 
земельна ділянка не внесена у дер-
жавний земельний кадастр.

Коли необхідно 
присвоювати кадастровий 
номер земельній ділянці?

Пункт 10 розділу VII «При-
кінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про Державний 
земельний кадастр» встановив, що 
документи, якими було посвідчено 
право власності чи право постійно-
го користування земельною ділян-
кою, видані до набрання чинності 
цим Законом, є дійсними.

ВСЕ ПРО КАДАСТРОВИЙ НОМЕР
Юридичний ресурс Protocol пропонує дізнатися, що 

таке кадастровий номер земельної ділянки, коли 
необхідно присвоювати кадастровий номер земельної 

ділянки, і як це зробити.  А також в яких випадках 
змінюється кадастровий номер ділянки.

Однак, у випадку здійснення 
з земельною ділянкою будь-яких 
угод наявність кадастрового номера 
є істотною умовою відповідно до 
вимог статті 132 Земельного кодек-
су України.

Тобто, процедуру присвоєн-
ня кадастрового номера необхідно 
пройти для здійснення з ділянкою 
будь-яких угод. Більш того, нотарі-
ус вимагає наявність кадастрового 
номера і для здійснення угод з май-
ном, яке знаходиться на земельній 
ділянці, наприклад, укладення до-
говору купівлі-продажу будинку та 
дарування. Землю без кадастрового 
номера неможливо заповідати. 
Продовжити договір оренди на зе-
мельну ділянку, укладений до 2004 
року без кадастрового номера теж 
не вийде.

«Для заспокоєння душі» при-
своїти кадастровий номер земель-
ній ділянці потрібно, якщо право 
власності на земельну ділянку за-
свідчується державним актом на 
право приватної власності на зем-
лю, але старого зразка або іншим, 
ще більш «старим» документом. 
Наприклад, рішенням відповідного 
органу на право постійного корис-
тування землею.

Частиною процедури привати-
зації земельної ділянки під житло-
вим будинком, також є присвоєння 
кадастрового номера земельній ді-
лянці.

Що стосується оформлення у 
спадщину земельної ділянки, зазна-
чимо, що земельна ділянка може 
успадковуватись тільки тоді, коли у 
її власника є правовстановлюючий 
документ, що засвідчує його право 
власності на таку земельну ділянку. 
На сьогодні такими документами 
є: - державний акт на право влас-
ності на земельну ділянку; - угода 
про перехід права власності на зе-
мельну ділянку з доданим до неї 
державним актом на право влас-
ності на земельну ділянку з відпо-
відними відмітками нотаріуса та 
територіального органу земельних 
ресурсів про перехід такого права; 
- свідоцтво про право на спадщину 
з долученим до нього державним 
актом на право власності на зе-
мельну ділянку спадкодавця з від-
повідними відмітками нотаріуса та 
територіального органу земельних 
ресурсів про перехід такого права 
до спадкоємців. При наявності цих 
документів земельна ділянка вхо-
дить у спадкову масу.

Пунктом 10 статті 28-1 розділу 
VII «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» Закону України «Про Дер-
жавний земельний кадастр» визна-
чено, що документи, якими було 
посвідчено право власності чи пра-
во постійного користування земель-
ною ділянкою, видані до набрання 
чинності цим Законом, є дійсними.

Пункт 2 розділу VII «Прикінце-
ві та перехідні положення» Закону 
України «Про Державний земель-
ний кадастр» встановив, що земель-
ні ділянки, право власності (корис-

тування) на які виникло до 2004 
року, вважаються сформованими 
навіть якщо кадастровий номер їм 
не присвоєно.

Їх реєстрація в Державному 
земельному кадастрі здійснюється 
на підставі технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділян-
ки в натурі (на місцевості). 

Таким чином, процедуру ре-
єстрації земельної ділянки у Дер-
жавному земельному кадастрі все 
одно доведеться пройти, адже без 
кадастрового номера зареєструва-
ти своє право власності не вдасться. 
Справа вся в тому, що державний 
реєстратор речових прав також ви-
користовує відомості Державного 
земельного кадастру.

Як отримати кадастровий 
номер?

Кадастровий номер земельній 
ділянці присвоюється при його 
державній реєстрації в Держав-
ному земельному кадастрі. Таку 
реєстрацію здійснює кадастровий 
реєстратор. Відповідно до статті 1 
Закону України «Про Державний 
земельний кадастр» державна реє-
страція земельної ділянки - внесен-
ня до Державного земельного када-
стру, передбачених Законом відо-
мостей про формування земельної 
ділянки та присвоєння кадастрово-
го номера. Для того, щоб звернути-
ся до кадастрового реєстратора, в 
першу чергу треба мати «на руках» 
землевпорядну документацію.

 Хто може розробляти 
землевпорядну 
документацію?

 Статтею 22 Закону України 
«Про землеустрій» визначено, що 
землеустрій здійснюється на під-
ставі, в тому числі - укладених до-
говорів між юридичними чи фізич-
ними особами (землевласниками і 
землекористувачами) та розробни-
ками документації із землеустрою.

 Виконавцем таких робіт може 
бути тільки особа, яка має серти-
фікат інженера-землевпорядника.  
Державний реєстр сертифікова-
них інженерів-землевпорядників, 
які отримали кваліфікаційний 
сертифікат, доступний на стайті 
Держгеокадастру за наступним по-
силанням: https://land.gov.ua/info/
derzhavnyi-reiestr-sertyfikovanykh-
inzheneriv-emlevporiadnykiv/.

 Простіше кажучи, для розроб-
ки землевпорядної документації 
треба укласти договір з інжене-
ром-землевпорядником або з ор-
ганізацією, яка має в своєму складі 
сертифікованих інженерів-землев-
порядників.

Вартість робіт із землеустрою 
узгоджується між замовником і ви-
конавцем.

 Важливо, щоб в договорі були 
чітко вказані терміни виконання ро-
біт.  Відповідно до статті 28 Закону 
України «Про землеустрій», термін 
виконання землевпорядних робіт 
не може перевищувати півроку.

 Комплекс робіт, що дозволяє 
присвоїти кадастровий номер зе-
мельній ділянці, включає зокрема в 
себе кілька етапів:

 Підготовчий. Збір та аналіз ви-
конавцем необхідних документів, 
у тому числі: правових підстав на-
дання земельної ділянки у власність 
(користування); відомостей про на-
явність спірних питань щодо меж 
земельної ділянки; списку обмежень 
у використанні земельної ділянки і 
наявність земельних сервітутів та ін.

Кадастрова зйомка - геодезичне 
встановлення меж земельної ділян-
ки;

Погодження меж земельної ді-
лянки з суміжними власниками та 
землекористувачами;

Відновлення меж земельної ді-
лянки на місцевості; встановлення 
меж частин земельної ділянки, які 
містять обтяження та обмеження 
щодо використання землі;

Виготовлення кадастрового 
плану;

Картографічні роботи та земле-
впорядні роботи;

Камеральні роботи;
Складання і оформлення мате-

ріалів технічної документації (папе-
рова версія);

Виготовлення електронного до-
кумента у форматі XML.

Реєстрація земельної 
ділянки в Державному 
земельному кадастрі

Згідно з частиною другою статті 
24 Закону України «Про держав-
ний земельний кадастр» державна 
реєстрація земельних ділянок у 
Державному земельному кадастрі 
здійснюється за місцем їх розта-
шування відповідним Державним 
кадастровим реєстратором цен-
трального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у 
сфері земельних відносин. Таким 
центральним органом є Державна 
служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру, а якщо ко-
ротко, то Держгеокадастр.

Пакет документів кадастрово-
му реєстратору подається через 
Центр надання адміністративних 
послуг.

Час йде вперед, тепер таку 
адміністративну послугу як дер-
жавна реєстрація земельної ді-
лянки з видачею витягу з дер-
жавного земельного кадастру, 
можна замовити на офіційному 
сайті Єдиного державного пор-
талу адміністративних послуг 
https://my.gov.ua/info/service/
byservicescope-86/3359/details в 
розділі «Природні ресурси та 
екологія», в підрозділі «Земля».

Документи для отримання 
кадастрового номера

заяву про державну реєстрацію 
земельної ділянки за встановленою 
формою;

оригінал погодженої докумен-
тації із землеустрою;

електронний документ.
Заява з доданими докумен-

тами надається заявником осо-
бисто чи уповноваженою ним 
особою або надсилається пош-
тою цінним листом з описом 
вкладення та повідомленням про 
вручення. Якщо пакет документів 
подається представником, його 
повноваження повинні бути за-
вірені належним чином.

Які строки присвоєння 
кадастрового номера 

земельній ділянці?
Кадастровий реєстратор пере-

віряє подані документи на відповід-
ність законодавству України, на під-
ставі чого реєструє земельну ділян-
ку Державний земельний кадастр 
або приймає рішення про відмову в 
такій реєстрації. Важливо, рішення 
реєстратора у разі відмови, повинні 
бути зазначені його причини.

Важливо! Термін розгляду када-
стровим реєстратором документів: 
14 днів з дня подачі заяви.

Результатом роботи кадастрово-
го реєстратора є внесення даних про 
земельну ділянку до Державного 
земельного кадастру та присвоєння 
їй кадастрового номера. Підтвер-
дженням того, що ділянка вже має 
кадастровий номер є відповідна 
виписка з Державного земельного 
кадастру. Витяг містить всі відомості 
про земельну ділянку, внесені до По-
земельної книги. Складовою її части-
ною є кадастровий план земельної 
ділянки. Пам’ятайте, що така випис-
ка видається безкоштовно.

Після цього, примірник доку-
ментації замовника передається в 
Центр надання адміністративних 
послуг для отримання замовником 
документів.

Зміна кадастрового номера
У відповідності зі статтею 16 

Закону України «Про державний 
земельний кадастр» кадастровий 
номер скасовується лише у разі 
скасування державної реєстрації зе-
мельної ділянки. Зміна власника чи 
користувача земельної ділянки, змі-
на відомостей про неї не є підставою 
для скасування кадастрового номера.

Таким чином, кадастровий но-
мер не прив’язаний до господаря 
ділянки і не змінюється при його 
зміні. Причини скасування держав-
ної реєстрації, а відповідно і када-
стрового номера, закон встановив 
всього дві:

 поділу або об’єднання земель-
них ділянок;

 якщо протягом одного року з 
дня здійснення державної реєстра-
ції земельної ділянки, речове право 
на неї не зареєстровано з вини заяв-
ника.

 Таким чином, не варто затягу-
вати з реєстрацією прав на земель-
ну ділянку.

 Нагадаємо, для реєстрації прав 
власності та внесення відповідних 
відомостей до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
необхідно звернутися до державно-
го реєстратора через Центр надан-
ня адміністративних послуг або до 
нотаріуса.

 Також відзначимо, що в разі 
скасування державної реєстрації 
земельної ділянки, Державний ка-
дастровий реєстратор зобов’язаний 
повідомити про це особу, за заявою 
якого було здійснено державну ре-
єстрацію земельної ділянки, в деся-
тиденний термін.

Скасований кадастровий но-
мер земельної ділянки не може 
бути присвоєний іншій земельній 
ділянці.
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НАШ ПОРАДНИК

На порі, на часі

З доровенькі були!

Червоний буряк наповнений вітамінами, залізом і антиоксидантами, 
овоч дарує відчуття енергії та зміцнює імунітет. Серед інших важливих 
плюсів від його вживання - оздоровлення печінки, нормалізація тиску.
Захищає клітини від ушкоджень
Бетанін, червоний рослинний пігмент буряків, володіє сильними антиоксидант-
ними та антиканцерогенними властивостями — він захищає клітини організму 
від ушкодження і тим самим запобігає запальним процесам в організмі.
Бетанін також стимулює роботу печінки, допомагаючи їй виводити токсини.
Зміцнює імунну систему
Вживання буряка, завдяки його антиоксиданту бетаніну, посилює захист орга-
нізму від інфекцій. Цей ефект додатково підтримується іншими цінними речо-
винами в буряках, такими як вітамін С, цинк і селен. Тому, схильним до застуди 
людям корисно їсти буряк.
Нормалізує кров’яний тиск
Корисні інгредієнти буряків запобігають відкладенням у кровоносних судинах, 
знижують рівень артеріального тиску та амінокислоти гомоцистеїну (високий 
рівень гомоцистеїну в крові пов’язаний зі звуженням або блокуванням артерій, 
розвитком атеросклерозу). Також чинить позитивний вплив на кровообіг: 
такий вплив забезпечується комплексом заліза, вітамінів групи В і фолієвої кис-
лоти. Тим, хто страждає від анемії, слід регулярно їсти буряк.
Покращує роботу мозку і працездатність
Вживання буряка допомагає збільшувати продуктивність як розумової, так і 
фізичної праці. Речовини, що містяться в буряку, перетворюються в оксид азо-
ту в організмі, при цьому розширюються кровоносні судини, транспортується 
більше кисню і, таким чином, поліпшується здатність концентруватися. У 
свою чергу мінерали буряків, калій і магній, дуже корисні для зміцнення м’язів.
Допомагає худнути
Регулярне вживання буряка може сприяти втраті ваги. Це відбувається голов-
ним чином через високий вміст води, рослинного білка і клітковини. Вживання 
буряка підтримує постійний рівень цукру в крові та продовжує ситість.
Крім того, спалювання жиру посилюється внаслідок дії бурякових нітратів, які 
збільшують споживання енергії в м’язових клітинах.

Користь червоного буряка

Листя
Сухе листя добре захищає 

рослини від холоду, але досить 
проблематично знайти матеріал, 
що підходить. Листя обов’язково 
повинно бути зі здорових дерев 
(без плям і нальоту), а восени 
таких не так вже й багато. Крім 
того, в них не повинно бути шкід-
ників.

Якщо осінь буде дощовою, 
знайти сухе листя буде непросто. 
Навіть якщо сонячна погода вису-
шить його, цей матеріал потрібно 
зуміти зберегти в провітрювано-
му приміщенні з дахом.

У листя є ще один істотний мі-
нус: під час дощів і відлиги через 
вологу воно злипається і не пропу-
скає повітря. Тому листя потрібно 
додатково вкривати поліетилено-
вою плівкою.

Хмиз
Хмиз добре затримує сніг. 

А ще цей укривний матеріал не 
пріє, за зиму не встигає перегни-
ти та не перешкоджає повітро-
обміну. Проте в безсніжну зиму 
хмиз не захистить рослини від 
морозу.

Матеріали для зимового укриття рослин
Саме час подумати, чим 
вкрити рослини, щоб 
захистити їх від морозу. 
Сьогодні існує безліч різних 
укривних матеріалів. І у 
кожного є свої плюси та 
мінуси.
Складно сказати, який 
матеріал для укриття рослин 
на зиму найефективніший. 
Його вибір залежить від 
клімату місцевості, виду 
рослин і можливостей 
садівника. Ми розповімо 
про переваги й недоліки 
популярних укривних 
матеріалів. А який з них 
виявиться найбільш 
актуальним- вирішувати вам.

Солома
Соломою добре вкривати 

грядки з підзимовими посівами 
та посадками, а також її можна 
використовувати для захисту рос-
лин від морозу. Але під час дощів 
солому потрібно захистити поліе-
тиленом.

Цей укривний матеріал теж 
непогано затримує сніг. Однак у 
соломи є істотний недолік: у ній 
люблять гніздитися миші, які здат-
ні завдати істотної шкоди саду і 
городу. Крім того, в теплу зиму 
рослини під соломою пріють і 
пліснявіють.

Щоб солома не намокала, для 
укриття рослин можна використо-
вувати солом’яні мати. З них вода 
скочується і не проникає всереди-
ну.

Але врахуйте: під соломою 
земля довго відтає навесні, тому 
таке укриття прибирають рано. 
Тоді рослини, які бояться соняч-
них опіків, потребують іншого до-
даткового захисту.

Мішковина
Мішковиною найчастіше 

вкривають стовбури молодих сад-

жанців, хвойні дерева, троянди та 
інші теплолюбні багаторічники. 
Однак цей матеріал захищає рос-
лини швидше від сонця, а не від 
морозу, оскільки мішковина вби-
рає вологу і під впливом низьких 
температур і вітру перетворюєть-
ся в крижане покривало.

Під сирою мішковиною швид-
ко поширюється цвіль. А якщо 
мішок старий, велика ймовірність, 
що в ньому збереглися збудники 
різних інфекцій, які можуть пе-
рейти на укриті рослини.

Тирса
Тирса і стружка добре захища-

ють рослини від морозу, але ними 
не рекомендується вкривати зеле-
них вихованців повністю. Краще 
тільки замульчувати ґрунт.

Тирсу теж потрібно захищати 
від вологи, а ще не варто забувати, 
що вона, як і хвоя, окислює ґрунт.

Торф
З торфу повноцінного укрит-

тя для рослин теж не вийде. Ним 
ефективно обробляти ґрунт у при-
стовбурних колах. Так ви захистите 
коріння рослин від підмерзання.

Торф підходить не для всіх 

культур, оскільки окислює ґрунт. 
Крім того, він добре вбирає воло-
гу, в результаті чого ущільнюється 
і гірше захищає рослини від холо-
ду. Навесні торф злежується і пе-
ретворюється в щільну кірку, яку 
потрібно своєчасно руйнувати.

Спанбонд
Спанбонд, або агроволокно, — 

неткане полотно з поліпропілену. 
Цей легкий і досить міцний мате-
ріал зручний у використанні, добре 
пропускає повітря, захищає росли-
ни та ґрунт від легких заморозків, 
прямих сонячних променів. Проте 
з сильним морозом у безсніжну 
зиму цей матеріал не впораєть-
ся. Тому в регіонах з нестабільним 
кліматом садівники нерідко вико-
ристовують додаткове укриття або 
укладають щільний спанбонд (60 г/
кв. м) у кілька шарів.

Крім того, під спанбондом 
формується вологий мікроклімат, 
тому його бажано закріплювати 
на каркасах, щоб нетканий матері-
ал не стикався з пагонами рослин.

Поліетилен
Поліетиленова плівка відмін-

но захищає рослини від дощу, 
але з сильними морозами вона не 
справляється. Крім того, якщо не 
провітрювати посадки, під плів-
кою вони випріють. Тому взимку 
поліетилен найчастіше використо-
вують для захисту листя і тирси, 
якими утеплюють рослини від на-
мокання.

Керамзит
Цей матеріал не вдасться за-

готувити самостійно з підручних 
засобів, але його можна купити за 
відносно невисокою ціною. Керам-
зит одночасно служить для рослин 
дренажем, мульчею і теплоізоля-
тором. Він увесь рік оберігає рос-
лини від вимокання і загнивання в 
сиру погоду, але особливо корис-
ний навесні під час відлиг, коли 
ґрунт просідає, коріння рослин 
оголюються і можуть загинути від 
різкого перепаду температур.

Однак керамзит не зможе за-
хистити гілки рослин від морозу, 
тому його потрібно використову-
вати в комплексі з іншими покрив-
ними матеріалами, наприклад 
спанбондом.

Перегній
Підгортання рослин перегно-

єм не стільки захищає рослини 
від морозів, скільки допомагає 
ранньою весною відвести від них 
талу воду. Перегній не злежуєть-
ся, не утворює грудок і підвищує 
родючість ґрунту. Правда, за зиму 
він промерзає і навесні тане по-
вільно, тому перегній потрібно 
знімати поступово, тонкими ша-
рами.

Будівельні матеріали
Дошки, руберойд, шматки 

шиферу, дерев’яні ящики та під-
дони — все це може дуже стати в 
пригоді в саду. Руберойд добре за-
хищає стовбури дерев від гризунів 
(але врахуйте: він погано пропу-
скає повітря), а з інших будматері-
алів можна спорудити каркас для 
укриття рослин. На таку конструк-
цію накидають спанбонд, мішко-
вину або поліетиленову плівку і 
виходить відмінний «будиночок» 
для зимівлі рослин.

Під такою спорудою утворю-
ється повітряний прошарок, що 
оберігає рослини від контакту 
з утеплювачем. Завдяки цьому 
рослини краще захищені від хо-
лоду.

Ковпак для рослин
Зараз стають популярними 

декоративні укривні ковпаки для 
захисту рослин від морозу, вітру 
і спеки. Найчастіше їх виготовля-
ють з щільного спанбонду, тому у 
них ті ж переваги та недоліки, що 
й у нетканого матеріалу. Однак де-
коративний ковпак виглядає вель-
ми незвично (нерідко на ньому 
нанесено малюнок милої тварини) 
і прекрасно прикрашає спорожні-
лий зимовий сад.
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В останні кілька років, незважаючи на ймовірну 
абсурдність, все більшу популярність завойовує 
такий екстравагантний бізнес, як вирощування 
арахісу. Незважаючи на те, що арахіс не переносить 
зиму і вирощується винятково в жарких країнах, 
інноваційні технології дозволяють отримати 
урожай до настання холодів і в наших широтах. 
Крім погодних умов, інших складнощів у вирощуванні 
арахісу просто немає. Займатися даним напрямком 
бізнесу можна і не маючи спеціальної освіти і досвіду 
роботи.

ПРОЦЕС вирощування арахісу припадає на весну 
і літо, позаяк період часу від моменту посадки 

насіння до збору горіхів складає не більше чотирьох 
місяців.
Щоб почати бізнес. треба в першу чергу купити 
насіння. Це можна зробити або в спеціалізованих 
магазинах, або на ринкових точках.
Наступний момент - вибір відповідної земельної 
ділянки з добре розпушуваним ґрунтом. Перед 
посадкою землю потрібно збагатити кальцієм. 
Для цього використовують гіпс, який спочатку 
подрібнюють, а потім розпилюють по всій ділянці. Для 

Продаж квашеної капусти

Що потрібно додатково до капусти
Для торгівлі квашеною, шаткованою капустою вам 
знадобитися додатково посадити моркву, огірки, 
цибулю, часник і зелень. Вирощування додаткових 
культур залежить від рецепту, за яким ви будете 
готувати кінцевий продукт, але основне - це капуста.

Коротко про процес вирощування капусти
Ґрунт потрібно готувати до настання зими. 
Приготування ґрунту, це очищення від бур’янів, 
розпушування, добриво. Капуста не любить кислотний 
ґрунт, тому можна використовувати присипку, яка 
знижує кислотність ґрунту. Капуста вирощується з 
насіння і висаджується вже підросла у відкритий ґрунт 
навесні. Далі потрібно забезпечувати полив і проводити 
розпушення та підгортання. 

Вирощування білокачанної капусти та продаж квашеної капусти підходить для будь-якої людини, що проживає 
в сільській місцевості та має свою присадибну ділянку. Бажання заробити гроші допоможе вам почати цей 
бізнес. Крім вашого бажання, не потрібно ніяких додаткових коштів. Приватній особі для вирощування та 
продажу квашеної капусти не потрібно наймати працівників, орендувати приміщення, так само не потрібно 
оплачувати електроенергію для виробництва. Весь процес від вирощування до шинкування робиться вручну.
Капуста є однією з найбільш популярних овочевих культур. Для її вирощування не потрібно особливих умов. 
Капуста не вибаглива, дає великі плоди, і може довго зберігатися. Так само в капусті міститися безліч вітамінів, 
вона дуже корисна для шлунка, перешкоджає розвитку виразки і очищає кишечник. Попит на капусту в будь-
якому вигляді є цілий рік.

За видами капуста може бути ранньою і пізньою, збір 
раннього врожаю - червень, липень, пізня - вересень, 
жовтень, вибір залежить від вас. Сортів є дуже багато і в 
різних частинах нашої країни краще приживається свій, 
порадьтеся з продавцями насіння.
Після збору починається не складний процес 
шинкування і квашення. Що таке шинкування капусти? 
Це проста рубка капусти за допомогою шатківниці. 
Сам процес відбувається вручну і виконується однією 
людиною. У шинковану капусту додається морква, 
можливо огірки, сіль, оцет, соняшникова олія, цукор. 
Але це залежить від рецепту. Для свого бізнесу краще 
знайти незвичайні рецепти, можливо навіть екзотичні 
і тоді у вас вийде унікальний продукт, якого немає на 
магазинних полицях.
Шинкуєтся капуста у великих емальованих або 

дерев’яних ємностях. Після шинкування ставиться 
під прес, для того, щоб виділявся сік, і відбувалися 
процеси закваски.
Пріоритетами для збуту своєї продукції є великі 
магазини, але для цього потрібно буде отримувати 
всі документальні дозволи, які потрібні для бізнесу 
в сфері харчової промисловості. І друге, не менш 
важливе, домовитися з магазинами про виставлення 
продукції на їхніх полицях. 
Підбиваючи підсумок, можна сказати, що бізнес 
на вирощуванні та продажу квашеної капусти - 
справа малозатратна і досить проста. Основне 
- залишається отримати всі необхідні документи, 
можливо, знайти фірму, яка дозволить полегшити 
процеси реєстрації, і ви зможете працювати не під 
своїм ім’ям.

Бізнес ідея з вирощування мускусних качок підходить 
для жителів сільської місцевості, а так само для 
міських жителів, які в літній період живуть на дачі.
Перевага мускусної породи полягає у швидкому 
зростанні, хорошої ваги качка досягає за 50 днів. 
Так само мускусна порода качок є «тихою», тобто 
дорослі качки не крякають, вони вміють тільки 
шипіти.
Для початку бізнесу рекомендується на початку 
травня придбати близько 50-ти добових каченят. 
Найбільший клопіт - доростити первістків до 
2-х тижнів. За каченятами потрібно доглядати і 
створити сприятливі умови росту.  

Які умови потрібні каченятам?
Маленьких каченят потрібно помістити в коробки 
розміром 50 на 50 см. з підстилкою з сіна та м’якої 
тканини. Зверху встановити лампу, яка буде давати 
світло і тепло, і накрити коробку прозорою плівкою. 
Температура повинна триматися близько 28 градусів, 
з часом знижуйте температуру на кілька градусів, щоб 
через тиждень температура була близько 22 градусів.

Годівля мускусних каченят
Мускусні каченята, так само як і качки інших порід, 
всеядні, єдине - спочатку вони не можуть самостійно 
харчуватися, і ваше завдання навчити каченят, просто 
встромивши їх дзьобиками в їжу. Якщо ви заведете 

каченят у травні, то до моменту їх вигулу вже почне 
з’являтися перша молода трава, яку каченята дуже 
люблять. Так само маленьких каченят краще годувати 
домашнім сиром і дрібно порубаним яйцем. Коли 
каченята підростуть, ви можете робити бовтанку з 
висівок і зелені. Таким, що подорослішали качкам 
можна згодовувати практично будь-які харчові 
відходи. Відмінність мускусної породи від інших, це те, 
що мускусні качки їдять менше, ніж інші породи, при 
цьому вагу набирають швидше.

Вигул каченят
Через пару тижнів каченят можна випускати на 

вулицю, попередньо спорудивши загін, щоб вони 
не розбридалися. Так само дивіться, щоб у вольєрі 
не було битого скла і всякого блискучого сміття, а 
інакше качки його з’їдять.
Через 50 днів мускусна качка набирає потрібну вагу 
приблизно 2,5кг і вже готова до продажу. Мускусні 
селезні важать вдвічі більше. Качки дають нам 
м’ясо і пух, а мускусні качки є одними з найбільш 
швидкозростаючих. У вирощуванні качок є ще один 
хороший плюс, це те, що качки рідко хворіють і 
можуть пристосовуватися практично до будь-яких 
умов.
Разом виходить, що якщо закупити і виростити 
50 каченят, то за 50 днів можна заробити тільки з 
продажу потрошених качок. З цієї суми потрібно 
вирахувати витрати на придбання 50 каченят 
і витрати на корм. Даний бізнес з розведення 
мускусних качок можна назвати прибутковим, 
якщо корм для качок ви будете діставати за 
низькою ціню, наприклад з птахоферми.
Для отримання більшого прибутку вам краще 
додатково займатися приготуванням м’яса, 
наприклад, копченням. 

Мускусні качки на м’ясо

того, щоб посадити арахіс, потрібно зробити високі 
насипи. Коли ж арахіс почне цвісти, його потрібно 
поливати, спочатку щодня, потім через день. Перед 
цвітінням арахісу грунт також удобрюють перегноєм, 
торфом або гноєм.
Взагалі арахіс вважається досить вимогливою 
рослиною і потребує постійного внесення органічних 
добрив. Коли листя арахісу починає жовтіти, рослина 
вже дозріло. Відповідно, необхідно почати збір 
врожаю, тобто підкопати і потім зібрати бульби. Далі 
горіхи чистять і підсушують.
Після цього слід зайнятися фасуванням арахісу. 
Для цього можна придбати спеціальне фасувальне 
обладнання і збувати товар самостійно в магазини, 
супермаркети і ринковим торговцям. Альтернативний 
варіант - збувати арахіс оптовикам на вагу.
Таким чином видно, що ідея вирощування арахісу не 
вимагає великих стартових витрат і не займає багато 
часу. Поточні витрати також обмежуються купівлею 
насіння, добрив, витрат на розфасовку та оплату праці. 
Рентабельність витрат коливається від 30-40% при 
продажу продукту оптом на вагу,  до 70-80% 
при продажу фасованого продукту.

Вирощування арахісу
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