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З аконопроекти

А нтирейдер

У фокусі дня

Продовження - стор. 5

БРАТОВЕ УКРАЇНЦІ! 
Споконвіку ми були господарями на своїй землі. З часів козацтва потом і кров’ю зрошували 
свої чорноземи, відстоюючи право мати власну Долю на Своїй землі. Тепер Ви продаєте своє 
майбутнє і майбутнє власних дітей, віддаючи землю предків чужинцям. Прагнучи миттє-
вої вигоди, Ви втратите право зватися Господарем і Вільною Людиною і станете заруч-
ником чужих людей. Землю, политу кров’ю Ваших батьків і дідів, продавати гріх! Бо вона є 
Вічним Ресурсом Життя української нації на своїй, Богом даній землі! Хіба у всьому світі є 
такі гроші, якими можна виміряти безпечне пристойне життя Вашої родини і усіх Ваших 
нащадків повік Сонця? Таку гарантію дає лише власна земля!
Клімат планети стрімко теплішає, землі, придатної для обробітку, не стає на очах. За 
висновками демографів, вже 2023 року число людей на Землі сягне 8 мільярдів, а 2050-го 
перевищить 10 мільярдів. Сьогодні Європа починає  стогнати під тиском міграційної на-

вали численних південних народів. Україна почала її відчувати ще з часів розпаду радянської імперії. 
Незабаром через ріст площ пустель можуть розпочатися люті війни за воду і продовольство. Тож 
у Ваших нащадків мусить бути єдиний надійний захист від цих викликів часу - гарантоване власне 
місце під Сонцем!
МВФ торує дорогу до українських чорноземів своїм господарям – транснаціональним корпораціям. 
За його допомогою в Аргентині вони скупили 68 відсотків орних земель. Корпорації виснажили землю 
олійними культурами і довели жителів цієї країни до голоду. Такий сценарій можливий і в Україні, адже 
в діючому складі парламенту справжніх українців майже немає! 
Ми завжди раді гостям. Та якщо гість починає вести себе, як загарбник, він повинен отримати по 
заслугах і знати своє місце.  Пам’ятайте, хто Ви! Ви - нащадки землеробів і воїнів, а не запроданців. 
Пам’ять предків і майбутнє Ваших дітей у Ваших руках! Не цураймося себе, власного гордого імені – 
Українець - на власній, Творцем світу даній і непроданій нами землі!

Асоціація фермерів та приватних землевласників Дніпропетровщини.

ЗВЕРНЕННЯ до власників землі
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Минулого тижня 
розпочинається 
конкурс на 
отримання 
фінансової підтримки 
аграріями в рамках 
бюджетної програми 
«Надання кредитів 
фермерським 
господарствам».

Переможці конкурсу отри-
мують фінансову підтримку на 
поворотній основі у розмірі, що 
не перевищує 500 тис. грн., із за-
безпеченням зобов’язання щодо 
повернення бюджетних коштів 
на термін до 5 років. Загальна 
сума коштів, що будуть розподі-
лені, становить 65 млн грн.

До участі в конкурсі допуска-
ються всі фермерські господар-
ства, окрім тих, які мають забор-
гованість перед Укрдержфондом 
та його регіональними відділен-
нями, яких визнано банкрутами, 
щодо яких порушено справу про 
банкрутство, які перебувають у 
стадії ліквідації, а також у яких 
виявлено факти незаконного 
одержання або нецільового ви-
користання бюджетних коштів.

Умови конкурсу оголошено 
Українським державним фон-
дом підтримки фермерських 
господарств.

Конкурс проводиться в два 
етапи:

1. Регіональні комісії Укрдер-
жфонду з визначення переліку 
фермерських господарств, що 
претендують на одержання фі-
нансової підтримки, здійснюють 
приймання заявок та докумен-
тів від фермерських господарств 
щодо участі у конкурсному від-
борі та формують відповідні ре-
єстри.

2. Конкурсною комісією 
Укрдержфонду з питань на-
дання фінансової підтримки 
фермерським господарствам 
проводиться конкурсний відбір 
фермерських господарств, що 
отримали право на одержання 
фінансової підтримки згідно 
з визначеними критеріями та 
формами.

Подання заявок та докумен-
тів від фермерських господарств 
щодо участі у конкурсному від-
борі триватиме з 18 липня до 
16 серпня 2017 року включно. 
Заявки, що надійшли після за-
кінчення строку їх подання, не 
розглядаються.

Перелік документів, які по-
даються для участі у конкурсі, 
визначено постановою Кабінету 
Міністрів України № 1102 від 25 
серпня 2004 року (зі змінами).

Детальніше можна ознайо-
митися на сайті  Українського 
державного фонду підтримки 
фермерських господарств за по-
силанням http://udf.gov.ua/ 

Прес-служба Мінагрополітики.

Почався конкурс 
на одержання 

фінансової підтримки

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА чи 
ПРИХОВАНИЙ ГЕНОЦИД?
Про неї говорять вже декілька років поспіль, є різні варіанти 
пенсійної реформи. Від ухваленої Верховною Радою в 
першому читанні в людей зашпори заходять… Українців, 
особливо передпенсійного віку, б’є лихоманка: встигну чи ні 
«втекти» на пенсію, яку суму отримуватиму, чи зможу на 
неї прожити? Частина середнього віку громадян впадають в 
депресію: я ж стільки років ішачив, але вимушено нелегально, 
страхового стажу катма, то що матиму на старість? 

Жнива в Україні перейшли екватор. Щодня 
аграрії намолочують до мільйона тонн зерна  
- засіки повняться. Як вміло розпорядитися 
зібраним врожаєм?

Кабінет міністрів України ініціює 
розробку законопроекту про передачу землі 
поза населеними пунктами об’єднаним 
тергромадам. Про це повідомляє прес-
служба відомства.
Мета законопроекту - дозволити передавати 

землі поза населеними пунктами в управління 
об’єднаних територіальних громад.

Володимир Гройсман анонсував законопро-
ект під час форуму «Децентралізація – основа 

формування ефективної системи управління та 
місцевого розвитку» в Тернопільській області. 

«Ми підготуємо дуже коротенький закон про 
те, щоб надати права управління, володіння зем-
лями поза межами населених пунктів об’єднаним 
територіальним громадам, і поставимо крапку. 
Буквально декілька статей - і крапка. Нам треба 
буде все зробити для того, щоб його провести», - 
заявив прем’єр-міністр.

Про передачу 
землі громадам
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для «ЗАПАДНОГО»
«ЗАПАДНЯ»...

Повністю розчарувавшись у 
радгоспному господарюванні 
та надивившись, як 
збагачуються за рахунок 
простих людей його 
керівники, Владислав 
Чебанов, головний агроном 
тодішнього радгоспу імені 
Леніна, подався у фермери й 
започаткував власну справу.
Жару у вогонь підсипало 
ще й те, що за кілька днів 
Володимиру Івановичу, 

котрий сорок років віддав 
хліборобській справі, 
мали присвоїти звання 
заслуженого агронома 
України, але  з незрозумілих 
причин його кандидатуру 
відхилили.
- Бог вам суддя! – махнув 
рукою Владислав Іванович, 
- і  пішов на свій хліб, 
розвернувши життя у 
немолоді вже роки на сто 
вісімдесят градусів.

Як назвати селянське 
фермерське господарство? 
У просторіччі цей куточок 
села, де мешкали люди, що 
довірили йому земельні паї 
в обробіток, називався 
Западня. Не довго думав й 
змінив «я» на «е». Так на 
карті Дніпровського району 
з‘явилося ФГ «Западне».
Досвідчений хлібороб 
навіть гадки не мав, яку 
«западню»-пастку приготує 
йому життя десятиліття 
потому. 

У своїх трактатах відомий китайський воєначаль-
ник Сунь-цзи вчить: «Тільки рух приносить пере-
могу!» Саме в цьому ключі і діє Фермерська Само-
оборона дніпровського краю. Минулими вихідни-
ми її бійці разом з Територіальною обороною Дні-

посилює 
співпрацюСАМООБОРОНА

пропетровської області провели у Царичанському 
районі заходи, спрямовані на поглиблення співп-
раці двох добровільних громадських формувань, 
що ставлять спокій і безпеку громадян України 

пріоритетними у своїй діяльності. 
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Н апрямок
- Юрію Олексійовичу, розкажіть, 
які маємо зерносховища  і чим вони 
обладнані? 
- Давайте почнемо із підприємств,  які об-

слуговують  елеваторну галузь машинним і 
допоміжним обладнанням. В Україні цей сег-
мент машинобудування представлений на 
достатньо хорошому рівні. Насамперед це три 
механічні заводи на Полтавщині: Карлівський, 
Лубенський і Хорольський. Дуже цікаво і гра-
мотно побудована робота на цих підприєм-
ствах. Карлівський завод спеціалізується на си-
лосах для зберігання зерна, очисному (насампе-
ред, барабанних очисних високопродуктивних 
сепараторах) та вентиляторному обладнанні, 
норійних транспортних системах. Лубенський 
виробляє силосні комплекси. Причому ці спо-
руди з дуже цікавою схемою збирання, з навив-
кою. Використовується прогресивний метод 
будівництва цих металевих силосів. 

- Прогресивність в чому полягає? 
- Збирання і побудова таких силосних 

споруд є інноваційними як у нас, так і за кор-
доном. Раніше робили бетоновані конструкції 
методом опалубки. А тепер знизу доверху зби-
рають цей силос, використовуючи різні мета-
леві профілі методом навивки, нові спеціальні  
машини, прокатні пристрої. Далі. Хорольський 
механічний завод забезпечує повну комплек-
тність обладнання з очистки і переробки зерна. 
Це повітряно-ситові сепаратори, падді-маши-
ни для розподілу насіння за питомою вагою, за 
щільністю. Обладнання для лущення та шлі-
фування зернових матеріалів. Це транспортні 
системи  різних варіацій -  стрічкові, скребкові, 
шнекові. Комплекси машин і обладнання для  
виробництва круп і борошна. Цілий комплект 
постачають комплексно:  встановили і виро-
бляйте крупи або борошно.  

- Тобто, там де зерно зберігається, його 
можна і перемолоти на борошно?
- Так. Це зручно для фермерів, насамперед. 

Багато хто зберігає у себе зерно, має одну си-
лосну споруду або зерносховище складського 
типу, купує такий комплекс, і отримує борош-
но. А деякі ще й міні-пекарню роблять. Вже 
готовий хліб мають і в своєму селі чи районі 
реалізують. 

- Міні-пекарні входять у комплекс?
Ні. Їх інші підприємства виробляють. Що 

стосується елеваторів. Одеський завод виго-
товляє обладнання в основному для переробки 
зерна. Черкаський  - з розробки комплексів для 
виробництва екструдованих кормів, паливних 
брикетів і преси для виробництва рослинної 
олії насіння соняшнику та сої. Харків також 
розробляє різне переробне обладнання для га-
лузі зберігання і переробки зерна. Отже, якби 
нам зараз сказали, що іноземні підприємства 
не поставлятимуть нам обладнання і металеві 
силоси для зберігання зерна, ми б справилися 
своїми силами. Вітчизняні заводи спромож-
ні і силосні споруди виробляти, і повністю 
інженерно-технологічну інфраструктуру за-
безпечувати. Сьогодні ця наша галузь доволі 
розвинена і конкурентоздатна.  Але це сталося 
не одразу, був занепад і певні складнощі. Знадо-
билося переобладнання і модернізація підпри-
ємств, що поступово зробили за допомогою 
іноземних і вітчизняних інвестицій.

- Невеличкі підприємства, фермери 
можуть купити це обладнання?                                    
За ціною їм це доступне?
- Сьогодні наші заводи стараються ви-

робляти всю основну гамму обладнання для 
зберігання і переробки зерна.  Також і по допо-
міжним процесам, щоби мати повну інженерну 
інфраструктуру. І це дуже важливо. Фермери 
спроможні працювати з цими вітчизняними 
заводами і купувати їх обладнання. За вартіс-

«Багато фермерів не знають,               
що робити із зерном»

Нині у розпалі  жнива. Щоб зібране  зерно, в тому числі 
й насіннєве, витримало  свою якість до весни, дуже 
важливо правильно його зберігати.  Фермери мають  
облаштувати  нормальні умови  для складування 
отриманого  врожаю.  Як це краще зробити  і яка 
інфраструктура для цього  розповідає  Юрій Чурсінов,  
завідувач кафедри технології зберігання та переробки 
сільськогосподарської продукції Дніпропетровського 
державного аграрно-економічного університету 
(ДДАЕУ), доктор технічних наук, професор, академік 
Академії інженерних наук України

Професор Юрій Чурсінов: 

тю воно доступне, є хороші відгуки стосовно 
якості його роботи. Якщо говорити про про-
відні іноземні виробництва, звісно, вони мають 
повний комплект всілякого високоякісного 
елеваторного обладнання. Воно значно дорож-
че. І там тільки великі потужні підприємства 
можуть вирішувати питання придбання, за лі-
зингом чи на інших умовах.

- В якому стані перебувають у нас 
елеватори, інші зерносховища? 
- Якщо зерно зберігають у немеханізова-

них сховищах, використовують мобільні засо-
би механізації. Наприклад,  мобільні машини, 
сушарки можуть бути і в іншого фермера чи 
фермерського господарства. Фермери коопе-
руються і разом користуються цими мобільни-
ми засобами механізації. Більш солідні середні 
господарства можуть собі дозволити механізо-
вані сховища складського типу. Але засоби ме-
ханізації тут стаціонарні:  із завантаження - ви-
вантаження, з вентилювання та сушки зерна. 
Тоді не обов’язково використовувати сушарку 
- включають активне вентилювання  і  проду-
вають зерно повітрям, знімають вологість і вод-
ночас забезпечують необхідний за регламентом 
режим зберігання. Елеватори - це великі обсяги 
зберігання і повністю автоматизовані сховища, 
в яких забезпечений повний цикл зберіган-
ня зерна: формування партій, калібрування 
і відбір партій для реалізації по класах, якісна 
очистка зерна. Є всі машини, які забезпечують  
відділення легких домішок в зерні. Крім того, 
в ході зберігання зерно переміщається в цих 
елеваторах паралельно через машини очисні, 
через сушильні системи. Якщо вологість змі-
нилася, включається і система вентилювання. 
В літню спеку з’являється небезпека шкідників, 
тоді включають фумігацію зерна – тобто об-
робку отрутами  і очистку від шкідників. 

- Елеваторами здебільшого 
користуються великі підприємства?
-  Будь-який фермер, навіть якщо має всьо-

го десять тонн зерна, може зберігати його в еле-
ваторі. Але це не означає, що йому повернуть 
його ж зерно з його землі - наприклад, третьо-
го  класу. Йому повернуть той же клас, але не 
його зерно, яке обертається в загальному колі. 
Фермеру повернуть третій клас, воно буде десь 
в окремому силосі, але це буде збірне зерно від-
повідного стандарту, але з різних земель. Якщо 
фермер хоче отримати саме своє зерно, він 
може його зберігати у себе. 

- А чи зможе він тоді підтримувати 
належну якість?
- Зараз роблять металеві механізовані 

сховища - ангари. Дуже гарна і перспективна 
модель  зберігання.  Фермери  нею активно 
користуються, купують і встановлюють такі 
ангари, бо не хочуть комусь здавати зерно. 
Фермер каже: моє зерно краще, маю хорошу 
землю. Навіть може зробити ангар немеханізо-
ваним, оскільки є мобільні засоби механізації, і 
зберігати зерно навіть із зниженням вологості і 
з продувкою. Він бере пневмотранспортну си-
стему з соплами, вводить в бурт зерна і проду-
ває відповідну ділянку. Це дає зерну дихання і 
освіження, щоб не було затхлості.   Ангари для 
фермерів доступні за ціною і зручні. Фермер 
може не закуповувати туди стандартне облад-
нання, а користуватися мобільними засобами 
не тільки сам, а й у кооперації з іншими. 

- А Ви де радите фермерам зберігати 
зерно - в елеваторах чи таких ангарах?
- Якщо велике господарство, краще, зви-

чайно, елеватор. Але дивлячись які там ціни. 
Фермер може порахувати і вирішити, виходячи 
з розмірів і землі свого господарства, що йому 
краще. Деякі закуповують декілька металевих 
силосів з мобільною сушаркою, достатньою 
системою очистки. 

- Якість зерна є де перевіряти, чи 
мають елеватори лабораторії з 
належним обладнанням?
- При кожному елеваторі обов’язково іс-

нує лабораторія оцінки якості зерна. Забезпе-
чується прийом на елеватор зерна автомати-
зованими пристроями – пробовідбірниками. 
Лабораторії мають повний набір обладнання 
для оцінки вологості, засміченості, наявності 
білка, клейковини. Прилади для відмивання 
клейковини, вимірювач деформації клейко-
вини – все це є. А ось на фермерських госпо-
дарствах  вже ризикують: хтось на свій погляд 
дивиться, хтось віддає зерно в лабораторію або 
має універсального інженера-лаборанта, який 
робить експрес-аналіз з важливих показників 
– на засміченість і вологість. Обладнання для 
лабораторій забезпечують Одеське і Дніпров-
ське підприємства «Агроприлад». І експрес, і 
стаціонарне обладнання для оцінки якості зер-
на і зернопродуктів.  

- Юрію Олексійовичу, виходить, що 
начебто все гаразд у сфері зберігання 
зерна. А проблеми є?
- Так, проблеми все ж таки існують. Є по-

треба у більшій кількості сховищ високого 
рівня. Слід відійти від немеханізованого збе-
рігання. Якщо фермер матиме механізоване 
сховище – чи силосне, чи ангарне - зможе за-
безпечити зберігання зерна високої якості на 
продаж, і для помелу, і на виробництво якісних 
круп. У багатьох господарств цього не дотри-
муються. Чому? Через відсутність культури ви-
робництва і необізнаність щодо технологій збе-
рігання. Маємо багато фермерських і середніх 
господарств, які мають гроші, але не знають, 
що робити з зерном. Їх власники десь заробили 
кошти, набрали зерна, засипали його і кажуть: 
все, весною продамо. Продамо, умовно, не 7 ти-
сяч тонн соняшникового насіння, а по 12 тисяч 
тонн. І чекають до весни. А насіння лежить. І 
в середині  в ньому з’являється  волога  - при 
семи відсотках стандарту. Вони думають, що 
збільшення  вологості не страшне. А насіння 
псується, прогіркає.  І в квітні такі хазяї здають 
насіння – кислотне число збільшене, перекісне 
число збільшене. Таке насіння або не прийма-
ють, або беруть за низькими цінами. А треба ж 
було провітрювати. Перегортати. Освіжати, до-
сушувати. Та вони не купили ані сушарки, ані 
будь-яких інших пристроїв. Заклали на збері-
гання – і все. Хочуть більше зекономити і мати 
більше прибутку.

- А як же вони отримають більше при-
бутку, якщо насіння зіпсоване? Чи вони 
його таки збувають?
- Збувають. У них куплять, але за меншою 

ціною, зроблять продукцію.  Наприклад, зі-
ллють  олію з більш якісною. Макуху викори-
стають для подальшої екстракції  і  отримання 
додаткової олії. Або на корм скотині реалізу-
ють. Якось продадуть.  В таких підприємців 
немає достатньої технологічної  культури, 
щоб домогтися якісного збереження зерна в 
потрібному стані. Я бачив в одному немеха-
нізованому сховищі таке: лежить пшеничне 
зерно, а зверху зелена шуба проросла. Чому? 
По-перше - конденсат з даху. По-друге – зер-
но не рухали взагалі.  Коли всередині волога, 
працює мікрофлора, зерно упріває. Зверху ця 
шуба, а всередині  порожнини створюються 
– це з’їдене зерно. Багато хто засипле і чекає, 
коли куплять за хорошою ціною. А час потре-
бує, щоб зерно перелопачувалося, очищалося, 
з нього видалялися шкідники. І головне – щоб 
волога не перевищувала допустимої норми. 
От якби ці дрібні та середні виробники на-
вчилися зберігати зерно, як  в елеваторі, тоді 
б проблем не було. Був би якісний контроль, 
технологічна культура виробництва, і в нор-
мальному стані зерно. Але якісне зберігання 
потребує вкладення коштів. Не всі хочуть це 

робити. Що таке в немеханізованому схови-
щі сто тонн зерна перелопатити! В  радянські 
часи всі йшли з дерев’яними лопатами і пере-
гортали, тому що це треба було. 

- Так вони ж на ринок випускають неякіс-
ну продукцію! 

-  І вчитися не хочуть. Ми їх запрошуємо:  
вкладіть кошти, ми вам підготуємо лаборанта, 
який розкаже, що треба робити. Ми підготу-
вали фахівців деяким господарствам,  і вони 
задоволені. А інші «господарники»  шкодують  
копійку, а потім втрачають сотні тисяч.  Рік, 
другий, третій – і матимуть недовиконання 
прибутку, тоді зрозуміють. Не хочуть зверта-
тися до науки і вкладати в неї кошти.

 - Як, на Вашу думку, можна змінити 
таке ставлення? 
- Думаю, слід зобов’язати фермерське гос-

подарство у своєму виробництві використо-
вувати науку і відраховувати  певну суму на 
інноваційні технології. Тоді залучаються  вче-
ні, наука. А у нас це відсутнє. 

- В якому напрямку як науковець Ви б 
радили просуватися аграрникам? Які 
розробки нині актуальні?
- В основному це  удосконалення машин і 

обладнання з очистки зерна.  Зменшення його 
травмування і відходів. Наразі те обладнання, 
що випускається – ті ж ситові класифікатори – 
травмує зерно. Зокрема, при закладці зерна у 
високі силосні споруди йде травмування. Там 
необхідні пом’якшувальні  зонти.  Ми такий 
винахід зробили. Особливо це стосується ку-
курудзи – вона дуже важка. Необхідні тран-
спортні системи з переміщення зерна з мен-
шим травмуванням. Інакше травмоване зерно 
доводиться відбирати і пускати в інший ґату-
нок, робити додаткову  очистку. Це проблеми, 
пов’язані з удосконаленням робочих органів 
машин для очистки, транспортування і пере-
робки зерна.

Що найпередовіше у світовій науці у 
цьому напрямку?
Бачили гречку  непролущену або крупку, 

яка йде як каша за іншою ціною і за іншим сор-
том? Щоб її розлущити, потрібні машини. Ма-
шини можуть так попрацювати, що всі десять 
тонн зернин розплющаться, і жодного ядерця 
не матимуть. А можна так зробити, що буде 
частина ядер, а частина непролущеного зерна. 
Для цього мають бути машини з фракціюван-
ня за розміром  і щоб гарантовано стиснули 
гречку, розлущили оболонку і виділили ціле 
ядро. Такий комплекс машин недостатньо 
розвинутий – з переробки зерна якісної греч-
ки з мінімальними втратами, мінімальними 
видатками. Для цього потрібен шлейф машин, 
які б забезпечували сепарацію розділення. Їх 
нема. Доводиться різні прийоми використову-
вати, щоб забезпечити якісну очистку гречки, 
щоб мати ядро. В Америці, Західній Європі  
виробляють машини сенсорного розділення, 
в яких використовуються сенсорні фотоеле-
менти, сопла з подачею повітря під тиском. Це 
забезпечує високоточна апаратура, яка у нас 
тільки починає розвиватися. Такої інновацій-
ної техніки в Україні наразі нема, закордонна 
дуже дорога. Нам до цього ще далеко, наразі 
треба вдосконалити те, що є. 

- А на Вашій кафедрі якими 
розробками займаєтеся?
- З Карлівським заводом впроваджуємо 

високопродуктивний барабанний сепаратор.  
Ми отримали на нього патент.  Такий сепара-
тор при оптимальних діаметричних розмірах 
забезпечує більшу продуктивність.  Маємо свій 
експериментальний барабан-відділювач, на 
якому проводимо дослідження, випробування, 
щоб вийти на промисловий варіант. 

Наталія БІЛОВИЦЬКА.
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Вишкіл за Лелією
У суботу вранці кілька де-

сятків бійців ТОДО з Дніпра та 
Кам’янського прибули до Цари-
чанського району і розташува-
лися в лісі на високому правому 
березі Орелі поблизу Залелії і По-
мазанівки. Поруч з цими селами 
знаходиться знаменита Україн-
ська укріплена лінія, або Лелія, 
збудована українськими козака-
ми у XVIII сторіччі для захисту 
від набігів кримських татар. Ок-
ремі залишки цієї велетенської 
за обсягами виконаних земляних 
робіт інженерної споруди зберег-
лися по цей час, зокрема перед 
Залелією з боку Дубового їх вид-
но справа. 

Ще одне визначне історичне 
місце знаходиться нижче за течі-
єю Орелі, в районі Брідка. Тут на 
Подолі в Царичанці навесні 1709 
року передовий загін запороз-
ьких козаків Костя Гордієнка-Го-
ловка числом 800 шабель, що 
йшов до Будищ на Полтавщину 
для з’єднання з гетьманськими 
військами Івана Мазепи, стрім-
кою навальною атакою розбив 
тритисячний полк російських 
драгунів. За переказами ста-
рожилів, Оріль тоді була черво-
ною від крові зайд, які кинулися 
врозтіч, чимало москалів було 
взято в полон. Тепер одна з ву-
лиць селища носить ім’я леген-
дарного кошового отамана. 

Ось в таких овіяних козаць-
кою славою приорільських міс-
цях і пройшов вишкіл сучасних 
оборонців України. Попри те, що 
суботній день був аж понад міру 
спекотним, бійці у формі, з авто-
матами і саперними лопатками 
організовано виставили охоро-
ну, обладнали намети і взялися 
до навчань. Спочатку влашту-
вали місця для кругової оборо-
ни табору. Невдовзі після цього 
командир Юрій подав наказ 
«бойова тривога!», і всі миттєво 
приготувалися відбивати наступ 
удаваного противника. Трива-
лими були і навчання стрільбі з 
незручного становища, які про-
вів інструктор «Дік». Він щойно 
повернувся із зони проведен-
ня АТО, де служив командиром 
взводу. Особливо проникливими 
були його слова про роль коман-
дира в умовах сучасної війни: 
- Коли ми організовувалися в 
добробати, нашим основним 
завданням було не допустити 
ворога до власної хати. Але щоб 
успішно воювати завжди, коман-
дир мусить знати, чим схвильо-
вана душа кожного солдата, зна-
ти дні народження його батьків, 
дружини тощо. Він має відати, 
що на серці в підлеглих, від його 
вміння розмовляти з людьми за-
лежить доля підрозділу. Жодно-
му бійцю не можна тримати зло-
бу на когось зі своїх однополчан; 
в непідходящий момент це дуже 
небезпечно. Командир повинен 
бути готовим підставити спину 
кожному бійцю, тоді він заслу-
жить повагу. Стосунки в підроз-
ділі мають бути відкритими і до-
вірливими, братськими за своєю 
суттю. Територіальна оборона 
готує не простих солдатів, а май-
бутніх командирів на випадок 
війни, тому кожен із вас мусить 
завчасно дбати про належний рі-
вень підготовки.

Зустріч побратимів
Далі офіцер почав розповідь 

про тривожні будні власного пе-
ребування в зоні АТО в районі 
селища Кримське. Дещо згодом 
до табору прибув автомобіль із 
продуктовою допомогою місце-
вих фермерів. Привезли її два ще 
молоді та міцні чоловіки, які при-
слухалися до розмови:

- Наші позиції в полі, руїни 

САМООБОРОНА
посилює 
співпрацю

селища значні і визначаються за 
кольором – білі, червоні. Відстань 
між нами і ворогом від трьохсот 
до тисячі метрів, наші хлопці сто-
ять добре, ніхто не збирається 
відходити. 

- А Ви часом не про Кримське 
оповідаєте?

На цих словах навіть бувалий 
в бувальцях командир взводу 
здивувався – звідкіля незнайом-
ці знають такі подробиці війни? 
Як з’ясувалося, їм обом раніше 
довелося воювати і на позиціях 
під Кримським. 

- Жив я в Іспанії, займався 

ландшафтним дизайном садиб і 
був небідною людиною, - розпо-
вів смаглявіший гість. – Звідтіля 
і псевдо – «Іспанець». Та коли 
почалася війна, все згорнув - і 
сюди. У квітні 2014-го поступив 
до батальйону Організації укра-
їнських націоналістів, став керів-
ником навчального центру. Вій-
на принесла найгірше – загибель 
друзів… Пізніше відбулося зна-
йомство з майбутньою дружи-
ною. Якось провідував у госпіталі 
друга і побачив там дівчину-во-
лонтера, яка допомагала пора-
неним. Згодом їй довелося і мене 
виходжувати, коли «впіймав» 
три кулі… У Пісках здружилися 
з «Арою», стали побратимами, 
- відрекомендував він товари-
ша, що накульгував на поранену 
ногу. – Відтоді не розлучаємося. 
Зараз ми у сусідніх Канавах, до-
помагаємо охороняти агрофірму 
«Орільська» фермерам Анатолію 
Кривулі і Анатолію Тарасенку, 
весною бандити двічі палили їх-
ній автопарк. Ми тут четвертий 
місяць, за власні кошти придба-
ли зброю, маємо дозвіл на неї як 
члени Фермерської Самооборо-
ни. А торік були в Попасному, за-
хищали «Дар» від рейдерського 
захоплення. Допомагали і в За-
порізькій області, а ще фермеру 
зі Спаського Новомосковського 
району в листопаді минулого 
року, коли в нього викрали донь-
ку-першокласницю і вимагали 
гроші. Злочинців спіймали. Дуже 
добре, що ви вчитеся військової 
науки. Руки мають так звикнути 
до зброї, щоб в разі необхідно-
сті відбиття агресії могли діяти 
автоматично. Та і якщо влада не 
може захистити народ, то люди 
мають право захищати себе самі. 
Поки що в Україні після Майдану 
я не побачив глобальних змін. 
Але знаю, що треба робити, щоб 
і в нас було так, як в Європі. 

- А я теж був успішним біз-
несменом - у Криму, - з гіркою 
усмішкою доповнив побратима 
«Ара». – До цього пройшов першу 
і другу Чечні, був миротворцем у 
Сьєрра-Леоне. Думав, є сім’я, двоє 
доньок, працюватиму собі спо-
кійно, ставитиму дітей на ноги. 
Та в 2013-му бізнес «віджали» 
- Саша «Стоматолог», старший 

син Януковича, «підім’яв» Одесу, 
і я все втратив. Був у батальйоні 
«Дніпро–1», теж тричі поране-
ний, ще необхідна операція на 
нозі. А у Криму, як і скрізь, люди 
теж в березні 2014-го стояли в 
чергах біля військкоматів, щоб 
отримати зброю і стати на за-
хист України від російських оку-
пантів. Та ніхто на тих патріотів 
не звернув ніякісінької уваги. 
Тепер до Криму прителіпалися і 
косоокі, і кримінальні пики, вся 
алкашня бігає з автоматами… 
Тож кримчани чекають, коли до 
них повернеться Україна, спілку-

юся з ними. Війна кардинально 
змінила мою свідомість – я з ди-
тинства говорив російською. Та 
коли побачив, що таке «руській 
мір», принципово перейшов на 
українську. Тепер головне – щоб 
у серці кожного українця був дух 
козачий і любов до України! Бо 
кожен з нас воює заради своїх ді-
тей і онуків, щоб не було нечисті 
на нашій святій землі!

Любов до 
Батьківщини кличе 
до її оборони
Розповіді побратимів спра-

вили неабияке враження на 
присутніх. Справжні подвиги 
українських добровольців, які 
зловісного 2014-го затулили 
ненаситну пельку підлого росій-
ського звіра власними гарячими 
серцями, ще не надто відомі ши-
рокому загалу, а оцінені далеко 
не належним чином. Захотілося 
дізнатися, що спонукає людей і 
сьогодні виділяти власні кош-
ти на військове спорядження, а 
вихідні дні замість відпочинку 
проводити на полігонах, в сте-
пах під всіма вітрами і дощами?

- Колись я служив у армії, та 
вже другий рік займаюся обо-
роною, - розповів статечний 
44-річний самозайнятий Андрій. 
– Треба вчитися захищати себе, 
власну родину і свою Батьківщи-
ну. Для сучасного бою потрібно 
дуже багато знань, а непідготов-
лена людина навіть з автоматом 
– це лише жива мішень для во-
рога. Думаю, війна з Росією буде 
великою, тож готуюся завчасно. 
Дружина з розумінням ставиться 
до моїх занять. 

- Ми вчимося кожної суботи, 
інколи і в неділю, полігон для 
Територіальної оборони виділе-
ний в Партизанському, під нього 
переобладнана давня ракетна 
база, - сказав 65-річний, по-мо-
лодечому підтягнутий Леонід. 
– Маю звання капітана, намага-
юся не пропускати занять. Осо-
бливо запам’яталися виїзди на 
стрільби до Черкаського, тиж-
неві збори в Хащовому Новомо-
сковського району. А займаюся 
військовою справою я тому, що 
маю троє дітей, четверо онуків 
і не хочу, щоб тут хазяйнували 

алкаші з Рашки і творили те, що 
вони витворяють на окупованих 
територіях Донбасу. Я, до речі, 
не найстарший в підрозділі, а 
наймолодшим прийшов до нас 
17-річний Олександр, він тепер 
служить в зоні проведення АТО. 

- Коли в 2014-му сталася вій-
на, у Дніпрі почалися навчання 
при обласній держадміністра-
ції, - з почуттям впевненості у 
своїх діях сказала Тетяна. – Далі 
організували Територіальну 
оборону. Вдома ніхто не супере-
чив моєму рішенню вступити до 
її лав. Бо розуміють, що мовчки 

сидіти і чекати, доки окупанти 
прийдуть по твої душу, тіло, дім 
і землю, вільній людині не гоже. 

Маневрові групи 
діють
Ось такі абсолютно логічні 

роздуми міських жителів про 
непрості виклики сьогодніш-
нього дня і власну активну гро-
мадянську позицію. Не дивля-
чись на втому від денних занять, 
бійці з ентузіазмом сприйняли 
поставлене завдання з вечірньо-
го патрулювання території Ца-
ричанського району. 

- Ми готові будь-коли допо-
магати фермерам, - сказав моло-
дий, добре екіпірований Дмитро. 
– В селі завжди більше порядку і 
спокою, ніж у місті, тому сьогод-
нішній «беспредєл» сприймаю як 
відверту наругу над людьми, які 
всіх нас годують.

Надвечір об’єднані групи 
ТОДО і Фермерської Самооборо-
ни Дніпропетровської області 
приступили до патрулювання. 
Про цей етап навчань розпові-
дає її керівник Василь Строгий:

- Царичанський район є кри-
міногенно небезпечним, в ньому 
сходяться межі трьох областей – 
Дніпропетровської, Полтавської 
і Харківської, тому вибір цього 
краю для навчань зрозумілий. А 
ще центрами сіл і селища прохо-
дить республіканська траса Дні-
про – Царичанка – Кобеляки – Ре-
шетилівка, це створює додаткові 
виклики. До того ж автодороги 
з району розходяться в сторону 
Петриківки, Кобеляк, Кам’ян-
ського, Магдалинівки, Нехворо-
щі, Орлика, і немає жодного па-
трульного поста. Дивіться, в Ца-
ричанському районі практично 
лише на території однієї Ляшків-
ської об’єднаної територіальної 
громади за останні два з лишком 
роки сталися чотири тяжких 
злочини – збройний напад із 
застосуванням гранатометів та 
автоматичної зброї на інкасатор-
ську машину наприкінці 2014-
го, є людські жертви; квітневе 
збройне пограбування фермера 
Василя Коваля, який отримав 
важке поранення; два весняних 
підпали сільськогосподарської 
техніки фермерів Анатолія Тара-

сенка і Анатолія Кривулі, кілька 
її одиниць згоріло дощенту. І усі 
розслідування цих резонансних 
злочинів досі по жодному з них 
не дали ніякісінького результа-
ту! Випадково? Таким районам, 
як Царичанський, правоохоронці 
мусять приділяти особливу ува-
гу. Радує те, що віднедавна вони 
із закритого режиму роботи по-
чали переходити на відкритий. 
Національна поліція вже зацікав-
лена в допомозі наших сил.

- А що дає спільне патрулю-
вання з Територіальною оборо-
ною?

- Тут є психологічний аспект – 
фермери звикли діяти самостій-
но, робити щось своє, а тепер їм 
доводиться працювати з підроз-
ділом, який має добрі колективні 
традиції поведінки, чітко вико-
нує військові команди. Відте-
пер фермерам доводиться дещо 
змінювати власне мислення. 
Це комунікація людей з різним 
рівнем сприйняття буття, тому 
практика спільної діяльності дає 
позитивний ефект для обох сто-
рін. Спільні патрулювання в ніч 
з суботи на неділю 23 липня, до 
речі, ніяких порушень в Царичан-
ському районі не виявили. 

- Місцеве населення підтри-
мує дії Фермерської Самооборо-
ни Дніпропетровщини? 

- Так, люди тягнуться до 
нас, бачать, що ми спокійно і 
впевнено робимо свою справу. 
З пропозиціями про співпрацю 
вже звернулися голови кількох 
сільських рад. А очеретуватів-
ський і спаський сільські голови 
й самі стали до лав Самооборони 
і власним прикладом показують 
односельцям, як треба діяти в 
сьогоднішніх ситуаціях, які по-
части «крутіші» за 90-ті роки. 
Співпраця з місцевими грома-
дами для нас є надзвичайно 
важливою. Наші маневрові гру-
пи вивчають місця можливих 
проблемних ситуацій, їздять до 
господарств, які входять до Асо-
ціації фермерів і приватних зем-
левласників Дніпропетровщини, 
підтримують громадський поря-
док у селах. Ефект присутності 
людей у формі і зі зброєю діє на 
підсвідомість людини, змушує 
її дотримуватися встановлених 
правил поведінки. До нас прихо-
дить чимало молоді, навіть 18-ти 
і 20-річних, вони вчаться, отри-
мують посвідчення Фермерської 
Самооборони і стають до лав 
охоронців громадянських прав 
людей. Так разом ми і викоріню-
ємо увесь той чортополох, що на-
магається прорости на місцями 
недоглянутій українській ниві. 

- Хай щастить Вам і всій Фер-
мерській Самообороні у цій шля-
хетній і потрібній людям справі!

Підготував 
Остап ВЕРНИГОРА.   
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CЕЛЯНИ, які після розпаду 

колгоспів трудяться вдома, 
мають «перспективу» жити на 
своїх хлібах аж до 65 років. Вони 
навчилися виживати з власних 
садиб, тяжко працюючи, про їхню 
старість на той час держава геть 
забула. Роботу отримали тільки 
ті, хто зміг стати фермером. Їм 
теж доводиться зараз боротися 
за існування в нелегких умовах 
сьогодення. Нові робочі місця на 
селі не створювалися. Окрім бір-
жі на короткий період, нічого не 
пропонувалося людям державою. 
А зараз влада збирається вдарити 
саме по селянах - для декого смер-
тельно боляче. Бо більшість із них 
вже виснажена тяжкою працею, 
мають купу болячок, а тепер їм 
кажуть: хто доживе, той матиме 
якийсь мізер після 65-ти.

Відповідно до статистики 
ООН за 2014 рік середня трива-
лість життя громадянина США 
складає 78,9 роки, в то й час як в 
Україні – 68,5 років. Таким чи-
ном, в середньому американські 
пенсіонери отримують пенсію 
протягом 14 років, в той час як 
їхні українські ровесники - 8,5 
років. А якщо введуть анонсовану 
урядом пенсійну реформу, то ча-
стина українців і того не матиме! 
Чи не геноцид це? До комуналь-
ного тиску ще й пенсійний? Адже 
не є таємницею, що зараз одинокі 
пенсіонери, щоб пережити зиму, 
сидять при ледь плюсовій тем-
пературі та обкладаються на ніч 
пластиковими пляшками з гаря-
чою водою, щоб не замерзнути! Бо 
бояться спалити зайвий кубометр 
того газу. Це при тому, що вони 
пережили голодомори і війни. Так 
влада їх насправді «шанує».

Зрозуміло, що нашим мож-
новладцям хочеться дещо змав-
пувати з європейських стандар-
тів; тим паче, що самі ж наобіця-
ли, коли брали  гроші в МВФ. Але 
ж українські реалії інші: МИ НЕ 
ЖИВЕМО СТІЛЬКИ, ЯК ЄВРО-
ПЕЙЦІ. Бо якість життя у нас ще 
далеко не та. Це хтось враховує?! 
Чи шелест іноземних купюр за-
тьмарює розум і любов до влас-
ного народу, який довірився вам 
і посадив у високі крісла? – хо-
четься запитати у них всіх разом 
і кожного окремо.

В УКРАЇНІ з 2011-го збільшують 
вік виходу на пенсію жінок (з 

55 до 60 років), в Білорусі, за рі-
шенням уряду, чоловіки виходи-
тимуть на пенсію в 63, жінки – в 
58 років. У той же час в Росії тіль-
ки почали говорити про необхід-
ність підвищувати пенсійний вік. 
Як пояснив міністр соціальної 
політики України Андрій Рева, з 
проблемою старіння населення 
стикаються всі європейські кра-
їни: люди живуть довше і не по-
спішають заводити великі сім’ї. 
В результаті кількість пенсіонерів 
зростає, а працюючого населення 
– скорочується.

Україна. Середня пенсія: 63 
долари. До девальвації гривні 
в 2014-му українці отримували 
пенсію в розмірі $200. Загальна 
кількість пенсіонерів досягла 12,3 
мільйона осіб. «Діра» в Пенсійно-
му фонді в 2017-му, за оцінками 
Кабміну, буде на рівні 145 мільяр-
дів гривень.

Росія. Скільки живуть на пен-
сії: чоловіки – 4,7 роки, жінки – 
21,3 роки, за даними ВООЗ. У Росії 

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА чи 
ПРИХОВАНИЙ ГЕНОЦИД?
середня пенсія знаходиться на рів-
ні $195. Всього в 146-мільйонній 
країні 42,7 мільйона пенсіонерів. 
За даними Міністерства праці РФ, 
дефіцит ПФ в 2017-му має скласти 
$24, 4 млрд. У самому уряді вва-
жають, що бюджет фонду збалан-
сований, проте погоджуються, 
що підвищувати пенсійний вік 
необхідно. А в російському Мін-
фіні пропонують переглянути вік 
виходу на пенсію вже в 2017-му. 
   Білорусь. Скільки живуть на 
пенсії: чоловіки – 5,6 роки, жінки 
– 20,9 роки. У Білорусі з населен-
ням 9,5 мільйона осіб кожен чет-
вертий – пенсіонер. Середня пен-
сія за віком, за даними Белстата, 
досягає $134. Після підвищення 
пенсійного віку чоловіки будуть 
жити на заслуженому відпочин-
ку всього 5,6 роки, а жінки – 20,9. 
До слова, президент Лукашен-
ко тільки 11 квітня цього року 
підписав указ про підвищен-
ня пенсійного віку на три роки. 
До цього чоловіки виходили на 
пенсію в 60 років, а жінки – в 55. 
       Польща. Середня пенсія: $413. 
Скільки живуть на пенсії: чолові-
ки – 8, 2 роки, жінки – 20, 9 роки. 
Нині в Польщі чоловіки виходять 
на пенсію в 65,4 роки, а жінки – в 
60,4. Поступово, до 2040-го, і чо-
ловіки, і жінки будуть мати право 
на пенсію в 67 років. Її розмір ся-
гає 60 % від середньої заробітної 
плати (в Україні – всього 35%). У 
Польщі діють кілька рівнів пен-
сійної системи, при цьому брати 
участь у другому (накопичуваль-
ному) рівні можна за бажанням.

Франція. Середня пенсія: 
$1 142. Скільки живуть на пенсії: 
чоловіки – 19,4 роки, жінки – 25,4 
роки. У Франції пенсійну рефор-
му затвердили ще в 2013-му. Якби 
зміни не провели, за прогнозами 
уряду, дефіцит ПФ міг збільшити-
ся з $14 млрд до $19 млрд. Фран-
цузи збільшили розмір внесків до 
фонду та пенсійний вік.

Швейцарія. У Швейцарії діє 
державне, трудове й особисте 
пенсійне страхування. Мета і 
принципи державного пенсійно-
го страхування визначені в Кон-
ституції країни. Воно обов’язкове 
для всіх і покликане забезпечити 
гідне існування населення пен-
сійного віку. А максимальна 
державна пенсія не повинна пе-
ревищувати розміру двох міні-
мальних державних пенсій! До 

того ж розмір пенсійних виплат 
підлягає зміні відповідно до ди-
наміки споживчих цін у країні. 
Коли ж нам говорять  про дефі-
цит Пенсійного фонду України, 
то хочеться  сказати, ні, заволати: 
та подивіться і візьміть за основу 
пенсійну систему такої розвине-
ної країни, як Швейцарія! Але ж 
зрозуміло, що нашим державним 
мужам це не до шмиги, бо тоді 
ж неможливо буде отримувати 
пенсії у 50 – 100 тисяч гривень, як 
дотепер! А верхня межа пенсії в 
Україні аж в десять разів переви-
щує мінімальну – і то лише з 2011 
року! А ще дивуємось, що у нас 
дефіцит ПФ.

Шведський пенсійний соціа-
лізм. У Швеції діє державна дво-
рівнева пенсійна система. Пенсій-
ний вік: 65 років, пенсійний кори-
дор - від 61 до 67 років. Середня 
пенсія: 11 200 грн. Пенсійне забез-
печення: 

Державне: гарантована пен-
сія для бідних пенсіонерів, пенсія, 
що залежить від доходу, премі-
альна пенсія.

Корпоративне: пенсія від 
роботод

Особисті заощадження й 
інвестиції.

Перший рівень - солідарний. 
Вклади нині працюючих грома-
дян Швеції забезпечують пенсій-
ні виплати сьогоднішнім пенсі-
онерам. За рахунок цього рівня 
формується пенсія, що залежить 
від зарплати, а також гарантована 
соціальна пенсія, яку виплачують, 
якщо рівень пенсії не дотягує до 
позначки 20% від середньої зарп-
лати в країні. Рівень майбутньої 
пенсії індексують щорічно згідно 
з динамікою середньої зарплати 
та загального стану економіки 
Швеції.

Другий рівень - накопичу-
вальні пенсійні рахунки, введені 
в 1999 році. Вклади збирає дер-
жава, а розпоряджається ними 
сам майбутній пенсіонер Швеції, 
інвестуючи в один або кілька (до 
5) із 800 інвестиційних фондів, 
запропонованих на вибір. Фонди 
оперують фінансовими інстру-
ментами з різною прибутковістю, 
що дає людині можливість само-
стійно вибирати стратегію інвес-
тування. Коли людина не напо-
лягає, накопичення перебувають 
на рахунках державного фонду, 
але 57% шведів віддають перевагу 

активному вибору. Пенсійні від-
рахування становлять 18, 5% від 
заробітку шведів (16% - перший 
рівень, а 2,5% - накопичувальні 
рахунки).

Крім того, роботодавці Швеції 
можуть робити вклади на користь 
своїх співробітників, формуючи 
службову пенсію. Такі відраху-
вання не оподатковують негайно, 
а тільки після одержання пенсії. 
А максимальна пенсія перевищує 
мінімальну лише втричі! От де 
збудували справжній соціалізм! 
Чому ж наші діючі «слуги народу» 
не хочуть його запозичити? Бо їм 
це не вигідно… 

Ситуація на Закарпатті. Що-
року кількість українських пен-
сіонерів, які отримують пенсію в 
Угорщині, збільшується. Пов’яза-
но це зі спрощеною процедурою 
отримання угорського громадян-
ства, якою скористалося чимало 
мешканців Закарпаття. Якщо в 
2010 році їх було зареєстровано 
981, то за минулий рік вже 2 283 
людини, інформують офіційні ві-
домства Угорщини. Наразі 9 288 
українців отримують пенсію в 
Угорщині ще за радянським дого-
вором 1963 року між країнами.

Якщо у 2006 році на виплати 
пенсій в Угорщині колишнім гро-
мадянам України витрачалося з 
бюджету 441 млн. форинтів, то в 
2015 році ця сума збільшилася до 
1 млрд. 117 млн. форинтів. Міні-
мальна пенсія в Угорщині скла-
дає 25 тисяч форинтів, що вдвічі 
перевищує мінімальну в Украї-
ні, середня – 75 тисяч форинтів. 
Натомість українці в Угорщині 
подеколи отримують пенсію біль-
ше 100 000 форинтів (майже 10 
000 гривень), оскільки надають 
документи, які підтверджують 
таке право – вислугу років, високі 
зарплати, відповідальні посади та 
дипломи про вищу освіту.

Про перегляд угорсько-ра-
дянського договору, за яким на-
раховуються пенсії в Угорщині, 
вже давно йде дискусія в пресі. 
Однак наразі уряд сусідньої кра-
їни ще не готовий до цього кроку. 
Варто згадати, що за офіційними 
даними станом на літо 2015 року 
на угорське громадянство пода-
ло документи  близько 124 тисяч 
українців, а ще румун та сербів.

Ситуація, треба сказати, дуже 
тривожна. Якщо в Україні про-
довжиться така ситуація з ро-
бочими місцями і пенсійним за-
безпеченням, то нічого дивного 
в тому не буде, коли працездатна 
молодь почасти втече за кордон, а 
люди похилого віку житимуть без 
достатніх засобів до існування.

Розділ II Конституції України. 
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗ-
КИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 22. Права і свободи 
людини і громадянина, закріплені 
цією Конституцією, не є вичерп-
ними. Конституційні права і сво-
боди гарантуються і не можуть 
бути скасовані.

При прийнятті нових зако-
нів або внесенні змін до чинних 

законів не допускається звужен-
ня змісту та обсягу існуючих 
прав і свобод.

Хочеться ще і ще раз нагада-
ти нашим депутатам Верховної 
Ради, що при прийнятті нових 
законів не допускається саме за 
22 статтею Конституції України 
погіршення  вже існуючого стано-
вища громадян України! Тобто в 
новому пенсійному проекті змен-
шення коефіцієнту трудового ста-
жу при нарахуванні пенсій з 1,35 
до 1 є неприпустимим, як і підви-
щення пенсійного віку в майбут-
ньому. Якщо ж в цьому є нагальна 
необхідність, то знайдіть голоси 

в парламенті, або проведіть ре-
ферендум, змініть Конституцію 
України, а тоді в законний спосіб 
ухвалюйте закони. Громадянам 
України вже остогидло дивитися, 
як  законотворці «через коліно» 
ламають Конституцію, численни-
ми спробами (з кнопкодавством!) 
проштовхують у Верховній Раді 
потрібні олігархам закони. Оце 
так ми «зажили по-новому»? Кра-
ще б не обіцяли!

Запропоновано забрати піль-
гові умови виходу на пенсію у 
багатьох категорій пільгових 
професій громадян, це пряме 
злодійство. Для прикладу, далеко 
не кожен вчитель може фізично 
працювати у школі 40 і більше 
років до виходу на пенсію. Його 
умови праці супроводжуються 
значними психічними і мораль-
ними перевантаженнями, як 
можна цього не розуміти? Те ж 
стосується  лікарів і представни-
ків  інших пільгових професій.  
Можна тільки уявити собі вчи-
теля з руками і головою, які тря-
суться, та з провалами в пам’я-
ті… Що він зможе дати дітям? 
А як можна буде лягати під ніж 
такого ж виснаженого хірурга? 
Гадаю, що жоден депутат ВР не 
поведе  своїх дітей і не піде сам 
до таких вчителів і лікарів. То 
нащо ж таке пропонувати всьо-
му суспільству? Оце таке «піклу-
вання» про народ? Не знаходите 
іншого виходу, як поповнити 
ПФ? Народ вам підказує: припи-
ніть вивозити гроші в офшорні 
зони, поверніть їх звідти, ство-
рюйте робочі місця тут, в Украї-
ні! Обов’язково обмежте верхню 
межу пенсій трьома мінімаль-
ними! Візьміть за основу кращу 
дворівневу чи трирівневу систе-
му країн Європейського союзу і з 
урахуванням українських реалій 
розробіть свою. І, врешті–решт, 
припиніть знущатися з власного 
народу! Адже лукавство запро-
понованої «пенсійної реформи» 
очевидне: частині «старих» пен-
сіонерів тимчасово підняти роз-
мір пенсії, потім цінами, як завж-
ди, все «з’їсти». А (що і є основою 
задуманого владою) у великої ча-
стини населення взагалі забрати 
можливість виходу на пенсію до 
65 років. Це при середній трива-
лості життя в Україні 68, 5 років. 
Якщо це не геноцид, то що?

Григорій ЛУК’ЯНЕНКО.

! Пенсіонери бувають союзного, республіканського, місцевого 
значення й ті, які значення не мають  Радянський афоризм

для «ЗАПАДНОГО»
«ЗАПАДНЯ...

- Ми взяли в оренду сто 
п’ятдесят гектарів земель сіль-
госппризначення для ведення 
фермерського господарства, 
уклавши договори з тридцятьма 
п’ятьма пайовиками, - розпо-
відає син Владислава Чебанова 
– Олександр, котрий разом із 
батьком фермерує на любимів-
ських землях. Зміни в законо-
давстві змусили в обов’язковому 
порядку реєструвати договори 
оренди, і ось тут почалися про-
блеми.

Але це не злякало Чебано-
вих. Частину договорів вони 
зареєстрували у 2015 році, іншу 
– в наступному, 2016-му. Все 
чин-чином. Як законослухняні 
сільські підприємці суверенної 
та незалежної України. А зі-
бравши урожай, дозволили собі 
відпочинок на морському узбе-
режжі.

- Не встигли й ноги в те море 
вмочити, як тривожний дзвінок 
з дому, - пригадує  Олександр, 
- ніби по домівках наших па-
йовиків ходять представники 
ТОВ «Любимівка» й агітують їх 
переукладати договори оренди. 
Ми кидаємо все і повертаємося. 
Вже на місці з’ясовуємо, що, за-
ручившись підтримкою місцевої 
жительки Валентини Репешко, 
котра  у селі добре знає людей, 
юрист ТОВ «Любимівка» у су-
проводі двох охоронців і справді 
переманювали наших орендо-
давців до себе, пропонуючи три 
з половиною тисячі гривень для 
заохочення. Ще й розповідають, 
що Чебанов уже не хоче займа-
тися землею, бо старий і здоров’я 
підводить, а сини теж не дуже до 
цієї справи прихильні. Тож ви, 
мовляв, нічого не втрачаєте, пе-
рейшовши до ТОВ «Любимівка»,  
навіть навпаки – будете у вигра-
ші.

- Із тридцяти п’яти пайови-
ків п’ятьох таки переманили, - 
констатує Олександр Чебанов.  
- Але коли справа дійшла до офі-
ційного оформлення, ТОВ «Лю-
бимівка» відмовили, бо вияви-
лося, що ці договори оренди вже 
зареєстровані. Звичайно, прості 
люди, переважно літнього віку, 
таких нюансів не знали або про-
сто не надали цьому значення. 
Та як могли так легко довірити-
ся селянам представники ТОВ 
«Любимівка» та й ще з юристом 
укупі?

Піймавши облизня в реє-
страційній службі, «Остапам 
Бендерам» з ТОВ «Любимівка» 
нічого не залишилося, як до-

мовлятися з тією п’ятіркою пе-
ребіжчиків на кшталт «гроші 
або судові війни». Певна річ, що  
гроші давно витрачені, і відда-
вати нічим.  І вони навперебій 
стверджують, що підписи під 
уже зареєстрованими договора-
ми не їхні. Більше того, пишуть 
колективну скаргу в прокурату-
ру Дніпровського району про те, 
що ті підписи підроблені і їм не 
належать.

Напрочуд оперативно остан-
ня реагує на скаргу і… порушує 
кримінальне провадження про-
ти Олександра Чебанова щодо 
факту підробки ним документів 
і призначає почеркознавчу екс-
пертизу.

Ці події мали місце напри-
кінці 2016-го. А у квітні 2017-го 
ТОВ «Любимівка» зверта-
ється із заявою до Дніпров-
ського районного суду з про-
ханням визнати договори 
оренди п’ятьох пайовиків 
недійсними. Причому три з 
п’яти справ пайовиків яки-
мось дивним чином потра-
пляють до судді Олександра 
Воздвиженського, який і ра-
ніше вів справи по ТОВ «Лю-
бимівка» й більшість рішень 
виносив на  користь товари-
ства.

Олександр Чебанов не ви-
ключає, що деякі з пайовиків, 
хто рве серце за правду і спра-
ведливість, навіть не підозрюють, 
що їхні справи в суді.

- Перше судове засідання при-
значають на сімнадцяте квітня, 
- зазначає Чебанов-молодший, - і 
тепер суддя Возвиженський веде 
справу всіх п’ятьох пайовиків! 
У збіг обставин вже важко по-
вірити. Ми пишемо апеляційну 
скаргу 15 квітня, натомість… 12 
квітня суд  виносить рішення про 
визнання договорів оренди не-
дійсними. Тобто йде прихована 
гра на випередження, цинізм якої 
вражає, -  обурюються Чебанов. 
– Не здивуюсь, якщо результа-
ти почеркознавчої експертизи ці 
бандити (інакше їх і не назвеш) 
куплять, як звикли все купувати 
за гроші.

Обурення, злість, градус ки-
піння яких зашкалив, викликає 
зверхня поведінка служителя 
Феміди – одіозного судді Возд-
виженського, котрий на закид 
юристів щодо маніпуляцій з да-
тами відповів:

- Я не зобов’язаний слідкува-
ти за роботою Укрпошти.

Що це як не відверте знущан-
ня над людьми, прикрите благо-
родною суддівською мантією!

- То що ж виходить, - обурю-
ється Олександр Чебанов, - чер-

гове засідання суду призначене 
на серпень, а в полі тим часом 
дозріває соняшник, в який вкла-
дено майже сто тисяч гривень та 
яким планував розрахуватися з 
пайовиками. Якщо суд прийме 
рішення не  на мою користь, хто 
компенсує мені завдані збитки?

Спроба відхопити у рейдер-
ський спосіб шматок фермер-
ського господарства Чебанових 
нагадує сучасний «бойовик». 
Посеред білого дня у поле при-
їхав мікроавтобус «Мазда», на-
повнений «під зав’язку» тракто-
ристами, що отримали команду 
передискувати пшеницю.

- Хто ногою ступить на моє 
поле, той отримає у відповідь, - 
попередив Чебанов-молодший, 
а сам тим часом викликав полі-
цію і звернувся до Фермерської 
самооборони. Останні й допо-
могли відбити наступ рейдерів. 
А молодий поліцейський,  що 
приїхав на виклик з подивом 
спитав: «Чому їм захотілося пе-
редискувати поле саме тоді, коли 
трава виросла така висока?»

- Це не трава, хлопчику! Це 
пшениця – хліб! – розпачливо 
вигукнув Чебанов.

А старший Чебанов, 
заслужений агроном,що 
так і не отримав офіційне 
звання через примху яко-
гось партійного бонзи, піс-
ля тих подій зліг із серцем.

- Батько дуже пережи-
вав, - розповідає Олек-
сандр, - три дні не вставав 
з постелі. Навіть на збори 
з пайовиками, які ми скли-
кали з огляду на надзви-

чайні події, не пішов. Уперше! 
Просто фізично не зміг. І збори 
проводив я.

Владислав Іванович і досі не 
відійшов од душевного болю, не 
може збагнути, як можна різа-
ти по-живому те, що він плекав 
своїми руками, мов малу дити-
ну. Хлібне поле…

Механізатори ФГ «Западне» 
не раз бачили на своїх полях не-
відомих людей, котрі щось замі-
ряли, робили якісь позначки. На 
запитання – хто такі і чому тут 
ходять, злодійкувато ретирува-
лися зі  своїм приладдям.

- Мета цих зазіхань більш 
психологічна, ніж просто зі-
брати наш урожай, - впевнений 
Олександр Чебанов. – Посіяти 
паніку, вибити зі звичного рит-
му і, як наслідок, позбавити нас 
фінансових можливостей роз-
рахуватися з пайовиками.

Фермеру, не криючись, ска-
зали у вічі – пшеницю передис-
куємо, соняшник спалимо гер-
біцидом. Така розплата на нього 

чекає тоді, коли не віддасть зем-
лю, не поступиться паями і, вза-
галі, буде занадто впертим.

- Сьогодні я віддам п’ять паїв, 
завтра – ще п’ять, потім – десять, 
- розмірковує Олександр, - а зав-
тра разом з батьком, родиною 
будемо рабами на рідній землі. 
Такої наруги не потерплю!

Хто ж цей хтось, що ставить 
підступні пастки - «западні» - 
для невеличкого фермерського 
господарства.

В ошатній, з сучасним ремон-
том будівлі ТОВ «Любимівка» 
ані лялечки – сама секретарка. 
І, треба визнати, вона таки «на 
своєму місці». Бо дізнавшись, 
хто я та яка мета мого візиту, за-
вчено відповідає: «Керівництво 
на полях». А вже через кілька 
хвилин керівництво, мов за по-
махом чарівної палички, приле-
тіло з тих самих полів на велико-
му білому «позашляховику».

- Олександр Сергійович Ши-
роких, відсьогодні генеральний 
директор ТОВ «Любимівка», - 
відрекомендувався люб’язно.

- А В’ячеслав Якович Лін-
ський, перепрошую…

- Тільки сьогодні помінялися 
посадами, - посміхається спів-
розмовник.  – Він – голова наг-
лядової ради, а я генеральний…

На моє запитання про си-
туацію довкола фермерського 
господарства Чебанових Олек-
сандр Широких незворушно 
відповідає, що насправді пайо-
виків ніхто не переманював, а 
вони попросилися до товари-
ства самі, з власної волі.

- Звичайно, ми не могли від-
мовити людям, запевняє щойно 
призначений директор. І, як ар-
гумент, видає інформацію про 
те, що товариство на сьогодні 
обробляє 6, 5 тис. гектарів. Мов-
ляв, посудіть, чи потрібні нам ті 
п’ять пайовиків, навколо яких 
стільки галасу.

Довга дорога до правди того 
спекотного дня водила нас ву-
лицями Любимівки. Аж поки не 
привела до оселі Галини Гуль-
вачук, колишньої орендодавиці 
Чебанових, що віддала свій пай 
у ТОВ «Любимівка» і яка понуро 
ховає очі, «розмовляючи спи-
ною», та оселю Аліни Бобрової, 
котра вигнала з двору непроханих 
гостей, коли ті прийшли вдруге 
після першої невдалої спроби пе-
рекупити жінку. Саме перекупи-
ти,бо пропонували гроші.

Та більше Аліну вразимо 
інше. Зі сльозами на очах вона 
розповіла, як нещодавно з хво-
рою на церебральний параліч 
дитиною ходили до найближчої 
лісопосадки назбирати пелю-
сток дикої троянди та зварити 
цілюще варення на зиму. Корот-
ша дорога пролягала через поле 
ТОВ «Любимівка», і вони пішли 
польовою стежкою. Аж звід-
кись не візьмись вгледіли авто, 
з якого на них випустили собак 
майже у людський зріст. То були 
охоронці. Мабуть, так ретельно 
оберігає свої володіння керів-
ництво ТОВ «Любимівка». 

А пастка підступно чекає на 
тих, хто хоче м’яко спати та кому 
м’яко стелять…

Люди, будьте пильними. Аби 
не вийшло навпаки – мулько і 
колько…

Лариса НЕСІНА. 
Фото автора.

Владислав Чебанов з сином Олександром. Ось вона, мить, заради якої варто боротися та жити!

Аліна Боброва своїх орендарів 
не зрадила.

Механізатори 
Володимир Малий, 
Валерій Кунгурцев 

з Олександром 
Чебановим.

P. S. Фермерське господарство «Западне» успішно 
закінчило жнива й майже повністю розрахувалося   
з пайовиками. Середня вартість розрахунку за  пай 
склала 11 тисяч гривень (за мінусом податків).

Протидія
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П одаткова інформує

АПОВІТ

Які суб’єкти 
господарювання 
належать до 
сільськогосподарських 
товаровиробників                                
з метою визначення 
об’єкта оподаткування 
податком  на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки?
Головне управління ДФС у 
Дніпропетровській області інформує.
Відповідно до п.п.«ж» п.п.266.2.2 
п.266.2 ст.266 Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 №2755-
VI зі змінами та доповненнями 
(далі – ПКУ) будівлі, споруди 
сільськогосподарських 
товаровиробників, призначені для 
використання безпосередньо у 
сільськогосподарській діяльності, не 
є об’єктом оподаткування податком 
на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки.

Згідно з п.п.14.1.235 п.14.1 ст.14 
ПКУ сільськогосподарський 
товаровиробник  - це 
юридична особа незалежно від 
організаційно-правової форми, 
яка займається виробництвом 
сільськогосподарської продукції та/
або розведенням, вирощуванням 
та виловом риби у внутрішніх 
водоймах (озерах, ставках та 
водосховищах) та її переробкою 
на власних чи орендованих 
потужностях, у тому числі 
власновиробленої сировини на 
давальницьких умовах, та здійснює 
операції з її постачання.
Відповідне питання та відповідь 
на нього розміщене у категорії 
106.02 Бази знань, що знаходиться 
на сервісі «Загальнодоступний 
інформаційно-довідковий ресурс» 
офіційного веб-порталу ДФС 
України за посиланням http://zir.
sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-
ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Розмір «звичайної» 
соціальної податкової 
пільги у 2017 році
Головне управління ДФС у 
Дніпропетровській області 
повідомляє наступне.
Відповідно до п.п.169.1.1 п.169.1 
ст.169 Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 №2755-VІ 
із змінами і доповненнями (далі – 
ПКУ) платник податку має право 
на зменшення суми загального 
місячного оподатковуваного 
доходу, отримуваного від одного 
роботодавця у вигляді заробітної 
плати, на суму податкової 
соціальної пільги (далі – ПСП) у 
розмірі, що дорівнює 50% розміру 
прожиткового мінімуму для 
працездатної особи (у розрахунку на 
місяць), встановленому законом на 1 
січня звітного податкового року.
Згідно з абзацом першим 

З надобиться

п.п.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ 
ПСП застосовується до доходу, 
нарахованого на користь платника 
податку протягом звітного 
податкового місяця як заробітна 
плата (інші прирівняні до неї 
відповідно до законодавства 
виплати, компенсації та 
винагороди), якщо його розмір 
не перевищує суми, що дорівнює 
розміру місячного прожиткового 
мінімуму, діючого для працездатної 
особи на 1 січня звітного 
податкового року, помноженого на 
1,4 та округленого до найближчих 10 
гривень.
Нагадуємо, що відповідно до статті 
7 Закону України від 21.12.2016 
№1801-VIII «Про Державний бюджет 
України на 2017 рік» зі змінами 
та доповненнями з 01.01.2017 
встановлено прожитковий мінімум 
для працездатної особи у розрахунку 
на місяць у розмірі 1600 гривень.
Отже, у 2017 році розмір «звичайної» 
ПСП складає 800,00 грн. (1600 грн. х 
50%) при граничному доході 2240,00 
грн. (1600 грн. х 1,4). 

Що таке заповіт?
Заповіт – це особисте розпорядження особи (запо-

відача) щодо майна, яке їй належить, майнових прав та 
обов’язків на випадок своєї смерті.

Хто має право скласти заповіт 
і яким чином це здійснюється?
Право на заповіт має фізична особа з повною ци-

вільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється 
особисто, а отже вчинення заповіту через представника 
не допускається.

Спадкоємці,  хто може ними 
бути за заповітом?
Спадкоємцями можуть бути одна або кілька фізич-

них осіб, незалежно від наявності у заповідача з цими 
особами сімейних, родинних відносин.  Спадкоємцями 
можуть бути інші учасники цивільних відносин.

Потрібно зазначити, що заповідач може без зазна-
чення причин позбавити права на спадкування будь-
яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі 
ця особа не може одержати право на спадкування.

Водночас заповідач не може позбавити права на 
спадкування осіб, які мають право на обов’язкову част-
ку у спадщині.

Що можна передати у спадщину 
за заповітом?
Заповідач має право охопити заповітом права та 

обов’язки, які йому належать на момент складення за-
повіту, а також ті права та обов’язки, які можуть йому 
належати у майбутньому.

Важливим є те, що заповідач має право скласти за-
повіт щодо усієї спадщини або її частини.  Якщо запові-
дач розподілив між спадкоємцями у заповіті лише свої 
права, до спадкоємців, яких він призначив, переходить 
та частина його обов’язків, що є пропорційною до одер-
жаних ними прав.

Яка доля майна, яка не охоплена 
заповітом ?
Частина спадщини, що не охоплена заповітом, спад-

кується спадкоємцями за законом на загальних підста-
вах. До числа цих спадкоємців входять також спадкоєм-
ці за законом, яким інша частина спадщини була пере-
дана за заповітом.

Процедура складення  заповіту
Заповіт складається у письмовій формі, із зазначен-

ням місця та часу його складення.  Заповіт має бути осо-
бисто підписаний заповідачем.

Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або в окре-
мих випадках іншими посадовими, службовими особа-
ми. Зокрема це відбувається у наступних випадках:

 якщо у населеному пункті немає нотаріуса, запо-
віт, крім секретного, може бути посвідчений уповно-
важеною на це посадовою особою відповідного органу 
місцевого самоврядування;

 заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лі-
карні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони 
здоров’я, а також особи, яка проживає в будинку для 
осіб похилого віку та інвалідів, може бути посвідчений 
головним лікарем, його заступником з медичної части-

ни або черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого 
стаціонарного закладу охорони здоров’я, а також на-
чальником госпіталю, директором або головним ліка-
рем будинку для осіб похилого віку та інвалідів;

 заповіт особи, яка перебуває під час плавання на 
морському, річковому судні, що ходить під прапором 
України, може бути посвідчений капітаном цього судна;

заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або ін-
шій експедиції, може бути посвідчений начальником 
цієї експедиції;

 заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислока-
ції військових частин, з’єднань, установ, військово-на-
вчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що 
вчиняє нотаріальні дії, також заповіт працівника, члена 
його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути 
посвідчений командиром (начальником) цих частини, 
з’єднання, установи або закладу;

 заповіт особи, яка тримається в установі виконан-
ня покарань, може бути посвідчений начальником такої 
установи;

 заповіт особи, яка тримається у слідчому ізолято-
рі, може бути посвідчений начальником слідчого ізоля-
тора.

Потрібно зазначити, що всі заповіти підлягають дер-
жавній реєстрації у Спадковому реєстрі.  Важливо знати 
що у деяких випадках заповіт посвідчується у присутно-
сті не менше двох свідків, зокрема, коли особа має певні 
фізичні вади і не може самостійно підписати заповіт, а 
також у випадках, коли заповіт посвідчується не нотарі-
усом, а іншими посадовими, службовими особами.

Заповіт із заповідальним відказом
Це заповіт, який передбачає, що заповідач зобов’я-

зує спадкоємця придбати і передати відказоодержувачу 
(вказаній іншій особі) будь-яке майно, виплатити йому 
певні суми грошових коштів, надати право довічного 
користування будинком або його частиною тощо.

Чи можна заповітом покласти 
на спадкоємців обов’язки 
немайнового характеру?
Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинен-

ня певних дій немайнового характеру, зокрема щодо 
розпорядження особистими паперами, визначення міс-
ця і форми здійснення ритуалу поховання.   Крім того, 

заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення 
певних дій, спрямованих на досягнення суспільно ко-
рисної мети.

Заповіт з умовою
Заповідач може обумовити виникнення права на 

спадкування у особи, яка призначена у заповіті, наяв-
ністю певної умови, як пов’язаної, так і не пов’язаної з її 
поведінкою (наявність інших спадкоємців, проживання 
у певному місці, народження дитини, здобуття освіти 
тощо).  Умова, визначена у заповіті, має існувати на час 
відкриття спадщини.

Потрібно зазначити, що умова, визначена у заповіті, 
є нікчемною, якщо вона суперечить закону або мораль-
ним засадам суспільства.  Важливо також сказати , що 
особа, призначена у заповіті, не має права вимагати ви-
знання умови недійсною на тій підставі, що вона не зна-
ла про неї, або якщо настання умови від неї не залежало.

Заповіт подружжя
Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо 

майна, яке належить йому на праві спільної сумісної 
власності. У разі складання спільного заповіту частка  
у праві спільної сумісної власності після смерті одного 
з подружжя переходить до другого з подружжя , який 
його пережив. У разі смерті останнього право на спад-
кування мають особи, визначені подружжям у заповіті.

Секретний заповіт
Це заповіт, який посвідчується нотаріусом без озна-

йомлення з його змістом.  Особа, яка склала секретний 
заповіт, подає його в заклеєному конверті нотаріусові. 
На конверті має бути підпис заповідача.  Нотаріус ста-
вить на конверті свій посвідчувальний напис, скріплює 
печаткою і в присутності заповідача поміщає його в ін-
ший конверт та опечатує.

Зміна та скасування заповіту
Заповідач має право у будь-який час внести до запо-

віту зміни.
Крім того, Заповідач має право у будь-який час ска-

сувати заповіт. Також Заповідач має право у будь-який 
час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено 
пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій 
частині, в якій він йому суперечить. Скасування запо-
віту, внесення до нього змін провадяться заповідачем 
особисто.

Важливо, що кожний новий заповіт скасовує попе-
редній і не відновлює заповіту, який заповідач склав пе-
ред ним.

Виконання заповіту
Для виконання заповіту визначається його викона-

вець.  Він може бути визначений самим Заповідачем, 
призначений нотаріусом або призначений за ініціати-
вою спадкоємців.  Виконавець заповіту здійснює всі не-
обхідні дії з метою здійснення волі Заповідача, записаної 
у заповіті.

Повноваження виконавця заповіту тривають до пов-
ного здійснення волі спадкодавця, яка виражена у запо-
віті. Чинність повноважень виконавця заповіту припи-
няється нотаріусом за місцем відкриття спадщини за по-
годженням із спадкоємцями та відмовооодержувачами. 

За інформацією порталу «Варто знати».
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На порі, на часі

Здоровенькі були!

Лікувальна сила листя чорниці
Про користь ягід чорниці відомо 

давно. Їх благотворний вплив на орга-
нізм важко переоцінити. Але у листя цієї 
цілющої ягоди не менше лікувальних 
властивостей. У давнину їх заварювали 
і пили як чай разом з іншими травами. 
Такий чай надавав сили, оберігав від 
хвороб і рятував від головного болю.

нікальна ягодаУ
На сьогоднішній день науково об-

грунтовано, що відвар листя чорниці 
дійсно підвищує імунітет і тонізує. І це 
далеко не все, чим корисні листя північ-
них ягід.

У природі не рідкість, коли лікуваль-
ні властивості ягід притаманні і листю 
рослин. І чорниця – саме такий випадок. 
Її листя так само багате мікроелемента-
ми, вітамінами, органічними кислотами 
і ін. Як і ягоди.

Чай з чорничного листя дуже корис-
ний при затяжному кашлі та застуді. 
Настій листя – сильний антисептик. Їм 
можна обробляти рани і лікувати шкірні 
захворювання, прикладаючи у вигляді 
примочок.

Бактерицидні властивості листя ро-
блять ефективним прийом відвару під 
час запалень сечового міхура. Стебла 

і листя чорниці заварюють, щоб розчи-
нити камені жовчного міхура і нирок. 
Роблячи клізми і компреси з відвару, лі-
кують геморой.

Листя чорниці  поряд з ягодами за-
стосовувалися завжди. Північні народи 
(ханти, ненці) лікували чорничним від-
варом з листям ангіну, застуду, головні 
болі. Профілактичні та зміцнючі ор-
ганізм властивості рослини настільки 
сильні, що раніше вважалося: якщо в 
будинку багато чорниці, лікарі не по-
трібні.

Стебла рослини заварювали і лікува-
ли цим відваром висипний тиф. Настоя-
ми листя лікували екзему, опіки, лишай 
і виразки. Відомі народні рецепти вико-
ристання відвару при анемії. Чаєм з ли-
стя полоскали горло для зняття запален-
ня. А настій пили при розладі шлунка.

Наукові дослідження
Останні дослідження відкрили здат-

ність чорничних листя знижувати цукор і 
довели ефективність його використання в 
лікуванні діабету, особливо ранніх стадій.

Дані вчених з Німеччини показали 
перспективність застосування настою 
для боротьби з подагрою і ревматизмом. 
Відомі експерименти, коли екстракт ли-
стя впливав на пухлини.

Якщо ви хочете заготовити  листя 
чорниці  самостійно, враховуйте, що 
збирають їх під час цвітіння і неодмінно 
при сухій погоді. Правильно висушені 
(при 60 градусах), вони зберігають ко-
лір. Не завжди потрібно лікувати якесь 
захворювання, щоб отримати користь 
від листя чорниці. Можна просто при-
готувати дуже смачний, ароматний і ко-
рисний чай. 

У ЦЕЙ ЧАС в саду і на городі також 
дуже важливо своєчасно знищувати 

бур’яни, аби не допустити осипання на-
сіння. За тривалої посухи плодові дерева 
і ягідні кущі поливають, забезпечуючи 
рівномірне зволоження ґрунту на глиби-
ну залягання коріння. На молодих дере-
вах, прищеплених гілках старих дерев і 
плодоносних деревах із малогабаритними 
кронами проводять літнє обрізування гі-
лок і прищипування верхівок пагонів для 
кращого визрівання деревини до зими. 
Усі вертикальні пагони у верхній частині 
зрізаної взимку крони обпилюють. Вида-
лення великої кількості пагонів з листка-
ми компенсується посиленням фотосин-
тезу листків у середній та нижній частині 
крони. Водночас вирізують на деревах 
пристовбурну поросль. Систематично 
збирають падалицю. Вже зараз готують 
ями для майбутніх насаджень. 

Уражені борошнистою росою верхів-
ки пагонів чорної смородини і арґусу об-
різають, кущі обприскують препаратами. 

Саджають на підготовлене місце підроще-
ні розетки суниці садової. Схема посадки 
- 60х30 см. Стежте, щоб рядки з посадкою 
суниці утримувались у розпушеному ста-
ні, у засуху - ретельно їх поливайте. Якщо 
ж ділянка слабо удобрена, то полив поєд-
нують із підживленням. 

На овочевих грядках регулярно роз-
пушують міжряддя, остаточно прорід-
жують буряки, залишаючи рослини на 
відстані 6-8 см одна від одної, проривають 
моркву, кореневу петрушку, інші корене-
плоди. Для кращого наливу коренеплодів 
петрушки фахівці радять обірвати по чо-
тири нижні листки з кожної рослини. 

На початку місяця вже починають сі-
юти редиску і кріп для осіннього спожи-
вання. Продовжують боротьбу з колорад-
ським жуком на картоплі середніх і пізніх 
сортів. У цю пору бажано підживити 
картопляну грядку попелом (склянка на 
погонний метр) або сірчанокислим калі-
єм (25-30 г на ту ж площу). Копають кар-
топлю традиційно наприкінці серпня - на 

початку вересня. Хоча все, звичайно, зале-
жить від погоди і рік на рік не доводиться. 

У помідорів, особливо високорослих, 
для кращого дозрівання плодів на верхніх 
пагонах прищипують верхівки, видаля-
ють усі квіткові китиці, на яких плоди уже 
не встигнуть сформуватися, і пасинки, які 
уповільнюють дозрівання плодів. До речі, 
прищипувати верхівки, видаляти пасин-
ки і нижнє листя краще у період спадаю-
чого Місяця. Одночасно з пасинкуванням 
рекомендується підв’язувати китиці до 
опори, щоб покращити надходження по-
вітря і світла до дозріваючих плодів. Як 
тільки достигнуть плоди на першій ки-
тиці, видаліть усе листя, що знаходиться 
нижче неї. На сортах, що вирощуються 

Коли серпень серпи гріє…
Настає серпень - місяць, що підсумовує нелегку працю трударів ще 
з осені попереднього року і щедро обдаровує урожаєм. Саме у серпні 
масово збирають помідори, огірки, перець, баклажани, кавуни, дині, 
капусту. Завершується збирання цибулі, часнику, бобових. 

без формування, також видаляйте пожов-
кле і засохле листя, розташоване близько 
до землі, оскільки воно може стати джере-
лом зараження фітофторозом. Це ж сто-
сується і огірків.

У догляді за пізніми огірками важливу 
роль відіграє також останнє підгортання. 
Для цього огудину в кожної рослини до 
п’ятого-шостого міжвузля присипають 
вогкою землею або перегноєм. Таке омо-
лодження дає суттєву прибавку врожаю.

Продовжують наливатися головки 
пізньої капусти, тому рослини у цей час 
потребують регулярного поливу та під-
живлення. Підживлення пізньої капусти 
найбільш ефективне на наростаючий 
Місяць. Проти шкідників капусту опилю-
ють тютюновим пилом або обприскують 
відваром помідорного бадилля. У вологу 
погоду для відлякування слимаків росли-
ни і землю довкола них періодично при-
пудрюють попелом. 

У брюсельської капусти, яка на цей 
час вже сформувала невеликі головки, 
прищипніть верхівки, щоб призупинити 
вегетативний ріст. Рослини ці також по-
требують підживлення і поливу.

У гарбузів прищипують кінці пагонів 
з квітами і дрібними зав’язями, аби плоди, 
що залишилися, краще дозріли.
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Календарик

Літня дієта: овочі з салом

З  діда-прадіда

Серед усіх реформ Руської держави, здійснених Володими-
ром, найважливішою була релігійна. Спочатку князь нама-
гався реформувати язичництво, але з того нічого не вийшло, 
адже стара релігія, ознаками якої були багатобожжя, багато-
женство й криваві жертви, цілковито себе вичерпала. Тому 
Володимир у 988 році прийняв християнство з Візантії та за-
провадив його як державну релігію на Русі – крок абсолютно 
раціональний, адже Візантія на той час була наймогутнішою 
і найбагатшою державою континенту, центром цивілізації. 
Саме цивілізована Візантія була предметом мрій і заздрощів 
київських князів, яких сусіди цілком справедливо вважали 
дикими варварами. «Варвари-Русь, народ жорстокий і неми-
лосердний, що не знає ласки до людей», - таку характеристи-
ку давали чужі літописці нашим далеким пращурам.

ень хрещення РусіД відзначається в Україні згідно з Указом Президента від 25 липня 2008 року 
28 липня. Разом з тим цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять 
рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.

Християнізація Русі означала входження її до світової хри-
стиянської спільноти. З прийняттям християнства Київська 
держава, згідно з тогочасними уявленнями, ніби очищалася 
від скверни. В очах Візантії прийняття Руссю християнства 
остаточно закріпило легітимність влади київських князів, 
або сказати б, узаконило державність. Християнство стало 
потужним поштовхом для розвитку освіти й культури: по-
чали відкриватися школи, в Києві було збудовано головний 
храм Русі – Десятинну церкву Богородиці (996). Прийняття 
християнства від Константинополя, а не від Рима, привело 
до того, що Русь у середині ХІ ст. опинилася по східний бік 
Великого розколу 1054 року. Цивілізаційні наслідки цієї 
події справили величезний вплив на всю подальшу історію 
східнослов’янських країн. 

ОБЖИНКИ  – старовинний народ-
ний звичай святкування закінчення 

жнив. Назва походить від слова обжина-
тися, тобто закінчувати жнива. В захід-
них областях поширена назва дожинки. 
Головна мета обжинок. – сприяти забез-
печенню майбутнього врожаю. 

В останній день жнив женці збирались 
гуртом на чиємусь лану і під обжинкові 
пісні в’язали останній сніп:

Ой, снопе, снопе, 
Снопе великий. 
Золотом-зерном 
Колос налитий.
Вважалося, що в цьому снопі зібра-

на вся життєдайна сила поля. У різних 
місцевостях України він мав свою назву: 
іменник, дідух тощо. Останній сніп при-
крашали калиною, квітами, перев’язували 
стрічками і урочисто заносили до хати. На 
Новий рік його ставили на покуті, а вихо-
дячи в поле для першого засіву, домішува-
ли до насіння вимолочені з нього зерна. 

Важливого значення в кінці жнив на-

Обжинки

давалося й обряду завивання спасової 
бороди (на Поліссі – перепелиця, на Воли-
ні – коза). «Бородою» слугувала невелика 
кількість нескошених колосків, які зали-
шали в полі, розраховуючи таким чином 
забезпечити плодоріддя на наступний рік. 
Між стеблами розпушували землю і засі-
вали її зерном із трьох колосків. «Бороду» 
перев’язували червоною ниткою або стріч-

ками. У деяких місцевостях біля неї клали 
скибку хліба і трохи солі, ставили банку 
з водою і співали: Оце тобі, борода, хліб, 
сіль і вода! Таким чином виконувався ри-
туал годування землі. Потім приказували: 
«Роди, Боже, на всякого долю: бідного, щоб 
багаті були!» Після закінчення жнив женці 
качались по полю, щоб на той рік спина не 
боліла. 

Жінки ворожили на врожай, тричі ки-
даючи позад себе серпа. Якщо він, падаю-
чи, вдариться гострим кінцем об землю, 
то в наступному році буде врожай, а як 
вдариться тупим або держаком – погана 
прикмета. 

Крім цих магічних дій, під час обжи-
нок виконувалися спеціальні пісні, які 
славили працелюбність трударів. Яскра-
вим моментом обряду був вибір царівни 
– дівчини або жінки, яка відзначилася під 
час жнив. На голову «царівни» одягали 
найпишніший вінок із колосся та квітів і з 
піснями супроводжували її в село. На По-
діллі, крім вінка, робили так звану квітку 
– п’ять або шість невеличких снопиків, 
сплетених разом. 

    На основі обжинок. виникло побу-
туюче й нині свято врожаю. 

Сало – це жир, який зна-
ходиться під шкірою, в ньому 
накопичуються різні актив-
ні речовини, антиоксиданти. 
Що стосується складу цього 
продукту, в ньому містять-
ся мікроелементи, вітаміни, 
насичені і ненасичені жирні 
кислоти. Найцінніша з кислот 
є арахідонова. Вона виводить 
бляшки, покращує роботу ор-
ганізму.

Про шкоду сала ходить чи-
мало легенд, які найчастіше ля-
кають людей, які люблять цей 
продукт. Сьогодні ми розбере-
мося у всіх тонкощах питання і 
розвіємо більшість міфів.

Сало викликає 
повноту і ожиріння
Це не зовсім правильно: 

сало, як і інші продукти, не-
гативно впливає на організм 
людини тільки в надмірних 
кількостях. Здоровим людям, 
які не страждають від проблем 
з шлунково-кишковим трак-
том, печінкою і підшлунковою 
залозою, сало піде тільки на 
користь. Денна норма свіжого 
сала для здорової людини — 10-
30 грамів в день.

Сало - суцільний жир
А хто сказав, що це погано? 

Підшкірний жир - унікальна 
структура, яка багата рідкісної 
арахідонової кислотою. Це ре-
човина вкрай необхідна нашо-

му організму, адже без нього не 
обходиться жодна імунна реак-
ція, а також ця кислота необхід-
на для холестеринового обміну.

У салі міститься 
велика кількість 
холестерину 
Як і будь-який продукт 

тваринного походження, сало 
містить холестерин. Ось тіль-
ки його кількість не така вже 
й велика, як ми звикли вважа-
ти. У 100 грамах свіжого сала 
міститься 70-100 міліграмів 
холестерину. Для порівняння: 
у 100 грамах яловичих нирок 
міститься  126 міліграмів хо-
лестерину.

Але не варто переживати, 
якщо ви вжили продукт, який 
містить велику кількість цієї 
речовини. Лікарі давно вже 
підтвердили той факт, що кіль-
кість холестерину в крові і тка-
нинах мало залежить від того, 
скільки його з’їси.

Набагато важливіше хо-

лестериновий обмін. Організм 
повинен отримати максимум 
корисних речовин і правильно 
їх переробити. У цьому йому 
допоможуть кислоти, які міс-
тяться в салі, - лінолева і арахі-
донова.

Сало з хлібом - 
дуже шкідливо! 
Як не дивно, це теж неправ-

да. Таке поєднання є надзви-
чайно позитивним для нашого 
організму: обидва продукта 
прекрасно засвоюються за умо-
ви, що людина здорова.

Для тих, хто намагається 
схуднути, сало теж послужить 
добру службу, адже це прекрасне 
джерело енергії. Сало з овочами - 
кращий вибір під час дієти.

Сало забезпечує тривале на-
сичення організму, адже його 
калорійність 800 ккал/100г. 
Саме тому найкраще з’їсти 20-
40  г сала у першій половині 
дня. Дітям його можна вживати 
з 4 років. 

Канапка з салом набагато 
корисніша, аніж бутерброд із 
найдорожчою ковбасою. 

Сало можна зберігати у хо-
лодильнику до двох тижнів, у 
морозильній камері - три міся-
ці. Поява жовтого кольору та 
неприємного запаху - перші оз-
наки псування продукту. 

Збагачуйте свій щоденний 
раціон корисними продуктами, 
аби згодом не витрачатися на 
аптеки. 

- Куме, а що це воно таке, що 
ваша свиня на трьох ногах 
шкандибає? Га?
-  Та я що, дурний? -  через миску 
холодцю цілу свиню колоти?!

***
Український студент пише 
додому батькам:
«Вишли сало. Здраствуй, мамо!

***
Потрапив українець в 
автокатастрофу. Доправили 
його в лікарню, у реанімацію.
Тут до нього кум проривається. 
Йому пояснюють, що не можна, 
постраждалий у комі...

А той з торбами, впрошує. Ну, 
пропустили його в палату…
-  Ой, куме, біда ж яка… А я тобі 
сальця приніс, огірочків, пляшку 
горілки… А ти в комі…
-  Кома – це ще не крапка. 
Наливай!.

***
Українсько-білоруська митниця: 
-  Це що, сало? Заборонено! 
-  Пропустіть, пане офіцере! 
У мого друга свиня в аварію 
попала. Лікар сказав, допоможе 
тільки термінова пересадка 
сала, третя група. А таке сало 
тільки у моєї свині є…

Вітаємо!
У чудову лютню пору свій ювілейний 
день народження святкує Іван 
Юхимович Отюський, голова 
Асоціації фермерів та приватних 
землевласників Синельниківського 
району, людина великої та щирої душі, 
доброго серця, патріот своєї землі, 
професіонал хліборобської справи.

День народження - віха життя у будь-якому віці. Для 
чоловіка – це особливий день, що додає мудрості,терпіння, 
виваженості  зі ще більшим багажем прожитих років.
Вам – 65! Тому у цей день ми від душі бажаємо не тільки 
міцного, мов криця, здоров’я, але  й великих успіхів у всіх 
Ваших справах, шановний Іване Юхимовиму.
Нехай у Вашому домі панують затишок і любов, злагода та 
гармонія!

Асоціація фермерів та приватних землевласників 
Дніпропетровської області.
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